
Pracovné právo 

 

Vznik pracovného pomeru a pracovná zmluva 
 

   Pracovný pomer sa najčastejšie uzatvára pracovnou zmluvou. Pracovná zmluva musí byť písomná , 

vyhotovená dvojmo. Jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. (vzor pracovnej 

zmluvy príloha č.1) 

 

V pracovnej zmluve musí byť uvedené  (podstatné náležitosti): 

 

          1)  druh práce                    -   čo bude robiť  

          2)  miesto výkonu práce   -  kde bude robiť /mesto/ 

          3/  deň nástupu do práce   -  od kedy bude robiť 

          4/  mzdové podmienky      -  za akú mzdu bude robiť 

 

Ďalšími náležitosťami sú:  - pracovný čas, výplatné termíny, výmera dovolenky 

                                           - skúšobná doba (max.3mesiace) 

                                           - doba určitá, neurčitá 

Pracovná zmluva sa stáva platnou podpísaním obidvoch stránok pracovný pomer teda vzniká dňom nástupu 

do práce.  

 

Zánik, alebo skončenie pracovného pomeru môže nastať viacerými spôsobmi: 

 

1)  dohodou        -môžu dať obidve stránky, a zaniká dohodnutým dňom, 

2)  výpoveďou   -môžu dať obidve stránky, musí byť písomná a výpovedná lehota je dva  

                             mesiace, 

3)  okamžitým skončením   - zamestnávateľ, ak bol zamestnanec odsúdený na trest dlhší ako 1 rok, alebo 

hrubo porušil pracovnú disciplínu, 

- zamestnanec, ak mu zamestnávateľ nedal výplatu do 15 dní po uplynutí jej 

splatnosti, alebo ho podľa lekárskeho posudku nepreradil na inú prácu, 

4)  skončením v skúšobnej dobe  -  môžu dať obidve strany bez udania dôvodu. 

 

Ďalšie spôsoby, kedy končí pracovný pomer sú: odchod do dôchodku, smrť zamestnanca,  

                                                                              uplynutie doby určitej. 

 

Zmeny pracovného pomeru 
 

     Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno meniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec 

dohodnú na zmene. To znamená, že zamestnávateľ nesmie nútiť zamestnanca k nejakej nedohodnutej 

práci.  Dohoda o zmene musí byť vyhotovená písomne. Inak je táto dohoda neplatná. 

    Zamestnávateľ môže v odôvodnených prípadoch preradiť zamestnanca na inú prácu.  

Povinný je ho preradiť, ak: 

1)  má chorobu z povolania, alebo je ohrozený touto chorobou a zamestnávateľ má o tom  

     posudok príslušného orgánu, 

2)  tehotnú ženu, alebo matku dieťaťa do 9 mes. ohrozuje práca, ktorú vykonáva, 

3)  je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku:  -  ochrana pred prenosnými chorobami, 

                                                                            - nespôsobilosť na nočnú prácu, 

     - o to tehotná žena požiadala.     

Zamestnávateľ môže zmenu dohodnúť: a) natrvalo 

                                                                b) na dočasnú dobu 

 


