
Spoluúčasť zástupcov zamestnancov na riadení 

 

Prostredníctvom zástupcov zamestnancov sa zamestnanci zúčastňujú na utváraní spravodlivých a 

uspokojivých pracovných podmienok, ako to zakotvuje Zákonník práce, a to:  

 

⮚  spolurozhodovaním  

⮚ prerokovaním  

⮚ právom na informácie  

⮚ kontrolnou činnosťou 

 

 Spolurozhodovanie  

 

Pri zavádzaní určitých opatrení týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov musí zamestnávateľ získať od 

zástupcov zamestnancov predchádzajúci súhlas alebo uzatvoriť s nimi dohodu.  

 

⮚ zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok iba s predchádzajúcim súhlasom zástupcov 

zamestnancov (§ 84 ods. 1 Zákonníka práce)  

 

⮚ zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne iba po dohode 

so zástupcami zamestnancov (§ 87 ods. 1 a 2 Zákonníka práce)  

 

⮚ zamestnávateľ môže zaviesť konto pracovného času iba po uzatvorení písomnej dohody so 

zástupcami zamestnancov (§ 87a ods. 1 a 2 Zákonníka práce)  

 

⮚ zamestnávateľ určí začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien po dohode so 

zástupcami zamestnancov (§ 90 ods. 4 Zákonníka práce)  

 

⮚ zamestnávateľ určí rozsah a podmienky práce nadčas po dohode so zástupcami zamestnancov (§ 

97 ods. 9 Zákonníka práce)  

 

⮚ zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých 

duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia (§ 98 ods. 9 

Zákonníka práce)  

 

⮚ zamestnávateľ rozhodne o hromadnom čerpaní dovoleniek po dohode so zástupcami 

zamestnancov (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce)  

 

⮚ zamestnávateľ môže dať výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru členovi 

odborového orgánu, členovi zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi len s 

predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov (§ 240 ods. 9 Zákonníka práce)  

 

 

 Prerokovanie je výmena názorov a dialóg, ktorý sa uskutoční zrozumiteľným spôsobom a vo 

vhodnom čase, s primeraným obsahom, s cieľom dosiahnuť dohodu. Na tieto účely zamestnávateľ 

poskytuje vopred zástupcom zamestnancov potrebné informácie, konzultácie a doklady, aby mali 

čas na predloženie svojich návrhov alebo pripomienok. 

 

Zamestnávateľ je povinný so zástupcami zamestnancov prerokovať  

⮚ hromadné prepúšťanie zamestnancov, najmenej jeden mesiac vopred (§73 ods. 2 ZP)  

⮚ výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom zo strany zamestnávateľa  

     (§74 ZP)  

⮚ či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§144a ods. 6 ZP)  

⮚ obsah dohody o spôsobe náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti zodpovedným zamestnancom    

    (§ 191 ods. 4 ZP)  

⮚ pravidelne prerokúvať organizáciu práce v noci (§ 98 ods. 6 ZP)  

⮚ zamestnávateľ je povinný vopred      prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie    

alebo odobratie osobného príplatku (§ 10 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) 



Poskytnutie informácií  
Zamestnanci majú právo byť informovaní o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o 

predpokladanom vývoji jeho činnosti. Zamestnávateľ má oboznámiť zástupcov zamestnancov s 

obsahom informácie zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase. 

Zákonník práce ďalej ukladá zamestnávateľovi povinnosť informovať zástupcov zamestnancov o:  

 

⮚ dohodnutých nových pracovných pomeroch (§47 ods. 4 ZP)  

⮚ nových pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u zamestnávateľa uvoľnili (§ 48 ods. 8 ZP)  

⮚ využívaní dočasných zamestnancov v rámci informácií o svojej situácii v zamestnanosti               

     (§ 58 ods. 8 písm. d) ZP)  

⮚ upovedomiť o pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci (§ 98 ods. 7 ZP)  

⮚ nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré a pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť  

⮚ preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci  

⮚ opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o 

opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie  

⮚ pracovných úrazoch, chorobách z povolania a ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa 

vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku 

 

Kontrola  
Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z 

kolektívnej zmluvy; na tento účel sú oprávnení najmä:  

 

⮚ vstupovať na pracoviská  

⮚ vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady  

⮚ podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok  

⮚ vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov  

⮚ žiadať odstránenie zistených nedostatkov  

⮚ navrhovať, aby boli uplatnené vhodné opatrenia voči vedúcim zamestnancom, ktorí porušujú 

pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti, ktoré im vyplývajú z kolektívnej zmluvy  

⮚ požadovať informácie od zamestnávateľa, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie 

nedostatkov zistených pri výkone kontroly (§ 239 Zákonníka práce). 

 

Novela Zákonníka práce §230b: 

(1) Odborová organizácia, ktorá pôsobí u zamestnávateľa, má právo primeraným 

spôsobom osloviť zamestnanca za účelom ponúknutia mu členstva v nej. Spôsob 

oslovenia zamestnanca dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom.  

(2) Odborová organizácia, ktorá pôsobí u zamestnávateľa, má právo primeraným 

spôsobom informovať zamestnancov o jej činnosti. Spôsob informovania 

zamestnancov o jej činnosti dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kolektívna zmluva na škole/školskom zariadení 

 

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Vzniká ako výsledok dohody medzi 

odborovou organizáciou a zamestnávateľom. Právny poriadok nevymedzuje obsah kolektívnej 

zmluvy a predpokladá sa, že jej obsah bude závisieť od dohody zmluvných strán. 

Predmetom kolektívneho vyjednávania môže byť: 

⮚ nastavenie podmienok vyplácania pohyblivej a nenárokovateľnej zložky mzdy  

⮚ zvýhodnenia za prácu nadčas, zmennosť, nočnú prácu, a prácu vo sviatok  

⮚ odmena za pracovnú pohotovosť  

⮚ skrátenie týždenného pracovného času bez zníženia mzdy  

⮚ zvýšenie výmery dovolenky nad zákonnú výmeru stanovenie výhodnejších podmienok pre  

    poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach v práci z dôvodu všeobecného záujmu a pri  

    dôležitých osobných prekážkach v práci nad rámec stanovený právnymi predpismi  

 

⮚ poskytovanie voľna a finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov, rekvalifikáciu,  

    zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie  

⮚ úpravu podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky,   

     prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci  

⮚ vytváranie a použitie sociálneho fondu nad rámec zákona  

⮚ zvýšenie odstupného, odchodného alebo jubilejného  

⮚ zvýšenie dennej výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca  

    alebo člena jeho rodiny ( 25% a 55 % denného vymeriavacieho základu,  najviac na 80 %) 

 

⮚ príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov  

⮚ príspevok na rekreáciu a liečebné pobyty pre zamestnancov  

⮚ príspevok na zdravotnú starostlivosť a lieky  

⮚ príspevok na športové a kultúrne vyžitie zamestnancov 

 (2) Odborová organizácia, ktorá pôsobí u zamestnávateľa, má právo primeraným 

spôsobom informovať zamestnancov o jej činnosti. Spôsob informovania 

zamestnancov o jej činnosti dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom.  

 


