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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0610/2012, ktorú predkladá Cristina Di Marco (talianska štátna 
občianka), o podpore zamestnanosti rodičov s deťmi, ktoré sú dlhodobo 
hospitalizované v nemocnici

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície navrhuje prijatie právnych predpisov na ochranu zamestnaných 
rodičov, ktorí majú deti hospitalizované v nemocnici dlhšie časové obdobie, a to napríklad 
prostredníctvom poskytnutia platenej dovolenky počas trvania hospitalizácie dieťaťa, 
skrátenia pracovného času po návrate dieťaťa z nemocnice atď.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 19. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Predkladateľka petície navrhuje, aby sa prijali právne predpisy EÚ, ktoré ľuďom s dlhodobo 
hospitalizovanými deťmi zabezpečia právo na: 1) udržanie si pracovného miesta zavedením 
osobitného dočasného ochranného opatrenia (napr. nemožnosti prepustenia do 12 mesiacov 
od vzniku udalosti); 2) prístup k osobitným príplatkom k platu počas trvania hospitalizácie; 3)
skrátenie pracovného času po skončení hospitalizácie, ktoré sa v každom prípade posúdi 
podľa stanoviska nemocnice a rozhodnutia nestrannej komisie; 4) rozšírenie zákonnej 
materskej dovolenky na obdobie hospitalizácie v prípade novorodencov s vrodenými 
poruchami, ktoré sa majú chirurgicky napraviť v prvom roku života dieťaťa.

Pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa práva ľudí s dlhodobo hospitalizovanými deťmi na 
udržanie si pracovného miesta zavedením osobitného dočasného ochranného opatrenia (napr. 
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ochrany pred prepustením do 12 mesiacov od vzniku udalosti):

V revidovanej smernici o rodičovskej dovolenke (2010/18/EÚ) sa už ustanovuje individuálne 
právo pracujúcich rodičov vziať si štvormesačnú rodičovskú dovolenku na základe narodenia 
alebo adopcie dieťaťa do veku, ktorý určia členské štáty. 

V článku 3 ods. 3 prílohy k smernici sa zároveň špecifikuje, že „členské štáty a/alebo sociálni 
partneri sa vyzývajú, aby posúdili potrebu prispôsobenia podmienok vzniku nároku na 
rodičovskú dovolenku a pravidlá jej uplatňovania potrebám rodičov detí s postihnutím alebo 
rodičov dlhodobo chorých detí“ – toto prispôsobenie sa preto výslovne ponecháva na 
vnútroštátnu úroveň. 

V článku 5 ods. 4 smernice sa ustanovuje, že pracujúci rodičia sú chránení pred prepustením 
alebo iným znevýhodňovaním na základe podania žiadosti o rodičovskú dovolenku.

V článku 7 smernice sa napokon ustanovuje právo pracovníkov na pracovné voľno z dôvodu 
vyššej moci v dôsledku naliehavých rodinných dôvodov v prípadoch choroby alebo úrazu, pri 
ktorých je bezprostredná prítomnosť pracovníka nevyhnutná. Podrobné pravidlá vrátane 
možnosti ustanovenia určitého (maximálneho) časového obdobia za rok alebo v jednotlivých 
prípadoch sa majú opäť stanoviť na vnútroštátnej úrovni. 

V smernici sa ustanovuje účinnosť dohody európskych sociálnych partnerov. V súčasnosti sa 
neplánuje žiadna revízia dohody sociálnych partnerov a smernice. 

Pokiaľ ide o prístup k osobitným príplatkom k platu počas trvania hospitalizácie a o možnosť 
skrátenia pracovného času rodiča po skončení hospitalizácie dieťaťa (na základe posúdenia 
jednotlivých prípadov podľa stanoviska nemocnice a rozhodnutia nestrannej komisie):

Komisia sa domnieva, že v súlade so zásadou subsidiarity sú uvedené otázky predmetom 
výhradnej právomoci príslušného členského štátu, v tomto prípade Talianska, a patria do 
vnútroštátneho právneho rámca. 

Pokiaľ ide o požiadavku rozšírenia zákonnej materskej dovolenky na obdobie hospitalizácie 
v prípade novorodencov s vrodenými poruchami, ktoré sa majú chirurgicky napraviť v prvom 
roku života dieťaťa:

Komisia prijala v roku 2008 návrh zmeny smernice 92/85/EHS, ktorý zahŕňal dlhšiu materskú 
dovolenku v prípade, ak má dieťa pri pôrode vážne zdravotné problémy. Podľa článku 8 
ods. 4 návrhu majú členské štáty zabezpečiť, aby sa dodatočná dovolenka poskytla v prípade 
predčasného pôrodu, detí hospitalizovaných pri pôrode, detí so zdravotným postihnutím 
a viacnásobného pôrodu. Trvanie dodatočnej dovolenky by malo byť pomerné a malo by 
umožniť splnenie osobitných potrieb matky a dieťaťa/detí. Návrhom sa v súčasnosti zaoberá 
Európsky parlament a Rada. 

Záver

Vzhľadom na uvedené poznámky Komisia v súčasnosti neplánuje navrhnúť nové právne 
predpisy EÚ ani revidovať súčasný právny rámec týkajúci sa otázok, ktoré nastolila 



CM\939011SK.doc 3/3 PE513.195v01-00

SK

predkladateľka petície.


