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ZMENY, KTORÉ SO SEBOU 

PRINESIE NOVELA 

ZÁKONNÍKA PRÁCE 

Národná rada SR schválila dňa 5. februára 2021 novelu zá-

kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov („Novela“), ktorá má byť účinná od 1. marca 

2021. Novela prináša zmeny a doplnenia v oblasti právnej 

úpravy domáckej práce a telepráce, poskytnutia príspevku na 

stravovanie, dohôd o brigádnickej práci študentov, odboro-

vých organizácií či dočasného prideľovania zamestnancov 

medzi spriaznenými osobami.  

  

DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA 
Za domácku prácu a teleprácu sa po novom rozumie práca, 

ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnáva-

teľa, avšak vykonáva sa pravidelne v rozsahu ustanove-

ného týždenného pracovného času alebo jeho 

časti z domácnosti zamestnanca na základe dohody v pra-

covnej zmluve (ďalej len „telepráca“).  

 

V platnosti však aj naďalej zostáva, že sa za teleprácu nepo-

važuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne 

alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnáva-

teľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca (tzv. 

homeoffice).  

V rámci novely došlo oproti predchádzajúcej úprave aj k za-

vedeniu definície domácnosti zamestnanca, za ktorú sa po-

važuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska za-

mestnávateľa. 

 

Zatiaľ, čo podľa predchádzajúcej právnej úpravy si pracovný 

čas zamestnanec rozvrhoval sám, nová úprava dáva zamest-

nancovi a zamestnávateľovi možnosť dohodnúť sa, či za-

mestnanec: 

► bude rozvrhovať svoj pracovný čas v rámci celého 

týždňa sám, alebo  

► bude prácu vykonávať v pružnom pracovnom čase.  

 

V platnosti zostáva, že ak si zamestnanec rozvrhuje pracovný 

čas sám, na pracovný pomer sa neuplatňujú ustanovenia o 

rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, 

nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v 

týždni či ustanovenia o prestojoch okrem prestojov, za 

ktoré zodpovedá zamestnávateľ. Zamestnancovi v takom 

prípade naďalej nepatrí náhrada mzdy pri dôležitých osob-

ných prekážkach v práci či mzda za prácu nadčas, mzdové 

zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu či v nedeľu, za 

nočnú prácu či mzdová kompenzácia za sťažený výkon 

práce (ak sa so zamestnávateľom nedohodnú inak). 

 

Zamestnávateľovi po novom pribudne povinnosť uhradiť ná-

klady, ktoré zamestnancovi vzniknú v súvislosti s využívaním 

vlastných technických prostriedkov.  

 

Novela špecifikuje povinnosti zamestnávateľavo vzťahu k zá-

kazu znevýhodňovania zamestnanca pri domáckej práci a te-

lepráci v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pra-

covisku zamestnávateľa, a to povinnosť zamestnávateľa za-

bezpečiť pre zamestnanca rovnaký prístup k prehlbovaniu 

kvalifikácie, umožniť zamestnancovi vstup na pracovisko za 

účelom stretnutia sa s ostatnými zamestnancami či právo za-

mestnanca odpojiť sa mimo pracovného času, v čase preká-

žok v práci a dovolenky.  
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Zamestnanec má na druhú stranu povinnosť informovať za-

mestnávateľa  o technických problémoch spojených s ne-

funkčnosťou technického a programového vybavenia alebo 

internetového pripojenia, ktoré mu znemožňujú vykonávať 

prácu.  

 

ĎALŠIE ZMENY  
Novela okrem vyššie stanoveného prináša aj nasledujúce 

zmeny:  

► právo zamestnanca vybrať si medzi stravovacou pou-

kážkou a finančným príspevkom na stravovanie.  

► Zamestnávateľ bude môcť v prípade, ak pracovná 

zmena trvá dlhšie ako 11 hodín zabezpečiť ďalšie stra-

vovanie alebo zamestnancovi poskytnúť ďalší finančný 

príspevok na stravovanie, 

► štatút žiaka strednej školy a štatút študenta vysokej 

školy bude po novom trvať až do 31. októbra roku riad-

neho ukončenia štúdia, 

► potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy / študenta vy-

sokej školy bude tvoriť povinnú súčasť dohody o brigád-

nickej práci študentov,  

► špecifikuje orgán oprávnený konať za odborovú organi-

záciu -  príslušný odborový orgán určený jej stanovami,  

► upravuje riešenie sporu o pôsobenie odborovej organi-

zácie,  

► zavádza povinnosť odborovej organizácie informovať 

zamestnávateľa o osobách oprávnených konať v jej 

mene i podmienku pôsobenia v odborovej organizácie - 

pracovný pomer všetkých členov príslušného odbor-

sového orgánu so zamestnávateľom (pokiaľ sa odbo-

rová organizácia so zamestnávateľom nedohodnú 

inak), 

► pri dočasnom bezodplatnom pridelení zamestnanca 

na výkon práce medzi spriaznenými osobami odpadá 

podmienka existencie objektívnych prevádzkových 

dôvodov a trvania pracovného pomeru u zamestná-

vateľa v dĺžke tri mesiace pred dočasným pridelením 

k užívateľskému zamestnávateľovi. 

Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe 
nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v čase, keď 
bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne informácie vzťahujúce 
sa k témam uvedeným v tomto bulletine by mali byť konzultované 
skôr, než na ich základe bude urobené akékoľvek rozhodnutie.  

Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať ako 
vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných 
dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záleži-
tosti uvádzané v tomto bulletine môžu existovať rôzne právne názory. 
Je teda možné, že v budúcnosti prevládne iný právny názor, ako ten, 
čo je uvedený v texte. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera / 
manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie uvedených 
advokátov tímu Weinhold. 
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