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Asociácia kúpeľov očakáva od zrekonštruovanej vlády rast podpory kúpeľníctva
(27. apríla 2018, SITA)
Odborníci navrhujú zvýšiť objem výdavkov na kúpeľnú starostlivosť. V súčasnosti je to 0,6 %
z výberu poistenia, pričom asociácia odporúča nárast na 2 %.
Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) SR očakáva od zrekonštruovanej vlády zvýšenie
tempa podpory slovenského kúpeľníctva s jediným cieľom, a to zlepšiť dostupnosť kúpeľnej
starostlivosti ako významného preventívneho nástroja v boji s civilizačnými ochoreniami pre
zvýšenie kvality života občanov SR. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii
podpredseda ASK Ján Šimko.
Aj programové vyhlásenie zrekonštruovanej vlády obsahuje informácie o štátnej podpore
kúpeľníctva. Najdôležitejšiu podporu však vidia odborníci v dostupnosti kúpeľnej
starostlivosti a v podpore preventívnych programov.
Žiadajú viac zdrojov
Asociácia predložila ešte v roku 2016 niekoľko podnetov, ktoré by pomohli skvalitniť zdravie
obyvateľstva a zlepšili by dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V oblasti financií to boli
požiadavky, ktoré sa týkajú novelizácií daňových predpisov.
Ako konštatovali zástupcovia asociácie, tie zatiaľ vláda neakceptovala, okrem možnosti
skrátenia odpisovania majetku kúpeľov pri splnení striktných podmienok. To do istej miery
vytvára zdroje pre rozvoj kúpeľov.
S cieľom zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov ASK navrhuje zväčšiť objem výdavkov na
kúpeľnú starostlivosť. V súčasnosti je to 0,6 % z výberu poistenia, pričom ASK navrhuje
zvýšiť tento objem na 2 %. Oporou pre tento návrh je medziročné zvyšovanie výberu
zdravotného poistenia za posledných päť rokov až o 11 %.
Na lieky ide neporovnateľne viac
Odborníci upozornili, že percentuálny podiel výdavkov na farmaceutické produkty a
zdravotnícke pomôcky je na Slovensku na úrovni 26,4 % z celkových výdavkov na zdravotnú
starostlivosť, oproti 16,6 % priemeru krajín OECD.
„Pritom päť najlepších krajín OECD má výdavky na lieky na úrovni 8 % z celkových
výdavkov na zdravotníctvo. Keby sa znížili výdavky na lieky, ktoré patria k najvyšším v
Európe na obyvateľa, len o 1 %, mohli by sa efektívne využiť na významné skvalitnenie
dostupnosti a kvality liečebných pobytov a kúpeľnej starostlivosti, čo by prispelo k
významnému skvalitneniu zdravotného stavu obyvateľstva,“ uzavrela asociácia.
Asociácia slovenských kúpeľov je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich v
oblasti liečebného kúpeľníctva, pričom v súčasnosti má 25 členov. Cieľom ASK je vytváranie
podmienok pre rozvoj liečebného kúpeľníctva, medicínskeho wellness a liečebných kúpeľov a
zastupovanie oprávnených záujmov svojich členov voči štátnym inštitúciám, poisťovniam
a voči tretím osobám.
Historicky najdrahší sociálny balíček má posilniť ekonomiku
[pravda.sk; 26/04/2018; Pravda ; Zaradenie: Spravodajstvo]
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/467589-historicky-najdrahsi-socialny-balicek-ma-
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Najnovší sociálny balík môže byť podľa odhadov až v objeme 600 miliónov eur. Ministerstvo
financií tiež vyčíslilo, že prijaté opatrenia by mali v roku 2019 zvýšiť rast hrubého domáceho
produktu o 0,5 percentuálneho bodu, čo by ekonomiku posilnilo o viac ako 400 miliónov eur.
Aj vďaka tomu by sa mala slovenská ekonomika v budúcom roku posilniť až o 4,5 percenta.
Išlo by o jeden z najsilnejších rastov spomedzi krajín EÚ. Popri spotrebe je rast ťahaný
novými investíciami automobiliek. Ak by sa naplnili aj očakávania napríklad pri výstavbe
nových úsekov diaľnic na juhu Slovenska, rast hospodárstva by mohol atakovať hranicu
piatich percent.
V rámci sociálneho balíčka koalícia zvažuje okrem rastu platov a penzií aj pokles daní pre
živnostníkov, podporu pôžičiek pre mladých ľudí či nižšie dane na potreby pre bábätká, ako aj
daňové úľavy v cestovnom ruchu.
"Zvyšovanie nízkych platov štátnych zamestnancov je investíciou do budúcnosti, a preto toto
opatrenie môžeme považovať za krok správnym smerom. Tiež je pravdepodobné, že ľudia
získané peniaze minú v slovenskej ekonomike, čo zvýši príjem štátu na dani z pridanej
hodnoty," myslí si ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.
S výrazným rastom miezd môžu v najbližších dvoch rokoch počítať slabo platení štátni
zamestnanci od opatrovateľov v domovoch dôchodcov, cez kuchárky v školských jedálňach,
až po učiteľov a zdravotné sestričky. Ak to ekonomický rast dovolí, platy státisícov
zamestnancov v najbližších dvoch rokoch vzrastú až o dvadsať percent. Minimálna mzda by
tak mohla o dva roky atakovať hranicu 600 eur v hrubom.
Zvažované kroky vlády na roky 2018 až 2020
Nulový deficit financií bude v roku 2020
Trinásty dôchodok môže byť 220 eur. Nahradil by sa tým vianočný príspevok, ktorý bol vo
výške 87 až 100 eur
Strop pre vek odchodu do penzie vo výške 65 rokov
Dovolenkové šeky v sume 500 eur, nižšia DPH pre cestovný ruch, pokles odvodov pre
živnostníkov
Nulová DPH na detskú výživu, plienky a ďalšie potreby pre malé deti
Minimálna mzda má v budúcom roku stúpnuť zo súčasných 480 na 520 eur
Zvýšenie tabuľkových platov verejnej správy nad úroveň minimálnej mzdy
V priebehu nasledujúcich dvoch rokov môžu platy štátnych zamestnancov stúpnuť o 20
percent

– 2 –

Monitoring médií 27. apríl 2018

Úverová amnestia pre desaťtisíce ľudí
Obmedzenie vyplácania štátnej stavebnej prémie a vyššie zdanenia poistenia
Vyššia podpora duálneho vzdelávania s cieľom dostať na trh práce viac vhodných absolventov
Od mája začnú platiť vyššie príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky a úľavy pri 13. a
14. platoch
Štátna podpora štartovacích pôžičiek pre mladé rodiny
Fico: Plánujeme ísť do win-win opatrení
"Plánujeme ísť do takzvaných win-win opatrení. Na jednej strane ľudia navrhované zmeny
pozitívne pocítia vo vlastných peňaženkách a na druhej sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu.
Tiež sa ešte viac naštartuje ekonomický rast Slovenska," povedal predseda najsilnejšej
koaličnej strany Smer Robert Fico. "Na rast platov v súkromných firmách razantne zatlačí
zvyšovanie minimálnej mzdy," tvrdí tiež Fico. Minimálna mzda má stúpnuť z tohtoročných
480 eur na 520 eur v hrubom.
Minimálna mzda je však v skutočnosti v šiestich stupňoch. V prvom sa nachádzajú operátori
výroby, ktorí budú môcť v roku 2019 zarobiť najmenej 520 eur v hrubom. V druhom sú
predavačky v obchodoch, ktorých minimálna mzda bude 624 eur, v treťom stúpne na 728 eur,
vo štvrtom na 832, v piatom 936 a v šiestom na 1 040 eur. V poslednom šiestom stupni je
minimálna mzda riaditeľov.
Rokovanie s odborármi
Pri štátnych zamestnancoch vláda aktuálne rokuje s odbormi o budúcoročnom zvyšovaní
miezd. "Ak platy ľudí v tomto roku stúpnu o desať percent a v budúcom o ďalších desať
percent, sme pripravení podpísať aj dvojročnú dohodu," povedal Jozef Kollár, prezident
Konfederácie odborových zväzov (KOZ). Historicky najdrahší sociálny balíček v sume 600
miliónov eur nič nemení na cieľoch vlády dosiahnuť vyrovnaný rozpočet už v roku 2020.
Slovensko pritom už v roku 2017 dosiahlo takzvaný primárny prebytok, čo znamená, že štát
vybral viac peňazí, ako minul a verejné financie do mínusu stiahli splácania starých dlhov.
Státisíce štátnych zamestnancov majú v súčasnosti tabuľkové platy pod úrovňou minimálnej
mzdy. Z nich každému jednému pracovníkovi štát každý mesiac vyplatí rozdiel chýbajúci do
minimálnej mzdy. Napríklad opatrovateľ v domove dôchodcov nastúpi za tabuľkový plat vo
výške 306,5 eura v hrubom. Pre príliš nízky nástupný plat bude mať tento zamestnanec každý
mesiac vyplatenú odmenu vo výške 173,5 eura a výsledkom je hrubá minimálna mzda 480
eur. Rovnaký plat bude poberať aj jeho kolega s dvanásťročnou praxou, ktorý má síce
tabuľkový plat 445 eur v hrubom, ale riaditeľom vyplatené odmeny dosahujú len 35 eur a
výsledkom je hrubá minimálna mzda v sume 480 eur. "Dnes mnohí zamestnanci štátu pracujú
za rovnako vysokú mzdu, a to napriek nadobudnutej praxi a odpracovaným rokom. Túto
nespravodlivosť chceme v najbližších rokoch odstrániť," dodal Kollár.
Zvyšovanie platov
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Vládna koalícia pripravuje aj ďalšie opatrenia na zvyšovanie miezd. Už od mája tohto roku
musia firmy v pracovných inzerátoch zverejňovať aj výšku mzdy. Zároveň už budúci týždeň
budú platiť vyššie príplatky za prácu v noci, cez víkend a štátny sviatok. Príplatok za prácu v
noci stúpne zo súčasných dvadsať na tridsať percent hodinovej mzdy. Odmena za čas strávený
v práci od desiatej hodiny večer do šiestej rána stúpne z 4,41 eura na 6,62 eura.
Ďalšie kolo zvyšovania nočných príplatkov sa odohrá v máji 2019, keď sa odmena dostane na
40 percent hodinovej minimálnej mzdy. V takom prípade príplatok za odpracovanie 8hodinovej nočnej zmeny bude približne 9 eur v hrubom. Ďalej sa zavedie úplne nový príplatok
za víkendovú prácu, ktorý v tomto roku bude v prípade soboty vo výške 25 percent hodinovej
minimálnej mzdy a v roku 2019 stúpne na 50 percent. Za odpracovanú nedeľu bude už v
tomto roku príplatok na úrovni 50 percent a v budúcom roku stúpne na rovných 100 percent.
Už v tomto roku príplatok za prácu cez sviatok stúpne z 50 na 100 percent hodinovej
priemernej mzdy.
Koalícia chce zvyšovať životnú úroveň
Na zvyšovaní miezd sa v utorok zhodli predsedovia všetkých troch koaličných strán. Zároveň
každá strana predstaví aj vlastné opatrenia zamerané na zvyšovanie životnej úrovne ľudí. V
Smere sa diskutuje o možnosti vyplatenia jednorazového trinásteho dôchodku vo výške 220
eur. Mladým rodinám má zas pomôcť zrušenie dane z pridanej hodnoty pre plienky a detskú
výživu. Napríklad 600-gramové balenie bezlepkovéhoj detského mlieka sa dá kúpiť za 4,85
eura.
V prípade zrušenia 21-percentnej dane z pridanej hodnoty môže predajca znížiť cenu toho
istého detského mlieka o 85 centov na rovné štyri eurá. V hre je aj zvýšenie rodičovského
príspevku aspoň na úroveň minimálnej mzdy. Aktuálne mladé mamičky 34 týždňov dostávajú
od štátu materský príspevok, ktorý je približne vo výške ich predchádzajúcej mzdy. Po
uplynutí tohto obdobia dostanú rodičovský príspevok, ktorý je aktuálne vo výške 214,7 eura
na mesiac. Smer zvažuje aj bezplatné autobusové prípoje k vlakom pre študentov a
dôchodcov.
Most-Híd hovorí o mladomanželských pôžičkách
Ďalší koaličný partner presadzuje zavedenie mladomanželských pôžičiek v maximálnej výške
15-tisíc eur. "Finančná výhoda štartovacích pôžičiek bude spočívať najmä v štátnom
príspevku po narodení dieťaťa, o jeho výške ešte prebiehajú rokovania," povedala Klára
Debnár, hovorkyňa Mostu-Híd. Napríklad pôžička 8-tisíc eur na päť rokov s ročným úrokom 8
percent má mesačnú splátku 162 eur. Ak štát v prípade narodenia dieťaťa za mladú rodinu
zaplatí 3-tisíc eur, mesačná splátka úveru klesne na 101 eur. O konkrétnej podobe štátneho
príspevku sa zatiaľ stále rokuje a cieľom podpory je zvýšiť nízku pôrodnosť, ako aj motivovať
ľudí ostať v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.
Návrhy z dielne SNS
Tretí koaličný partner SNS presadzuje nižšie dane pre ubytovacie zariadenia. Podľa predstáv
národniarov má daň z príjmu klesnúť zo súčasných 21 na 10 percent. V Zákonníku práce sa
majú zároveň zaviesť dovolenkové šeky, ktoré majú byť vo výške 500 eur, a pracujúci ľudia si
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nimi budú môcť zaplatiť dovolenky na Slovensku. Zároveň na dovolenkové šeky má
zamestnancom prispieť aj zamestnávateľ. Konkrétna výška príspevku zatiaľ nie je známa a
samotné odmeňovanie dovolenkovými šekmi má byť dobrovoľné. SNS tiež navrhuje
vydávanie kúpeľných poukazov pre dôchodcov. Tie má financovať štát. Zatiaľ nie je jasné, v
akej sume budú.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Minimálnu mzdu chcú zvýšiť na viac ako päťsto eur
[Oravské ECHO; 07/2018; 26/04/2018; s.: 4; SITA ; Zaradenie: Nezaradené]
Vláda má podľa premiéra Petra Pellegriniho záujem, aby minimálna mzda na Slovensku
rástla.
Minimálna mzda na Slovensku by podľa premiéra Petra Pellegriniho mala v budúcom roku
výrazne prekročiť sumu 500 eur. Uviedol to po stretnutí s predstaviteľmi Konfederácie
odborových zväzov (KOZ). Podľa neho je záujmom vlády, aby naďalej rástla minimálna mzda
tempom takým ako v predchádzajúcich rokoch.
"Budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne úroveň
500 eur," povedal. Ako zdôraznil, je veľmi dôležité vytvárať rozdiel medzi tými, ktorí pracujú
a medzi tými, ktorí pracovať nechcú.
Minimálna mzda by sa mohla zvýšiť
Minimálna mzda v súčasnosti dosahuje 480 eur a od začiatku tohto roka stúpla o 45 eur.
"Minimálna mzda viac ako 500 eur je to minimum, čo by mali ľudia na Slovensku zarábať a
každý, kto bude proti takémuto nárastu, je proti ľuďom, ktorí na Slovensku poctivo pracujú,"
zdôraznil predseda vlády.
Jednou z priorít vlády je podľa premiéra aj zvýšenie platov v štátnej a verejnej sfére. "Som
veľmi rád, že je dnes na stole otázka výraznejšieho zvýšenia platov vo verejnej správe,"
povedal.
Podľa neho ide v tomto prípade aj o zamestnancov samosprávy. "Aj tu je čas na to, aby pri
dobre sa vyvíjajúcich príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," uviedol.
V súvislosti so zvýšením platových taríf vo verejnej sfére uviedol, že vláda dá odborárom takú
ponuku, ktorú si bude môcť štátny rozpočet dovoliť.
"Časť z týchto platov bude musieť sanovať aj samospráva," upozornil. Samospráve sa podľa
neho zvyšujú príjmy a preto by nemala mať problém dať svojim zamestnancom vyššie platy.
Na nových platových tarifách vo verejnej službe sa chce s odborármi dohodnúť do konca júna
tohto roka, aby sa príslušnou legislatívou mohol už v septembri zaoberať parlament a platy sa
zvýšili od začiatku budúceho roka.
Odchod do dôchodku
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Témou rokovania premiéra s odborármi bolo aj zavedenie stropu na vek odchodu do
dôchodku. Táto téma bude podľa Pellegriniho ešte predmetom širšej diskusie. Odborári totiž
navrhujú ohraničiť vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. "Udržateľnosť verejných financií
je na jednej strane dôležitá, ale treba si uvedomiť aj to, že ak niekto celý život robí a odchádza
do dôchodku niekde v 62, 63 rokoch, je otázka, či ešte treba pokračovať v systéme, ktorý
máme dnes nastavený, a to je odchod do dôchodku na základe priemerného veku dožitia,
alebo možno aj ústavným zákonom zastropovať tento vek," povedal.
Premiér verí tomu, že na túto tému nebude potrebné organizovať na Slovensku referendum.
"Pevne verím, že nájdeme aj politickú podporu na to, aby sme odhadli ten správny vek a
rozhodli o tom, že bude na Slovensku ústavným zákonom garantovaný vek, kedy človek má
právo ísť do dôchodku," dodal premiér.
Prezident KOZ Jozef Kollár ocenil, že vláda bude pokračovať v sociálnom dialógu s
odborármi.
"Dostali sme prísľub, že o týchto témach budeme pravidelne rokovať," povedal. Upozornil na
to, že zvýšenie platov vo verejnej službe sa netýka len úradníkov, ale ľudí pracujúcich v
teréne, ako sú kuchárky či školníci.
Seniori môžu dostať 50 eur od štátu na kúpele aj tento rok (zoznam zariadení)
[ekonomika.sme.sk; 26/04/2018; Jarmila Horáková ; Zaradenie: Ekonomika /
Spotrebiteľ]
https://ekonomika.sme.sk/c/20812426/sniori-mozu-dostat-50-eur-od-statu-nakupele.html
Penzisti sa už môžu uchádzať o dotované dovolenky zatiaľ v 12 kúpeľoch. Prinášame vám ich
prehľad.
BRATISLAVA. Tento rok ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny schválilo dotáciu na
podporu rekondičných aktivít seniorov trom žiadateľom.
"
Na pobyte s dotáciou sa nemôže zúčastniť dôchodca, ktorý si privyrába prácou na dohodu.
"
Jednota dôchodcov Slovenka získala 237-tisíc eur na čiastočnú úhradu pre 4740 dôchodcov v
kúpeľoch, Odborový zväz potravinárov 40-tisíc eur a Konfederácia odborových zväzov 320tisíc eur.
Zoznam zariadení, ktoré budú tento rok poskytovať pre seniorov sedemdňové rekreačné a
rekondično-liečebné pobyty s 50-eurovou štátnou dotáciou na základe uzatvorených zmlúv,
denníku SME zatiaľ poskytla iba Jednota dôchodcov Slovenska, ostatní ich ešte neuzatvorili.
Jednota dôchodcov Slovenska
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Pobyty sa začínajú v niektorých kúpeľoch 24. apríla 2018 a končia sa novembrovými
termínmi. Presný termín si treba dohodnúť priamo v kúpeľoch. Nečlenovia JDS sa môžu
začať uchádzať o poukaz od 5. mája.
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, hotel Aqua
Cena: 142 eur pri 6 procedúrach, 166 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, denne neobmedzený vstup do termálneho plaveckého
bazéna, dvakrát dvojhodinový vstup do Aquaparku.
Čo liečia: ochorenie obličiek a močových ciest, pohybového aparátu, gynekologické a
neurologické ochorenia, onkologické ochorenia
Kontakt: 043/4913 863, rezervacie@therme.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy, hotel Traventín
Cena: 120 eur pri 6 procedúrach, 132 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, denne neobmedzený vstup do termálneho bazénu, fitnes,
sauna.
Čo liečia: choroby pohybového ústrojenstva, onkologické ochorenia, obehového ústrojenstva,
tráviaceho ústrojenstva, choroby metabolické, choroby obličiek a močových ciest, ženské a
duševné choroby, choroby z povolania.
Kontakt: marketing@ruzbachy.sk
Kúpele Lúčky, hotel Choč
Cena: 178 eur pri 6 procedúrach, 190 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, raz denne vstup do termálneho bazénu, fitnes, sauna.
Čo liečia: onkologické choroby, nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, ženské
choroby, choroby z povolania.
Kontakt: 044/43 75 111 recepcia@kupele-lucky.sk
Prírodné jódové kúpele Číž, hotel Rimava
Cena: 131,80 eura pri 6 procedúrach, 149,80 eura pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, neobmedzený bezplatný vstup do termálneho bazénu,
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fitnes, sauna.
Čo liečia: nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, ženské choroby, choroby z
poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby z povolania.
Kontakt: 047/559 31 34, 681, info@kupeleciz.sk
((piano))Kúpele Nimnica, KD Salvator, Caritas, Veritas, ManínCena: 142 eur pri 6
procedúrach, 166 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, raz za pobyt bezplatný vstup do termálneho bazénu.
Čo liečia: Onkologické choroby, choroby obehového, tráviaceho ústrojenstva, choroby z
poruchy látkovej premeny, choroby horných dýchacích ciest, nervové choroby, choroby
pohybového ústrojenstva, ženské choroby, choroby z povolania.
Kontakt: 042/4608230, 042/4608201, e-mail: rezervacie@kupelenimnica.sk
Hotel Prameň Dudince
Cena: 142 eur pri 6 procedúrach, 166 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, voľný vstup do bazénu či fitnes, sauna.
Čo liečia: choroby pohybového aparátu, ako sú ochorenia chrbtice, kĺbov, svalov a šliach,
vrátane poúrazových a pooperačných stavov.
Kontakt: 045-5244 100, 0915 532 513, info.pramen@gmail.com
Bardejovské kúpele Bardejov, hotel Ozón
Cena: 166 eur pri 6 procedúrach, 178 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, dve hodiny denne bezplatný vstup do termálneho
bazénu, fitnes, sauna.
Čo liečia: Onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroba tráviaceho
ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
netuberkulózne choroby dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového
ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby, choroby z povolania.
Kontakt: 054/477 4346, 2717, rezervacie@kupele-bj.sk
Kúpele Kováčová, hotel Detvan
Cena: 132 eur pri 6 procedúrach, 148 eur pri 12 procedúrach.
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Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, bezplatný vstup denne do Aquaparku, denne
neobmedzený vstup do termálneho rehabilitačného bazénu.
Čo liečia: choroby pohybového ústrojenstva, choroby nervového pôvodu, tráviaceho
ústrojenstva, obličiek a močových ciest, ženské choroby.
Kontakt: 045/5445 349, info@kupelekovacova.sk
Kúpele Trenčianske Teplice, hotel Slovakia
Cena: 142 eur pri 6 procedúrach, 166 eur pri dvanástich.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, denne neobmedzený vstup do termálneho bazénu, fitnes,
sauna.
Čo liečia: Liečba a prevencia ochorení pohybového aparátu, stavoch po operáciách a úrazoch,
chronických reumatických ochorení u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania,
ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátane psoriázy.
Kontakt: 032/6514 000, obchod@slktn.sk
Pieniny resort, Kúpele Červený kláštor Smerdžonka
Cena: 136 eur pri 6 procedúrach, 142 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na diétna strava, fitnes, sauna.
Čo liečia: kožné choroby, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, duševné choroby,
onkologické, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby z
povolania.
Kontakt: recepcia@kupeleck.sk, 052/ 482 20 06, 0914-338820
Satur travel, hotel Park Piešťany
Cena: 124 eur pri 6 procedúrach, 136 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, denne neobmedzený vstup do bazénu, fitnes.
Čo liečia: Nervové ochorenia, ochorenia pohybového ústrojenstva, poruchy látkovej výmeny a
žliaz s vnútornou sekréciou, reumatické ochorenia.
Kontakt: 033/7951 111, reception@hotelpark.sk.
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Kúpele Nový Smokovec, hotel Palace, hotel Branisko
Cena: 132 eur pri 6 procedúrach, 138 eur pri 12 procedúrach.
Čo je v cene: ubytovanie v izbách prvej kategórie, vstupná lekárska prehliadka, plná penzia,
na požiadanie delená strava či diétna, neobmedzený bezplatný denný vstup do Relax zóny.
Čo liečia: netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz
s vnútornou sekréciou, duševné choroby, choroby z povolania.
Kontakt: marketing@kupelens.sk, 0918 772 896, 052/44 22 454 – 6
Zamestnanec výpoveď zdôvodňovať nemusí, zato firma áno
[ekonomika.sme.sk; 26/04/2018; Diana Schniererová ; Zaradenie: Ekonomika /
Spotrebiteľ]
https://ekonomika.sme.sk/c/20813271/zamestnanec-vypoved-zdovodnovat-nemusi-firmaano.html
Poradňa zo Zákonníka práce: Dávam výpoveď – ako postupovať, ak chcem z pôvodnej práce
odísť čím prv.
BRATISLAVA. Dostali ste pracovnú ponuku, aká sa neodmieta. Má to však háčik. Nový
zamestnávateľ vás potrebuje čím skôr, najlepšie hneď. Ako sa rozlúčiť s pôvodným
zamestnávateľom čo najrýchlejšie?
Jediná cesta, ako sa z pracovného pomeru vyviazať "zo dňa na deň", respektíve v priebehu
krátkeho času, je dohodnúť sa.
Prečítajte si tiež:Nechcete podpísať výpoveď? Nič tým nedosiahnete
"Najjednoduchším spôsobom by bolo skončenie pracovného pomeru dohodou so
zamestnávateľom," spresnila Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.
Pracovný pomer sa tak skončí v deň, ktorý si zamestnanec a zamestnávateľ stanovia v dohode
o skončení pracovného pomeru.
V súčasnej situácii nedostatku pracovnej sily je však dosť pravdepodobné, že firma
zamestnanca "nepustí" okamžite.
Špekulácie môžu vyjsť draho
Na veľké špekulácie Zákonník práce priestor nedáva. Ak by ste plánovali, že jednoducho
prestanete chodiť do práce a firma s vami rozviaže pracovný pomer, môžete sa prepočítať.
"Ak zamestnanec nezotrvá u zamestnávateľa až do uplynutia výpovednej lehoty, má
zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu," upozornila Michalíková. Takáto náhrada však
musí byť písomne stanovená v pracovnej zmluve.
((piano))
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"Maximálna výška takejto náhrady predstavuje sumu, ktorá je súčinom priemerného
mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej lehoty," dodala advokátka.
Okrem toho môže zamestnávateľ súdnou cestou vymáhať od bývalého zamestnanca škodu,
ktorú firma utŕži napríklad tým, že bude musieť zaplatiť iného človeka na jeho miesto.
Druhý problém je formálny – bez riadneho ukončenia pracovného pomeru nedostanete
výstupný list, ktorý od vás nový zamestnávateľ bude potrebovať.
Výpovedná lehota najmenej mesiac
Prečítajte si tiež:Aj zamestnanec, ktorý sa vo firme neohrial ani dva roky, môže dostať
odstupné
Ak sa nepodarí dohodnúť na odchode, zamestnancovi neostáva iné, ako podať výpoveď.
Musí však počítať s tým, že skôr ako o mesiac alebo dva do novej práce nenastúpi.
"Pracovný pomer potom skončí uplynutím výpovednej lehoty," spresnila Michalíková. A tá je
pri výpovedi zo strany zamestnanca najmenej jeden mesiac.
Ale pozor, ak v deň doručenia výpovede pracoval v podniku najmenej rok, výpovedná lehota
bude dlhšia – minimálne dva mesiace.
Ak sa pre zmenu zamestnania rozhodnete napríklad v polovici mesiaca, počítajte s tým, že
výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. To môže váš rozchod s
firmou tiež o pár týždňov predĺžiť.
Výpoveď musí byť v písomnej forme a musí byť zamestnávateľovi doručená. Dôvody
zamestnanec uvádzať nemusí.
Okamžite znamená o mesiac
Zákonník práce pozná aj okamžité ukončenie pracovného pomeru. Na tento postup musí byť
vážny dôvod na strane zamestnávateľa.
Takým dôvodom je napríklad, že zamestnancovi dlží peniaze – ak mu nevyplatil mzdu,
náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti. Druhá podmienka je, že ich nevyplatil do 15 dní od ich
splatnosti.
Jednoduchšia je situácia zamestnanca, ktorý je ešte v skúšobnej lehote. Tomu stačí oznámiť
výpoveď tri dni pred termínom, kedy chce v práci skončiť.
Dôvod, pre ktorý opúšťate zamestnanie, pri výpovedi špecifikovať netreba. Zamestnanec
môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, uviesť ho však vôbec nemusí.
Naopak, ak by výpoveď dával zamestnávateľ, musí to zdôvodniť, a to niektorým z dôvodov,
ktoré presne vymenúva Zákonník práce. "Inak by bola neplatná," spresnila Michalíková.
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Dôvod výpovede už firma nemôže dodatočne meniť.
Otázky a odpovede
Na otázky o podávaní výpovede odpovedá Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie
AKMV.
Zamestnanec odchádza z firmy na dohodu v polovici roka. Ako je to s čerpaním dovolenky, ak
si z dovolenky v danom roku ešte nevyčerpal ani jeden deň? Musí si vyčerpať alikvótnu časť
dovolenky alebo môže požiadať o jej preplatenie? Za akých podmienok je zamestnávateľ
povinný preplatiť dovolenku?
Vo všeobecnosti podľa Zákonníka práce platí, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po
prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom
zástupcov zamestnancov. Malo by sa prihliadať na úlohy zamestnávateľa, ako aj na oprávnené
záujmy zamestnanca. Ak si zamestnanec dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia
pracovného pomeru, je mu zamestnávateľ povinný vyplatiť náhradu mzdy v sume jeho
priemerného zárobku. V prípade, že sa má pracovný pomer zamestnanca skončiť - plynie
výpovedná lehota alebo sa blíži termín dohodnutý ako deň skončenia pracovného pomeru
dohodnutý v dohode o skončení pracovného pomeru - môže zamestnávateľ zamestnancovi
uložiť čerpanie dovolenky tak, aby si ju vyčerpal do skončenia pracovného pomeru. Ak ale
zamestnávateľ zamestnancovi čerpanie dovolenky neuloží alebo čerpanie dovolenky nie je
možné kvôli prekážke na strane zamestnanca, vzniká zamestnávateľovi povinnosť vyplatiť
zamestnancovi za nevyčerpanú dovolenku náhradu mzdy.
Mamička by sa mala vrátiť do zamestnania po rodičovskej dovolenke. Práca v pôvodnom
zamestnaní jej však vzhľadom na nové povinnosti nevyhovuje. Aký je pre ňu najvýhodnejší
spôsob ukončenia pracovného pomeru? Má nárok na odstupné? Je rozumné prísť za
nadriadeným rovno s výpoveďou?
Či je rozumné rovno podať výpoveď, je na zvážení každého zamestnanca vzhľadom na
konkrétne okolnosti. Riešením by mohlo byť aj preloženie na inú pracovnú pozíciu, zmena
pracovnej doby, práca na skrátený úväzok alebo napríklad domáca práca, ak by došlo k
dohode so zamestnávateľom.
Ak sa zamestnanec rozhodne pre odchod, do úvahy prichádza skončenie pracovného pomeru
dohodou, ak s tým bude zamestnávateľ súhlasiť, alebo výpoveďou. Pre výpoveď zo strany
zamestnanca v takomto prípade nie sú právne relevantné dôvody podania výpovede, výpoveď
môže byť podaná aj bez udania dôvodu. Výpoveď podaná zamestnancom preto, že
zamestnancovi prestala vyhovovať pracovná pozícia, nezakladá nárok na odstupné podľa
Zákonníka práce. Zamestnávateľ a zamestnanec si však mohli poskytnutie odstupného v
pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve dohodnúť aj nad rámec ustanovení Zákonníka
práce.
Pre nespokojnosť v práci som podal výpoveď. V priebehu výpovednej lehoty som si to však s
odchodom rozmyslel. Musí zamestnávateľ akceptovať zmenu môjho rozhodnutia?
Ak už výpoveď bola doručená druhému účastníkovi, je možné ju odvolať iba s jeho súhlasom.
Pre odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním Zákonník práce predpisuje písomnú
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formu. Nedodržanie písomnej formy v tomto prípade nie je sankcionované neplatnosťou, ale
môže spôsobiť dôkaznú núdzu v prípadnom súdnom konaní.
Mám výbornú pracovnú ponuku, preto dávam v práci výpoveď a chcem odísť čo najskôr.
Existuje spôsob, ako si "poistiť" nové pracovné miesto, aby sa mi nestalo, že v pôvodnej práci
dám výpoveď, ale budúci zamestnávateľ si to so mnou rozmyslí?
Pracovný pomer vzniká dňom dohodnutým ako deň nástupu do práce v pracovnej zmluve.
Zamestnanec môže napríklad dnes podpísať pracovnú zmluvu s neskorším dňom nástupu do
práce. Ak zamestnanec v takto dohodnutý deň nenastúpi do práce bez toho, aby mu v tom
bránila prekážka v práci, alebo o tejto prekážke do troch pracovných dní neupovedomí
zamestnávateľa, môže zamestnávateľ od pracovnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ aj zamestnanec
riadne nastúpi do práce, má zamestnávateľ možnosť skončenia pracovného pomeru napríklad
aj v skúšobnej lehote, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Písomné
oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote je potrebné oznámiť aspoň tri
dni pred dňom skončenia pracovného pomeru.

Aj zamestnanec, ktorý sa vo firme neohrial ani dva roky, môže dostať odstupné
[ekonomika.sme.sk; 26/04/2018; Diana Schniererová ; Zaradenie: Ekonomika /
Spotrebiteľ]
https://ekonomika.sme.sk/c/20813342/kto-ma-narok-na-odstupne.html
Poradňa zo Zákonníka práce: Nárok na odstupné, vyplatenie odchodného pri odchode do
dôchodku.
BRATISLAVA. V zásade platí, že dohoda o skončení pracovného pomeru je výhodnejšia: na
rozdiel od výpovede priznáva odstupné vo väčšej výške a priznáva ho aj tým, ktorí vo firme
odpracovali kratší čas. Na dohodu však aj v pracovnoprávnych vzťahoch treba vždy dvoch.
Prečítajte si tiež:Zamestnancom sa nepohodlie v práci nepáči. Často riešia zlé pracovné
podmienky
Na odstupné majú zamestnanci nárok v zásade v troch prípadoch: firma sa ruší alebo sa
sťahuje na iné miesto, kde zamestnanec nechce dochádzať.
Druhý dôvod je organizačný - zamestnanec sa stáva nadbytočným, pretože podnik
modernizuje technické vybavenie alebo znižuje stavy.
Tretí prípad je, keď zamestnanec nemôže vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov. Zmena
majiteľa či názvu firmy nárok na odstupné nezakladá.
"Čo sa týka výšky odstupného, Zákonník práce definuje len minimálnu výšku, nie
maximálnu," vysvetľuje advokát Milan Ficek z advokátskej kancelárie Ficek&Ficeková.
Štedrý zamestnávateľ teda môže určiť aj vyššie odstupné, napríklad v kolektívnej zmluve.
((piano))Odstupné pri výpovedi
Podľa dĺžky trvania pracovného pomeru:
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Do 2 rokov - 0 Od 2 do 5 rokov - 1 plat Od 5 do 10 rokov - 2 platy Od 10 do 20 rokov - 3
platy 20 rokov a viac - 4 platy
Ak sa v spomínaných prípadoch končí pracovný pomer výpoveďou, skrátka prídu tí, ktorí pre
firmu pracovali menej ako dva roky. Zamestnanci s dlhšou pracovnou históriou majú nárok na
jeden až štyri priemerné mesačné zárobky - podľa dĺžky odrobených rokov.
V prípade dohody však patrí mesačné odstupné aj zamestnancom, ktorí pre firmu odpracovali
aj kratší čas ako dva roky. Všetci ostatní dostanú o jeden plat vyššie odstupné ako pri
výpovedi.
Desaťmesačné odstupné
Najmenej desaťmesačné odstupné môže dostať zamestnanec, ktorý musí s prácou skončiť pre
pracovný úraz alebo ochorenie súvisiace s prácou. Nesmie však ísť o pracovný úraz, ktorý sa
mu stal pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok alebo ak si úraz zavinil sám
nedodržaním právnych či bezpečnostných predpisov.
Odstupné pri dohode
Podľa dĺžky trvania pracovného pomeru:
Do 2 rokov - 1 plat Od 2 do 5 rokov - 2 platy Od 5 do 10 rokov - 3 platy Od 10 do 20 rokov 4 platy 20 rokov a viac - 5 platov
Jedna z posledných noviel Zákonníka práce umožňuje súbeh výpovednej lehoty a odstupného.
"Zamestnanec pracuje počas výpovednej lehoty a napriek tomu má ešte nárok na odstupné,"
spresnil Ficek. Aj tu zákon presne určuje nárok na výšku odstupného a dĺžku tejto výpovednej
lehoty podľa dĺžky trvania pracovného pomeru.
Pre zamestnanca je to výhodná alternatíva. Ak vo firme napríklad odpracoval od piatich do
desiatich rokov, bude vo výpovednej lehote pracovať tri mesiace a dostane dvojmesačné
odstupné. Má teda zaručený päťmesačný príjem. Pri odchode z firmy dohodou by ten istý
zamestnanec dostal len trojmesačné odstupné.
Pri skončení pomeru dohodou výpovedná lehota nie je možná. "Pracovný pomer sa končí ku
dňu uvedenému v dohode o skončení pracovného pomeru," dodal Ficek.
Do dôchodku jeden plat navyše
Zákonník práce myslí aj na ľudí, ktorí dosiahnu dôchodkový vek a rozhodnú sa ukončiť svoju
pracovnú kariéru, rovnako na tých, ktorí odchádzajú do invalidného dôchodku.
"
Zákonník práce definuje len minimálnu výšku odstupného. Strop nestanovuje.
"
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Výška odchodného je jeden priemerný mesačný plat. Zákon ani tu nebráni zamestnávateľovi,
aby bol aj štedrejší. O vyplatenie odchodného žiadať netreba. "Povinnosť vyplatiť odchodné
vyplýva zamestnávateľovi pri skončení pracovného pomeru za splnenia ďalších podmienok
priamo zo Zákonníka práce," uzavrel Ficek.
Priestor na prípadné špekulácie zákon nedáva: odchodné patrí zamestnancovi len od jedného
zamestnávateľa. Ak sa znovu zamestná, viac ho nedostane.
Otázky a odpovede
Na otázky o odstupnom a odchodnom odpovedá advokát Milan Ficek z advokátskej
kancelárie Ficek&Ficeková.
Vo firme pracujem 12 rokov. Pred piatimi rokmi spoločnosť zmenila majiteľa aj názov, jej
zameranie a moja pracovná náplň sa nezmenili. Z organizačných dôvodov sa však teraz moje
miesto ruší a zamestnávateľ mi ponúka ukončenie pracovného pomeru dohodou. Aké
odstupné by som mala dostať, dvojmesačné alebo trojmesačné?
Zmena majiteľa spoločnosti alebo zmena názvu nespôsobujú zmenu subjektu –
zamestnávateľa ako takého. Ak sa z dôvodu organizačných zmien stane zamestnanec
nadbytočný, zamestnávateľ má dve možnosti. Buď s ním môže za splnenia ďalších
Zákonníkom práce stanovených podmienok jednostranne ukončiť pracovný pomer výpoveďou
alebo mu navrhnúť skončenie pracovného pomeru dohodou. V prípade skončenia pracovného
pomeru dohodou patrí zamestnancovi pri pracovnom pomere v dĺžke 12 rokov odstupné
najmenej vo výške 4-násobku priemerného mesačného zárobku. Súčasťou dohody o skončení
pracovného pomeru by bola aj dohoda na dni, ku ktorému sa pracovný pomer skončí. V
prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou by mal zamestnanec nárok na odstupné vo
výške 3-násobku priemerného mesačného zárobku, avšak bol by ešte zamestnaný počas celej
výpovednej lehoty, ktorá bude tri mesiace.
Zamestnanec bol dlhodobo práceneschopný a pre svoj zdravotný stav už nemôže vykonávať
doterajšiu prácu, ktorú robil u daného zamestnávateľa 13 rokov. Ako má postupovať? Dostane
odstupné (a v akej výške), aj keď prinesie zamestnávateľovi výpoveď?
V prípade, ak dáva zamestnanec výpoveď pracovného pomeru zamestnávateľovi, a to bez
ohľadu na dôvod, pre ktorý tak robí, nárok na odstupné nemá. Skutočnosť, že zamestnanec
vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku stratil spôsobilosť vykonávať
doterajšiu prácu, je totiž dôvodom na to, aby zamestnávateľ preradil zamestnanca na inú
prácu. Ak sú splnené aj ďalšie podmienky stanovené Zákonníkom práce, zamestnávateľ môže
z uvedeného dôvodu dať zamestnancovi aj výpoveď. V takom prípade má zamestnanec nárok
na odstupné pri uvedenej dĺžke trvania pracovného pomeru najmenej vo výške 3-násobku
priemerného mesačného zárobku a výpovedná lehota je najmenej tri mesiace. Nárok
zamestnanca na odstupné teda môže vzniknúť zamestnancovi aj v prípade, ak so
zamestnancom skončí pracovný pomer zamestnávateľ výpoveďou, avšak za predpokladu, že
výpoveď je daná zamestnancovi z dôvodu organizačných zmien, zrušenia zamestnávateľa
alebo z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku
stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Ak zamestnanec navrhne z uvedeného dôvodu
zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru dohodou a zamestnávateľ tento návrh

– 15 –

Monitoring médií 27. apríl 2018
akceptuje, má zamestnanec pri uvedenej dĺžke trvania pracovného pomeru nárok na odstupné
najmenej vo výške 4-násobku priemerného mesačného zárobku. Pracovný pomer skončí v
takomto prípade k dohodnutému dňu uvedenému v dohode o skončení pracovného pomeru.
Ako sa brániť, ak mi zamestnávateľ odmietne vyplatiť odchodné pri odchode do starobného
dôchodku? Na akú inštitúciu sa treba obrátiť?
Ak zamestnanec splnil Zákonníkom práce stanovené podmienky, za ktorých vzniká nárok na
odchodné a zamestnávateľ mu pri skončení pracovného pomeru toto odchodné napriek vzniku
nároku nevyplatil, musí sa zamestnanec domáhať svojho nároku súdnou cestou, a to podaním
žaloby o zaplatenie sumy vo výške odchodného na príslušnom súde s právomocou riešiť
pracovnoprávne spory.

Šéf rozhodne o tom, kedy pôjdete s rodinou na dovolenku
[ekonomika.sme.sk; 26/04/2018; Diana Schniererová ; Zaradenie: Ekonomika /
Spotrebiteľ]
https://ekonomika.sme.sk/c/20813228/sef-rozhodne-o-tom-kedy-pojdete-s-rodinou-nadovolenku.html
Poradňa zo Zákonníka práce: Voľno v práci, preplatenie dovolenky a jej krátenie.
BRATISLAVA. Šetríte dovolenkou s vidinou, že si ju neskôr necháte od firmy preplatiť?
Môžete sa prepočítať. Ak si ju nevyčerpáte ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka,
prídete o voľné dni, aj o peniaze.
"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi
vyplatená náhrada mzdy," upozornil advokát Milan Ficek z advokátskej kancelárie
Ficek&Ficeková.
Prečítajte si tiež:Aj zamestnanec, ktorý sa vo firme neohrial ani dva roky, môže dostať
odstupné
Jediná výnimka je, ak si zamestnanec dovolenku nemohol vyčerpať, pretože sa jeho pracovný
pomer vo firme končí.
"Speňažiť" sa teoreticky dá maximálne jeden týždeň "prepadnutej" dovolenky z minulého
roku, a to v prípade, že má zamestnanec nárok na päť týždňov, ktoré si nevyčerpal ani do
konca nasledujúceho roka.
Aj takáto možnosť je však málo pravdepodobná. Pánom nad dovolenkou zamestnanca je
zamestnávateľ, ktorý sa bude snažiť tejto situácii vyhnúť. "Právo určiť čerpanie dovolenky
prináleží výlučne zamestnávateľovi," zdôraznil Ficek.
Voľno má v rukách zamestnávateľ
Kým ešte pár rokov dozadu mohol rozhodovať o polovici vašej dovolenky, dnes ju má pod
palcom celú.
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((piano))
"Zamestnanec môže zamestnávateľovi len navrhnúť, kedy a koľko dní dovolenky mu má určiť
na čerpanie. Je výlučne na zamestnávateľovi, či na tento návrh pristúpi alebo nie," spresnil
Ficek. O termíne vašej dovolenky by vás mal informovať aspoň 14 dní dopredu.
"
Za nevyčerpané štyri týždne dovolenky nemôže zamestnanec dostať peniaze.
"
Termín dovolenky a jej rozsah je obyčajne na vzájomnej dohode oboch strán. V praxi to
vyzerá tak, že zamestnanec požiada o voľno v konkrétnom termíne a šéf mu ju schváli alebo
neschváli.
Ak vám dovolenku podpísať odmietne, rozčuľovať sa je zbytočné, má na to zákonné právo.
Obchádzať sa ho neoplatí – svojvoľné voľno je porušením pracovnej disciplíny, za čo môžete
dostať od firmy aj výpoveď.
Koľko dovolenky si môže zamestnanec preniesť do nasledujúceho roka, zákon neurčuje. Platí
však, že ak máte ešte vlaňajšiu dovolenku a firma vám do polovice roka, čiže do 30. júna
neurčí, respektíve neumožní ju čerpať, výber jej termínu ostane na vás. Že si ju chce
zamestnanec čerpať, musí v tomto prípade oznámiť mesiac dopredu.
Hranica je 33 rokov
Zákonník práce priznáva zamestnancom najmenej štyri týždne dovolenky. Tí, ktorí prekročili
vekovú hranicu 33 rokov, majú nárok na päť týždňov dovolenky. Niektoré väčšie firmy v
rámci aktuálne prebiehajúceho boja o pracovnú silu ponúkajú často aj päť dní dovolenky
navyše, v závislosti od odpracovaných rokov.
Prečítajte si tiež:Zamestnancom sa nepohodlie v práci nepáči. Často riešia zlé pracovné
podmienky
Nárok na dovolenku vzniká po 60 odpracovaných dňoch vo firme s tým, že za každý mesiac
máte nárok na 1/12 základnej výmery dovolenky.
S dovolenkou sa však dá rozumne šetriť. Nemusíte si vypisovať dovolenkový lístok
zakaždým, keď napríklad potrebujete navštíviť lekára - špecialistu, ísť s dieťaťom na
preventívnu prehliadku alebo keď napríklad sprevádzate iného príbuzného k lekárovi.
Nezáleží na tom, či je to pre úraz alebo ide o naplánované vyšetrenie. V oboch prípadoch má
zamestnanec nárok na sedem kalendárnych dní pracovného voľna s náhradou mzdy.
Zákonník práce myslí aj na také udalosti, ako sú svadba alebo úmrtie v rodine. Platené voľno
by ste mali dostať aj na rekondičný pobyt v kúpeľoch a na darovanie krvi. Ak popri práci
študujete, môže vás zamestnávateľ uvoľniť na vyučovanie, prípravu na skúšky aj skúšky
samotné. Dĺžku pracovného voľna presne stanovuje Zákonník práce.
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Krátenie dovolenky
Pozor, o voľné dni môžete aj prísť. Ak vymeškáte sto dní v práci, prichádzate o jednu
dvanástinu voľna a o ďalšiu dvanástinu za každých 21 ďalších vymeškaných dní. A to aj
vtedy, ak ste dlhodobo práceneschopný. Záleží však na rozhodnutí zamestnávateľa, či tak
urobí. "Je to len jeho právo, ktoré môže, ale aj nemusí využiť," spresnil Ficek.
Ak ste na PN pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania, dovolenku vám firma skrátiť
nesmie.
Na dovolenku môže zamestnávateľ siahnuť aj v prípade absencie, teda za neospravedlnené
vymeškanie zmeny. Za každý pracovný deň môžete prísť o jeden až dva dni dovolenky.
Otázky a odpovede
Na otázky o dovolenke a o jej čerpaní odpovedá advokát Milan Ficek z advokátskej kancelárie
Ficek&Ficeková.
Dovolenku k moru som si s predstihom naplánoval a zamestnávateľ mi jej termín schválil.
Pred odchodom mi však dovolenku zrušil s tým, že ma v danom čase potrebuje v práci. Mám
nárok na to, aby mi zamestnávateľ preplatil náklady na zájazd a v akej výške?
Zamestnávateľ je oprávnený zmeniť čas určenia čerpania dovolenky zamestnancovi, a to
najmä s prihliadnutím na to, že počas daného kalendárneho roka sa môžu vyskytnúť rôzne
situácie, s ktorými sa pri zostavovaní plánu dovoleniek nepočítalo. Ak však toto svoje
oprávnenie využije, je povinný mu tieto náklady nahradiť. Maximálnu hranicu nákladov
Zákonník práce neustanovuje. Rovnaké pravidlo platí, ak zamestnávateľ zamestnanca odvolá
z dovolenky. Samozrejme, zamestnávateľ by mal pri každom svojom rozhodovaní dbať aj na
oprávnené záujmy zamestnanca a nemal by toto svoje oprávnenie zneužívať.
Chcem podniknúť dvojmesačný pobyt v zahraničí, dovolenky, samozrejme, toľko zo zákona
nemám. Za akých podmienok si viem u zamestnávateľa vybrať neplatené voľno?
Právny nárok na neplatené voľno, ktoré chce zamestnanec využiť na dvojmesačný výlet v
zahraničí, nijakým spôsobom nesúvisiaci so zamestnaním, neexistuje. Zamestnávateľ ho však
zamestnancovi dať môže. Zákonník práce výslovne umožňuje zamestnávateľovi poskytnúť
zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Taktiež mu môže
poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. Závisí teda
výlučne od zamestnávateľa, či žiadosti zamestnanca vyhovie alebo nevyhovie.
Nastupujem do práce po materskej a rodičovskej dovolenke (materská šesť mesiacov,
rodičovská 2,5 roka). Na koľko dní dovolenky mám nárok? Musím si ju vyčerpať ešte pred
nástupom do práce, resp. ako dlho si môžem túto dovolenku prenášať, ak si ju chcem šetriť
pre prípad, že mi ochorie malé dieťa a budem s ním potrebovať byť doma?
Je vhodné, aby zamestnávateľ určil čerpanie tejto dovolenky zamestnancovi čo najskôr po
skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, najneskôr do konca nasledujúceho
kalendárneho roka. Zákonník práce neustanovuje, že by to malo byť bezprostredne po jej
skončení. Môžeme uviesť zjednodušený ilustračný príklad: Zamestnankyňa mladšia ako 33
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rokov má nárok na štyri týždne dovolenky. Ani časť tejto dovolenky nevyčerpala v roku 2015
pred odchodom na materskú dovolenku, na ktorú nastúpila 8. mája. Ak ide o neosamelú ženu,
ktorej sa narodilo jedno dieťa, materská trvala do 31. decembra 2015. Za rok 2015 jej vznikol
nárok na dovolenku vo výmere štyroch týždňov. V rokoch 2016 a 2017 zamestnankyňa
čerpala rodičovskú dovolenku, za tieto roky nemá nárok na žiadnu dovolenku. Do práce
nastúpi 1. júla 2018. V roku 2018 bude vykonávať u zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, takže
jej vznikne nárok na dovolenku za kalendárny rok - štyri týždne. Túto dovolenku jej
zamestnávateľ môže krátiť, a to tak, že za prvých sto zameškaných pracovných dní o jednu
dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.
Po návrate do práce jej ostala dovolenka z času pred nástupom na materskú a rodičovskú
dovolenku. Na záver tejto otázky je nutné zdôrazniť, že účelom dovolenky podľa Zákonníka
práce je regenerácia a oddych zamestnanca a nie je určená na to, aby sa počas nej zamestnanec
staral o choré dieťa. Napriek tomu, že prax je najmä z ekonomických dôvodov iná, na
starostlivosť o dieťa v čase choroby sú určené iné pracovnoprávne inštitúty.
Zamestnancom sa nepohodlie v práci nepáči. Často riešia zlé pracovné podmienky
[ekonomika.sme.sk; 26/04/2018; Jana Hvozdovičová ; Zaradenie: Ekonomika /
Spotrebiteľ]
https://ekonomika.sme.sk/c/20813393/zamestnancom-sa-nepohodlie-v-praci-nepaci.html
Poradňa zo Zákonníka práce: Stravovanie, fajčenie či zima na pracovisku. Na otázky
odpovedajú dve advokátky.
Je povinná firma zabezpečiť stravu na pracovisku a ako sa rieši strata služobného mobilu? Na
otázky o stravovaní odpovedá advokátka Zuzana Dzilská z bpv Braun Partners, na ostatné
otázky odpovedala partnerka advokátskej kancelárie Ružička Csekes Sylvia Szabó.
Strava na pracovisku
Pracujem v showroome, predávame klientom autá, súčasťou je aj autoservis. Doteraz sme
mohli obedovať prinesené jedlo v kuchynke. Šéf nám to však zakázal s vysvetlením, že
zápach jedla sa šíri na predajnom mieste a odrádza to klientov. Zakázal nám obedovať na
pracovisku a chce, aby sme chodili obedovať do reštaurácií v okolí firmy. Má na to právo?
Jeden z kolegov má špeciálnu diétu, pre neho jedlo v okolí vôbec nie je vhodné. Čo máme
robiť?
Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie
zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, čo
môžu byť práve okolité reštaurácie. Zamestnávateľ si môže vybrať, či bude poskytovať stravu
sám, u iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom stravných poukážok. Tým, že vám
poskytuje stravné poukážky, prestávku na oddych a jedenie, a máte možnosť sa vhodne
stravovať v okolitých reštauráciách, splnil si svoje povinnosti, ktoré má v súvislosti so
stravovaním zamestnancov. V tom prípade vám nemusí vytvoriť podmienky, aby ste sa mohli
stravovať priamo na pracovisku.
Prečítajte si tiež:S výpoveďou dnes ľudia toľko neváhajú. Práce je dosť
Na situáciu vášho kolegu možno podľa nášho názoru nahliadať odlišne v prípade, ak má
potvrdenie od špecializovaného lekára, že zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo
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spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. Napriek tomu, že
Zákonník práce túto situáciu výslovne nerieši, zastávame názor, že zamestnávateľ by mu mal
umožniť stravovanie na pracovisku, ak pre neho nie je možné stravovať sa v okolitých
reštauráciách.
V danom prípade by bolo vhodné prostredníctvom zástupcov zamestnancov dojednať
podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie, prípadne jej
predĺženie. V každom prípade, ak si myslíte, že sú vaše práva porušované, môžete sa obrátiť
na Inšpektorát práce.
Gastrolístky pri zmenách((piano))
Pracujem v 12-hodinových zmenách. Zamestnávateľ nám dáva len jeden lístok na stravu s
tým, že pracujeme 11 hodín a hodinu máme prestávku. Je to tak správne? Inde dostávajú dva
lístky. Môže to byť vo firmách rôzne?
Zamestnanec má nárok na poskytnutie stravy, ak v rámci jednej pracovnej zmeny vykonáva
prácu dlhšie ako 4 hodiny. Ak pracovná zmena presahuje 11 hodín (prestávka sa do pracovnej
zmeny vždy započítava), môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi ďalšie teplé hlavné
jedlo, prípadne alternatívne zabezpečiť stravovanie formou stravovacích poukážok. Nie je to
však povinnosťou zamestnávateľa a preto to u rôznych zamestnávateľov môže byť upravené
rôzne.
V prípade 12-hodinovej zmeny teda zamestnávateľ nie je povinný, ale môže zabezpečiť
zamestnancom dve teplé hlavné jedlá. Tieto môžu byť zabezpečené vo vlastnom stravovacom
zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo môže byť stravovanie
zabezpečené formou stravovacích poukážok.
Jedáleň či gastrolístky?
Pracujem striedavo v dennej a nočnej zmene. Môže firma kombinovať stravovanie v jedálni
(cez deň) s gastrolístkami (v noci)?
Zamestnávateľ si môže zvoliť, či poskytne stravovanie zamestnancom sám vo vlastnom
stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo stravovanie
zabezpečí poskytnutím stravovacej poukážky. Je možné, aj aby zamestnávateľ tieto formy
kombinoval, preto môže počas dňa poskytovať stravovanie v jedálni a počas noci formou
stravovacích poukážok.
Prestávka na fajčenie
Vo firme máme viacerých fajčiarov. Majú povolené počas pracovnej doby fajčiť v blízkosti
firmy, kúsok za budovou. Za to si však musia odpracovať o pol hodinu denne dlhšie. Je to tak
správne? Môže byť takto upravené fajčenie na pracovisku? Niektorí chlapi radšej obetujú
obednú prestávku, nechodia na obed a v práci sú potom rovnako ako nefajčiari. Je to v
poriadku? Stačí, ak sa vedúci so zamestnancom dohodne? Ako to má byť upravené?
Zákonník práce upravuje pojem pracovný čas ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k
dispozícia zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou
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zmluvou. Čas odpočinku je akýkoľvek čas, ktorá nie je pracovným časom. Prestávky na
odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času. Rozvrhnutie pracovného času je
zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou
najmenej na týždeň. Začiatok a koniec pracovného času určí zamestnávateľ po dohode so
zástupcami zamestnancov (ak nepôsobia u zamestnávateľa, tak po dohode so zamestnancom)
a oznámi to na to mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.
Z uvedeného vyplýva, že ak fajčiar využije prestávku na odpočinok a jedenie, inak, teda nie aj
na jedenie, je to jeho slobodné rozhodnutie. Ak týchto prestávok v práci má zamestnanec viac,
resp. tieto v súhrne presahujú čas trvania prestávky 30 minút, na ktorú majú zákonný nárok,
tak by mal zamestnanec pracovať o ten čas dlhšie.
Zima na pracovisku
Pracujeme v studenej dieľni, v zime je tam teplota len 12 stupňov. Keď sme si chceli priniesť
do práce prenosný radiátor, šéf nás odbil zvýšenou spotrebou energie a bezpečnosťou práce.
Aká môže byť najnižšia teplota v práci?
Z otázky nevyplýva, o aký typ dielne ide a akú prácu tu zamestnanci vykonávajú.
Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a
ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Ďalšie predpisy na úseku ochrany zdravia upravujú
podrobnosti. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovné podmienky zamestnancov tak,
aby nebola prekračovaná prípustná záťaž chladom. Zamestnávateľ zabezpečí na pracovisku
pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky v teplom aj chladnom období roka.
Predpoklady na optimálne mikroklimatické podmienky má vytvoriť stavebné riešenie budovy;
tam, kde to neumožňuje stavebné riešenie budovy, treba tieto podmienky zabezpečiť
technickým zariadením. Argument zamestnávateľa o zvýšení spotreby energie nie je na mieste
a zamestnávateľ by mal na základe podnetu zamestnancov uviesť priestory dielne do
optimálneho stavu, v súlade s platnými predpismi. Ak zamestnanci, na základe uvedeného
usúdia, že sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov,
môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce.
Firme som spôsobil škodu
Stratil som služobný mobil, firma mi bez vysvetlenia strhla 500 eur, hoci to bol úplne
obyčajný mobil, ktorý firma v rámci akcie kúpila za euro. Má na to zamestnávateľ právo? Ako
sa postupuje v prípade, že firme spôsobím škodu?
Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za stratu nástrojov, a iných podobných predmetov,
ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Ak takéto potvrdenie
zamestnancovi nebolo spolu so zvereným predmetom vydané, tak platí, že zamestnávateľ
musí preukázať zamestnancovo zavinenie.
Ak zamestnanec (podľa prvej vety) zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť
zamestnávateľovi skutočnú škodu, v peniazoch, a to v plnej sume.
Zamestnávateľ určí požadovanú náhradu škody, ktorú prerokuje so zamestnancom a oznámi
mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla, a že za ňu
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zodpovedá zamestnanec. Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a
zamestnávateľ s ním dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu
písomne, inak je dohoda neplatná.
Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, tak je zamestnávateľ povinný
požadovanú náhradu škody (presahujúcu 50 eur) a obsah dohody o spôsobe jej úhrady
prerokovať so zástupcami zamestnancov.
Z otázky nevyplýva, či vo firme pôsobia zástupcovia zamestnancov, ale v každom prípade sa
javí postup zamestnávateľa, ako je opísaný v otázke, ako v rozpore so Zákonníkom práce, a
teda ako nezákonný.
O svoje práva sa zamestnanci často bijú so svojími šéfmi neskoro (rozhovor)
[ekonomika.sme.sk; 26/04/2018; Jana Hvozdovičová ; Zaradenie: Ekonomika /
Spotrebiteľ]
https://ekonomika.sme.sk/c/20812463/o-svoje-prava-sa-zamestnanci-casto-biju-sosvojimi-sefmi-neskoro-rozhovor.html
Súdny spor je ako poker – vyhráva ten, kto má lepšie tromfy v rukách, vraví Ilja Sulík z
poisťovne právnej ochrany D.A.S.
Keď je človek v serióznom zamestnaní, asi nad svojimi právami v práci veľmi neuvažuje. Ak
však pracuje pre firmu, kde sa medzi kolegami šušká, že zamestnávateľ sa so zamestnancami
často súdi, brániť sa je pre neho výhodné, hovorí ILJA SULÍK, ktorý pracuje pre poisťovňu
právnej ochrany D.A.S. a zaoberá sa právnou ochranou v zamestnaní.
Z ktorého odvetvia máte najviac klientov?
"Máme ich veľa na strane zamestnávateľov aj na strane zamestnancov z odboru
medzinárodnej kamiónovej prepravy."
Je tu aj viac sporov?
"V segmente dopravy je výskyt pracovnoprávnych sporov vyšší. Je to dané aj špecifikom tohto
odvetvia, častejšou fluktuáciou a podobne. Občas sú pracovnoprávne vzťahy v tomto
segmente naozaj dosť vyostrené. Často riešime, že zamestnávatelia obviňujú zamestnancov,
že im kradnú naftu, šmelia tovar, na druhej strane vodiči zase obviňujú firmy, že im
neoprávnene strhávajú niektoré položky z výplaty. Najčastejšie takzvané diéty, čiže cestovné
náhrady. To však neznamená, že by v iných oblastiach spory a problémy neboli. Zastupujeme
zamestnancov v spore aj s bankami, poisťovňami, či renomovanými firmami. K porušeniu
Zákonníka práce môže prísť kdekoľvek."
Z akých odvetví sa ľudia ozývajú?
JUDr. Ilja Sulík (43)
Právnu prax vykonáva od roku 2000, z toho viac ako 15 rokov v poisťovníctve. Od roku 2007
vedie úsek likvidácie poistných udalostí D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného
členského štátu, ktorý poskytuje svojim klientom ročne niekoľkotisíc právnych porád a
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pomáha presadzovať ich právnu ochranu aj súdnou cestou.
"Je to rozmanité, ale máme klientov aj z oblasti školstva, či verejnej správy alebo príslušníkov
ozbrojených zborov. Zaujímajú ich oblasti, ktoré si len tak nevygooglia. Nevravím, že aj tam
nenájdu dobrú radu, ale často sú to špecifické veci, ktoré aj u nás hľadá tím ľudí vo
všelijakých zákonoch, predpisoch, vestníkoch, vyhláškach a podobne. Ide o otázky na
pracovný čas, preplácanie nadčasov, dovolenky, zmeny pracovnej zmluvy a zmeny
pracovných podmienok, disciplinárne konania, porušenie pracovnej disciplíny a náhradu
škody."
Ktoré nároky a práva zo Zákonníka práce zaujímajú ľudí najčastejšie?
"Ľudia nás kontaktujú aj v prípadoch, keď sa potrebujú len poradiť. Majú otázky. Napríklad spôsobil som zamestnávateľovi škodu, oškrel som lak na služobnom aute, zamestnávateľ mi
strhol z výplaty 500 eur. Je to v poriadku? Najprv chcú byť informovaní, vedieť, na čo majú
nárok. Inak, na Slovensku je to stále pomerne častý jav, že bez škodovej komisie, bez
nejakého zápisu strhnú zamestnancovi z výplaty určitú sumu a hotovo. Je to, samozrejme,
protiprávne."
((piano))
Kedy sú ochotní ísť do skutočného sporu s firmou, v ktorej pracujú?
"Býva to často až vtedy, keď v zamestnaní skončia. Kým sú vo firme, tak si síce zanadávajú,
ale väčšinou to ešte nebudú riešiť, lebo nechcú, aby im zamestnávateľ robil zo života peklo.
Ale občas firma hranicu jeho trpezlivosti prekročí."
Kedy nastáva ten zlom?
"Ťažko povedať. Napríklad, ak si zamestnanec myslí, že by mu mala firma vyplatiť na diétach
500 eur, ale vyplatí mu len 450, tak ešte možno mávne rukou. Hoci, niekomu na výplate 50
eur až tak nechýba, niekomu áno. Ak sa však ku kráteniu mzdy pridruží niečo ďalšie, to už
väčšinou zamestnanci nie sú ochotní tolerovať. Napríklad, ak sa mu začnú zhoršovať aj
pracovné podmienky - predtým chodil na povedzme na 3-týždňové turnusy, teraz je to až
mesiac a pol, pritom má doma rodinu s deťmi, a potom už je tá hranica trpezlivosti
prekročená."
Keby ste to mali porovnať s minulosťou, vedia sa dnes ľudia viac pobiť o svoje práva? Alebo
strach o pracovné miesto je stále silný?
"Za posledné roky sa o nárokoch zamestnancov v práci viac hovorí, aj píše, ľudia si vedia
dohľadať informácie na internete. Právne povedomie je určite vyššie. Asi naozaj klesá počet
toho až vulgárneho porušovania pracovnoprávnych predpisov a z môjho pohľadu sa zlepšili aj
vzťahy pri ukončovaní pracovného pomeru. Zákonník práce sa vo všeobecnosti viac
dodržiava. Stačí však, aby sa nejaký väčší zamestnávateľ dostal do problémov a hneď sa to
prejaví. Ako napríklad pri poslednej kríze pred takmer desiatimi rokmi. Potom je tých
problémov a sporov viac."
Spomínali ste, že zamestnávatelia v posledných rokoch už nie sú takí "vulgárni" pri podávaní
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výpovedí zamestnancom. Čo ste mali na mysli?
"Bavíme sa skôr o drobnejších zamestnávateľoch, kde tie pracovné vzťahy sú naozaj
priamejšie, že sa z toho nerobí veľká veda. U nich nefunguje samostatné oddelenie ľudských
zdrojov alebo firemný právnik. V minulosti išlo o strhávanie niektorých položiek zo mzdy,
nevyplácanie mzdy, čo je za určitých okolností dokonca trestným činom, častejšie boli
okamžité skončenia pracovného pomeru, teda vyhadzovy na hodinu. Stávalo sa, že chýbala
pracovnoprávna dokumentácia – teda človek vo firme síce pracoval, ale nemal zmluvu a nebol
prihlásený do Sociálnej poisťovne. Neboli teda zabezpečené základné práva pre zamestnancov
- žiadne zmluvy, žiadne dodatky, dohody boli len ústne. To už v súčasnosti nie je bežné ani v
malých firmách."
Naučili sa firmy lepšie dávať výpoveď zamestnancovi? Je to čistejšie?
"Aj my máme medzi klientmi veľa zamestnávateľov a teda prispievame k zvyšovaniu právnej
kultúry nielen medzi zamestnancami, ale aj medzi firmami a tiež s nami konzultujú mnoho
vecí vopred. Výpovede sú totiž náročné a prísne na dodržanie formy, aj opisu toho, čo tam
musí byť uvedené. Firmy to neberú na ľahkú váhu, nechcú urobiť chybu, ktorá by ich mohla
niekoľkonásobne poškodiť. Ak ich zamestnanec zažaluje a vyhrá, prídu o peniaze nielen pre
zamestnanca, ale aj pre právnika, ktorý ich zastupoval v konaní a právnika protistrany."
Ako do tohto procesu vstupuje poisťovňa?
"Radíme klientom a zabezpečujeme ich zastupovanie v prípadných súdnych sporoch so
zamestnávateľmi, alebo naopak, zamestnávateľov so zamestnancami. Musí však byť splnený
princíp náhodnosti poistenia. Najprv musí byť uzatvorené poistenie, ktoré v prípade potreby
klient využije a nie naopak, že si ho uzatvorí až potom, ako má problémy v práci. Tak to
nefunguje."
Či už s poistením alebo bez neho, ako rýchlo musí človek v prípade, že sa chce súdiť so
svojím zamestnávateľom, konať?
"Odo dňa, ku ktorému sa mu skončil pracovný pomer, má človek dva mesiace na to, aby podal
žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Ani o deň viac."
Ako dlho u nás trvajú tieto súdne spory?
"Odhadom sú to dva - tri roky. Sú spory, ktoré trvajú dlhšie, závisí od situácie na danom súde.
Kvôli procesným veciam, zlej organizácii práce súdov, kvôli odvolaniam sa to môže zdržať.
Ale najdlhšie trvajú spory, kde je potrebné, aby prebehlo znalecké dokazovanie - z
účtovníctva, zo spotreby pohonných látok, z grafológie. Tam sa čaká aj trištvrte roka na
znalecký posudok, čo ten spor samozrejme naťahuje."
Čo je pri súdnom spore dôležité?
"Súdny spor je ako poker – vyhráva ten, kto má lepšie tromfy v rukách. Podstatou súdneho
sporu totiž je, čo vie človek dokázať. Klient môže byť presvedčený, že právo je na jeho strane,
veď on v tej firme roky pracoval, vie, ako to tam chodí, ale pokiaľ to nevie dokázať, tak má
problém. Súd má pred sebou dve súperiace strany, vypočuje si jednu aj druhú a pokiaľ neuvidí

– 24 –

Monitoring médií 27. apríl 2018
hodnoverný dôkaz, potom sa ťažšie rozhoduje."
S čím majú zamestnanci problém, čo sa im ťažko dokazuje?
"Najväčší problém je pri nevyplatených mzdách, či nevyplatených diétach. Tu často chýbajú
podklady. Korektný zamestnávateľ vystaví pásky a sumy sedia. Ale u pofidérnych
zamestnávateľov je to naozaj tak, že množstvo dokumentácie klienti ani vôbec nedostanú a
potom nevedia preukázať čo a kedy dostali vyplatené."
Čo sa s tým dá robiť? Kto môže pomôcť?
"Pomáhajú svedecké výpovede. A ešte inšpektorát práce. My ako poisťovňa s inšpektorátom
práce zvyčajne priamo nekomunikujeme, ale môžeme naviesť klienta, aby dal na inšpektorát
práce podnet. Ten spraví kontrolu a ich výstupy môžu klientovi pomôcť na súde. Ale niekedy
nezistí nič ani inšpektorát – firma ho do objektu nepustí, za čo síce dostane pokutu, ale to
klientovi nepomôže, alebo už firma ani neexistuje. Navyše, zistenie inšpektorátu práce nemusí
byť pre súd záväzné."

Nechcete podpísať výpoveď? Nič tým nedosiahnete
[ekonomika.sme.sk; 26/04/2018; Jana Hvozdovičová ; Zaradenie: Ekonomika /
Spotrebiteľ]
https://ekonomika.sme.sk/c/20813302/nechcete-podpisat-vypoved-nic-tymnedosiahnete.html
Poradňa zo Zákonníka práca: Dostal som výpoveď od zamestnávateľa, ako odísť z firmy bez
stresov.
BRATISLAVA. Ak sa chce firma rozlúčiť so zamestnancom, má štyri možnosti, ako to môže
urobiť – dohodou, výpoveďou, skončením v skúšobnej lehote alebo okamžitým skončením
pracovného pomeru.
Zamestnávateľ však na ukončenie pracovného pomeru, na rozdiel od zamestnanca, musí mať
dôvod.
Pri výpovediach, ktoré dávajú firmy svojim zamestnancom, dochádza k mnohým omylom.
Ktoré sú najčastejšie?
Omyl 1: Už ani nechoď
Prečítajte si tiež:Zamestnancom sa nepohodlie v práci nepáči. Často riešia zlé pracovné
podmienky
Aj keby bol šéf firmy akokoľvek nahnevaný, dokonca pred stovkou svedkov by vám
vykrikoval, aby ste sa viac vo firme neukazovali, platí, že výpoveď musí byť na papieri.
Takisto nestačí poslať esemesku či e-mail. Ak výpoveď nie je v písomnej podobe a riadne
doručená, neplatí.
Výpoveď sa doručuje zamestnancovi osobne na pracovisku, v jeho byte, kdekoľvek bude
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zastihnutý alebo poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných
rúk".
Omyl 2: Nesúhlasím, nepodpíšem((piano))
Zamestnanci sa často domnievajú, že svojím podpisom na výpovedi s ňou vyjadrujú súhlas.
Nie je to právne tak. Zamestnanci svojím podpisom výpovede, potvrdzujú len doručenie
výpovede. Výpoveď je totiž jednostranný právny akt zamestnávateľa, ktorý platí bez ohľadu
na súhlas alebo nesúhlas zo strany zamestnanca.
Odmietnutie podpísania alebo prevzatia výpovede nemá vplyv na platnosť doručenia. To
znamená, že aj keď zamestnanec výpoveď či prevzatie výpovede nepodpíše, výpoveď
neprevezme alebo ju odmietne prevziať na pošte, aj tak sa výpoveď považuje za doručenú.
Omyl 3: Výpoveď dohodou
Takýto spôsob skončenia pracovného pomeru neexistuje. Takzvaná "výpoveď dohodou" je
pojem, ktorým sa rozumie dohoda o skončení pracovného pomeru. Podstatné je tu slovo
dohoda. Dohoda je dvojstranný právny úkon – obe strany teda musia s dohodou súhlasiť. Ak
návrh dohody predkladá zamestnávateľ, je na zamestnancovi, či je ochotný pristúpiť na
podmienky v nej navrhnuté a dohodu podpísať alebo nie. Firmy občas dohodu zneužijú na to,
aby zamestnanca obrali o to, na čo majú nárok. Preto si dobre prečítajte a prípadne sa aj
poraďte, čo vám, firma dáva podpisovať.
Omyl 4: Zamestnanec vždy v nevýhode
Prečítajte si tiež:S výpoveďou dnes ľudia toľko neváhajú. Práce je dosť
Ak sa firma chce zbaviť nepohodlného zamestnanca, veľa možností nemá. Pre všetkých
zúčastnených je najlepšie, ak sa dospeje k dohode. Pre zamestnanca "výpoveď dohodou" v
takom prípade vôbec nemusí byť nevýhodná, podmienky, ktoré navrhuje zamestnávateľ
zamestnanec prijať nemusí alebo môže navrhnúť svoje podmienky skončenia pracovného
pomeru.
Zamestnávateľ môže zamestnancovi ponúknuť lepšie podmienky, ak by s dohodou súhlasil,
než na aké by mal zákonný nárok v prípade výpovede – napríklad, preplatená výpovedná doba
plus odstupné vo výške nad rámec prípadného zákonného nároku. Strop stanovený nie je,
zákon hovorí iba o najnižšej sume, ktorú musí firma zamestnancovi vyplatiť.
Omyl 5: Nárok na odstupné mám vždy
Veľa zamestnancov si myslí, že ak firma je tá, ktorá chce, aby ste odišli, tak je povinná
vyplatiť vám akési "bolestné", teda odstupné vždy. Nie je to tak. Nárok na odstupné závisí od
dôvodu skončenia pracovného pomeru. Zamestnanec má naň nárok len vtedy, keď sa
pracovný pomer skončí z organizačných dôvodov (zrušenie, sťahovania zamestnávateľa, iná
organizačná zmena), z dôvodu straty schopnosti vykonávať doterajšiu prácu zo zdravotných
dôvodov, pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie chorobou z povolania.
Výška odstupného závisí od toho, či sa pracovný pomer skončí dohodou alebo výpoveďou –
ak sa dohodnete, dostanete vyššie odstupné. Na jeho výšku vplýva aj dĺžka pracovného

– 26 –

Monitoring médií 27. apríl 2018
pomeru – čím dlhšie pracovný pomer trval, tým je odstupné vyššie.
Omyl 6: Péenka ma ochráni
Práceneschopnosť za istých okolností môže ochrániť pred výpoveďou, neplatí to však vždy.
Ak je pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, skončí sa uplynutím dohodnutej doby, aj
počas PN. Práceneschopnosť nebráni ani skončeniu pracovného pomeru dohodou, skončeniu
v skúšobnej lehote alebo ak výpoveď podáva zamestnanec. Ochráni však zamestnanca v
riadnom pracovnom pomere, počas práceneschopnosti mu firma dať výpoveď nemôže a ak
bola výpoveď daná pred začiatkom PN, predĺži sa výpovedná lehota. V prípade, že by
dôvodom výpovede bolo porušenie pracovnej disciplíny, neochráni zamestnanca ani PN.
Otázky a odpovede
Som vo firme päť rokov. Zamestnávateľ mi predložil novú zmluvu a chce, aby som ju
podpísal. Pracoval by som viac za rovnaký plat. Nesúhlasím s tým a nechcem to podpísať.
Môže mi dať výpoveď?
V prípade, že chce zamestnávateľ rozšíriť pracovnú náplň zamestnanca, potrebuje jeho súhlas.
Zamestnávateľ je oprávnený dať zamestnancovi výpoveď iba zo zákonných dôvodov
špecifikovaných v Zákonníku práce. Nepodpísanie dohody o zmene pracovných podmienok
medzi tieto zákonné dôvody nepatrí.
S firmou, v ktorej som pracoval, som sa nerozišiel v dobrom. Vyhodili ma, dostal som
výpoveď. Budem sa brániť na súde, podal som žalobu o neplatnosť skončenia pracovného
pomeru výpoveďou. Počul som, že mám zároveň zamestnávateľovi poslať list, v ktorom
budem trvať na tom, aby ma aj naďalej zamestnával. Načo je to dobré?
V zmysle Zákonníka práce platí, že ak dal zamestnávateľ zamestnancovi neplatnú výpoveď a
ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho
pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa
spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával.
Podmienkou na to, aby sa pracovný pomer zamestnanca neskončil, je podanie žaloby o
neplatnosť skončenia pracovného pomeru na súd v zákonnej lehote a súčasne oznámenie
zamestnávateľovi, že zamestnanec trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával. Odo
dňa tohto oznámenia až do času, keď zamestnávateľ zamestnancovi umožní pokračovať v
práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru, patrí zamestnancovi náhrada
mzdy.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že oznámenie o tom, že zamestnanec trvá na ďalšom
zamestnávaní má vplyv na dĺžku obdobia, počas ktorého bude mať zamestnanec v prípade
úspechu v spore nárok na náhradu mzdy.
Sme malá firma, viacerí tu majú viac funkcií. Môže mi výpoveď dať účtovníčka, ktorá má u
nás zároveň funkciu personalistky, alebo to musí byť najvyšší šéf vo firme? Ako je to
správne?
Úkony zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch sú okrem štatutárnych orgánov
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zamestnávateľa oprávnení vykonávať aj iní zamestnanci zamestnávateľa, ktorým to vyplýva z
ich funkcií, napríklad personalisti. Z uvedeného vyplýva, že táto osoba je oprávnená podpísať
výpoveď, ak to z jej funkcie a popisu práce vyplýva. Optimálne by však výpoveď v prípade
nejasností týkajúcich sa jednotlivých funkcií a oprávnení z nich vyplývajúcich mal podpísať
štatutárny orgán zamestnávateľa.
Vo firme ma už nechceli a ani mňa to tam už nebavilo. Dohodli sme sa na ukončení
pracovného pomeru. Chcú, aby som ostal ešte mesiac. A zároveň chcú, aby som zaškolil
nového zamestnanca. Môžem odmietnuť?
Pri skončení pracovného pomeru dohodou platí ako deň skončenia pracovného pomeru deň
uvedený v dohode. Ak sa strany dohodli, že pracovný pomer sa skončí povedzme o dva dni,
zamestnanec nie je povinný zostávať dlhšie. Ak bolo dohodnuté, že pracovný pomer sa skončí
až o mesiac, potom platí, že kým nie je pracovný pomer skončený, zamestnanec je stále
riadnym zamestnancom so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnej
zmluvy, teda okrem iného vykonávať pokyny nadriadených. V takom prípade je zaškolenie
nového zamestnanca povinnosťou zamestnanca.
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