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Zákonník práce je základným  dokumentom upravujúcim pracovnoprávne vzťahy 

zamestnávateľa a zamestnanca. Mnohí zamestnávatelia ho však  vnímajú a prezentujú ako prekážku 

prosperity, hľadajú spôsoby, ako ho obchádzať, nerešpektovať, podliezať zákonné štandardy. Podľa 

zistení inšpekcie práce v roku 2013 vzrástol počet  priestupkov, porušení Zákonníka práce   

medziročne takmer o štvrtinu ( v roku 2013 bolo zistených celkom 8 695 porušení ustanovení 

Zákonníka práce a v roku 2012 celkom 7 075 porušení ustanovení Zákonníka práce).  

            Najviac nedostatkov je zisťovaných pri uzatváraní písomnej pracovnej zmluvy, keď táto 

neobsahuje všetky podstatné náležitosti, napríklad stručnú charakteristiku druhu práce alebo 

dohodnuté mzdové podmienky, v  mzdovej oblasti nedodržiavanie minimálnych mzdových nárokov 

zamestnancov atď. 

 

Príručku NAJČASTEJŠIE PRIESTUPKY ZAMESTNÁVATEĽOV – Praktické využitie 

Zákonníka práce pre zamestnancov a zamestnávateľov nájdete na web stránke IOZ    

www.ioz.sk   - Aktuality 
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              Dňa 7.10.2014 sa konal protestný pochod cez centrum Žiliny, ktorým sa odborári pripojili k 

Svetovému dňu za dôstojnú prácu, ktorý každoročne vyhlasuje Medzinárodná odborová 

konfederácia proti rizikovým formám práce.                              

 

          Pochodu sa zúčastnil aj prezident KOZ SR Jozef Kollár, ktorý pri tej príležitosti zdôraznil, že 

odborári nie sú spokojní s podmienkami na Slovensku. "Veľakrát sa stretávame s tým, že podmienky 

pre prácu nie sú uzatvárané štandardným spôsobom. Máme veľa ľudí, ktorí pracujú na dohodu, 

agentúrne zamestnávanie, kratší pracovný čas, čo spôsobuje zneistenie ich sociálneho postavenia. A 

proti tomu musia bojovať odbory na celom svete," povedal J. Kollár. Až polovica zamestnaní na 

Slovensku nerešpektuje Zákonník práce, len v roku 2013 inšpekcia práce zaznamenala o 1 620 

porušení viac  ako v roku 2012 a to sú len tie, ktoré boli odhalené. Zneužívanie agentúrneho 

zamestnávania, fingovanie obchodných vzťahov a ďalšie podobné praktiky menia pracujúcich na 

novodobých otrokov."  

*************************************************************************** 

 

Ministerstvo financií SR podľa § 10 ods. 3 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v 

znení neskorších predpisov ustanovuje Opatrením Ministerstva financií SR č. 258/2014 Z.z. výšku 

štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015, ktorá je 5,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 

66,39 eura. 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=479992&FragmentId2=479992

