Zmeny v Zákonníku práce s úèinnosou od 12.6.2008
(Novelizované zákonom 200/2008 Z.z.)
Vážený èitate¾,
v èase po vydaní publikácie „Zákonník práce platný od 1.9.2007” došlo v roku 2008 k
novelizácii tohto zákona. Nako¾ko novelizácia nie je rozsiahla, môžete publikáciu naïalej
používa, ale pri niektorých ustanoveniach berte prosím do úvahy zmeny uvedené na tomto
liste.
Zákonník práce sa s úèinnosou od
12.6.2008 mení a dopåòa takto:
1. V § 86 ods. 3 sa slovo "zásadne" nahrádza
slovami "v zásade".
2. § 93 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožòujú rozvrhnú pracovný
èas pod¾a odsekov 1 až 3, zamestnávate¾
môže zamestnancovi, staršiemu ako 18
rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávate¾a
nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po
dohode so zamestnancom, rozvrhnú pracovný èas tak, aby zamestnanec mal raz za
týždeò najmenej 35 hodín nepretržitého
odpoèinku, ktorý pripadne na nede¾u a na
èas dòa predchádzajúceho nedeli alebo
na èas dòa nasledujúceho po nedeli.".
3. § 94 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) V dòoch 1. januára, vo Ve¾konoènú
nede¾u, 24. decembra po 12.00 hodine a
25. decembra nemožno zamestnancovi
nariadi ani s ním dohodnú prácu,
ktorou je predaj tovaru koneènému spotrebite¾ovi vrátane s ním súvisiacich prác
(ïalej len "maloobchodný predaj") s
výnimkou maloobchodného predaja pod¾a
prílohy è. 1a; ustanovenia odseku 3 písm.
f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch
nepoužijú.".

4. V § 232 ods. 3 sa slová "v odseku 3"
nahrádzajú slovami "v odseku 2".
5. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 1a,
ktorá znie:
"Príloha è. 1a k zákonu è. 311/2001 Z. z.
MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI
KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI
NARIADI ALEBO S NÍM DOHODNÚ
PRÁCU V DÒOCH USTANOVENÝCH
ZÁKONOM
1. maloobchodný predaj na èerpacích
staniciach s palivami a mazivami,
2. maloobchodný predaj a výdaj liekov v
lekáròach,
3. maloobchodný predaj na letiskách, v
prístavoch, v ostatných zariadeniach
verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
4. predaj cestovných lístkov,
5. predaj suvenírov.".

www.predaj-tlaciv.sk

