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Pri výpovediach sa stále robia chyby
Ak výpoveď určenú do vlastných rúk preberie rodinný príslušník, nebude platná. Hoci chybu spravila pošta
Znalosť pracovného práva
u nás stále nie je veľmi
vysoká.

u

Aká dlhá je
výpovedná
doba

BRATISLAVA. Firmy sa zatiaľ
nenaučili, ako sa korektne
rozísť so zamestnancami.
Chýb vo výpovediach je stále
dosť. „V poslednom čase pozorujeme nárast počtu súdnych konaní, v ktorých sa
zamestnanci súdia so zamestnávateľmi o neplatnosť
výpovede,“ potvrdila Monika
Šajtlavová, advokátka bpv
Braun Partners.
„Ak je skutočne daný dôvod neplatnosti výpovede,
ich šance na úspech sú skutočne veľmi vysoké,“ dodáva.
Súdy poskytujú ochranu zamestnancom, ak je jej potreba odôvodnená.

l najmenej 1 mesiac, ak

pracovný pomer ku dňu
doručenia výpovede trval
menej ako 1 rok,
l najmenej 2 mesiace, ak
pomer trval najmenej 1 rok.
Pri výpovedi od
zamestnávateľa z takzvaných organizačných
dôvodov alebo zo zdravotných dôvodov:
l najmenej 1 mesiac, ak pomer
trval menej ako rok,
l najmenej 2 mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej
1 rok a menej ako 5 rokov,
l najmenej 3 mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej
5 rokov.

Prerokovanie je povinné,
súhlas netreba

Zamestnávateľ má pri
skončení pracovného pomeru
výpoveďou oveľa komplikovanejšiu pozíciu ako zamestnanec, pretože môže zamestnancovi dať výpoveď iba z
presne stanovených dôvodov,
ktoré sú v Zákonníku práce
vymenované.
Výpoveď musí byť písomná
a doručená, a v prípade, ak u
zamestnávateľa pôsobia zástupcovia
zamestnancov,
musí byť navyše aj vopred
prerokovaná s týmito zástupcami. Ich súhlas sa však nevyžaduje.
Nesplnenie ktorejkoľvek z
týchto podmienok má za následok neplatnosť výpovede,
ktorú môže zamestnanec napadnúť na súde.
„Pri výpovediach od zamestnávateľov sa často stretávame s tým, že zamestnávatelia dôsledne nezvážia, či

Fakty

Poznámka: zamestnávateľ a zamestnanec
sa môžu dohodnúť aj na dlhších výpovedných dobách v pracovnej zmluve,
resp. to môže vyplývať z kolektívnej
zmluvy.

Ak je výpoveď neplatná, môže ju zamestnanec napadnúť na súde. Jeho šance na úspech sú vysoké.

je skutočne naplnený výpovedný dôvod, o ktorý chcú
výpoveď oprieť,“ hovorí Šajtlavová.
V praxi sa stretli s prípadom, keď zamestnávateľ
chcel dať zamestnancovi výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, ale v
posledných šiestich mesiacoch písomne neupozornil
zamestnanca na odstránenie
nedostatkov a neposkytol mu
primeranú lehotu na nápravu. Ak by mu dal napriek to-

Firma musí
zamestnancovi doručiť
výpoveď do
vlastných rúk. Ak ju
pošle ako obyčajnú
zásielku, výpoveď je
neplatná.
Monika Šajtlavová,
advokátka bpv Braun Partners

mu výpoveď, bola by neplatná.
Ďalej Zákonník práce v
niektorých prípadoch zamestnávateľom predpisuje,
aby si voči zamestnancom
splnili ponukovú povinnosť,
teda ponúkli zamestnancovi
iné vhodné miesto, čo často
opomínajú.
Len do vlastných rúk

Bežné sú tiež problémy s
doručovaním výpovede. Zamestnávateľ musí zamest-
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nancovi doručiť výpoveď „do
vlastných rúk“. Doručuje ju
na pracovisku, v byte alebo
kdekoľvek bude zamestnanec
zastihnutý. Ak to nie je možné, až vtedy má zamestnávateľ doručovať výpoveď poštou.
Ale pozor – vždy ako doporučenú zásielku s doručenkou
a poznámkou do vlastných
rúk. „Keď zamestnávateľ pošle výpoveď ako obyčajnú zásielku, výpoveď je neplatná,“
upozorňuje advokátka.

Neplatnosť výpovede môže
spôsobiť aj to, ak poštový doručovateľ odovzdá zásielku s
výpoveďou určenú do vlastných rúk zamestnanca do rúk
inej osoby (hoci aj rodinného
príslušníka, ktorý s ním býva
v rovnakej domácnosti) bez
toho, že by na jej prevzatie
mal osobitné splnomocnenie.
Aj v takom prípade sa dá
napadnúť neplatnosť výpovede pre jej chybné doručenie.
Jana Hvozdovičová
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Odstupné maximum nemá
Komu výpoveď adresovať
a ako si podanie výpovede
nechať potvrdiť?

Pracujem mimo sídla
firmy a chcem dať výpoveď.
Môžem ju poslať poštou?
Má to byť doporučene alebo
do vlastných rúk, aby to
spĺňalo všetky náležitosti?
Výpoveď doručuje zamestnanec osobne na pracovisku
alebo poštou ako doporučenú
zásielku. Zamestnanec nedoručuje výpoveď zamestnávateľovi do vlastných rúk. Zamestnanec po doručení výpovede zamestnávateľovi obdrží od poštového podniku
doručenku, na základe ktorej
zistí, kedy mu začne plynúť
výpovedná lehota.
Komu treba vo firme výpoveď doručiť? Personálnemu alebo generálnemu
riaditeľovi? Musí tam byť
presne uvedené jeho meno,
aby to bolo platné?
Výpoveď zamestnanca je
platná, ak bola doručená zamestnávateľovi, s ktorým bola
uzatvorená pracovná

zmluva. Ak je zamestnávateľom právnická osoba, nie je
potrebné, aby bola výpoveď
adresovaná konkrétnej osobe,
prípadne oddeleniu.
Musím mať prebratie výpovede od firmy nejako potvrdené, alebo sa firma môže tváriť, že nič nedostala?
Aby sa predišlo pochybnostiam o samotnom doručení
výpovede alebo o dátume doručenia výpovede, odporúčame, aby ste mali potvrdenie o jej doručení. Ak bola výpoveď doručovaná osobne na
pracovisku, požiadajte osobu,
ktorá výpoveď v mene zamestnávateľa prevzala, o písomné potvrdenie prevzatia

(podpíše kópiu výpovede). V
prípade doručovania výpovede poštovým podnikom je potvrdením o prevzatí výpovede
zo strany zamestnávateľa doručenka, ktorá sa vám od pošty vráti.
Mám veľa dní dovolenky.
Dávam výpoveď a chcem si
ju nechať preplatiť. Mám na
to nárok? Alebo mi zamestnávateľ môže nariadiť, že si
ju musím vyčerpať? Musí
mi ju preplatiť, ak chcem
pracovať až do konca?
V zmysle Zákonníka práce
čerpanie dovolenky určuje
zamestnávateľ aspoň 14 dní
vopred. Ak sa so zamestnávateľom nedohodnete, že budete počas výpovednej lehoty
pracovať a zamestnávateľ
vám s najmenej 14-dňovým
predstihom určí čerpanie dovolenky, musíte ju čerpať,
resp. máte nárok na preplatenie len tej časti dovolenky,
ktorú ste si počas výpovednej
lehoty nestihli vyčerpať.
Mám 10 dní dovolenky,
dal som výpoveď. Zamestnávateľ mi ju nechce dať,

vraj musím školiť svojho
nástupcu. Má na to právo?
Podľa Zákonníka práce
čerpanie dovolenky určuje
zamestnávateľ. V tomto prípade má právo vám nevyhovieť. Za nevyčerpanú dovolenku vám pri skončení pracovného pomeru zamestnávateľ musí poskytnúť náhradu mzdy.
Dostal som výpoveď. Za
akých podmienok môžem
dostať odstupné vyššie, než
o akom hovorí Zákonník
práce? Je stanovené nejaké
maximum?
Zákonník práce upravuje
minimálnu výšku odstupného, zákonné maximum neexistuje. Zamestnávateľ vám
musí poskytnúť vyššie než
zákonné odstupné, ak tak
stanovuje kolektívna zmluva.
Zamestnávateľ vám však môže poskytnúť vyššie odstupné
aj na základe vlastného rozhodnutia, prípadne na základe dohody s vami.
Na otázky odpovedala advokátska
koncipientka Petra Pecháčková
z TaylorWessing e/n/w/c
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elektronickou prihláškou. Na fakulte možno študovaĨ dennou
formou štúdia prezenĀnou alebo kombinovanou metódou
kreditným systémom štúdia. Všetky informácie o prijímacom
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