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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- 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 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 27.09.2021 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Plánu 
legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Cieľom návrhu zákona je najmä vykonanie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 
20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii, a smernice 
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.  
 
Cieľom  novely  Zákonníka  práce  vychádzajúc  z cieľa  smernice  (EÚ) 2019/1152 je zabezpečiť transparentné a 
predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). V tomto kontexte sa navrhuje napr. doplnenie  
vybraných  ustanovení  Zákonníka  práce  týkajúcich  sa  pracovnej  zmluvy  a poskytovania informácií o pracovných 
podmienkach a podmienkach zamestnávania, rozšírenie, resp. spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec 
dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce, 
ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (napr. z určitej doby na neurčitý čas), 
ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe a pod.  Cieľom novely Zákonníka práce vychádzajúc 
zo  smernice  (EÚ)  2019/1158 je doplniť a spresniť  ustanovenia,  ktoré  sa  týkajú rovnováhy  medzi  pracovným  a 
súkromným  životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, 
možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o deti. 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 01.08.2022 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
Cieľom návrhu zákona je  transpozícia európskych smerníc s cieľom zabezpečiť transparentné a predvídateľné 
pracovné podmienky pre pracovníkov doplniť a spresniť  ustanovenia,  ktoré  sa  týkajú rovnováhy  medzi  pracovným  
a súkromným  životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, 
možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o deti RÚZ materiál v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní nepripomienkovala. 
 
RÚZ berie materiál na vedomie bez ďalších pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok  
 

Zdroj: RÚZ 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1

