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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európska komisia sa domnieva, že tento návrh smernice zodpovedá potrebe zaujať širší 

prístup v oblasti vytvárania rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, a to pri 

zohľadnení vývoja spoločnosti za posledné roky. 

Cieľom smernice je riešiť nedostatočné zastúpenie žien na trhu práce a podporiť ich kariérny 

postup lepšími podmienkami na zosúladenie ich pracovných a rodinných povinností.  Na 

tento účel smernica stanovuje minimálne kritériá na dosiahnutie potrebnej rovnosti medzi 

mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci. Pomáha 

presadiť nediskrimináciu a rodovú rovnosť, a to vďaka prispôsobeniu a modernizácii 

právneho rámca EÚ v tejto oblasti. 

V EÚ pracujú na skrátený úväzok prevažne ženy (32 % žien v porovnaní s 8 % mužov), a to 

prevažne z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní pracovného a súkromného života. To zase v 

mnohých prípadoch spôsobuje obrovské rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch mužov a žien. 

Súčasný právny rámec na úrovni EÚ a členských štátov iba málo stimuluje k tomu, aby sa 

muži ujali rovnocenného dielu rodinných povinností. Tieto nedostatky treba urgentne riešiť. 

Spravodajkyňa vo vysokej miere podporuje osobitné ciele návrhu smernice zamerané najmä 

na zlepšenie prístupu k formám umožňujúcim zosúladenie pracovného a súkromného života, 

ako aj to, aby muži vo väčšej miere využívali rodičovské dovolenky a pružné formy 

organizácie práce. Pokiaľ ide o druhý bod, dôležitou otázkou pre pracovníkov na rodičovskej 

dovolenke je výška ich odmeny, ak sa má zabezpečiť jej spravodlivé čerpanie zo strany 

mužov a žien. To sa však v súčasnosti nedeje, pretože odmena počas rodičovskej dovolenky 

je žalostne nízka. Návrh Komisie stanoviť rovnakú úroveň odmeny počas rodičovskej 

dovolenky ako v prípade pracovnej neschopnosti je krokom vpred. Vždy treba mať na pamäti, 

že našou hlavnou zásadou je ochrana dieťaťa, a riadiť sa ňou. Spravodajkyňa je hlboko 

presvedčená, že najvyšším záujmom dieťaťa je rovnocenná výchova obidvoma rodičmi a 

starostlivá opatera a prítomnosť obidvoch rodičov.  Preto sa podľa nej má mužom a ženám 

umožniť, aby sa do rodinnej výchovy mohli rovnocenne zapájať. To je možné dosiahnuť 

odstránením nerovnosti medzi mužmi a ženami v platenom i neplatenom zamestnaní a 

podporou rovnocenného rozdelenia povinností v domácnosti a starostlivosti o deti a 

rodinných príslušníkov odkázaných na pomoc. 

Treba však pamätať aj na potreby a obmedzenia zamestnávateľov, najmä v prípade veľmi 

malých podnikov s niekoľkými zamestnancami. Rodičovská dovolenka totiž môže dostať 

takýto podnik do obrovských ťažkostí. Preto spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu zaručiť 

zamestnávateľom lepšiu ochranu, ale aj zabrániť zneužívaniu systému zo strany 

zamestnancov, ktorí svoju neprítomnosť v práci schovávajú za naliehavé rodinné dôvody. V 

tejto súvislosti má byť nárok na rodičovskú dovolenku podmienený predložením príslušných 

podkladov a dobou zamestnaneckého pomeru minimálne deväť mesiacov. V záujme ochrany 

zamestnávateľa pred zneužívaním systému by sa malo tiež lepšie upraviť voľno pre 

opatrovateľov. Zároveň je nevyhnutné umožniť pracovníkom, ktorí sa chcú starať o blízkeho 

príbuzného, aby mohli lepšie vyvážiť svoj súkromný a pracovný život, a najmä zabrániť 

tomu, aby boli nútení definitívne opustiť trh práce. 

Spravodajkyňa tiež zdôrazňuje, že Komisia v návrhu nezohľadnila situáciu rodičov, ktorí sa 

starajú o deti so zdravotným postihnutím alebo so závažným ochorením, ani prípady 
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narodenia či osvojenia viacerých detí. Domnieva sa, že rodičovská dovolenka by v takýchto 

prípadoch mala byť dvojnásobná. 

To isté by malo platiť aj pre osamelých rodičov, ktorých počet neustále narastá, a ktorých 

nemožno ignorovať. 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Rovnosť medzi mužmi a ženami je 

základnou zásadou Únie. Podľa článku 3 

Zmluvy o Európskej únii je podpora 

rovnosti medzi ženami a mužmi jedným z 

cieľov Únie. Obdobne sa v článku 23 

Charty základných práv Európskej únie 

vyžaduje, aby rovnosť medzi ženami a 

mužmi bola zabezpečená vo všetkých 

oblastiach vrátane zamestnania, práce a 

odmeňovania. 

(2) Rovnosť medzi mužmi a ženami je 

základnou zásadou Únie. Podľa článku 3 

Zmluvy o Európskej únii je podpora 

rovnosti medzi ženami a mužmi jedným z 

cieľov Únie. Obdobne sa v článku 23 

Charty základných práv Európskej únie 

vyžaduje, aby rovnosť medzi ženami a 

mužmi bola zabezpečená vo všetkých 

oblastiach vrátane zamestnania, práce a 

odmeňovania. Táto smernica prispieva k 

dosahovaniu uvedených cieľov 

odstraňovaním rozdielov, posilňovaním 

rodovej rovnosti, podporou vysokej úrovne 

zamestnanosti a upevňovaním sociálneho 

rozmeru Únie, ako aj podporou rastúcej 

konvergencie v členských štátoch z 

hľadiska sociálnych výhod. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V článku 33 Charty základných (3) V článku 33 Charty základných 
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práv Európskej únie sa na účely 

zosúladenia rodinného a pracovného života 

stanovuje právo na ochranu pred 

prepustením z práce z dôvodu spojeného s 

materstvom, ako aj právo na platenú 

materskú dovolenku a rodičovskú 

dovolenku po narodení alebo osvojení 

dieťaťa. 

práv Európskej únie (ďalej len charta) sa 

na účely zosúladenia rodinného a 

pracovného života stanovuje právna, 

ekonomická a sociálna ochrana rodiny, 
právo na ochranu pred prepustením z práce 

z dôvodu spojeného s materstvom, ako aj 

právo na platenú materskú dovolenku a 

rodičovskú dovolenku po narodení alebo 

osvojení dieťaťa. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a) Ľudia so zdravotným postihnutím 

by mali mať právo na podporu príjmu, 

ktorý zaručuje dôstojný život, na služby, 

ktoré im umožnia zapojiť sa do trhu práce 

a života spoločnosti, ako aj na pracovné 

prostredie prispôsobené svojim potrebám. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b) Rovnosť žien a mužov v 

zaobchádzaní a príležitostiach by mala 

byť zaručená a podporovaná vo všetkých 

oblastiach vrátane účasti na trhu práce, 

podmienok zamestnania a kariérneho 

postupu. Ženy a muži majú za prácu 

rovnakej hodnoty právo na rovnakú 

odmenu. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Politiky na zabezpečenie rovnováhy 

medzi pracovným a súkromným životom 

by mali prispievať k dosahovaniu rodovej 

rovnosti, a to presadzovaním účasti žien na 

trhu práce, uľahčovaním prevzatia podielu 

na opatrovateľských povinnostiach 

mužmi na rovnocennom základe so 

ženami a odstraňovaním rozdielov medzi 

ženami a mužmi, pokiaľ ide o zárobky a 
mzdy. Takéto politiky by mali 

zohľadňovať demografické zmeny, ako aj 

dôsledky starnutia obyvateľstva. 

(5) Politiky na zabezpečenie 

rovnováhy medzi pracovným a 

súkromným životom by mali prispievať k 

dosahovaniu rodovej rovnosti, a to 

presadzovaním účasti žien na trhu práce a 

podporou účasti a úlohy mužov v 

rodinnom živote, v súlade s článkom 24 

charty, v ktorom sa stanovuje, že každé 

dieťa má právo na pravidelné udržiavanie 

osobného vzťahu a priameho styku s 

obidvoma rodičmi, pokiaľ to nie je v 

rozpore so záujmami dieťaťa a je v 

prospech spravodlivého rozdelenia 

zodpovednosti pri výchove a starostlivosti 

o deti, čím sa pomáhajú odstraňovať 
rozdiely medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide 

o zárobky, mzdy a dôchodky. Takéto 

politiky by mali zohľadňovať 

demografické zmeny, ako aj dôsledky 

starnutia obyvateľstva. V tejto súvislosti by 

podpora lepšej vyváženosti pracovného a 

súkromného života mohla byť 

významným stimulom pre zvýšenie 

pôrodnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a) Podľa údajov za október 2017 

(štatistické údaje Komisie) bola miera 

zamestnanosti mužov v Únii na úrovni 

71,9 % oproti miere zamestnanosti žien na 

úrovni 61,4 %, a to aj napriek tomu, že 

ženy dosahujú vyššiu vzdelanostnú 

úroveň. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Rovnováha medzi pracovným a 

súkromným životom je však aj naďalej 

veľkou výzvou pre mnohých rodičov a 

pracovníkov s opatrovateľskými 

povinnosťami a má negatívny vplyv na 

zamestnanosť žien. Významným 

činiteľom, ktorý prispieva k 

nedostatočnému zastúpeniu žien na trhu 

práce, je náročné vytváranie súladu 

pracovných a rodinných povinností. Keď 

sú v rodine deti, majú ženy tendenciu 

venovať menej času platenému 

zamestnaniu a viac neplateným 

opatrovateľským povinnostiam. Takisto sa 

ukázalo, že ak je v rodine chorý alebo 

odkázaný rodinný príslušník, má to vplyv 

na zamestnanosť žien, keďže to niektoré 

ženy vedie k úplnú odchodu z trhu práce. 

(7) Nárast počtu domácností s dvoma 

príjmami viedol k vyššej intenzite práce a 

väčším tlakom a požiadavkám na 

rovnováhu pracovného a súkromného 

života. Preto je rovnováha medzi 

pracovným a súkromným životom aj 

naďalej veľkou výzvou pre mnohých 

rodičov a pracovníkov s opatrovateľskými 

povinnosťami a má negatívny vplyv na 

zamestnanosť žien. Významným 

činiteľom, ktorý prispieva k 

nedostatočnému zastúpeniu žien na trhu 

práce, je náročné vytváranie súladu 

pracovných a rodinných povinností. Keď 

sú v rodine deti, staršie závislé osoby alebo 

blízki príbuzní s chronickými 

ochoreniami, ktorí nie sú schopní 

pracovať, sú ženy nútené venovať menej 

času platenému zamestnaniu a viac 

neplateným opatrovateľským 

povinnostiam. To významne prispieva k 

rozdielom v odmeňovaní žien a mužov (v 

niektorých členských štátoch až na úrovni 

28 %), ktoré sa počas celého pracovného 

života akumulujú do rozdielov v 

dôchodkoch žien a mužov (v EÚ je to v 

priemere 40 %), z čoho vzniká vyššie 

riziko chudoby a sociálneho vylúčenia 

žien. Takisto sa ukázalo, že ak je v rodine 

chorý alebo odkázaný rodinný príslušník, 

má to negatívny vplyv na zamestnanosť 

žien, keďže to niektoré ženy vedie k 

čiastočnému alebo úplnému odchodu z 

trhu práce. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7a) Podľa údajov nadácie Eurofound 

viac ako tri milióny ľudí zanechali 

zamestnanie na plný úväzok z dôvodu 

nedostatku zariadení starostlivosti o deti 
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alebo starostlivosti o nezaopatrených 

rodinných príslušníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7b) Deti by mali mať v ranom detstve 

právo na cenovo dostupnú kvalitnú 

výchovu a starostlivosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Súčasný právny rámec na úrovni 

Únie poskytuje obmedzené stimuly na to, 

aby sa muži rovnomerne podelili o 

opatrovateľské povinnosti so ženami. 

Nedostatočne platená otcovská a 

rodičovská dovolenka v mnohých 

členských štátoch prispieva k tomu, že 

otcovia ju čerpajú v nízkej miere. 

Nevyvážené koncepcie politík na 

zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným 

a súkromným životom u žien a mužov 

posilňujú rozdiely medzi nimi, pokiaľ ide o 

zamestnanie a opatrovanie. Naopak sa 

ukázalo, že využívanie foriem organizácie 

práce na zabezpečenie rovnováhy medzi 

pracovným a súkromným životom zo 

strany otcov, napr. dovoleniek alebo 

pružných foriem organizácie práce, má 

pozitívny vplyv na znižovanie relatívneho 

množstva neplatenej práce v rodine, ktorú 

vykonávajú ženy, a ženám tak poskytuje 

viac času na platené zamestnanie. 

(8) Súčasný právny rámec na úrovni 

Únie poskytuje len obmedzene stimuluje 

mužov k tomu, aby sa so ženami 

rovnomerne podelili o opatrovateľské 

povinnosti. V súčasnosti v Únii neexistujú 

harmonizované pravidlá upravujúce 

otcovskú dovolenku alebo dovolenku na 

účely starostlivosti o chorého alebo 

odkázaného rodinného príslušníka s 

výnimkou neprítomnosti z dôvodu vyššej 

moci. Nedostatočne platená otcovská a 

rodičovská dovolenka v mnohých 

členských štátoch prispieva k tomu, že ju 

otcovia čerpajú v nízkej miere. 

Nevyváženosť alebo neprimeranosť 

navrhovaných politík na zabezpečenie 

rovnováhy medzi pracovným a súkromným 

životom u žien a mužov spomaľuje rast, 

vedie k odklonu od cieľov sociálneho 

začleňovania a vyššiemu riziku chudoby 

žien najmä v staršom veku a prehlbuje 

rodové rozdiely v oblasti zamestnania a 

starostlivosti. Naopak sa ukázalo, že 

využívanie foriem organizácie práce na 

zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným 

a súkromným životom zo strany otcov, 
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napr. dovoleniek, dostatočných stimulov 

na využívanie takýchto dovoleniek alebo 

pružných foriem organizácie práce, má 

pozitívny vplyv na znižovanie relatívneho 

množstva neplatenej práce v rodine, ktorú 

vykonávajú ženy, a ženám tak poskytuje 

viac času na platené zamestnanie a 

spoločenskú, ekonomickú a profesijnú 

emancipáciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a) Rodičia a osoby 

s opatrovateľskými povinnosťami by mali 

mať právo na primeranú dovolenku, 

pružné formy organizácie práce 

a dostupné opatrovateľské služby. Ženy 

a muži by mali mať rovnaký prístup 

k osobitnej dovolenke, aby si mohli plniť 

opatrovateľské povinnosti, a mali by byť 

motivovaní k tomu, aby ich vyvážene 

využívali. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) Je dôležité dosiahnuť rovnováhu 

medzi pracovným, súkromným a 

rodinným životom na základe 

komplexného prístupu, ku ktorému patria 

legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, 

ako sú účinné stimuly a opatrenia, 

napríklad daňové úľavy pri starostlivosti 

o dieťa a starostlivosti o ľudí v núdzi. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9b) Pri riešení a vykonávaní 

hospodárskej a sociálnej politiky a politiky 

zamestnanosti by sa podľa zvykov danej 

krajiny malo konzultovať so sociálnymi 

partnermi. Malo by sa im odporúčať, aby 

vyjednávali a uzatvárali kolektívne zmluvy 

v otázkach, ktoré sú pre nich relevantné, 

rešpektujúc pritom svoju autonómiu 

a právo na kolektívne konanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Je vhodné zrušiť a nahradiť 

smernicu 2010/18/EÚ, ktorou sa v 

súčasnosti upravuje rodičovská dovolenka, 

a to uvedením do účinnosti rámcovú 

dohodu uzatvorenú medzi sociálnymi 

partnermi. Táto smernica stavia 

predovšetkým na pravidlách stanovených v 

smernici 2010/18/EÚ a dopĺňa ich 

posilnením súčasných práv a zavedením 

nových. 

(10) Je vhodné zrušiť a nahradiť 

smernicu 2010/18/EÚ, ktorou sa v 

súčasnosti upravuje rodičovská dovolenka, 

a to uvedením do účinnosti rámcovú 

dohodu uzatvorenú medzi sociálnymi 

partnermi. Táto smernica stavia 

predovšetkým na pravidlách stanovených v 

smernici 2010/18/EÚ a dopĺňa ich 

posilnením súčasných práv a zavedením 

nových. V navrhovanej smernici by sa nič 

nemalo vykladať ako obmedzenie už 

jestvujúcich práv priznaných uvedenou 

smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Touto smernicou sa stanovujú 

minimálne požiadavky týkajúce sa 

otcovskej, rodičovskej a opatrovateľskej 

dovolenky a pružných foriem organizácie 

(11) Touto smernicou sa stanovujú 

minimálne požiadavky týkajúce sa 

otcovskej, rodičovskej a opatrovateľskej 

dovolenky a pružných foriem organizácie 
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práce pre rodičov a pracovníkov s 

opatrovateľskými povinnosťami. 

Prostredníctvom zosúladenia pracovného a 

rodinného života rodičov a opatrovateľov 

by táto smernica mala prispieť k plneniu 

cieľov rovnosti medzi mužmi a ženami 

zakotvených v zmluve, pokiaľ ide o 

príležitosti na trhu práce, rovnaké 

zaobchádzanie v práci a podporu vysokej 

úrovne zamestnanosti v Únii. 

práce pre rodičov a pracovníkov s 

opatrovateľskými povinnosťami pri 

súčasnom rešpektovaní vnútroštátnych 

pravidiel pre dovolenky a pružné pracovné 

podmienky, ktoré sú v súlade s 

požiadavkami tejto smernice, a členským 

štátom a sociálnym partnerom umožňujú 

vymedziť ich konkrétnej ustanovenia. V 

tejto smernici sa plne rešpektuje sloboda a 

preferencie pracovníkov a rodín pri 

organizovaní vlastného života, pričom sa 

im neukladá povinnosť využívať jej 

ustanovenia. Ak sa na individuálnej a 

vnútroštátnej úrovni dosiahne široký 

manévrovací priestor pre rozhodovanie 

tým, že táto smernica umožní zosúladiť 

pracovný a rodinný život rodičov a 

opatrovateľov, mala by prispieť k plneniu 

cieľov rovnosti medzi mužmi a ženami 

zakotvených v zmluve, pokiaľ ide o 

príležitosti na trhu práce, rovnaké 

zaobchádzanie v práci a podporu vysokej 

úrovne zamestnanosti v Únii, ako aj k 

slušnej životnej úrovni pracovníkov a ich 

rodín. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Táto smernica by sa mala 

uplatňovať na všetkých pracovníkov, ktorí 

majú pracovnú zmluvu alebo sú v inom 

pracovnoprávnom vzťahu. Ako sa to už 

uplatňuje v zmysle článku 2 ods. 3 prílohy 

k smernici 2010/18/EÚ, patria sem zmluvy 

týkajúce sa zamestnania alebo 

pracovnoprávneho vzťahu pracovníkov na 

kratší pracovný čas, pracovníkov so 

zmluvou na dobu určitú alebo osôb, ktoré 

uzavreli pracovnú zmluvu alebo sú v 

zamestnaneckom pomere s agentúrou 

dočasného zamestnávania. 

(12) Táto smernica by sa mala 

uplatňovať na všetkých pracovníkov, ktorí 

majú pracovnú zmluvu alebo sú v inom 

pracovnoprávnom vzťahu. Ako sa to už 

uplatňuje v zmysle článku 2 ods. 3 prílohy 

k smernici 2010/18/EÚ, patria sem zmluvy 

týkajúce sa zamestnania alebo 

pracovnoprávneho vzťahu pracovníkov na 

kratší pracovný čas, pracovníkov so 

zmluvou na dobu určitú alebo osôb, ktoré 

uzavreli pracovnú zmluvu alebo sú v 

zamestnaneckom pomere s agentúrou 

dočasného zamestnávania. 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a) Táto smernica sa sústreďuje na 

vytvorenie rovnováhy medzi pracovným a 

rodinným životom bez zavádzania neistých 

a netypických pracovných podmienok. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12b) Cieľom tejto smernice je 

zdokonaliť a posilniť ustanovenia 

týkajúce sa prípustnosti a regulačnej 

istoty pre poskytovanie rodičovskej 

dovolenky tým, ktorí majú deti so 

zdravotným postihnutím alebo dlhodobým 

ochorením, najmä s cieľom predchádzať 

svojvoľnému zaobchádzaniu pri 

poskytovaní dovolenky príslušným 

vekovým skupinám, ktoré siahajú nad 

rámec súčasných ustanovení, a 

zavádzaniu poukážok alebo osobitných 

príspevkov na úhradu nákladov spojených 

so službami starostlivosti o dieťa. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) V záujme podpory 

rovnomernejšieho rozdelenia 

opatrovateľských povinností medzi ženami 

a mužmi by sa malo zaviesť právo na 

otcovskú dovolenku pre otcov, ktorí ju 

budú môcť čerpať pri príležitosti narodenia 

(13) V záujme podpory 

rovnomernejšieho rozdelenia 

opatrovateľských povinností medzi ženami 

a mužmi by sa malo zaviesť právo na 

otcovskú dovolenku pre druhého rodiča, 

ak o ňu požiada, a možnosť čerpať ju pri 
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dieťaťa. V záujme zohľadnenia rozdielov 

medzi členskými štátmi by sa právo na 

otcovskú dovolenku malo uplatňovať bez 

ohľadu na manželský či rodinný stav 

vymedzený vo vnútroštátnom práve. 

príležitosti narodenia alebo osvojenia 

dieťaťa. V záujme zohľadnenia rozdielov 

medzi členskými štátmi by sa právo na 

otcovskú dovolenku malo uplatňovať bez 

ohľadu na manželský alebo rodinný stav 

vymedzený vnútroštátnym právom 

nezávisle od dĺžky zamestnaneckého 

pomeru alebo povahy pracovnej zmluvy. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Keďže väčšina otcov svoje právo 

na rodičovskú dovolenku nevyužíva alebo 

značnú časť svojho nároku na ňu prevádza 

na matky, s cieľom podporiť, aby si 

rodičovskú dovolenku čerpal aj druhý 

rodič, táto smernica, hoci zachováva právo 

každého rodiča aspoň na štyri mesiace 

rodičovskej dovolenky, ktoré sa v 

súčasnosti priznávajú smernicou 

2010/18/EÚ, predlžuje obdobie 

rodičovskej dovolenky, ktoré nemožno 

preniesť z jedného rodiča na druhého, z 

jedného na štyri mesiace. 

(14) Keďže väčšina otcov svoje právo 

na rodičovskú dovolenku nevyužíva alebo 

značnú časť svojho nároku na ňu prevádza 

na matky, s cieľom podporiť blízky vzťah 

s dieťaťom v ranom veku a podporiť aj 

druhého rodiča, aby čerpal rodičovskú 

dovolenku, táto smernica napriek 

zachovanému právu každého rodiča aspoň 

na štyri mesiace rodičovskej dovolenky, 

ktoré v súčasnosti priznáva smernica 

2010/18/EÚ, predlžuje obdobie 

rodičovskej dovolenky, ktoré nemožno 

preniesť z jedného rodiča na druhého, z 

jedného na štyri mesiace. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Na to, aby sa rodičom poskytla 

lepšia možnosť čerpať rodičovskú 

dovolenku v období, keď ich deti rastú, by 

právo na rodičovskú dovolenku malo byť 

priznané až dovtedy, kým dieťa nedosiahne 

vek aspoň 12 rokov. Členské štáty by mali 

mať možnosť špecifikovať lehotu, v rámci 

ktorej musí pracovník zamestnávateľa 

informovať o svojom želaní čerpať 

(15) Na to, aby sa rodičom poskytla 

lepšia možnosť čerpať rodičovskú 

dovolenku v období, keď ich deti rastú, by 

právo na rodičovskú dovolenku malo byť 

priznané až dovtedy, kým dieťa nedosiahne 

vek aspoň trinásť rokov. Členské štáty by 

mali mať možnosť špecifikovať lehotu, v 

rámci ktorej musí pracovník 

zamestnávateľa informovať o svojom 
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rodičovskú dovolenku, a rozhodnúť o tom, 

či právo na rodičovskú dovolenku môže 

byť podmienené určitou odpracovanou 

dobou. Vzhľadom na rastúcu rozmanitosť 

pracovných zmlúv sa na účely výpočtu 

obdobia služby vezme do úvahy súhrn po 

sebe nasledujúcich pracovných zmlúv na 

dobu určitú u toho istého zamestnávateľa. 

V záujme nastolenia rovnováhy medzi 

potrebami pracovníkov a zamestnávateľov 

by členské štáty takisto mali mať možnosť 

rozhodnúť o tom, či bude 

zamestnávateľovi za určitých okolností 

umožnené oddialiť schválenie rodičovskej 

dovolenky. V takýchto prípadoch by mal 

zamestnávateľ toto oddialenie vedieť 

odôvodniť. Vzhľadom na to, že vďaka 

flexibilite je pravdepodobnejšie, že druhý 

rodič, najmä otec, svoj nárok na takúto 

dovolenku využije, pracovníci by mali mať 

možnosť požiadať o čerpanie rodičovskej 

dovolenky v plnom rozsahu alebo na kratší 

čas, alebo prostredníctvom iných pružných 

foriem. Schválenie takejto žiadosti o 

čerpanie rodičovskej dovolenky 

prostredníctvom iných pružných foriem 

organizácie práce, ako je jej čerpanie v 

plnom rozsahu, by malo prináležať 

zamestnávateľovi. Členské štáty by takisto 

mali posúdiť, či by podmienky a podrobné 

ustanovenia o rodičovskej dovolenke mali 

byť prispôsobené osobitným potrebám 

rodičov, predovšetkým v znevýhodnenej 

situácii. 

želaní čerpať rodičovskú dovolenku. V 

záujme nastolenia rovnováhy medzi 

potrebami pracovníkov a zamestnávateľov 

by členské štáty takisto mali mať možnosť 

rozhodnúť o tom, či bude 

zamestnávateľovi za určitých okolností 

umožnené oddialiť schválenie rodičovskej 

dovolenky. V takýchto prípadoch by mal 

zamestnávateľ toto oddialenie písomne 

odôvodniť. Vzhľadom na to, že vďaka 

flexibilite je pravdepodobnejšie, že druhý 

rodič, najmä otec, svoj nárok na takúto 

dovolenku využije, pracovníci by mali mať 

možnosť požiadať o čerpanie rodičovskej 

dovolenky v plnom rozsahu alebo na kratší 

čas, alebo prostredníctvom iných pružných 

foriem. Schválenie takejto žiadosti o 

čerpanie rodičovskej dovolenky 

prostredníctvom iných pružných foriem 

organizácie práce, ako je jej čerpanie v 

plnom rozsahu, by malo prináležať 

zamestnávateľovi. Členské štáty by takisto 

mali posúdiť, či by mali byť podmienky a 

podrobné ustanovenia o rodičovskej 

dovolenke prispôsobené osobitným 

potrebám rodičov v osobitne 

znevýhodnených situáciách (osamelý 

rodič, dieťa so zdravotným postihnutím, 

závažným ochorením). 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) V záujme uľahčenia návratu do 

práce po rodičovskej dovolenke by sa 

pracovníci a zamestnávatelia mali 

podporovať v tom, aby v priebehu 

rodičovskej dovolenky zostali v kontakte 

a aby sa zúčastnené strany dohodli na 

(16) V záujme uľahčenia návratu do 

práce po rodičovskej dovolenke by sa 

pracovníci a zamestnávatelia mali spoločne 

dohodnúť na vhodných opatreniach 

zameraných na opätovné zapojenie 

pracovníka do pracovného procesu, a to 
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vhodných opatreniach zameraných na 

opätovné zapojenie pracovníka do 

pracovného procesu s prihliadnutím na 

vnútroštátne právne predpisy, kolektívne 

zmluvy a zaužívanú prax. 

s prihliadnutím na vnútroštátne právne 

predpisy, kolektívne zmluvy a zaužívanú 

prax. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Popri práve na opatrovateľskú 

dovolenku stanovenom v tejto smernici by 

sa pre všetkých pracovníkov malo 

zachovať právo vziať si pracovné voľno z 

dôvodu vyššej moci v naliehavých a 

neočakávaných rodinných situáciách, ktoré 

je v súčasnosti stanovené v smernici 

2010/18/EÚ, a to za podmienok, ktoré 

určia členské štáty. 

(18) Popri práve na opatrovateľskú 

dovolenku stanovenom v tejto smernici by 

sa pre všetkých pracovníkov malo 

zachovať právo vziať si pracovné voľno v 

naliehavých a neočakávaných rodinných 

situáciách, ktoré je v súčasnosti stanovené 

v smernici 2010/18/EÚ, a to za podmienok, 

ktoré určia členské štáty. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Aby sa zvýšila motivácia pre 

pracovníkov s deťmi a opatrovateľskými 

povinnosťami, najmä mužov, čerpať 

jednotlivé obdobia dovolenky v trvaní 

stanovenom v tejto smernici, mali by títo 

pracovníci mať počas nej právo na 

adekvátny príspevok. Výška príspevku by 

mala zodpovedať aspoň tomu, čo by 

dotknutý pracovník prináležalo v prípade 

práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo 

úrazu. Členské štáty by mali zohľadniť 

dôležitosť kontinuity nárokov na sociálne 

zabezpečenie vrátane zdravotnej 

starostlivosti. 

(19) Aby sa zvýšila motivácia pre 

pracovníkov s deťmi a opatrovateľskými 

povinnosťami, najmä mužov, čerpať 

jednotlivé obdobia dovolenky v trvaní 

stanovenom v tejto smernici, mali by títo 

pracovníci mať počas nej právo na 

adekvátny príspevok. Výška príspevku by 

mala byť primeraná a nie nižšia ako 

suma, ktorá by dotknutému pracovníkovi 

prináležala v prípade práceneschopnosti z 

dôvodu choroby alebo úrazu. Členské štáty 

by mali zohľadniť dôležitosť kontinuity 

nárokov na sociálne zabezpečenie vrátane 

zdravotnej starostlivosti. 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Na podporu pracujúcich rodičov a 

opatrovateľov v tom, aby zostali na trhu 

práce, uvedení pracovníci by mali mať 

možnosť prispôsobiť si pracovný čas 

svojim osobným potrebám a preferenciám. 

Pracujúci rodičia a opatrovatelia by preto 

mali mať možnosť požiadať o pružné 

formy organizácie práce, čo pre 

pracovníkov znamená možnosť prispôsobiť 

si na účely plnenia opatrovateľských 

povinností svoje rozvrhnutie pracovného 

času, a to aj prostredníctvom využívania 

práce na diaľku, pružného pracovného času 

alebo skráteného pracovného času. S 

cieľom zaoberať sa potrebami pracovníkov 

a zamestnávateľov by členské štáty mali 

mať možnosť obmedziť trvanie pružných 

foriem organizácie práce vrátane 

skráteného pracovného času. Hoci sa 

preukázalo, že práca na kratší pracovný čas 

je užitočná na to, aby niektorým ženám 

umožnila zostať na trhu práce aj po 

narodení detí, následkom dlhých období 

skráteného pracovného času môžu byť 

nižšie príspevky na sociálne zabezpečenie, 

čo sa môže ďalej premietnuť do nižších 

alebo absentujúcich nárokov na dôchodok. 

Konečné rozhodnutie o schválení žiadosti 

pracovníka o flexibilné formy organizácie 

práce by malo patriť zamestnávateľovi. 

Osobitné okolnosti, na základe ktorých 

vznikla potreba požiadať o pružné formy 

organizácie práce, sa môžu zmeniť. 

Pracovníci by po skončení daného 

dohodnutého obdobia preto mali mať 

nielen právo vrátiť sa k pôvodnému 

rozvrhnutiu práce, ale mali by mať takisto 

možnosť oň požiadať, kedykoľvek si to 

vyžiada zmena daných okolností. 

(21) S cieľom podporiť pracujúcich 

rodičov a opatrovateľov k tomu, aby 

zostali na trhu práce, zamestnávatelia by 

im mali dať možnosť prispôsobiť si 

rozvrhnutie pracovného času svojim 

osobným potrebám a preferencii. Bez 

zneužívania uvedeného práva by 

pracujúci rodičia a opatrovatelia mali mať 

možnosť požiadať o pružné formy 

organizácie práce, čo pre pracovníkov 

znamená možnosť prispôsobiť si na účely 

plnenia opatrovateľských povinností 

rozvrhnutie pracovného času, a to aj 

využívaním práce na diaľku, pružného 

pracovného času alebo skráteného 

pracovného času. S cieľom zaoberať sa 

potrebami pracovníkov a zamestnávateľov 

a zabezpečiť ich patričnú rovnováhu by 

členské štáty mali mať možnosť obmedziť 

trvanie práce na čiastočný úväzok a 

uprednostniť iné pružné formy 

organizácie práce. Hoci sa preukázalo, že 

práca na kratší pracovný čas sa ukázala ako 

skutočne užitočná v tom, že niektorým 

ženám umožnila zostať na trhu práce aj po 

na rodení detí alebo pri iných rodinných 

povinnostiach, následkom dlhých období 

skráteného pracovného času môžu byť 

nižšie príspevky na sociálne zabezpečenie, 

čo sa môže ďalej premietnuť do nižších 

alebo absentujúcich nárokov na dôchodok. 

Konečné rozhodnutie o schválení žiadosti 

pracovníka o flexibilné formy organizácie 

práce by malo patriť zamestnávateľovi. 

Osobitné okolnosti, na základe ktorých 

vznikla potreba požiadať o pružné formy 

organizácie práce, sa môžu zmeniť. 

Pracovníci by po skončení daného 

dohodnutého obdobia preto mali mať 

nielen právo vrátiť sa k pôvodnému 

rozvrhnutiu práce, ale mali by mať takisto 

možnosť oň požiadať, kedykoľvek si to 
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vyžiada zmena daných okolností. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Pracovníci, ktorí si uplatňujú právo 

na dovolenku alebo právo požiadať o 

pružné formy organizácie práce, by mali 

byť chránení pred diskrimináciou alebo 

znevýhodňovaním z dôvodu uplatnenia 

týchto práv. 

(23) Pracovníci, ktorí si uplatňujú svoje 

právo na dovolenku alebo právo požiadať o 

pružné formy organizácie práce, by mali 

byť chránení pred diskrimináciou, odvetou 

alebo znevýhodňovaním z dôvodu 

uplatnenia týchto práv. Uplatňovanie 

práva na dovolenku alebo pružné formy 

organizácie práce by nemalo mať 

nepriaznivý vplyv na úroveň 

zamestnanosti či iné pracovné podmienky. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Pracovníkom, ktorí si uplatňujú 

právo čerpať dovolenku alebo požiadať o 

pružné formy organizácie práce stanovené 

v tejto smernici, by mala byť priznaná 

ochrana pred prepustením a akýmikoľvek 

prípravami na možné prepustenie z 

dôvodu, že o takúto dovolenku požiadali, 

čerpali alebo si uplatnili právo požiadať o 

takéto pružné formy organizácie práce. Ak 

sa pracovníci domnievajú, že boli 

prepustení z uvedených dôvodov, mali by 

mať možnosť požiadať zamestnávateľa o 

náležité odôvodnenie svojho prepustenia. 

(24) Pracovníkom, ktorí si uplatňujú 

právo čerpať dovolenku alebo požiadať o 

pružné formy organizácie práce stanovené 

v tejto smernici, by mala byť priznaná 

ochrana pred prepustením, nátlakom a 

šikanovaním a akýmikoľvek prípravami na 

možné prepustenie z dôvodu požiadania o 

takúto dovolenku alebo jej čerpania, či z 

dôvodu uplatnenia práva požiadať o takéto 

pružné formy organizácie práce. Ak sa 

pracovníci domnievajú, že boli prepustení 

z uvedených dôvodov, mali by mať 

možnosť požiadať zamestnávateľa o 

náležité odôvodnenie svojho prepustenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Touto smernicou sa stanovujú minimálne 

požiadavky určené na dosiahnutie rovnosti 

medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o 

príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v 

práci prostredníctvom zosúladenia 

pracovného a rodinného života pre 

pracujúcich rodičov a opatrovateľov. 

Touto smernicou sa stanovujú minimálne 

požiadavky určené na dosiahnutie rovnosti 

medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o 

príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v 

práci z hľadiska sociálnych práv a miezd 

prostredníctvom zosúladenia pracovného a 

rodinného života pre pracujúcich rodičov a 

opatrovateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Táto smernica sa vzťahuje na všetkých 

pracovníkov a pracovníčky, ktorí majú 

pracovnú zmluvu alebo sú v 

pracovnoprávnom vzťahu. 

Táto smernica sa vzťahuje na všetkých 

pracovníkov ako aj pracovníčky, ktorí 

majú pracovnú zmluvu alebo sú 

v pracovnoprávnom vzťahu vymedzenom 

zákonom, kolektívnou zmluvou a/alebo 

zaužívanou praxou, ktoré sa uplatňujú 

v každom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) „otcovská dovolenka“ je pracovné 

voľno pre otcov, ktoré môžu čerpať pri 

príležitosti narodenia dieťaťa; 

a) „otcovská dovolenka“ je platené 

pracovné voľno pre druhého rodiča, ktoré 

môže čerpať pri narodení alebo osvojení 

dieťaťa; 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 



 

AD\1153958SK.docx 19/29 PE606.271v03-00 

 SK 

b) „rodičovská dovolenka“ je 

pracovné voľno z dôvodu narodenia alebo 

osvojenia dieťaťa na účely starostlivosti o 

toto dieťa; 

b) „rodičovská dovolenka“ je 

pracovné voľno z dôvodu narodenia alebo 

osvojenia dieťaťa na účely starostlivosti o 

toto dieťa; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) „osamelý rodič“ je osoba, ktorá 

nežije v manželskom ani partnerskom 

zväzku, ako ho vymedzuje vnútroštátne 

právo, a ktorá ako jediná nesie za dieťa 

rodičovskú zodpovednosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

otcovia mali právo čerpať otcovskú 

dovolenku v trvaní najmenej desiatich 

pracovných dní pri príležitosti narodenia 

dieťaťa. 

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby druhý 

rodič mal právo čerpať povinne platenú 

otcovskú dovolenku v trvaní najmenej 

štrnástich pracovných dní pri príležitosti 

narodenia alebo osvojenia dieťaťa alebo v 

trvaní najmenej pätnástich dní v prípade 

narodenia alebo osvojenia viacerých detí. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Právo na otcovskú dovolenku 

uvedené v odseku 1 sa priznáva nezávisle 

od dĺžky pracovného pomeru druhého 

rodiča a povahy jeho pracovnej zmluvy. 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

pracovníci mali individuálne právo čerpať 

rodičovskú dovolenku v trvaní najmenej 

štyroch mesiacov, ktorú budú musieť 

vyčerpať pred dovŕšením určitého veku 

dieťaťa, ktorý sa stanovuje aspoň na 

dvanásť rokov. 

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

pracovníci mali individuálne právo čerpať 

rodičovskú dovolenku v trvaní najmenej 

šiestich mesiacov, ktorú budú musieť 

vyčerpať pred dovŕšením určitého veku 

dieťaťa, ktorý sa stanovuje aspoň na 

trinásť rokov. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Dĺžka rodičovskej dovolenky je v prípade 

osamelých rodičov dvojnásobná. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak členské štáty dovolia jednému 

rodičovi presunúť svoj nárok na 

rodičovskú dovolenku na druhého, 

zabezpečia, aby boli aspoň štyri mesiace 

rodičovskej dovolenky neprenosné. 

2. Ak členské štáty dovolia jednému 

rodičovi presunúť svoj nárok na 

rodičovskú dovolenku na druhého, 

zabezpečia, aby boli aspoň štyri mesiace 

rodičovskej dovolenky neprenosné. 

Trvanie rodičovskej dovolenky je 

dvojnásobné v prípade rodičov, ktorí majú 

v starostlivosti dieťa so zdravotným 

postihnutím alebo s vážnym ochorením. 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty môžu podmieniť 

nárok na rodičovskú dovolenku 

odpracovaním určitého obdobia alebo 

určitou dĺžkou zamestnania, ktorá nesmie 

presiahnuť jeden rok. V prípade po sebe 

nasledujúcich pracovných zmlúv na dobu 

určitú (v zmysle smernice Rady 

1999/70/ES) u toho istého zamestnávateľa 

sa na účely výpočtu určujúceho obdobia 

zohľadňuje súčet období podľa týchto 

zmlúv. 

4. Členské štáty môžu podmieniť 

nárok na rodičovskú dovolenku 

odpracovaním určitej doby alebo určitou 

dĺžkou zamestnania, ktorá nesmie 

presiahnuť deväť mesiacov. V prípade po 

sebe nasledujúcich pracovných zmlúv na 

dobu určitú (v zmysle smernice Rady 

1999/70/ES) u toho istého zamestnávateľa 

sa na účely výpočtu určujúceho obdobia 

zohľadňuje súčet období podľa týchto 

zmlúv. 

__________________ __________________ 

Smernica Rady z 28. júna 1999 o rámcovej 

dohode o práci na dobu určitú, ktorú 

uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES 

L 175, 10.7.1999, s. 43). 

Smernica Rady z 28. júna 1999 o rámcovej 

dohode o práci na dobu určitú, ktorú 

uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES 

L 175, 10.7.1999, s. 43). 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 5 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Pracovníci musia byť na začiatku 

pracovného pomeru písomné informovaní 

o právach a povinnostiach vyplývajúcich 

z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas 

skúšobnej lehoty. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Členské štáty posúdia, či je 

potrebné prispôsobiť podmienky prístupu 

7. Členské štáty posúdia, či treba 

rozšíriť podmienky prístupu k rodičovskej 
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k rodičovskej dovolenke a podrobné 

ustanovenia o jej uplatňovaní potrebám 

adoptívnych rodičov, rodičov so 

zdravotným postihnutím a rodičov detí so 

zdravotným postihnutím alebo dlhodobou 

chorobou. 

dovolenke a podrobné ustanovenia o jej 

uplatňovaní tak, aby sa naplnili potreby 

adoptívnych rodičov, rodičov so 

zdravotným postihnutím, osamelých 

rodičov (rodiny s jedným rodičom) a 

rodičov detí so zdravotným postihnutím 

alebo závažným dlhodobým ochorením. 

Predovšetkým v prípade rodičov detí so 

zdravotným postihnutím alebo závažným 

ochorením potvrdeným podľa požiadaviek 

zdravotníckych orgánov tohto členského 

štátu je zamietnutie žiadosti o rodičovskú 

dovolenku zakázané. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby pracovníci mali 

právo čerpať opatrovateľskú dovolenku v 

trvaní najmenej piatich pracovných dní 

ročne na každého pracovníka. Toto právo 

môže podliehať náležitému zdokladovaniu 

zdravotného stavu rodinného príslušníka 

pracovníka. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby pracovníci mali 

právo čerpať platenú opatrovateľskú 

dovolenku v trvaní najmenej siedmich 

pracovných dní ročne na každého 

pracovníka. Toto právo podlieha 

náležitému zdokladovaniu zdravotného 

stavu rodinného príslušníka pracovníka. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 6a 

 Dovolenka pre matku a druhého rodiča v 

prípade zdravotného postihnutia 

 Členské štáty zaručia, aby sa trvanie 

jednotlivých typov dovolenky uvedených v 

tejto smernici mohlo predĺžiť najmenej o 

50 % pre matku a druhého rodiča, ak sú 

zdravotne postihnutí. 
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Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby pracovníci mali 

právo na pracovné voľno z dôvodu vyššej 

moci z naliehavých rodinných dôvodov v 

prípadoch choroby alebo úrazu, pri ktorých 

je nevyhnutná bezprostredná prítomnosť 

pracovníka. Členské štáty môžu obmedziť 

právo na pracovné voľno z dôvodu vyššej 

moci na určité časové obdobie za rok, na 

jednotlivé prípady alebo obidvoje. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby pracovníci mali 

právo na pracovné voľno z dôvodu vyššej 

moci z naliehavých rodinných dôvodov v 

prípadoch choroby alebo úrazu, pri ktorých 

je nevyhnutná bezprostredná prítomnosť 

pracovníka. Členské štáty môžu podmieniť 

právo na pracovné voľno z dôvodu vyššej 

moci predložením dôkazov, ktoré považujú 

za primerané. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V súlade s vnútroštátnymi okolnosťami, 

ako je vnútroštátne právo, kolektívne 

zmluvy a/alebo zaužívaná prax, a s 

prihliadnutím na právomoci delegované na 

sociálnych partnerov, členské štáty 

zabezpečia, aby pracovníci, ktorí si 

uplatňujú práva na dovolenku uvedenú v 

článkoch 4, 5 alebo 6, dostali platbu alebo 

adekvátny príspevok zodpovedajúci aspoň 

tomu, čo by dotknutému pracovníkovi 

prináležalo v prípade práceneschopnosti z 

dôvodu choroby alebo úrazu. 

V súlade s vnútroštátnymi okolnosťami, 

ako je vnútroštátne právo, kolektívne 

zmluvy a/alebo zaužívaná prax, a s 

prihliadnutím na právomoci delegované na 

sociálnych partnerov, členské štáty 

zabezpečia, aby pracovníci, ktorí si 

uplatňujú práva na dovolenku uvedenú v 

článkoch 4, 5 alebo 6, dostali platbu, 

daňovú úľavu alebo adekvátny príspevok, 

ktoré nesmú byť nižšie, než by 

dotknutému pracovníkovi prináležalo v 

prípade práceneschopnosti z dôvodu 

choroby alebo úrazu. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné 1. Členské štáty prijmú nevyhnutné 
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opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

pracovníci s deťmi do určitého veku, ktorý 

sa stanovuje aspoň na dvanásť rokov, a 

opatrovatelia mali právo požiadať o pružné 

formy organizácie práce na opatrovateľské 

účely. Dĺžka trvania takýchto pružných 

foriem organizácie práce môže podliehať 

primeranému obmedzeniu. 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

pracovníci s deťmi do určitého veku, ktorý 

sa stanovuje aspoň na trinásť rokov, a 

opatrovatelia mali právo požiadať o pružné 

formy organizácie práce na opatrovateľské 

účely. Dĺžka trvania takýchto pružných 

foriem organizácie práce môže podliehať 

primeranému obmedzeniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Zamestnávatelia zvážia žiadosti o 

pružné formy organizácie práce uvedené v 

odseku 1 a budú na ne reagovať 

s prihliadnutím na potreby 

zamestnávateľov, ako aj pracovníkov. 

Zamestnávatelia každé zamietnutie takejto 

žiadosti odôvodnia. 

2. Zamestnávatelia zvážia žiadosti o 

pružné formy organizácie práce uvedené v 

odseku 1 a budú na ne reagovať písomne 

s prihliadnutím na potreby 

zamestnávateľov, ako aj pracovníkov. 

Zamestnávatelia sú povinní každé 

zamietnutie takejto žiadosti odôvodniť 

písomne. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak je dĺžka trvania pružných 

foriem organizácie práce uvedených v 

odseku 1 obmedzená, pracovník má právo 

vrátiť sa po skončení dohodnutého obdobia 

k svojmu pôvodnému rozvrhnutiu 

pracovného času. Pracovník má takisto 

právo požiadať o návrat k pôvodnému 

rozvrhnutiu pracovného času, kedykoľvek 

to bude odôvodnené zmenou okolností. 

Zamestnávatelia sú povinní takéto žiadosti 

zvážiť a reagovať na ne s prihliadnutím na 

potreby zamestnávateľov, ako aj 

pracovníkov. 

3. Ak je dĺžka trvania pružných 

foriem organizácie práce uvedených v 

odseku 1 obmedzená, pracovník má právo 

vrátiť sa po skončení dohodnutého obdobia 

k svojmu pôvodnému rozvrhnutiu 

pracovného času. Ustanoví sa tiež 

prechodné ochranné obdobie po návrate 

pracovníka do práce s cieľom umožniť 

mu jednoduchšie a účinnejšie opätovné 

začlenenie do profesijného života, keďže 

počas uvedeného ochranného obdobia by 

využívanie nových technológií mohlo 

pracovníkom pomôcť rýchlejšie si 

obnoviť schopnosť pracovať vytrvalo a 

flexibilnejšie, a zároveň si aktualizovať 
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kvalifikáciu. Pracovník má takisto právo 

požiadať o návrat k pôvodnému rozvrhu 

pracovného času v tom istom pracovnom 

zaradení. Zamestnávatelia sú povinní 

každé zamietnutie takejto žiadosti 

odôvodniť písomne. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na to, aby zakázali znevýhodňovanie 

pracovníkov z dôvodu požiadania o 

dovolenku uvedenú v článkoch 4, 5 alebo 6 

alebo jej čerpania, či z dôvodu uplatnenia 

práva na pružné formy organizácie práce 

uvedené v článku 9. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na to, aby zakázali diskrimináciu a 

znevýhodňovanie pracovníkov z dôvodu 

požiadania o dovolenku uvedenú v 

článkoch 4, 5 alebo 6 alebo jej čerpania, či 

z dôvodu uplatnenia práva na pružné formy 

organizácie práce uvedené v článku 9. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pracovníci, ktorí sa domnievajú, že 

boli prepustení z dôvodu požiadania o 

dovolenku uvedenú v článkoch 4, 5 alebo 6 

alebo jej čerpania, či z dôvodu uplatnenia 

práva na pružné formy organizácie práce 

uvedené v článku 9 môžu zamestnávateľa 

požiadať o náležité odôvodnenie svojho 

prepustenia. Zamestnávateľ poskytne 

uvedené dôvody písomne. 

2. Pracovníci, ktorí sa domnievajú, že 

boli prepustení z dôvodu požiadania o 

dovolenku uvedenú v článkoch 4, 5 alebo 6 

alebo jej čerpania, či z dôvodu uplatnenia 

práva na pružné formy organizácie práce 

uvedené v článku 9, majú nárok požiadať 

zamestnávateľa o náležité odôvodnenie ich 

prepustenia. Zamestnávateľ je povinný 

poskytnúť uvedené dôvody písomne a 

včas. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 

účinných, primeraných a odradzujúcich 

sankcií za prípady porušenia 

vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 

tejto smernice alebo príslušných už 

platných ustanovení o právach, ktoré patria 

do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. 

Členské štáty prijmú všetky opatrenia 

potrebné na zabezpečenie uplatňovania 

uvedených sankcií. Sankcie musia byť 

účinné, primerané a odrádzajúce. Môžu 

mať formu pokuty. Takisto môžu mať 

podobu platby náhrady. 

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 

účinných, primeraných a odradzujúcich 

sankcií za prípady porušenia 

vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 

tejto smernice alebo príslušných už 

platných ustanovení o právach, ktoré patria 

do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. 

Členské štáty prijmú všetky opatrenia 

potrebné na zabezpečenie uplatňovania 

účinných, primeraných a odrádzajúcich 

sankcií. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zavedú opatrenia potrebné na 

ochranu pracovníkov vrátane pracovníkov, 

ktorí sú zástupcami zamestnancov, pred 

akýmkoľvek nepriaznivým zaobchádzaním 

zo strany zamestnávateľa alebo pred 

nepriaznivými dôsledkami vyplývajúcimi z 

podania sťažnosti v rámci podniku alebo 

akéhokoľvek právneho konania začatého s 

cieľom vymôcť súlad s právami 

stanovenými v tejto smernici. 

Členské štáty zavedú opatrenia potrebné na 

ochranu pracovníkov pred akýmkoľvek 

nepriaznivým zaobchádzaním zo strany 

zamestnávateľa alebo pred nepriaznivými 

dôsledkami vyplývajúcimi z podania 

sťažnosti v rámci podniku alebo 

akéhokoľvek právneho konania začatého s 

cieľom vymôcť súlad s právami 

stanovenými v tejto smernici. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby orgán alebo 

orgány určené podľa článku 20 smernice 

2006/54/ES na zabezpečenie 

presadzovania, analýzy, monitorovania a 

podpory rovnakého zaobchádzania s 

rodičmi a opatrovateľmi bez diskriminácie 

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 

inšpektorátov práce alebo iných orgánov 

vrátane sociálnych partnerov 

zodpovedných za monitorovanie práv 

zamestnancov, členské štáty zabezpečia, 

aby orgán alebo orgány určené podľa 



 

AD\1153958SK.docx 27/29 PE606.271v03-00 

 SK 

na základe pohlavia takisto mali právomoc 

v záležitostiach, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice. 

článku 20 smernice 2006/54/ES na 

propagovanie, analýzu, monitorovanie a 

podporu rovnakého zaobchádzania s 

rodičmi a opatrovateľmi bez diskriminácie 

na základe pohlavia mali právomoc aj v 

otázkach, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať 

ustanovenia, ktoré sú pre pracovníkov 

výhodnejšie než ustanovenia stanovené v 

tejto smernici. Musia však zabezpečiť, aby 

v súlade s článkom 5 ods. 2 boli 

neprenosné aspoň štyri mesiace 

rodičovskej dovolenky. 

Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať 

ustanovenia, ktoré sú pre pracovníkov 

výhodnejšie než ustanovenia stanovené v 

tejto smernici, nesmú však byť nižšie než 

normy, ktoré ustanovujú ich vnútroštátne 

predpisy.  Musia však zabezpečiť, aby 

aspoň štyri mesiace rodičovskej dovolenky 

boli neprenosné v súlade s článkom 5 

ods. 2 a aby bola ochrana dovolenky 

povinná pre rodičov detí so zdravotným 

postihnutím a vážnymi ochoreniami 

osvedčenými podľa požiadaviek 

zdravotníckych orgánov členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 18 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Najneskôr päť rokov po 

nadobudnutí účinnosti tejto smernice 

členské štáty oznámia Komisii všetky 

relevantné informácie týkajúce sa 

uplatňovania tejto smernice, ktoré Komisia 

potrebuje na vypracovanie správy pre 

Európsky parlament a Radu o 

uplatňovaní tejto smernice. 

1. Do ... [troch rokov po nadobudnutí 

účinnosti tejto smernice] členské štáty 

poskytnú Komisii všetky relevantné 

informácie týkajúce sa uplatňovania tejto 

smernice a dôkladné vyhodnotenie jej 

vplyvu na štatistiku zamestnanosti žien, 

prípadne aj s priloženým legislatívnym 

návrhom. 
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