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Prehľad aktuálnych zmien v zákonníku práce 
 

  
PRED VYHLÁSENÍM 
MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

PO VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ 
SITUÁCIE 

                
NARIADENIE  
HOME OFFICE 

Len po dohode so zamestnancom vo 
forme dohody o zmene pracovných 
podmienok podľa §54 ZP. 

Nariadenie je možné aj bez dohody so 
zamestnancom a zamestnanec má právo na 
home office; vždy však iba v prípade, ak to 
dohodnutý druh práce dovoľuje. 

OZNAMOVANIE  
ROZVRHNUTIA  
PRACOVNÉHO  
ČASU 

Rozvrh pracovného času je zamestnávateľ 
povinný oznámiť najmenej 7 dní 
vopred a s platnosťou najmenej na 
týždeň. 

Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ 
povinný zamestnancovi oznámiť najmenej 2 dni 
vopred a s platnosťou aspoň na týždeň. 

OZNÁMENIE  
ČERPANIA  
DOVOLENKY 

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ 
povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 
14 dní vopred. Toto obdobie môže byť 
výnimočne skrátené so súhlasom 
zamestnanca. 

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný 
oznámiť zamestnancovi aspoň 7 dní vopred. 
V prípade, ak ide o nevyčerpanú dovolenku z 
predchádzajúceho roka, aspoň 2 dni 
vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne 
skrátené so súhlasom zamestnanca. 

ROZŠÍRENIE  
ZÁKAZU  
VÝPOVEDE 

Dôležité osobné prekážky nebránia 
zamestnávateľovi dať zamestnancovi 
výpoveď. 

 
Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú  
prekážku v práci z dôvodu karanténneho  
opatrenia, izolácie, osobného a celodenného 
ošetrovania chorého člena rodiny alebo osobnej 
a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa 
osobitného predpisu, má rovnakú ochranu 
pred výpoveďou ako práceneschopný 
zamestnanec a zamestnávateľ mu nemôže dať 
výpoveď. Výpovedné lehoty plynú rovnako ako 
pri práceneschopnom zamestnancovi. 
  

ZARADENIE  
NA ROVNAKÉ  
PRACOVNÉ  
MIESTO 

Zamestnávateľ nemá povinnosť zaradiť 
zamestnanca na rovnaké pracovné 
miesto po skončení dôležitej osobnej 
prekážky. 

Zamestnávateľ je povinný zaradiť 
zamestnanca na rovnaké pracovné miesto 
po skončení izolácie, osobného 
a celodenného ošetrovania chorého člena 
rodiny alebo osobnej a celodennej starostlivosti 
o fyzickú osobu. 

ZASTAVENIE  
VÝROBY 

Ak zamestnávateľ nemôže prideľovať 
prácu pre vážne prevádzkové dôvody, 
môže po dohode so zástupcami 
zamestnancov určiť čerpanie prekážok v 
práci a poskytnúť náhradu mzdy vo výške 
najmenej 60% priemerného zárobku. 

 
Ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu 
celkom alebo z časti pre zastavenie alebo 
obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako 
dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide 
o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri 
ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo 
výške 80% jeho priemerného zárobku, 
najmenej však v sume minimálnej mzdy. 
Ustanovenie §142 ods. 4 nie je dotknuté a 
zamestnávateľ môže dohodou so zástupcami 
zamestnancov určiť čerpanie prekážok so 60% 
náhradou mzdy. 
  

 


