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Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 2.11.2022 

začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektami k ex post hodnoteniu nasledovnej 

regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „JM“): 

 

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok): II. polrok 2022 

 

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  republiky 

  

Názov právneho predpisu/právnych predpisov: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

 

Lokalizácia: § 106 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

 

Stručný opis regulácie: V § 106 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa vymedzuje 

splnomocňovacie ustanovenie na vydanie podzákonného predpisu, ktorým by sa mali spresniť 

okruhy zamestnancov taxatívne vymedzených v § 106 ods. 2 ZP. Druhy prác zvlášť ťažkých alebo 

zdraviu škodlivých, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú, ustanoví všeobecne záväzný 

právny predpis, ktorý vydá MPSVR SR po dohode s MZ SR a MZVaEZ SR. V súčasnosti takáto 

vyhláška nie je vydaná. Absencia vyhlášky, ako aj skutočnosť, že veľká časť pravidiel je už v 

osobitných predpisoch (napr. regulácia MZ SR ohľadom chemických karcinogénov) vyvoláva v 

praxi aplikačné otázky pre zamestnávateľov, ak zamestnanci požadujú dodatkovú dovolenku. 

Zároveň je otázne, či pri všetkých oblastiach, u ktorých Zákonník práce ustanovuje dodatkovú 

dovolenku, je odôvodnené ju aj poskytovať vzhľadom na vývoj v ochrane práce od 60 rokov 20. 

storočia, kedy sa dodatková dovolenka začala priznávať, ako aj na podstatný nárast výmery 

dovolenky oproti danému obdobiu (2-3 týždne), v súčasnosti minimum 4-5 týždňov. 

 

Špecifikácia:   

 Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:     - 

 Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: - 

 Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: - 

 

Ex post hodnotenie: 

x regulácie/regulácií jedného právneho predpisu 

 ☐ navzájom súvisiacich regulácií vo viacerých právnych predpisoch 

 

Číslo regulácie: 5 

 

Dôvod zaradenia do registra: JM 10.3 písm. d) 

 

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia: Úprava § 106 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce na základe diskusie všetkých dotknutých rezortov a sociálnych partnerov, nakoľko 

pôvodný účel znenia nereflektuje na súčasné požiadavky či už zamestnávateľov, alebo 



 

 

zamestnancov. Zníženie regulačnej záťaže pre zamestnávateľov z dôvodu spresnenia právnej úpravy 

a jej väčšej adresnosti. 

 

Termín ukončenia verejných konzultácií: 30.11.2022 

 

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať elektronicky.  

 

Kontaktné osoby:  

Mgr. Peter Ursíny, peter.ursiny@employment.gov.sk; 02/2046 1221 

Mgr. Michaela Trabalíková, michaela.trabalikova@employment.gov.sk 02/2046 1208 


