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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1500/2012, ktorú predkladajú Monika Kavecká, Jozefína Sukeníková, 
Peter Blaško, slovenskí štátni občania, v mene Základnej odborovej 
organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP Žilina, Základnej 
odborovej organizácie FNsP Žilina a Slovenských lekárskych odborov pri 
FNsP Žilina, spolu s tromi podpismi, o pracovnom čase a vnútornej 
organizácii práce vo FNsP Žilina

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície, ktorí zastupujú odborové zväzy sestier, odborový zväz pre zdravie 
a sociálne veci a odborový zväz lekárov, vyjadrujú námietky proti jednostrannému 
rozhodnutiu riaditeľa nemocnice v Žiline, ktorým sa mení vnútorné nariadenie a pracovný čas 
na nemocničných oddeleniach. Tieto pravidlá považujú za neplatné, pretože sa im oznámili 
bez akýchkoľvek predchádzajúcich konzultácií. Protestujú aj proti nerovnému rozdeleniu 
pracovného času, ktoré je v rozpore s existujúcimi zákonmi. Žiadajú Európsky parlament, aby 
zakročil.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 30. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predkladatelia petície vyjadrujú sťažnosť proti jednostrannému rozhodnutiu riaditeľa 
nemocnice v Žiline z 24. októbra 2012 a tvrdia, že je neplatné, pretože jeho zámerom je 
zmena vnútorných pravidiel organizácie pracovného času na nemocničných oddeleniach bez 
predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, čo je v rozpore so slovenským 
Zákonníkom práce. Predkladatelia petície konkrétne protestujú proti nerovnému rozdeleniu 
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pracovného času, zmene dohodnutého ustanovenia o pohotovostných službách a zmene 
dohody v súvislosti s nadčasmi. 

Poznámky Komisie 

Na úrovni EÚ sa upravujú niektoré aspekty pracovného času vrátane nadčasov a času 
pracovnej pohotovosti smernicou o pracovnom čase (2003/88/ES). V smernici o pracovnom 
čase sa stanovujú jednotné minimálne normy ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov vo 
všetkých členských štátoch vrátane obmedzenia týždenného pracovného času (najviac 
48 hodín v priemere vrátane všetkých nadčasov v súlade s článkom 6 smernice) a minimálny 
denný (aspoň 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín v súlade s článkom 3 
smernice) a týždenný čas odpočinku (aspoň 24 hodín neprerušeného odpočinku plus 11 hodín 
denného odpočinku v súlade s článkom 5 smernice). Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ 
(napr. veci C-303/98, SIMAP, C-151/02, Jaeger a C-14/04, Dellas) čas strávený pracovníkmi 
v pohotovostnej službe v režime fyzickej prítomnosti na pracovisku sa musí v celom rozsahu 
považovať za pracovný čas, a nie za čas odpočinku. Čas, keď pracovníci musia byť 
k dispozícii, ale nemusia byť v režime fyzickej prítomnosti na pracovisku, sa nemusí v celom 
rozsahu považovať za pracovný čas. V tomto prípade by sa však celý čas spojený so 
skutočným poskytovaním služieb v súvislosti s pracovnou pohotovosťou mal započítať ako 
pracovný čas.

Smernica o pracovnom čase však neobsahuje nijaké ustanovenia týkajúce sa nerovného 
rozdelenia pracovného času. Nestanovuje sa v nej ani spôsob, ako by sa mali medzi 
zamestnávateľom a pracovníkom upraviť zmeny v súvislosti s rozdelením pracovného času, 
nadčasov alebo poskytovaním pohotovostných služieb. Právnymi predpismi EÚ sa preto 
nebráni opatreniam, aké sa uvádzajú v petícii, pokiaľ sa dodržiavajú obmedzenia pracovného 
času a minimálne požiadavky na odpočinok stanovené smernicou o pracovnom čase. Petícia 
neobsahuje nijaké informácie o tom, na aké hodiny pracovného času sa vzťahuje rozhodnutie 
riaditeľa, takže útvary Komisie nemajú potrebné informácie, aby posúdili, či sú takého hodiny 
v súlade so smernicou o pracovnom čase.

Treba dodať, že v smernici 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie 
a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve1, sa stanovuje, že zamestnávateľ musí 
zástupcom zamestnancov poskytnúť informovanie a porady o rozhodnutiach, ktoré 
pravdepodobne povedú k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných 
podmienkach2. Táto smernica sa na Slovensku transponovala do vnútorného právneho 
poriadku3. Je v právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov ako aj súdov, aby zo strany 
uvedeného zamestnávateľa zaistili správne a účinné uplatňovanie vnútroštátnych právnych 
predpisov, ktorými sa transponovala smernica, so zreteľom na osobitné okolnosti každého 
prípadu. 
Záver

Smernicou 2003/88/ES o pracovnom čase sa nebráni opatreniam, ktoré sa uvádzajú v petícii, 
                                               
1Smernica 2002/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve, Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29.
2 Článok 4 ods. 2 písm. c) smernice 2002/14/EC.
3 Pozri sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie k oznámeniu Komisie o preskúmaní uplatňovania 
smernice 2002/14/ES v EÚ (SEC/2008/0334 final) dostupný na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT.
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pokiaľ sa dodržiavajú obmedzenia pracovného času a minimálne požiadavky na odpočinok 
stanovené smernicou. Petícia neposkytuje potrebné informácie, ktoré by útvarom Komisie 
umožnili posúdiť, či je to v tomto prípade tak.

Smernica 2002/14/ES o informovaní a poradách so zamestnancami bol prebratá do 
slovenského vnútorného právneho poriadku, čo znamená, že je v právomoci príslušných 
vnútroštátnych orgánov ako aj súdov, aby zo strany uvedeného zamestnávateľa zaistili 
správne a účinné uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponovala 
smernica.

V rozsahu, v akom predkladatelia tvrdia, že rozhodnutie riaditeľa je v rozpore 
s vnútroštátnym právom, sa im odporúča, aby sa usilovali o nápravu v rámci vnútroštátneho 
právneho systému v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.


