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Vec 

Hromadné prepúšťanie u  zamestnávateľa Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom 
v Liptovskom Mikuláši – žiadosť o poskytnutie informácie  

 Vychádzajúc z doručenej  písomnej informácie zo dňa 18.1.2021 o pripravovanom 
hromadnom prepúšťaní (ďalej len ako „HP“) u zamestnávateľa Tatry mountain resorts, a.s. so 
sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej len ako „zamestnávateľ“ v ďalšom texte v príslušnom 
gramatickom tvare) sme ako  zástupcovia zamestnancov v kontexte ustanovenia § 73 ods. 2 
zákona číslo 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZP“) 
v spojitosti s § 237 ods. 1   ods. 2, písm. a), c) a d) a  ods. 4 ZP  požiadali zamestnávateľa 
o písomnú informáciu a predloženie  súvisiacich dokladov a to v nasledovnom rozsahu : 

1/ predloženie menného zoznamu  zamestnancov zamestnávateľa , ktorých sa HP týka ( § 73 
ods. 3 ZP), 

2/ predloženie písomného rozhodnutia zamestnávateľa o organizačných zmenách ( § 63 ods. 1 
písm. b) ZP), 

3/ predloženie termínov personálnych pohovorov so zamestnancami, ktorých sa HP týka. 

4/ či pri výbere zamestnancov, ktorých sa HP dotkne bolo prihliadnuté k ich sociálnemu 
postaveniu (samoživiteľ, samoživiteľka, viacdetná rodina, manželia a pod.) 



 Zamestnávateľ však predloženie menného zoznamu zamestnancov, ktorých sa HP 
dotkne  odmieta. Ako zástupcovia zamestnancov predloženie tohto zoznamu zdôvodňujeme 
skutočnosťou,  že pri prerokovaní HP chceme mať informáciu o členoch našej odborovej 
organizácie a najmä o členoch odborového orgánu, ktorých sa HP týka. 

 V tejto súvislosti si vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie písomnej informácie, či 
a v ktorom zákonnom ustanovení je odmietnutie našej požiadavky zo strany zamestnávateľa 
oprávnené a či nám z vašej strany bude predmetný zoznam dotknutých zamestnancov  
poskytnutý po jeho predložení zo strany zamestnávateľa (§ 73 ods. 3 ZP). 

 
 
S pozdravom                                  Miroslav Roth 

                                                       predseda ZV ZO OZŽ pri TMR, a.s. 

 


