
Hromadné prepúšťanie (§ 73 Zákonníka práce) 

 

Počas 30 dní 

zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z 

dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho 

časť sa zrušuje alebo  premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta 

výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie 

zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o 

znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných 

organizačných zmenách) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, 

ktorý nespočíva v osobe zamestnanca (napr. dohodou z vyššie uvedených dôvodov).  

                                                                  

celkový počet zamestnancov  u zamestnávateľa 

 

počet zamestnancov, s ktorými zamestnávateľ končí 

pracovný pomer 

 

viac ako 20 a menej ako 100 

 

najmenej 10 

 

 

najmenej 100 a menej ako 300  najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu  

 

 

najmenej 300  najmenej s 30 zamestnancami  

 

 

 

Povinnosti zamestnávateľa: 

1. Jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami 

zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s 

dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu 

zamestnancov alebo ho obmedziť. Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť 

zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ich informovať najmä o 

a) dôvodoch hromadného prepúšťania,  

b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať, 

c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,  

d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,  

e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať. 

 

2. Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie spolu s menami, priezviskami a 

adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, súčasne 

aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

  

3. Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov je 

povinný  doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania 

a) úradu práce sociálnych vecí a rodiny,  

b) zástupcom zamestnancov. 

 

Poznámka: 
        Pri hromadnom prepúšťaní môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď alebo 

návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou najskôr po uplynutí jedného mesiaca 

odo dňa doručenia písomnej informácie o výsledku prerokovania úradu práce sociálnych vecí 

a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže túto lehotu z objektívnych dôvodov 

primerane skrátiť, o čom bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa. 

 

       Ak zamestnávateľ poruší vyššie uvedené povinnosti má zamestnanec, s ktorým 

zamestnávateľ skončí pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu 

mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku podľa § 134 Zákonníka 

práce. 



 

 
 


