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Vážení čitatelia, 

 

spoločne prežívame obdobie, ktoré nemôžeme nazvať inak ako „krízové“ po jedenástich ro-

koch sa rozhodli lekári poukázať na neriešenie situácie v zdravotníctve svojimi ôsmymi požia-

davkami, o ktorých riešení a plnení dlhšiu dobu rokujú s vedením rezortu, s predstaviteľmi 

vlády, ale blíži sa koniec mesiaca a výpovede môžu priniesť kolaps systému. Pacient je 

v tomto prípade len „štatista“, ktorý musí čakať, alebo sa aj v niektorých prípadoch nemusí 

dožiť plánovanej operácie či potreb-

ného zákroku pre zlepšenie kvality jeho 

života. Súčasný stav je výsledkom ne-

dostatočného riešenia nahromadených 

problémov po celé desaťročie. Nedos-

tatočné platby štátu za svojich poisten-

cov do zdravotných poisťovní ešte 

väčšmi prehlbujú krízu. Príčin neuteše-

ného stavu je iste viacej. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 nerieši dostatočne financovanie 

a tak vízia vývoja do ďalšieho obdobia je alarmujúca. Nemohol som v úvode opomenúť stav, 

ktorý prežívame spoločne so zamestnancami na pracoviskách. Verím, že zdravotníci, ale aj 

ostatní zamestnanci v nemocniciach zostanú na svojich postoch a pomôžu pacientom preko-

nať svojimi vedomosťami, svojou prácou kritické životné stavy. Od vlády, od poslancov NR 

SR očakávame navýšenie financií do systému, ale aj postupné riešenie nedostatku personálu, 

zlepšovanie pracovných podmienok tak, aby pacient nepociťoval, že je tu na príťaž.  

SOZ ZaSS v týchto týždňoch rokuje o Dodatku ku KZVS s ANS, ktorá združuje cca 84 ne-

mocníc najmä o zvýšení základných platov pre „nezdravotníkov“, ktorí tento rok nemali zvy-

šované platy. Veríme, že i v situácii v akej sa nachádzame budeme úspešní a prinesieme 

pozitívne texty dodatku KZVS. Obdobne postupujeme vo vyjednávaní aj s AŠN SR, v ktorej 

je cca 25 členských nemocníc. Tu už máme dojednané rokovania na 2. 12. 2022 v Bratislave.  

V zariadeniach sociálnych služieb je potrebné usledovať vyplatenie dohodnutých odmien 

v Dodatkoch č. 1 ku KZVS pre rok 2022 zamestnancom v sume 500 € najneskôr v decembro-

vej výplate. Predpokladám, že zamestnanci vo verejnej a v štátnej službe mali uvedenú sumu 

už vyplatenú. (ÚVZ SR, RÚVZ,)  

V zmysle podpísaných KZVS pre rok 2023 – 2024 sa budú valorizovať základné platy zamest-

nancom o +7% od 1. januára 2023 vo verejnej aj štátnej službe. Ďalšie benefity zostali zacho-

vané, je potrebné venovať pozornosť týmto záležitostiam v základných organizáciách a určite 

ich prezentovať ako úspech odborov pri vyjednávaní, bez ich nasadenia a odvedenej práce 

by dosiahnuté výsledky mali určite nižšiu hodnotu. 

V tomto vydaní IB prinášame informácie o zmenách v Zákonníku práce platné od 1. novembra 

2022, a pridávame komentár k niektorým zmenám v zákone č. 578/2004 Z. z. venované  ob-

lasti odmeňovania zdravotníkov. V ďalších vydaniach IB sa budeme týmto témam postupne 

venovať podrobnejšie.  

 

mailto:sykorova@sozzass.sk
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
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Vážení čitatelia,  

spoločne si držme palce k vyriešeniu situácie v našich nemocniciach, ale aj k riešeniu doplnenia personálu a skvalitnenia pracovných podmienok, 

po ktorých dlhodobo voláme nielen na rokovaniach   Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady na MZ SR, ale aj mediálnymi výstupmi a rokova-

niami v zdravotníckom výbore NR SR. Riešenia potrebujú zamestnanci, nemocnice, ambulancie, ale aj zdravotnícke školy, kúpele, ale najmä 

pacienti. Prajem všetkým pevné zdravie a čo najmenšie dopady súčasného stavu na zdravie a životy našich spoluobčanov. 

 

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk 

        Informácie z 9. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                               
konaného dňa 20. októbra 2022 v Bratislave 

9. rokovanie Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb otvoril a  viedol predseda SOZ ZaSS Mgr. Anton Szalay.  

PROGRAM: 

 

1. Kontrola uznesení zo 8. VV SOZ ZaSS zo dňa 08. 09. 2022 

2. Informácia z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov 

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc  

4. Vyhodnotenie stretnutia mladých odborárov pri VV SOZ ZaSS  

5. Štatistika základných odborových organizácií k 30. 09. 2022 

6. Návrh Dodatku č. 11 ku KZVS s ANS 

7. Návrh Dodatku č. 17 ku KZVS s AŠN SR 

8. Vyhodnotenie účasti členov odborov na demonštrácii proti chudobe v sobotu 08. októbra 2022 v Bratislave 

9. Návrhy členov VV SOZ ZaSS do plánu akcií SOZ ZaSS na rok 2023 

      10.      Rôzne 

 

PREHĽAD  ČINNOSTI  SOZ ZaSS : 

 

Účasť na: 

 

➢ rozporovom konaní na MZ SR v Bratislave k Štatútu Odvetvovej HSR; 

➢ rokovaní  Odvetvovej HSR  na MZ SR v Bratislave ;  

➢ rokovaní Rady predsedov OZ KOZ SR v o Vysokých Tatrách; 

➢ rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR;  

➢ zasadaní komisie mladých odborárov pri VV SOZ ZaSS na Úrade OZ v Bratislave; 

➢ Sneme Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov v Trenčíne; 

➢ rokovaní Predstavenstva  KOZ SR v Bratislave; 

➢ rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023;  

➢ Okrúhlom stole s ministrom zdravotníctva a zástupcami z iných organizácií na MZ SR v Bratislave ohľadom rozpočtu na rok 2022 

a 2023, kompenzácií za energie, platieb za poistencov štátu;   

➢ rozporovom konaní na MH SR v Bratislave k návrhu novely vyhlášky MH SR  č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite 

dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa; 

➢ pracovnom stretnutí so zástupcami spoločnosti AGEL na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave. 

 

Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO: 

➢ metodická návšteva v organizácii LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka; 

➢ metodická pomoc funkcionárom ZO Martinského bioptického centra s. r. o. v Žiline ohľadom vypracovania KZ; 

➢ metodická pomoc funkcionárom ZO Klinickej biochémie s. r. o. v Žiline ohľadom vypracovania  KZ; 
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➢ metodická pomoc zástupcovi zamestnancov zariadenia Alzheimer centrum Piešťany n. o. ohľadom založenia odborovej organizácie na 

Úrade SOZ ZaSS v Bratislave; 

➢ metodická pomoc funkcionárom ZO – Záchranná dopravná zdravotná služba  Bratislava pri rokovaní na Úrade verejného zdravotníctva 

SR v Bratislave za účasti zástupcu MZ SR; 

➢ metodická pomoc funkcionárom ZO pri DSS Sabinov, riešenie obsahu KZ, pracovné stretnutie sa uskutočnilo v Poprade; 

➢ metodická pomoc funkcionárom ZO – Záchranná dopravná zdravotná služba  Bratislava pri rokovaní na MZ SR v Bratislave za prítom-

nosti štátnej tajomníčky; 

➢ metodická návšteva v RÚVZ so sídlom v Galante ohľadom založenia ZO – stretnutie s vedením organizácie a zamestnancami; 

➢ metodická návšteva v Nemocnici Svet zdravia Galanta – pracovné stretnutie bolo zamerané na činnosť odborovej organizácie; 

➢ metodická návšteva v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante ohľadom založenia ZO. 

 

Rôzne : 

 

➢ protest KOZ SR pod heslom „Boj proti chudobe“ na Námestí SNP v Bratislave;  

➢ pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Katedra komunikácie;   

➢ vystúpenie v TV Markíza v televíznych novinách ohľadom odmeňovania zdravotníckych pracovníkov – zvyšovanie koeficientov a ich 

finančné krytie; 

➢ vystúpenie v RTVS v relácii Správy a komentáre ohľadom odmeňovania zdravotníckych pracovníkov – zvyšovanie koeficientov a ich 

finančné krytie, kompenzácie energií. 

 

Priebežné poskytovanie poradenskej činnosti na základe telefonických, osobných, elektronických požiadaviek, pripomienkovanie v rámci MPK 

k navrhovaným právnym predpisom a k písomným materiálom z konkrétnych ZO.     

 

10. rokovanie VV SOZ ZaSS  je plánované  na 07. 12. 2022 (streda) od 08.00 h v zasadacej miestnosti  SOZ ZaSS v Bratislave, na 

Bajkalskej 29/B v Bratislave.   

 

                                                                                                                              Ing. Daniela POCHYBOVÁ  

                                                                                                          podpredsedníčka SOZ ZaSS           

pochybova©sozzass.sk   

 

IX. zjazd Odborového  svazu zdravotníctví a sociální péče ČR  v Prahe

 

V dňoch 10. – 11. novembra 2022 sa   konal IX. Zjazd Odborového svazu zdravotníctví  a sociální péče ČR v pražskom Hoteli Olšanka. Dele-

gáti IX. Zjazdu zvolili  do funkcie predsedníčky OSZSP ČR  znovu  Bc. Dagmar Žitníkovú a do funkcie podpredsedov zvolili Mgr. Janu Hnykovú 

a Mgr.  Ľubomíra Francla a potvrdili výsledky volieb do sedemčlennej dozornej rady OSZSP ČR. Všetkým zvoleným členom prajeme veľa ener-

gie pri vyjednávaniach a ďalšej činnosti. 

 

Mgr. Ľubomír Francl, Mgr. Jana Hnyková, Bc. Dagmar Žitníková 
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  Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bajkalská 29/B, 821 01 Bratislava 

 

Vážená pani predsedníčka, 

vážení hostia, 

vážené delegátky, delegáti, 

priatelia, 

v úvode môjho vystúpenia mi dovoľte poďakovať sa za pozvanie na IX. zjazd vášho Odborového zväzu, s ktorým sme úzko spojení i my na 

Slovensku. O pár týždňov uplynie 30 rokov od rozdelenia spoločného štátu na dva samostatné štáty. Ideme svojim spôsobom každý osve, ale 

predsa len spolu v rámci Európskej únie. Tridsať rokov je značné obdobie, ktoré sa dá hodnotiť rôzne. Tak ako dnes a zajtra sa budete venovať 

vyhodnoteniu plnenia programu zväzu za končiace štvorročné volebné obdobie, tak si stanovíte aj úlohy do toho ďalšieho. Predpokladám, že na 

rozhodujúce posty vo vedení zväzu opäť zvolíte zodpovedných a odborom verných ľudí, ktorí neváhajú obetovať svoj všetok čas s nasadením 

pre dobro ostatných v organizáciách, kde pôsobíte, pre spolupracovníkov, ale aj pre občanov, ktorí sa zatiaľ nerozhodli vstúpiť do odborových 

organizácií. Práve ich musíme presvedčiť o našej práci v ich prospech, to je jedna z úloh odborov teraz, ale aj neustále bude a nielen v našich 

končinách. Týmito skutočnosťami žijeme i my v našom SOZ ZaSS. Dovoľte mi preto odovzdať vám všetkým, vašim kolegyniam, kolegom, srdečné 

pozdravy od odborárov zo Slovenska, od členov nášho Výkonného výboru. Takmer osemnásťtisícová členská základňa v nemocniciach všetkých 

typov, v zariadeniach sociálnych služieb, v ZZS, v kúpeľoch, vo verejnom zdravotníctve, v laboratóriách, v stredných zdravotníckych školách, 

v národných ústavoch, nám potvrdzuje potrebu existencie a fungovania odborových organizácií na pracoviskách.  

Bez vás členov odborov, bez funkcionárov, bez vyšších odborových štruktúr by sa nedosiahli výsledky vyjednávaní, zmeny zákonov, legislatívnych 

predpisov, vyhlášok, nariadení, na ktorých participujeme a to veľmi odborne a kvalifikovane v takej miere, že udržujú vyvážený stav medzi za-

mestnávateľmi a zamestnancami. Vďaka vašej každodennej práci a záujmu o veci verejné ste si zobrali na svoje plecia prácu navyše, „odborár-

činu.“ Výsledky vašej činnosti sú v mnohých prípadoch „pretavené“ do kolektívnych zmlúv s mnohými benefitmi pre zamestnancov nad rámec 

platných zákonov. Mnohí zamestnanci nemajú potuchy, koľko je za tým príprav materiálov, štúdia zákonov, príprav na samotné rokovania, až po 

osobné vloženia sa do problematiky, ale aj každého osobná odvaha k vyjednávaniu a obhajobe práv zamestnancov. Preto ešte raz vďaka vám, 

ktorí túto činnosť vykonávate. 

Priatelia, 

mal som tú česť zúčastňovať sa vašich rokovaní na rôznych úrovniach, ale konkrétne na vašom najvyššom rokovaní na zjazde som piatykrát vo 

funkcii predsedu zväzu, za čo som vďačný. Prežili sme spoločne veľa pracovných seminárov, konferencií, aj príjemných mimo rokovacích chvíľ,  

obohacujúc sa odborne i ľudsky. Prežili sme niekoľkonásobné výmeny vlád, mnoho ministrov sa vystriedalo za rokovacím stolom, ale mi sme 

vytrvali i cez mnohé nezdary, úskalia, vždy sme mali a máme za sebou ľudí, ktorí netrpezlivo čakajú čo sa nám podarí vyjednať a podpísať pre 

ďalšie a ďalšie obdobie. Ďakujem vedeniu vášho zväzu za možnosť konzultácií, za všetky tie stretnutia, rozhovory, ktoré sme spolu za toto obdobie 

prežili.  

Milé dámy, vážení páni, 

osobne verím, že aj nadchádzajúce obdobie prehĺbi našu vzájomnú spoluprácu k výmene informácií o dianí v našich organizáciách, o prijatých 

opatreniach a zmenách, ktoré môžu spôsobiť určité problémy v susednej krajine, najmä v zdravotníctve. Hovorím to najmä z dôvodu, že mnoho 

stoviek, azda aj tisícok našich zdravotníkov pracuje tu v nemocniciach či na iných pracoviskách. Našou snahou je dosiahnuť zlepšovanie pracov-

ných podmienok zamestnancov, ako aj zvýšiť mieru odmeňovania tak, aby zvážili svoj návrat domov, k rodinám a aby poskytovali svoju odbornosť 

a vedomosti pacientom na Slovensku. Úloha neľahká, ale výzvy sú pred nami i pred vami, tak nech sa nám ich spoločne podarí naplniť.  

Dovoľte mi zaželať vám všetkým veľa pevného zdravia, šťastie, pracovnú pohodu, ale aj dobrý výber spolupracovníkov vo vašich výboroch 

a pochopenie vašich najbližších pre vašu odborársku prácu. 

Prajem vám veľa odhodlania, vytrvalosti, odvahy, adekvátne nasadenie, optimizmus a pevnú vieru, v to čo robíte. Sme si plne vedomí, že nám 

nikto nedá nič zadarmo, o všetko je potrebné zabojovať, zargumentovať, obhájiť k spokojnosti osobnej, ale najmä členskej základne. Tiež regis-

trujeme, že poďakovania sa málokedy dočkáme, ale musíme vytrvať.  

Záverom, ešte raz ďakujem za možnosť stráviť tieto dva dni s vami a nádejať sa, že budeme v úspešnej spolupráci pokračovať aj v budúcom 

volebnom období.  
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Zopár údajov o dianí u nás : Od 1. januára budúceho roka sa zvyšuje základná zložka zdravotníckych profesií v nemocniciach, zavádza sa od-

meňovania aj za odpracované roky, zvyšuje sa minimálna mzda v SR na úroveň 700 €, vo verejnej a v štátnej službe sa budú zvyšovať tabuľkové 

platy o 12% v dvoch etapách, u pedagógov je to o 5% viac. Zostáva jeden týždeň dovolenky nad rámec daný ZP, kratšia pracovná doba o 0,5 h. 

oproti ZP, je vyššia tvorba sociálneho fondu, ďalšie benefity sú zakotvené vo vyšších kolektívnych zmluvách pre jednotlivé sektory. Priemerná 

mzda v SR za prvý polrok 2022 dosiahla v NH úroveň 1252 €, kým v zdravotníctve ju máme na úrovni 1 844 €, t.j. 147,3%. Kým v oblasti sociálnych 

služieb nedosahuje ani 90% priemeru v NH, čo je z pohľadu záujmu mladej generácie zamestnať sa v tejto oblasti takmer nulové.  

Priatelia,  

je toho viac, čo by sa dalo prezentovať, ale chcem dať priestor i ďalším hosťom, preto sa odoberiem z tohto miesta s mnohokrát opakovaným 

sloganom, že v jednote je sila. 

 S odborárskou solidaritou.   Ďakujem za vašu pozornosť i trpezlivosť.  

 

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk 

 

 

 

 

Mgr. Anton Szalay – príhovor na IX. Zjazde  OSZSP ČR
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EPSU – ZDRAVICE DEMONSTRACE.CZ 

 

 

 

 

9. decembra 2022, Brusel 

Delegácie zdravotníckych a opatrovateľských pracovníkov v celej Európe sa pripoja k 
akcii EPSU 9. decembra v Bruseli. Žiadame, aby ministri zdravotníctva zaradili naše 
obavy do svojho programu. 9. decembra sa koná Európska rada ministrov zdravotníc-
tva. 

Zdá sa, že nechápu naliehavú potrebu riešiť nedostatok personálu v celej Európe a ri-
ziko, že systémy zdravotnej starostlivosti a starostlivosti sú na pokraji kolapsu. Pozý-
vame všetkých, ktorí môžu, aby sa k nám pridali!    

Demonštrácia bude od 11:00 do 14:00. Začne okolo stanice metra Madou a skončí na 
kruhovom objazde Schuman (v blízkosti Európskej rady). 

Mgr. Anton SZALAY:  „Slovenské odborové zväzy združené v EPSU plne podporujú 
túto zdravicu a pripájajú sa k nej. V JEDNOTE JE SILA!“ 
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Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. novembra 2022 

Dňa 1.11.2022 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce (ZP), ktorou dochádza k viacerým zmenám v ZP a cieľom ktorej je najmä zapraco-

vanie: 

• smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2019/1152 z  júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmien-

kach v Európskej únii 

• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodi-

čov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. 

Prehľad najdôležitejších noviniek: 

V zmysle základných zásad ZP majú fyzické osoby právo nielen na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, ale zároveň aj na transpa-

rentné a predvídateľné pracovné podmienky. 

• Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času; 

tým nie je dotknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti podľa § 83, v zmysle ktorého môže zamestnanec popri svojom zamestnaní 

vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný 

charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa alebo obmedzenie podľa osobitných predpisov. 

• V prípade, že zamestnanec podá zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, zamestná-

vateľ je povinný bez zbytočného odkladu odpovedať, a to písomne. 

• Zamestnanec nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu prenasledovaný, ani inak postihovaný za to, že podá podnet na príslušnom 

orgáne inšpekcie práce. 

• Ak zamestnanec v pracovnoprávnom spore oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k skončeniu pracov-

ného pomeru zo strany zamestnávateľa došlo z dôvodu, že si zamestnanec uplatňoval svoje práva a právom chránené záujmy vyplý-

vajúce z pracovnoprávneho vzťahu, zamestnávateľ musí preukázať, že k skončeniu pracovného pomeru došlo z iných dôvodov. V 

zmysle smernice ide o ustanovenie obráteného dôkazného bremena, pričom zamestnanec musí uviesť dôvody (skutočnosti), ktoré 

naznačujú, že dôvodom prepustenia zamestnanca bolo uplatnenie jeho práv. Napr. zamestnanec bol prepustený v dôsledku organi-

začnej zmeny. Zamestnanec sa však domnieva, že bol prepustený pretože v poslednej dobe viackrát podal sťažnosť zamestnávate-

ľovi. Zamestnanec musí predložiť také skutočnosti, z ktorých možno dôvodne odvodiť, že motiváciou konania zamestnávateľa je 

uplatňovanie práv zamestnancom. Následne je na zamestnávateľovi, aby preukázal, že tomu tak nie je. 

• Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako dopo-

ručenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Novela zavádza povinnosť, že zamestnávateľ nesmie určiť pre zá-

sielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní. 

• Upravuje sa forma poskytovania informácií. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa poskytuje v písomnej forme, 

v listinnej podobe; zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť v elektronickej podobe, ak zamestnanec má k elektronickej podobe 

informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí, ak ZP alebo osobitný 

predpis neustanovuje inak. Rovnako to platí aj na písomnú odpoveď zamestnávateľa, ak je zamestnávateľ povinný zamestnancovi 

písomne odpovedať. 

• Na základe požiadaviek praxe, z dôvodu rozdielnych výkladov, sa dopĺňa výklad pojmu „trvanie pracovného pomeru“. Trvanie pracov-

ného pomeru zahŕňa aj trvanie predchádzajúceho pracovného pomeru, na ktorý bezprostredne nadväzuje trvanie nového pracovného 

pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi 

• Upravujú sa podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, ktoré musí pracovná zmluva obsahovať, ďalšie podmienky, ktoré možno v pra-

covnej zmluve dohodnúť, ako aj náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia 

Slovenskej republiky. 

• Novela zavádza vo vzťahu k skúšobnej dobe ustanovenie, v zmysle ktorého „U zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu 

nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru“. 

• Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestná-

vania najmenej v rozsahu ustanovených údajov, ak ich neobsahuje pracovná zmluva. Ide napr. o údaje ustanovený týždenný pra-

covný čas, spôsob a pravidlá rozvrhnutia pracovného času, rozsah a čas poskytovania prestávok v práci, nepretržitého denného 

odpočinku, pravidlá práce nadčas vrátane mzdového zvýhodnenia práce nadčas, splatnosť a výplata mzdy, pravidlá skončenia pra-

covného pomeru, dĺžka výpovednej doby a pod. 
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• Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi s pracovným pomerom na určitú dobu alebo s pracovným pomerom na kratší pracovný čas, 

ktorého pracovný pomer trvá viac ako šesť mesiacov a ktorému uplynula skúšobná doba, ak bola dohodnutá, na jeho žiadosť o pre-

chod na pracovný pomer na neurčitý čas alebo na ustanovený týždenný pracovný čas poskytnúť písomnú odôvodnenú odpoveď do 

jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti. 

• V súvislosti so zavedením otcovskej dovolenky sa upravujú ustanovenia ZP o zákaze výpovede (§64 ods. 1, písm. d, ods. 3, písm. b), 

okamžitom skončení pracovného pomeru (§68 ods. 3) a skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe (zamestnávateľ môže skon-

čiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia so 

starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je nep-

latné). 

• Na účely odstupného podľa §76 ZP novela upravuje „Ak zamestnanec zomrie pred uplynutím výpovednej doby alebo pred dohodnu-

tým dňom skončenia pracovného pomeru, na účely odstupného sa za deň skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou 

považuje deň smrti zamestnanca“, vo väzbe na niektoré sporné otázky v aplikačnej praxi sa spresňuje ustanovenie, pokiaľ ide o situá-

ciu, že zamestnanec dostane výpoveď a patrilo by mu odstupné avšak pracovný pomer sa skončí smrťou zamestnanca, pretože zom-

rie v čase po tom, ako mu bola doručená výpoveď a pred uplynutím výpovednej doby. Rovnako to platí aj vtedy, ak bola uzavretá 

dohoda o skončení pracovného pomeru a zamestnanec zomrie pred dňom skončenia pracovného pomeru. Obdobne sa upravuje 

§76a ZP, ktorý upravuje odchodné. 

• Zamestnávateľ môže zraziť zo mzdy zamestnanca aj nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na 

účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. 

• Ak požiada žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako osem rokov o domácku prácu, teleprácu alebo o prácu z domác-

nosti na účely starostlivosti o dieťa, zamestnávateľ je povinný poskytnúť im písomnú odôvodnenú odpoveď, ak ich žiadosti nevyhovel 

v primeranej lehote. Pri posudzovaní žiadosti zamestnávateľ prihliada na jeho úlohy a oprávnené záujmy zamestnanca. 

• V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, 

osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov. 

• Novelizujú sa ustanovenia ZP, upravujúce dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný 

zamestnancovi poskytnúť pri uzatvorení dohody písomnú informáciu o dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca 

vyžadovať vykonávanie práce a o lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie 

byť kratšia ako 24 hodín. Zamestnanec nie je povinný vykonať prácu, ak zamestnávateľ požaduje výkon práce v rozpore s touto pí-

somnou informáciou. Ak zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote, ktorá je kratšia ako oznámená lehota, zamestnancovi patrí ná-

hrada odmeny, ktorú by dosiahol, ak by sa práca vykonala, najmenej v sume 30 % odmeny (v určitých prípadoch sa toto neuplatní). 

• Dopĺňajú sa ustanovenia upravujúce pôsobenie odborovej organizácie. Odborová organizácia, ktorá pôsobí u zamestnávateľa má 

právo primeraným spôsobom osloviť zamestnanca za účelom ponúknutia mu členstva v nej, pričom spôsob oslovenia dohodne odbo-

rová organizácia so zamestnávateľom. Odborová organizácia, ktorá pôsobí u zamestnávateľa, má právo primeraným spôsobom infor-

movať zamestnancov o jej činnosti, pričom spôsob informovania zamestnancov dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom. 

Zdroj: KOZ SR 

 



 

Informačný bulletin č. 12 • 11/2022 • SOZ ZaSS  • >>>>Späť na OBSAH<<<< 

 
Strana 9 

 

  

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti........... 
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