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NÁRODNÁ

RADA SLOVENSKEJ
IV. volebné obdobie

REPUBLIKY

NÁVRH
Zákon
z ............. 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.
ZÁKONNÍK PRÁCE v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona
č. 210/2003 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 453/2003
Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona
č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005
Z. z., zákona č. 124/2006, zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona
č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:
§ 93 a § 94 vrátane nadpisov znejú:
„§ 93
Pracovný pokoj v nedeľu a vo sviatky
1)

Zamestnanci nesmú byť zamestnaní v nedeľu a v štátom uznané sviatky od 0.00
hodiny do 24.00 hodiny, 24. decembra od 12.00 hodiny.

2) V podnikoch s viacerými zmenami a pravidelnými dennými a nočnými zmenami sa
môže začiatok alebo koniec nedeľného a sviatočného pokoja posunúť dopredu alebo
dozadu najviac o 6 hodín, ak podnik nepracuje 24 hodín nasledujúcich po začiatku
pracovného pokoja.
3) Pre šoférov a spolujazdcov sa môže začiatok 24-hodinového nedeľného a sviatočného
pokoja posunúť dopredu najviac o 2 hodiny.
4) Výnimku z § 93 možno udeliť len v prevádzkach:
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a) kde by sa prerušením výroby v nedeľu a vo sviatok vyžadovalo nasadenie viac
zamestnancov ako pri bežnej produkcii;
b) pekární a cukrární, najviac na tri hodiny, na výrobu a roznášku či rozvoz v ten
istý deň vyrobených a v ten istý deň predaných pekárskych a cukrárskych
výrobkov;
c) na doručenie urgentnej a veľkej zásielky peňazí, ako aj peňažných
a devízových prostriedkov, cenných papierov a derivátov, ak sviatok uznaný
v Slovenskej republike nie je sviatkom vo všetkých členských štátoch
Európskej únie a padne na pracovný deň.

§ 94
Práca v nedeľu a vo sviatok
1) Ak práce nemôžu byť vykonané v pracovné dni, môže byť zamestnanec zamestnaný
v nedeľu a vo sviatok v týchto výnimočných prípadoch:
a) v záchranných službách na ochranu života a majetku, ako sú požiarnici alebo
záchranná banská či horská služba;
b) na zabezpečenie verejného poriadku a verejnej bezpečnosti obyvateľstva, ako
aj na fungovanie súdov a štátnych orgánov za účelom obrany;
c) v nemocniciach a v iných
zariadeniach a v lekárňach;

liečebných,

opatrovateľských

a kúpeľných

d) na zabezpečenie dodávky prevádzok dodávajúcich energie, elektrárne,
plynárne, čerpadlá na predaj pohonných hmôt pre autá na diaľniciach a cestách
1. triedy;
e) v reštauráciách, v hoteloch a v
zariadeniach, ako aj v domácnosti;

iných

pohostinstvách

a ubytovacích

f) pri hudobných vystúpeniach, divadelných a filmových predstaveniach,
výstavách a podobných podujatiach;
g) pri nezárobkových akciách a podujatiach cirkví a náboženských spoločenstiev,
občianskych združení, odborových a záujmových zväzov a podobných
spolkov;
h) pri športe, voľnočasových, rekreačných a zábavných zariadeniach,
v cestovnom ruchu, ako aj v múzeách a vedeckých prezenčných knižniciach;
i) v rozhlase, v televízii, v dennej a športovej tlači, v spravodajských agentúrach,
ako aj pri činnostiach slúžiacich denným aktualitám pre iné masmediálne
produkty, vrátane roznášania tlače, pri výrobe tlačených, filmových
a elektronických záznamov pre denné spravodajstvo, pri filmovaní a natáčaní
zvuku pre denné správy, ako aj pri doprave a pri skladovaní tlačových
produktov, ktoré vychádzajú v pondelok alebo v deň po sviatku;
j) pri bohoslužbách, na veľtrhoch a na ľudových zábavách;
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k) v dopravných podnikoch pri železničnej, autobusovej, lodnej a leteckej
doprave a pri preprave a pri skladovaní výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze;
l) v podnikoch zabezpečujúcich energiu a vodu, ako aj odvoz komunálneho
odpadu a odvádzanie odpadovej vody;
m) v poľnohospodárstve pri chove zvierat, ako aj v zariadeniach starostlivosti
o zdravie zvierat;
n) v strážnej službe a pri strážení podnikov;
o) pri čistení a pri údržbe podnikových zariadení, pokiaľ je tým podmienený
pravidelný chod výroby vo vlastnom či cudzom podniku, pri príprave na
opätovný plný chod podniku, ako aj pri udržovaní funkčnosti dátových sietí
a počítačových systémov;
p) pri zabránení pred znehodnotením prírodných výrobkov, surovín alebo
výsledkov práce, ako aj pri kontinuálnych vedecko-výskumných prácach;
q) pri ochrane pred zničením alebo vážnym poškodením výrobných zariadení.

Čl. II
1) Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“

Jozef Rydlo, v. r.,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

4

