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Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce, ktorá s účinnosťou od 1. marca 

2021 okrem iného novým spôsobom upravuje ustanovenia domáckej práce a telepráce a zavádza možnosť pre 

zamestnanca vybrať si medzi poskytovaním stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie. 

Okrem zmien Zákonníka práce sa touto novelou mení aj znenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. 

Z tohto zákona sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

a rozšírenia jej záväznosti aj na ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, 

pre ktoré je uzatvorená. 

Možnosť rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“) aj bez súhlasu 

zamestnávateľa v slovenskom pracovnom práve bola už zavedená a zrušená viackrát (1992-2004, 2007-2010, 

2014-2016, 2017-2021). Naposledy rozširovanie záväznosti KZVS, zavedené v roku 2014, následne v marci 

2016 vyhlásené Ústavným súdom SR za protiústavné a v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd, bolo v roku 2017 nahradené tzv. reprezentatívnymi KZVS. 

To znamená, že aktuálne touto novelou bola s účinnosťou od 1. marca 2021 znovu zrušená možnosť 

rozširovania záväznosti reprezentatívnych KZVS aj na iných zamestnávateľov, ktorí neboli priamo 

zmluvnou stranou takejto KZVS. 

Na reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie o 

uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 

pred 1. marcom 2021, sa vzťahujú predpisy účinné do 28. februára 2021. To znamená, že reprezentatívne 

KZVS, ktoré boli zverejnené do 28. februára 2021, zostávajú v platnosti a sú záväzné aj pre ostatných 

zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré sú uzatvorené, až do konca ich 

platnosti. 
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RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. 

 

Sídlo:   

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44 

Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43 

Email: office-ba@r-p.sk 

IČ DPH: SK2022827620  

 

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360. 

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 4. júna 2009. 

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o 

advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska 

4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. 

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými 

predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je 

príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.  

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business 

Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike 

prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná 

zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese: 

Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit 

poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania. 

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s 

vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.  

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.  

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.  
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