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Individuálne pracovnoprávne vzťahy
Civilný sporový poriadok, ktorý je účinný od 1. júla 2016, zaviedol do nášho právneho poriadku osobitnú
kategóriu sporov, a to spory s ochranou slabšej strany.
Medzi tieto spory patria:
- spotrebiteľské spory
- antidiskriminačné spory
- individuálne pracovnoprávne spory (napr. žaloba o nevyplatenie mzdy zamestnancovi, neplatnosť
rozviazania pracovného pomeru ...)
Príslušnosť súdov pre individuálne pracovnoprávne spory:
Okresný súd Bratislava III
Okresný súd Piešťany
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Topoľčany
Okresný súd Ružomberok
Okresný súd Zvolen
Okresný súd Poprad
Okresný súd Košice II
a to vždy pre celý obvod krajského súdu, v ktorom sa vyššie uvedený okresný súd nachádza.

Príplatky a mzdové zvýhodnenia od 1.5.2018
Viete, aké zmeny nastávajú v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 ? Zákon č. 63/2018 Z. z. novelizuje Zákonník
práce a ustanovuje nové výšky príplatkov.
Za prácu vo sviatok bude zamestnancovi patriť od 1. mája 2018 dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie
najmenej 100 % jeho priemerného zárobku (2018 - najmenej 2,7590 eura).
Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od 1. mája 2018 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdové
zvýhodnenie najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (2018 – 0,68975) eura a za prácu v noci
30 % minimálnej mzdy v eurách za každú hodinu práce (2018 – najmenej 0,8277 eura) a pri výkone rizikovej
práce 35 % (2018 – najmenej 0,96565).
Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu od 1. mája 2018 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdové
zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (1,3795 eur).

Usmernenie MPSVaR SR k oboznamovania zamestnancov – neprofesionálnych
vodičov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP
Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 7 a ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie zamestnancov (tzv.
neprofesionálnych vodičov motorových vozidiel), ktorí majú pridelené referentské vozidlo, používajú súkromné
motorové vozidlo s osobitným príkazom na pracovnú cestu z odborných záležitostí týkajúcich sa vedenia
motorového vozidla podľa predpisov upravujúcich pravidlá cestnej premávky.

Viac sa dočítate na našej webovej stránke www.ioz.sk v časti pracovnoprávny servis.
Toto dielo „e-správy“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela.
Autor súhlasí s ďalším šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk

