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Právne aktuality:  
stav podľa právnej úpravy platnej k: 25. Októbra 2022 
 

Zákon č. 350/2022 Z. z., 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 “Zákon”). 

 

Účinnosť od: 1.11.2022 
 

Predmet právnej úpravy:   
Nové povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi 
 

Novelizáciou Zákona sa zaviedla nová povinnosť pre zamestnávateľa, že nesmie zakázať 
zamestnancovi vykonávať inú zárobkovú činnosť mimo pracovného času zamestnanca. Týmto však 
nie sú dotknuté právne normy týkajúce sa konkurenčnej činnosti zamestnanca vo vzťahu k svojmu 
zamestnávateľovi. 

 
Zákon zavádza, že zamestnávateľ je povinný písomne odpovedať na sťažnosť podanú 
zamestnancom v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania zo strany zamestnávateľa. 
V tejto súvislosti sa ďalej rozširuje zoznam činností za aké zamestnanec nemôže byť postihovaný. 
Týmito dôvodmi sú: podnet na inšpekciu práce, nezachovanie mlčanlivosti o svojich pracovných 
podmienkach (mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávania) alebo  uplatňovanie svojich 
práv zamestnancom. 

 
Zamestnanec má právo byť informovaný aj o: 
- spôsobe určenia miesta výkonu práce, ak ich má viac,  
- ustanovenom týždennom pracovnom čase,  
- spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času,  
- rozsahu a času poskytnutia prestávky v práci,  
- nepretržitého denného odpočinku, 
- odpočinku v týždni a o pravidlách práce nadčas vrátane jeho mzdového zvýhodnenia,  
- pravidlách skončenia pracovného pomeru,  
- spôsobe určenia výpovednej doby,  
- lehote na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a  
- práve a rozsahu zamestnanca na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak ju 

zamestnávateľ poskytuje.  
Zamestnávateľ môže tieto údaje zamestnancovi poskytnúť aj vo forme odkazu na príslušné 
ustanovenia Zákonníka práce alebo kolektívnej zmluvy. Zamestnávateľ je povinný oznámiť 
zamestnancovi zmenu uvedených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania písomne a 
to bez zbytočného odkladu, najneskôr však v deň účinnosti zmeny. Túto povinnosť nemá, ak zmena 
nastala na základe zmeny právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv. 
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Zamestnávateľovi vzniká aj povinnosť písomne odpovedať na žiadosť o prechod na pracovný pomer 
na neurčitý čas podanej zamestnancom, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú viac 
ako 6 mesiacov. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť odpoveď v lehote jedného mesiaca odo dňa 
doručenia žiadosti zamestnanca. 

 
V prípade, zmeny pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vyhotoviť a odovzdať jeden rovnopis 
dodatku k pracovnej zmluve aj zamestnancovi. 

 
Zamestnancovi, ktorému vznikol pracovný pomer pred 1.11.2022 a ak nebol do 31.10.2022 

oboznámený s informáciami spomenutými vyššie, zamestnávateľ je povinný mu tieto informácie 

písomne oznámiť, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti zamestnanca o 

sprístupnenie týchto informácií. 

 


