
 
 
Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 27. 9. 2021 

 

K bodu č. 1 

 

Stanovisko k návrhu 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 

 

 

Všeobecne k návrhu: 

 

Cieľom vládneho návrhu 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 

(ďalej len „návrh 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, 

- 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.  

 

 

 

Pripomienky k návrhu: 



ZMOS k predloženému návrhu zákona neuplatňuje žiadne zásadné pripomienky. 

 

Záver: 

ZMOS navrhuje, aby HSR SR odporučila návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 

 

Branislav Tréger 

predseda ZMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


