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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:  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce - § 38 ods. 1 (bod 49), § 38 ods. 4 (bod 51), 

§ 81 písm. g) (bod 52), § 224 písm. e) (bod 53) 

 

Stručný opis regulácie:  

 

Bod 49: Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru 

alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť 

doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, 

zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného 

pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo 

kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako 

doporučenú zásielku. 

 

Bod 51: Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo 

vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody 

o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako 

doporučenú zásielku. 

 

Bod 52: Zamestnanec je povinný najmä písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného 

odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu 

jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie 

písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v 

banke alebo v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia. 

 

Bod 53: Na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho 

pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého 

pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom 

zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu 

bankového spojenia. 

 



 

 

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: 49, 51, 52, 53 

 

Dôvod zaradenia do registra: JM 10.3 písm. d) 

 

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia: Bod 49, 51, 52, 53: Zvážiť možnosť zavedenia 

elektronického doručovania písomností a dokumentov, vedenie pracovnoprávnej dokumentácie v 

elektronickej forme. 

 

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 1241 


