
Zmeny v Zákonníku práce schválené v prvom čítaní
Národná rada SR dňa 26. novembra 2020 schválila v prvom čítaní vládny návrh novely Zákonníka
práce, ktorý rieši otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, upravuje možnosť
zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie a
navrhuje iné zmeny.

Dátum publikácie: 30. 11. 2020 
 
 
 

Cieľom vládného návrhu novely Zákonníka práce je riešiť otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti
zamestnanca, upraviť možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným
príspevkom na stravovanie, upraviť možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými
a dcérskymi spoločnosťami, zohľadniť kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov
u zamestnávateľa, vytvoriť nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za
nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby.
 
Podrobnejšie informácie k vybraným zmenám:

1. Definícia zamestnanca trvalo starajúcim sa o dieťa

Z dôvodu potrieb aplikačnej praxe sa navrhuje ustanoviť, kto je zamestnancom trvalo starajúcim sa o
dieťa pre účely uplatňovania príslušných práv v Zákonníku práce. Zároveň sa navrhuje vymedziť, že ide
o starostlivosť o neplnoleté dieťa, ako aj vznik a zánik tohto statusu zamestnanca (a oznamovanie tejto
skutočnosti).
 

2. Predĺženie skúšobnej doby

 
Z dôvodu potrieb aplikačnej praxe sa navrhuje spresniť ustanovenie, ktorým sa zo zákona predlžuje
skúšobná doba vzhľadom na to, že zamestnávateľ si po istý čas nemôže zamestnanca odskúšať a
naopak. Skúšobná doba je z hľadiska času dobou, ktorá trvá od – do a z tohto hľadiska je vhodné, aby
sa doba končila v príslušný deň o 24:00. Samotná prekážka v práci môže v praxi trvať rôzne časové
úseky od niekoľkých minút až po celú dĺžku trvania pracovnej zmeny, ktorá bola naplánovaná na
príslušný pracovný deň. Z tohto dôvodu sa navrhuje spresniť existujúce znenie zákona tak, že ak
zamestnanec neodpracoval pracovnú zmenu, ktorú mal podľa rozvrhu pracovných zmien odpracovať v
príslušný pracovný deň, skúšobná doba sa predĺži o kalendárny deň (t. j. za deň nevykonávania práce sa
skúšobná doba predĺži o jeden kalendárny deň, čo vyplýva aj toho, že ide o dobu, t.j. úsek, ktorý sa
neprerušuje).
 

3. Zmodernizovanie ustanovenia o domáckej práci a telepráci

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020 a v kontexte predpokladaného
nárastu predovšetkým telepráce z dôvodu meniacich sa návykov a prehodnocovania trvalej prítomnosti
zamestnancov na pracovisku sa navrhuje zmodernizovať ustanovenia o domáckej práci a telepráci.
V praxi niekedy dochádzalo aj k odlišovaniu pojmov domácka práca/telepráca (ako pravidelná práca z
domácnosti) a home office (ako príležitostná práca z domácnosti). Právna úprava Slovenskej republiky
nepozná pojem home office a anglické znenie dohovoru MOP č. 177 z roku 1996, ktoré upravuje tzv.
home work, je možné preložiť ako domácka práca/práca doma – slovenské znenie prekladu dohovoru
používa spojenie „práca doma“. Pojmy domácka práca/telepráca a homeoffice sú teda do istej miery
synonymami. Zároveň sa často v praxi stierajú rozdiely medzi príležitostnou a pravidelnou prácou v
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domácnosti (napr. zamestnávateľ zamestnancom na výkon práce pridelí prenosný počítač a plní viaceré
povinnosti, ktoré sú ustanovené v § 52 pre domácku prácu/teleprácu.
Jedným zo základných princípov vyslovených v Rámcovej dohode o telepráci je skutočnosť, že telepráca
(a v tomto ohľade aj domácka práca) musí byť dohodnutá, t. j. nie je možné, aby zamestnávateľ
prikazoval jednostranne výkon domáckej práce/telepráce proti vôli zamestnanca a naopak, aby si
zamestnanec sám rozhodoval, kde bude jeho miesto výkonu, pretože sa domnieva, že môže vykonávať
prácu aj z domácnosti. Miesto výkonu práce ako podstatná náležitosť pracovnej zmluvy (§ 43 ods. 1
Zákonníka práce) musí byť naďalej predmetom dohody aj pri domáckej práci a telepráci.
 

4. Dočasné prideľovanie medzi subjektmi

 
Navrhuje sa flexibilnejšie upraviť dočasné prideľovanie medzi subjektmi, ktoré sú v zmysle Obchodného
zákonníka ovládajúcou a ovládanou spoločnosťou, ak vznikne potreba pre dočasné pridelenie. Nebude
sa skúmať otázka objektívnych prevádzkových dôvodov ani sa nebude musieť splniť podmienka
minimálnej doby trvania pracovného pomeru.
 

5. Pružný pracovný čas v prípade pracovnej cesty

 
Z dôvodu potrieb aplikačnej praxe sa navrhuje spresniť ustanovenie, že u zamestnanca, ktorý má
pružný pracovný čas (§ 88 Zákonníka práce), a teda si môže sám určovať začiatok a koniec svojej
prítomnosti v práci sa v prípade pracovnej cesty pružný pracovný čas na daný deň ruší. V odseku 2 sa
navrhuje ustanoviť výnimky. Význam zrušenia pružného pracovného času nastáva vtedy, ak pracovná
cesta z hľadiska jej začiatku a konca zasahuje do voľby zamestnanca ohľadom príchodu do práce a
odchodu z práce vo voliteľnom pracovnom čase.
 

6. Možnosť výberu pre zamestnancov medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok)
a finančným príspevkom na stravovanie

 
V § 152 sa navrhuje ustanoviť možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou (tzv.
gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý má byť účelovo viazaný na stravovanie.
Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo
vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení. Zároveň sa navrhuje
ponechať výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na
stravovanie.
Zamestnávateľ bude môcť upraviť podrobnejšie pravidlá, akými sa realizuje výber zamestnanca.
Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto
otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely
vydal vnútorný predpis.
 
zdroj: nrsr.sk
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