
4. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou/
راعش3اقيرطنعفيظوتلاءاهنإ 4.



Obsah/
:ىوتح"ا

Ø Výpoveď z pracovného pomeru/
Øفيظوتلاةق/عيفراعش'ا

Ø Výpoveď daná zamestnancom/
Øف?ظو"افرطنممّدق"اراعش'ا

Ø Výpoveď daná zamestnávateľom/
Øلمعلابحاصفرطنمراعش'ا

Ø Výpovedná doba/
Øراعش'اةدم



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Výpoveď je jeden z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru/
Øلمعلاةق9عءاهن'قرطلاىدحإيهراعش'اميدقت

Ø Vypovedať pracovný pomer môže ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ. Možno vypovedať 
pracovný pomer len ako celok, nie čiastočne/

Øاقيرطنعًايلكلمعلاةق=عءاهنإنكمي .لمعلاةق=عءاهنإلمعلابحاصوأف.ظو+انملكناكمإبGًايئزُجطقفسيلو ,راعش

Ø Pri výpovedi sa nevyžaduje súhlas druhej strany/
Ø>افرطلانمنذ'راعش'اقيرطنعفيظوتلاءاهنإجاتحيMرخ

Ø Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby/
Øاةدمءاضقنادنعلمعلاةق=عيهتنتGراعش

Ø FORMA: Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená jej adresátovi/
Øافرطلاىلإمّلسيوًةباتكراعش'امّدقينأبجي :ةغيصلاMرخ

Výpoveď z pracovného pomeru/
فيظوتلاةق9عيفراعش'ا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Ako zamestnanec môžete dať zamestnávateľovi kedykoľvek výpoveď/
Øتقويأبلمعلاءاهن5راعشإميدقتف*ظومككلقحي

Ø Vo výpovedi môžete, ale nemusíte uviesť dôvod, pre ktorý už nechcete 
ďalej u zamestnávateľa pracovať/

ØمضتكنكميDكلذكيلعبجاولانمسيلنكل ,راعش5ايفلمعلاءاهنإببس

Ø Výpoveď musíte doručiť zamestnávateľovi v písomnej forme na pracovisko, a 
buď osobne (jednu kópiu výpovede si dáte podpísať zamestnávateľom s 
uvedením dátumu) alebo doporučene poštou do vlastných rúk/

Øعمهنمةخسنىلعلمعلابحاصعّقوي(لمعلاناكميفًةباتكلمعلابحاصىلإراعش,امّلسُينأبجي

لّجسTاديربلاقيرطنعوأ ,)ميلستلاخيراتركذ

Ø POZOR: Ak dáte ako zamestnanec výpoveď, nevzniká Vám nárok na 
odstupné/

Øعءاهنإبتمقاذإلصفلدبىلعلوصحلاكقحنمنوكينل :رذحإYراعشإبلمعلاةق

Výpoveď daná zamestnancom/ ف*ظو]افرطنممّدق]اراعش5ا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Výpoveď má účinky do budúcna. Váš pracovný pomer sa 
skončí uplynutím výpovednej doby/

راعش"اةدمءاضقنادنعفيظوتلاةق9عيهنيو ,لبقتس.ايفرثأهلراعش"ا

Výpovedná doba vám začne plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dali výpoveď/

راعش"اهيفتمدقيذلارهشلليلاتلارهشلانممويلوأدنعراعش"اةرتفأدبت

Výpovedná doba je najmenej 1 mesiac. Ak ste pracovali u 
zamestnávateľa viac ako 1 rok, je výpovedná doba najmenej 
dva mesiace/

Oتلمعدقتنكاذإنيرهشو ,دحاورهشنعراعش"اةدملقتUكلتيفةنسنمرثك

ةفيظولا

Výpovedná doba v prípade výpovede zamestnanca/
ف9ظو6البقنمهميدقتلاحيفراعش"ا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Zákon Vám ako zamestnancovi poskytuje ochranu v tom, že zamestnávateľ Vám 
nemôže dať výpoveď z hocijakého dôvodu, ale len z dôvodov a za podmienok 
uvedených v zákone/

Øنوناقلااهددحيةحضاوبابسأتحتامنإو ,ببسي<راعشإبلمعلاءاهنإنمةيامحفّظومكنوناقلاكحنمي

Ø Zamestnávateľ je taktiež povinný vo výpovedi presne uviesť dôvod, pre ktorý s 
Vami chce skončiť pracovný pomer, pričom tento dôvod nemôže neskôr zmeniť/

ØعءاهنإببسديدحتلمعلابحاصىلعنوناقلابجويQو ,حضاولكشبكعملمعلاةقVببسلاكلذرييغتنكميVًاقح
Ø Zamestnávateľ Vám musí doručiť písomnú výpoveď do vlastných rúk. Urobiť tak 

môže na pracovisku, na adrese Vášho trvalého pobytu alebo kdekoľvek, kde sa mu 
podarí Vás zastihnúť/

Øهنكميناكميأوأمئادلاكتماقإناونعيفوألمعلاناكميفًءاوس ,ديلابكلراعش_المعلابحاصّملسينأبجي
هيفكيلإلوصولا

Ø POZOR: Ak odmietnete prevziať výpoveď, aj takáto výpoveď sa považuje za riadne 
doručenú/

Øٍراسربتعيهنإفراعش5اكلذم"تساتضفرنإوىتح :ةظح"م

Výpoveď daná zamestnávateľom/ لمعلابحاصنممّدق@اراعش5ا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Zamestnávateľ s Vami nemôže skončiť pracovný pomer bez dôvodu alebo z dôvodu iného, ako sú dôvody 
uvedené v Zákonníku práce/

لمعلانوناقيفاهيلعصوصنAابابس?اريغببسيأكعملمعلاةق3عءاهنإلمعلابحاصلنكمي!

Ø Z organizačných dôvodov, ak zamestnávateľ zaniká alebo sa premiestňuje na iné miesto a Vy na novom 
mieste už nechcete pracovať/

Ø!اهلكشبلمعلابحاصدوجوىهتنااذايأ ,ةيميظنتبابسAاكلذيفلمعلادرتملورخآناكمىلإلقتنااذاوأيسسؤAناك

Ø Ak zamestnávateľ znižuje počet zamestnancov a Vy sa stanete nadbytočný/
ØاددعلمعلابحاصضّفخاذإAًادئازتحبصأو_ّفظو

Ø Ak Vám Váš zdravotný stav neumožňuje vykonávať Vašu doterajšiu prácu. Toto musí byť potvrdené 
lekárskym posudkom/

Øيبطيأربكلذريدقتمتينأبجيو ,كلمعزاجنإبكلحمستةيحصلاكتلاحدعتملاذإ
Ø Ak zamestnávateľ nie je spokojný s výsledkami Vašej práce/

Øلمعلايفكئادأنعلمعلابحاصَضريملاذإ
Ø Ak sú dané dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru alebo ak ste porušili menej závažným 

spôsobom pracovnú disciplínu/
Øةيمهأيذريغلكشبلمعلابادآتكهتنااماذإيروفلالصفللبابسأدوجولاحيف

Povolené dôvody výpovede zo strany zamestnávateľa/
راعشFارادصإلمعلابحاصلّوختيتلابابس!ا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Predtým než Vám môže zamestnávateľ dať výpoveď z 
dôvodu, že nie je spokojný s výsledkami Vašej práce, musí 
Vás písomne vyzvať, aby ste zlepšili plnenie Vašich úloh a dať 
Vám na to primeranú lehotu. Až, keď v primeranom čase 
nedôjde z Vašej strany k náprave, môže Vám dať výpoveď. 
Túto výpoveď však musí dať najneskôr do 6 mesiacov od 
momentu, kedy Vám doručil výzvu na nápravu/

ذيفنتيفكئادأنعىضرلامدعبسبكلصفلمعلابحاصلقحينألبق
 ,كئادأنمنّسحتنأيطخلكشبكيلابلطينأهيلعبجي ,ةبولطEاماهEا
نّسحتيملاذإكلذدعبكلصفهنكمي .كلذذيفنتلًايفاكًاتقوكحنكمينأو
كراطخإخيراتنمرهشأةتسةدمل]خكلصفبموقينأبجينكل .كؤادأ
كئادأنعهاضرمدعب

Neuspokojivé plnenie pracovných úloh/
ٍضرمريغلكشبماهEاءادأ



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Podmienky pre výpoveď z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej 
disciplíny/

لمعلابادآكاهتنإببسبفيظوتلاءاهنإطورش

ü Menej závažným spôsobom porušíte ako zamestnanec pracovnú disciplínu 
(pracovné povinnosti)/

üةيمهأيذريغلكشبلمعلابادآتكهتنااذإ

ü Zamestnávateľ Vás musí písomne upozorniť, že ak sa to bude opakovať, 
môže Vám dať výpoveď/

üعيهنيدقهنأنمكرّذحينألمعلابحاصىلعبجيXكلذرركتلاحيفراعشإبلمعلاةق

ü Od písomného upozornenia zamestnávateľa neuplynulo viac ako 6 mesiacov 
a Vy znova porušíte svoje pracovné povinnosti menej závažným spôsobom/

üاريذحتلاكحنمذنمرهشأةتسنمرثكأِضميملdلو

Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny/
ةيمهأيذريغلكشبلمعلابادآكاهتنإ



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ochranná doba je doba, počas ktorej nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď. Zamestnanec je v 
ochrannej dobe napr., ak/

اهنمبابسHادحHةيامحلاةدميفّفظوCالخديو ,فظوCاحّرسُينأهيفلمعلابحاصلنكمي1يتلاتقولايهةيامحلاةدم
Ø je dočasne práceneschopný a do tohto stavu sa nedostal z vlastnej viny, užitím alkoholu alebo drog/

ØانأCدمعلكشبفرظلااذهبببستيملوتقؤملكشبلمعلاىلعرداقريغَفظو
Ø je zamestnankyňa tehotná alebo je na materskej dovolenke/

ØاةزاجإوألمحلالاحيفHةموم
Ø je zamestnankyňa alebo zamestnanec na rodičovskej dovolenke/

ØاةزاجإيفHةوب
Ø sa osamelý zamestnanec stará o dieťa mladšie ako tri roky/

ØاناكاذإCفطىعريّفظوdًثلانسنودdكيرشنودبتاونسث
Ø je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú 

prácu a ďalšie/
ØاCليللايفلمعلللهؤمريغيبطريرقتيفرُبتعاوليللاتاقوأيفلمعييذلاّفظو

POZOR: Existujú aj výnimky, kedy Vám zamestnávateľ môže dať výpoveď aj v ochrannej dobe/
تاءانثتسBاضعبيفةيامحلاةدمنمضراعشإبلمعلاةق4عءاهنإلمعلابحاصلقحي :رذحإ

Ochranná doba/ ةيامحلاةدم



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Máte nárok na odstupné, ak Vám dal zamestnávateľ výpoveď z organizačných dôvodov 
alebo z dôvodu, že Vám zdravie ďalej nedovoľuje vykonávať doterajšiu prácu/

حمسيدعيمليحصلاكعضون;وأةيميظنتبابس;كلمعءاهنإلاحيفلصفلالدبىلعلوصحلاكقحنم

لمعلاكلذزاجنإبكل



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Zákon v prípade výpovede danej zamestnávateľom rozlišuje trvanie výpovednej doby nasledovne/
لمعلابحاصفرطنمراعش8اميدقتدنع-تفلتخم-تلاح-بنوناقلالصفي

Ø 1 mesiac – ak ste u zamestnávateľa pracovali menej ako 1 rok/
Øةدحاوةنسنملقأةفيظولاكلتيفتيضقاذإدحاورهشلراعشإ

Ø Minimálne 2 mesiace – ak ste u zamestnávateľa pracovali viac ako 1 rok/
ØاىلعنيرهشFةنسنمرثكأةفيظولاكلتيفتيضقاذإلق

Ak Vám dal zamestnávateľ výpoveď z organizačných dôvodov alebo preto, že Vám Váš zdravotný stav už 
neumožňuje robiť doterajšiu prácu, výpovedná doba je/

نوكتراعش8اةدمفةيحصبابسGكماهمزاجنانمكنكمتمدعببسبوأةيميظنتبابسGراعش8الاحيفامأ

Ø 1 mesiac – ak ste u zamestnávateľa pracovali menej ako 1 rok/
Øةدحاوةنسنملقأةفيظولاكلتيفتيضقاذإدحاورهشلراعشإ

Ø Minimálne 2 mesiace – ak ste u zamestnávateľa pracovali viac ako 1 rok, ale menej ako 5 rokov/
ØاىلعنيرهشFتاونسسمخنملقأوةنسنمرثكأةفيظولاكلتيفتيضقاذإلق

Ø Minimálne 3 mesiace – ak ste u zamestnávateľa pracovali viac ako 5 rokov/
ØثNاىلعرهشأةثFتاونسسمخنمرثكأةفيظولاكلتيفتيضقاذإلق

Výpovedná doba v prípade výpovede zamestnávateľa/
لمعلابحاصنممّدقPاراعشOا



Informačný materiál bol vytvorený ako súčasť Informačného balíčka o pracovnom práve pre 
utečencov v rámci projektu „Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh“. Za jeho obsah 
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