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D OL O ŽKA ZLU Č ITE ĽN OST I  

návrhu zákona s právom Európskej únie  

 

 

1. Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky 

  

2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie: 
 

a) primárnom 

- v čl. 48, čl. 151 až 153 a čl. 156 až 158 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom 

znení, 

- v čl. 33 a 34 Charty základných práv Európskej únie, 

  

b) sekundárnom  

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o 

transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (Ú. v. 

EÚ L 186, 11.7.2019), gestor zodpovedný za prebratie smernice – MPSVR SR, 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe 

medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 

povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (Ú. v. EÚ L 188, 

12.7.2019), gestor zodpovedný za prebratie smernice – MPSVR SR, 

- nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o 

koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004; 

Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5) v platnom znení,  

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, 

ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii 

systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení,  

 

c)  nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:  

 

a)  lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota 

účinnosti jeho ustanovení: 

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/1152 je 1. august 2022. 

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/1158 je 2. august 2022. 

b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, 

alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 

260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení spolu s uvedením konkrétnych 

vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti 

k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie: 

Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. 
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c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už 

prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav: 

Smernica (EÚ) 2019/1152 a smernica (EÚ) 2019/1158 sú už čiastočne prebraté  

- Zákonníkom práce, 

- zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 

a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 

- zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 

predpisov, 

- zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znená neskorších predpisov, 

- zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

- zákonom č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

   

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: Úplne. 

 


