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Predhovor 

 
 Pracovné a sociálne zákonodarstvo je jednou z najčastejšie sa meniacich súčastí legis-
latívneho procesu v Slovenskej republike. Turbulentné zmeny, ktoré sa priamo, či nepriamo 
dotýkajú celej spoločnosti, zásadné vplývajú aj na zmeny v právnych predpisoch, ktoré sú 
imanentnou súčasťou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Snahou zákonodar-
cu je upravovať stále meniace a zvyšujúce sa nároky spoločnosti v podobe novelizácie existu-
júcich právnych predpisov, alebo v podobe prijímania nových. Globalizácia a modernizácia 
spoločnosti si vyžadujú aj reakcie príslušných orgánov verejnej moci, ktoré na tieto podnety 
reagujú zmenami v legislatíve. Úlohou vedy pracovného práva je poukazovať na tieto zmeny 
a skúmať ich z pohľadu teórie, ale i praxe. 
 Vedecké články, publikované v tomto vedeckom zborníku, sú súhrnom analytických 
a hodnotiacich prác, v ktorých sa ich autori zamerali na legislatívne zmeny nielen v pracovno-
právnej a sociálnej oblasti. Viacerí autori sa vo svojich vedeckých článkoch venujú hĺbkovej 
analýze zmien aj z pohľadu iných právnych odvetví, ako je správne právo, trestné právo, či 
obchodné právo. Legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli týchto odvetví, podrobujú autori skúma-
niu vo vzájomnej súvzťažnosti k nosným témam pracovnej a sociálnej legislatívy, resp. vo 
vzťahu k otázkam riešenia súčasných problémov trhu práce v Slovenskej republike.  

Autori jednotlivých príspevkov sú významní odborníci z oblasti pracovného práva a 
práva sociálneho zabezpečenia, ale aj zo spomínaných oblastí správneho práva, trestného prá-
va či obchodného práva. Títo autori vo svojich vedeckých článkoch uvádzajú značné množ-
stvo úvah de lege lata a de lege ferenda.  
 Na kompletizácii a zostavení tohto zborníka vedeckých článkov sa, ako už po minulé 
roky, podieľali viaceré vysoké školy, ktoré vzájomne úzko spolupracujú. Komplexne sa o 
záverečnú podobu zborníka pričinila Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpe-
čenia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
 Naša veľká vďaka za pomoc pri realizácii a zhotovení vedeckého zborníka patrí v ne-
poslednom rade spoločnosti EKOBILANZ, s. r. o., ktorá v plnom rozsahu uhradila náklady 
spojené s vydaním vedeckého zborníka.   
  

V Bratislave, dňa 30. januára 2014  
 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.  
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Možnosti uplatnenia na trhu práce očami ľudí 

vo výkone trestu odňatia slobody1 
 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  
JUDr. Simona Sťahulová, PhD. 

 
I. Úvod 

 
V súlade s vecným zámerom projektu VEGA č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické as-

pekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“ bol na druhý rok riešenia projektu 
naplánovaný kriminologický prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, ako osoby vo výkone tres-
tu odňatia slobody vnímajú svoje možnosti na následné uplatnenie sa na trhu práce.   
 

II. Výskumné metódy a výber respondentov 
 

Vzhľadom na viaceré faktory, ktoré bolo nutné vziať do úvahy, a vzhľadom na časové 
a personálne možnosti, s cieľom pokryť čo najširšiu výskumnú vzorku, sme zvolili formu 
dotazníka s uzavretými, resp. polootvorenými otázkami.  

Ako sme už uviedli, naším cieľom bolo zistiť postoje osôb vo výkone trestu k otázke 
nezamestnanosti, resp. k súvisu výkonu trestu, najmä trestu odňatia slobody. Preto sme si ako 
respondentov zvolili výlučne tieto osoby. V čase realizácie prieskumu (október 2013) sa vo 
výkone trestu odňatia slobody nachádzalo 8 163 odsúdených, z toho 4 048 v ústavoch na vý-
kon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia, 3 563 v ústavoch na výkon tres-
tu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia a 547 v ústavoch na výkon trestu odňatia 
slobody s maximálnym stupňom stráženia. K 1. októbru 2013 sa vo výkone trestu odňatia 
slobody nachádzalo aj 78 mladistvých odsúdených. Pre účely nášho prieskumu a vzhľadom 
na celkové ciele projektu sme ako výskumnú vzorku zvolili odsúdených mužov a ženy 
v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym a stredným stupňom stráženia.2 
Vzhľadom na vyššie uvedené sme pre prieskum zvoli tri ústavy na výkon trestu odňatia slo-
body:  
1. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, v ktorom vykonávajú trest 
odňatia slobody odsúdení muži v minimálnom a strednom stupni stráženia (k 1. októbru 2013 
v počte 1 343), 
2. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, v ktorom vykonávajú trest odňatia 
slobody odsúdené ženy v minimálnom a strednom stupni stráženia (k 1. októbru 2013 v počte 
256), 
3. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava,  v ktorom vyko-
návajú trest odňatia slobody odsúdené ženy a muži v minimálnom a strednom stupni stráženia 
(k 1. októbru 2013 v počte 248).  
                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty dlhodo-
bej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
2 § 48 ods. 2 a 3 Trestného zákona: (2) Súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody spravidla do ústa-
vu na výkon trestu a) s minimálnym stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trest-
ného činu nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin, b) so stredným 
stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu bol vo výkone trestu odňatia 
slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; na predchádzajúce odsúdenie sa však neprihliadne, ak sa 
na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený. 
(3) Do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia zaradí súd a) páchateľa, ktorému uložil trest 
odňatia slobody na doživotie, alebo b) páchateľa obzvlášť závažného zločinu. 
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Návratnosť dotazníkov bola, vzhľadom na charakter výskumnej vzorky, 100%. Nie-
ktoré dotazníky sa však vrátili nesprávne vyplnené, resp. takmer nevyplnené, a preto nemohli 
byť zahrnuté do vyhodnotenia.  

Pri spracovaní sme sa zamerali na popísanie výberu pomocou frekvenčných tabuliek z 
prvostupňového triedenia a na skúmanie vzťahov medzi skúmanými charakteristikami na zá-
klade druhostupňového triedenia pomocou krížových tabuliek. Relevantné výstupy zo štatis-
tickej analýzy sú generované štatistickým programom. Pomocou chí-kvadrát testu sa zisťova-
lo, či existuje štatisticky významná závislosť medzi skúmanými javmi. Bola testovaná nulová 
hypotéza, t. j. že skúmané javy sú nezávislé. Výsledky výskumu boli spracované v spolupráci 
s Ing. Jaroslavom Vokounom z Ekonomického ústavu SAV.  
 

III. Výskumná vzorka 
 

Po konzultácii s riaditeľmi príslušných ústavov na výkon trestu odňatia slobody bolo 
vybratých 284 mužov (48,6 %) a 300 žien (51,3 %). V rámci tejto výskumnej vzorky bol pod-
ľa možnosti zohľadnený vek, bydlisko i vzdelanie respondentov. Čo sa týka veku, vo vý-
skumnej vzorke dominovala skupina 31 – 45 ročných (46,6 %), nasledovala skupina 18 – 30 
ročných (31,1 %) a viac ako 45 rokov má 22,3 % respondentov.  

Prekvapivo, až 54,7 % respondentov uviedlo ako rodinný stav slobodný/á. Pomerne 
vysoké percento respondentov tvoria i rozvedení.  
 
Rodinný stav  

 
V úvodnej časti dotazníka nás zaujímala i početnosť domácnosti, z ktorej pochádza 

respondent, a tiež počet detí, žijúcich s ním v spoločnej domácnosti. Prevažovali trojčlenné 
domácnosti ( 24%) a domácnosti bez detí (35,2 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slobodný/á
54,7%

ženatý/vydatá
18,2%

vdovec/vdova
3,6%

rozvedený/á
23,5%
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na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený. 
(3) Do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia zaradí súd a) páchateľa, ktorému uložil trest 
odňatia slobody na doživotie, alebo b) páchateľa obzvlášť závažného zločinu. 
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Počet detí  

bez detí
35,2%

1
23,2%

2
19,0%

3
9,0%

4
4,8%

5
3,3%

6 a viac
5,4%

 
Veľký význam pri následnom vyhodnocovaní malo vzdelanie respondentov. Vo výbe-

re prevažujú respondenti s úplným ZŠ vzdelaním (32,9 %) a SŠ vzdelaním bez maturity (rov-
nako 32,9 %). Pre ďalšiu analýzu sme vytvorili už iba dve kategórie vzdelania, a to základné 
(spojením základné neúplné a základné úplné – spolu 43,5 %) a stredoškolské (spojením stre-
doškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou a VŠ vzdelanie – spolu 56,5 %). Dôvodom 
bola lepšia prehľadnosť analýzy pomocou krížových tabuliek. 

Napriek tomu, že zaraďovanie osôb do výkonu trestu odňatia slobody nie vždy koreš-
ponduje s krajom, odkiaľ odsúdený pochádza, zohráva táto skutočnosť určitú úlohu. I preto vo 
výbere dominujú respondenti z Bratislavského (28,2 %) a Nitrianskeho kraja (23,1%).  

 

Určitým prekvapením, vzhľadom na výskumnú vzorku, bolo ekonomické postavenie 
respondentov pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody, kedy „len“ 50,3 % opýtaných 
bolo pred nástupom nezamestnaných. Čo sa ale týka celkovej zamestnanosti, nie len bezpros-
tredne pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody, až 73,2 % respondentov bolo raz 
(24,1%) resp. viackrát (49,1%) pred súčasným výkonom trestu odňatia slobody nezamestna-
ných. Z uvedených 73,2 % respondentov tvorí majoritu skupina opýtaných, ktorí boli neza-
mestnaní viac ako 2 roky (35,7%). Tesne pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody 
bolo nezamestnaných viac ako dva roky 41,5 % respondentov.  

Bratislavský
28,2%

Trnavský
16,6%Trenčiansky

6,2%

Nitriansky
23,1%

Žilinský
4,7%

Banskobystrický
8,5%

Prešovský
5,2%

Košický
7,6%
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Vzdelanie ani kraj, z ktorého respondenti pochádzali, nemal štatisticky významný 
vplyv na ich (ne)zamestnanosť pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody. 

Pomerne zaujímavé boli však i dôvody deklarovanej nezamestnanosti. Z osôb, ktoré 
pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody uvádzali, že nepracovali, až 47,1% následne 
uviedlo ako dôvod „nezamestnanosti“ prácu bez riadnej pracovnej zmluvy.  
 

Dôvody nezamestnanosti  
 

Kriminálna minulosť respondentov bola tiež predmetom záujmu prvej časti dotazníka. 
Z odpovedí vyplynulo, že 71,8 % respondentov je prvotrestaných, čo je pochopiteľné, vzhľa-

študoval som
2,7%

k dispozícii iba miesta s nízkym 
finančným ohodnotením

10,5%

nebola k dispozícii práca v 
mojom odbore

16,6%

pracoval som bez pracovnej 
zmluvy
47,1%

iné
23,1%
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dom na výber ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ich vonkajšiu diferenciáciu podľa § 
48 Trestného zákona.3  
 
Koľkokrát vo VTOS  
 
 
 
Respondenti boli v dotazníku po-
žiadaní aj o to, aby uviedli okruh 
trestnej činnosti, za ktorú boli od-
súdení. Na výber bola majetková 
trestná činnosť, násilná trestná 
činnosť, hospo- dárska trestná 
činnosť a iné. Pod možnosť iné 
boli zaradené i drogové trestné 
činy a trestné činy súvisiace 
s dopravnými nehodami, ktoré boli v odpovediach pomerne časté. 32 respondentov na túto 
otázku vôbec neodpovedalo.  
 
Druh trestnej činnosti  

hospodárska 
trestná činnosť

5,1%

iné
36,0%

násilná trestná 
činnosť
26,4%

majetková 
trestná činnosť

32,5%

  
IV. Druhá časť 

 
Druhá časť dotazníka bola zameraná na pracovné návyky a pracovné zaradenie res-

pondentov priamo vo výkone trestu odňatia slobody. Výsledky výskumu viac-menej koreš-
pondujú s údajmi Zboru väzenskej a justičnej stráže4 a vyplynulo z nich, že až 79,2 %  res-
pondentov je vo výkone trestu odňatia slobody zaradených v pracovnom procese, a to buď 
v rámci ústavu (66,6 %), alebo mimo jeho priestorov (33,4 %).  

Pochopiteľne nás zaujímalo i to, z akého dôvodu 20,8 % respondentov počas výkonu 
trestu nepracuje. Dôvody boli rôzne, prevažoval však údajný nedostatok pracovných možností 
                                                 
3 Súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody spravidla do ústavu na výkon trestu 
a) s minimálnym stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu nebol vo 
výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin, 
b) so stredným stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu bol vo výko-
ne trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; na predchádzajúce odsúdenie sa však 
neprihliadne, ak sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený. 
4 Http://www.zvjs.sk/dokumenty/Dokumenty/2014/obv_ods.pdf. 

prvý krát
71,8%

druhý krát
16,6%

tretí krát
7,3%

štvrtý krát a 
viac
4,3%
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(37,1 %). Tento dôvod ale vôbec nekorešponduje s informáciami zo Zboru väzenskej a justič-
nej práce, v zmysle ktorých je Zbor schopný a ochotný zamestnať každého, kto prejaví záu-
jem. Prekážkou nie je ani nedostatok kvalifikácie, vzhľadom na charakter vykonávaných prác.  
 
Dôvod nezaradenia do pracovného procesu  
 

Nie je dosť práce.
37,1%

Nechce sa mi.
10,0%Nemám 

požadovanú 
kvalifikáciu.

8,6%

Neplatia dosť, načo 
sa budem 
namáhať.

8,6%

iné
35,7%

 
 

Otázka spôsobu zvyšovania kvalifikácie počas výkonu trestu odňatia slobody smero-
vala tak na respondentov, ktorí počas výkonu trestu pracujú, ako aj na ostatných. Na túto 
otázku vôbec neodpovedalo až 107 respondentov. V uvedenej otázke bolo možné označiť viac 
ako jednu možnosť, napriek tomu väčšina respondentov označila iba jednu, a preto výsledky 
tejto otázky nekorešpondujú s prvou otázkou druhej časti dotazníka, a v zmysle výsledkov iba 
49 % respondentov je zaradených do pracovného procesu. Domnievame sa, že diskrepancia je 
spôsobená tým, že niektorí respondenti, ktorí označili inú možnosť ako zaradenie do pracov-
ného procesu, napriek tomu, že počas výkonu trestu odňatia slobody pracujú, túto možnosť 
v dotazníku neoznačili. Z ostatných možností prevažovalo zvyšovanie vzdelania (12,8 %) 
resp. rekvalifikačný kurz (11,9 %).  

Posledná otázka druhej časti dotazníka smerovala k subjektívnemu hodnoteniu res-
pondentov, v tom, aké výhody vidia v zaradení sa do pracovného procesu počas výkonu tres-
tu. Odpovedali iba respondenti, ktorí vo výkone trestu pracujú. Z ponúknutých možnosti vý-
razne prevládal dôvod rýchlejšieho plynutia času (39 %), nasledovaný finančným prilepšením 
(29 %). 
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V. Tretia časť  
 

Tretia a posledná časť dotazníka bola tvorená tromi otázkami a smerovala k zisťovaniu 
subjektívnych pocitov respondentov, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, týkajú-
cich sa možností uplatnenia sa na trhu práce po výkone trestu odňatia slobody. Prvé dve otáz-
ky tretej časti smerovali k problémom osôb po výkone trestu všeobecne, posledná otázka bola 
zameraná priamo na osobné skúsenosti respondentov. V prvej otázke sme ponúkli niekoľko 
výrokov, ku ktorým mali opýtaní priradiť či s výrokom súhlasia (áno), nesúhlasia (nie), napo-
ly súhlasia (tak napoly), alebo sa k výroku nevedia vyjadriť (neviem).  
 
3.1a) Kto chce pracovať, ten si prácu nájde 

 
Pozn.: 48 respondentov neodpovedalo. 
 
3.1b) Šancu získať prácu má len človek, ktorý má známosti a konexie. 

23,7

31,9

37,7

6,7

áno

tak napoly

nie

neviem

 
Pozn.: 65 respondentov neodpovedalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13
13 

3.1c) Bez „všimného“ či úplatku si bežný človek v mojom veku prácu nenájde. 

áno

tak napoly

nie

neviem

20,6

17,9

44,9

16,7

 
Pozn.: 70 respondentov neodpovedalo. 
 
3.1d) V našom regióne sú šance získať prácu beznádejné. Kto chce pracovať, musí za 
prácou cestovať dosť ďaleko.  

37,6

22,2

31,2

9,0

áno

tak napoly

nie

neviem

 
Pozn.: 72 respondentov neodpovedalo. 
 
3.1e) Keď človek po príchode z výkonu trestu príde o prácu, neostáva mu nič iné, iba 
poberať príspevky od štátu.  

25,6

15,6

36,9

9,6

áno

tak napoly

nie

neviem

 
Pozn.: 72 respondentov neodpovedalo. 
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Pozn.: 65 respondentov neodpovedalo. 
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3.1e) Keď človek po príchode z výkonu trestu o prácu, neostáva mu nič iné, iba zamest-
nať sa „načierno“. 

27,1

23,4

36,3

13,3

áno

tak napoly

nie

neviem

 
Pozn.: 72 respondentov neodpovedalo. 
 
3.1g) Radšej práca „načierno“, ako sedieť doma so založenými rukami. 

62,8

14,8

16,5

6,0

áno

tak napoly

nie

neviem

 
Pozn.: 64 respondentov neodpovedalo. 
 
3.1h) Nezamestnaný človek v mojom postavení (po VTOS) si nemôže vyberať, ale zo-
brať akúkoľvek prácu.  

áno

tak napoly

nie

neviem

48,5

17,8

17,1

6,2

 
Pozn.: 61 respondentov neodpovedalo. 
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V druhej otázke tretej časti sme sa respondentov pýtali na ich názor, s akými problé-
mami sa podľa nich vo všeobecnosti stretávajú osoby po výkone trestu odňatia slobody na 
trhu práce. Absolútna väčšina opýtaných (83,2 %) sa domnieva, že zamestnávatelia takýchto 
ľudí odmietajú zamestnávať.  62 respondentov na otázku vôbec neodpovedalo.  
 
Problémy po VTOS na trhu práce  

83,2

4,6

10,5

1,7

zamestnávatelia odmietajú
takýchto ľudí zamestnať

v porovnaní s ostatnými sú
horšie finančne ohodnotení

sú nútení vykonávať prácu
mimo svojho odboru

iné

 
Posledná otázka tretej časti a zároveň celého dotazníka smerovala k osobným skúse-

nostiam respondentov na trhu práce po výkone trestu odňatia slobody. Z povahy otázky je 
zrejmé, že na ňu odpovedali iba ľudia, ktorí už v tomto smere mali skúsenosť, resp. sú vo vý-
kone trestu nie prvý raz. Z odpovedí vyplynulo, že až 41,8 % odsúdených po prepustení 
z trestu odňatia slobody ostali nezamestnaní. Na druhej strane však 58,2 % opýtaných neosta-
lo po výkone trestu odňatia slobody bez práce a vrátilo sa na pôvodné miesto (21,3 %), alebo 
na miesto mimo svojho odboru (19,9 %), alebo miesto s nižším finančným ohodnotením (17 
%). 22 respondentov na otázku neodpovedalo.  

21,3

41,8

17,0

19,9

so žiadnymi, vrátil som sa
na pôvodné pracovné

miesto

po výkone trestu som bol
nezamestnaný

našiel som zamestnanie,
ale s horším finančným

ohodnotením

našiel som zamestnanie,
ale mimo svojho
odboru/vzdelania

 
Určitou zaujímavosťou je pomerne výrazný rozdiel vo vnímaní svojho postavenia po 

výkone trestu odňatia slobody medzi mužmi a ženami. Omnoho vyššie percento žien uvádza, 
že po výkone trestu ostali bez práce, až 57,3 %, zatiaľ čo u mužov to je iba 30,8 %. Naproti 
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Pozn.: 61 respondentov neodpovedalo. 
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tomu, až 30,8 % mužov sa aj po výkone trestu odňatia slobody bolo schopných vrátiť do pô-
vodného zamestnania. U žien iba 14,7 %. Z uvedeného možno odpozorovať tú skutočnosť, že 
odsúdenie na nepodmienečný trest odňatia slobody je z pohľadu zamestnávateľov ťažšie „od-
pustiteľné“ ženám ako mužom. 
  
Ot. 1.1. vs. 3.3  
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Podobne výrazné rozdiely v uplatnení po výkone trestu odňatia slobody sme našli 

i medzi respondentmi so základným vzdelaním (spojením základné neúplné a základné úplné) 
a stredoškolským vzdelaním (spojením stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou 
a VŠ vzdelanie). V skupine respondentov so ZŠ vzdelaním až 57,3 % nenašlo po výkone tres-
tu žiadne zamestnanie, stredoškolsky vzdelaní mali tento problém iba v 25,8 % prípadov. 
Osoby so základným vzdelaním, či dokonca s neukončeným základným vzdelaním, majú však 
problémy uplatniť sa na trhu práce i bez predchádzajúceho odsúdenia na nepodmienečný trest 
odňatia slobody, je teda úplne pochopiteľné, že „handicap“ v podobe výkonu trestu túto už aj 
tak ťažkú pozíciu v pracovnej oblasti iba znásobuje.  
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VI. Vyhodnotenie hypotéz  
 
Hypotéza č. 1: Nezamestnanosť je jedným z kľúčových faktorov páchania trestnej činnosti. 
 
 Prvá hypotéza bola stanovená s jednoznačným predpokladom, že nezamestnanosť, 
najmä nezamestnanosť dlhodobá, je jedným z významných dôvodov páchania trestnej činnos-
ti. Túto hypotézu sme overovali pomocou dvoch základných otázok. Z vyhodnotenia otázky 
týkajúcej sa ekonomického postavenia pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody nám 
vyplynulo, že priamo pred nástupom do výkonu trestu bolo nezamestnaných 50,3 % respon-
dentov. Ostatní respondenti v čase pred nástupom do výkonu trestu boli zamestnaní 
v pracovnom pomere (29,7 %), resp. pracovali ako samostatne zárobkovo činné osoby (13,3 
%). Zvyšok tvorili študenti (1,8 %) a dôchodcovia (5 %).  

zamestnaný
29,7%

nezamestnaný
50,2%

živnostník / 
podnikateľ

13,3%

študent
1,8%

dôchodca
5,0%

 
Prvú hypotézu sme chceli overiť i priamo položenou otázkou, či bol respondent tesne 

pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody nezamestnaný. Na túto otázku kladne odpo-
vedalo až 56,5 % opýtaných, čo nie úplne korešponduje s vyhodnotením predchádzajúcej 
otázky. Domnievame sa, že táto mierna odchýlka je spôsobená nesprávnym pochopením 
otázky týkajúcej sa ekonomického postavenia, a časť respondentov, ktorí disponujú živnos-
tenským alebo iným oprávnením, reálne pred samotným nástupom do výkonu trestu žiadnu 
zárobkovú činnosť nevykonávali, a preto časť opýtaných, ktorí sa označili za samostatne zá-
robkovo činné osoby, následne uviedla, že priamo pred nástupom do výkonu trestu boli ne-
zamestnaní.  

V každom prípade sa prvá hypotéza potvrdila, hoci nie tak výrazne, ako sme predpo-
kladali. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica respondentov bola pred ná-
stupom do výkonu trestu odňatia slobody nezamestnaná, a je teda možné skonštatovať, že 
nezamestnanosť má vplyv na následné páchanie trestnej činnosti.  

Rovnaká situácia je aj s druhou časťou hypotézy týkajúcej sa dĺžky nezamestnanosti, 
ktorá predchádzala odsúdeniu za spáchanú trestnú činnosť. U odsúdených, ktorí boli pred ná-
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Dĺžka nezamestnanosti 

do 6 mesiacov
24,7%

6 mesiacov až 1 rok
17,4%

1 rok až 2 roky
16,5%

2 a viac rokov
41,5%

 
Hypotéza č. 2: Nezamestnaní páchajú prevažne majetkovú trestnú činnosť. 
 

V druhej hypotéze sme predpokladali, že osoby, ktoré sú nezamestnané, najmä osoby 
dlhodobo nezamestnané, budú mať tendenciu páchať prevažne majetkovú, resp. hospodársku 
kriminalitu. Analýzou krížových tabuliek sme však dospeli k zisteniu, že nezamestnanosť 
respondentov nemala významný vplyv na  druh spáchanej trestnej činnosti. Druhá hypotéza sa 
teda nepotvrdila a nie je možné s určitosťou skonštatovať, že nezamestnanosť hrá štatisticky 
významnú rolu pri „výbere“ trestnej činnosti.  

majetková násilná hospodárska iné

22,2%
24,8%

14,3%

24,7%

48,9% 50,3% 50,0% 49,0%

29,0%

24,8%

35,7%

26,3%
áno, raz

áno, viac krát

nie

 
 
Hypotéza č. 3: Nezamestnaní páchajú trestnú činnosť opakovane. 
 

V tretej hypotéze sme predpokladali, že nezamestnaní majú tendenciu k recidíve 
a dopúšťajú sa opakovaného páchania trestnej činnosti. Túto skutočnosť sa nám však 
v prieskume nepodarilo preukázať. Z výsledkov vyplynulo, že až 71,8 % opýtaných je vo vý-
kone trestu odňatia slobody po prvýkrát. Ako je uvedené vyššie 56,5 % odsúdených bolo pred 
nástupom do výkonu trestu nezamestnaných. Z výsledkov prieskumu však nemožno jedno-
značne určiť, že všetkých 28,2 % respondentov, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody 
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opakovane, resp. väčšina z nich, bola pred nástupom nezamestnaná. Nie je teda možné spo-
ľahlivo preukázať, že recidivisti páchajú trestnú činnosť opakovane z dôvodu ich ekonomic-
kého postavenia.  

Z nasledovného grafu dokonca vyplýva, že súvis medzi počtom odsúdení a nezamest-
nanosťou nie je štatisticky vôbec významný. Na základe vyššie uvedeného je možné skonšta-
tovať, že osoby, ktoré páchajú trestnú činnosť opakovane, tak robia v zásade bez ohľadu na 
svoje ekonomické postavenie. Samotnú nezamestnanosť nie je možné jednoznačne určiť ako 
určujúci faktor recidívy, hoci význam jej vplyvu nie je možné ani príliš bagatelizovať.  
 
Ot. 1.9 vs. 1.14  

25,9%

47,5%

26,6%

19,1%

56,4%

24,5% 24,4%

53,7%

22,0%
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48,0%
44,0%

prvý krát druhý krát tretí krát štvrtý krát a viac

áno, raz
áno, viac krát
nie

 
 
Hypotéza č. 4: Predchádzajúce odsúdenie za trestný čin je prekážkou znovuzačlenenia sa do 
pracovného procesu.  
 

Vo vyhodnotení predchádzajúcich hypotéz sme uviedli, že jednoznačný významný sú-
vis medzi nezamestnanosťou a následným páchaním trestnej činnosti nejestvuje. Odlišná je 
ale situácia z opačného pohľadu. Po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody mali respon-
denti problém opätovne sa zamestnať. Iba 21,3 % respondentov uviedlo, že po výkone trestu 
odňatia slobody nemali žiadne problémy v pracovnej oblasti a vrátili sa na pôvodnú pracovnú 
pozíciu. Zvyšná časť opýtaných ostala po prepustení z výkonu trestu bez práce, prípadne mu-
seli prijať miesto mimo svojho odboru, alebo s nižším finančným ohodnotením, než mali pred 
nástupom do výkonu trestu odňatia slobody. Ako sme uviedli už vyššie, väčšie problémy so 
znovuzačlenením sa do pracovného procesu mali ženy a osoby s nižším vzdelaním.  
 

VII. Záver  
 

V očiach laickej ale i odbornej verejnosti je nezamestnanosť vnímaná ako jeden z ur-
čujúcich faktorov páchania trestnej činnosti. Zlá ekonomická situácia spôsobená dlhodobou 
nezamestnanosťou je považovaná za kľúčovú pri rozhodnutí spáchať trestný čin, čo je i po-
chopiteľné. Vychádzajúc z uvedenej premisy sa ako logická zdá i úvaha, že v dôsledku nedos-
tatku finančných prostriedkov sa osoby budú uchyľovať k páchaniu prevažne ekonomickej 

18 

Dĺžka nezamestnanosti 

do 6 mesiacov
24,7%

6 mesiacov až 1 rok
17,4%

1 rok až 2 roky
16,5%

2 a viac rokov
41,5%

 
Hypotéza č. 2: Nezamestnaní páchajú prevažne majetkovú trestnú činnosť. 
 

V druhej hypotéze sme predpokladali, že osoby, ktoré sú nezamestnané, najmä osoby 
dlhodobo nezamestnané, budú mať tendenciu páchať prevažne majetkovú, resp. hospodársku 
kriminalitu. Analýzou krížových tabuliek sme však dospeli k zisteniu, že nezamestnanosť 
respondentov nemala významný vplyv na  druh spáchanej trestnej činnosti. Druhá hypotéza sa 
teda nepotvrdila a nie je možné s určitosťou skonštatovať, že nezamestnanosť hrá štatisticky 
významnú rolu pri „výbere“ trestnej činnosti.  

majetková násilná hospodárska iné

22,2%
24,8%

14,3%

24,7%

48,9% 50,3% 50,0% 49,0%

29,0%

24,8%

35,7%

26,3%
áno, raz

áno, viac krát

nie

 
 
Hypotéza č. 3: Nezamestnaní páchajú trestnú činnosť opakovane. 
 

V tretej hypotéze sme predpokladali, že nezamestnaní majú tendenciu k recidíve 
a dopúšťajú sa opakovaného páchania trestnej činnosti. Túto skutočnosť sa nám však 
v prieskume nepodarilo preukázať. Z výsledkov vyplynulo, že až 71,8 % opýtaných je vo vý-
kone trestu odňatia slobody po prvýkrát. Ako je uvedené vyššie 56,5 % odsúdených bolo pred 
nástupom do výkonu trestu nezamestnaných. Z výsledkov prieskumu však nemožno jedno-
značne určiť, že všetkých 28,2 % respondentov, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody 



20
20 

trestnej činnosti. Po odsúdení a absolvovaní trestu odňatia slobody má takýto človek zhoršené 
postavenie na trhu práce, často zostáva nezamestnaný, a tým pádom je opäť „nútený“ zarábať 
si na živobytie trestnou činnosťou.  

Pri stanovovaní hypotéz sme uvažovali podobným spôsobom a do značnej miery sme 
očakávali ich výrazné potvrdenie. Nestalo sa tak. Hoci sa nám potvrdilo, že väčšina respon-
dentov, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, bola pred nástupom do výkonu trestu 
nezamestnaná a u pomerne veľkého počtu odsúdených sa jednalo o dlhodobú nezamestnanosť 
v trvaní dvoch a viac rokov, nie je možné určiť nezamestnanosť ako primárnu príčinu spácha-
nej trestnej činnosti.  

Rovnako tak nie je možné zovšeobecniť súvis medzi nezamestnanosťou a páchaním 
majetkovej trestnej činnosti. Nepotvrdilo sa, že by nezamestnaní páchatelia trestnej činnosti 
mali vyšší sklon k páchaniu ekonomickej trestnej činnosti než páchatelia, ktorí v čase spácha-
nia trestného činu pracovali.  

Čo sa týka recidívy, ani tu sa nedá opakované páchanie trestnej činnosti pripísať na 
vrub primárne nezamestnanosti páchateľov. Je samozrejmé, že existujú aj „páchatelia z povo-
lania“, ktorí si na živobytie zarábajú výlučne trestnou činnosťou, ale tento model nie je ani 
zďaleka vzorový do takej miery, ako je často prezentovaný napr. v médiách.  

Záverom možno skonštatovať, že vplyv nezamestnanosti na kriminalitu nie je možné 
bagatelizovať a nezamestnanosť je nežiaducim spoločenským javom, ktorý prispieva k pá-
chaniu trestnej činnosti. Na druhej strane však nie je pre kriminalitu natoľko určujúcim fakto-
rom, aby bolo možné skonštatovať, že dlhodobá nezamestnanosť vo všeobecnosti výrazne 
prispieva k zvýšenému páchaniu trestnej činnosti. 

Závažnejšou sa však ukazuje situácia osôb po prepustení z výkonu trestu odňatia slo-
body. Prevažná väčšina respondentov (88,7 %), ktorí už v minulosti boli vo výkone trestu 
odňatia slobody, mala po návrate do bežného života problémy s návratom do pracovného pro-
cesu. Buď neboli schopní nájsť si prácu vôbec, alebo sa museli uspokojiť s nižšie ohodnote-
nou prácou, resp. prácou mimo svojho odboru. V tejto súvislosti by bolo vhodné uvažovať 
nad sprísnením legislatívy pre zamestnávateľov. Zákonník práce v § 41 ods. 6 písm. c) zaka-
zuje zamestnávateľom vyžadovať v rámci predzmluvných vzťahov od zamestnanca informá-
cie o jeho bezúhonnosti (s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu 
vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má 
fyzická osoba vykonávať, pozn.), avšak zamestnávatelia sa na túto skutočnosť často pýtajú 
a v prípade predchádzajúceho odsúdenia na to mnohí v negatívnom smere prihliadajú.  
 
Príloha – Dotazník 
____________________________________________________________________ 
 
Možnosti uplatnenia na trhu práce očami ľudí vo výkone trestu odňatia slobody 
____________________________________________________________________ 
 
Časť 1.  
 
1.1 Pohlavie:  

 
a) žena 
b) muž 

 
1.2 Vek: 

 
a) 18 rokov – 30 rokov 
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b) 31 rokov – 45 rokov 
c) nad 45 rokov 

 
1.3 Rodinný stav: 

 
a) slobodný/á 
b) ženatý/vydatá 
c) vdovec/vdova 
d) rozvedený/á 

 
1.4 Koľko osôb tvorí Vašu domácnosť? 
 
Uveďte .................... 
 
1.5 Z toho detí: 

 
Uveďte .................... 
 
1.6 Stupeň ukončeného vzdelania: 

 
a) základné neúplné 
b) základné úplné 
c) stredoškolské bez maturity 
d) stredoškolské s maturitou 
e) VŠ vzdelanie 

Najvyššie vzdelanie v odbore................... 
  
1.7 Kraj, z ktorého pochádzate: 

 
a) Bratislavský kraj 
b) Trnavský kraj  
c) Trenčiansky kraj  
d) Nitriansky kraj  
e) Žilinský kraj  
f) Banskobystrický kraj  
g) Prešovský kraj  
h) Košický kraj 

 
1.8 Aké bolo Vaše ekonomické postavenie pred nástupom výkonu trestu? 

 
a) zamestnaný 
b) nezamestnaný 
c) živnostník/podnikateľ 
d) študent 
e) dôchodca 

V akej oblasti ste pracovali?............................................. 
 
1.9 Boli ste pred odchodom do výkonu trestu niekedy nezamestnaný/á?  
 

a) áno, raz 
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a v prípade predchádzajúceho odsúdenia na to mnohí v negatívnom smere prihliadajú.  
 
Príloha – Dotazník 
____________________________________________________________________ 
 
Možnosti uplatnenia na trhu práce očami ľudí vo výkone trestu odňatia slobody 
____________________________________________________________________ 
 
Časť 1.  
 
1.1 Pohlavie:  

 
a) žena 
b) muž 

 
1.2 Vek: 

 
a) 18 rokov – 30 rokov 
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b) áno, viac krát 
c) nie 

 
1.10 Ak áno, ako dlho obdobia nezamestnanosti dohromady trvali? 
 

a) do 6 mesiacov 
b) 6 mesiacov – 1 rok 
c) 1 rok – 2 roky 
d) 2 a viac rokov 

 
1.11 Boli ste tesne pred odchodom do výkonu trestu nezamestnaný/á?  
 

a) áno 
b) nie 

 
1.12 Ako dlho? 
 

a) do 6 mesiacov 
b) 6 mesiacov – 1 rok 
c) 1 rok – 2 roky 
d) 2 a viac rokov 

 
1.13 Uveďte dôvody, prečo ste pred nástupom do výkonu trestu nepracovali? 
 

a) študoval/a som 
b) k dispozícii boli iba pracovné miesta s nízkym finančným ohodnotením 
c) nebola k dispozícii práca v mojom odbore 
d) pracoval som bez pracovnej zmluvy (brigáda, „fušky“ a pod....) 
e) iné (uveďte) ......................................................... 

 
1.14 Koľkýkrát ste vo výkone trestu odňatia slobody? 
 

a) prvýkrát 
b) druhýkrát 
c) tretíkrát 
d) štvrtýkrát a viac 

 
1.12 Za akú trestnú činnosť ste boli odsúdení na trest odňatia slobody?  
 

a) majetková trestná činnosť 
b) násilná trestná činnosť 
c) hospodárska trestná činnosť 
d) iné (uveďte) .................... 

Spresnite .............................. 
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Časť 2. 
 
2.1 Vo výkone trestu ste zaradený/á v pracovnom procese? 

 
a) áno 
b) nie 

 
2.2 Kde pracujete v rámci výkonu trestu odňatia slobody? (Odpovedajú iba osoby, 

ktoré počas výkonu trestu pracujú). 
 

a) v  priestoroch ústavu na výkon trestu (kuchyňa, knižnica....) 
b) mimo priestorov ústavu na výkon trestu 
c) uveďte bližšie ............................................ 

 
2.3 Z akého dôvodu nie ste zaradený/á do pracovného procesu? (Odpovedajú iba 

osoby, ktoré počas výkonu trestu nepracujú). 
 

a) Nie je dosť práce. 
b) Nechce sa mi. 
c) Nemám požadovanú kvalifikáciu. 
d) Neplatia dosť, načo sa budem namáhať. 
e) iné ............................. 

 
2.4 Akým spôsobom sa snažíte zvýšiť svoje šance na trhu práce po prepustení 

z výkonu trestu odňatia slobody? 
 

a) v rámci výkonu trestu som zaradený/á v pracovnom procese 
b) rekvalifikačný kurz 
c) zvyšovanie vzdelania /dokončenie začatého vzdelávania 
d) žiadnym spôsobom 
e) iné ............................. 

 
2.5 Aké výhody vidíte v tom, že počas výkonu trestu ste zaradený/á do pracovného 

procesu? (Odpovedajú iba osoby, ktoré počas výkonu trestu pracujú). 
 

a) Môžem si finančne prilepšiť. 
b) Rýchlejšie mi plynie čas. 
c) Môžem si zvýšiť kvalifikáciu, niečo nové sa naučím. 
d) Budem mať lepšie možnosti v budúcnosti sa zamestnať. 
e) iné ............................. 
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b) áno, viac krát 
c) nie 

 
1.10 Ak áno, ako dlho obdobia nezamestnanosti dohromady trvali? 
 

a) do 6 mesiacov 
b) 6 mesiacov – 1 rok 
c) 1 rok – 2 roky 
d) 2 a viac rokov 

 
1.11 Boli ste tesne pred odchodom do výkonu trestu nezamestnaný/á?  
 

a) áno 
b) nie 

 
1.12 Ako dlho? 
 

a) do 6 mesiacov 
b) 6 mesiacov – 1 rok 
c) 1 rok – 2 roky 
d) 2 a viac rokov 

 
1.13 Uveďte dôvody, prečo ste pred nástupom do výkonu trestu nepracovali? 
 

a) študoval/a som 
b) k dispozícii boli iba pracovné miesta s nízkym finančným ohodnotením 
c) nebola k dispozícii práca v mojom odbore 
d) pracoval som bez pracovnej zmluvy (brigáda, „fušky“ a pod....) 
e) iné (uveďte) ......................................................... 

 
1.14 Koľkýkrát ste vo výkone trestu odňatia slobody? 
 

a) prvýkrát 
b) druhýkrát 
c) tretíkrát 
d) štvrtýkrát a viac 

 
1.12 Za akú trestnú činnosť ste boli odsúdení na trest odňatia slobody?  
 

a) majetková trestná činnosť 
b) násilná trestná činnosť 
c) hospodárska trestná činnosť 
d) iné (uveďte) .................... 

Spresnite .............................. 
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Časť 3. 
 
3.1 Existujú rôzne názory na to, aké sú šance osôb po výkone trestu odňatia slobody 

získať prácu. Do akej miery Vy osobne súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim 
výrokmi?  

 

    áno 
tak 
napoly nie neviem

a) 
Kto chce pracovať, ten si prácu nájde, len sa treba usilovať a 
intenzívne hľadať.         

b) 
Šancu získať prácu má len človek, ktorý má známosti a kone-
xie.         

c) 
Bez „všimného“ či úplatku si bežný človek v mojom veku prá-
cu nenájde.         

d) 
V našom regióne sú šance získať prácu beznádejné. Kto chce 
pracovať, musí za prácou cestovať dosť ďaleko.         

e) 
Keď človek po príchode z výkonu trestu príde o prácu, nezos-
táva mu nič iné, iba poberať príspevky od štátu.         

f) 
Keď človek po príchode z výkonu trestu príde o prácu, nezos-
táva mu nič iné, iba zamestnať sa „načierno“.         

g) 
Radšej práca „načierno“, ako sedieť doma so založenými ru-
kami.         

h) 

Nezamestnaný človek v mojom postavení (po výkone trest od-
ňatia slobody) si nemôže vyberať, ale zobrať akúkoľvek prá-
cu.          

 
3.2 S akými problémami sa podľa Vás ľudia po výkone trestu odňatia slobody naj-

častejšie stretávajú na trhu práce? 
 

a) zamestnávatelia odmietajú takýchto ľudí zamestnať 
b) v porovnaní s ostatnými sú horšie finančne ohodnotení 
c) sú nútení vykonávať prácu mimo svojho odboru 
d) iné (uveďte)................................. 

 
3.3 S akými problémami ste sa Vy osobne po výkone trestu odňatia slobody stretli na 

trhu práce? (Odpovedajú iba osoby, ktoré boli už v minulosti vo výkone trestu 
odňatia slobody).  

 
a) so žiadnymi, vrátil som sa na pôvodné pracovné miesto 
b) po výkone trestu som bol nezamestnaný 
c) po výkone trestu som si našiel zamestnanie, ale s horším finančným ohodnotením 
d) po výkone trestu som si našiel zamestnanie, ale mimo svojho odboru/vzdelania 
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Časť 3. 
 
3.1 Existujú rôzne názory na to, aké sú šance osôb po výkone trestu odňatia slobody 

získať prácu. Do akej miery Vy osobne súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim 
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V našom regióne sú šance získať prácu beznádejné. Kto chce 
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h) 

Nezamestnaný človek v mojom postavení (po výkone trest od-
ňatia slobody) si nemôže vyberať, ale zobrať akúkoľvek prá-
cu.          

 
3.2 S akými problémami sa podľa Vás ľudia po výkone trestu odňatia slobody naj-

častejšie stretávajú na trhu práce? 
 

a) zamestnávatelia odmietajú takýchto ľudí zamestnať 
b) v porovnaní s ostatnými sú horšie finančne ohodnotení 
c) sú nútení vykonávať prácu mimo svojho odboru 
d) iné (uveďte)................................. 

 
3.3 S akými problémami ste sa Vy osobne po výkone trestu odňatia slobody stretli na 

trhu práce? (Odpovedajú iba osoby, ktoré boli už v minulosti vo výkone trestu 
odňatia slobody).  

 
a) so žiadnymi, vrátil som sa na pôvodné pracovné miesto 
b) po výkone trestu som bol nezamestnaný 
c) po výkone trestu som si našiel zamestnanie, ale s horším finančným ohodnotením 
d) po výkone trestu som si našiel zamestnanie, ale mimo svojho odboru/vzdelania 
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Záväznosť a právna povaha kolektívnych zmlúv 
 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Teória pracovného práva rozlišuje niekoľko druhov prameňov pracovného práva. 
V prvom rade, vychádzajúc zo základných charakteristík prameňov práva v rámci právno-
teoretického vymedzenia je pre vnímanie problematiky prameňov pracovného práva  potrebné 
definovať v intenciách materiálnych a formálnych prameňov. Podľa Prusáka pod materiálny-
mi prameňmi práva treba rozumieť prírodné, geografické, demografické, sociálne, ekonomic-
ké, mravné a politické, technologické, ekologické, medzinárodnopolitické a iné podmienky 
života určitej spoločnosti, ktoré ovplyvňujú tvorbu práva, a z ktorých tvorba práva vychádza.1 
Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné podčiarknuť, že práve uvedené materiálne pramene zá-
sadne ovplyvňujú tvorbu formálnych prameňov práva a nie je tomu inak ani v oblasti tvorby 
a zmien v pracovnoprávnej legislatíve. Ako bolo v úvode uvedené, v rámci vymedzovania 
jednotlivých druhov formálnych prameňov pracovného práva vychádzame zo základného 
delenia na: a) normatívne právne akty, b) kolektívne zmluvy, c) vnútropodnikové normatívne 
akty, d) technické normy, e) dobré mravy, f) medzinárodné zmluvy.2  

Vychádzajúc z tohto delenia patria medzi pramene pracovného práva aj kolektívne 
zmluvy. Právny rámec kolektívnych zmlúv v Slovenskej republike určuje niekoľko právnych 
predpisov. Základ ich zákonného vymedzenia nachádzame najmä v zákone č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a v zákone č. 
2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
kolektívnom vyjednávaní“). Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis neobsahu-
je priamu legálnu definíciu kolektívnych zmlúv. Vymedzuje ich však analogicky ako právny 
úkon, ktorý, ak je prijatý, je záväzný pre subjekty konkrétnych pracovnoprávnych vzťahov. 

V § 231 Zákonník práce definuje kolektívnu zmluvu ako úkon, ktorý upravuje pracov-
né podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi za-
mestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a 
jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upra-
vuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný pracovno-
právny predpis výslovne nezakazuje, alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich ne-
možno odchýliť. Nároky, ktoré vznikli z kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom, sa 
uplatňujú a uspokojujú ako ostatné nároky zamestnancov z pracovného pomeru. V ods. 3 nad-
raďuje účinnosť kolektívnych zmlúv nad rámec pracovnej zmluvy tým, že stanovuje, že pra-
covná zmluva je neplatná v tej časti, v ktorej upravuje nároky zamestnanca v menšom rozsahu 
než kolektívna zmluva. 

Legálne vymedzenie kolektívnych zmlúv však nachádzame v zákone o kolektívnom 
vyjednávaní, konkrétne v § 2: „Kolektívne zmluvy upravujú individuálne a kolektívne vzťahy 
medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.“ Z hľadiska 
obsahu rozlišujeme v kolektívnych zmluvách normatívnu časť, z ktorej vznikajú nároky jed-
notlivým zamestnancom a časť záväzkovú,3 obsahujúcu záväzky zmluvných strán, z ktorých 
nároky jednotlivým zamestnancom nevznikajú. Popri týchto častiach sú v kolektívnej zmluve 
upravované aj podmienky činnosti príslušného odborového orgánu u zamestnávateľa, ako je 
napríklad uvoľňovanie na výkon funkcie člena odborového orgánu alebo materiálno-
technické podmienky činnosti odborových orgánov.  
                                                 
1 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 2011, s. 188. 
2 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva, 2009, s. 69. 
3 Tamtiež, s. 73. 
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V tomto príspevku sa budeme venovať najmä právnej úprave v zákone o kolektívnom 
vyjednávaní, ktorý z hľadiska jeho charakteru stanovuje právny základ kolektívnych zmlúv 
najmä z hľadiska ich vzniku, subjektov, záväznosti, či platnosti. Tento právny predpis patrí 
z hľadiska jeho účinnosti medzi najstaršie pracovnoprávne predpisy v novodobej histórii Slo-
venskej republiky a jeho nadčasovosť je možné vnímať aj prostredníctvom nie veľkého 
množstva novelizácii, ktoré viac, či menej menili jeho obsah. Avšak vzhľadom na uvedený 
vplyv materiálnych prameňov na vznik a zmeny vo formálnych prameňoch je potrebné 
upriamiť pozornosť na zmeny v tomto predpise, ktoré sa udiali v poslednom období a v istých 
intenciách zmenili charakter kolektívnych zmlúv. 

Pre potreby tohto príspevku bude podkladom k analýze novelizácia zákona o kolektív-
nom vyjednávaní prostredníctvom zákona č. 416/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. janu-
ára 2014. Jednou z podstatných zmien, ktoré boli zavedené touto novelizáciou, bolo rozšírenie 
pojmu kolektívne vyjednávanie tým, že sa v § 1 ods. 2 zaviedla jeho rozšírená definícia ako 
nástroja podpory účinného sociálneho dialógu a dosahovania sociálneho mieru založeného na 
bipartitnom princípe. Z hľadiska potrieb súčasnej doby v čase riešenia následkov hospodár-
skej krízy, ako aj vzhľadom na zvyšovanie európskeho trendu posilňovania významu sociál-
neho dialógu pri riešení konkrétnych problémov trhu práce, je možné hodnotiť toto rozšírenie 
definície ako pozitívne a vhodné.   
 

II. Druhy kolektívnych zmlúv 
 

Vychádzajúc z platnej právnej úpravy v zákone o kolektívnom vyjednávaní je možné 
vymedziť niekoľko druhov kolektívnych zmlúv. V § 2 ods. 3 sú ustanovené tieto druhy:  
- podniková kolektívna zmluva (uzavretá medzi príslušným odborovým orgánom alebo prí-
slušnými odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je aj služobný úrad),  
- kolektívna zmluva vyššieho stupňa (uzavretá pre väčší počet zamestnávateľov medzi prí-
slušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a orga-
nizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov),  
- kolektívna zmluva vyššieho stupňa (uzavretá medzi príslušným vyšším odborovým orgánom 
alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je štát),  
- kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní po-
stupujú podľa osobitného predpisu, medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo prí-
slušnými vyššími odborovými orgánmi, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi 
zástupcami zamestnávateľov. 
 

III. Záväznosť kolektívnych zmlúv 
 

Kolektívne zmluvy ako prameň pracovného práva predstavujú zásadný inštitút pri 
úprave pracovnoprávnych vzťahov nad rámec Zákonníka práce. Ich záväznosť sa bytostne 
odvíja od konkrétneho druhu kolektívnej zmluvy. Základným inštitútom je tzv. podniková 
kolektívna zmluva, ktorá upravuje vzťahy na najnižšej úrovni vzťahov medzi konkrétnym 
zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom, resp. orgánmi, ktoré pôsobia priamo 
u tohto zamestnávateľa. Podniková kolektívna zmluva je prameň, ktorý je možné považovať 
za imanentný prejav vôle zamestnávateľa a jeho zamestnancov, zastúpených odborovým or-
gánom.  

Vzhľadom na skutočnosť, že tieto subjekty sa priamo podieľajú na realizácii závislej 
práce, obsahové vyjadrenie ich požiadaviek v kolektívnej zmluve korešponduje priamo s ich 
vnímaním potrieb pri úprave ich vzájomných vzťahov. Subjekty uzatvárajúce podnikovú ko-
lektívnu zmluvu majú medzi sebou priamy kontakt a preto pri úprave ich vzájomných vzťa-
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mi prameňmi práva treba rozumieť prírodné, geografické, demografické, sociálne, ekonomic-
ké, mravné a politické, technologické, ekologické, medzinárodnopolitické a iné podmienky 
života určitej spoločnosti, ktoré ovplyvňujú tvorbu práva, a z ktorých tvorba práva vychádza.1 
Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné podčiarknuť, že práve uvedené materiálne pramene zá-
sadne ovplyvňujú tvorbu formálnych prameňov práva a nie je tomu inak ani v oblasti tvorby 
a zmien v pracovnoprávnej legislatíve. Ako bolo v úvode uvedené, v rámci vymedzovania 
jednotlivých druhov formálnych prameňov pracovného práva vychádzame zo základného 
delenia na: a) normatívne právne akty, b) kolektívne zmluvy, c) vnútropodnikové normatívne 
akty, d) technické normy, e) dobré mravy, f) medzinárodné zmluvy.2  

Vychádzajúc z tohto delenia patria medzi pramene pracovného práva aj kolektívne 
zmluvy. Právny rámec kolektívnych zmlúv v Slovenskej republike určuje niekoľko právnych 
predpisov. Základ ich zákonného vymedzenia nachádzame najmä v zákone č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a v zákone č. 
2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
kolektívnom vyjednávaní“). Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis neobsahu-
je priamu legálnu definíciu kolektívnych zmlúv. Vymedzuje ich však analogicky ako právny 
úkon, ktorý, ak je prijatý, je záväzný pre subjekty konkrétnych pracovnoprávnych vzťahov. 

V § 231 Zákonník práce definuje kolektívnu zmluvu ako úkon, ktorý upravuje pracov-
né podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi za-
mestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a 
jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upra-
vuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný pracovno-
právny predpis výslovne nezakazuje, alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich ne-
možno odchýliť. Nároky, ktoré vznikli z kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom, sa 
uplatňujú a uspokojujú ako ostatné nároky zamestnancov z pracovného pomeru. V ods. 3 nad-
raďuje účinnosť kolektívnych zmlúv nad rámec pracovnej zmluvy tým, že stanovuje, že pra-
covná zmluva je neplatná v tej časti, v ktorej upravuje nároky zamestnanca v menšom rozsahu 
než kolektívna zmluva. 

Legálne vymedzenie kolektívnych zmlúv však nachádzame v zákone o kolektívnom 
vyjednávaní, konkrétne v § 2: „Kolektívne zmluvy upravujú individuálne a kolektívne vzťahy 
medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.“ Z hľadiska 
obsahu rozlišujeme v kolektívnych zmluvách normatívnu časť, z ktorej vznikajú nároky jed-
notlivým zamestnancom a časť záväzkovú,3 obsahujúcu záväzky zmluvných strán, z ktorých 
nároky jednotlivým zamestnancom nevznikajú. Popri týchto častiach sú v kolektívnej zmluve 
upravované aj podmienky činnosti príslušného odborového orgánu u zamestnávateľa, ako je 
napríklad uvoľňovanie na výkon funkcie člena odborového orgánu alebo materiálno-
technické podmienky činnosti odborových orgánov.  
                                                 
1 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 2011, s. 188. 
2 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva, 2009, s. 69. 
3 Tamtiež, s. 73. 
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hov sú schopní relevantne posúdiť požiadavky na uspokojivé pracovné podmienky za účelom 
zvyšovania efektivity práce, ale aj zvyšovania stability existujúcich pracovnoprávnych vzťa-
hov.  

Inak vnímané sú však druhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ktoré predstavujú 
právny základ úpravy vzájomných vzťahov pre subjekty, ktoré sa priamo nepodieľajú na ich 
obsahovej tvorbe. Skúmaná novelizácia zákona o kolektívnom vyjednávaní zaviedla do práv-
neho poriadku zásadné zmeny v ich záväznosti pre jednotlivé subjekty trhu práce.  

Právna úprava platná a účinná do 31. decembra 2013 stanovovala záväznosť kolektív-
nych zmlúv vyššieho stupňa v § 5, že „kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre za-
mestnávateľov v odvetví, na ktoré bola rozšírená záväznosť tejto kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 7 ods. 1“, ako aj tak, že „kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý nie je združený v organizácii 
zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrela, ak zamestnávateľ požia-
da zmluvné strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a zmluvné strany s 
pristúpením súhlasia. Zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa oznámia minister-
stvu pristúpenie zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa podľa prvej vety v le-
hote najneskôr do 15 dní od pristúpenia tohto zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa. Pristúpenie zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sa na žiadosť mi-
nisterstva oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“ 

Pre skúmanie problematiky je podstatná zmena v tzv. rozširovaní záväznosti kolektív-
nej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá je upravená v § 7 a následne podľa novej právnej úpravy v 
§ 7a. Právna úprava platná do 31. decembra 2013 sa z hľadiska našej analýzy týkala najmä 
aspektu vyslovenia súhlasu zamestnávateľa s rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy aj na 
tohto zamestnávateľa ( § 7 ods. 2 „Ministerstvo môže rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa podľa odseku 1 len na zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje záväznosť 
inej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, a ak zamestnávateľ s rozšírením záväznosti kolektív-
nej zmluvy vyššieho stupňa súhlasí.“) 

Pri definovaní materiálnych prameňov, ktoré viedli k prijatým zmenám, je potrebné 
vychádzať z odôvodnení posudzovanej novelizácie. Podľa odôvodnenia boli zmeny v poní-
maní rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zavedené za účelom ich 
rozšírenia aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví, resp. odvetviach, pričom predkladatelia 
dôvodili toto rozšírenie ako „štandardný nástroj na vyrovnávanie pracovných podmienok, 
mzdových podmienok a podmienok zamestnávania na úrovni sektorov v rámci členských štá-
tov Európskej únie.“ Autori novely opreli svojej stanovisko o odporúčanie Medzinárodnej 
organizácie práce č. 91, z ktorého vyplýva, že vnútroštátne predpisy môžu rozšíriť KZVS za 
týchto podmienok: 
- kolektívna zmluva už pokrýva istý počet príslušných zamestnávateľov a zamestnancov, kto-
rý je  dostatočne reprezentatívny,  
- žiadosť na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy predloží jedna alebo viacero organizácii 
zamestnancov alebo zamestnávateľov, ktoré sú zmluvnými stranami, 
- pred rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy zamestnávatelia, na ktorých by sa mala ko-
lektívna zmluva vzťahovať dostanú príležitosť, aby predložili pripomienky.4 

Argumenty navrhovateľov sa pretavili na do paragrafového znenia. Zásadnou zmenou, 
ktorú táto novelizácia priniesla bolo vypustenie podmienky súhlasného stanoviska zamestná-
vateľa, na ktorého sa záväznosť kolektívnej zmluvy mala rozšíriť. Toto rozšírenie sa stalo 
predmetom jednostranného rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR. 

V priebehu legislatívneho procesu sa táto zmena stala predmetom zásadnej diskusie, 
do ktorej vstúpil aj Prezident Slovenskej republiky (ďalej len „Prezident“). Ten využil svoje 
                                                 
4 Citované z dôvodovej správy k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 
vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 
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oprávnenie podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a dňa 14. novembra 
2013 vrátil Národnej rade túto novelu na opätovné prerokovanie s pripomienkami. Prezident 
vo svojich pripomienkach poukazoval okrem iného i na spomínanú skutočnosť vypustenia 
súhlasu zamestnávateľa, ako aj na absenciu potrebných kritérií na rozšírenie záväznosti kolek-
tívnych zmlúv vyššieho stupňa. 

Vo svojej argumentácií poukázal na ustanovenia dohovorov Medzinárodnej organizá-
cie práce (ďalej len „MOP“).5 Tvrdenia oprel o ustanovenia týchto dohovorov týkajúce sa 
definície kolektívneho vyjednávania, pričom poukázal na skutočnosť, že „výraz kolektívne 
vyjednávanie sa rozširuje na všetky rokovania, ktoré sa uskutočňujú medzi zamestnávateľom, 
skupinou zamestnávateľov alebo jednou alebo viacerými organizáciami zamestnávateľov na 
jednej strane a jednou alebo viacerými organizáciami pracovníkov na druhej strane...“6  

Vo svojej argumentácii Prezident poukazoval najmä na záväzok štátu vytvárať pod-
mienky na podporu kolektívneho vyjednávania, pričom z jeho tvrdení je možné vyvodiť sku-
točnosť, že zavedenie analyzovanej zmeny v jednostrannom rozšírení záväznosti je v rozpore 
s touto premisou. Prezident taktiež poukázal na rozpory schválenej novely v otázkach dôvod-
nosti „všeobecného záujmu na rozšírení záväznosti s cieľom vylúčiť prípadné ekonomické 
dôsledky na niektorých zamestnávateľov“.  

Prezident vo svojich pripomienkach taktiež poukazoval na možný rozpor zavádzaných 
kritérií pri definovaní zamestnávateľov, na ktorých sa rozširovanie nevzťahuje, pričom pou-
kázal na problém ustanovenia § 7a písm. e) „rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa alebo dodatku k nej sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 20 
zamestnancov podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalen-
dárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účin-
nosť.“ Prezident argumentoval nesúladom s článkom 2 siedmeho bodu nariadenia Komisie 
(ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so 
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových vý-
nimkách), ktoré definuje pojem malý podnik ako „podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 
osôb...“ 

V návrhu na opätovne prerokovanie Prezident navrhol tieto zmeny: 
1. V čl. I ôsmom bode v § 7a písm. e) sa slová „20 zamestnancov“ nahrádzajú slovami „50 
zamestnancov“. 
2. V čl. I ôsmom bode v § 7a sa dopĺňa písm. i), ktoré znie: 
„i) ktorý má ku dňu účinnosti rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy  
vyššieho stupňa alebo jej dodatku uzavretú záväznú podnikovú kolektívnu zmluvu.“ 

Za zmienku však stojí, že napriek poukázaniu na rozpor pri absencii neudelenia súhla-
su na rozšírenie kolektívnej zmluvy, sa toto neobjavilo v návrhu. Pritom práve zavedenie jed-
nostranného rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu zamest-
návateľa, na ktorého sa táto záväznosť rozširuje, je aj v zmysle uvedeného možné považovať 
za zásadný zásah do zmluvnej slobody. 

Napriek zásadnosti pripomienok Prezidenta s poukazom na jeho pripomienky, ako aj 
zásah do zmluvnej slobody, Národná rada „veto“ Prezidenta prelomila, a dňa 27. novembra 
2013 schválila zákon v pôvodnom znení. 
 
Literatúra 
 
[1] BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva, 2009. 799 s. 
ISBN 978-80-89393-11-4.  
                                                 
5 Dohovor MOP č. 154 z roku 1984 o podpore kolektívneho vyjednávania a Dohovor MOP č. 98 z o vykonávaní 
zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať z roku 1949. 
6 Čl. 2 Dohovoru MOP č. 154 z roku 1984 o podpore kolektívneho vyjednávania. 
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Summary 
 

The author of the post deals with the issue of collective agreements in the legal order 
of the Slovak Republic. The author examines this issue from the perspective of a theoretical 
definition of the term – collective agreement and analyses its changes in the legislation. Points 
to the flaws in the legislation and in doing so, the arguments used by the President of the Slo-
vak Republic. 
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Vybrané problémy právnej požiadavky rovnosti v práve 
 

JUDr. Ľubica Haviarová 
 

I. 
 

Rovnosť ako významná spoločenská hodnota úzko nadväzuje a súvisí i s ďalšími filo-
zoficko-právnymi pojmami, najmä spravodlivosťou a slobodou. Vzájomné vzťahy medzi 
predmetnými hodnotami determinujú a konkretizujú charakter štátu a obsah jeho právneho 
poriadku, napr. prílišná prevaha rovnosti nad spravodlivosťou a slobodou by mohla viesť k 
nedemokratickému štátno-právnemu zriadeniu, na druhej strane neprimeraná dominancia slo-
body by mohla spôsobiť vznik anarchie 

Okrem teoreticko-právnych aspektov ústavnej a zákonnej právnej úpravy požiadavky 
rovnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky a právnych aktoch Európskej únie je 
vhodné a účelné pre zachovanie celistvosti analyzovanej problematiky pristúpiť i skúmaniu 
interpretácie a aplikácie príslušných ustanovení pojednávajúcich o rovnosti ako aj o jej jed-
notlivých druhoch – formálna rovnosť, materiálna rovnosť, rovnosť príležitostí, rovnosť vý-
sledkov, resp. o zásade rovnakého zaobchádzania (t. j. zákaz diskriminácie a jej jednotlivé 
druhy – napr. priama diskriminácia, nepriama diskriminácia...) súdmi Slovenskej republiky 
ako aj súdmi v zahraničí. 

Aké sú hmotnoprávne podmienky pre „ospravedlnenie“ inak negatívnej diskriminácie, 
ktoré umožňujú aplikovanie vyrovnávacích opatrení?  

V najvšeobecnejšej rovine možno pozitívne opatrenia poňať ako úmyselné zvýhodne-
nie určitej skupiny, ktoré však nie je poskytované zvyšnej časti spoločnosti. Niekedy sa pozi-
tívne opatrenia označujú i ako „vyrovnávacie opatrenia“ alebo „obrátená diskriminácia“, čo je 
však pojmom skôr vnímaným v negatívnom zmysle slova. 

Podľa Debrecéniovej je potrebné rozlišovať medzi vyrovnávacími opatreniami a pozi-
tívnym opatrením. Tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia sú len súčasťou širšie konštruova-
ných pozitívnych opatrení, resp. opatrení pozitívneho prístupu (z angl. „affirmative action“). 
Pozitívne opatrenia totiž zastupujú katalóg rôznych nástrojov a prístupov legislatívnej či poli-
tickej povahy, ktoré sa usilujú o redukciu spoločenských, poprípade aj ekonomických nerov-
ností plynúcich z historického znevýhodňovania ľudí týkajúceho sa charakteristík, na základe 
ktorých štandardne dochádzalo, dochádza i bude dochádzať k diskriminácii.1  

Nevyhnutnou črtou pozitívnych opatrení je ich povaha, ktorá spočíva výlučne vo zvý-
hodnení. V opačnom prípade – znevýhodnení, by bolo potrebné skúmať, či nie sú naplnené 
znaky diskriminácie. Cieľom aplikácie vyrovnávacích opatrení je zvýšenie rozsahu účasti 
znevýhodnených alebo nedostatočne zastúpených skupín na spoločenskom, politickom a eko-
nomickom poli činnosti v určitej oblasti.2 

Použitie pozitívnych opatrení možno obhájiť výlučne materiálnym poňatím rovnosti 
a len výnimočne a za určitých podmienok taktiež rovnosťou príležitostí. Problémom ich apli-
kácie je otázka, či vyrovnávacie opatrenie predstavuje iba dočasnú zmenu inak všeobecne 
platného pravidla, alebo sa jedná o trvalé naplnenie princípu materiálnej rovnosti?  

V prvom prípade aplikáciou dočasného pozitívneho opatrenia nepriamo uznávame, že 
diskriminujeme väčšinu, aby v budúcnosti nemuselo k diskriminácii v tejto oblasti dôjsť. Ta-
kýto prístup je často prezentovaný v moderných demokratických spoločnostiach Európy 
i Severnej Ameriky. 

                                                 
1 Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : Občan a demokracia, 2008, s. 
190-191. 
2 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 23. 
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[2] Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  
[3] Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  
[4] Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.  
[5] Dohovor MOP č. 154 z roku 1984 o podpore kolektívneho vyjednávania. 
[6] Dohovor MOP č. 98 z o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať z 
roku 1949. 
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V druhom prípade – pozitívne opatrenia trvalej povahy, možno vnímať v judikatúre 
indických súdov, ktorých cieľom je trvale naplniť princíp materiálnej rovnosti. V tamojších 
podmienkach je uvedený postup a náhľad na aplikáciu vyrovnávajúcich opatrení odôvodnený 
historicky pretrvávajúcou diskrimináciou v podobe „kastového systému“.3 

V pretrvávajúcich spoločenských diskurzoch sa sformovali štyri základné argumenty 
pre tolerovanie a schvaľovanie aplikácie pozitívnych opatrení: a) náprava predchádzajúcich 
krívd, b) redistribúcia statkov, c) podpora reprezentácie menšinových skupín, d) podpora so-
ciálnej súdržnosti a znižovanie spoločenského napätia. 

Predmetné argumenty sú výsledkom rôznych filozofických pohľadov – korektívna 
(redistribučná) spravodlivosť, distributívna spravodlivosť a utilitárny argument. Náprava 
predchádzajúcich krívd reprezentuje pohľad redistribučnej spravodlivosti na skupinovej báze. 

Uvedený argument býva často kritizovaný a odôvodňovaný akousi historickou 
a kolektívnou vinou, ktorá má za následok vznik nerovnosti. Otázka ale znie, či môže byť 
niekto potrestaný za skutky svojich predkov. Filozofia distributívnej spravodlivosti argumen-
tuje politickým záujmom na dosiahnutí skutočnej rovnosti. Posledné dva argumenty (písm. c, 
d) sledujú záujmy väčšiny, čím sa radia k utilitárnej filozofii.4  

Pozitívne opatrenia v praxi zahŕňajú celý katalóg aktivít orgánov verejnej moci s cie-
ľom aktívne vyhľadávať a odstraňovať existujúcu nerovnosť v spoločenských vzťahoch:5 
1. Odstraňovanie priamej diskriminácie a jej prevencia – pozitívne opatrenia tohto druhu nebývajú 
predmetom diskusií na politickej pôde. Skôr je vnímaná ako povinnosť štátu naplniť požiadavku rov-
nosti.6 
2. Odstraňovanie systémovej a inštitucionálnej nepriamej diskriminácie – spočíva v aktívnom vyhľa-
dávaní problémových oblastí, ktoré zapríčiňujú vznik a prehlbovanie nerovnosti v štrukturálne rovine. 
3. Nepriama pomoc poskytovaná znevýhodnenému či problémovému obyvateľstvu – pozitívne opat-
renia sú orientované regionálnymi či inými znakmi. Predstavuje akýsi prechod predošlými typmi vy-
rovnávacích opatrení a opatrení, ktoré budú nasledovať. Nepriama pomoc už spočíva v poskytnutí 
konkrétneho statku, nie len vymedzením legislatívneho rámca. Práve pre svoju nepriamosť a čiastočnú 
neutralitu je mnohokrát vítaná ako prostriedok politickej moci.7  
4. Priama pomoc znevýhodneným skupinám – na rozdiel od nepriamej, vyššie uvedenej pomoci, už 
konkrétne adresovaná. 
5. „Mäkká“ forma preferencií – reprezentuje skutočnosť, že jednotlivcovi patriacemu k znevýhodne-
nej skupine, je táto okolnosť pri posudzovaní s iným subjektom s rovnakou spôsobilosťou 
a kvalifikáciou považovaná za plus. 
6. „Stredná“ forma preferencií – obdobná situácia, avšak objektívne horšie kvalifikovaný uchádzač 
bude uprednostnený napriek tomu, že existuje uchádzač s lepšou kvalifikáciou. 
7. „Tvrdá“ forma preferencií – ako už s názvu vyplýva, ide pomerne razantný zásah za účelom do-
siahnutia rovnosti. Väčšinový uchádzač je zo súťaže už vopred vylúčený a miesto je rezervované vý-
lučne pre menšinového kandidáta. 
8. Redefinícia výberu – najvýraznejšie pozitívne opatrenie, ktorého podstatou je zmena určenia krité-
rií výberu či distribúcie statkov a dobier s cieľom preferovať určitú znevýhodnenú skupinu. 
 

II.  
 

Otázky právnej rovnosti nie je možné oddeliť od všeobecnejšej problematiky rovnosti 
ľudí, ktorá má vo všeobecnej polohe podobu rovnosti sociálnu. 

                                                 
3 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 23-24. 
4 Tamtiež, s. 28-29. 
5 Tamtiež, s. 30-32. 
6 Opatrenia spočívajúce v legislatívnej právne úprave postihujúce priamu diskrimináciu. 
7 Pozitívne opatrenia tohto druhu sa často orientujú na určité časti miest, obcí formou vyškolenia sociálnych 
pracovníkov.  
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Počiatky sociálnej rovnosti sú úzko späté so vznikom sociálnych nerovností v ľudskej 
spoločnosti, kedy vystala základná otázka: Sú si ľudia od prírody nerovní?  

Už v antickom Grécku sa Aristoteles zaoberal otázkou rovnosti ľudí – sú si ľudia vo 
svojej prirodzenosti úplne nerovní, úplne rovní alebo len čiastočne rovní? Aristoteles vo svo-
jej práci „Politika“ dospel k záveru, že pokiaľ by všetci ľudia boli v tomto ponímaní nerovní, 
potom by ľudská prirodzenosť v jednotnom čísle predstavovala nezmyselnú fikciu, pretože by 
exitovalo toľko prirodzeností, koľko je jednotlivcov a ľudská spoločnosť by nemohla za pod-
mienok totálnej nerovnosti svojich členov existovať. 

Úplná rovnosť ľudskej prirodzenosti by naopak znamenala, že každý jedinec má od 
prirodzenosti rovnaké vlastnosti, schopnosti a potreby, rovnaké priania a ciele, rovnaké spô-
soby chovania, takže rozdiely medzi ľuďmi a ich aktivitami by boli iba náhodným dielom 
súvislostí a histórie. V takomto ponímaní by stav univerzálnej prirodzenej rovnosti eliminoval 
medzi ľuďmi nie len napätie medzi slobodou a rovnosťou, ale aj jedinečnosť dejinného vývo-
ja. Ľudia teda musia mať vo svojej prirodzenosti niečo spoločné, aby mohli nájsť určitý spo-
ločný menovateľ, musia si byť vo svojej prirodzenosti aspoň čiastočne rovní. 

Aristoteles v tretej knihe Etike Nikomachovej zastáva vyvážené stanovisko. Tvrdí, že 
sa nemajú robiť rozdiely medzi ľuďmi, ktorí si sú rovní v každom aspekte, ktoré sú relevantné 
pri posudzovaní, o ktorom v danom prípade ide. V takomto ponímaní si sú všetci ľudia rovní 
vo svojich možnostiach prístupu k slobode, Bohu, trhu, právu či ľudskej dôstojnosti. Aristote-
les dospel k záveru, že rovnosť je vo svojej podstate spoločenská, resp. politická kategória, 
ktorej význam vyplýva z toho, že spoločenské poriadky, ktoré nenáležite uznávajú hľadisko 
rovnosti, sú ohrozené nestabilitou.  

Vyššie uvedené úvahy poukazujú na skutočnosť, že ľudia si síce nie sú rovní vo fyzic-
kom, duševnom či morálnom ponímaní, čo ale nezakladá priestor pre spochybnenie rovnosti 
pohlaví, etník či národov. Ľudia sú si rovní ako ľudské bytosti, čo je i nespochybniteľným 
dôvodom pre uplatnenia zásady rovnosti v ľudských právach a základných slobodách všet-
kých ľudských bytostí, ako aj rovnosti pred zákonom a súdmi. Ide o axiomatický predpoklad 
základnej rovnosti ľudí ako ľudských bytostí, z čoho možno vyvodiť: a) každý má mať rov-
nakú možnosť rozvíjať jemu dané jedinečné dispozície, b) každý má mať rovnaký prístup 
k verejným službám, c) zakazuje sa diskriminácia na akomkoľvek dôvode.8 

V procese rozvoja modernej spoločnosti dochádza k rozvoju každého aspektu života 
v spoločnosti, pretrvávajúca globalizácia a europeizácia sa výrazne podieľajú na rozširovaní 
rôznych svetonázorov či životných štýlov, čo má za následok prehlbujúcu sa sociálnu nerov-
nosť produkujúcu spoločenské konflikty a nárast okrajových subkultúr. Je preto nevyhnutné 
legitimizovať národnú sociálnu nerovnosť, ale aj nerovnosť globálnu.9   

Základným a večným problémom rovnosti je voľba komparátora, ktorým je rovnosť 
posudzovaná, a ktorým sa následne určuje podoba a spôsob sociálnej redistribúcie. Sociálna 
redistribúcia uplatňovaná väčšinou moderných demokratických štátov, ktorá má v istej miere 
ospravedlniť spoločenskú nerovnosť, sa dotýkajú každej z piatich esenciálnych oblastí rov-
nosti:10 
1. Právna rovnosť (rovnoprávnosť) – spočíva v rovnosti základného postavenia, kedy všetci 
členovia spoločnosti disponujú rovnakými právami a povinnosťami a sú si tak rovní pred zá-
konom. 
2. Ekonomická rovnosť – každému jednotlivcovi je umožnené v rovnakej miere, aby sa po-
dieľal na produkcii bohatstva spoločnosti. 

                                                 
8 Večeřa, M. a kol.: Teória práva. Žilina : Eurokódex, 2011, s. 304. 
9 Beck, U.: Moc a protiváha moci v globálním věku. Praha : Slon, 2007, s. 56. 
10 Večeřa, M. a kol.: Teória práva. Žilina : Eurokódex, 2011, s. 305. 
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V druhom prípade – pozitívne opatrenia trvalej povahy, možno vnímať v judikatúre 
indických súdov, ktorých cieľom je trvale naplniť princíp materiálnej rovnosti. V tamojších 
podmienkach je uvedený postup a náhľad na aplikáciu vyrovnávajúcich opatrení odôvodnený 
historicky pretrvávajúcou diskrimináciou v podobe „kastového systému“.3 

V pretrvávajúcich spoločenských diskurzoch sa sformovali štyri základné argumenty 
pre tolerovanie a schvaľovanie aplikácie pozitívnych opatrení: a) náprava predchádzajúcich 
krívd, b) redistribúcia statkov, c) podpora reprezentácie menšinových skupín, d) podpora so-
ciálnej súdržnosti a znižovanie spoločenského napätia. 

Predmetné argumenty sú výsledkom rôznych filozofických pohľadov – korektívna 
(redistribučná) spravodlivosť, distributívna spravodlivosť a utilitárny argument. Náprava 
predchádzajúcich krívd reprezentuje pohľad redistribučnej spravodlivosti na skupinovej báze. 

Uvedený argument býva často kritizovaný a odôvodňovaný akousi historickou 
a kolektívnou vinou, ktorá má za následok vznik nerovnosti. Otázka ale znie, či môže byť 
niekto potrestaný za skutky svojich predkov. Filozofia distributívnej spravodlivosti argumen-
tuje politickým záujmom na dosiahnutí skutočnej rovnosti. Posledné dva argumenty (písm. c, 
d) sledujú záujmy väčšiny, čím sa radia k utilitárnej filozofii.4  

Pozitívne opatrenia v praxi zahŕňajú celý katalóg aktivít orgánov verejnej moci s cie-
ľom aktívne vyhľadávať a odstraňovať existujúcu nerovnosť v spoločenských vzťahoch:5 
1. Odstraňovanie priamej diskriminácie a jej prevencia – pozitívne opatrenia tohto druhu nebývajú 
predmetom diskusií na politickej pôde. Skôr je vnímaná ako povinnosť štátu naplniť požiadavku rov-
nosti.6 
2. Odstraňovanie systémovej a inštitucionálnej nepriamej diskriminácie – spočíva v aktívnom vyhľa-
dávaní problémových oblastí, ktoré zapríčiňujú vznik a prehlbovanie nerovnosti v štrukturálne rovine. 
3. Nepriama pomoc poskytovaná znevýhodnenému či problémovému obyvateľstvu – pozitívne opat-
renia sú orientované regionálnymi či inými znakmi. Predstavuje akýsi prechod predošlými typmi vy-
rovnávacích opatrení a opatrení, ktoré budú nasledovať. Nepriama pomoc už spočíva v poskytnutí 
konkrétneho statku, nie len vymedzením legislatívneho rámca. Práve pre svoju nepriamosť a čiastočnú 
neutralitu je mnohokrát vítaná ako prostriedok politickej moci.7  
4. Priama pomoc znevýhodneným skupinám – na rozdiel od nepriamej, vyššie uvedenej pomoci, už 
konkrétne adresovaná. 
5. „Mäkká“ forma preferencií – reprezentuje skutočnosť, že jednotlivcovi patriacemu k znevýhodne-
nej skupine, je táto okolnosť pri posudzovaní s iným subjektom s rovnakou spôsobilosťou 
a kvalifikáciou považovaná za plus. 
6. „Stredná“ forma preferencií – obdobná situácia, avšak objektívne horšie kvalifikovaný uchádzač 
bude uprednostnený napriek tomu, že existuje uchádzač s lepšou kvalifikáciou. 
7. „Tvrdá“ forma preferencií – ako už s názvu vyplýva, ide pomerne razantný zásah za účelom do-
siahnutia rovnosti. Väčšinový uchádzač je zo súťaže už vopred vylúčený a miesto je rezervované vý-
lučne pre menšinového kandidáta. 
8. Redefinícia výberu – najvýraznejšie pozitívne opatrenie, ktorého podstatou je zmena určenia krité-
rií výberu či distribúcie statkov a dobier s cieľom preferovať určitú znevýhodnenú skupinu. 
 

II.  
 

Otázky právnej rovnosti nie je možné oddeliť od všeobecnejšej problematiky rovnosti 
ľudí, ktorá má vo všeobecnej polohe podobu rovnosti sociálnu. 

                                                 
3 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 23-24. 
4 Tamtiež, s. 28-29. 
5 Tamtiež, s. 30-32. 
6 Opatrenia spočívajúce v legislatívnej právne úprave postihujúce priamu diskrimináciu. 
7 Pozitívne opatrenia tohto druhu sa často orientujú na určité časti miest, obcí formou vyškolenia sociálnych 
pracovníkov.  
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3. Rovnosť šancí – vyjadrená poskytnutím možnosti rovnakých príležitostí pre každého 
v prístupe k vyšším spoločenským pozíciám (v povolaní, politike,...). Predstavuje osobitnú 
formu realizácie ekonomickej rovnosti.  
4. Občianska rovnosť – orgány verejnej moci, sociálne ustanovizne a spoločenské prostredie 
pristupuje ku každému bez diskriminácie a privilégií.  
5. Politická rovnosť – pre všetkých je zabezpečená možnosť plnohodnotne sa zúčastňovať na 
kolektívnom rozhodovaní o verejných záležitostiach.  

Predmetné oblasti spoločenskej rovnosti vychádzajú z koncepcie otvorenej liberálnej 
demokratickej spoločnosti, v ktorej rovnosť, sloboda a spravodlivosť reprezentujú základné 
princípy usporiadania spoločnosti. Predpokladom vyššej sociálnej rovnosti a dosiahnutia 
spravodlivejšieho prerozdelenia sociálnych statkov a dobier je práve naplnenie hore uvede-
ných oblastí sociálnej rovnosti.11 

Spoločnosťou a štátom zvolená a akceptovaná koncepcia sociálnej rovnosti sa násled-
ne odráža v podobe tak formálne právnej rovnosti, ako aj obsahu právneho zachytenia rovnos-
ti.12 

III. 
 

Od pôvodného poňatia rovnosti v sociálnom zmysle dospela táto kategória k jej práv-
nemu vymedzeniu – právna rovnosť (rovnoprávnosť). Idea právnej rovnosti sa prvotne uplat-
nila v právach politických prijatím princípu „one man one vote“.  

Zovšeobecnenie uvedeného princípu do zásady právnej rovnosti, obzvlášť v právach 
politických, súvisí s rozpadom stavovskej spoločnosti a odstránením existujúcich stavovských 
privilégií a ďalších diskriminácií. 13 

Obdobne, ako i v podmienkach Slovenskej republiky14, je princíp právnej rovnosti 
ústavne vyjadrený zakotvením rovnoprávnosti všetkých občanov pred zákonom. Uvedeným 
vymedzením nedochádza k odstráneniu prirodzenej nerovnosti, ale iba vyrovnáva dôsledky 
nerovnosti určením rovnakých práv pre každého. Práve naopak, snaha o dôsledné odstránenie 
prirodzenej rovnosti právnou normou pramení v absolútnu právnu rovnosť, ktorá pokladá 
jednotlivcov za absolútne rovných bez zreteľa na ich faktické rozdiely. 

Takéto poňatie rovnoprávnosti je nespôsobilé uznať prirodzené rozdiely, ktoré nie je 
možné odstrániť. Môžeme sa preto ujednotiť a posudzovať rovnosť právnu ako relatívnu ka-
tegóriu.  

Podľa Johna Stuarta Milla právna rovnosť zahŕňa dve rozdielne zložky: a) rovnosť pred 
zákonom, b) rovnosť v právach. 

Kým prvá u uvedených zložiek vyjadruje požiadavku formálnej rovnosti v práve, 
zložka druhá kladie na právo obsahové požiadavky rovnosti. 

Rovnosť pred zákonom je definovaná ako rovnosť pri aplikácií práva, tzn. že príslušné 
právne normy budú aplikované zhodným spôsobom bez ohľadu na irelevantné prvky vo vzťa-
hu k obsahu tejto právnej normy. Za rovnakých relevantných podmienok nastanú vo všetkých 
posudzovaných prípadoch totožné právne následky. 

Základnou ideou pôsobenia rovnosti pred zákonom je eliminovať prípadnú svojvôľu a 
zabezpečiť tak rovnaké poskytnutie právnej ochrany všetkým právnym subjektom. Vo svojej 

                                                 
11 Večeřa, M. a kol.: Teória práva. Žilina : Eurokódex, 2011, s. 306. 
12 Tamtiež. 
13 Holländer, P.: Základy všeobecné státovědy. Praha : Vyšehrad, 1955, s. 64. 
14 V zmysle čl. 12 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov všetci 
ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, 
nepremlčateľné a nezrušiteľné. 
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podstate môžeme princíp rovnosti pred zákonom stotožniť s rovnosťou vo formálnom zmysle, 
keďže tým istým spôsobom vyjadruje požiadavku rovnakej aplikácie práva.15 

Z iného pohľadu vníma problematiku právnej rovnosti rovnosť v právach. V zmysle 
uvedenej zložky ustanovenia právnych noriem presadzujú princíp rovnosti po obsahovej 
stránke, teda právna norma nesmie obsahovať žiadne diskriminujúce alebo privilegujúce kri-
téria – určia konkrétne rovnaké práva a povinnosti rovnako pre všetky príslušné právne sub-
jekty. 

Zásada obsahovej rovnosti predpokladá, že diferenciácia v prístupe k určitým právam 
a v ukladaní povinností medzi právnymi subjektmi nebude vymedzená svojvoľne. To ale ne-
znamená, že každému musí byť garantované a priznané ktorékoľvek právo alebo zmiernená 
ktorákoľvek povinnosť ako niektorému inému právnemu subjektu.16   

Rovnosť v právach vyjadruje obsahový a rozsahový štandard práv. Vymedzenie roz-
dielnosti niektorých skupín subjektov je limitovaný minimálne tromi okruhmi obsahových 
postulátov: 
1. zákazom diskriminácie – je vyjadrením vylúčenia neodôvodnenej diskriminácie jednotliv-
cov a spoločenských skupín v demokratickej spoločnosti. V zmysle zákona č. 460/1992 Zb. 
Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“) základné práva a slobody sa na úze-
mí Slovenskej republiky zaručujú všetkým, a to bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, ja-
zyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, prísluš-
nosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno 
z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.17 
2. požiadavkou sociálneho vyrovnania – znak každej demokraticko-právnej politiky znižova-
nia nerovnosti. 
3. rovnosťou podľa kritérií rovnosti – postupnosť hierarchie dobier a bremien je determino-
vaný kritériom rovnosti – každému podľa jeho zásluh, každému podľa jeho výkonu a pod. 

Z povahy práva, ktorého mechanizmy pôsobenia spočívajú v uplatňovaní rovnosti vo 
formálnom zmysle a prispievajú tak k udržaniu spoločenského status quo, predstavujú hore 
uvedené obsahové postuláty signifikantný nástroj umožňujúci prehliadnutie sociálnej nerov-
nosti v spoločnosti.   
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3. Rovnosť šancí – vyjadrená poskytnutím možnosti rovnakých príležitostí pre každého 
v prístupe k vyšším spoločenským pozíciám (v povolaní, politike,...). Predstavuje osobitnú 
formu realizácie ekonomickej rovnosti.  
4. Občianska rovnosť – orgány verejnej moci, sociálne ustanovizne a spoločenské prostredie 
pristupuje ku každému bez diskriminácie a privilégií.  
5. Politická rovnosť – pre všetkých je zabezpečená možnosť plnohodnotne sa zúčastňovať na 
kolektívnom rozhodovaní o verejných záležitostiach.  

Predmetné oblasti spoločenskej rovnosti vychádzajú z koncepcie otvorenej liberálnej 
demokratickej spoločnosti, v ktorej rovnosť, sloboda a spravodlivosť reprezentujú základné 
princípy usporiadania spoločnosti. Predpokladom vyššej sociálnej rovnosti a dosiahnutia 
spravodlivejšieho prerozdelenia sociálnych statkov a dobier je práve naplnenie hore uvede-
ných oblastí sociálnej rovnosti.11 

Spoločnosťou a štátom zvolená a akceptovaná koncepcia sociálnej rovnosti sa násled-
ne odráža v podobe tak formálne právnej rovnosti, ako aj obsahu právneho zachytenia rovnos-
ti.12 
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Analýza vybraných zakázaných foriem diskriminácie 
v právnom poriadku Slovenskej republiky 

 
JUDr. Ľubica Haviarová 

 
I. Diskriminácia 

 
V našej spoločnosti za uplynulých niekoľko rokov patrí bezpochyby pojem diskrimi-

nácia k tým najčastejšie prediskutovaným, ktorý sa do nášho jazyka prevzal z latinského slo-
vesa  discriminare, čo v preklade znamená rozlišovať, či hľadať relevantné rozdiely.  

V najvšeobecnejšom zmysle možno pojem diskriminácia definovať ako vnímanie roz-
dielnosti, diferenciácie a rozdielne zaobchádzanie. V takomto morálne neutrálnom ponímaní 
môže byť diskriminácia dokonca nutná v zmysle Aristotelovej zásady spravodlivosti. Aristo-
teles odporúča, aby sa s podobnými prípadmi zaobchádzalo podobne a s odlišnými odlišne. 

Podľa najbežnejšieho spoločenského chápania tohto pojmu diskriminácia porušuje pr-
vú vetu Aristotelovho pravidla vtedy, ak sa voči jednotlivým subjektom postupuje odlišne v 
tých prípadoch, kedy medzi nimi nie je žiaden morálny rozdiel.  

V zmysle uvedeného dochádza k diskriminácii, ak sú spoločenské výhody (nevýhody) 
udeľované podľa kritérií, ktoré nemajú opodstatnenie v žiadnom legitímnom cieli. Nespra-
vodlivá diskriminácia sa stáva ešte nespravodlivejšou tam, kde obete takého zaobchádzania 
nemôžu nasmerovať svoje úsilie pre získanie rozdeľovaných sociálnych výhod.1 

Je potrebné si uvedomiť, že vôbec nie každé rozlišovanie je diskrimináciou. Pod dis-
krimináciou rozumieme výlučne rozlišovanie niektorým negatívnym spôsobom, ktoré zaťažu-
je určitú skupinu ľudí, a to buď s prihliadnutím na zakázané kritérium alebo na spôsob, akým 
sa k rozlišovaniu dospelo, alebo ako sa v reálnom svete zrealizovalo. 

Normotvorba je prirodzene ovplyvňovaná vonkajšími, mimoprávnymi faktormi. I z 
tohto dôvodu právo inkorporuje do spoločenských vzťahov neraz nové rozlišovania, ktoré vo 
svete mimo právo nejestvujú – technické či procesné normy. Na druhej strane sa právo usiluje 
o úpravu rozlišovania, ktoré majoritná časť spoločnosti pokladá za prirodzené, legitímne a až 
tvorbou práva sa takéto ponímanie pôvodne prirodzeného rozlišovania deklaruje ako diskri-
minácia, čím právo spätne apeluje na spoločenské vzťahy.2  

Dnešná doba so sebou prináša vysokú mieru diferenciácie právnych noriem, ktoré 
mnohokrát „plávajú proti prúdu“ usporiadania spoločenských vzťahov. V uvedenom zmysle 
je potom samotná diferenciácia právom budovaná. Sám zákonodarca v duchu svojej činnosti 
nepretržite odlišuje a porovnáva z pohľadu rôznych kritérií (vek, vzdelanie, sociálne postave-
nie, atď.). V svojej rozsiahlej činnosti je niekedy povinný čeliť riziku, že práve rozlišovanie 
na základe právne normy naplní znaky zákazu diskriminácie.3 

Samotná právna úprava rozlišovania požíva svoje výhody – takáto úprava spočíva v 
jednoduchej vynútiteľnosti a možnosti zautomatizovania rozhodovacieho procesu, ktorá pre-
výši nad možným nepriaznivým efektom všeobecného kritéria normy v konkrétnom prípade.4  

Zásadne každá právna norma porovnávajúca dva obecné kategórie prípadov sa nieko-
ho negatívne dotkne. V tom tkvie i zásadný problém diskriminácie. Je totiž nemožné vytvoriť 
ideálne a spoľahlivé kritérium pre vyvodenie záveru, či predmetné porovnávanie predstavuje 
zakázanú diskrimináciou alebo nie. Za týmto účelom súdy kreujú rozmanité testy pre určenie 
                                                 
1 Miller, D.: Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 
1995, s. 93-94.  
2 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 38. 
3 Tamtiež, s. 39. 
4 Boguszak, J.: K teorii tvorby práva (hodnoty, normy, právní principy). In Právnická fakulta UK 1348 – 1998. 
Jubilejní sborník, Praha : Karolinum, 1998, s. 164. 
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zakázanej diskriminácie, ktorých spoločným činiteľom je ich koncepčná podobnosť a vysoká 
miera neurčitosti. Štandardnou reakciou na ťažkosti s nájdením meradla neospravedlniteľného 
rozlišovania je formulácia zakázaných dôvodov pre rozlišovanie, ktoré bývajú spravidla upra-
vené na ústavnej úrovni.5  

Obdobne ako Ústava SR, i mnoho iných právnych poriadkov a medzinárodných doho-
vorov pristupuje k vymedzeniu zakázaných dôvodov pre rozlišovanie formou ich demonštra-
tívneho výpočtu pripúšťajúc prípadné následné doplnenie sudcovskou činnosťou.6 Právne 
poriadky, ktoré nepristúpili k obdobnému vymedzeniu zakázaných kritérií, obsahujú na druhú 
stranu iba všeobecný zákaz diskriminácie a pre náležité identifikovanie zakázaných dôvodov 
ponechali priestor judikatúre. Príkladom druhého poňatia a veľkým zástancom rôznych dru-
hov testov je Najvyšší súd USA.  

V samotnej Ústave USA nie je právne upravený výpočet zakázaných dôvodov pre roz-
lišovanie a významnú úlohu tak zohráva Najvyšší súd USA, ktorý vo svojej činnosti vypraco-
val rozsiahlu klasifikáciu zakázaných dôvodov diskriminácie. V oblasti zákazu diskriminácie 
zohral významnú úlohu 14. dodatok k Ústave Spojených štátov amerických, v zmysle ktorého 
žiaden štát nemôže osobe spadajúcej do jurisdikcie odoprieť výsady, imunity, zbaviť ju živo-
ta, slobody alebo majetku bez náležitého súdneho procesu.7 

Všeobecná formulácia zákazu diskriminácie figuruje v ústavných systémoch spravidla 
ako akcesorický princíp, t. j. že nedovoľuje štátu diskriminovať osoby pri výkone ich základ-
ných práv a slobôd.  

Popri takto všeobecne formulovanom zákaze diskriminácie ústavné pramene zväčša 
ukrývajú celú radu konkrétnych zákazov diskriminácie. Ako príklad možno uviesť čl. 20 Ús-
tavy SR regulujúci postulát rovnosti všetkých foriem vlastníckeho práva, alebo čl. 47. ods. 3 
Ústavy SR, ktorý ustanovuje rovnosť účastníkov v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgán-
mi alebo orgánmi verejnej správy. Všeobecný zákaz diskriminácie sa dostáva do pozície lex 
generalis, z čoho plynie jeho subsidiárne použitie voči ostatným antidiskriminačným princí-
pom.  

Diskriminácie sa možno dopustiť jednak porušením tak všeobecného pravidla zákazu 
diskriminácie a prijatím diskriminujúcej právnej úpravy, ako aj v rovine aplikačnej, kedy sa-
motné pravidlo právnej normy vo svojej podstate diskriminačné nie je, stáva sa ním až jeho 
aplikáciou príslušným orgánom verejnej moci. Prirodzene, obe formy diskriminácie sú neprí-
pustné.8  

Uplatňovaním zásady rovnakého zaobchádzania a zákazom diskriminácie sa v pod-
mienkach slovenského právneho poriadku okrem Ústavy SR od roku 2004 zaoberá významný 
prameň antidiskriminačnej legislatívy – zákon č.. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej aj ako „Antidiskriminačný zákon“). V zmysle predmetného zákona rozlišujeme 
nasledujúce formy diskriminácie: a) priama diskriminácia, b) nepriama diskriminácia, c) ob-
                                                 
5 I v podmienkach Slovenskej republiky sú príslušné zakázané kritéria predmetom právne úpravy zákona najvy-
ššej sily – Ústava SR. Demonštratívny výpočet je obsiahnutý v už spomenutom čl. 12 Ústavy SR (pohlavie, rasa, 
farba pleti, jazyk, viera a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 
národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie).  
6 Bližšie pozri čl. 21 ods. 1 Charty základných práv EÚ, čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, čl. 3 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Zákon č. 23/1991 ktorým sa uvádza Listina základných 
práv a slobôd ako ústavný zákon) a mnoho ďalších. 
7 Ústava USA, 14. dodatok, ods. 1: „All persons born or naturalized in the United States, and subject to the 
jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or 
enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any 
state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within 
its jurisdiction the equal protection of the laws.“ Dostupné na internetovej stránke www.usconstitution.net ku 
dňu 27. januára 2014. 
8 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 41-42. 
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ťažovanie, d) sexuálne obťažovanie,e) neoprávnený postih, f) pokyn na diskrimináciu a nabá-
danie na diskrimináciu.9  

Priama diskriminácia nastáva v situácii, keď sa zaobchádza s jednou osobou menej 
výhodne než sa v porovnateľnej situácii zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaob-
chádzať s inou osobou. Na rozdiel od uvedeného, nepriama diskriminácia predstavuje situá-
ciu, keď na prvý pohľad neutrálny predpis, kritérium alebo zvyklosť by uviedla osoby do ne-
výhodného postavenia v porovnaní s inými osobami, ibaže takýto predpis, kritérium alebo 
zvyklosť sú objektívne zdôvodnené oprávneným cieľom, a prostriedky na dosiahnutie tohto 
cieľa sú primerané a potrebné.10 

Zákaz diskriminácie (v akejkoľvek jej forme) reprezentuje iba jednu zo súčastí obsa-
hovo širšieho pojmu – tzv. zásady rovnakého zaobchádzania. Imanentnú súčasť uvedenej zá-
sady dopĺňa povinnosť akceptovať dobré mravy z dôvodu prehĺbenia ochrany pred diskrimi-
náciou a v záväzku prijímať opatrenia preventívnej povahy na ochranu pred diskrimináciou.11 
 

II. Priama diskriminácia 
 

Odmysliac od antidiskriminačného zákonodarstva v podmienkach Slovenskej republi-
ky rozoznávame vo všeobecnosti dva základné typy diskriminácie – priama a nepriama dis-
kriminácia.  

Priamu diskrimináciu môžeme definovať ako spôsob úpravy, na základe ktorej sa s ur-
čitým jedincom alebo skupinou osôb zaobchádzalo v porovnateľnej situácii menej vhodným 
spôsobom ako s inými osobami, pokiaľ sa tak stalo z dôvodu, ktorý nie je právne ospravedl-
nený. Právne neospravedlnenie určitého nerovnakého zaobchádzania spočíva buď v porovná-
vaní na základe neprípustného, zakázaného kritéria, okrem prípade ak rozdielny prístup je 
odobrený primeraným a nevyhnutným účelom a nástrojmi k jeho dosiahnutiu, alebo v svojvô-
li, čiže absentuje vhodné a rozumné zdôvodnenie takejto úpravy.12  

V zmysle vyššie uvedeného môžeme chápať diskrimináciu ako 
1. separáciu jedinca alebo skupiny osôb od porovnateľnej skupiny alebo jednotlivca; 
2. táto separácia je na ťarchu jednotlivcovi alebo skupine osôb, a to uložením určitej povin-
nosti alebo odopretím práva poskytovaného inému subjektu; 
3. a ktorú nie je možné ospravedlniť vzhľadom na právom určenú metodológiu.13 

Prvý bod uvedeného vymedzenia predostiera otázku porovnateľnosti, t. j. spočíva vo 
vymedzení vhodného komparátora. V druhom bode sa analyzuje otázka, čo možno identifiko-
vať ako znevýhodnenie, resp. negatívny následok. Posledný bod vyjadruje požiadavku formu-
lácie kritéria (ne)ospravedlniteľnosti. V aplikačnej praxi sa najčastejšie riešia problémy v spo-
jitosti s prvý a tretím bodom.14  

V oblasti judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa za primárny test diskrimi-
nácie považuje tzv. belgický jazykový výklad z roku 1968: „Princíp rovnosti zaobchádzania 
je porušený vtedy, keď odlišnosť (v zaobchádzaní) nemá objektívne a rozumné ospravedlne-
nie. Existencia takéhoto ospravedlnenia musí byť posudzovaná vo vzťahu k cieľu a účinkom 
preskúmavanej regulácií, pričom zreteľ sa musí viazať na princípy, ktoré obvykle prevažujú v 
demokratických spoločnostiach. Pritom nepostačuje, ak rozdiel v zaobchádzaní pri výkone 
                                                 
9 § 2a ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred dis-
krimináciou v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon). 
10 Karpat, A.: Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej 
legislatívy. Bratislava : VO PF UK, 2011, s. 21. 
11 Debrecéniová, J.: Diskriminácia – podoby a formy (základné právne otázky). Dostupné na internetovej stránke 
www.diskriminacia.sk ku dňu 20. januára 2014.  
12 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 43. 
13 Tamtiež. 
14 Tamtiež. 
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zakázanej diskriminácie, ktorých spoločným činiteľom je ich koncepčná podobnosť a vysoká 
miera neurčitosti. Štandardnou reakciou na ťažkosti s nájdením meradla neospravedlniteľného 
rozlišovania je formulácia zakázaných dôvodov pre rozlišovanie, ktoré bývajú spravidla upra-
vené na ústavnej úrovni.5  

Obdobne ako Ústava SR, i mnoho iných právnych poriadkov a medzinárodných doho-
vorov pristupuje k vymedzeniu zakázaných dôvodov pre rozlišovanie formou ich demonštra-
tívneho výpočtu pripúšťajúc prípadné následné doplnenie sudcovskou činnosťou.6 Právne 
poriadky, ktoré nepristúpili k obdobnému vymedzeniu zakázaných kritérií, obsahujú na druhú 
stranu iba všeobecný zákaz diskriminácie a pre náležité identifikovanie zakázaných dôvodov 
ponechali priestor judikatúre. Príkladom druhého poňatia a veľkým zástancom rôznych dru-
hov testov je Najvyšší súd USA.  

V samotnej Ústave USA nie je právne upravený výpočet zakázaných dôvodov pre roz-
lišovanie a významnú úlohu tak zohráva Najvyšší súd USA, ktorý vo svojej činnosti vypraco-
val rozsiahlu klasifikáciu zakázaných dôvodov diskriminácie. V oblasti zákazu diskriminácie 
zohral významnú úlohu 14. dodatok k Ústave Spojených štátov amerických, v zmysle ktorého 
žiaden štát nemôže osobe spadajúcej do jurisdikcie odoprieť výsady, imunity, zbaviť ju živo-
ta, slobody alebo majetku bez náležitého súdneho procesu.7 

Všeobecná formulácia zákazu diskriminácie figuruje v ústavných systémoch spravidla 
ako akcesorický princíp, t. j. že nedovoľuje štátu diskriminovať osoby pri výkone ich základ-
ných práv a slobôd.  

Popri takto všeobecne formulovanom zákaze diskriminácie ústavné pramene zväčša 
ukrývajú celú radu konkrétnych zákazov diskriminácie. Ako príklad možno uviesť čl. 20 Ús-
tavy SR regulujúci postulát rovnosti všetkých foriem vlastníckeho práva, alebo čl. 47. ods. 3 
Ústavy SR, ktorý ustanovuje rovnosť účastníkov v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgán-
mi alebo orgánmi verejnej správy. Všeobecný zákaz diskriminácie sa dostáva do pozície lex 
generalis, z čoho plynie jeho subsidiárne použitie voči ostatným antidiskriminačným princí-
pom.  

Diskriminácie sa možno dopustiť jednak porušením tak všeobecného pravidla zákazu 
diskriminácie a prijatím diskriminujúcej právnej úpravy, ako aj v rovine aplikačnej, kedy sa-
motné pravidlo právnej normy vo svojej podstate diskriminačné nie je, stáva sa ním až jeho 
aplikáciou príslušným orgánom verejnej moci. Prirodzene, obe formy diskriminácie sú neprí-
pustné.8  

Uplatňovaním zásady rovnakého zaobchádzania a zákazom diskriminácie sa v pod-
mienkach slovenského právneho poriadku okrem Ústavy SR od roku 2004 zaoberá významný 
prameň antidiskriminačnej legislatívy – zákon č.. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej aj ako „Antidiskriminačný zákon“). V zmysle predmetného zákona rozlišujeme 
nasledujúce formy diskriminácie: a) priama diskriminácia, b) nepriama diskriminácia, c) ob-
                                                 
5 I v podmienkach Slovenskej republiky sú príslušné zakázané kritéria predmetom právne úpravy zákona najvy-
ššej sily – Ústava SR. Demonštratívny výpočet je obsiahnutý v už spomenutom čl. 12 Ústavy SR (pohlavie, rasa, 
farba pleti, jazyk, viera a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 
národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie).  
6 Bližšie pozri čl. 21 ods. 1 Charty základných práv EÚ, čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, čl. 3 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Zákon č. 23/1991 ktorým sa uvádza Listina základných 
práv a slobôd ako ústavný zákon) a mnoho ďalších. 
7 Ústava USA, 14. dodatok, ods. 1: „All persons born or naturalized in the United States, and subject to the 
jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or 
enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any 
state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within 
its jurisdiction the equal protection of the laws.“ Dostupné na internetovej stránke www.usconstitution.net ku 
dňu 27. januára 2014. 
8 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 41-42. 
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práva stanoveného Dohovorom musí usilovať o legitímny cieľ: článok 14 je porušený taktiež 
vtedy, ak je zrozumiteľne odvodené, že tu nie je rozumný vzťah proporcionality medzi metó-
dami, ktoré daná úprava používa, a cieľom, ktorý sa má dosiahnuť. 15  

Slovenské antidiskriminačné zákonodarstvo charakterizuje priamu diskrimináciu ako 
„konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa za-
obchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situá-
cii.“16 Pod touto formou diskriminácie tak chápeme konanie, ktorým sa určitý subjekt priamo 
znevýhodňuje pre jej určitú vlastnosť alebo danosť.17 Ako príklad môžeme uviesť situáciu, 
kedy v reštauračnom zariadení odmietajú obslúžiť zákazníka pre jeho rómsky pôvod. 
 

III. Nepriama diskriminácia 
 

V porovnaní s priamou diskrimináciou je táto forma diskriminácie koncepčne podstat-
ne komplikovanejšia. Zložitejšia je i samotná aplikácia nepriamej diskriminácii v praxi. Pod-
statu nepriamej diskriminácie totiž chápeme ako všeobecnú právnu úpravu, ktorá po formál-
nej stránke v sebe neukrýva žiadnu zakázanú diskriminačnú klasifikáciu, no v praxi je príči-
nou vzniku diskriminácie, tzn. že navonok neutrálna právna norma má v rovine aplikačnej na 
svojich adresátov nerovný dopad. Jadro problému nepriamej diskriminácie spočíva buď 
1. v aplikačnej rovine – úspešným prostriedkom boja proti diskriminácii v takomto prípade je 
zmena interpretácie dotknutej normy a učením priority výkladu normy, ktorý je v súlade s 
princípom rovnosti, alebo 
2. vo všeobecnej rovine – nerovnosť dopadu na adresátov právnej normy je zapríčinený 
chybnou stavbou normy jej autorom.18 

Ako príklad nepriamej diskriminácie môžeme opísať situáciu, v ktorej zamestnávateľ 
uviedol vysokoškolské vzdelanie ako podmienku prijatie uchádzača či uchádzačky na miesto 
nočného strážnika. Navonok sa javí požiadavka ako neutrálna, nediskriminujúca, pretože 
umožňuje každému bez rozdielu farby pleti, etnickej príslušnosti alebo iného diskriminačného 
dôvodu uchádzať sa o ponúkané pracovné miesto. 

Pri podrobnejšej analýze pracovného inzerátu dôjdeme k záveru, že práve príslušníci 
„bielej“ väčšiny majú v porovnaní s príslušníkmi iných rasových či etnických skupín výhod-
nejšiu pozíciu pre získanie vysokoškolského vzdelania a z tohto dôvodu i spravidla výlučne 
oni dosahujú vysokoškolské vzdelanie.19 

Podľa niektorých teoretikov možno nepriamu diskrimináciu ďalej členiť na dva subty-
py, z ktorých oba obsahovo spadajú pod definíciu nepriamej diskriminácie.  

Prvý subtyp (subtyp č. 1) spočíva v tvrdení, že všeobecná norma síce pôsobí rovnako 
na všetkých svojich adresátov, ale jej vymedzenie je nadmerne široké, pretože na niektorých 
adresátov pôsobí neprípustne tvrdšie či inak nepriaznivo ako na iné subjekty, ktorým je adre-
sovaná. Ako príklad sa v literatúre často uvádza povinnosť nosiť uniformy pre všetkých žia-
kov, ktorá zásadne nevplýva na väčšinu populácie negatívne, no môže mať nežiadaný dopad 

                                                 
15 Judikatúra k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (tzv. Belgický jazykový prípad, 1969) – 
Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium, Strasbourg 23. 7. 
1968.  
16 § 2a ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred dis-
krimináciou v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon).  
17 Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon - vymedzenie pojmov a prostriedkov právnej ochrany. In Slovenský 
a európsky rozmer antidiskriminačnej politiky: zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike EÚ. 
Bratislava : Ľudia proti rasizmu, 2004, s. 10. 
18 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 53. 
19 Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon - vymedzenie pojmov a prostriedkov právnej ochrany. In Slovenský 
a európsky rozmer antidiskriminačnej politiky: zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike EÚ. 
Bratislava : Ľudia proti rasizmu, 2004, s. 10. 
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na náboženské minority či iné skupiny subjektov, ktoré majú určené vlastné modely oblieka-
nia.  

Druhým subtyp (subtyp č. 2) – situácia kedy právna norma reguluje výnimku zo vše-
obecnej úpravy, ktorá ale samozrejme má neprimeraný vplyv na určitú skupinu adresátov.20  

Koncepcia nepriamej diskriminácie je do značnej miery intuitívna – je určená prezen-
táciou interpreta, tzn. skúsenosťami, ktoré si interpret vnáša do procesu interpretácie ešte pred 
tým, než vôbec pristúpi k samotnej interpretácii. Uvedený postup je nevyhnutný vzhľadom na 
veľmi široké vymedzenie nepriamej diskriminácie a pokiaľ by interpretácia bola vykonaná 
iracionálne, malo by to negatívne dôsledky na obmedzujúce možnosť všeobecnej úpravy ľud-
skej aktivity.21  

Nepriama diskriminácia vo forme subtyp č. 1 a subtyp č. 2 sa už na prvý pohľad na-
vzájom odlišujú – V prvom prípade sa bude dotknutý adresát právnej normy domáhať ustano-
venia výnimky z tohto všeobecného pravidla. V našom prípade by výnimka spočívala v mož-
nosti obliekania sa podľa náboženských požiadaviek namiesto školou určenej uniformy. V 
druhom prípade sa dotknuté osoby budú domáhať rovnoprávnej ochrany akou disponujú iné 
subjekty.  

Vo svojej podstate nepriama diskriminácia odzrkadľuje rovnosť v jej materiálnom po-
ňatí. Významné súdne rozhodnutie potvrdzujúce uvedenú skutočnosť vzišlo ako výsledok 
konania pred nemeckými súdmi vo významnej kauze financovaní politických strán z roku 
1958, ktorá zároveň reprezentuje vzorový príklad uplatnenia nepriamej diskriminácie ako 
odrazu koncepcie rovnosti v materiálnom zmysle, resp. rovnosti príležitostí.22 

V rokoch 1954 – 1957 platná právna úprava poskytovala daňovým poplatníkom mož-
nosť znížiť základ dane o sumu poskytovanú politickým stranám vo forme darov. Právna 
úprava sa navonok javila ako neutrálna, aplikovaná rovnako na všetkých daňových poplatní-
kov.  

Napriek uvedenému Spolkový ústavný súd konštatoval porušenie základného práva 
politických strán na rovnosť príležitostí s vysvetlením „napriek tomu, že sa zákon formálne 
vyvaroval nerovnakého zaobchádzania, môže byť naďalej v rozpore s princípom rovnosti, ak 
jeho aplikácia v praxi prameni v evidentnú nerovnosť, a ak je táto výsledná nerovnosť priamo 
daná formuláciou príslušného zákona. Pre určenie nerovnosti preto nie je rozhodujúca von-
kajšia forma, ale jeho materiálny právny obsah.“23 

Spolkový ústavný súd poukázal na obmedzenie zákonodarnej intervencie tam, kde zá-
kon priamo rieši problematiku rovnosti šancí politickým strán na úspech v politickej súťaži. 
Predmetný zákon bol totiž konštruovaný tak, že uplatnenie zákonom garantovanej výhody 
znižovania základu dane malo význam práve pre veľké korporácie ako aj najväčších individu-
álnych poplatníkov. Pre ostatné subjekty bola právna úprava nevyužiteľná.  

Výsledkom právnej úpravy bolo uprednostnenie tých politických strán, ktorých politi-
ka a činnosť boli zameraná na kapitálovo najsilnejšie subjekty a skupiny. Zákon tak narušil 
rovnosť šancí ľavicových sociálnych demokratov a naopak, uprednostnil pravicových kres-
ťanských demokratov. Navonok neutrálna právna norma pôsobila diskriminačne, a preto bola 
predmetným nálezom Spolkového ústavného súdu zrušená.24 
 
                                                 
20 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 53. 
21 Ako príklad môžeme uviesť obmedzenie prevádzky nočných barov mestskou vyhláškou, čoho dôsledkom 
bude pravdepodobne obmedzenie viac osôb mužského pohlavia ako ženského. Napriek tomu nikoho nenapadne 
kvalifikovať uvedenú okolnosť ako nepriamu diskrimináciu mužov, pretože zo skúseností berieme ako samo-
zrejmosť úpravu prevádzky nočných barov.  
22 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 59. 
23 BVerfGE 8, 51-1. Parteispenden-Urteil. Dostupné na internetovej stránke www.servat.unibe.ch ku dňu 21. 
január 2014. 
24 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 60. 
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práva stanoveného Dohovorom musí usilovať o legitímny cieľ: článok 14 je porušený taktiež 
vtedy, ak je zrozumiteľne odvodené, že tu nie je rozumný vzťah proporcionality medzi metó-
dami, ktoré daná úprava používa, a cieľom, ktorý sa má dosiahnuť. 15  

Slovenské antidiskriminačné zákonodarstvo charakterizuje priamu diskrimináciu ako 
„konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa za-
obchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situá-
cii.“16 Pod touto formou diskriminácie tak chápeme konanie, ktorým sa určitý subjekt priamo 
znevýhodňuje pre jej určitú vlastnosť alebo danosť.17 Ako príklad môžeme uviesť situáciu, 
kedy v reštauračnom zariadení odmietajú obslúžiť zákazníka pre jeho rómsky pôvod. 
 

III. Nepriama diskriminácia 
 

V porovnaní s priamou diskrimináciou je táto forma diskriminácie koncepčne podstat-
ne komplikovanejšia. Zložitejšia je i samotná aplikácia nepriamej diskriminácii v praxi. Pod-
statu nepriamej diskriminácie totiž chápeme ako všeobecnú právnu úpravu, ktorá po formál-
nej stránke v sebe neukrýva žiadnu zakázanú diskriminačnú klasifikáciu, no v praxi je príči-
nou vzniku diskriminácie, tzn. že navonok neutrálna právna norma má v rovine aplikačnej na 
svojich adresátov nerovný dopad. Jadro problému nepriamej diskriminácie spočíva buď 
1. v aplikačnej rovine – úspešným prostriedkom boja proti diskriminácii v takomto prípade je 
zmena interpretácie dotknutej normy a učením priority výkladu normy, ktorý je v súlade s 
princípom rovnosti, alebo 
2. vo všeobecnej rovine – nerovnosť dopadu na adresátov právnej normy je zapríčinený 
chybnou stavbou normy jej autorom.18 

Ako príklad nepriamej diskriminácie môžeme opísať situáciu, v ktorej zamestnávateľ 
uviedol vysokoškolské vzdelanie ako podmienku prijatie uchádzača či uchádzačky na miesto 
nočného strážnika. Navonok sa javí požiadavka ako neutrálna, nediskriminujúca, pretože 
umožňuje každému bez rozdielu farby pleti, etnickej príslušnosti alebo iného diskriminačného 
dôvodu uchádzať sa o ponúkané pracovné miesto. 

Pri podrobnejšej analýze pracovného inzerátu dôjdeme k záveru, že práve príslušníci 
„bielej“ väčšiny majú v porovnaní s príslušníkmi iných rasových či etnických skupín výhod-
nejšiu pozíciu pre získanie vysokoškolského vzdelania a z tohto dôvodu i spravidla výlučne 
oni dosahujú vysokoškolské vzdelanie.19 

Podľa niektorých teoretikov možno nepriamu diskrimináciu ďalej členiť na dva subty-
py, z ktorých oba obsahovo spadajú pod definíciu nepriamej diskriminácie.  

Prvý subtyp (subtyp č. 1) spočíva v tvrdení, že všeobecná norma síce pôsobí rovnako 
na všetkých svojich adresátov, ale jej vymedzenie je nadmerne široké, pretože na niektorých 
adresátov pôsobí neprípustne tvrdšie či inak nepriaznivo ako na iné subjekty, ktorým je adre-
sovaná. Ako príklad sa v literatúre často uvádza povinnosť nosiť uniformy pre všetkých žia-
kov, ktorá zásadne nevplýva na väčšinu populácie negatívne, no môže mať nežiadaný dopad 

                                                 
15 Judikatúra k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (tzv. Belgický jazykový prípad, 1969) – 
Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium, Strasbourg 23. 7. 
1968.  
16 § 2a ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred dis-
krimináciou v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon).  
17 Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon - vymedzenie pojmov a prostriedkov právnej ochrany. In Slovenský 
a európsky rozmer antidiskriminačnej politiky: zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike EÚ. 
Bratislava : Ľudia proti rasizmu, 2004, s. 10. 
18 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 53. 
19 Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon - vymedzenie pojmov a prostriedkov právnej ochrany. In Slovenský 
a európsky rozmer antidiskriminačnej politiky: zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike EÚ. 
Bratislava : Ľudia proti rasizmu, 2004, s. 10. 
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Aktuálna reforma verejnej správy a jej pracovnoprávne dôsledky 
 

JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Úvodom predloženého príspevku považujeme za potrebné uviesť jeho podstatné prin-
cipiálne aspekty alebo tézy, ktorým sa v nasledujúcom texte budeme venovať a ktoré budú 
zároveň dôležitými cieľovými určeniami, ktorých sa budeme pridržiavať. 

Aktuálna reforma verejnej správy ESO (ďalej len „reforma verejnej správy ESO“) je 
výsledkom Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 – 
2016 (ďalej len „Programové vyhlásenie vlády“), teda na nasledujúce volebné obdobie vlády 
Slovenskej republiky. Pokiaľ posúdime jeho text v kontexte verejnej správy, tak sa ako pod-
statná javí časť pod názvom „Úlohy verejnej správy“, nakoľko táto pojednáva o zmenách v 
ústrednej štátnej správe, kde sa počíta s určitou organizačnou racionalizáciou ministerstiev a 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj so zmenami v miestnej štátnej správe. 

Preto sa v prvej časti tohto príspevku zameriame práve na zamýšľané kroky vlády 
Slovenskej republiky podľa jej programového vyhlásenia s diferenciáciou na ústrednú a 
miestnu štátnu správu. Predmetnú časť programového vyhlásenia vlády pod názvom „Úlohy 
verejnej správy“ podrobíme analytickému rozboru.  

Konkretizáciou programového vyhlásenia vlády je vládny dokument Program ESO 
(Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), (ďalej len „Program ESO“), ktorý bol 
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164/2012 zo dňa 27. apríla 2012 a upra-
vuje organizačné zmeny v štátnej správe. S poľutovaním však musíme skonštatovať, že ide o 
určitú organizačnú zmenu v miestnej štátnej správe, pričom sa opomína ústredná štátna správa 
a predovšetkým samospráva. 

Rovnako je možné Programu ESO vyčítať napríklad prerušenie kontinuálneho vývoja 
jednotlivých reforiem verejnej správy, pričom nebudeme opomínať, že reforma ESO uplatňu-
je princíp centralizácie verejnej správy na úkor decentralizácie miestnej verejnej moci, ktorý 
bol s konečnou platnosťou skončený rušením špecializovanej miestnej štátnej správy na kraj-
skej aj obvodnej úrovni. Navyše sa z procesu reformy verejnej správy úplne vypúšťa samo-
správa, ktorá prestáva byť stredobodom záujmu reformy verejnej správy. 

V kontexte uvedených súvislostí pripomíname, že Program ESO je stredobodom zá-
ujmu nielen správnej vedy, vedy správneho práva, ale taktiež aj vedy pracovného práva, na-
koľko tento vládny dokument má aj určité pracovnoprávne dôsledky, ktorými sa budeme tak-
tiež zaoberať. 

Ide predovšetkým o časť II. Analýza súčasného stavu a jej časť A. pod názvom Inšti-
tucionálne usporiadanie orgánov štátnej správy, kde sa počíta s redukciou rozpočtových orga-
nizácií štátu z počtu 916 na 58 podľa kritéria rozpočtových oblastí. Ide pritom o zámer spoje-
ný s prepúšťaním zamestnancov štátnej správy v podstatnom rozsahu. Okrem iného spome-
nieme ešte aspekt vytvárania noriem jednotkovej spotreby práce alebo kritériá pre hodnotenie 
práce zamestnanca v štátnej službe, čo považujeme za nevyhovujúce a komplikované. V časti 
III. Návrh opatrení, podčasť B. Opatrenia v oblasti inštitucionálnej, organizačnej a systemizá-
cie pracovných miest a ich zaradenia do platových tried, kde vláda Slovenskej republiky 
predpokladá stanovenie limitov na pomer prierezových a obslužných pracovníkov na celko-
vom počte funkčných miest a taktiež zjednotenie popisov aktivít a systematizáciu pracovných 
miest a ich zatrieďovanie do platových tried, teda ide o pracovnoprávne dôsledky v štátnej 
správe, ktoré nemajú svoju konkretizáciu. 

Celkovej situácii nenapomáha ani nedostatočná kvantifikácia kladov a nevýhod za-
mýšľanej reformy, ktorá sa prejavuje v nepostačujúcom vyhotovení „Doložky vybraných 



45
45 

vplyvov“ k tomuto vládnemu materiálu, pričom z tejto legislatívnej súčasti by mali vyplynúť 
určité závery k vplyvom tejto reformy na financie, verejné rozpočty, obyvateľstvo, informati-
záciu a sociálnu oblasť spoločnosti. Považujeme za nevyhnutné, aby sa komplexne zvážili 
uvedené dôsledky reformy verejnej správy na celú spoločnosť v komplexnom rozsahu, pri-
čom „Doložka vybraných vplyvov“ k zákonu č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii miestnej štátnej správy“) 
len čiastočne rieši uvedený problém, v kontexte zrušenia špecializovanej obvodnej miestnej 
štátnej správy. 

V neposlednom rade sa pokúsime o to, aby návrhy, ktoré sú uvedené v tomto príspev-
ku, boli podkladmi pre možné zlepšenie aktuálneho stavu reformy verejnej správy, teda aby 
napomohli k jej zlepšeniu v záujme priblíženia sa k modelu modernej štátnej správy. V uve-
denom kontexte budeme mať na mysli predovšetkým tieto roviny: jednak rovinu zlepšenia 
výkonu služieb verejnej správy, ktoré sú poskytované obyvateľom štátu a ktorých poskytova-
nie je stredobodom záujmu a cieľom výkonu verejnej správy a taktiež rovinu kvalitného pra-
covného prostredia zamestnancov štátnej služby, ktorí nebudú len vykonávateľmi a „vazalmi“ 
akýchsi „noriem spotreby práce“, ale sa budú inovatívne podieľať a podávať konštruktívne 
návrhy v spolupráci so zamestnávateľom v záujme naplnenia cieľov výkonu práce. 
 

II. Pracovnoprávne dôsledky programového vyhlásenia vlády a programu ESO 
 

Programové vyhlásenie vlády a program ESO sú kľúčové dokumenty, ktoré ustanovu-
jú procesný postup vlády Slovenskej republiky v oblasti reformy verejnej správy. 

Programové vyhlásenie vlády počíta s reformou ústrednej a miestnej štátnej správy, 
ktorá má pracovnoprávne dôsledky. Napríklad v oblasti ústrednej štátnej správy programové 
vyhlásenie konštatuje, že: „Vláda je rozhodnutá výrazne zefektívniť štruktúru ústredných or-
gánov štátnej správy. Vláda vykoná dôkladnú analýzu nákladovosti rozhodovacej a riadiacej 
činnosti týchto orgánov, vrátane správy majetku štátu, v záujme zefektívnenia všetkých pre-
biehajúcich procesov. Následne vláda navrhne opatrenia smerujúce k zjednodušeniu štruktúry 
ústredných orgánov štátnej správy tak, aby sa prekonala súčasná roztrieštenosť, prípadne dup-
licita výkonu ústrednej štátnej správy.“ 

Podľa uvedenej formulácie programového vyhlásenia vlády vláda Slovenskej republi-
ky počíta s elimináciou počtu ministerstiev, a teda aj zamestnancov štátnej služby, ktorí 
v rámci nich pracujú. Pracovnoprávna problematika je v tomto prípade prepojená s aspektom 
zvolenia vhodného technicko-organizačného princípu výstavby štátnej správy. Podstatným v 
tomto smere je to, aby ministerstvá, ktoré sú orientované na princípe funkčnom a prierezo-
vom, ako napríklad Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ostali prierezovými minister-
stvami, a odvetvové ministerstvá, akým je napríklad Ministerstvo obrany Slovenskej republi-
ky, ostali odvetvovými. Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení však 
nekonkretizovala problematiku kritéria pre zlučovanie ministerstiev. 

V prípade miestnej štátnej správy je v programovom vyhlásení vlády nasledujúca for-
mulácia: „Vláda navrhne legislatívne opatrenia k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej 
štátnej správy, ktorej dôležitým princípom bude integrácia pôsobnosti tzv. špecializovanej 
štátnej správy do jednotného štátneho úradu na čele s predstaviteľom vymenovaným vládou. 
Táto štruktúra zachová odborné a personálne riadenie a zodpovednosť odvetvových ústred-
ných orgánov štátnej správy. Jednotný úrad štátnej správy sleduje zjednodušenie kontaktu 
občana so štátnou správou a zároveň zodpovedá záujmom transparentnosti, zodpovednosti za 
rozhodovacie procesy, efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov a účinnosti kontroly. 
Občanovi i podnikateľovi sa tak umožní vybaviť svoje záležitosti prostredníctvom jedného 
obslužného miesta. Vláda zároveň posúdi, v ktorých prípadoch sa integrácia v minulosti ne-
osvedčila.“ 
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Slovenskej republiky. Pokiaľ posúdime jeho text v kontexte verejnej správy, tak sa ako pod-
statná javí časť pod názvom „Úlohy verejnej správy“, nakoľko táto pojednáva o zmenách v 
ústrednej štátnej správe, kde sa počíta s určitou organizačnou racionalizáciou ministerstiev a 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj so zmenami v miestnej štátnej správe. 

Preto sa v prvej časti tohto príspevku zameriame práve na zamýšľané kroky vlády 
Slovenskej republiky podľa jej programového vyhlásenia s diferenciáciou na ústrednú a 
miestnu štátnu správu. Predmetnú časť programového vyhlásenia vlády pod názvom „Úlohy 
verejnej správy“ podrobíme analytickému rozboru.  

Konkretizáciou programového vyhlásenia vlády je vládny dokument Program ESO 
(Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), (ďalej len „Program ESO“), ktorý bol 
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164/2012 zo dňa 27. apríla 2012 a upra-
vuje organizačné zmeny v štátnej správe. S poľutovaním však musíme skonštatovať, že ide o 
určitú organizačnú zmenu v miestnej štátnej správe, pričom sa opomína ústredná štátna správa 
a predovšetkým samospráva. 

Rovnako je možné Programu ESO vyčítať napríklad prerušenie kontinuálneho vývoja 
jednotlivých reforiem verejnej správy, pričom nebudeme opomínať, že reforma ESO uplatňu-
je princíp centralizácie verejnej správy na úkor decentralizácie miestnej verejnej moci, ktorý 
bol s konečnou platnosťou skončený rušením špecializovanej miestnej štátnej správy na kraj-
skej aj obvodnej úrovni. Navyše sa z procesu reformy verejnej správy úplne vypúšťa samo-
správa, ktorá prestáva byť stredobodom záujmu reformy verejnej správy. 

V kontexte uvedených súvislostí pripomíname, že Program ESO je stredobodom zá-
ujmu nielen správnej vedy, vedy správneho práva, ale taktiež aj vedy pracovného práva, na-
koľko tento vládny dokument má aj určité pracovnoprávne dôsledky, ktorými sa budeme tak-
tiež zaoberať. 

Ide predovšetkým o časť II. Analýza súčasného stavu a jej časť A. pod názvom Inšti-
tucionálne usporiadanie orgánov štátnej správy, kde sa počíta s redukciou rozpočtových orga-
nizácií štátu z počtu 916 na 58 podľa kritéria rozpočtových oblastí. Ide pritom o zámer spoje-
ný s prepúšťaním zamestnancov štátnej správy v podstatnom rozsahu. Okrem iného spome-
nieme ešte aspekt vytvárania noriem jednotkovej spotreby práce alebo kritériá pre hodnotenie 
práce zamestnanca v štátnej službe, čo považujeme za nevyhovujúce a komplikované. V časti 
III. Návrh opatrení, podčasť B. Opatrenia v oblasti inštitucionálnej, organizačnej a systemizá-
cie pracovných miest a ich zaradenia do platových tried, kde vláda Slovenskej republiky 
predpokladá stanovenie limitov na pomer prierezových a obslužných pracovníkov na celko-
vom počte funkčných miest a taktiež zjednotenie popisov aktivít a systematizáciu pracovných 
miest a ich zatrieďovanie do platových tried, teda ide o pracovnoprávne dôsledky v štátnej 
správe, ktoré nemajú svoju konkretizáciu. 

Celkovej situácii nenapomáha ani nedostatočná kvantifikácia kladov a nevýhod za-
mýšľanej reformy, ktorá sa prejavuje v nepostačujúcom vyhotovení „Doložky vybraných 
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V prípade miestnych orgánov štátnej správy sa počíta s vytváraním centier verejnej 
správy, čo však spôsobuje problémy v súvislosti s vyhodnocovaním efektívnosti týchto za-
mestnancov, v kontexte ich prepúšťania. Otázne teda ostáva, čo sa stane s tými zamestnanca-
mi, ktorí pracovali v rámci špecializovanej miestnej štátnej správy, ktorá sa zrušila, teda prog-
ramové vyhlásenie vlády neustanovuje principiálne kritérium. 

Konkretizáciou programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky je vládny do-
kument Program ESO, ktorý má taktiež podstatné principiálne pracovnoprávne dôsledky, kto-
ré budeme v nasledujúcej časti analyzovať. 

Podstatným je princíp celej reformy verejnej správy ESO, ktorý je vyjadrený formulá-
ciou: „Občan a podnikateľ vybaví všetky špecializované transakcie zabezpečované štátom 
jednoducho a s minimálnymi nákladmi. Pri styku so štátom môže maximálne využívať elek-
tronické prostriedky a pri osobnom vybavovaní nemusí navštevovať žiadne ďalšie špecializo-
vané úrady na rôznych miestach. Štátna správa je z pohľadu občana a podnikateľských sub-
jektov jednoduchá, prehľadná a dostupná. Štátna správa je štíhla, pružná, funguje udržateľne, 
transparentne a s minimálnymi nákladmi.“ 

Uvedená principiálna myšlienka vyjadruje princíp elektronizácie verejnej správy a 
štrukturálnu optimalizáciu štátnej správy v záujme racionalizácie jej fungovania a potrebnej 
minimalizácie jej nákladov. Program ESO však nekonkretizuje mechanizmus elektronizácie 
verejnej správy, ktorý by mal aj pracovnoprávne dôsledky, nakoľko by znamenal možné pre-
púšťanie štátnych zamestnancov, ktorí by boli prepustení v dôsledku automatizácie práce pro-
stredníctvom počítačov a systémov prenosu informácií, čo si však vyžaduje elektronické pre-
pojenie jednotlivých inštitúcií štátnej správy. 

Pracovnoprávne dôsledky má program ESO vo svojej časti II. Analýza súčasného sta-
vu, podčasť A. Inštitucionálne usporiadanie orgánov štátnej správy. V tejto časti sa totiž počí-
ta so znižovaním počtu rozpočtových organizácií štátu zo súčasných 916 na 58, a to z pohľadu 
kritéria rozpočtových oblastí. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky to odôvodňuje tým, že 
historicky daná potreba diferenciácie rôznych aktivít verejnej správy je vďaka internetu a 
technológiám už prekonaná, a nie je potrebné mať taký veľký počet rozpočtových organizácií 
štátu, navyše každá z nich má svoj štatutárny orgán, vedenie systém účtovníctva a podobne. 

Uvedený zámer redukcie počtu rozpočtových organizácií štátu vítame, je však nevy-
hnutné ustanoviť kritériá pre takúto racionalizáciu. Napríklad v rámci jednotlivých procesov v 
štátnej správe je dôležitá časť úloh európskej integrácie venovaná otázke čerpania fondov 
Európskej únie, kde zohrávajú úlohu práve rozpočtové organizácie štátu finančne napojené na 
rozpočet príslušného ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy. Tieto rozpočtové 
organizácie štátu totiž vypracúvajú projekty, ktoré sú zasielané Európskej únii za účelom po-
skytnutia finančných prostriedkov, a osobne komunikujú problémy s inštitúciami Európskej 
únie ako poskytovateľom financií. 

Vláda Slovenskej republiky preto ustúpila neoficiálnou formou od tohto cieľa znižo-
vania počtu rozpočtových organizácií štátu, nakoľko procesy neboli dotiahnuté z vecného a 
právneho hľadiska. V kontexte uvedeného preto odporúčame vláde Slovenskej republiky, aby 
ešte pred zamýšľaným znížením počtu zamestnancov rozpočtových organizácií štátu pristúpi-
la k podstatnému procesnému auditu jednotlivých aktivít, ktoré sa vykonávajú, pričom musí 
ísť o komplexné dopracovanie procesov v jednotlivých fázach, teda od podania návrhu na 
začatie procesného konania až smerom k vydávaniu meritórnych rozhodnutí. Uvedená prob-
lematika má aj ústavnoprávny kontext v záujme ochrany práv a oprávnených záujmov obča-
nov štátu ako účastníkov takýchto konaní.  

Uvedená problematika súvisí s potrebou komplexného dopracovania „Doložky vybra-
ných vplyvov“ ako súčasti legislatívneho materiálu k programu ESO, čo bolo uložené aj 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164/2012, kde sa v bode C.1 ukladalo podpredsedo-
vi vlády a ministrovi vnútra „podrobne rozpracovať a dopracovať materiál Program ESO za 
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dodržania pravidla všetko v jednom a jedno všade, materiál doplniť o návrh konkrétnych opat-
rení, legislatívnych zmien a podrobnejšie vyčíslenie dôsledkov“, a to v termíne do 30. sep-
tembra 2012, čo sa však nestalo. Program ESO preto počíta s prepúšťaním zamestnancov roz-
počtových organizácií štátu, ale neustanovuje dôsledky takéhoto prepúšťania.  

Personálne dôsledky má Program ESO aj v podčasti B. Personálne zabezpečenie orgá-
nov verejnej správy, kde sa analýza Ministerstva vnútra Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky, podľa ktorej boli zamestnanci orgánov štátu zoradení podľa odborných, prierezových 
a obslužných činností do jednotlivých kategórií, pričom ide o neaktuálny výstup z roku 2009, 
pričom za predošlé tri roky sa situácia mohla z pohľadu personálnej stránky výkonu štátnej 
služby podstatne pozmeniť. 

Preto odporúčame Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky využiť možnosť ísť ces-
tou personálnej analýzy výkonu štátnej služby podľa kritéria funkcií štátnej/verejnej správy. 
Uznávame, že ide o obtiažnu úlohu, pričom určitú diferenciáciu môže ponúkať kompetenčný 
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskor-
ších predpisov, ktorý diferencuje rôzne aktivity štátnej správy. 
V rámci správnej vedy existujú rôzne prístupy k určeniu obsahu právneho inštitútu „funkcia 
verejnej správy“. 

Funkcie verejnej správy sú nevyhnutným predpokladom pre správne posúdenie každé-
ho fenoménu vyvíjajúceho sa v rámci vecí verejných, nakoľko predstavujú systematické zhr-
nutie jednotlivých aktivít v oblasti spravovania. Funkcie verejnej správy je potrebné spájať s 
organizačnou a funkčnou stránkou výkonu verejnej správy. Verejnú správu je preto možné 
vnímať z pohľadu funkčnosti jej organizačnej štruktúry, teda jej statickej stránky, ako aj z 
pohľadu zvýšenia funkcionality aktivít, teda dynamickej stránky výkonu verejnej správy. 
Funkcie verejnej správy teda predstavujú ucelené komplexy spravovacích aktivít, ktoré sa 
navonok prejavujú v dynamickej stránke verejnej správy, a to napĺňaním spravovacích úloh 
uložených právnym poriadkom. 

Funkcie verejnej správy je v tomto prípade Programu ESO potrebné identifikovať 
v súvislosti s napĺňaním jednotlivých funkcií pracovného práva. V tejto súvislosti JUDr. Kuril 
vo svojom vedeckom článku rozlišuje výchovnú, organizačnú, ochrannú a kontrolnú funkciu 
pracovného práva, ktoré musia byť principiálnymi východiskami pre personálnu reformu 
a audit štátnej správy.1  

Podčasť C. Priestorové zabezpečenie orgánov verejnej správy zaznamenáva pracovno-
právne dôsledky, nakoľko rozloha kancelárskych priestorov je jedným z parametrov vytvára-
nia vhodných podmienok pre prácu štátneho zamestnanca alebo zamestnanca verejnej služby,2 
ale konštatovanie, že rozloha 15,9 m2 na jedného zamestnanca je postačujúca v porovnaní s 
určitým „optimálnym usporiadaním“, kde je odporúčaných 6 – 8 m2 na zamestnanca, je nepo-
stačujúca. Jednak, ako sám predkladateľ Programu ESO konštatuje, nemáme v právnej norme 
„definované minimálne priestorové požiadavky na kancelárske priestory v hodnotách rozloha 
m2 na zamestnanca“, teda je potrebné toto kritérium ustanoviť v právnom poriadku štátu. Na-
vyše, rozloha kancelárskych priestorov na jedného zamestnanca je len jedným z kritérií pre 
naplnenie Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) garantovaného práva na uspo-
kojujúce pracovné prostredie. Uvedená problematika súvisí s aspektom zabezpečovania hos-
podárskych a sociálnych práv v právnom poriadku Slovenskej republiky. 

Sociálne práva ustanovené v Ústave môžu byť konkretizované zákonnou právnou 
úpravou. Uvedená právna úprava však musí byť primeraná a nesmie obmedzovať ústavné 
sociálne práva neprimeraným spôsobom. 
                                                 
1 Kuril, M.: Funkcie pracovného práva. In Teoretické otázky pracovného práva a práva sociálneho zabezpeče-
nia, Bratislava : Merkury, 2013, s. 54 a nasl.  
2 Uvedení zamestnanci vo verejnej službe vykonávajú aktivity podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
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V prípade miestnych orgánov štátnej správy sa počíta s vytváraním centier verejnej 
správy, čo však spôsobuje problémy v súvislosti s vyhodnocovaním efektívnosti týchto za-
mestnancov, v kontexte ich prepúšťania. Otázne teda ostáva, čo sa stane s tými zamestnanca-
mi, ktorí pracovali v rámci špecializovanej miestnej štátnej správy, ktorá sa zrušila, teda prog-
ramové vyhlásenie vlády neustanovuje principiálne kritérium. 

Konkretizáciou programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky je vládny do-
kument Program ESO, ktorý má taktiež podstatné principiálne pracovnoprávne dôsledky, kto-
ré budeme v nasledujúcej časti analyzovať. 

Podstatným je princíp celej reformy verejnej správy ESO, ktorý je vyjadrený formulá-
ciou: „Občan a podnikateľ vybaví všetky špecializované transakcie zabezpečované štátom 
jednoducho a s minimálnymi nákladmi. Pri styku so štátom môže maximálne využívať elek-
tronické prostriedky a pri osobnom vybavovaní nemusí navštevovať žiadne ďalšie špecializo-
vané úrady na rôznych miestach. Štátna správa je z pohľadu občana a podnikateľských sub-
jektov jednoduchá, prehľadná a dostupná. Štátna správa je štíhla, pružná, funguje udržateľne, 
transparentne a s minimálnymi nákladmi.“ 

Uvedená principiálna myšlienka vyjadruje princíp elektronizácie verejnej správy a 
štrukturálnu optimalizáciu štátnej správy v záujme racionalizácie jej fungovania a potrebnej 
minimalizácie jej nákladov. Program ESO však nekonkretizuje mechanizmus elektronizácie 
verejnej správy, ktorý by mal aj pracovnoprávne dôsledky, nakoľko by znamenal možné pre-
púšťanie štátnych zamestnancov, ktorí by boli prepustení v dôsledku automatizácie práce pro-
stredníctvom počítačov a systémov prenosu informácií, čo si však vyžaduje elektronické pre-
pojenie jednotlivých inštitúcií štátnej správy. 

Pracovnoprávne dôsledky má program ESO vo svojej časti II. Analýza súčasného sta-
vu, podčasť A. Inštitucionálne usporiadanie orgánov štátnej správy. V tejto časti sa totiž počí-
ta so znižovaním počtu rozpočtových organizácií štátu zo súčasných 916 na 58, a to z pohľadu 
kritéria rozpočtových oblastí. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky to odôvodňuje tým, že 
historicky daná potreba diferenciácie rôznych aktivít verejnej správy je vďaka internetu a 
technológiám už prekonaná, a nie je potrebné mať taký veľký počet rozpočtových organizácií 
štátu, navyše každá z nich má svoj štatutárny orgán, vedenie systém účtovníctva a podobne. 

Uvedený zámer redukcie počtu rozpočtových organizácií štátu vítame, je však nevy-
hnutné ustanoviť kritériá pre takúto racionalizáciu. Napríklad v rámci jednotlivých procesov v 
štátnej správe je dôležitá časť úloh európskej integrácie venovaná otázke čerpania fondov 
Európskej únie, kde zohrávajú úlohu práve rozpočtové organizácie štátu finančne napojené na 
rozpočet príslušného ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy. Tieto rozpočtové 
organizácie štátu totiž vypracúvajú projekty, ktoré sú zasielané Európskej únii za účelom po-
skytnutia finančných prostriedkov, a osobne komunikujú problémy s inštitúciami Európskej 
únie ako poskytovateľom financií. 

Vláda Slovenskej republiky preto ustúpila neoficiálnou formou od tohto cieľa znižo-
vania počtu rozpočtových organizácií štátu, nakoľko procesy neboli dotiahnuté z vecného a 
právneho hľadiska. V kontexte uvedeného preto odporúčame vláde Slovenskej republiky, aby 
ešte pred zamýšľaným znížením počtu zamestnancov rozpočtových organizácií štátu pristúpi-
la k podstatnému procesnému auditu jednotlivých aktivít, ktoré sa vykonávajú, pričom musí 
ísť o komplexné dopracovanie procesov v jednotlivých fázach, teda od podania návrhu na 
začatie procesného konania až smerom k vydávaniu meritórnych rozhodnutí. Uvedená prob-
lematika má aj ústavnoprávny kontext v záujme ochrany práv a oprávnených záujmov obča-
nov štátu ako účastníkov takýchto konaní.  

Uvedená problematika súvisí s potrebou komplexného dopracovania „Doložky vybra-
ných vplyvov“ ako súčasti legislatívneho materiálu k programu ESO, čo bolo uložené aj 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164/2012, kde sa v bode C.1 ukladalo podpredsedo-
vi vlády a ministrovi vnútra „podrobne rozpracovať a dopracovať materiál Program ESO za 
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Úprava jednotlivých sociálnych práv zákonom musí byť navyše prehľadná, zrozumi-
teľná a určitá. Podľa JUDr. Kurila medzi najvýznamnejšie problémy čl. 36 Ústavy možno 
zaradiť: a) kolíziu so zákonom o minimálnej mzde, b) nesystémové nadviazanie na čl. 12 Ús-
tavy, c) nevytvorenie dualizmu ochrany práce, a to „závislej práce“ v pracovnoprávnych a 
obdobných pracovných vzťahoch, respektíve „práce“, ktorá je právne spôsobilým predmetom 
občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, d) súvisiace terminologické nepresnosti. 

V prípade sociálnych práv predstavuje čl. 2 ods. 2 Ústavy významné interpretačné 
pravidlo napríklad pre posúdenie čl. 35 Ústavy. Kontext sociálnych práv v Ústave je taktiež 
potrebné posúdiť v úzkej spojitosti s čl. 12 Ústavy, teda v súvislosti so zákazom diskriminácie 
v jednotlivých jej prejavoch v komplexnom rozsahu.  

Ústavné právo každého zamestnanca na uspokojivé pracovné podmienky predstavuje 
vytváranie takých pracovných podmienok, kde zamestnanec má vytvorené vhodné podmienky 
na výkon v práce v podobe nielen materiálno-technických predpokladov výkonu práce, ale 
taktiež v podobe prideľovania úloh podľa schopností zamestnanca, v príjemnom pracovnom 
prostredí, v prostredí, v ktorom zamestnanec môže komunikovať so svojím nadriadeným svo-
je problémy a cíti sa príjemne.   

Podstatné pracovnoprávne dôsledky má časť III. Programu ESO pod názvom Návrh 
opatrení. V tejto časti sa okrem iného spomína napríklad potreba zaviesť nástroje na efektívne 
sledovanie výkonov a ich nákladovosti. Ministerstvo vnútra v ďalšom nekonkretizovalo uve-
dený zámer, pričom by malo ísť o sledovanie pracovných výkonov zamestnancov verejnej 
správy. Podotýkame pritom, že nadmerné sledovanie pracovných výkonov môže viesť až k 
šikanóznemu výkonu práv zamestnávateľa, navyše kamerové systémy v kanceláriách týchto 
zamestnancov je potrebné striktne posúdiť v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov, nakoľko nadmerné monitorovanie zamestnan-
ca aj v pracovných priestoroch môže viesť k narúšaniu jeho osobnostných práv v občiansko-
právnom kontexte. 

Rovnako sa kriticky vyjadrujeme k zámeru ministerstva vnútra, ktoré si za cieľ kladie 
zjednotiť popisy činností a systemizáciu pracovných miest a ich zatrieďovanie do tarifných 
tried. Uvedené zmeny v zatrieďovaní zamestnancov štátnej a verejnej služby si vyžaduje voľ-
bu vhodného kritéria pre systemizáciu pracovných miest a predovšetkým pre zmenu systému 
odmeňovania v štátnej a verejnej službe. Preto ešte pred týmto krokom odporúčame Minister-
stvu vnútra Slovenskej republiky, aby vykonalo dôsledný audit činností vykonávaných za-
mestnancami verejnej správy v záujme možného spájania určitých pracovných úloh a v kon-
texte funkčnej a organizačnej optimalizácie vykonávania jednotlivých úloh v rámci verejnej 
správy. 

Snaha vlády Slovenskej republiky o vytvorenie centier verejnej správy bola zavŕšená 
prijatím zákona o organizácii miestnej štátnej správy, ktorý zavŕšil rušenie špecializovanej 
miestnej štátnej správy, ktorí však prešli pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Preto 
sa fakticky stalo, že zamestnanci verejnej služby, ktorí pracovali v rámci obvodnej špecializo-
vanej miestnej štátnej správy, sa zrazu stali zamestnancami štátnej služby, ktorí sa riadia zá-
konom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov. V štátnej službe navy-
še prevládajú iné rozhodovacie procesy ako vo verejnej službe. 

Rozhodovacie procesy vo verejnej správe môžeme vo všeobecnej rovine charakterizo-
vať ako nenáhodný výber určitých postupov alebo činností z viacerých možných alternatív v 
podmienkach verejnej správy. 

V rámci štátnej služby navyše prevládajú štátno-správne rozhodovacie procesy. Roz-
hodovacie procesy v štátnej správe majú aj určité špecifické znaky, ktorými sa vydeľujú z 
iných rozhodovacích procesov. V súlade s týmito špecifickými znakmi ich niektorí autori na-
zývajú štátno-správnymi rozhodovacími procesmi. 
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V kontexte uvedených súvislostí odporúčame Ministerstvu vnútra Slovenskej republi-
ky, aby zamestnancov niekdajších orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy zaradilo do 
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rejnej správy. Efektívnosť práce zamestnanca verejnej správy nemôže závisieť od kvantitatív-
nych, ale kvalitatívnych ukazovateľov, pričom jej ukazovateľom je schopnosť dosahovať cieľ 
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kvalitatívnym ukazovateľom efektívnosti práce zamestnanca vo verejnej správe a je zároveň 
jedným z kritérií pre zhodnotenie aplikácie kombinácie určitých metód verejnej správy. 

V kontexte uvedených súvislostí odporúčame Ministerstvu vnútra Slovenskej republi-
ky vypustiť z Programu ESO problematiku vyhodnocovania efektívnosti zamestnancov verej-
nej správy z dôvodu už naznačeného problému zvolenia vhodného kritéria pre jej vyhodnoco-
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tralizáciou verejnej správy a opomína sa úloha samosprávy. 

Napriek skutočnosti, že ide o výrazné pozitívne opatrenie, určité negatívum je v tom, 
že sa opomína aspoň načrtnutie zmien v rámci miestnej samosprávy. Toto akcentujeme najmä 
z toho dôvodu, že miestnu správu vytvára tak miestna štátna správa, ako aj samospráva, je tu 
vzájomná podmienenosť a previazanosť. Osobitne by sme odporúčali prehodnotenie kompe-
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losti s aktuálnou reformou verejnej správy. 
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III. Záver 
 

V rámci záveru predloženého príspevku považujeme za vhodné uviesť jeho možné 
prínosy, ktorými môže napomôcť nielen rozvoju teoretických poznatkov, ale taktiež ponúka 
praktické výstupy pre možnú zmenu aktuálnej reformy verejnej správy. 

V predloženom príspevku bola poskytnutá analýza Programu ESO ako podstatného, 
principiálneho vládneho dokumentu, ktorým sa riadi aktuálna reforma verejnej správy. Veľký 
dôraz bol pritom kladený na aspekt nedostatkov Programu ESO v kontexte pracovného práva, 
kde bol napríklad analyzovaný problém rušenia rozpočtových organizácií štátu, kde je potreb-
né zohľadňovať aspekt dotiahnutia procesov, ktoré prebiehajú aj v kooperácii s týmito rozpoč-
tovými organizáciami. V súvislosti s Programom ESO bola poskytnutá analýza týkajúca sa 
vyhodnocovania efektívnosti zamestnancov vo verejnej správe, pričom nemožno akceptovať 
ako atribúty efektívnosti kvantitatívne kritériá výkonu verejnej správy.  

V kontexte prechodu zamestnancov niekdajších orgánov špecializovanej miestnej štát-
nej správy bolo navrhnuté riešenie, aby títo zamestnanci patrili pod vecne príslušné minister-
stvo ako ústredný orgán štátnej správy. Rovnako odporúčame Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky dopracovať „Doložku vybraných vplyvov“ s presnou kvantifikáciou vplyvov na 
obyvateľstvo a zamestnanosť. Taktiež považujeme za potrebné, aby sa venoval dostatočný 
priestor samospráve, ktorá plní dôležité úlohy pri zabezpečovaní spravovanosti v komplex-
nom rozsahu. 
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form of the public administration in the Slovak republic. The article is holding out the analy-
sis of the individual part of the principal document of the reform of the public administration. 
There are the actuations of the legislative changes of the government reform of the public 
administration and these actuations contribute to the upgrading of the labour system in the 
public administration. 
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pripomienkami schválený vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy. 
[14] Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), č. materiálu: UV-
14892/2012, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164/2012.  
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Návrhy zmien v zákone o organizácii miestnej štátnej správy 
v kontexte správneho a pracovného práva 

 
JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD. 

 
I. Úvod 

 
Úvodom predloženého článku považujeme za potrebné uviesť jeho cieľové určenia, 

ktoré sa v nasledujúcom texte pokúsime naplniť. 
Predmetný zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii miestnej štátnej správy“) vychádza 
z principiálneho vládneho dokumentu, ktorým je Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá 
a Otvorená štátna správa), ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
164/2012 zo dňa 27. apríla 2012 (ďalej len „Program ESO“), a preto považujeme za potrebné 
ešte pred analýzou zákona o organizácii miestnej štátnej správy poskytnúť aspoň rámcový 
náhľad na uvedený Program ESO, a to z dôvodu komplexnosti. 

Veľmi podstatným cieľom predloženého článku je poskytnutie náhľadu na možné prob-
lémové okruhy zákona o organizácii miestnej štátnej správy v kontexte pracovného práva. 
V rámci analýzy uvedených problémov dôjde k riešeniu aj určitých tradičných problémov 
vedy správneho práva, akým je napríklad problém politických vplyvov na výkon miestnej 
štátnej správy. Nadmerná politizácia štátnej správy navyše znižuje efektívnosť jej výkonu 
a vedie k nežiaducim „maladministračným“ tendenciám. 

V kontexte uvedených súvislostí preto budeme analyzovať a aj navrhneme riešenia 
týchto problémov: 
a) problém politických vplyvov na miestnu štátnu správu, ktorý sa v rovine pracovného práva 
prejavuje v tom, že prednostov okresných úradov s účinnosťou od 1. októbra 2013 vymenúva 
a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky, 
b) problém prechodu zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali štátnu správu 
alebo práce vo verejnom záujme v príslušnom úrade špecializovanej miestnej štátnej správy 
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), čím sa 
v podstate zo zamestnancov vo verejnej službe, ktorí vykonávali práce podľa zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) stali zamestnanci ústrednej štátnej správy, na 
ktorých vzťahuje úplne iný zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“). 

V neposlednom rade si kladieme za cieľ, aby predložený článok mal nielen všeobecno-
teoretický, ale aj praktický rozmer, teda aby jeho výstupy boli vhodnými podnetmi pre po-
trebnú novelizáciu zákona o organizácii miestnej štátnej správy pre predkladateľa Minister-
stvo vnútra v záujme legislatívnej úpravy normatívneho textu, ktorá je nevyhnutná pre rieše-
nie problémov, ktoré načrtneme a pokúsime sa riešiť v komplexnom rozsahu. 
 

II. Všeobecná analýza Programu ESO 
 
Program ESO predstavuje principiálny vládny dokument, ktorý je východiskom pre 

každý právny predpis, ktorý upravuje aktuálnu reformu verejnej správy. 
K uvedenému dokumentu, ktorý počíta s vytvorením centier verejnej správy, v ktorých 

by štátny občan vybavil všetky svoje úradné záležitosti, je možné vyjadriť určité kritické 
zhodnotenia, ktoré by mohli byť podstatnými pre principiálne zmeny reformy verejnej správy. 
V prvom rade je potrebné kriticky zhodnotiť, že reforma verejnej správy ESO je vlastne re-
formou štátnej správy. V dokumente Program ESO žiaľ nemožno nájsť zmienku o reforme 
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samosprávy, čo je možné podľa niektorých expertov právnej vedy zhodnotiť ako určitý prob-
lém.  

„Napriek skutočnosti, že ide o výrazné pozitívne opatrenie, určité negatívum je v tom, 
že sa opomína aspoň načrtnutie zmien v rámci miestnej samosprávy. Toto akcentujeme najmä 
z toho dôvodu, že miestnu správu vytvára tak miestna štátna správa, ako aj samospráva, je tu 
vzájomná podmienenosť a previazanosť. Osobitne by sme odporúčali prehodnotenie kompe-
tencií, ktoré sú samosprávou vykonávané, ako tzv. prenesená štátna správa.“1  

Reforma verejnej správy ESO je navyše reformou miestnej štátnej správy. V súvislosti 
s určitou reorganizáciou miestnej štátnej správy je možné zohľadniť len časť Programu ESO 
pod názvom Inštitucionálne usporiadanie orgánov štátnej správy, kde sa počíta s podstatnou 
redukciou rozpočtových organizácií ústredných orgánov štátnej správy podľa jednotlivých 
rozpočtových oblastí, a to z aktuálneho stavu 916 na 58, pričom ale podotýkame, že uvedený 
aspekt redukcie uvedených rozpočtových organizácií štátu sa nekonal, nakoľko vláda Sloven-
skej republiky potrebuje dotiahnuť jednotlivé procesy, ktoré súvisia s aspektom čerpania pro-
striedkov Európskej únie na jednotlivé projekty. 

V naznačenom kontexte je podľa nášho názoru potrebné sa komplexne venovať prob-
lematike dopracovania procesov z vecného a právneho hľadiska, ktoré prebiehajú v rozpočto-
vých organizáciách štátu a taktiež komplexne dopracovať prechod jednotlivých zamestnancov 
do iných inštitúcií, čo predstavuje problematiku pracovného práva, nakoľko právnu agendu 
týchto inštitúcií bude potrebné prebrať. 

Reforma verejnej správy ESO je čisto organizačnou reformou štátnej správy. Verejnú 
správu je možné vnímať v statickom a dynamickom ponímaní.  

„Predmetom skúmania správneho práva je dynamická a statická stránka verejnej sprá-
vy. Statická stránka verejnej správy je v rozhodujúcej miere reprezentovaná štruktúrou orgá-
nov, a to od najvyšších po najnižšie. Dynamickú stránku verejnej správy charakterizujú 
a navonok prezentujú rozhodovacie procesy v nej.“2 

Program ESO teda nezohľadňuje potrebné zmeny vo funkčnom výkone štátnej správy. 
Podľa nášho názoru je v tomto prípade potrebné vykonať komplexný kompetenčný audit jed-
notlivých ministerstiev3 a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a zaoberať sa taktiež 
optimalizáciou výkonu správnych aktivít miestnou štátnou správou. V neposlednom rade je 
potrebné mať na zreteli komplikované vzťahy v rámci miestnej verejnej moci, kde je možné 
zaznamenať určité nejasnosti predovšetkým pri deľbe kompetencií miestnej štátnej správy a 
samosprávy.4  

„Reforma verejnej správy neprebieha tak, ako jej tvorcovia predpokladali, a už vôbec 
nie tak, ako by si to tí, ktorých sa najviac dotýka, t. j. občania, zaslúžili. Jej zásadným prob-
lémom sa ukazuje byť nesystémová príprava procesu reformy. Prioritou nemala byť reforma 
verejnej správy, resp. jej orgánov, ale reforma kompetencií a následne reforma ich finančného 
zabezpečenia, až potom stačilo určiť, ktoré subjekty verejnej správy čo budú robiť.“5 

V neposlednom rade je možné Programu ESO ako podstatnému dokumentu aktuálnej 
reformy verejnej správy vytknúť, že nepredstavuje kontinuálny vývoj v rámci jednotlivých 
reforiem verejnej správy, predovšetkým v porovnaní s decentralizáciou verejnej správy. Kým 
                                                 
1 Škultéty, P.: Optimálna organizácia miestnej štátnej správy. In Teoretické otázky pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Merkury, 2013, s. 83.  
2 Vrabko, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. Bratislava : VO PF UK, 2001. 
3 Uvedený kompetenčný audit je potrebné vykonať na základe platného kompetenčného zákona, predovšetkým 
v prípade ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.  
4 Problematike nejasností deľby miestnej verejnej moci v kontexte ústavnej rovnováhy po decentralizácii verej-
nej správy sa komplexne venuje docent Sotolář vo svojom diele Miestna samospráva na Slovensku (Komunálne 
právo). Košice : Jozef Stodolář, 2002.  
5 Palúš, I.: Realizácia základných práv a slobôd vo verejnej správe. In Teória a prax verejnej správy. Košice : 
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 2004, s. 347.  
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decentralizácia verejnej správy predstavovala rozloženie kompetencií v rámci samosprávy, 
tak reforma verejnej správy ESO predstavuje určitú formu centralizácie výkonu verejnej sprá-
vy do rúk miestnej štátnej správy, ktorá sa v uvedenom kontexte redukuje len na všeobecnú 
miestnu štátnu správu, nakoľko zákonom o organizácii miestnej štátnej správy sa zavŕšil zánik 
špecializovanej miestnej štátnej správy. 

 
III. Návrhy zmien v zákone o organizácii štátnej správy 

v kontexte pracovného práva 
 
Platný zákon o organizácii miestnej štátnej správy predstavuje podstatnú zmenu v or-

ganizácii miestnej štátnej správy, nakoľko s konečnou platnosťou zrušuje špecializovanú 
miestnu štátnu správu. S procesom zrušenia orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy 
vyvstáva potreba dotiahnutia jednotlivých procesov, ktoré boli pred týmito orgánmi začaté, 
ale ešte neboli ukončené. Rovnako vystáva otázka, čo sa stane so zamestnancami, ktorí vyko-
návali štátnu službu alebo práce vo verejnom záujme v špecializovanej miestnej štátnej sprá-
ve, predovšetkým je podstatné to, ako uvedené organizačné zmeny v miestnej štátnej správe 
postihli pracovnoprávnu oblasť, ktorá sa týka týchto zamestnancov v požadovanom rozsahu. 

V tomto smere máme na mysli napríklad pracovnoprávne vzťahy zamestnancov ob-
vodných úradov životného prostredia, obvodných pozemkových úradov, obvodných úradov 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktoré boli § 8 zákona o organizácii miestnej štát-
nej správy zrušené. V rámci týchto obvodných úradov však boli zamestnaní zamestnanci, kto-
rí vykonávali buď štátnu službu podľa zákona o štátnej službe alebo vykonávali práce vo ve-
rejnom záujme podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. 

V prípade týchto zamestnancov mohol byť ich individuálny pracovnoprávny vzťah 
v rôznych úrovniach jeho fungovania, napríklad niektorí zamestnanci mohli byť v skúšobnej 
dobe, iní mohli byť vo výpovednej dobe, prípadne mohli byť uzatvorené pracovnoprávne 
vzťahy na skrátený pracovný čas a podobne. Každopádne z týchto pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov vznikajú určité práva a povinnosti, ktoré budú trvať ešte aj po skončení trvania 
obvodných úradov špecializovanej miestnej štátnej správy. V určitých prípadoch dokonca 
mohli nastať prípady vyvodenia pracovnoprávnej zodpovednosti za porušenie pracovnej dis-
ciplíny, ktorej podstatné atribúty sú uvedené v podobe výpočtu právnych povinností zamest-
nanca uvedených v § 83 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „Zákonník práce“). 

Prehľadnosti situácie nenapomáha ani právny stav, podľa ktorého sa na výkon práce 
týchto zamestnancov môžu vzťahovať viaceré právne predpisy, popri tých všeobecných, kto-
rými sú zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme alebo Zákonník 
práce, môže ísť aj o osobitné právne úpravy, ktoré upravujú predpisy správy životného pro-
stredia, správy katastra alebo správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, a z ich 
normatívneho textu taktiež vyplývajú pre týchto zamestnancov určité povinnosti, ktoré tvoria 
obsah podstatného pojmu pracovného práva, ktorým je „pracovná disciplína“ v komplexnom 
ponímaní. 

Veľmi dôležitým je aspekt, aby zamestnanci niekdajších obvodných úradov špeciali-
zovanej miestnej štátnej správy, ktoré s konečnou platnosťou zanikli k 1. októbru 2014, vyko-
návali v rámci okresných úradov alebo ústrednej štátnej správy tie úlohy, ktoré zodpovedajú 
ich odbornému zameraniu, a aby sa zo zamestnancov štátnej správy nestali zo dňa na deň za-
mestnanci verejnej služby, ktorá má odlišný právny režim v porovnaní so štátnou správou. 

Uvedené myšlienkové línie stáli pred tvorcami legislatívy reformy verejnej správy, 
ktorí sa mali vyrovnať s uvedenými otázkami,   to v počiatočnej fáze legislatívneho procesu, 
teda už pri tvorbe zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 
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v znení neskorších predpisov a zákona o organizácii miestnej štátnej správy, nakoľko tieto 
majú podstatný dosah na pracovnoprávnu oblasť. 

Pokiaľ konštatujeme, že zákon o organizácii miestnej štátnej správy je prameňom 
správneho práva, tak je ho podľa nášho názoru možné označiť aj ako prameň pracovného prá-
va, nakoľko upravuje a má vplyv aj na výkon práce vo verejnom sektore v podobe právnej 
úpravy postavenia zamestnancov štátnej a verejnej služby zamestnaných v miestnej štátnej 
správe. 

S veľkou mierou kritiky je možné zhodnotiť ustanovenia § 9 zákona o organizácii 
miestnej štátnej správy, podľa ktorých prešli práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých 
vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 pracovali v rámci príslušných 
špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy6 v sídle kraja alebo aj na tých, ktoré ne-
sídlili v sídle kraja na ministerstvo vnútra.  

V tomto prípade je možné z pohľadu pracovného práva kritizovať fakt, že títo zamest-
nanci uvedení v predošlom odseku sa stali zamestnancami na ústrednom orgáne štátnej sprá-
vy, teda prešli z miestnej štátnej správy na ministerstvo vnútra. Nechceme na tomto mieste 
polemizovať s týmto prechodom zamestnancov, musíme však podotknúť, že v miestnej štát-
nej správe prebiehajú iné rozhodovacie mechanizmy ako v ústrednej štátnej správe. Uvedené 
je najlepšie poznateľné v prípade foriem činnosti verejnej správy. Kým v ústrednej štátnej 
správe prevažujú normotvorné formy činnosti verejnej správy v podobe tvorby vyhlášok, 
opatrení a výnosov, tak v prípade miestnych orgánov štátnej správy ide skôr o rozhodovaciu 
činnosť, teda právnorealizačné formy činnosti verejnej správy. 

Normotvorné procesy zaujímajú v činnosti správnych orgánov ako spravujúcich sub-
jektov významné miesto pri realizácii funkcií a úloh verejnej správy. Z hľadiska početnosti sú 
frekventovanejšou formou činnosti ústredných orgánov štátnej správy a vlády. Miestne orgá-
ny štátnej správy skôr riešia konkrétne záležitosti a rozhodujú o nich.7       

V naznačenom kontexte odporúčame ministerstvu vnútra, aby títo zamestnanci boli 
včlenení pod vecne príslušné ministerstvo, teda napríklad niekdajší zamestnanci obvodného 
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie pod Ministerstvo dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v prípade obvodného úradu životného prostredia 
pod Ministerstvo životného prostredia a podobne. Uvedení zamestnanci však nemôžu byť 
zamestnaní pod vzniknutými okresnými úradmi, nakoľko tieto nemajú vlastnú právnu subjek-
tivitu, a preto nemôžu byť zamestnávateľmi podľa pracovného práva. 
„Podľa ustanovenia § 8 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávatelia vystupujú v pracovnopráv-
nych vzťahoch vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Práv-
nická osoba má tak spôsobilosť na práva a povinnosti, ako aj spôsobilosť na právne úkony 
a taktiež procesnú a deliktuálnu spôsobilosť.“8 

V kontexte uvedených súvislostí by sa podčlenením daných zamestnancov pod vecne 
príslušné ministerstvo umožnil aspoň vecne správny výkon kompetencií, ktoré sú vykonávané 
miestnou štátnou správou.9          

Veľkú kritiku je podľa nášho názoru možné vzniesť na adresu § 9 ods. 7 a 8, podľa 
ktorých zamestnanci, ktorí vykonávali práce vo verejnom záujme k 30. septembru 2013 
v príslušnom obvodnom úrade špecializovanej miestnej štátnej správy, tak ich práva 
a povinnosti z týchto pracovnoprávnych vzťahov prešli na ministerstvo vnútra. 

                                                 
6 Výpočet týchto už zrušených orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy je uvedený v § 8 zákona o orga-
nizácii miestnej štátnej správy. 
7 Škultéty, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Bratislava : VO PF UK, 1997, s. 82. 
8 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : MANZ, 1997, s. 70. 
9 Uvedené začlenenie zamestnancov musí prebiehať podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy, pričom výpočet ministerstiev nemožno chápať ako striktný.   
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decentralizácia verejnej správy predstavovala rozloženie kompetencií v rámci samosprávy, 
tak reforma verejnej správy ESO predstavuje určitú formu centralizácie výkonu verejnej sprá-
vy do rúk miestnej štátnej správy, ktorá sa v uvedenom kontexte redukuje len na všeobecnú 
miestnu štátnu správu, nakoľko zákonom o organizácii miestnej štátnej správy sa zavŕšil zánik 
špecializovanej miestnej štátnej správy. 

 
III. Návrhy zmien v zákone o organizácii štátnej správy 

v kontexte pracovného práva 
 
Platný zákon o organizácii miestnej štátnej správy predstavuje podstatnú zmenu v or-

ganizácii miestnej štátnej správy, nakoľko s konečnou platnosťou zrušuje špecializovanú 
miestnu štátnu správu. S procesom zrušenia orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy 
vyvstáva potreba dotiahnutia jednotlivých procesov, ktoré boli pred týmito orgánmi začaté, 
ale ešte neboli ukončené. Rovnako vystáva otázka, čo sa stane so zamestnancami, ktorí vyko-
návali štátnu službu alebo práce vo verejnom záujme v špecializovanej miestnej štátnej sprá-
ve, predovšetkým je podstatné to, ako uvedené organizačné zmeny v miestnej štátnej správe 
postihli pracovnoprávnu oblasť, ktorá sa týka týchto zamestnancov v požadovanom rozsahu. 

V tomto smere máme na mysli napríklad pracovnoprávne vzťahy zamestnancov ob-
vodných úradov životného prostredia, obvodných pozemkových úradov, obvodných úradov 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktoré boli § 8 zákona o organizácii miestnej štát-
nej správy zrušené. V rámci týchto obvodných úradov však boli zamestnaní zamestnanci, kto-
rí vykonávali buď štátnu službu podľa zákona o štátnej službe alebo vykonávali práce vo ve-
rejnom záujme podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. 

V prípade týchto zamestnancov mohol byť ich individuálny pracovnoprávny vzťah 
v rôznych úrovniach jeho fungovania, napríklad niektorí zamestnanci mohli byť v skúšobnej 
dobe, iní mohli byť vo výpovednej dobe, prípadne mohli byť uzatvorené pracovnoprávne 
vzťahy na skrátený pracovný čas a podobne. Každopádne z týchto pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov vznikajú určité práva a povinnosti, ktoré budú trvať ešte aj po skončení trvania 
obvodných úradov špecializovanej miestnej štátnej správy. V určitých prípadoch dokonca 
mohli nastať prípady vyvodenia pracovnoprávnej zodpovednosti za porušenie pracovnej dis-
ciplíny, ktorej podstatné atribúty sú uvedené v podobe výpočtu právnych povinností zamest-
nanca uvedených v § 83 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „Zákonník práce“). 

Prehľadnosti situácie nenapomáha ani právny stav, podľa ktorého sa na výkon práce 
týchto zamestnancov môžu vzťahovať viaceré právne predpisy, popri tých všeobecných, kto-
rými sú zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme alebo Zákonník 
práce, môže ísť aj o osobitné právne úpravy, ktoré upravujú predpisy správy životného pro-
stredia, správy katastra alebo správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, a z ich 
normatívneho textu taktiež vyplývajú pre týchto zamestnancov určité povinnosti, ktoré tvoria 
obsah podstatného pojmu pracovného práva, ktorým je „pracovná disciplína“ v komplexnom 
ponímaní. 

Veľmi dôležitým je aspekt, aby zamestnanci niekdajších obvodných úradov špeciali-
zovanej miestnej štátnej správy, ktoré s konečnou platnosťou zanikli k 1. októbru 2014, vyko-
návali v rámci okresných úradov alebo ústrednej štátnej správy tie úlohy, ktoré zodpovedajú 
ich odbornému zameraniu, a aby sa zo zamestnancov štátnej správy nestali zo dňa na deň za-
mestnanci verejnej služby, ktorá má odlišný právny režim v porovnaní so štátnou správou. 

Uvedené myšlienkové línie stáli pred tvorcami legislatívy reformy verejnej správy, 
ktorí sa mali vyrovnať s uvedenými otázkami,   to v počiatočnej fáze legislatívneho procesu, 
teda už pri tvorbe zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 
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V kontexte uvedeného ustanovenia došlo prakticky k tej situácii, že zamestnanci ve-
rejnej služby, ktorí vykonávali práce podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme prešli 
1. októbra 2013 do ústrednej štátnej správy, konkrétne na ministerstvo vnútra. Pritom na vý-
kon ústrednej štátnej správy sa vzťahuje zákon o štátnej službe. Navyše podľa textu osobitnej 
časti dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona o organizácii miestnej štátnej správy 
okresný úrad nemá postavenie právnickej osoby. Preto nebolo možné začleniť týchto zamest-
nancov do miestnej štátnej správy. 

Podobne, ako v prípade zamestnancov v štátnej správe, odporúčame ministerstvu vnút-
ra ako vecne príslušnému ministerstvu podriadiť týchto zamestnancov vecne príslušnému mi-
nisterstvu. Rovnako však ide o čiastočne vyhovujúce riešenie, a to z dôvodu rôznych foriem 
činnosti verejnej správy, ktoré sa uplatňujú v ústrednej a miestnej štátnej správe. 

V prípade prechodu týchto zamestnancov miestnej štátnej správy pod ministerstvo 
vnútra je potrebné zohľadňovať aj aspekt zachovania ich sociálnych práv garantovaných 
právnym poriadkom štátu v komplexnom rozsahu. 

V kontexte uvedeného je možné hovoriť o diferenciácii na ústavnoprávnu úpravu, zá-
konnú a vykonávaciu úpravu sociálnych práv v našom právnom poriadku. Pracovné právo 
neobsahuje celú oblasť sociálnych práv, ale len určitú podmnožinu. Sociálnym právom je na-
príklad právo na slobodný výber povolania podľa článku 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub-
liky (ďalej aj „Ústava“), výkon povolania je však spojený s výkonom hospodárskych aktivít, 
a preto je možné zaznamenať určitý prienik aj s obchodným právom, ale je možné konštato-
vať prienik sociálnych práv do každého právneho odvetvia štátu.10 

Podľa JUDr. Kurila je možné zaznamenať tieto najvýznamnejšie problémy článku 36 
Ústavy: 1) kolíziu so zákonom o minimálnej mzde, 2) nesystémové nadviazanie na článok 12 
Ústavy, 3) nevytvorenie dualizmu ochrany práce, a to „závislej práce“ v pracovnoprávnych 
a obdobných pracovných vzťahoch, respektíve „práce“, ktorá je právne spôsobilým predme-
tom občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, 4) súvisiace terminologické nepre-
snosti.11  

V prípade sociálnych práv predstavuje článok 2 ods. 2 významné interpretačné pravid-
lo napríklad pre posúdenie článku 35 Ústavy Slovenskej republiky.12 

Právne postavenie zamestnancov zaniknutej špecializovanej miestnej štátnej správy je 
potrebné vnímať aj v kontexte ich odmeňovania a sociálneho zabezpečenia, kde by malo dôjsť 
k určitej kontinuálnosti. 

„Právo na odmenu za vykonanú prácu vyjadruje jednu z hlavných charakteristík pra-
covného pomeru, základného druhu pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť.“13 

„Právo sociálneho zabezpečenia realizuje sociálne a hospodárske práva občanov.“14 
Pokiaľ sa zaoberáme zákonom o organizácii miestnej štátnej správy z pohľadu pra-

covného práva, tak je problematickým aspekt politických vplyvov na výkon miestnej štátnej 
správy, čo sa prejavuje vymenúvacím princípom, ktorý sa uplatňuje v prípade vymenúvania 
prednostov okresných úradov všeobecnej miestnej štátnej správy. Prednostu okresného úradu 
totiž vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej 
republiky. Ide teda o podstatný politický vplyv na výkon miestnej štátnej správy. 
                                                 
10 Kuril, M.: Pojem „pracovník“ v pracovnom práve  (rámcová teoreticko-právna analýza). In Hybné sily rozvoja 
regiónov. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 181. 
11 Kuril, M., Vicen, V.: Analýza článku 36 Ústavy Slovenskej republiky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, 
no. 2, vol. 8. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 107-108.  
12 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-
ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, no. 1, vol. 8. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 83-84.  
13 Nováková, M.: Minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. In Legislatívne zmeny v Zákonníku 
práce v rokoch 2011 – 2013, Bratislava : Merkury, 2013, s. 74.  
14 Matlák, J.: Zásadné legislatívne úpravy v poisťovacom systéme. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce v 
rokoch 2011 – 2013, Bratislava : Merkury, 2013, s. 64. 
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V kontexte správnej vedy je politický vplyv na výkon miestnej štátnej správy hodno-
tený značne nesúhlasne. V popredí je totiž princíp eliminácie politických vplyvov na miestnu 
štátnu správu a vyzdvihuje sa meritný princíp obsadenia miest vo verejnej správe, podľa kto-
rého je potrebné pri obsadení miest vo verejnej správe vyzdvihovať predovšetkým aspekt od-
bornosti, vzdelania a skúsenosti.15  

V kontexte uvedeného navrhujeme ministerstvu vnútra, aby vypustilo normatívny text  
§ 2 ods. 2 a 4 a zaviedlo model obsadenia miest prednostov obvodných úradov na základe 
povinných výberových konaní. Navrhujeme nasledovný model: v prípade ustanovovania 
prednostov okresných úradov by mali byť vyhlasované povinné výberové konania cez maso-
vokomunikačné prostriedky, podobne, ako je tomu pri obsadení miest v štátnej správe. 
V prípade tohto modelu by mali byť podľa nášho názoru vytvorené výberové komisie, ktoré 
by mali byť vytvárané nielen zo zamestnancov miestnej štátnej správy, ale predovšetkým 
z erudovaných odborníkov venujúcich sa problematike verejnej správy vo všeobecnosti. 

Legislatívne je možné komplexný procesný postup výberových konaní na miesta 
prednostov okresných úradov ustanoviť aj v tomto zákone o organizácii miestnej štátnej sprá-
vy, ale rovnako môže byť s doplnkami ustanovený aj v zákone o štátnej službe, pričom ako 
nevyhnutné je ustanoviť kritériá pre výber kandidátov ma funkčné miesto prednostu okresné-
ho úradu, ktorými by mali byť podľa nášho názoru kritériá odbornosti, vzdelania a praxe. 

Rovnako je nevyhnutné určiť kritériá pre ustanovovanie členov výberových komisií 
a dopracovať možnosť neúspešných kandidátov na funkciu prednostu okresného úradu domá-
hať sa nápravy.  
 

IV. Záver 
 
V rámci záveru predloženého príspevku považujeme za potrebné uviesť jeho možné 

myšlienkové prínosy, ktoré sú naplnením vpredu uvedených cieľových určení. 
V úvodnej časti bolo poukázané na jednotlivé problémy aktuálnej reformy verejnej 

správy, ktorá je reformou organizácie miestnej štátnej správy, pričom sa opomína jej možný 
vzťah k samospráve. Ide pritom o podstatné vzťahy, ktoré majú vplyv na organizačnú 
a funkčnú úroveň výkonu verejnej správy ako celku. Navyše aktuálna reforma verejnej správy 
prerušila akú-akú kontinuitu doterajších reforiem verejnej správy, nakoľko predstavuje 
z pohľadu svojho principiálneho zamerania integráciu výkonu štátnej správy do jednej inštitú-
cie miestnej štátnej správy, kým decentralizácia verejnej správy predstavovala proces presunu 
jednotlivých kompetenčných okruhov zo štátnej správy na územnú samosprávu. 

Podstatnou časťou príspevku je návrh zmien zákona o organizácii miestnej štátnej 
správy, čo považujeme za dôležité z pohľadu správneho a pracovného práva. Ide napríklad 
o prechod zamestnancov štátnej a verejnej služby okresného úradu na ministerstvo vnútra, čo 
považujeme za nevyhovujúce, a bol uvedený návrh na pridelenie týchto zamestnancov prí-
slušné ministerstvo. Rovnako v prípade vymenúvania prednostov okresných úradov vládou 
Slovenskej republiky považujeme uvedený princíp za ne vhodný a navrhujeme obligatórne 
výberové konania na tieto vedúce funkčné pozície v štátnej správe. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Problematike jednotlivých prístupov obsadenia miest vo verejnej správe sa zaoberá profesor Prusák vo svojom 
diele: Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 1995. 
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V kontexte uvedeného ustanovenia došlo prakticky k tej situácii, že zamestnanci ve-
rejnej služby, ktorí vykonávali práce podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme prešli 
1. októbra 2013 do ústrednej štátnej správy, konkrétne na ministerstvo vnútra. Pritom na vý-
kon ústrednej štátnej správy sa vzťahuje zákon o štátnej službe. Navyše podľa textu osobitnej 
časti dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona o organizácii miestnej štátnej správy 
okresný úrad nemá postavenie právnickej osoby. Preto nebolo možné začleniť týchto zamest-
nancov do miestnej štátnej správy. 

Podobne, ako v prípade zamestnancov v štátnej správe, odporúčame ministerstvu vnút-
ra ako vecne príslušnému ministerstvu podriadiť týchto zamestnancov vecne príslušnému mi-
nisterstvu. Rovnako však ide o čiastočne vyhovujúce riešenie, a to z dôvodu rôznych foriem 
činnosti verejnej správy, ktoré sa uplatňujú v ústrednej a miestnej štátnej správe. 

V prípade prechodu týchto zamestnancov miestnej štátnej správy pod ministerstvo 
vnútra je potrebné zohľadňovať aj aspekt zachovania ich sociálnych práv garantovaných 
právnym poriadkom štátu v komplexnom rozsahu. 

V kontexte uvedeného je možné hovoriť o diferenciácii na ústavnoprávnu úpravu, zá-
konnú a vykonávaciu úpravu sociálnych práv v našom právnom poriadku. Pracovné právo 
neobsahuje celú oblasť sociálnych práv, ale len určitú podmnožinu. Sociálnym právom je na-
príklad právo na slobodný výber povolania podľa článku 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub-
liky (ďalej aj „Ústava“), výkon povolania je však spojený s výkonom hospodárskych aktivít, 
a preto je možné zaznamenať určitý prienik aj s obchodným právom, ale je možné konštato-
vať prienik sociálnych práv do každého právneho odvetvia štátu.10 

Podľa JUDr. Kurila je možné zaznamenať tieto najvýznamnejšie problémy článku 36 
Ústavy: 1) kolíziu so zákonom o minimálnej mzde, 2) nesystémové nadviazanie na článok 12 
Ústavy, 3) nevytvorenie dualizmu ochrany práce, a to „závislej práce“ v pracovnoprávnych 
a obdobných pracovných vzťahoch, respektíve „práce“, ktorá je právne spôsobilým predme-
tom občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, 4) súvisiace terminologické nepre-
snosti.11  

V prípade sociálnych práv predstavuje článok 2 ods. 2 významné interpretačné pravid-
lo napríklad pre posúdenie článku 35 Ústavy Slovenskej republiky.12 

Právne postavenie zamestnancov zaniknutej špecializovanej miestnej štátnej správy je 
potrebné vnímať aj v kontexte ich odmeňovania a sociálneho zabezpečenia, kde by malo dôjsť 
k určitej kontinuálnosti. 

„Právo na odmenu za vykonanú prácu vyjadruje jednu z hlavných charakteristík pra-
covného pomeru, základného druhu pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť.“13 

„Právo sociálneho zabezpečenia realizuje sociálne a hospodárske práva občanov.“14 
Pokiaľ sa zaoberáme zákonom o organizácii miestnej štátnej správy z pohľadu pra-

covného práva, tak je problematickým aspekt politických vplyvov na výkon miestnej štátnej 
správy, čo sa prejavuje vymenúvacím princípom, ktorý sa uplatňuje v prípade vymenúvania 
prednostov okresných úradov všeobecnej miestnej štátnej správy. Prednostu okresného úradu 
totiž vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej 
republiky. Ide teda o podstatný politický vplyv na výkon miestnej štátnej správy. 
                                                 
10 Kuril, M.: Pojem „pracovník“ v pracovnom práve  (rámcová teoreticko-právna analýza). In Hybné sily rozvoja 
regiónov. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 181. 
11 Kuril, M., Vicen, V.: Analýza článku 36 Ústavy Slovenskej republiky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, 
no. 2, vol. 8. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 107-108.  
12 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-
ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, no. 1, vol. 8. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 83-84.  
13 Nováková, M.: Minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. In Legislatívne zmeny v Zákonníku 
práce v rokoch 2011 – 2013, Bratislava : Merkury, 2013, s. 74.  
14 Matlák, J.: Zásadné legislatívne úpravy v poisťovacom systéme. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce v 
rokoch 2011 – 2013, Bratislava : Merkury, 2013, s. 64. 
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context of the labour legal regulations. The frame of this article is the negative aspect of the 
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political influences in the public administration, because the chiefs of the districts constitute 
the government of Slovak republic. The article is holding out the specific model of the appo-
intment of the chiefs of the individual districts through the compulsory selections, because it 
is in the Civil Service. 
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Proces obsadenia miest v štátnej správe a moderná štátna správa 
 

JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD. 
 

I. Úvod 
 

V úvode predloženého článku považujeme za potrebné naznačiť jeho východiskové 
myšlienkové línie, ktoré zároveň predstavujú jeho cieľové určenia. 

Prvým podstatným cieľom predloženého textu je naznačenie náhľadov na vymedzenie 
právneho pojmu „moderná štátna správa“. Tento pojem predstavuje cieľové určenie jednotli-
vých snáh vedcov v oblasti správneho a pracovného práva, nakoľko je určitým cieľovým sta-
vom, ktorý znamená cieľ výkonu každej aktivity vo verejnej správe. 

Moderná štátna správa je teda stredobodom záujmu správnej vedy a vedy pracovného 
práva, a preto sa pokúsime o jej naznačenie z uvedeného pohľadu. Koncept modernej štátnej 
správy si ale vyžaduje aj potrebné praktické dôsledky na proces obsadenia miest vo verejnej 
správe v záujme efektívneho napĺňania potrieb štátneho občana, kedy štátna správa musí byť 
spôsobilá napĺňať úlohy, ktoré jej ukladá zákon v záujme dosiahnutia spokojnosti štátneho 
občana s výkonom štátnej správy. 

Štátna správa predstavuje široko zameraný fenomén, kedy je možné zaznamenať určité 
vstupné parametre, ktoré ovplyvňujú štátnu správu, ktoré sa v procese jej výkonu pretran-
sformujú na výstupy, ktoré svedčia o efektívnosti výkonu štátnej správy. Uvedené poznatky je 
možné aspoň do určitej miery zachytiť do tzv. megateórie vývoja štátnej správy, ktorá napo-
máha pochopiť význam fungovania štátnej správy, predstavuje určitý model jej fungovania 
a navrhuje možné úpravy de lege ferenda, čím je možné priblížiť sa k aspektu modernej štát-
nej správy, čím sa v konečnom dôsledku zvýši trend potreby adaptability štátnej správy na 
potreby občianskej spoločnosti. 

Preto sa aspoň rámcovou formou pokúsime naznačiť možné východiská správnej ve-
dy, pretože len v kontexte s ňou je možné sa zaoberať zefektívnením akéhokoľvek procesu, 
ktorý má prebiehať v rámci verejnej správy. Správna veda pritom napomáha k lepšiemu po-
znaniu nedostatkov štátnej správy, ktoré presne popisuje, a tým uľahčuje možnosti nájsť mož-
né riešenia uvedených problémov. Preto sa v ďalšom texte pokúsime naznačiť východiská 
správnej vedy, ktorá nadobúda exaktný charakter a pokúša sa o navrhovanie možných trendov 
vývoja štátnej správy, aj keď ide o veľmi náročnú úlohu, a to aj v kontexte „turbulentného“ 
spoločenského vývoja, ktorý v podstatnej rovine ovplyvňuje aj vývoj štátnej správy. 

Podstatným cieľom predloženého textu je taktiež naznačenie potrebných zmien v ob-
sadzovaní funkčných miest v štátnej správe. O načrtnutie možných problémov v tomto proce-
se sa pokúsime aj v kontexte aktuálnej reformy verejnej správy ESO, ktorá však nepriniesla 
v obsadzovaní miest v štátnej správe požadované pozitívne zmeny. Predovšetkým zákon č. 
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o organizácii miestnej štátnej správy“) ponechal vo svojom ustanovení § 2 ods. 2 ne-
želaný politický vplyv na miestnu štátnu správu, keď konštatuje, že „okresný úrad riadi a za 
jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slo-
venskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.“ 

V naznačenom kontexte možných nedoriešení vyplývajúcich aj z reformy verejnej 
správy ESO sa pokúsime o možné načrtnutia zmien v obsadzovaní funkčných miest v štátnej 
správe. Ide o pracovnoprávnu oblasť, nakoľko táto problematika obsadzovania funkčných 
miest v štátnej správe je upravená zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), ktorý je prameňom pracovného práva, 
pričom v pracovnom práve je možné zaznamenať širokú rôznorodosť jeho prameňov. 
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„Odrazom rôznorodosti predmetu pracovného práva je aj rôznorodosť prameňov vy-
tvorených v priebehu jeho vývoja.“1 V kontexte uvedeného teda poukážeme na jednotlivé 
aspekty problémov v súvislosti s obsadzovaním funkčných miest v štátnej správe, pričom si 
uvedomujeme, že sa nám nepodarí uviesť každý jeden aspekt tohto problému, ktorý 
v konečnom dôsledku spôsobuje zníženie výkonu štátnej správy, a teda spôsobuje obmedze-
nie jednotlivých funkcií a cieľov, ktoré má napĺňať štátna správa. 

V neposlednom rade sa pokúsime o to, aby predložený článok nadobudol syntetizujúci 
charakter, teda aby bol jednotou teoretických poznatkov, ktoré však nadobudnú svoje praktic-
ké vyjadrenie v návrhoch riešení, pričom tým prispejeme k zefektívneniu procesu obsadenia 
miest v štátnej správe, predovšetkým v záujme naplnenia meritného princípu obsadzovania 
miest v štátnej správe. 

„V meritnom systéme sa obsadzovanie funkcií v štátnej správe uskutočňuje na základe 
kvalifikácie, schopnosti, výkonu a nie podľa politickej príslušnosti alebo iných kritérií, ktoré 
charakterizujú spoliálny systém.“2 

 
II. Všeobecná charakteristika modernej štátnej správy 

v kontexte správnej vedy a vedy pracovného práva 
 
Moderná štátna správa je stredobodom záujmu správnej vedy a vedy pracovného práva 

ako samostatných vedných disciplín. Preto skôr, ako pristúpime k vymedzeniu právneho po-
jmu „moderná štátna správa“, považujeme za potrebné aspoň rámcovou formou vymedziť 
správnu vedu a vedu pracovného práva. 

Správna veda predstavuje vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá problematikou zefektív-
nenia organizačnej štruktúry a funkčného výkonu celej verejnej správy, ako aj princípmi 
a modelmi jej fungovania. Správnou vedou je v podstate možné rozumieť takú vednú discip-
línu, bez ktorej nie je možné skúmať optimálne varianty, modely fungovania štátnej správy, 
predovšetkým z pohľadu jej racionálneho a efektívneho fungovania.   

„Správna veda je vednou disciplínou, ktorá skúma organizáciu a činnosť verejnej 
správy v jej skutočnej a reálnej podobe.“3   

Správna veda sa nezaoberá len problémami štátnej správy, ale taktiež aj problémami 
správneho práva, a preto špecifické znaky vedy správneho práva je možné pričleniť aj 
k správnej vede. 

„Z hľadiska všeobecnejších súvislostí treba vedu správneho práva charakterizovať 
ako: a) spoločenskú vedu, b) vedu, ktorá sledujúc iné vedy sa prejavuje ako veda využívajúca 
ich podnety, c) hraničnú, d) abstraktnú, e) viac informovanú, f) exaktnejšiu, g) viac prognos-
tickú.“4 

Uvedené systémové prístupy správnej vedy a vedy správneho práva teda vyúsťujú do 
formulovania akejsi predstavy modernej štátnej správy v kontexte správneho práva, kedy je ju 
možné vymedziť ako štátnu správu, ktorá je schopná efektívne uspokojovať potreby obyvate-
ľov štátu, ktoré sa týkajú výkonu úloh štátnej správy alebo verejnej spravovanosti. 

Uvedené vymedzenie modernej štátnej správy sa viaže na megateóriu vývoja verejnej 
správy, ktorá sa zaoberá aj štátnou správou z rôznych uhlov pohľadu. 

Megateória štátnej správy ako komplexná systémová teória má za cieľ zjednotiť retro-
spektívne náhľady so súčasným stavom a na základe posúdenia súvislostí určiť budúci vývoj 
štátnej správy.  

                                                 
1 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : MANZ, 1997, s. 30. 
2 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 1995, s. 76. 
3 Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava : VEDA, 2008, s. 65. 
4 Gašpar, M.: Správne právo. Teória a prax. Pezinok : Agentúra Fischer & TypoSet, 1998, s. 9. 
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želaný politický vplyv na miestnu štátnu správu, keď konštatuje, že „okresný úrad riadi a za 
jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slo-
venskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.“ 

V naznačenom kontexte možných nedoriešení vyplývajúcich aj z reformy verejnej 
správy ESO sa pokúsime o možné načrtnutia zmien v obsadzovaní funkčných miest v štátnej 
správe. Ide o pracovnoprávnu oblasť, nakoľko táto problematika obsadzovania funkčných 
miest v štátnej správe je upravená zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), ktorý je prameňom pracovného práva, 
pričom v pracovnom práve je možné zaznamenať širokú rôznorodosť jeho prameňov. 
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Problematikou modernej štátnej správy sa zaoberá aj veda pracovného práva, v tomto 
prípade je však stredobodom jej záujmu pracovnoprávna oblasť výkonu štátnej služby. Platný 
zákon o štátnej službe ustanovuje proces vzniku, zmeny a zániku štátnozamestnaneckého pra-
covného pomeru, pričom v tomto smere sa veda pracovného práva zaoberá otázkou vytvára-
nia vhodných pracovných podmienok zamestnancov štátnej správy, efektívnosťou ich pra-
covnoprávneho výkonu, aspektom objektívnosti výberových konaní v štátnej správe, ktoré sú 
obligatórne. 

Pracovné právo sa v tomto smere zaoberá aj problematikou uplatňovania meritného 
princípu obsadzovania funkčných miest vo verejnej správe, kde je stredobodom záujmu as-
pekt takej optimalizácie procesu výberových konaní, aby sa do štátnej správy dostávali naozaj 
ľudia odborne erudovaní a schopní, ktorí si budú riadne plniť svoje právne povinnosti, pričom 
je teda predmetom vedy pracovného práva aj aspekt čiastočného odpolitizovania štátnej sprá-
vy v záujme zefektívnenia úloh štátnej správy. 

Podstatnými normami upravujúcimi právne postavenie zamestnancov v štátnej správe 
a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme sú zákon o štátnej službe a zákon č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.5  

Rovnako je stredobodom záujmu vedy pracovného práva aj aspekt možnej ochrany 
uchádzača o štátnozamestnanecké miesto pred neoprávneným vylúčením z výberového kona-
nia alebo pred nesprávnym ohodnotením vedomostí, pričom musíme skonštatovať, že v plat-
nom zákone o štátnej službe takýto mechanizmus možnej ochrany chýba, čo spôsobuje ne-
možnosť ochrany pred neoprávnenými rozhodnutiami v prípade výberových konaní. 

Právo na prácu a teda aj na riadne výberové konanie s objektívnym priebehom je 
ústavným (sociálnym) právom každého štátneho občana. Právo na prácu je v osobitných pra-
covných predpisoch dotvárané duálne, a to v prostredí pracovného práva („závislá práca“) 
alebo obchodného, respektíve občianskeho práva („práca“, ktorá spĺňa znaky „závislej prá-
ce“).6 V kontexte uvedeného je teda možné hovoriť o diferenciácii na ústavnoprávnu úpravu, 
zákonnú a vykonávaciu úpravu sociálnych práv v našom právnom poriadku. Pracovné právo 
neobsahuje celú oblasť sociálnych práv, ale len určitú podmnožinu.7 

„Pracovné právo prostredníctvom svojej legislatívy rieši aktuálne potreby rozvíjajúce-
ho sa pracovného trhu, pričom vo forme mnohých právnych noriem určuje pravidlá správania 
sa na trhu práce.“8 Pokiaľ ide o oblasť pracovného práva, tak Kuril uviedol zvýšenú garanciu 
stability znenia Zákonníka práce tak v rozvoji autonómnej procesnej úpravy pracovného práva 
mimo rámca Občianskeho súdneho poriadku,9 ako aj v priznaní právneho statusu ústavného 
zákona Zákonníka práce.10 

V prípade sociálnych práv predstavuje čl. 2 ods. 2 významné interpretačné pravidlo 
napríklad na posúdenie čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený aspekt je poznateľný 
v prípade článku 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý znie: „Občania majú právo na 

                                                 
5 Kuril, J., Minčič, V.: Pracovnoprávne aspekty výkonu verejnej/štátnej služby v podmienkach Slovenskej repub-
liky. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 21. 
6 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-
ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, no. 1, vol. 8. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 83. 
7 Kuril, M.: Pojem „pracovník“ v pracovnom práve (rámcová teoreticko-právna analýza). In Hybné sily rozvoja 
regiónov. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 181. 
8 Hamuľák, J.: Fakultatívnosť aktívnych opatrení na trhu práce. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce 
v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 5. 
9 Kuril, M.: Procesná autonómnosť pracovného práva – quo vadis? In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 31. 
10 Kuril, M.: Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho zabezpečovania. In Verejná 
správa a regionálny rozvoj, no. 2, vol. 7. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 73.  
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prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny ne-
môžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.“11 

Sociálne práva občanov sú v úzkom súvise s právom sociálneho zabezpečenia, predo-
všetkým jednotlivými druhmi sociálneho poistenia a práva na spravodlivú odmenu za vyko-
nanú prácu, čo sa týka aj právneho postavenia  zamestnanca štátnej služby. „Pod pojmom 
rozsah sociálneho poistenia treba rozumieť subjekty, ktoré sú poistené v rámci nemocenského 
poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia a ga-
rančného poistenia.“12 

„Právo na odmenu za vykonanú prácu dostatočnú na to, aby umožnila zamestnancom 
dôstojnú životnú úroveň, sa zabezpečuje prostredníctvom zákonov a podzákonných noriem, 
ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a v rámci nich osobitne konkretizujú odmeňovanie.“13 

Komplikovanou je otázka práva na štrajk štátneho zamestnanca v komplexnom rozsa-
hu. „Právo na štrajk predstavuje jedno zo základných práv garantované priamo Ústavou Slo-
venskej republiky a Listinou základných práv a slobôd.“14 

Stredobodom záujmu vedy pracovného práva v prípade štátnozamestnaneckých pome-
rov je taktiež aspekt ochrany štátneho zamestnanca pred neoprávneným prepustením zo štát-
nej služby, kedy neexistuje špecifická inštitúcia, ktorá by dozorovala riadny výkon štátnej 
služby, čo je podstatné aj z pohľadu ochrany štátneho zamestnanca pred neoprávnenými po-
kynmi zamestnávateľa v štátnej službe. 

 
III. Problémy obsadenia miest v štátnej správe v kontexte zákona o štátnej službe 
 
V tejto časti predloženého článku považujeme za potrebné poukázať na problémové 

okruhy zákona o štátnej službe v kontexte pracovného práva, pričom uvedieme aj riešenia.  
Tak ako bolo v predchádzajúcom texte už uvedené, platný zákon o štátnej službe usta-

novuje obligatórne výberové konania na obsadenie akejkoľvek pozície, funkčného miesta v 
štátnej správe. Ide pritom nielen o funkčné miesta v ústrednej štátnej správe, ale aj v miestnej 
štátnej správe, ktorá je v súčasnosti redukovaná výlučne na oblasť okresných úradov. Vyme-
núvací princíp sa uplatňuje len pri vedúcich predstaviteľoch ústrednej štátnej správy, s čím ale 
počítajú právne systémy aj v iných krajinách, s kritikou je však možné pristupovať k vymenú-
vaniu prednostov okresných úradov vládou Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra 
Slovenskej republiky. 

V naznačenom kontexte navrhujeme model uplatnenia obligatórnych výberových ko-
naní prednostov okresných úradov, ktorí by mali byť vyberaní prostredníctvom nezávislých 
výberových konaní. Platný zákon o štátnej službe by mal presne ustanoviť, kto môže byť čle-
nom takejto výberovej komisie, teda predovšetkým kritériá praxe, odbornosti a vzdelania. 
Podľa nášho názoru by nemalo ísť len o zamestnancov štátnej správy, ale taktiež o erudova-
ných odborníkov z akademickej obce s právnickým vzdelaním, ktorí majú potrebné a aj teore-
tické skúsenosti s výkonom štátnej správy. 

Rovnako nepovažujeme za vhodné, aby sa vymenúvací princíp prednostov okresných 
úradov vyčleňoval do zákona o organizácii miestnej štátnej správy. Nakoľko prednostovia 
okresných úradov sú vedúcimi zamestnancami štátnej správy, mal by na vznik ich štátnoza-
mestnaneckého pomeru platiť rovnaký princíp ako na ostatných štátnych zamestnancov, teda 
                                                 
11 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-
ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, no. 1, vol. 8. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 83-84.   
12 Matlák, J.: Zásadné legislatívne úpravy v poisťovacom systéme. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce 
v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 65. 
13 Nováková, M.: Minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. In Legislatívne zmeny v Zákonníku 
práce v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 72. 
14 Pavol, J.: Analýza sporných otázok právnej úpravy štrajku v Slovenskej republike. In Soziale Aspekte der 
Verfassung der Slowakischen Republik (1993 – 2013). Wien : Paul Gerin, 2013, s. 81. 
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Problematikou modernej štátnej správy sa zaoberá aj veda pracovného práva, v tomto 
prípade je však stredobodom jej záujmu pracovnoprávna oblasť výkonu štátnej služby. Platný 
zákon o štátnej službe ustanovuje proces vzniku, zmeny a zániku štátnozamestnaneckého pra-
covného pomeru, pričom v tomto smere sa veda pracovného práva zaoberá otázkou vytvára-
nia vhodných pracovných podmienok zamestnancov štátnej správy, efektívnosťou ich pra-
covnoprávneho výkonu, aspektom objektívnosti výberových konaní v štátnej správe, ktoré sú 
obligatórne. 

Pracovné právo sa v tomto smere zaoberá aj problematikou uplatňovania meritného 
princípu obsadzovania funkčných miest vo verejnej správe, kde je stredobodom záujmu as-
pekt takej optimalizácie procesu výberových konaní, aby sa do štátnej správy dostávali naozaj 
ľudia odborne erudovaní a schopní, ktorí si budú riadne plniť svoje právne povinnosti, pričom 
je teda predmetom vedy pracovného práva aj aspekt čiastočného odpolitizovania štátnej sprá-
vy v záujme zefektívnenia úloh štátnej správy. 

Podstatnými normami upravujúcimi právne postavenie zamestnancov v štátnej správe 
a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme sú zákon o štátnej službe a zákon č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.5  

Rovnako je stredobodom záujmu vedy pracovného práva aj aspekt možnej ochrany 
uchádzača o štátnozamestnanecké miesto pred neoprávneným vylúčením z výberového kona-
nia alebo pred nesprávnym ohodnotením vedomostí, pričom musíme skonštatovať, že v plat-
nom zákone o štátnej službe takýto mechanizmus možnej ochrany chýba, čo spôsobuje ne-
možnosť ochrany pred neoprávnenými rozhodnutiami v prípade výberových konaní. 

Právo na prácu a teda aj na riadne výberové konanie s objektívnym priebehom je 
ústavným (sociálnym) právom každého štátneho občana. Právo na prácu je v osobitných pra-
covných predpisoch dotvárané duálne, a to v prostredí pracovného práva („závislá práca“) 
alebo obchodného, respektíve občianskeho práva („práca“, ktorá spĺňa znaky „závislej prá-
ce“).6 V kontexte uvedeného je teda možné hovoriť o diferenciácii na ústavnoprávnu úpravu, 
zákonnú a vykonávaciu úpravu sociálnych práv v našom právnom poriadku. Pracovné právo 
neobsahuje celú oblasť sociálnych práv, ale len určitú podmnožinu.7 

„Pracovné právo prostredníctvom svojej legislatívy rieši aktuálne potreby rozvíjajúce-
ho sa pracovného trhu, pričom vo forme mnohých právnych noriem určuje pravidlá správania 
sa na trhu práce.“8 Pokiaľ ide o oblasť pracovného práva, tak Kuril uviedol zvýšenú garanciu 
stability znenia Zákonníka práce tak v rozvoji autonómnej procesnej úpravy pracovného práva 
mimo rámca Občianskeho súdneho poriadku,9 ako aj v priznaní právneho statusu ústavného 
zákona Zákonníka práce.10 

V prípade sociálnych práv predstavuje čl. 2 ods. 2 významné interpretačné pravidlo 
napríklad na posúdenie čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený aspekt je poznateľný 
v prípade článku 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý znie: „Občania majú právo na 

                                                 
5 Kuril, J., Minčič, V.: Pracovnoprávne aspekty výkonu verejnej/štátnej služby v podmienkach Slovenskej repub-
liky. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 21. 
6 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-
ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, no. 1, vol. 8. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 83. 
7 Kuril, M.: Pojem „pracovník“ v pracovnom práve (rámcová teoreticko-právna analýza). In Hybné sily rozvoja 
regiónov. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 181. 
8 Hamuľák, J.: Fakultatívnosť aktívnych opatrení na trhu práce. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce 
v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 5. 
9 Kuril, M.: Procesná autonómnosť pracovného práva – quo vadis? In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 31. 
10 Kuril, M.: Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho zabezpečovania. In Verejná 
správa a regionálny rozvoj, no. 2, vol. 7. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 73.  



64
64 

mali by sa podrobovať obligatórnym výberovým konaniam podľa zákona o štátnej službe 
a tam by mal byť tento proces upravený. 

V prípade prednostov okresných úradov je však potrebné proces ich výberových ko-
naní v zákone o štátnej službe vypracovať z vecného a právneho hľadiska. Uvedený proces 
obligatórnych výberových konaní totiž doposiaľ nebol právne ustanovený, nakoľko je zauží-
vaná prax, podľa ktorej sa uplatňujú politické vplyvy aj v miestnej štátnej správe, teda že poli-
tikmi ustanovené osoby budú vykonávať miestnu štátnu správu. 

Platný zákon o štátnej službe je preto potrebné doplniť o výberové konanie prednostov 
okresných úradov, kde by malo byť ustanovené: 

– ustanovovanie špecifickej výberovej komisie, ktorá bude vyberať z uchádzačov na funk-
čné miesto prednostu okresného úradu, ako už bolo uvedené, malo by ísť o erudovaných za-
mestnancov štátnej správy a odborníkov, napríklad príslušníkov akademickej obce s právnic-
kým vysokoškolským vzdelaním, 

– taxatívne ustanovené kritériá, ktoré musí naplniť uchádzač o funkčné štátnozamestnanecké 
miesto prednostu okresného úradu. Malo by ísť o kritériá odbornosti, vzdelania a praxe. Mi-
nimálne kritériá by mali byť vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa vo vednom odbore právo, 
odborná prax v štátnej správe minimálne 5 rokov, pričom by malo ísť o vedúcu pozíciu 
v štátnej správe, 

– všetky podklady, písomnosti, ktoré musí uchádzač o zamestnanie predložiť výberovej ko-
misii v ustanovenej lehote, teda doklady o vzdelaní, zápočtové listy od predošlých zamestná-
vateľov potvrdzujúce dĺžku odbornej praxe v štátnej správe, bezúhonnosť a pod., 

– nakoľko výberové konanie na funkčné miesto prednostu okresného úradu je procesným 
konaním správneho a pracovného práva, je potrebné dopracovať špecifické procesné inštitúty, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadny priebeh uvedeného procesu, teda napríklad pravidlá pre špeci-
fické počítanie lehôt, dôkazy, ktoré môžu uchádzači využiť na preukázanie skutočností, ktoré 
tvrdia, problematika vypracovania procesných inštitútov pre výberové konania je problémom 
celého zákona o štátnej službe, nakoľko takáto časť tam absentuje. Navyše zákon o štátnej 
službe subsidiárne využíva aj Zákonník práce, čo ešte zneprehľadňuje celú situáciu, 

– vydávanie meritórnych rozhodnutí vo výberových konaniach, taxatívne náležitosti takých-
to rozhodnutí, prinajmenšom výroková časť, odôvodnenie a možnosť opravného prostriedku 
v prípade zamietavého stanoviska výberovej komisie. V kontexte uvedeného zastávame ná-
zor, že rozhodnutie výberovej komisie o neprijatí uchádzača o štátnozamestnaneckého pome-
ru je rozhodnutím o jeho ústavnom práve na prácu a preto neobstojí doterajšia právna prax, 
podľa ktorej neúspešný uchádzač o zamestnanie je len vyrozumený o výsledku výberového 
konania a nemá právne relevantnú možnosť napadnúť takéto výberové konanie. Preto je po-
trebné v komplexnom rozsahu v zákone o štátnej službe dopracovať opravné prostriedky proti 
rozhodnutiam výberových komisií, s ustanovením inštitúcií, ktoré môžu takéto rozhodnutia 
preskúmavať, 

– v plnej miere je pritom potrebné rešpektovať suspenzívny a devolučný účinok opravného 
prostriedku, podľa ktorého nemôže uchádzač, ktorý bol v predmetnom výberovom konaní 
úspešný zastávať funkčné miesto dovtedy, dokiaľ sa právne relevantne nerozhodne o oprav-
ných prostriedkoch neúspešných uchádzačov vo výberovom konaní. 

Problémom platného zákona o štátnej službe je fakt, že nevytvára podmienky pre ka-
riérny a meritný systém obsadzovania funkčných miest vo verejnej správe. „V rámci kariér-
neho systému sa sformovali určité princípy výkonu štátnej služby, osobitne tieto: a) služobný 
postup na základe vopred určených podmienok, b) požiadavka mlčanlivosti, c) nezlučiteľnosť 
štátnej služby s inou, vedľajšou pracovnou činnosťou a osobitne s podnikaním, d) zákaz za-
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mestnávania príbuzných, e) zákaz členstva v politických stranách a účasti na politických ak-
ciách, prípadne i štrajkoch a pod., f) lojalita.“15 

„V meritnom systéme sa obsadzovanie funkcií v štátnej správe uskutočňuje na základe 
kvalifikácie, schopnosti, výkonu a nie podľa politickej príslušnosti alebo iných kritérií, ktoré 
charakterizujú spoliálny systém.“16 

V súčasnosti platný zákon o štátnej službe sa svojím normatívnym textom neprikláňa 
ani k jednému z uvedených systémov obsadzovania funkčných miest v štátnej správe. Kariér-
ny systém obsadzovania miest v štátnej správe pritom požaduje vytvorenie konceptu definití-
vy, ktorý požaduje vytvorenie stabilných funkčných miest pre štátnych zamestnancov, ktorí 
pracujú dlhodobo v štátnej správe, prípadne sa im musí zabezpečiť kariérny postup, ktorý sa 
samozrejme odvíja od dosiahnutých výsledkov a od vyhodnocovania kvality výkonu práce 
v štátnej správe.  

V rámci vedy správneho a pracovného práva sa vedú systematické diskusie v záujme 
nájdenia modelu uplatnenia definitívy v podmienkach štátnej služby v Slovenskej republike. 
Napriek tomu, že uvedené vedné disciplíny vyzdvihujú princíp definitívy, platná legislatíva 
nedoráža uvedené náhľady a zamestnancom v štátnej správe neumožňuje zabezpečiť kariérny 
postup v rámci príslušného služobného úradu ako subjektu štátnej správy. 

V kontexte uvedených súvislostí odporúčame platný zákon o štátnej službe novelizo-
vať v tom smere, aby sa zviedol do normatívneho textu princíp definitívy, a to nasledovne: 

– ustanoviť v normatívnom texte taxatívnym výpočtom predpoklady pre definitívu, ktorými 
by malo byť odpracovanie určitého počtu rokov v štátnej službe, 

– kvalitné plnenie jednotlivých úloh ustanovených vedúcim zamestnancom v štátnej službe, 
neexistencia žiadnych napomenutí alebo sankcií za porušenie pracovnej disciplíny, 

– možnosť kariérneho postupu v štátnej službe, pričom ide o ustanovenie mechanizmu mož-
ného funkčného postupu v hierarchickej organizačnej štruktúre funkčných miest. Ide pritom 
o naznačenie kariérneho postupu v organizačnom a funkčnom význame. Platná právna úprava 
totiž musí naznačiť uvedenú oblasť kariérneho postupu „kmeňových“ zamestnancov štátnej 
správy v organizačnom a funkčnom význame. V organizačnom význame ide predovšetkým 
o naznačenie možného postupu v organizačnej štruktúre konkrétneho organu štátnej správy, 
kým vo funkčnom význame je podľa nášho názoru možné chápať kariérny postup ako potreb-
ný súhrn činností, ktoré zamestnanec štátnej správy musí nevyhnutne vykonať v záujme jeho 
možného postupu, 

– v naznačenom kontexte sa možnosť kariérneho postupu zamestnanca štátnej správy prelína 
s organizačným a funkčným ponímaním konkrétneho organu štátnej správy, jeho cieľovým 
zameraním a platnou právnou úpravou, 

– systém definitívy a kariérneho postupu je podľa nášho názoru potrebné naviazať na aspekt 
odmeňovania v štátnej službe, za účelom sprehľadnenia motivačných faktorov vo verejnej 
službe. Uvedený aspekt súvisí s otázkou obsadzovania funkčných miest v štátnej službe, ktorá 
sa odvíja aj od motivačných faktorov a možných výhľadov na postup v štátnej službe, 

– v neposlednom rade považujeme za potrebné na tomto mieste poukázať na prepojenie de-
finitívy a kariérneho postupu v štátnej službe s otázkou modernej štátnej správy. Moderná 
štátna správa je totiž spôsobilá nielen v plnom rozsahu napĺňať očakávania občanov, ale tak-
tiež vytvárať priaznivé pracovné podmienky pre zamestnancov štátnej služby podľa Ústavy 
Slovenskej republiky, 

– v naznačenom kontexte sú vytvorené podmienky pre potrebnú spoluprácu správnej vedy 
a vedy pracovného práva, ktoré vzájomne musia hľadať postupy optimalizácie platnej právnej 
úpravy v záujme naplnenia jedného z podstatných cieľov výkonu štátnej správy, ktorým je 
moderná štátna správa, 
                                                 
15 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 1995, s. 76. 
16 Tamtiež, s. 76. 
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mali by sa podrobovať obligatórnym výberovým konaniam podľa zákona o štátnej službe 
a tam by mal byť tento proces upravený. 

V prípade prednostov okresných úradov je však potrebné proces ich výberových ko-
naní v zákone o štátnej službe vypracovať z vecného a právneho hľadiska. Uvedený proces 
obligatórnych výberových konaní totiž doposiaľ nebol právne ustanovený, nakoľko je zauží-
vaná prax, podľa ktorej sa uplatňujú politické vplyvy aj v miestnej štátnej správe, teda že poli-
tikmi ustanovené osoby budú vykonávať miestnu štátnu správu. 

Platný zákon o štátnej službe je preto potrebné doplniť o výberové konanie prednostov 
okresných úradov, kde by malo byť ustanovené: 

– ustanovovanie špecifickej výberovej komisie, ktorá bude vyberať z uchádzačov na funk-
čné miesto prednostu okresného úradu, ako už bolo uvedené, malo by ísť o erudovaných za-
mestnancov štátnej správy a odborníkov, napríklad príslušníkov akademickej obce s právnic-
kým vysokoškolským vzdelaním, 

– taxatívne ustanovené kritériá, ktoré musí naplniť uchádzač o funkčné štátnozamestnanecké 
miesto prednostu okresného úradu. Malo by ísť o kritériá odbornosti, vzdelania a praxe. Mi-
nimálne kritériá by mali byť vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa vo vednom odbore právo, 
odborná prax v štátnej správe minimálne 5 rokov, pričom by malo ísť o vedúcu pozíciu 
v štátnej správe, 

– všetky podklady, písomnosti, ktoré musí uchádzač o zamestnanie predložiť výberovej ko-
misii v ustanovenej lehote, teda doklady o vzdelaní, zápočtové listy od predošlých zamestná-
vateľov potvrdzujúce dĺžku odbornej praxe v štátnej správe, bezúhonnosť a pod., 

– nakoľko výberové konanie na funkčné miesto prednostu okresného úradu je procesným 
konaním správneho a pracovného práva, je potrebné dopracovať špecifické procesné inštitúty, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadny priebeh uvedeného procesu, teda napríklad pravidlá pre špeci-
fické počítanie lehôt, dôkazy, ktoré môžu uchádzači využiť na preukázanie skutočností, ktoré 
tvrdia, problematika vypracovania procesných inštitútov pre výberové konania je problémom 
celého zákona o štátnej službe, nakoľko takáto časť tam absentuje. Navyše zákon o štátnej 
službe subsidiárne využíva aj Zákonník práce, čo ešte zneprehľadňuje celú situáciu, 

– vydávanie meritórnych rozhodnutí vo výberových konaniach, taxatívne náležitosti takých-
to rozhodnutí, prinajmenšom výroková časť, odôvodnenie a možnosť opravného prostriedku 
v prípade zamietavého stanoviska výberovej komisie. V kontexte uvedeného zastávame ná-
zor, že rozhodnutie výberovej komisie o neprijatí uchádzača o štátnozamestnaneckého pome-
ru je rozhodnutím o jeho ústavnom práve na prácu a preto neobstojí doterajšia právna prax, 
podľa ktorej neúspešný uchádzač o zamestnanie je len vyrozumený o výsledku výberového 
konania a nemá právne relevantnú možnosť napadnúť takéto výberové konanie. Preto je po-
trebné v komplexnom rozsahu v zákone o štátnej službe dopracovať opravné prostriedky proti 
rozhodnutiam výberových komisií, s ustanovením inštitúcií, ktoré môžu takéto rozhodnutia 
preskúmavať, 

– v plnej miere je pritom potrebné rešpektovať suspenzívny a devolučný účinok opravného 
prostriedku, podľa ktorého nemôže uchádzač, ktorý bol v predmetnom výberovom konaní 
úspešný zastávať funkčné miesto dovtedy, dokiaľ sa právne relevantne nerozhodne o oprav-
ných prostriedkoch neúspešných uchádzačov vo výberovom konaní. 

Problémom platného zákona o štátnej službe je fakt, že nevytvára podmienky pre ka-
riérny a meritný systém obsadzovania funkčných miest vo verejnej správe. „V rámci kariér-
neho systému sa sformovali určité princípy výkonu štátnej služby, osobitne tieto: a) služobný 
postup na základe vopred určených podmienok, b) požiadavka mlčanlivosti, c) nezlučiteľnosť 
štátnej služby s inou, vedľajšou pracovnou činnosťou a osobitne s podnikaním, d) zákaz za-
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– problematickým sa javí taktiež rôzny právny režim, ktorý sa vzťahuje na štátnych zamest-
nancov, nakoľko na ich právne postavenie sa vzťahuje nielen zákon o štátnej službe, ale tak-
tiež Zákonník práce, čoho dôkazom je ustanovenie § 120 zákona o štátnej službe. V určitých 
prípadoch ide o rozdielny právny režim zamestnancov štátnej služby, ktorí majú špecificky 
upravené výpovedné dôvody a odstupné, čo môže zakladať neodôvodnený rôzny právny re-
žim k zamestnancom v štátnej správe. 
 

V. Záver 
 

V rámci záveru predloženého príspevku považujeme za potrebné uviesť jeho možné 
prínosy, ktoré predstavujú naplnenie vpredu vytýčených cieľových okruhov. V prvej časti 
tohto príspevku bolo poukázané na aktuálne trendy v rámci vedy správneho práva, správnej 
vedy a vedy pracovného práva k zákonu o štátnej službe, pričom práve tieto náhľady sú pod-
statnými pre vytváranie modelov obsadenia miest v štátnej správe, a teda aj pre optimalizáciu 
aktivít v štátnej správe smerom k modernej štátnej správe. V tomto smere máme na mysli 
predovšetkým štátnu správu, v ktorej sa jej zamestnanec môže dovolať svojich práv 
a oprávnených záujmov v plnom rozsahu. 

V nasledujúcej časti je uvedený aktuálny kariérny a meritný prístup k obsadzovaniu 
miest v štátnej správe, pričom sú naznačené konkrétne cesty potrebnej novelizácie zákona 
o štátnej službe, prostredníctvom ktorého je možné docieliť meritný systém v štátnej službe. 

V neposlednom rade si dovolíme vysloviť presvedčenie, že uvedený príspevok aspoň 
čiastočne prispeje k naplneniu cieľov, v záujme naplnenia očakávaní občanov štátu od výkonu 
štátnej službe a v záujme toho, aby štátna služba predstavovala príjemné prostredie pre jej 
zamestnancov v komplexnom rozsahu. 
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Verejná správa ako predmet záujmu správnej vedy 
a vedy pracovného práva 

 
JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD. 

 
I. Úvod 

 
Úvodom predloženého príspevku považujeme za potrebné uviesť jednotlivé myšlien-

kové línie, ktoré sú principiálne pre správne pochopenie obsahovej náplne príspevku a taktiež 
aj pre jeho cieľové určenie. 

Správna veda ako moderná vedná disciplína predstavuje prezentáciu určitého náhľadu 
na vývoj verejnej správy v jej statickom a dynamickom ponímaní. Verejná správa je súčasťou 
spoločenského systému, a preto zmeny v spoločnosti nájdu svoje prejavy aj vo verejnej správe 
a spôsobia v nej podstatné zmeny v komplexnom rozsahu. Tak napríklad aktuálna hospodár-
ska kríza spôsobila potrebu konsolidácie verejných financií, čo sa premietlo do snahy štátu 
o šetrenie nákladov na výkon verejnej správy a na jej optimalizáciu vo funkčnom, ale aj orga-
nizačnom význame. 

Výsledkom konsolidácie verejných financií je teda v konečnom dôsledku snaha o op-
timalizáciu fungovania verejnej správy z pohľadu kritéria jej nákladovosti, čo sa prejavilo 
v znižovaní počtu orgánov verejnej správy. 

Správna veda, ktorej stredobodom záujmu je fungovanie verejnej správy, by sa mala 
pokúsiť o načrtnutie modelov optimalizácie fungovania verejnej správy, a uvedená myšlienka 
je preto principiálna. V kontexte uvedeného preto musia poznatky správnej vedy odzrkadľo-
vať retrospektívne poznatky a na ich správnom posúdení komplexne zhodnotiť aktuálny vývoj 
verejnej správy a na základe uvedeného aj načrtnúť potrebné trendové súvislosti, respektíve 
predikovať, kde sa bude uberať ďalšie smerovanie verejnej správy. 

Správna veda preto musí byť exaktnou, jej poznatky musia byť hraničné s inými spo-
ločenskými vedami, ale aj s technickými vedami a taktiež musia byť abstraktnými a poskyto-
vať určité všeobecne využiteľné výstupy pre rozvoj verejnej správy. Tieto poznatky by mali 
mať zjednocujúci element, teda by mali zohľadňovať nielen teoretické aspekty, ale taktiež aj 
praktický aspekt, aby správna veda nebola len vedou pre vedu, ale aby jej poznatky boli vyu-
žiteľné pre praktický rozvoj verejnej správy a celej spoločnosti. 

V kontexte uvedených súvislostí sa preto v prvom rade pokúsime o naznačenie výz-
namu správnej vedy, ako modernej vednej disciplíny, ktorá sa pokúša o optimalizáciu proce-
sov, ktoré prebiehajú vo verejnej správe, pričom zohľadníme zmenené náhľady na verejnú 
správu, ktorá sa stáva významným podnetom pre úvahy o nasledujúcom smerovaní verejnej 
správy ako komplexného celku.  

Hospodárska kríza a aj potreba konsolidácie verejných financií spôsobila podstatné 
zmeny aj v pracovnoprávnej oblasti v zamestnávaní v štátnej a verejnej službe. Tak napríklad 
Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schválený uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 164/2012, zo dňa 27. apríla 2012 počíta s redukciou počtu rozpočto-
vých organizácií štátu z 916 na 58 podľa kritéria počtu jednotlivých rozpočtovacích oblastí. 
Nezmieňuje sa však, čo sa stane so zamestnancami týchto organizácií, respektíve akým spô-
sobom sa bude riadiť prechod práv a povinností z ich aktuálnych štátnozamestnaneckých 
vzťahov. 

V prípade špecializovanej miestnej štátnej správy uviedol vytváranie „centier verejnej 
správy“, ktoré počítajú so zrušením celej špecializovanej miestnej štátnej správy a jej násled-
né začlenenie len pod okresné úrady, čo vlastne bolo realizované zavŕšené zákonom č. 
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov, pričom pre-
chod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých právnych vzťahov, ktoré trvali k 30. sep-
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tembru 2013, sa tu rieši značne nekoncepčne, nakoľko sa títo zamestnanci vrátane tých vo 
verejnej službe zaraďujú pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Okresné úrady, ktoré 
sa podľa tohto zákona vytvorili, navyše nemajú vlastnú právnu subjektivitu.   

V kontexte uvedených zmien vo verejnej správe vyvstávajú aj pred samotným pracov-
ným právom a vedou pracovného práva rôzne problémy, ktoré predtým neboli a ktoré je po-
trebné analyzovať. V tomto prípade je možné sa pozerať na problém zmien vo verejnej správe 
z iného zorného uhla pohľadu, nakoľko kým správna veda sa zaoberá aspektom optimalizácie 
verejnej správy z pohľadu jej optimalizácie v záujme zefektívnenia služieb verejnej spravova-
nosti, ktoré sú poskytované štátnym občanom, tak veda pracovného práva sa zaoberá aktuál-
nou reformou verejnej správy ESO z pohľadu zabezpečenia Ústavou Slovenskej republiky 
(ďalen len „Ústava“) garantovaných hospodárskych a sociálnych práv štátnych zamestnancov, 
ktorí majú právo na uspokojivé pracovné podmienky a taktiež na výkon ich práce podľa svo-
jich znalostí a schopností. 

Podľa uvedených aspektov predmetu záujmu vedy pracovného práva je ťažko pocho-
piteľné, že zamestnanci verejnej služby sa majú stať zamestnancami štátnej správy, navyše 
ústrednej štátnej správy, kde platia iné rozhodovacie procesy, ako aj formy činnosti verejnej 
správy. 

Preto si určujeme ako podstatný cieľ predloženého príspevku poskytnutie analýzy ak-
tuálnej reformy verejnej správy z pohľadu vedy pracovného práva ako modernej vednej dis-
ciplíny, ktorej stredobodom záujmu je zamestnanec verejnej správy. 
 

II. Verejná správa z pohľadu správnej vedy 
 

Správna veda, ako už bolo uvedené, je modernou vednou disciplínou, ktorá sa zaoberá 
verejnou správou z hľadiska jej statickej aj dynamickej stránky.  

Cieľom a predmetovým zameraním správnej vedy je teda dosiahnutie optimalizácie 
organizačnej štruktúry verejnej správy, a rovnako aj harmonizácia výkonu jednotlivých kom-
petenčných okruhov oprávnenými subjektmi verejnej správy. V tomto prípade sa teda cieľ 
správnej vedy zhoduje s cieľom výkonu verejnej správy, ktorým je zefektívnenie výkonu ve-
rejnej služby ako služby štátnemu občanovi a zvýšenie celkového povedomia o verejnej sprá-
ve. 

Verejná správa, ktorá je predmetom správnej vedy je veľmi dynamickou organizačnou 
štruktúrou a funkčným fenoménom, tak potom aj správna veda prechádza neustálymi vývino-
vými zmenami. V rámci jej pozorovania a analytického skúmania je však možné vyčleniť 
špecifické znaky, ktoré tvoria jej vlastnú podstatu a taktiež vymedzujú jej definičné určenie. 

V úvode snahy o vymedzenie pojmu „správna veda“ musíme konštatovať, že existuje 
veľký počet rôznych vedeckých náhľadov na vymedzenie a špecifické znaky správnej vedy 
a je možné zaznamenať aj rôzne prístupy, za všeobecne uznávané sme vybrali nasledovné 
vymedzenie správnej vedy od profesora Škultétyho, ktorý je uznávaným expertom správnej 
vedy a konštatuje, že: „Správna veda je vednou disciplínou, ktorá skúma organizáciu a čin-
nosť verejnej správy v jej skutočnej a reálnej podobe. Aj keď zaraďujeme túto vednú disciplí-
nu do spoločenských vied, obsahuje aj niektoré prvky prírodných a technických vied. Úzko to 
súvisí s tým, že verejná správa v podmienkach reálneho pôsobenia nemôže byť skúmaná len 
v rámci jedného vedného odboru, musí využívať aj poznatky z iných vedných disciplín.“1  

V rámci uvedených súvislostí vzťahov správnej vedy k iným vedám a vedným discip-
línam spoločenskovedného či prírodovedného charakteru je taktiež často pertraktovaný ná-
hľad, podľa ktorého sa správna veda viaže na praktické aspekty teórie organizácie a riadenia. 
„Aj keď správna veda vystupuje ako komplexná syntetizujúca disciplína, ktorá sumarizuje 

                                                 
1 Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava : VEDA, 2008, s. 65. 
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výsledky prístupov rôznych vedných disciplín a aplikuje ich na problematiku verejnej správy 
s cieľom prispieť k zvýšeniu jej efektívnosti, domnievame sa, že by tu mal byť úzka spätosť 
a kontinuálna nadväznosť na výsledky, ku ktorým dospela všeobecná teória štátu a práva. 
Z metodologického hľadiska sa v ostatnom období akcentuje najmä prístup ku skúmaniu 
a ďalšiemu rozvíjaniu tejto vednej disciplíny z hľadiska teória riadenia a organizácie.“2  

V rámci uvedených súvislostí je teda možné skonštatovať funkčné prepojenie správnej 
vedy a správneho práva. Z tohto prepojenia je potom taktiež možné odvodiť vzájomné prepo-
jenie správne vedy a vedy správneho práva. 

„Správna veda má úzku spojitosť s vedou správneho práva, ktorá sa venuje právnym 
otázkam verejnej správy. Cieľom správnej vedy a vedy správneho práva je zabezpečovať ra-
cionalizáciu verejnej správy.“3 

Správna veda má určité špecifické znaky a rovnako aj „veda správneho práva“ má ta-
kéto aspekty, ktoré ju jednoznačne vyčleňujú od iných vied alebo vedných disciplín. 
„Z hľadiska všeobecnejších súvislostí treba vedu správneho práva charakterizovať ako: a) 
spoločenskú vedu, b) vedu, ktorá sledujúc iné vedy sa prejavuje ako veda využívajúca ich 
podnety, c) hraničnú, d) abstraktnú, e) viac informovanú, f) exaktnejšiu,  g) viac prognostic-
kú.“4 

V neposlednom rade je možné zohľadňovať správnu vedu v kontexte iných právnych 
disciplín: Správna veda je vednou disciplínou, ktorá skúma organizáciu a činnosť verejnej 
správy v jej faktickej podobe, musí však využívať aj poznatky iných vedných disciplín.5 
Správna veda posúdi aj právne vzťahy jednotlivých orgánov štátnej moci vo vzájomných 
vzťahoch, napríklad súdov a správnych orgánov a vykonáva ich porovnanie. 

Správna veda sta taktiež zaoberá verejnou správou aj z pohľadu aspektu efektívnosti 
verejnej správy, čo sa zákonite odvíja v jej organizačnom a funkčnom poňatí. Navyše je po-
trebné mať na zreteli komplikovanosť verejnej správy aj z pohľadu rôznych metód verejnej 
správy, ktoré sa v rámci nej uplatňujú a taktiež rôzne druhy rozhodovacích procesov, ktoré 
prebiehajú v rámci jednotlivých hlavných foriem verejnej správy, pričom iné formy činnosti 
verejnej správy sú v ústrednej štátnej správe a iné prevládajú v miestnej štátnej správe alebo 
v miestnej samospráve. 

Pokiaľ sa zaoberáme aspektom efektívnosti verejnej správy, je možné k nej pristupo-
vať z rôznych uhlov pohľadu. 

V kontexte správnej vedy pri skúmaní efektívnosti verejnej správy musíme rešpekto-
vať predovšetkým tieto skutočnosti: 

– verejná správa predstavuje jednu z relatívne samostatných sústav štátneho riadenia, zame-
ranú na bezprostrednú a praktickú realizáciu funkcií štátu, 

– verejná správa používa vo svojej práci viaceré metódy a formy činnosti (normatívne, indi-
viduálne právne akty atď.), 

– právne predpisy oprávňujú jednotlivé inštitúcie verejnej správy na vynútenie plnenia po-
vinností vo forme rozličných druhov sankcií a pod.6 

V naznačených širších súvislostiach sa úplne stotožňujeme so závermi profesora Škul-
tétyho, podľa ktorého je nemožné pojem „efektívnosť verejnej správy“ stotožňovať len 
s aspektom hospodárnosti jej výkonu, nakoľko je to poplatné extenzívnemu chápaniu 
a pohľadu na verejnú správu.7 

                                                 
2 Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava : VEDA, 2008, s. 67. 
3 Tamtiež, s. 65. 
4 Gašpar, M.: Správne právo. Teória a prax. Pezinok : Agentúra Fischer & TypoSet, 1998, s. 9.  
5 Gašpar, M.: Náuka o štátnej správe. Košice : UPJŠ, 1985. 
6 Hendrych, D.: Teorie, efektívnost a organizace státní správy. Praha : Ústav státní správy, 1984, s. 159. 
7 Uvedený náhľad je komplexne uvedený v publikácii: Škultéty, P.: Základy miestnej správy. Bratislava : VO PF 
UK, 1999, s. 80 a nasl. 
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tembru 2013, sa tu rieši značne nekoncepčne, nakoľko sa títo zamestnanci vrátane tých vo 
verejnej službe zaraďujú pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Okresné úrady, ktoré 
sa podľa tohto zákona vytvorili, navyše nemajú vlastnú právnu subjektivitu.   

V kontexte uvedených zmien vo verejnej správe vyvstávajú aj pred samotným pracov-
ným právom a vedou pracovného práva rôzne problémy, ktoré predtým neboli a ktoré je po-
trebné analyzovať. V tomto prípade je možné sa pozerať na problém zmien vo verejnej správe 
z iného zorného uhla pohľadu, nakoľko kým správna veda sa zaoberá aspektom optimalizácie 
verejnej správy z pohľadu jej optimalizácie v záujme zefektívnenia služieb verejnej spravova-
nosti, ktoré sú poskytované štátnym občanom, tak veda pracovného práva sa zaoberá aktuál-
nou reformou verejnej správy ESO z pohľadu zabezpečenia Ústavou Slovenskej republiky 
(ďalen len „Ústava“) garantovaných hospodárskych a sociálnych práv štátnych zamestnancov, 
ktorí majú právo na uspokojivé pracovné podmienky a taktiež na výkon ich práce podľa svo-
jich znalostí a schopností. 

Podľa uvedených aspektov predmetu záujmu vedy pracovného práva je ťažko pocho-
piteľné, že zamestnanci verejnej služby sa majú stať zamestnancami štátnej správy, navyše 
ústrednej štátnej správy, kde platia iné rozhodovacie procesy, ako aj formy činnosti verejnej 
správy. 

Preto si určujeme ako podstatný cieľ predloženého príspevku poskytnutie analýzy ak-
tuálnej reformy verejnej správy z pohľadu vedy pracovného práva ako modernej vednej dis-
ciplíny, ktorej stredobodom záujmu je zamestnanec verejnej správy. 
 

II. Verejná správa z pohľadu správnej vedy 
 

Správna veda, ako už bolo uvedené, je modernou vednou disciplínou, ktorá sa zaoberá 
verejnou správou z hľadiska jej statickej aj dynamickej stránky.  

Cieľom a predmetovým zameraním správnej vedy je teda dosiahnutie optimalizácie 
organizačnej štruktúry verejnej správy, a rovnako aj harmonizácia výkonu jednotlivých kom-
petenčných okruhov oprávnenými subjektmi verejnej správy. V tomto prípade sa teda cieľ 
správnej vedy zhoduje s cieľom výkonu verejnej správy, ktorým je zefektívnenie výkonu ve-
rejnej služby ako služby štátnemu občanovi a zvýšenie celkového povedomia o verejnej sprá-
ve. 

Verejná správa, ktorá je predmetom správnej vedy je veľmi dynamickou organizačnou 
štruktúrou a funkčným fenoménom, tak potom aj správna veda prechádza neustálymi vývino-
vými zmenami. V rámci jej pozorovania a analytického skúmania je však možné vyčleniť 
špecifické znaky, ktoré tvoria jej vlastnú podstatu a taktiež vymedzujú jej definičné určenie. 

V úvode snahy o vymedzenie pojmu „správna veda“ musíme konštatovať, že existuje 
veľký počet rôznych vedeckých náhľadov na vymedzenie a špecifické znaky správnej vedy 
a je možné zaznamenať aj rôzne prístupy, za všeobecne uznávané sme vybrali nasledovné 
vymedzenie správnej vedy od profesora Škultétyho, ktorý je uznávaným expertom správnej 
vedy a konštatuje, že: „Správna veda je vednou disciplínou, ktorá skúma organizáciu a čin-
nosť verejnej správy v jej skutočnej a reálnej podobe. Aj keď zaraďujeme túto vednú disciplí-
nu do spoločenských vied, obsahuje aj niektoré prvky prírodných a technických vied. Úzko to 
súvisí s tým, že verejná správa v podmienkach reálneho pôsobenia nemôže byť skúmaná len 
v rámci jedného vedného odboru, musí využívať aj poznatky z iných vedných disciplín.“1  

V rámci uvedených súvislostí vzťahov správnej vedy k iným vedám a vedným discip-
línam spoločenskovedného či prírodovedného charakteru je taktiež často pertraktovaný ná-
hľad, podľa ktorého sa správna veda viaže na praktické aspekty teórie organizácie a riadenia. 
„Aj keď správna veda vystupuje ako komplexná syntetizujúca disciplína, ktorá sumarizuje 

                                                 
1 Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava : VEDA, 2008, s. 65. 
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V kontexte uvedených súvislostí správna veda a veda správneho práva sa vedecky za-
oberajú administratívnoprávnou normou s cieľom zvýšiť jej efektívnosť v záujme zvýšenia 
efektívnosti verejnej správy ako celku. Uvedené je možné len v rámci komplexného posúde-
nia miery aplikovateľnosti administratívnoprávnej normy v rámci celej verejnej správy, pre-
dovšetkým v rámci jej jednotlivých hlavných foriem, pričom je potrebné posúdiť vplyvy nor-
my správneho práva na organizačnú štruktúru a výkon funkcií verejnej správy. V tomto ohľa-
de je stredobodom záujmu správnej vedy odhaľovanie vplyvu zmien spôsobených administra-
tívnoprávnou normou na vzťahové súvislosti verejnej správy, jej jednotlivých zložiek, samo-
správy a verejnoprávnych korporácií.8 

Správna veda musí rovnako posúdiť vplyv normy správneho práva na funkčnú dimen-
ziu výkonu verejnej správy, v tomto kontexte je potrebné posúdiť optimalizačné tendencie 
vzhľadom na kompetenčné okruhy oprávnených subjektov správneho práva, napríklad 
v záujme obmedzenia možných kompetenčných konfliktov, čím môže dôjsť k zníženiu miery 
ochrany práv a slobôd štátneho občana v rámci rozhodovacích procesov prebiehajúcich vo 
verejnej správe. 

Rozhodovacie procesy vo verejnej správe môžeme vo všeobecnej rovine charakterizo-
vať ako nenáhodný výber určitých postupov alebo činností z viacerých možných alternatív 
v podmienkach verejnej správy.9  
 

III. Verejná správa ako predmet záujmu vedy pracovného práva 
 

Verejná správa je stredobodom záujmu vedy pracovného práva, ale z pohľadu ochrany 
práv a oprávnených záujmov štátneho zamestnanca a pri posúdení uspokojivých pracovných 
podmienok zamestnanca vo verejnej správe. 

V danom kontexte sa veda pracovného práva zaoberá otázkami zabezpečovania Ústa-
vou garantovaných hospodárskych a sociálnych práv v rámci jednotlivých štátnozamestna-
neckých pomerov a pracovných pomerov v štátnej službe, ako aj aspektom možného prepúš-
ťania zamestnancov verejnej služby v súvislosti s procesom konsolidácie verejných financií. 

Problematika ochrany zamestnanca v rámci verejnej správy je z pohľadu platnej práv-
nej úpravy rozsiahla a zasahuje do rôznych právnych odvetví. Napríklad JUDr. Kuril konšta-
tuje zvýšenú garanciu stability znenia Zákonníka práce tak v rozvoji autonómnej procesnej 
úpravy pracovného práva mimo rámca Občianskeho súdneho poriadku,10 ako aj v priznaní 
právneho statusu ústavného zákona Zákonníku práce.11 

Pri komplexnom posúdení zamestnávania vo verejnej službe je taktiež potrebné kom-
plexne zvážiť zákaz akejkoľvek diskriminácie v súlade s čl. 12 Ústavy, pričom uvedená prob-
lematika je taktiež predmetom vedy pracovného práva. 

Napríklad v prípade vysokoškolských učiteľov vo svojich dielach JUDr. Kuril konšta-
tuje, že nedávna novela vysokoškolského zákona, ktorá obmedzila do určitej miery možnosť 
súbežných pracovných pomerov vysokoškolských zamestnancov, priniesla nepriamu diskri-

                                                 
8 Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov ustanovil presun kompetencií zo štátnej správy smerom 
k samospráve. 
9 Vrabko, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. Bratislava : VO PF UK, s. 15. 
10 Kuril, M.: Procesná autonómnosť pracovného práva – qou vadis? In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 33-34. 
11 Kuril, M.: Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho zabezpečovania. In Verejná 
správa a regionálny rozvoj, no. 2, vol. 7. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 73. 
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mináciu, keďže došlo k zákonom neprípustnému nerovnakému zaobchádzaniu subjektov, kto-
ré sú v rovnakej alebo obdobnej situácii v príslušnom pracovnom vzťahu, respektíve oblasti.12 

Veľmi podstatným aspektom, ktorým sa zaoberá veda pracovného práva je zabezpeče-
nie hospodárskych a sociálnych práv zamestnancov verejnej správy, ktoré sú ustanovené 
v Ústave. 

Úprava jednotlivých sociálnych práv zákonom musí byť navyše prehľadná, zrozumi-
teľná a určitá. Podľa JUDr. Kurila medzi najvýznamnejšie problémy článku 36 Ústavy možno 
zaradiť: 1) kolíziu so zákonom o minimálnej mzde, 2) nesystémové nadviazanie na článok 12 
Ústavy, 3) nevytvorenie dualizmu ochrany práce, a to „závislej práce“ v pracovnoprávnych 
a obdobných pracovných vzťahoch, resp. „práce“, ktorá je právne spôsobilým predmetom 
občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, 4) súvisiace terminologické nepresnosti.13 

V súvislosti s prepúšťaním zamestnancov verejnej služby a aspektom konsolidácie ve-
rejných financií je potrebné zohľadňovať, aby bolo v prípade týchto prepustených zamestnan-
cov verejnej správy zabezpečené právo na prácu, ktoré je ich ústavným právom. 
Podľa článku 35 ods. 3 Ústavy majú občania právo na prácu. Uvedené ústavné právo patrí 
k sociálnym právam, ktoré sú zakotvené v základnom právnom predpise Slovenskej republi-
ky.14 Jedným z najdôležitejších nástrojov štátu, ktorým ustanovuje podmienky realizácie prá-
va na prácu, je úprava týchto vzťahov normami pracovného práva.15  

Problematika zamestnávania v štátnej službe je predmetom záujmu vedy pracovného 
práva aj v kontexte sociálneho zabezpečenia týchto zamestnancov.16  

V naznačenom kontexte je potrebné zvažovať, do akej miery sa naruší aspekt sociál-
neho zabezpečenia zamestnancov, ktorí budú prepustení zo štátnej alebo služby alebo zamest-
nancov, ktorí sa k 1. októbru 2013 stali zamestnancami štátnej služby, hoci predtým boli za-
mestnancami verejnej služby, podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov. 

Rozhodovacie procesy v štátnej správe majú aj určité špecifické znaky, ktorými sa vy-
deľujú z iných rozhodovacích procesov. V súlade s týmito špecifickými znakmi ich niektorí 
autori nazývajú štátno-správnymi rozhodovacími procesmi.17 

Verejná správa je stredobodom záujmu vedy pracovného práva aj v kontexte zabezpe-
čenia primeranej odmeny za vykonanú prácu, ktorá má taktiež ústavnoprávnu podstatu. 

„Právo na odmenu za vykonanú prácu dostatočnú na to, aby umožnila zamestnancom 
dôstojnú životnú úroveň, sa zabezpečuje prostredníctvom zákonov a podzákonných noriem, 
ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a v rámci nich osobitne konkretizujú odmeňovanie. 
Právo na odmenu za vykonanú prácu vyjadruje jednu z hlavných charakteristík pracovného 
pomeru, základného druhu pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť.“18 

Predmetom vedy pracovného práva je verejná správa z pohľadu zabezpečenia dôstoj-
nej odmeny za odvedenú prácu. Uvedená problematika sa týka aspektu platu ako relatívne 
fixnej formy odmeňovania v porovnaní so mzdou podľa Zákonníka práce. Určitým aspektom 
                                                 
12 JUDr. Kuril poukazuje na uvedený stav v súvislosti so zákonom č. 455/2012 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal 
zákon o vysokých školách s účinnosťou od 1. januára 2013, kde je obmedzený pracovný čas vysokoškolských 
učiteľov. 
13 Kuril, M., Vicen, V.: Analýza článku 36 Ústavy Slovenskej republiky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, 
no. 2, vol. 8. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 107-108. 
14 Hamuľák, J.: Fakultatívnosť aktívnych opatrení na trhu práce. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce 
v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 5. 
15 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2007, s. 34-35. 
16 Uvedenou problematikou sa zaoberá doc. Matlák vo svojom diele: Matlák, J.: Zásadné legislatívne úpravy 
v poisťovacom systéme. In Legislatívne zmeny v Zákonníku práce v rokoch 2011 – 2013, Bratislava : Merkury, 
2013, s. 64 a nasl. 
17 Tóthová, K.: Rozhodovacie procesy v štátnej správe. Bratislava : Obzor, 1989, s. 56. 
18 Nováková, M.: Minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných  asistentiek. In Legislatívne zmeny v Zákonníku 
práce v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 74.  
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V kontexte uvedených súvislostí správna veda a veda správneho práva sa vedecky za-
oberajú administratívnoprávnou normou s cieľom zvýšiť jej efektívnosť v záujme zvýšenia 
efektívnosti verejnej správy ako celku. Uvedené je možné len v rámci komplexného posúde-
nia miery aplikovateľnosti administratívnoprávnej normy v rámci celej verejnej správy, pre-
dovšetkým v rámci jej jednotlivých hlavných foriem, pričom je potrebné posúdiť vplyvy nor-
my správneho práva na organizačnú štruktúru a výkon funkcií verejnej správy. V tomto ohľa-
de je stredobodom záujmu správnej vedy odhaľovanie vplyvu zmien spôsobených administra-
tívnoprávnou normou na vzťahové súvislosti verejnej správy, jej jednotlivých zložiek, samo-
správy a verejnoprávnych korporácií.8 

Správna veda musí rovnako posúdiť vplyv normy správneho práva na funkčnú dimen-
ziu výkonu verejnej správy, v tomto kontexte je potrebné posúdiť optimalizačné tendencie 
vzhľadom na kompetenčné okruhy oprávnených subjektov správneho práva, napríklad 
v záujme obmedzenia možných kompetenčných konfliktov, čím môže dôjsť k zníženiu miery 
ochrany práv a slobôd štátneho občana v rámci rozhodovacích procesov prebiehajúcich vo 
verejnej správe. 

Rozhodovacie procesy vo verejnej správe môžeme vo všeobecnej rovine charakterizo-
vať ako nenáhodný výber určitých postupov alebo činností z viacerých možných alternatív 
v podmienkach verejnej správy.9  
 

III. Verejná správa ako predmet záujmu vedy pracovného práva 
 

Verejná správa je stredobodom záujmu vedy pracovného práva, ale z pohľadu ochrany 
práv a oprávnených záujmov štátneho zamestnanca a pri posúdení uspokojivých pracovných 
podmienok zamestnanca vo verejnej správe. 

V danom kontexte sa veda pracovného práva zaoberá otázkami zabezpečovania Ústa-
vou garantovaných hospodárskych a sociálnych práv v rámci jednotlivých štátnozamestna-
neckých pomerov a pracovných pomerov v štátnej službe, ako aj aspektom možného prepúš-
ťania zamestnancov verejnej služby v súvislosti s procesom konsolidácie verejných financií. 

Problematika ochrany zamestnanca v rámci verejnej správy je z pohľadu platnej práv-
nej úpravy rozsiahla a zasahuje do rôznych právnych odvetví. Napríklad JUDr. Kuril konšta-
tuje zvýšenú garanciu stability znenia Zákonníka práce tak v rozvoji autonómnej procesnej 
úpravy pracovného práva mimo rámca Občianskeho súdneho poriadku,10 ako aj v priznaní 
právneho statusu ústavného zákona Zákonníku práce.11 

Pri komplexnom posúdení zamestnávania vo verejnej službe je taktiež potrebné kom-
plexne zvážiť zákaz akejkoľvek diskriminácie v súlade s čl. 12 Ústavy, pričom uvedená prob-
lematika je taktiež predmetom vedy pracovného práva. 

Napríklad v prípade vysokoškolských učiteľov vo svojich dielach JUDr. Kuril konšta-
tuje, že nedávna novela vysokoškolského zákona, ktorá obmedzila do určitej miery možnosť 
súbežných pracovných pomerov vysokoškolských zamestnancov, priniesla nepriamu diskri-

                                                 
8 Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov ustanovil presun kompetencií zo štátnej správy smerom 
k samospráve. 
9 Vrabko, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. Bratislava : VO PF UK, s. 15. 
10 Kuril, M.: Procesná autonómnosť pracovného práva – qou vadis? In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 33-34. 
11 Kuril, M.: Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho zabezpečovania. In Verejná 
správa a regionálny rozvoj, no. 2, vol. 7. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 73. 
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na zváženie je napríklad to, že zamestnanci vo verejnej službe, ktorí sú odmeňovaní podľa 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme v znení neskorších predpisov majú podľa prílohy č. 3 tohto zákona „Základná 
stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“, pokiaľ sú v 1. 
platovom stupni a 1. platovej triede tarifný plat 246,5 eur, čo nezodpovedá ani minimálnej 
mzde v národnom hospodárstve. 

V tomto prípade je teda namieste posúdiť životnú úroveň zamestnancov v súkromnom 
a verejnom sektore, kde by podľa nášho názoru nemali byť rozporuplnosti, navyše pri štan-
dardnom pracovnom čase 40 hodín za týždeň, by mal byť plat na úrovni minimálnej mzdy 
v národnom hospodárstve. Uvedený aspekt je v úzkej súvislosti s problematikou už spomína-
ných hospodárskych a sociálnych práv a aspektom zákazu diskriminácie v súlade s článkom 
12 Ústavy. 

Uvedené oblasti sú len vybranými otázkami, ktorými sa má podľa nášho názoru za-
oberať veda pracovného práva. Rovnako ako správna veda aj táto moderná vedná disciplína 
musí zohľadňovať posuny, ktoré v oblasti zamestnávania vo verejnej správe priniesla aktuálna 
reforma verejnej správy. Ide o zamýšľané prepúšťanie zamestnancov v štátnej službe, predo-
všetkým v rozpočtových organizáciách štátu, kde má dôjsť k značnej redukcii počtu zamest-
nancov podľa rozpočtovacích oblastí, pričom k organizačným zmenám v miestnej štátnej 
správe už došlo zánikom špecializovanej miestnej štátnej správy. 

Nazdávame sa, že veda pracovného práva by mala navrhovať modely efektívneho za-
mestnávania vo verejnej správe, prípadne navrhnúť, aby sa v Slovenskej republike naplnil 
koncept definitívy a meritný systém19 obsadenie jednotlivých miest v štátnej správe. Uvedený 
aspekt si vyžaduje dôkladnú analýzu nielen aktuálnych, ale aj retrospektívnych aspektov vý-
voja verejnej správy, kde veda pracovného práva musí spolupracovať so správnou vedou 
v záujme nájdenia optimálneho bodu zamestnávania vo verejnej správe. Podstatnými sú pri-
tom zmeny vo vnútri, ako aj vo vonkajšom okolí verejnej správy. 
 

IV. Záver  
 

V rámci záverečnej časti tohto príspevku považujeme za potrebné uviesť možné príno-
sy, ktoré vlastne predstavujú naplnenie vpredu uvedených cieľových určení. 

Verejná správa ako organizačný a funkčný systém je stredobodom záujmu správnej 
vedy alebo vedy o verejnej správe. Preto v úvodnej prvej časti predloženého príspevku boli 
poskytnuté rôzne náhľady na oblasť správnej vedy, ktorá sa zaoberá verejnou správou 
z pohľadu komplexnosti, pričom prináša poznatky abstraktného, exaktného a prognostického 
charakteru, ktoré napomáhajú zefektívneniu organizácie a funkčného výkonu celej verejnej 
správy. 

V kontexte pracovného práva je možné zaznamenať podstatný vplyv aktuálnej refor-
my verejnej správy na zamestnávanie predovšetkým v štátnej správe. Ide napríklad o zamýš-
ľanú redukciu počtu zamestnancov rozpočtových organizácií štátu, ktorých počet má byť zní-
žený podľa počtu rozpočtovacích oblastí. Vládny dokument však nepočíta s modelmi prepúš-
ťania týchto zamestnancov a už vôbec neuvažuje s aspektom zachovania hospodárskych 
a sociálnych práv týchto zamestnancov štátnej služby. Navyše sa počíta so zavedením noriem 
spotreby práce zamestnancov štátnej služby, na ktoré má byť navyše naviazané odmeňovanie, 
čo považujeme za nevhodné kritérium.  

V pracovnom práve je preto potrebné sa zaoberať otázkou hospodárskych a sociálnych 
práv zamestnancov, ich sociálnym zabezpečením, ako aj zabezpečením určitého štandardu 

                                                 
19 Meritný systém obsadenia miest vo verejnej správe opisuje prof. Prusák, vo svojom diele: Prusák, J.: Teória 
práva. Bratislava : VO PF UK, 1995. 
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v súvislosti s ich odmeňovaním, ktoré je nevyhovujúce, až diskriminačné v porovnaní s úpra-
vou mzdy ako podstatného právneho inštitútu pracovného práva. 

V neposlednom rade je určitou výzvou pre vedu pracovného práva aj z pohľadu za-
bezpečenia štandardov v pracovnom práve aspekt implementácie definitívy a meritného sys-
tému obsadenia miest vo verejnej správe, ktoré je nevyhnutné z dôvodu uplatnenia odbornos-
ti, erudovanosti a skúseností vo verejnej správe. 

Pracovné právo pritom môže poskytnúť určité modely možných legislatívnych zmien, 
ktoré prispejú k zmene dlhodobo udržiavaného konceptu štátnej a verejnej služby ako miesta, 
kde sa darí politickým nominantom a sympatizantom určitej víťaznej politickej strany. 

Uvedený aspekt politických vplyvov v miestnej štátnej správe však konzervuje aj ne-
dávno prijatý zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy, ktorý ustanovuje, 
že prednostov okresných úradov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh 
ministra vnútra Slovenskej republiky. Ide teda jednoznačne o politizáciu miestnej štátnej 
správy, čo Slovenskú republiku vzďaľuje od odborne erudovanej miestnej štátnej správy. 
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na zváženie je napríklad to, že zamestnanci vo verejnej službe, ktorí sú odmeňovaní podľa 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme v znení neskorších predpisov majú podľa prílohy č. 3 tohto zákona „Základná 
stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“, pokiaľ sú v 1. 
platovom stupni a 1. platovej triede tarifný plat 246,5 eur, čo nezodpovedá ani minimálnej 
mzde v národnom hospodárstve. 

V tomto prípade je teda namieste posúdiť životnú úroveň zamestnancov v súkromnom 
a verejnom sektore, kde by podľa nášho názoru nemali byť rozporuplnosti, navyše pri štan-
dardnom pracovnom čase 40 hodín za týždeň, by mal byť plat na úrovni minimálnej mzdy 
v národnom hospodárstve. Uvedený aspekt je v úzkej súvislosti s problematikou už spomína-
ných hospodárskych a sociálnych práv a aspektom zákazu diskriminácie v súlade s článkom 
12 Ústavy. 

Uvedené oblasti sú len vybranými otázkami, ktorými sa má podľa nášho názoru za-
oberať veda pracovného práva. Rovnako ako správna veda aj táto moderná vedná disciplína 
musí zohľadňovať posuny, ktoré v oblasti zamestnávania vo verejnej správe priniesla aktuálna 
reforma verejnej správy. Ide o zamýšľané prepúšťanie zamestnancov v štátnej službe, predo-
všetkým v rozpočtových organizáciách štátu, kde má dôjsť k značnej redukcii počtu zamest-
nancov podľa rozpočtovacích oblastí, pričom k organizačným zmenám v miestnej štátnej 
správe už došlo zánikom špecializovanej miestnej štátnej správy. 

Nazdávame sa, že veda pracovného práva by mala navrhovať modely efektívneho za-
mestnávania vo verejnej správe, prípadne navrhnúť, aby sa v Slovenskej republike naplnil 
koncept definitívy a meritný systém19 obsadenie jednotlivých miest v štátnej správe. Uvedený 
aspekt si vyžaduje dôkladnú analýzu nielen aktuálnych, ale aj retrospektívnych aspektov vý-
voja verejnej správy, kde veda pracovného práva musí spolupracovať so správnou vedou 
v záujme nájdenia optimálneho bodu zamestnávania vo verejnej správe. Podstatnými sú pri-
tom zmeny vo vnútri, ako aj vo vonkajšom okolí verejnej správy. 
 

IV. Záver  
 

V rámci záverečnej časti tohto príspevku považujeme za potrebné uviesť možné príno-
sy, ktoré vlastne predstavujú naplnenie vpredu uvedených cieľových určení. 

Verejná správa ako organizačný a funkčný systém je stredobodom záujmu správnej 
vedy alebo vedy o verejnej správe. Preto v úvodnej prvej časti predloženého príspevku boli 
poskytnuté rôzne náhľady na oblasť správnej vedy, ktorá sa zaoberá verejnou správou 
z pohľadu komplexnosti, pričom prináša poznatky abstraktného, exaktného a prognostického 
charakteru, ktoré napomáhajú zefektívneniu organizácie a funkčného výkonu celej verejnej 
správy. 

V kontexte pracovného práva je možné zaznamenať podstatný vplyv aktuálnej refor-
my verejnej správy na zamestnávanie predovšetkým v štátnej správe. Ide napríklad o zamýš-
ľanú redukciu počtu zamestnancov rozpočtových organizácií štátu, ktorých počet má byť zní-
žený podľa počtu rozpočtovacích oblastí. Vládny dokument však nepočíta s modelmi prepúš-
ťania týchto zamestnancov a už vôbec neuvažuje s aspektom zachovania hospodárskych 
a sociálnych práv týchto zamestnancov štátnej služby. Navyše sa počíta so zavedením noriem 
spotreby práce zamestnancov štátnej služby, na ktoré má byť navyše naviazané odmeňovanie, 
čo považujeme za nevhodné kritérium.  

V pracovnom práve je preto potrebné sa zaoberať otázkou hospodárskych a sociálnych 
práv zamestnancov, ich sociálnym zabezpečením, ako aj zabezpečením určitého štandardu 

                                                 
19 Meritný systém obsadenia miest vo verejnej správe opisuje prof. Prusák, vo svojom diele: Prusák, J.: Teória 
práva. Bratislava : VO PF UK, 1995. 
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Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami 
v zákonných systémoch sociálneho zabezpečenia 

 
Mgr. Jozef Kšiňan  

 
I. Úvod 

 
Teória medzinárodného a európskeho práva sociálneho zabezpečenia rozlišuje medzi 

pojmami harmonizácia a koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia.  
Cieľom koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia je najmä ochrana sociálnych 

práv migrujúceho obyvateľstva, najmä ochrana práv migrujúcich pracovníkov. Z prv uvede-
ného vyplýva, že koordinačné pravidlá v zásade nemajú vplyv na úpravu obsahu národných 
systémov sociálneho zabezpečenia, napríklad na podmienky vzniku nároku na jednotlivé dáv-
ky sociálneho zabezpečenia, vymedzenie okruhu sociálnych udalostí, pri nastaní ktorých po-
skytujú systémy sociálneho zabezpečenia hmotné zabezpečenie. Výnimkou sú tie pravidlá 
národných systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú postavenie mig-
rujúcich pracovníkov a migrujúcich samostatne zárobkovo činných osôb v oblasti sociálneho 
zabezpečenia. Samotný obsah národných systémov sociálneho zabezpečenia však ovplyvňujú 
normy, ktorých cieľom je harmonizácia systémov sociálneho zabezpečenia.  

V podmienkach Európskej únie (ďalej len „EÚ“) je ochrana sociálnych práv migrujú-
cich pracovníkov nevyhnutná pre účinnú realizáciu slobody voľného pohybu pracovníkov 
v rámci EÚ. Ako zdôrazňuje A. Karpat, práve mobilita pracovných síl v EÚ predstavuje výz-
namný nástroj zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva.1 Aj tohto dôvodu článok 48 Zmluvy 
o fungovaní EÚ splnomocňuje Radu a Európsky parlament na prijatie pravidiel v oblasti ko-
ordinácie systémov sociálneho zabezpečenia medzi členskými štátmi. Európsky parlament 
a Rada si túto úlohu v zásade splnili prijatím nariadení 883/20042 a 987/20093, ktoré upravujú 
koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ.4  

Harmonizácia je súhrnom medzinárodných noriem, ktorých cieľom je prispôsobenie 
systémov sociálneho zabezpečenia požiadavkám stanoveným v takýchto normách, a teda 
harmonizácia systémov sociálneho zabezpečenia má za cieľ, na rozdiel od koordinácie systé-
mov sociálneho zabezpečenia, odstraňovanie rozdielov medzi národnými systémami sociál-
neho zabezpečenia.5 Harmonizácia má niekoľko stupňov, a to od stanovenia spoločných cie-
ľov až po unifikáciu systémov sociálneho zabezpečenia. Rozsah harmonizačných pravidiel 
môže zahŕňať celé systémy sociálneho zabezpečenia, alebo iba ich jednotlivé časti, prípadne 
môže stanoviť jednotné požiadavky na princípy obsiahnuté v týchto systémoch, ako napríklad 
princíp nediskriminácie medzi mužmi a ženami v systémoch sociálneho zabezpečenia.  

V tejto súvislosti považujeme za potrebné poukázať na skutočnosť, že systémy sociál-
neho zabezpečenia patria v zásade do právomoci členských štátov, ktoré sú zodpovedné za 
organizáciu týchto systémov. Na rozdiel od možnosti prijímania koordinačných pravidiel, kde 
je právnym základom ich prijatia najmä článok 48 Zmluvy o fungovaní EÚ6, prijatie pravidiel 
harmonizácie v oblasti úpravy systémov sociálneho zabezpečenia je omnoho komplikovanej-
                                                 
1 Karpat, A.: Freiheit der Arbeitnehmerfreizügigkeit und ihr Beitrag zur Arbeitslosenbekämpfung. In Die Stel-
lung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin, 2012, s. 42. 
2 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 
v platnom znení. 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania naria-
denia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení. 
4 Porovnaj C-293/03 My, bod 34. 
5 Porovnaj PENNINGS, F. Introduction to European Social Security Law, 3rd edition, s. 7. 
6 Tento článok stanovuje riadny legislatívny postup, spolurozhodovanie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, pri-
čom v Rade EÚ sa vyžaduje dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny. 
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šie a umožňuje to článok 153 Zmluvy o fungovaní EÚ.7 Vo vzťahu k implementácii zásady 
rovnakého zaobchádzania v týchto systémoch je právnym základom prijímania legislatívy EÚ 
článok 19 a článok 157 Zmluvy o fungovaní EÚ. 

Predmetom tohto článku je úprava rozsahu uplatňovania zásady rovnakého zaobchá-
dzania medzi mužmi a ženami v zákonných systémoch sociálneho zabezpečenia v práva EÚ. 
 

II. Úprava zásady rovnakého zaobchádzania 
v systémoch sociálneho zabezpečenia v práve Európskej únie 

 
EÚ disponuje kompetenciami pre prijatie legislatívy nevyhnutnej pre realizáciu zásady 

rovnakého zaobchádzania.8 Jednou z častí antidiskriminačného práva EÚ je aj úprava imple-
mentácie princípu rovnakého zaobchádzania v systémoch sociálneho zabezpečenia. Princíp 
rovnakého zaobchádzania v systémoch sociálneho zabezpečenia je upravený vo vzťahu k vy-
medzeným zakázaným dôvodom rozdielneho zaobchádzania (pohlavie, vek, sexuálna orientá-
cia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie, rasový a etnický pôvod) v právnych ak-
toch sekundárneho práva EÚ.9 

Úprava princípu rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v systémoch so-
ciálneho zabezpečenia je upravená troma smernicami, a to smernicou 2006/54/ES, smernicou 
2010/41/ES a smernicou 79/7/EHS. Samozrejme, túto zásadu upravuje aj článok 157 Zmluvy 
o fungovaní EÚ. V ďalšom texte poukážeme na úpravu princípu rovnakého zaobchádzania 
medzi mužmi a ženami v zákonných systémoch sociálneho zabezpečenia, teda na úpravu, 
ktorú obsahuje smernica 79/7/EHS. V úvode sa zameriame na vymedzenie úpravy smernice 
79/7EHS a článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ. 
 

III. Rozsah článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ vo vzťahu 
 k systémom sociálneho zabezpečenia 

 
Článok 157 Zmluvy o fungovaní EÚ stanovuje povinnosť členským štátom zabezpečiť 

uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovna-
kej hodnoty.  

Tento článok sa nachádzal už v Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho spolo-
čenstva.10 Dôvodom zaradenia tohto článku do tejto zmluvy bola skutočnosť, že niektoré 
z budúcich členských štátov už ratifikovali dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 100 
z roku 1951 o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, zatiaľ čo 
ostatné budúce členské štáty tak neurobili.11 Z toho vyplývala obava, že tieto členské štáty 
budú mať ekonomickú nevýhodu spočívajúcu vo väčších nákladoch na zamestnávanie žien. 

Už článok 119 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva obsahoval 
vymedzenie pojmu „odmena“, ktoré zostalo v zásade nezmenené v porovnané s definíciou 
                                                 
7 Mimoriadny legislatívny postup, vyžaduje sa porada s Európskym parlamentom a jednomyseľnosť v Rade EÚ. 
8 Pozri najmä článok 19 a článok 157 Zmluvy o fungovaní EÚ. 
9 Pozri napr. čl. 3 ods. 1 Smernica Rady 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s oso-
bami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod; čl. 3 ods. 1 a 13. odôvodnenie smernice Rady č. 2000/78/ES, 
ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní; čl. 1 písm. c.) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchá-
dzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (ďalej len „smernica 
2006/54/ES); čl. 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/41/EÚ o uplatňovaní zásady rovna-
kého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby 
a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (ďalej len „smernica 2010/41/EÚ“); čl. 1 smernice Rady 79/7/EHS 
o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociál-
nym zabezpečením (ďalej len „smernice 79/7/EHS“). 
10 Článok 119 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva.  
11 PENNINGS, F.: Introduction to European Social Security Law, 3rd edition, s. 267. 
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tohto pojmu v článku 15712 Zmluvy o fungovaní EÚ.13 V súvislosti s definíciou pojmu „od-
mena“ v článku 119 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva vznikla 
otázka, či do tohto pojmu spadajú aj dávky sociálneho zabezpečenia alebo nie. Súdny dvor 
EÚ vo svojom rozhodnutí vo veci Defrenne14 uviedol, že hoci dávky, ktoré majú povahu dá-
vok sociálneho zabezpečenia nie sú v zásade úplne oddelené od pojmu „odmena“, tak systé-
my alebo dávky sociálneho zabezpečenia, najmä starobné dôchodky, nespadajú do rozsahu 
definície toho pojmu v článku 119 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločen-
stva, ak sú priamo upravené právnymi normami, bez akejkoľvek dohody v rámci podniku 
alebo odvetvia a ak sa uplatňujú na všeobecné kategórie pracovníkov.15  

Takéto systémy zaručujú pracovníkom dávky v rámci zákonného systému, na financo-
vaní ktorého sa podieľajú tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, prípadne verejné orgány, 
a to spôsobom, ktorý je v menšej miere určený na základe existencie pracovného pomeru ako 
úvahami sociálnej politiky daného štátu.16  

V súlade s prv uvedeným boli teda v zásade vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto člán-
ku dávky sociálneho zabezpečenia, uvedené však neplatilo o všetkých dávkach sociálneho 
zabezpečenia, ale Súdny dvor EÚ rozvíjal hore uvedené kritéria a postupne do pojmu „odme-
na“ zahŕňal dávky upravené zamestnaneckými systémami sociálneho zabezpečenia.17 Napo-
kon Súdny dvor uviedol, že rozhodujúcim kritériom pre určenie, či dôchodok spadá do vecné-
ho rozsahu článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ (a teda aj systém sociálneho zabezpečenia) je 
skutočnosť, či je dôchodok vyplácaný pracovníkovi z dôvodu existencie pracovného vzťahu 
medzi ním a jeho predchádzajúcim zamestnávateľom, teda kritérium zamestnania vyplývajúce 
zo samotného článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ.18 Toto kritérium však nie je výlučné, pre-
tože dôchodky vyplácané zo zákonných systémov sociálneho zabezpečenia taktiež reflektujú 
odmenu za prácu, ale nespadajú do rozsahu článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ.19 Napriek 
tomu dôvody sociálnej politiky, organizácie štátu, etické dôvody alebo dôvody rozpočtovej 
povahy, ktoré mali alebo mohli mať svoju úlohu pri úprave určitého systému vnútroštátnym 
zákonodarcom, nemôžu prevážiť v prípade, ak sa dôchodok týka len určitej osobitnej kategó-
rie pracovníkov, ak priamo závisí od odpracovaného obdobia a ak sa jeho výška vypočítava 
na základe poslednej mzdy.20 Medzi takéto dávky spadajúce do vecného rozsahu článku 157 
Zmluvy o fungovaní EÚ zaradil Súdny dvor doplnkové dôchodkové dávky upravené zamest-
naneckým systémom sociálneho zabezpečenia,21 ale aj dôchodkové dávky poskytované za-
mestnaneckým dôchodkovým systémom, ktoré nahrádzali dávky sociálneho zabezpečenia 
vyplývajúce zo zákonného systému sociálneho zabezpečenia.22  

Napokon, považujeme za dôležité podotknúť, že článok 157 má priamy účinok, a teda 
jednotlivci sa ho môžu dovolávať v konaniach pred národnými súdmi.23 Vzhľadom na sku-

                                                 
12 Pre účely tohto článku znamená „odmena“ obvyklú základnú alebo minimálnu mzdu alebo plat a všetky dáv-
ky, ktoré zamestnávateľ vypláca priamo alebo nepriamo, v hotovosti alebo v naturáliách, pracovníkovi v pracov-
nom pomere. 
13 Porovnaj článok 157 Zmluvy o fungovaní EÚ a článok 119 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva. 
14 C-80/70 Defrenne. 
15 C-80/70, Defrenne, bod 7. 
16 C-80/70 Defrenne, bod 8. 
17 Za prelomové rozhodnutie sa považuje rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-262/88 Barber. Okrem časo-
vého obmedzenia účinkov tohto rozsudku sa interpretácia tohto rozsudku stala predmetom Protokolu č. 2 
k Zmluve o Európskej únii. 
18 C-7/93 Beune, bod 43. 
19 C-7/93 Beune, bod 44. 
20 C-351/00 Niemi, bod 47. 
21 C-170/84 Bilka-Kaufhaus. 
22 C-262/88 Barber. 
23 C-43/75 Defrenne II, bod 24. 
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šie a umožňuje to článok 153 Zmluvy o fungovaní EÚ.7 Vo vzťahu k implementácii zásady 
rovnakého zaobchádzania v týchto systémoch je právnym základom prijímania legislatívy EÚ 
článok 19 a článok 157 Zmluvy o fungovaní EÚ. 

Predmetom tohto článku je úprava rozsahu uplatňovania zásady rovnakého zaobchá-
dzania medzi mužmi a ženami v zákonných systémoch sociálneho zabezpečenia v práva EÚ. 
 

II. Úprava zásady rovnakého zaobchádzania 
v systémoch sociálneho zabezpečenia v práve Európskej únie 

 
EÚ disponuje kompetenciami pre prijatie legislatívy nevyhnutnej pre realizáciu zásady 

rovnakého zaobchádzania.8 Jednou z častí antidiskriminačného práva EÚ je aj úprava imple-
mentácie princípu rovnakého zaobchádzania v systémoch sociálneho zabezpečenia. Princíp 
rovnakého zaobchádzania v systémoch sociálneho zabezpečenia je upravený vo vzťahu k vy-
medzeným zakázaným dôvodom rozdielneho zaobchádzania (pohlavie, vek, sexuálna orientá-
cia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie, rasový a etnický pôvod) v právnych ak-
toch sekundárneho práva EÚ.9 

Úprava princípu rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v systémoch so-
ciálneho zabezpečenia je upravená troma smernicami, a to smernicou 2006/54/ES, smernicou 
2010/41/ES a smernicou 79/7/EHS. Samozrejme, túto zásadu upravuje aj článok 157 Zmluvy 
o fungovaní EÚ. V ďalšom texte poukážeme na úpravu princípu rovnakého zaobchádzania 
medzi mužmi a ženami v zákonných systémoch sociálneho zabezpečenia, teda na úpravu, 
ktorú obsahuje smernica 79/7/EHS. V úvode sa zameriame na vymedzenie úpravy smernice 
79/7EHS a článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ. 
 

III. Rozsah článku 157 Zmluvy o fungovaní EÚ vo vzťahu 
 k systémom sociálneho zabezpečenia 

 
Článok 157 Zmluvy o fungovaní EÚ stanovuje povinnosť členským štátom zabezpečiť 

uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovna-
kej hodnoty.  

Tento článok sa nachádzal už v Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho spolo-
čenstva.10 Dôvodom zaradenia tohto článku do tejto zmluvy bola skutočnosť, že niektoré 
z budúcich členských štátov už ratifikovali dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 100 
z roku 1951 o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, zatiaľ čo 
ostatné budúce členské štáty tak neurobili.11 Z toho vyplývala obava, že tieto členské štáty 
budú mať ekonomickú nevýhodu spočívajúcu vo väčších nákladoch na zamestnávanie žien. 

Už článok 119 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva obsahoval 
vymedzenie pojmu „odmena“, ktoré zostalo v zásade nezmenené v porovnané s definíciou 
                                                 
7 Mimoriadny legislatívny postup, vyžaduje sa porada s Európskym parlamentom a jednomyseľnosť v Rade EÚ. 
8 Pozri najmä článok 19 a článok 157 Zmluvy o fungovaní EÚ. 
9 Pozri napr. čl. 3 ods. 1 Smernica Rady 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s oso-
bami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod; čl. 3 ods. 1 a 13. odôvodnenie smernice Rady č. 2000/78/ES, 
ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní; čl. 1 písm. c.) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchá-
dzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (ďalej len „smernica 
2006/54/ES); čl. 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/41/EÚ o uplatňovaní zásady rovna-
kého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby 
a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (ďalej len „smernica 2010/41/EÚ“); čl. 1 smernice Rady 79/7/EHS 
o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociál-
nym zabezpečením (ďalej len „smernice 79/7/EHS“). 
10 Článok 119 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva.  
11 PENNINGS, F.: Introduction to European Social Security Law, 3rd edition, s. 267. 
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točnosť, že je to článok primárneho práva, tak je prípustný aj horizontálny priamy účinok toh-
to článku. V súlade s prv uvedeným teda možno vyvodiť, že článok 157 Zmluvy o fungovaní 
EÚ sa stal dôležitým nástrojom implementácie zásady rovnakého zaobchádzania v zamestna-
neckých systémoch sociálneho zabezpečenia.24 Tento článok sa však nevzťahuje na zákonné 
systémy sociálneho zabezpečenia, a teda vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi 
mužmi a ženami v takýchto systémoch nie je ani predmetom úpravy smernice 2006/54/ES. 
Táto úprava je obsiahnutá v smernici 79/7/EHS. 
 

IV. Smernica Rady 79/7/EHS o postupnom vykonávaní 
zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením 

 
Ako sme už uviedli v predchádzajúcej časti, realizácia právomoci EÚ na prijímanie 

harmonizačných opatrení v systémoch sociálneho zabezpečenia podlieha prísnym požiadav-
kám. V čase prijatia smernice 79/7/EHS navyše EÚ nedisponovala právomocou pre prijíma-
nie opatrení na boj proti diskriminácií. Aj z tohto dôvodu bolo prijatie smernice 79/7/EHS 
založené na tzv. „kontajnerovom“ článku, teda na terajšom článku 325 Zmluvy o fungovaní 
EÚ.  

Ako ukážeme ďalej, Súdny dvor EÚ priznal článku 4 smernice 79/7/EHS priamy úči-
nok. V prípade smernice 79/7/EHS teda ide o „klasický“ vertikálny priamy účinok a priznanie 
priameho účinku tomuto ustanoveniu sa stalo veľmi dôležitým, keďže táto smernica sa vzťa-
huje na zákonné systémy sociálneho zabezpečenia, a teda subjektom zodpovedným za ich 
úpravu a implementáciu je štát. 

Prijatie smernice 79/7/EHS predpokladal už článok 1 ods. 2 smernice 76/207/EHS 
o implementácií zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní.25 V súlade 
s týmto ustanovením Rada prijala smernicu 79/7/EHS, ktorá, v súlade s článkom 1, má za cieľ 
stanoviť progresívnu implementáciu zásady rovnakého zaobchádzania v zákonných systé-
moch sociálneho zabezpečenia a v ďalších súčastiach sociálnej ochrany, najmä vo vymedze-
ných častiach systémov sociálnej pomoci. Ako uvádzame v ďalšom texte, smernica sa ne-
vzťahuje na všetky sociálne udalosti, proti ktorým poskytujú ochranu systémy sociálneho 
zabezpečenia a sociálnej pomoci členských štátov.  

Tak z predchádzajúceho textu tohto článku, ako aj zo znenia smernice 79/7/EHS je 
zrejmé, že neupravuje vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaneckých sys-
témoch sociálneho zabezpečenia.26 Upravuje vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania v 
tých častiach systémov sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, v ktorých sa dávky po-
skytujú všeobecným kategóriám pracovníkov a sú založené priamo na legislatíve členského 
štátu. 
 

V. Osobný rozsah smernice 79/7/EHS 
 

Osobnú pôsobnosť vymedzuje článok 2 smernice 79/7/EHS. Táto smernica sa vzťahu-
je na pracujúce obyvateľstvo, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb. 

                                                 
24 Na vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociál-
neho zabezpečenia bola prijatá Smernica Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a žena-
mi v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia (86/378/EHS), ktorá bola nahradená smernicou 
2006/54/ES. Považujeme za potrebné podotknúť, že článok 157 sa stal oveľa „užitočnejším“ nástrojom pre 
ochranu práv jednotlivcov vyplývajúcich z požiadaviek dodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania v za-
mestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia ako sekundárna legislatíva prijatá na jeho vykonanie. 
25 Pozri aj 1. odôvodnenie smernice 79/7/EHS. 
26 Pozri čl. 3 ods. 3 smernice 79/7/EHS. 
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Smernica sa rovnako vzťahuje na pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, 
ktorých činnosť je prerušená z dôvodu choroby, úrazu alebo nedobrovoľnej nezamestnanosti, 
ako aj na osoby hľadajúce si zamestnanie. Taktiež sú do osobného rozsahu smernice zahrnutí 
aj pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú na dôchodku alebo v invalidite. 

Ako vyplýva z tohto vymedzenia, pojem „pracujúce obyvateľstvo“ je vymedzený ši-
roko. Vymedzenie osobného rozsahu vychádza z predpokladu, že k pracujúcemu obyvateľ-
stvu patrí aj osoba, ktorej činnosť bola prerušená z dôvodu sociálnej udalosti uvedenej článku 
3 smernice 79/7/EHS.27 Toto sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prerušili svoju činnosť ako pra-
covníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby z dôvodu starostlivosti o osobu, ktorá je 
invalidná, teda vo vzťahu ku ktorej nastala sociálna udalosť uvedená v článku 3 smernice 
79/7/EHS.28 Aktivita, ktorá bola prerušená z dôvodu sociálnej udalosti uvedenej v článku 3 
smernice 79/7/EHS, musí byť interpretovaná vo vzťahu k pojmu „pracujúce obyvateľstvo“, 
a teda musí to byť aktivita vykonávaná za odmenu.29 

Do osobného rozsahu smernice 79/7/EHS spadajú aj pracovníci, ktorí pracujú len na 
obmedzený rozsah pracovného času, respektíve, ktorých odmena vyplývajúca z tohto zamest-
nania je obmedzená. V tomto prípade sa Súdny dvor EÚ priklonil k širokej interpretácií po-
jmu „pracovník“, pričom vychádzal z interpretácie tohto pojmu podľa článku 45 Zmluvy 
o fungovaní EÚ.30 

Smernica sa taktiež vzťahuje na osoby, ktoré si začali hľadať zamestnanie po období, 
v ktorom nevykonávali žiadnu profesionálnu činnosť, ak hľadanie zamestnania bolo prerušené 
z dôvodu, že nastala niektorá zo sociálnych udalostí stanovených v článku 3 smernice 
79/7/EHS, pod podmienkou, že takáto osoba preukáže, že bola skutočne osobou hľadajúcou si 
zamestnanie, keď došlo k sociálnej udalosti uvedenej v článku 3 smernice 79/7/EHS.31  

Smernica 79/7/EHS sa vzťahuje aj na osobu, ktorá si hľadá zamestnanie, na druhej 
strane však neustanovuje žiadne ďalšie podmienky pre takúto osobu, aby spadala do osobného 
rozsahu smernice 79/7/EHS, najmä nestanovuje žiadne požiadavky na dôvod, pre ktorý osoba 
skončila predchádzajúce zamestnanie alebo podmienku, aby osoba predtým, ako si začala 
hľadať zamestnanie, vykonávala činnosť ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná 
osoba.32  

Osobný rozsah smernice však nie je neobmedzený, keďže účelom článku 2 smernice 
79/7/EHS je vymedziť jej osobný rozsah. Ako vyplýva z článku 2 smernice 79/7/EHS, zahŕňa 
jednak členov pracujúceho obyvateľstva, vrátane osôb, ktorých činnosť bola prerušená 
z dôvodu nastanie udalosti uvedenej v článku 3 smernice 79/7/EHS a osôb hľadajúcich si za-
mestnanie. Do osobného rozsahu smernice 79/7/EHS však nespadajú osoby, ktoré nepracujú, 
nehľadajú si zamestnania alebo nemajú prerušenú svoju pracovnú činnosť alebo hľadanie 
zamestnania z dôvodu, že nastala sociálna udalosť uvedená v článku 3 smernice.33  

Smernica 79/7/EHS sa napríklad nevzťahuje na osoby, ktoré prerušili svoju činnosť 
z dôvodu sociálnej udalosti inej, ako je uvedená v článku 3 smernice 79/7/EHS. Takéto vy-
medzenie znamená, že do osobného rozsahu smernice 79/7/EHS napríklad nespadajú osoby, 
ktoré prerušili svoju ekonomickú činnosť z dôvodu starostlivosti o dieťa.34  

                                                 
27 C-150/85 Drake, bod 22. 
28 C-150/85 Drake, bod 22. 
29 C-77/95 Züchner, bod 13. 
30 C-317/93 Nolte, bod 19. 
31 C-31/90 Johnson, body 21 a 22.  
32 Porovnaj C-31/90 Johnson, bod 21.  
33 C-77/95 Züchner, bod 12.  
34 C-31/91 Johnson, bod 19. 
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točnosť, že je to článok primárneho práva, tak je prípustný aj horizontálny priamy účinok toh-
to článku. V súlade s prv uvedeným teda možno vyvodiť, že článok 157 Zmluvy o fungovaní 
EÚ sa stal dôležitým nástrojom implementácie zásady rovnakého zaobchádzania v zamestna-
neckých systémoch sociálneho zabezpečenia.24 Tento článok sa však nevzťahuje na zákonné 
systémy sociálneho zabezpečenia, a teda vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi 
mužmi a ženami v takýchto systémoch nie je ani predmetom úpravy smernice 2006/54/ES. 
Táto úprava je obsiahnutá v smernici 79/7/EHS. 
 

IV. Smernica Rady 79/7/EHS o postupnom vykonávaní 
zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením 

 
Ako sme už uviedli v predchádzajúcej časti, realizácia právomoci EÚ na prijímanie 

harmonizačných opatrení v systémoch sociálneho zabezpečenia podlieha prísnym požiadav-
kám. V čase prijatia smernice 79/7/EHS navyše EÚ nedisponovala právomocou pre prijíma-
nie opatrení na boj proti diskriminácií. Aj z tohto dôvodu bolo prijatie smernice 79/7/EHS 
založené na tzv. „kontajnerovom“ článku, teda na terajšom článku 325 Zmluvy o fungovaní 
EÚ.  

Ako ukážeme ďalej, Súdny dvor EÚ priznal článku 4 smernice 79/7/EHS priamy úči-
nok. V prípade smernice 79/7/EHS teda ide o „klasický“ vertikálny priamy účinok a priznanie 
priameho účinku tomuto ustanoveniu sa stalo veľmi dôležitým, keďže táto smernica sa vzťa-
huje na zákonné systémy sociálneho zabezpečenia, a teda subjektom zodpovedným za ich 
úpravu a implementáciu je štát. 

Prijatie smernice 79/7/EHS predpokladal už článok 1 ods. 2 smernice 76/207/EHS 
o implementácií zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní.25 V súlade 
s týmto ustanovením Rada prijala smernicu 79/7/EHS, ktorá, v súlade s článkom 1, má za cieľ 
stanoviť progresívnu implementáciu zásady rovnakého zaobchádzania v zákonných systé-
moch sociálneho zabezpečenia a v ďalších súčastiach sociálnej ochrany, najmä vo vymedze-
ných častiach systémov sociálnej pomoci. Ako uvádzame v ďalšom texte, smernica sa ne-
vzťahuje na všetky sociálne udalosti, proti ktorým poskytujú ochranu systémy sociálneho 
zabezpečenia a sociálnej pomoci členských štátov.  

Tak z predchádzajúceho textu tohto článku, ako aj zo znenia smernice 79/7/EHS je 
zrejmé, že neupravuje vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaneckých sys-
témoch sociálneho zabezpečenia.26 Upravuje vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania v 
tých častiach systémov sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, v ktorých sa dávky po-
skytujú všeobecným kategóriám pracovníkov a sú založené priamo na legislatíve členského 
štátu. 
 

V. Osobný rozsah smernice 79/7/EHS 
 

Osobnú pôsobnosť vymedzuje článok 2 smernice 79/7/EHS. Táto smernica sa vzťahu-
je na pracujúce obyvateľstvo, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb. 

                                                 
24 Na vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociál-
neho zabezpečenia bola prijatá Smernica Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a žena-
mi v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia (86/378/EHS), ktorá bola nahradená smernicou 
2006/54/ES. Považujeme za potrebné podotknúť, že článok 157 sa stal oveľa „užitočnejším“ nástrojom pre 
ochranu práv jednotlivcov vyplývajúcich z požiadaviek dodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania v za-
mestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia ako sekundárna legislatíva prijatá na jeho vykonanie. 
25 Pozri aj 1. odôvodnenie smernice 79/7/EHS. 
26 Pozri čl. 3 ods. 3 smernice 79/7/EHS. 



82
82 

Do osobného rozsahu smernice 79/7/EHS taktiež nespadajú osoby, ktoré nevykonávali 
činnosť ako pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj tie, ktoré si nehľadali 
zamestnanie.35 
 

VI. Vecný rozsah smernice 79/7/EHS 
 

Článok 3 smernice 79/7/EHS určuje systémy a ustanovenia, ktorých sa týka imple-
mentácia zásady rovnakého zaobchádzania vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpeče-
ním.36 Z hľadiska vecného rozsahu sa smernica 79/7/EHS vzťahuje na zákonné systémy so-
ciálneho zabezpečenia, ktoré poskytujú ochranu proti riziku choroby, invalidity, staroby, cho-
rôb z povolania a pracovným úrazom a nezamestnanosti. Okrem zákonných systémov sociál-
neho zabezpečenia sa smernica 79/7/EHS vzťahuje aj na systémy sociálnej pomoci, ak je ich 
cieľom doplniť alebo nahradiť systémy poskytujúce ochranu proti prv uvedeným rizikám.37 

Za účelom zaručiť vykonanie cieľa smernice 79/7/EHS podľa článku 4 harmonickým 
spôsobom v rámci EÚ, tak by sa mal vecný rozsah smernice 79/7/EHS vzťahovať na každú 
dávku v širokom zmysle slova, ktorá tvorí súčasť systémov uvedených v článku 3 smernice 
79/7/EHS.38 Na to, aby dávka spadala do vecného rozsahu smernice 79/7/EHS, musí byť cel-
kom alebo sčasti súčasťou zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ktorý poskytuje 
ochranu proti sociálnym udalostiam stanoveným v článku 3 ods. 1 smernice 79/7/EHS, alebo 
tvoriť formu sociálnej pomoci, ktorá má rovnaký cieľ.39  

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že nezávisí na spôsobe, akým je dávka vyplácaná, 
ale dávka musí byť priamo a skutočne spojená s ochranou proti sociálnym udalostiam stano-
veným v čl. 3 ods. 1 smernice 79/7/EHS.40 Smernica 79/7/EHS sa napríklad vzťahuje na zvý-
šenie dôchodku41 alebo výhody poskytované z dôvodu dosiahnutia určitého veku, ako naprí-
klad vylúčenie z povinnosti platiť poplatky za lieky42 alebo príspevok na palivo.43  

Z vecného rozsahu smernice sú vylúčené pozostalostné dávky44 a v zásade aj rodinné 
dávky. Výnimkou je prípad rodinných dávok, ktoré sú poskytované prostredníctvom zvýšenia 
dávok patriacich z dôvodu prv uvedených sociálnych udalostí.45 Smernica 79/7/EHS sa tak-
tiež nevzťahuje napríklad na dávky poskytované za účelom zaručenia minimálneho príjmu 
alebo príspevky na dopravu.  

Napokon môžeme uviesť, že pre určenie, či dávka spadá do vecného rozsahu smernice 
79/7/EHS, je rozhodujúce jej priame a skutočné spojenie s jednou zo sociálnych udalostí sta-
novených v článku 3 ods. 1 smernice 79/7/EHS. Berúc do úvahy cieľ smernice a judikatúru 
Súdneho dvora EÚ, forma dávky podľa národného právneho poriadku a spôsob jej výplaty nie 
sú rozhodujúce. 
 

 
 

                                                 
35 Pozri aj spojené veci C-48/88 Riele, C-106/88 Bernsen-Gustin a C-107/88 Egbers-Reuvers, body 11 a 12.  
36 C-373/89 Integrity, bod 10. 
37 Smernica 79/7/EHS sa teda, na rozdiel od koordinačných nariadení, vzťahuje aj na systém sociálnej pomoci. 
38 Porovnaj C-150/85 Drake, bod 24. 
39 Spojené veci C-63/91 Jackson a C-64/91 Cresswell, bod 15. 
40 C-243/90 Smithson, bod 14. 
41 C-123/10 Brachner. 
42 C-137/94 Richardson. 
43 C-382/98 Taylor. 
44 Pozri napríklad C-192/85 Noel, body 25 a 26.; C-337/91 Germert-Derks, body 14 a 15. 
45 Pozri spojené veci C 312/94 a 245/94 Hower-Zachow; body 41 až 43. Podotýkame, že na účely možnosti 
uplatnenia výnimky týkajúcej sa rodinných dávok Súdny dvor EÚ použil rovnaké kritéria ako pre určovanie, či 
dávka spadá do vecného rozsahu smernice. 
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VII. Výnimky z vecného rozsahu smernice 
 

Vzhľadom na cieľ smernice 79/7/EHS, ktorým je postupné vykonanie zásady rovna-
kého zaobchádzania, táto smernica obsahuje výnimky z jej vecného rozsahu, ktoré môžu vyu-
žiť členské štáty. Tieto výnimky upravuje článok 7 smernice 79/7/EHS.46 

Využitie práva na vylúčenie určitých ustanovení zákonných systémov sociálneho za-
bezpečenia z rozsahu pôsobnosti smernice 79/7/EHS je spojené s povinnosťou členských štá-
tov pravidelne prehodnocovať tieto výnimky, aby zistili, či je ich zachovanie v kontexte so-
ciálneho rozvoja stále odôvodnené a členské štáty sú taktiež povinné oznamovať Európskej 
komisii tie ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré využívajú výnimky stanovené v článku 7 
ods. 1, vrátane dôvodov ich zachovania a možnosti ich prehodnotenia v neskoršom termíne.47 

V ďalšom texte sa zameriame iba na ustanovenie čl. 7 ods. 1 písm. a) smernice 
79/7/EHS, ktoré umožňuje členským štátom vylúčiť z rozsahu tejto smernice určovanie veku 
odchodu do dôchodku na účely poskytovania starobného dôchodku a dôchodku za výsluhu 
rokov a jeho možné dôsledky na iné dávky. 

Keďže článok 7 ods. 1 písm. a) smernice 79/7/EHS stanovuje výnimku zo zásady rov-
nakého zaobchádzania, tak táto výnimka musí byť interpretovaná reštriktívne.48 Z povahy 
tejto výnimky možno vyvodiť, že zákonodarca EÚ mal v úmysle umožniť členským štátom 
dočasne zachovať výhody žien v oblasti dôchodkov, aby mohli členské štáty postupne prispô-
sobiť svoje dôchodkové systémy v tejto oblasti bez toho, aby narušili finančnú rovnováhu 
týchto systémov, ktorej dôležitosť nemôže byť opomenutá.49 Táto výnimka umožňuje stano-
venie skoršieho odchodu do dôchodku v prospech žien.  

Výnimka sa vzťahuje aj na tie formy diskriminácie, ktoré sú nevyhnutne spojené so 
stanovením rozdielneho veku odchodu do dôchodku. Formy diskriminácie v prípade dávok 
odlišných od starobných dôchodkov môžu byť odôvodnené, iba ak sú dôsledkom stanovenia 
rozdielneho dôchodkového veku na základe pohlavia a iba ak sú objektívne nevyhnutné pre 
zabránenie narušeniu celkovej finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, alebo 
ak sú nevyhnutné pre zaistenie konzistentnosti medzi systémom starobných dôchodkov a 
ostatnými dávkami.50 
 

VIII. Zásada rovnakého zaobchádzania 
 

Zásada rovnakého zaobchádzania je stanovená v článku 4 smernice 79/7/EHS. Účel 
smernice 79/7/EHS je z praktického hľadiska vyjadrený v jej článku 4, podľa ktorého sa vo 
veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením zakazuje akákoľvek diskriminácia z dôvodu 
pohlavia, či už priama alebo nepriama, najmä s odvolaním sa na manželský alebo rodinný 
stav, najmä pokiaľ ide rozsah jednotlivých systémov a podmienky prístupu k nim, ako aj po-
vinnosť platiť príspevky a výpočet výšky príspevkov, ako aj výpočet dávok, vrátane ich zvý-
šenia s ohľadom na manžela/manželku a závislé osoby a podmienky určujúce trvanie 

                                                 
46 Podľa článku 7 ods. 1 smernice 79/7/EHS sa smernica sa nedotýka práva členských štátov vylúčiť z jej pôsob-
nosti: a) určovanie veku odchodu do dôchodku na účely poskytovania starobného dôchodku a dôchodku za vý-
sluhu rokov a jeho možné dôsledky na iné dávky; b) výhody súvisiace so systémami starobných dôchodkov 
poskytovaných osobám, ktoré vychovali deti; nadobudnutie nároku na dávky po dobách prerušenia zamestnania 
z dôvodu výchovy detí; c) priznanie nároku na dávky v starobe alebo invalidite na základe odvodeného nároku 
manželky; d) zvýšenie dávok v prípade dlhodobej invalidity, staroby, pracovných úrazov a chorôb z povolania 
pre závislú manželku; e) dôsledky uplatnenia práva, pred prijatím tejto smernice, neuplatniť nárok. 
47 Pozri článok 7 ods. 2 a článok 8 smernice 79/7/EHS. 
48 Pozri napríklad C-152/84 Marshall, bod 36. 
49 C-328/91 Thomas, bod 9. 
50 C-328/91 Thomas, bod 12. 
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Do osobného rozsahu smernice 79/7/EHS taktiež nespadajú osoby, ktoré nevykonávali 
činnosť ako pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj tie, ktoré si nehľadali 
zamestnanie.35 
 

VI. Vecný rozsah smernice 79/7/EHS 
 

Článok 3 smernice 79/7/EHS určuje systémy a ustanovenia, ktorých sa týka imple-
mentácia zásady rovnakého zaobchádzania vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpeče-
ním.36 Z hľadiska vecného rozsahu sa smernica 79/7/EHS vzťahuje na zákonné systémy so-
ciálneho zabezpečenia, ktoré poskytujú ochranu proti riziku choroby, invalidity, staroby, cho-
rôb z povolania a pracovným úrazom a nezamestnanosti. Okrem zákonných systémov sociál-
neho zabezpečenia sa smernica 79/7/EHS vzťahuje aj na systémy sociálnej pomoci, ak je ich 
cieľom doplniť alebo nahradiť systémy poskytujúce ochranu proti prv uvedeným rizikám.37 

Za účelom zaručiť vykonanie cieľa smernice 79/7/EHS podľa článku 4 harmonickým 
spôsobom v rámci EÚ, tak by sa mal vecný rozsah smernice 79/7/EHS vzťahovať na každú 
dávku v širokom zmysle slova, ktorá tvorí súčasť systémov uvedených v článku 3 smernice 
79/7/EHS.38 Na to, aby dávka spadala do vecného rozsahu smernice 79/7/EHS, musí byť cel-
kom alebo sčasti súčasťou zákonného systému sociálneho zabezpečenia, ktorý poskytuje 
ochranu proti sociálnym udalostiam stanoveným v článku 3 ods. 1 smernice 79/7/EHS, alebo 
tvoriť formu sociálnej pomoci, ktorá má rovnaký cieľ.39  

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že nezávisí na spôsobe, akým je dávka vyplácaná, 
ale dávka musí byť priamo a skutočne spojená s ochranou proti sociálnym udalostiam stano-
veným v čl. 3 ods. 1 smernice 79/7/EHS.40 Smernica 79/7/EHS sa napríklad vzťahuje na zvý-
šenie dôchodku41 alebo výhody poskytované z dôvodu dosiahnutia určitého veku, ako naprí-
klad vylúčenie z povinnosti platiť poplatky za lieky42 alebo príspevok na palivo.43  

Z vecného rozsahu smernice sú vylúčené pozostalostné dávky44 a v zásade aj rodinné 
dávky. Výnimkou je prípad rodinných dávok, ktoré sú poskytované prostredníctvom zvýšenia 
dávok patriacich z dôvodu prv uvedených sociálnych udalostí.45 Smernica 79/7/EHS sa tak-
tiež nevzťahuje napríklad na dávky poskytované za účelom zaručenia minimálneho príjmu 
alebo príspevky na dopravu.  

Napokon môžeme uviesť, že pre určenie, či dávka spadá do vecného rozsahu smernice 
79/7/EHS, je rozhodujúce jej priame a skutočné spojenie s jednou zo sociálnych udalostí sta-
novených v článku 3 ods. 1 smernice 79/7/EHS. Berúc do úvahy cieľ smernice a judikatúru 
Súdneho dvora EÚ, forma dávky podľa národného právneho poriadku a spôsob jej výplaty nie 
sú rozhodujúce. 
 

 
 

                                                 
35 Pozri aj spojené veci C-48/88 Riele, C-106/88 Bernsen-Gustin a C-107/88 Egbers-Reuvers, body 11 a 12.  
36 C-373/89 Integrity, bod 10. 
37 Smernica 79/7/EHS sa teda, na rozdiel od koordinačných nariadení, vzťahuje aj na systém sociálnej pomoci. 
38 Porovnaj C-150/85 Drake, bod 24. 
39 Spojené veci C-63/91 Jackson a C-64/91 Cresswell, bod 15. 
40 C-243/90 Smithson, bod 14. 
41 C-123/10 Brachner. 
42 C-137/94 Richardson. 
43 C-382/98 Taylor. 
44 Pozri napríklad C-192/85 Noel, body 25 a 26.; C-337/91 Germert-Derks, body 14 a 15. 
45 Pozri spojené veci C 312/94 a 245/94 Hower-Zachow; body 41 až 43. Podotýkame, že na účely možnosti 
uplatnenia výnimky týkajúcej sa rodinných dávok Súdny dvor EÚ použil rovnaké kritéria ako pre určovanie, či 
dávka spadá do vecného rozsahu smernice. 
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a zachovanie nároku na dávky.51 Zásada rovnakého zaobchádzania sa však v súlade s článkom 
4 ods. 2 smernice 79/7/EHS nevzťahuje na ustanovenia o ochrane žien z dôvodu materstva.  

Z logiky smernice 79/7/EHS vyplýva, že článok 4, ktorý definuje rozsah uplatňovania 
princípu rovnakého zaobchádzania, sa uplatňuje iba v rámci osobného a vecného rozsahu 
smernice 79/7/EHS.52 Článok 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS navyše neustanovuje žiadne vý-
nimky z ustanoveného princípu rovnakého zaobchádzania, a to aj pokiaľ ide o prechodné 
ustanovenia v právnom poriadku členského štátu, alebo o predlžovanie diskriminačného účin-
ku ustanovení právneho poriadku členského štátu existujúcich v čase pred transpozíciou 
smernice 79/7/EHS. 

Smernica 79/7/EHS zakazuje tak priamu diskrimináciu, ako aj nepriamu diskrimináciu 
na základe pohlavia. Priama diskriminácia znamená rozdielne zaobchádzanie na základe po-
hlavia.53 O nepriamu diskrimináciu ide vtedy, keď pri uplatnení vnútroštátneho opatrenia, a to 
aj napriek jeho neutrálnej formulácii, dochádza v skutočnosti k znevýhodneniu omnoho väč-
šieho počtu príslušníkov jedného pohlavia v porovnaní s príslušníkmi druhého pohlavia.54 Na 
rozdiel od priamej diskriminácie, vnútroštátne opatrenie, ktoré predstavuje nepriamu diskri-
mináciu je v rozpore s článkom 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS, pokiaľ nie je odôvodnené ob-
jektívnymi skutočnosťami, ktoré nesúvisia s diskrimináciou na základe pohlavia. Tak je to 
v prípade, keď zvolené prostriedky slúžia legitímnemu cieľu sociálnej politiky členského štá-
tu, ktorého právna úprava sa posudzuje, sú vhodné a nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného 
cieľa.55 Smernica 79/7/EHS sa tiež uplatňuje na diskrimináciu, ktorá má pôvod v zmene po-
hlavia dotknutej osoby.56 Za diskrimináciu možno pritom považovať i to, keď sa rozdielne 
situácie riešia rovnakým spôsobom bez toho, aby sa brala do úvahy jedinečnosť a individuali-
ta prípadu.57 

Článok 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS má priamy účinok. Samostatná interpretácia tohto 
ustanovenia, ako aj jeho výklad vo svetle obsahu a cieľa smernice 79/7/EHS znamenajú, že 
toto ustanovenie obsahuje všeobecný a jednoznačný zákaz diskriminácie na základe pohlavia. 
Toto ustanovenie je preto dostatočne určité, aby sa ho mohli jednotlivci dovolávať pred ná-
rodnými súdmi. Toto ustanovenie je taktiež nepodmienené a na túto nepodmienenosť nemajú 
vplyv ani ustanovenia článkov 5 a článkov 7 smernice 79/7/EHS.58  

V prípade absencie opatrení na vnútroštátnej úrovni, ktoré zabezpečujú transpozíciu 
zásady rovnakého zaobchádzania uvedenú v článku 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS, po uplynutí 
transpozičnej lehoty, sa musí s príslušníkmi skupiny znevýhodnenej v dôsledku diskriminácie 
zaobchádzať rovnako a na základe rovnakých pravidiel, a teda musia sa im priznať rovnaké 
výhody ako členom druhej skupiny, pretože pravidlá uplatňované na členov zvýhodnenej 
skupiny sú jediným platným východiskovým bodom, a to až do času správnej transpozície 
smernice.59  
 

 
 
 

                                                 
51 C-71/85 Federatie Nederlandse Vakbeweging, bod 17 a článok 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS. 
52 Spojené veci C-48/88 Riele, C-106/88 Bernsen-Gustin a C-107/88 Egbers-Reuvers, bod 16. 
53 Smernice 79/7/EHS na rozdiel od iných smerníc upravujúcich vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania 
neobsahuje definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. 
54 C-123/10 Brachner, bod 56. 
55 C-123/10 Brachner, bod 70.  
56 Pozri napríklad C-423/04 Richards. 
57 Karpat, A.: Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej 
legislatívy. Bratislava : VO PF UK, 2011, s. 21. 
58 C-71/85 Federatie Nederlandse Vakbeweging, body 15 až 21. 
59 C-102/88 Ruzius-Wilbrink, bod 21. 
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IX. Záver 
 

Cieľom nášho príspevku bolo vo všeobecnosti poukázať na úpravu zásady rovnakého 
zaobchádzania v systémoch sociálneho zabezpečenia v práve EÚ s dôrazom na úpravu tejto 
zásady v zákonných systémoch sociálneho zabezpečenia. 

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že rozlišovanie medzi zákonnými systémami so-
ciálneho zabezpečenia a zamestnaneckými systémami sociálneho zabezpečenia má pre prax 
veľký význam vzhľadom na rozličnú úpravu zásady rovnakého zaobchádzania v týchto sys-
témoch na úrovni Európskej Únie a rôzne účinky vyplývajúce z tejto úpravy. 

Z hľadiska smernice 79/7/EHS považujeme za potrebné zdôrazniť, že ťažiskový člá-
nok tejto smernice, článok 4 ods. 1, má priamy účinok a jednotlivci sa ho môžu dovolávať 
pred národnými súdmi, čo je významné najmä v súvislosti so zodpovednosťou štátu za tieto 
systémy sociálneho zabezpečenia. 

Ako ukázala naša analýza, vecný a osobný rozsah smernice nie je neobmedzený, 
a preto v súčasnosti absentuje na úrovni EÚ komplexná úprava zásady rovnakého zaobchá-
dzania v zákonných systémoch sociálneho zabezpečenia. 

Napokon, smernica 79/7/EHS obsahuje aj výnimky zo svojho vecného rozsahu, najmä 
výnimku vzťahujúcu sa na rozdielny odchod veku do dôchodku. Judikatúra Súdneho dvora 
EÚ však poukázala na reštriktívny výklad tejto výnimky vo vzťahu k iným dávkam poskyto-
vaným zo systému sociálneho zabezpečenia. 
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a zachovanie nároku na dávky.51 Zásada rovnakého zaobchádzania sa však v súlade s článkom 
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mináciu je v rozpore s článkom 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS, pokiaľ nie je odôvodnené ob-
jektívnymi skutočnosťami, ktoré nesúvisia s diskrimináciou na základe pohlavia. Tak je to 
v prípade, keď zvolené prostriedky slúžia legitímnemu cieľu sociálnej politiky členského štá-
tu, ktorého právna úprava sa posudzuje, sú vhodné a nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného 
cieľa.55 Smernica 79/7/EHS sa tiež uplatňuje na diskrimináciu, ktorá má pôvod v zmene po-
hlavia dotknutej osoby.56 Za diskrimináciu možno pritom považovať i to, keď sa rozdielne 
situácie riešia rovnakým spôsobom bez toho, aby sa brala do úvahy jedinečnosť a individuali-
ta prípadu.57 

Článok 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS má priamy účinok. Samostatná interpretácia tohto 
ustanovenia, ako aj jeho výklad vo svetle obsahu a cieľa smernice 79/7/EHS znamenajú, že 
toto ustanovenie obsahuje všeobecný a jednoznačný zákaz diskriminácie na základe pohlavia. 
Toto ustanovenie je preto dostatočne určité, aby sa ho mohli jednotlivci dovolávať pred ná-
rodnými súdmi. Toto ustanovenie je taktiež nepodmienené a na túto nepodmienenosť nemajú 
vplyv ani ustanovenia článkov 5 a článkov 7 smernice 79/7/EHS.58  

V prípade absencie opatrení na vnútroštátnej úrovni, ktoré zabezpečujú transpozíciu 
zásady rovnakého zaobchádzania uvedenú v článku 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS, po uplynutí 
transpozičnej lehoty, sa musí s príslušníkmi skupiny znevýhodnenej v dôsledku diskriminácie 
zaobchádzať rovnako a na základe rovnakých pravidiel, a teda musia sa im priznať rovnaké 
výhody ako členom druhej skupiny, pretože pravidlá uplatňované na členov zvýhodnenej 
skupiny sú jediným platným východiskovým bodom, a to až do času správnej transpozície 
smernice.59  
 

 
 
 

                                                 
51 C-71/85 Federatie Nederlandse Vakbeweging, bod 17 a článok 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS. 
52 Spojené veci C-48/88 Riele, C-106/88 Bernsen-Gustin a C-107/88 Egbers-Reuvers, bod 16. 
53 Smernice 79/7/EHS na rozdiel od iných smerníc upravujúcich vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania 
neobsahuje definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. 
54 C-123/10 Brachner, bod 56. 
55 C-123/10 Brachner, bod 70.  
56 Pozri napríklad C-423/04 Richards. 
57 Karpat, A.: Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej 
legislatívy. Bratislava : VO PF UK, 2011, s. 21. 
58 C-71/85 Federatie Nederlandse Vakbeweging, body 15 až 21. 
59 C-102/88 Ruzius-Wilbrink, bod 21. 
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Sankcie za porušovanie pracovnoprávnych predpisov  
vo vybraných oblastiach v Južnej Kórei, Japonsku a na Taiwane 

 
JUDr. Michal Kuril, PhD. 

Bc. Mgr. Jana Záhorčáková 
Bc. Wei Chia Hsuan 

 
I. Úvod  

 
Pracovná legislatíva v regióne juhovýchodnej Ázie môže byť v niektorých svojich as-

pektoch značne špecifická, a to najmä pri vzájomnej komparácii so znením „štandardných“ 
európskych právnych noriem, na ktoré sme „zvyknutí“.  

Tento stav je spôsobený viacerými skutočnosťami, ako napr. historickými tradíciami, 
lokálnymi právnymi a morálnymi obyčajmi, spoločensko-kultúrnymi okolnosťami, či dokon-
ca politicko-štátnym zriadením. 

Rovnako je však dôležité spomenúť i významné politické, demografické a ekonomické 
osobitosti, ktoré obsah pracovnoprávnych predpisov v tejto oblasti zásadne ovplyvňujú. 

Na druhej strane juhoázijské a východoázijské legislatívy implementovali v minulosti 
mnohé medzinárodné dohovory ľudsko-právneho charakteru, ako aj početné odporúčania a 
dohovory Medzinárodnej organizácie práce a ďalších nadnárodných ustanovizní, čím sa vo 
svojej podstate „globalizovali“.  

Spracovaný vedecky článok je ťažiskovo zameraný na analýzu druhu a výšky sankcií, 
ktoré príslušné zákonníky práce vo vybraných krajinách uplatňujú, ak dôjde k porušeniu pra-
covnoprávnych predpisov.  

Z hľadiska druhu patria k najčastejšie aplikovaným sankciám tresty odňatia slobody a 
finančné pokuty. Predovšetkým prepojenie pracovného práva s trestným právom je v tomto 
regióne oveľa intenzívnejšie, než je tomu v Slovenskej republike.  

Pri porušovaní práv a oprávnených záujmov zmluvných strán môžu byť trestnoprávne 
postihy oveľa častejšie a prísnejšie, obzvlášť, ak princíp ultima ratio, ktorý trestné právo v 
„klasických“ stredoeurópskych legislatívach považuje za akési „posledné“ riešenie, je tu zna-
čne oslabený. 

Súčasne platí, že väčšina potenciálnych trestnoprávnych sankcií je orientovaná voči 
zamestnávateľom, môže ísť však aj o sankcie namierené voči inšpektorom práce, ak úmysel-
ným spôsobom prehliadnu porušenie pracovnoprávnych predpisov na strane zamestnávateľa 
(napr. v Južnej Kórei). 

Rozdiely v maximálnej výške pokút v jednotlivých krajinách, pre objektívnosť, je ne-
vyhnutne vnímať aj v širších ekonomických súvislostiach. Región juhovýchodnej Ázie totiž 
charakterizujú pomerne veľké rozdiely v príjmoch obyvateľstva, kvalite života, nezamestna-
nosti a pod.  

Krajiny, na ktoré sme v našej vedeckej práci upriamili pozornosť (Taiwan, Japonsko, 
Južná Kórea), patria k najvyspelejším krajinám sveta,1 preto je možné pripustiť, že táto sku-
točnosť môže zohrávať určitý význam, a to predovšetkým pri ustanovovaní výšky niektorých 
finančných pokút zákonodarcom (za identické alebo obdobné porušenie pracovnej legislatívy 

                                                 
1 Podľa údajov Svetovej banky za obdobie rokov 2005 až 2011 bol Taiwan 20. najvyspelejšou krajinou sveta pri 
zohľadnení HDP na 1 obyvateľa (37 716 amerických dolárov), Japonsko 25. krajinou (34 748 amerických dolá-
rov) a Južná Kórea 27. krajinou (31 220 amerických dolárov). Údaje dostupné k 1. marcu 2014 na internetovej 
stránke www.worldbank.org.  
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môže byť sankcia v inej krajine v regióne, napr. v Indonézii, Vietname alebo v Thajsku, či na 
Filipínach, až desať alebo viacnásobne nižšia).2 

 
II. Zákaz nútených prác a nútených služieb 

 
Taiwanský Zákonník práce (1984)3 v článku 5 vychádza z dikcie, podľa ktorej žiadny 

zamestnávateľ nesmie násilím, nátlakom alebo neslobodným zadržaním ani inými nezákon-
nými prostriedkami nútiť zamestnanca na výkon závislej práce. 

V prípade, ak dôjde k porušeniu uvedeného ustanovenia, zamestnávateľ môže byť po-
stihovaný uložením trestu odňatia slobody, a to až do výšky 5 rokov, a/alebo4 uložením poku-
ty až do výšky 750 000 taiwanských dolárov (18 750 eur).5 

Podľa japonského Zákonníka práce (1947)6 platí, že zamestnávateľ nesmie nútiť za-
mestnancov pracovať proti ich vôli, a to najmä na základe fyzického násilia, zastrašovania, 
väzenia, resp. akýmikoľvek inými obmedzeniami v oblasti duševnej alebo fyzickej slobody 
zamestnancov (článok 5 – „Zákaz nútených prác“).  

Ak zamestnávateľ uvedené ustanovenie poruší, môže sa potrestať trestom odňatia slo-
body s povinnosťou vykonávať väzenské práce v rozpätí od 1 roka do 10 rokov, alebo peňaž-
nou pokutou až do výšky 3 000 000 jenov (21 280 eur), avšak nie menej ako 200 000 jenov (1 
420 eur).7  

Na rozdiel napr. od Taiwanu, kde môže byť sankcia aj kumulatívna (väzenie a poku-
ta), je v Japonsku postih za nútenú prácu, resp. nútenú službu vždy alternatívny (väzenie alebo 
pokuta).  

V znení článku 7 juhokórejského Zákonníka práce8 nemôže žiadny zamestnávateľ vyví-
jať proti vôli zamestnanca nátlak, aby v jeho prospech zamestnanec pracoval, a to najmä ná-
silím, zastrašovaním, uväznením alebo akýmkoľvek iným protiprávnym obmedzením fyzickej 
či duševnej slobody.  

Zamestnávateľ, ktorý toto ustanovenie poruší, môže byť potrestaný vo forme peňažnej 
pokuty až do výšky 30 000 000 juhokórejských wonov (21 040 eur) alebo9 trestom odňatia 
slobody nepresahujúcim 5 rokov.10  

 
III. Všeobecná ochrana práv zmluvných strán 

 
Podľa článku 6 taiwanského Zákonníka práce nesmie žiadna osoba zasahovať do práv 

obsiahnutých v pracovnej zmluve a na základe takéhoto zásahu získať neoprávnené výhody.  
Uvedené ustanovenie používa pojem „žiadna osoba“, nie „fyzická osoba“ ani „práv-

nická osoba“ ani „tretia osoba“, má sa preto za to, že ide o všeobecnú ochranu práv, a to tak 
zamestnanca, ako aj zamestnávateľa.  

                                                 
2 Zoznam štátov sveta podľa HDP na 1 obyvateľa (rovnaký zdroj ako v predchádzajúcej poznámke): 91. Thajsko 
(9 304 amerických dolárov), 131. Filipíny (3 589 amerických dolárov), 133. Vietnam (3 372 amerických dolá-
rov). Pre celkové posúdenie nie je rozhodujúce ani tak umiestnenie krajiny na konkrétnom mieste, ako skôr ná-
sobný rozdiel v dosiahnutej výške HDP, napr. rozdiel medzi Taiwanom a Vietnamom je až 11,2-násobný).   
3 Zákonník práce Taiwanu (1984, Act No. 14 069). 
4 Môže ísť o alternatívnu alebo kumulatívnu sankciu.  
5 Článok 75 Zákonníka práce Taiwanu.  
6 Zákonník práce Japonska (1947, Act No. 49).  
7 Článok 117 Zákonníka práce Japonska.  
8 Zákonník práce Južnej Kórey (1997, Act No. 5 309).  
9 Pracovné legislatívy Japonska a Južnej Kórey postihujú zamestnávateľa za nútené práce a nútené služby alter-
natívne (finančná pokuta alebo trest odňatia slobody), Zákonník práce Taiwanu pripúšťa aj kumulovanú sankciu 
(trest odňatia slobody s finančnou pokutou). 
10 Článok 107 Zákonníka práce Južnej Kórey.  
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Konštantná judikatúra taiwanských súdov vo väčšine prípadov vyššie uvedené ustano-
venie aplikuje v situáciách, kedy dôjde k porušeniu práv zamestnancov zo strany zamestnáva-
teľa.  

Ak dôjde k porušeniu článku 6, osobe, ktorá je za porušenie zodpovedná, môže byť 
uložený trest odňatia slobody až do 3 rokov a/alebo pokuta až do výšky 450 000 taiwanských 
dolárov (11 250 eur).11 

Všeobecná ochrana práv zmluvných strán v Japonsku je rámcovo odvoditeľná zo zne-
nia článkov 118a a nasl. Zákonníka práce, podľa ktorých je možné porušenie zákona sankcio-
novať trestom odňatia slobody až do výšky 1 roka alebo peňažnou pokutou v sume najviac 
500 000 jenov (3 550 eur) v závislosti od konkrétnej situácie. Tu je dôležité poznamenať, že 
ide o „orientačné“ rozpätie, z ktorého existuje viacero výnimiek. 

Ak ide o vzájomnú ochranu práv zmluvných strán v Južnej Kórei, platí, že spravidla je 
(z hľadiska sankcií) limitovaná finančnou pokutou až do výšky 20 000 000 juhokórejských 
wonov (14 030 eur) alebo možnosťou trestu odňatia slobody až v rozsahu 3 rokov, a to v zá-
vislosti od konkrétnej situácie.  

Na tomto mieste je potrebné zároveň konštatovať, že sankcie s hornou hranicou poku-
tového sadzobníka, resp. sankcie s možnosťou dlhšieho trestu odňatia slobody vo veľkej väč-
šine prípadov chránia porušenie práva na strane zamestnanca.  

Zároveň však môže nastať situácia, kedy ochrana práv zamestnávateľa je pomerne 
striktná, a zamestnanec bude postihovaný značne vysokou finančnou pokutou (napr. zamest-
nanec, ktorý sa vyhýba, odmieta alebo inak znemožňuje podstúpiť lekárske vyšetrenie vo 
vzťahu k vykonávanej práci na základe rozhodnutia inšpekcie práce, môže byť potrestaný pe-
ňažnou pokutou až do výšky 5 000 000 juhokórejských wonov, t. j. 3 510 eur).12 

 
IV. Osobitná ochrana práv zamestnancov 

 
V zákonníkoch práce v krajinách južnej a východnej Ázie, pri teoretickom výklade, 

môžeme rozlišovať „všeobecnú“ ochranu práv zmluvných strán, a naviac aj „osobitnú“ ochra- 
nu práv „vlastných“ zamestnancov.  

Takýmto spôsobom realizovaný systém ochrany práv je pre legislatívne prostredie pra-
covného práva v zásade „prirodzený“ aj v ostatných častiach sveta, keďže právne vzťahy v 
oblasti výkonu závislej práce vykazujú imanentný znak nadriadenosti (zamestnávateľa) a pod-
riadenosti (zamestnanca), t. j. de facto konštituujú „slabšiu“ zmluvnú stranu.  

Pod osobitnou ochranou práv zamestnancov rozumieme v tomto vedeckom článku 
predovšetkým špecifické prípady, kedy je nevyhnutné priznať zamestnancovi zvýšenú mieru 
ochrany, keďže môže nastať skutočnosť, ktorá jeho postavenie (právo, oprávnený záujem) 
oslabila, oslabuje, alebo by mohla oslabiť. 

Taiwanský Zákonník práce ustanovuje formu a výšku sankcií pri osobitnej ochrane 
práv zamestnancov najmä v rámci článkov 77 až 79 svojho znenia. Tu je možné uplatňovať 
tak tresty odňatia slobody, ako aj peňažné pokuty. 

Napríklad zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nariadiť prácu nadčas, ak zamestna-
nec nie je spôsobilý na prácu nadčas zo zdravotných dôvodov, ak k tomu predsa došlo, za-
mestnávateľovi môže byť uložený trest odňatia slobody až do výšky 6 mesiacov a/alebo pe-
ňažná pokuta až do výšky 300 000 taiwanských dolárov (7500 eur).13  

Vyššia pokuta, až do výšky 450 000 taiwanských dolárov (11 250 eur), ale nie nižšia 
ako 90 000 taiwanských dolárov (2 250 eur), môže byť uložená zamestnávateľovi v situácii, 
ak žena, ktorá zamestnávateľovi preukázala tehotenstvo a vykonáva prácu nevhodnú pre te-
                                                 
11 Článok 76 Zákonníka práce Taiwanu.  
12 Článok 116 bod 1 Zákonníka práce Južnej Kórey.  
13 Články 42 a 77 Zákonníka práce Taiwanu.  
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2 Zoznam štátov sveta podľa HDP na 1 obyvateľa (rovnaký zdroj ako v predchádzajúcej poznámke): 91. Thajsko 
(9 304 amerických dolárov), 131. Filipíny (3 589 amerických dolárov), 133. Vietnam (3 372 amerických dolá-
rov). Pre celkové posúdenie nie je rozhodujúce ani tak umiestnenie krajiny na konkrétnom mieste, ako skôr ná-
sobný rozdiel v dosiahnutej výške HDP, napr. rozdiel medzi Taiwanom a Vietnamom je až 11,2-násobný).   
3 Zákonník práce Taiwanu (1984, Act No. 14 069). 
4 Môže ísť o alternatívnu alebo kumulatívnu sankciu.  
5 Článok 75 Zákonníka práce Taiwanu.  
6 Zákonník práce Japonska (1947, Act No. 49).  
7 Článok 117 Zákonníka práce Japonska.  
8 Zákonník práce Južnej Kórey (1997, Act No. 5 309).  
9 Pracovné legislatívy Japonska a Južnej Kórey postihujú zamestnávateľa za nútené práce a nútené služby alter-
natívne (finančná pokuta alebo trest odňatia slobody), Zákonník práce Taiwanu pripúšťa aj kumulovanú sankciu 
(trest odňatia slobody s finančnou pokutou). 
10 Článok 107 Zákonníka práce Južnej Kórey.  
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hotné ženy, požiada o preradenie na inú prácu, pričom zamestnávateľ ju odmietne preradiť, 
alebo ju preradí, avšak s nižšou výškou mzdy než sa vzťahovala na pôvodné pracovné mies-
to.14 

Rovnako japonský Zákonník práce vo viacerých svojich ustanoveniach garantuje 
ochranu výlučne „slabšej“ zmluvnej strane, t. j. zamestnancom.  

Napríklad v zmysle článku 3 je potvrdený všeobecný zákaz diskriminácie zo strany 
zamestnávateľa, a to najmä vo vzťahu k odmeňovaniu, pracovným podmienkam, rozvrhnutiu 
pracovného času, národnosti, rase alebo sociálnemu postaveniu zamestnancov. Pri nedodržaní 
antidiskriminačnej legislatívy je horná hranica trestu odňatia slobody 6 mesiacov a maximálna 
výška peňažnej pokuty 300 000 jenov (2 130 eur).15  

Ochrana práv a oprávnených záujmov zamestnancov je i v Zákonníku práce Južnej 
Kórey tradične veľmi silná. Sankcie za ich porušovanie môžu v prepočte presiahnuť sumu 20 
000 eur alebo, ak ide o tresty odňatia slobody, tie môžu byť ukladané v konkrétnych prípa-
doch až do výšky 5 rokov.  

Ide napr. situácie, kedy je zamestnancom garantovaná ochrana pred nútenými prácami, 
násilím alebo zneužívaním zo strany zamestnávateľa (články 7, 8, 9 juhokórejského Zákonní-
ka práce), či viaceré „obmedzujúce“ hmotnoprávne podmienky vo vzťahu k výpovedi zo stra-
ny zamestnávateľa (článok 40 juhokórejského Zákonníka práce).  
 

V. Nemožnosť výkonu inšpekcie práce,  
resp. porušovanie povinností inšpektorom práce 

 
Podľa článku 80 taiwanského Zákonníka práce, ak akákoľvek povinná osoba, na ktorú 

sa vzťahuje kontrola inšpekcie práce, odmietne, vyhne sa alebo znemožní výkon inšpekcie 
práce, môže jej byť uložená pokuta od 30 000 taiwanských dolárov (750 eur) do 150 000 tai-
wanských dolárov (3 750 eur).  

Japonský Zákonník práce v prípade, ak povinná osoba odmietne, zabráni alebo vyhne 
sa inšpekcii práce (článok 120 bod 4), umožňuje uložiť tejto osobe peňažnú pokutu až do 
výšky 300 000 jenov (2 130 eur). Rovnaká sankcia sa uplatňuje aj v situácii, ak zmluvné stra-
ny poskytnú inšpekcii práce údaje, ktoré nie sú pravdivé.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že Zákonník práce Japonska používa v rámci svojho znenia 
univerzálny pojem „osoba“, a nie výlučne pojem „zamestnávateľ“, táto sankcia sa vzťahuje 
tak na zamestnanca, ako aj na zamestnávateľa.  

Zákonník práce Južnej Kórey v rámci svojich penalizačných ustanovení (články 107 
až 116), ani v časti „Inšpekcia práce“ (články 101 až 106), neustanovuje priamo sankcie voči 
zamestnávateľovi ani zamestnancovi za znemožnenie výkonu inšpekcie práce.  

Na druhej strane v prípade, ak inšpektor práce úmyselne prehliadne porušenie pracov-
noprávnych predpisov, môže byť postihovaný trestom odňatia slobody až do 3 rokov.16  

 
VI. Záver 

 
V závere vedeckého článku predkladáme sumarizované výsledky nášho bádania, a to s 

osobitným zreteľom na právne systémy analyzovaných krajín a vybrané oblasti, kedy môže 
dôjsť k porušeniu pracovnoprávnych predpisov. 

Za najvýznamnejšie závery diela považujeme tieto skutočnosti:  

                                                 
14 Články 51 a 78 Zákonníka práce Taiwanu.  
15 Porušenie antidiskriminačnej legislatívy má vo viacerých ázijských krajinách automaticky trestnoprávny roz-
mer, tento prístup nie je vždy vlastný všetkým krajinám Európskej únie (napr. Poľsko, Slovenská republika), ho-
ci existujú aj výnimky (napr. Francúzsko).  
16 Článok 108 Zákonníka práce Južnej Kórey.  
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￭ po prvé, sankcie je spravidla možné rozdeliť na peňažné pokuty a tresty odňatia slobody,  

￭ po druhé, sankcie môžu byť realizované buď alternatívnym spôsobom (finančná pokuta ale-
bo trest odňatia slobody), príp. kumulatívne (trest odňatia slobody vrátane finančnej pokuty),  
￭ po tretie, pracovná legislatíva Taiwanu v mnohých prípadoch pripúšťa kumulovanie sankcií, 
zatiaľ čo Zákonníky práce Japonska a Južnej Kórey skôr uprednostňujú alternatívu niektorého 
z postihov,  
￭ po štvrté, výška finančných pokút je v niektorých prípadoch značne vysoká, tento stav súvi-
sí jednak s ochranou podstaty samotného práva (neraz ľudsko-právneho významu), rovnako 
však s ekonomickou silou obyvateľstva (Taiwan, Japonsko aj Južná Kórea patria podľa Sve-
tovej banky do skupiny 30-tich najsilnejších krajín sveta, ak ide o HDP na 1 obyvateľa), 
￭ po piate, v porovnaní s právnou úpravou v Slovenskej republike je vzťah pracovného práva 
a trestného práva oveľa intenzívnejší, mnohé porušenia pracovnoprávnych predpisov v regió-
ne východnej a južnej Ázie zároveň napĺňajú skutkovú podstatu rôznych činov, ktoré sú trest-
né podľa trestného zákonodarstva, 
￭ po šieste, horná hranica peňažných pokút nie je v Japonsku, na Taiwane, ani v Južnej Kórei 
pri prepočte na eurá značne rozdielna, napr. za nútené práce a nútené služby je rozpätie pe-
ňažnej pokuty „iba“ 2 290 eur,17 tento rozdiel je však minimálny v porovnaní s niektorými 
ostatnými okolitými krajinami (na „rozvojovej“ úrovni), kde sú sankcie výrazne nižšie alebo 
neexistujú alebo existujú, ale v praxi sa takmer vôbec neuplatňujú, 
￭ všetky tri analyzované pracovné legislatívy sú si hodnotovo a systémovo pomerne blízke, a 
to aj v sankčnej oblasti, tento poznatok znásobuje fakt, že Japonsko aj Južná Kórea sú členmi 
Medzinárodnej organizácie práce, ktorej dohovory a odporúčania sú vo veľkom rozsahu ob-
siahnuté v ich vnútroštátnom práve (Taiwan oficiálnym členom Medzinárodnej organizácie 
práce nie je, napriek tomu v jeho pracovnom zákonodarstve je táto legislatíva implementova-
ná aspoň „neoficiálne“).  
 

 
     Oblasť 

 
 
     Štát 

Nútené práce 
alebo 

nútené služby  
 

Všeobecná ochrana 
práv zmluvných 

strán 
(rôzne situácie) 

Osobitná ochrana 
práv zamestnan-

cov 
(rôzne situácie) 

Nemožnosť výko-
nu inšpekcie prá-
ce, resp. porušo-
vanie povinností 

inšpektorom práce 
 
 

Taiwan 

do 5 rokov a/alebo 
do 750 000 TWD 

(18 750 eur) 

do 3 rokov  
a/alebo 

do 450 000 TWD 
(11 250 eur) 

do 6 mesiacov  
a/alebo 

od 20 000 TWD 
do 450 000 TWD 

(500 – 11 250 eur) 

od  
30 000 TWD  

do  
150 000 TWD 

(750 – 3 750 eur)  
 

 
 

Japonsko 
 

 

od 1 do 10 rokov  
alebo 

od 200 000 JPY  
do 

3 000 000 JPY 
(1 420 – 21 280 eur) 

do 1 roka 
 spravidla povinnosť 

väzenskej práce  
alebo do 

500 000 JPY 
(3 550 eur)  

do 6 mesiacov (po-
vinnosť väzenskej 
práce v niektorých 

prípadoch) alebo do 
300 000 JPY 
(2 130 eur) 

do 
300 000 JPY 
(2 130 eur)  

 
 

Južná Kórea 
 

do 5 rokov 
alebo 

do 
30 000 000 

KRW 
(21 040 eur) 

do 3 rokov  
alebo  

do 
20 000 000 

KRW 
(14 030 eur) 

do 5 rokov 
alebo 

do 
30 000 000 

KRW 
(21 040 eur) 

do 3 rokov  
(úmyselné prehliad-

nutie porušenia 
pracovnoprávnych 
predpisov inšpekto-

rom práce) 
Pozn.: TWD – taiwansky dolár, JPY – japonsky jen, KRW – juhokórejský won. 

                                                 
17 Až do výšky 21 800 eur v Japonsku, resp. až do výšky 18 750 eur na Taiwane.  
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14 Články 51 a 78 Zákonníka práce Taiwanu.  
15 Porušenie antidiskriminačnej legislatívy má vo viacerých ázijských krajinách automaticky trestnoprávny roz-
mer, tento prístup nie je vždy vlastný všetkým krajinám Európskej únie (napr. Poľsko, Slovenská republika), ho-
ci existujú aj výnimky (napr. Francúzsko).  
16 Článok 108 Zákonníka práce Južnej Kórey.  
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Summary 
 

In the processed scientific article the author deals with the issue of the penalties (fines, 
sentences to prison, duty to work in prison) for violation of the labour law legislations in the 
selected countries of the south-east Asian region (Taiwan, Japan, South Korea). Part of the 
paper are analyses linked to the different fields, such as prohibition of forced work, general 
protection of the rights of contractual parties, specific protection of the rights of employees, or 
impossibility of performance of the labour inspection.   
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Ochrana osobných údajov zamestnancov 
(z hľadiska článku 11 základných zásad Zákonníka práce) 

 
Bc. Ján Lévárdy 

 
I. Úvod 

 
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďa-

lej aj ako „zákon č. 122/2013 Z. z.“ alebo „zákon o ochrane osobných údajov“) nadobudol 
účinnosť v Slovenskej republike dňa 1. júla 2013. 

Tento zákon je úzko spätý s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“), 
rovnako so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce (ďalej aj ako „Zákonník práce“). 

Základným cieľom tohto vedeckého článku je rámcovo skúmať, kedy môže byť sprá-
vanie zamestnávateľa (konanie, nekonanie, opomenutie) v rozpore s článkom 11 základných 
zásad Zákonníka práce (ďalej aj ako „článok 11“ alebo „čl. 11“), resp. s nadväzujúcimi práv-
nymi predpismi, ako aj v akom rozsahu a akým spôsobom je zamestnávateľ oprávnený a po-
vinný pristupovať a nakladať s osobnými údajmi zamestnancov (príp. fyzických osôb, ktoré 
sa zúčastnia predzmluvných vzťahov, ale zamestnancami sa nestanú). 
 

II. Analytické úvahy 
 

Zákonník práce ako jedna z najvýznamnejších právnych noriem právneho poriadku 
Slovenskej republiky obsahuje aj tzv. základné zásady. Základne zásady sú porozdeľované 
zákonodarcom do jedenástich článkov, pričom ich umiestnenie v Zákonníku práce predchádza 
paragrafovému zneniu. 

Každý článok obsahuje viacero zásad, ktoré sú dôležité pre celý systém pracovného 
práva. Základné zásady nie sú vždy formulované ako zásady, keďže ide neraz o text, z ktoré-
ho je znenie zásad potrebné odvodiť. 

Základné zásady nie sú právne záväzné, všeobecne teória pracovného práva uznáva, že 
majú „iba“ odporúčací charakter. 

Pokiaľ analyzujeme znenie  čl. 11 základných zásad, tu treba poznamenať, že tento 
priamo vychádza, resp. doplňuje nielen jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce, ale tiež ďal-
šie právne predpisy, a to najmä zákon o ochrane osobných údajov a Ústavu Slovenskej repub-
liky. 

S ohľadom na obsah čl. 11 Zákonníka práce si treba položiť predovšetkým otázku, ke-
dy zamestnávateľ musí (t. j. je povinný) a kedy môže (t. j. je oprávnený) o zamestnancovi 
zhromažďovať osobné údaje, ako aj aké osobné údaje. 

Tu platí, že zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len (osobné) údaje 
(napr. meno, priezvisko, titul, rodné číslo) súvisiace s dosiahnutou kvalifikáciou zamestnanca, 
s profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca v obore, v rámci ktorého sa zamestnanec o za-
mestnanie uchádza, ďalej údaje významné z hľadiska práce, ktorú chce uchádzač o zamestna-
nie (potenciálny zamestnanec) vykonávať. 

Fyzická osoba, ktorá má o určitý druh práce záujem, musí alebo môže tieto skutočnos-
ti preukázať, a zamestnávateľ má oprávnenie alebo povinnosť pravosť uvedených údajov veri-
fikovať. 

Povinnosť a možnosť, t. j. právo a povinnosť, sú vždy v konkrétnom prípade podmie-
nené znením príslušného ustanovenia Zákonníka práce alebo osobitných právnych predpisov 
(napr. zákon stanovuje povinnosť pre určité profesie preukázať dosiahnuté vzdelanie, v iných 
situáciách je možné skúmať znalosť cudzích jazykov na strane zamestnanca, hoci nejde o ne-
opomenuteľnú zákonnú požiadavku pre výkon určitého druhu práce).  
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Uvedené údaje môžu byť použité len so súhlasom zamestnanca a môžu byť použité 
výhradne len na účely, ktoré dovoľuje zákon. 

Na znenie čl. 11 základných zásad bezprostredne nadväzuje ustanovenie § 13 Zákon-
níka práce, ktoré bolo s účinnosťou od 1. januára 2013 taktiež zmenené. 

Z hľadiska predmetného ustanovenia sa uplatňuje pravidlo, podľa ktorého zákon vý-
slovne stanovuje zákaz narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku, ako aj výnimky z tohto 
zákazu, a na druhej strane povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnanca o rozsahu vy-
konávanej kontroly, ktorá by mohla narušiť súkromie zamestnanca na pracovisku zamestná-
vateľa, resp. v spoločných priestoroch zamestnávateľa. 

V prípade, ak by došlo k porušeniu ustanovenia § 13 Zákonníka práce, zamestnanec je 
oprávnený využiť rôzne možnosti ochrany, ako napr. sťažnosť, mediáciu, podnet na inšpekciu 
práce, príp. spor riešiť súdnou cestou.  

Tu je však potrebné konštatovať, že v dnešnej dobe, vychádzajúc z rôznych štatistík, 
prieskumov, ankiet a názorov ľudí, je takáto ochrana pomerne málo efektívna, mnoho poruše-
ní zákona sa preto končí „rezignáciou“ zamestnanca na akúkoľvek právnu ochranu. 
 

III. Ďalšie súvisiace poznámky 
 

V znení článku 11 základných zásad Zákonníka práce je určené, aké údaje zamestná-
vateľ o zamestnancovi môže zhromažďovať. Toto ustanovenie Zákonníka práce je v súlade 
s čl. 8 Charty základných práv Európskej únie. 

Z uvedených ustanovení vyplývajú bazálne práva zamestnanca, ktoré sú orientované 
na ochranu jeho osobných údajov. 

Ochrana osobných údajov však nespočíva len v ich ochrane vo vzťahu k ich získava-
niu. Osobné údaje musia byť i riadne spracované. 

Významná je skutočnosť, na aké účely sú osobne údaje určené, na akom právnom zá-
klade ich treba poskytnúť a či poskytnutie osobných údajov sa vyžaduje na základe stanove-
nom v zákone, príp. ide o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov. 

Ak zamestnanec osobné údaje zamestnávateľovi poskytol, má následne právo, aby mu 
boli sprístupnené zhromaždené osobné údaje, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú, ak o takéto 
sprístupnenie požiada. Je žiaduce, aby k sprístupneniu došlo spôsobom, ktorý bude vo vzťahu 
k zamestnancovi primeraný a vhodný. 

Okrem uvedeného má zamestnanec právo na to, aby prípadné nezrovnalosti, chyby 
a nesprávne údaje, ktoré sa ho týkajú, boli bezodkladne opravené. 

V záujme efektívnej ochrany osobných údajov zamestnancov je tieto pravidlá potrebné 
nevyhnutne dodržiavať. 

Nedodržanie týchto pravidiel podlieha kontrole, ktorá sa realizuje na základe a v 
zmysle zákona. Kontrolu môže vykonávať len na to zákonom zriadená nezávislá inštitúcia 
alebo zákonom zriadený orgán. 

Zákonník práce ustanovuje, v čom spočíva ochrana súkromia zamestnanca, ako i to, čo 
môže o súkromí svojho zamestnanca alebo fyzickej osoby (potencionálneho zamestnanca) 
zamestnávateľ zhromažďovať. 

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri zhromažďovaní osobných údajov sú rámcovo 
vymedzené v obsahu čl. 11 základných zásad Zákonníka práce. Tu je však nevyhnutné zdô-
razniť, že nejde o všetky práva a povinnosti, keďže ďalšie sú uvedené aj v osobitných práv-
nych predpisoch, resp. v paragrafovom znení Zákonníka práce. 

Čo konkrétne (druh údajov) je zamestnávateľ o zamestnancovi oprávnený zhromaž-
ďovať? 
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zdravotného stavu, rodinných pomerov, aký má majetok, výšku konta v peňažnom ústave, 
tehotenstvo, členstvo v politickej strane, resp. v spoločenskej organizácii. 

V súvislosti s predzmluvnými vzťahmi aplikuje Zákonník prace tzv. právnu požiadav-
ku rovnosti. Ide o zákaz negatívnej diskriminácie, ktorá vzniká v prípade nerovnakého zaob-
chádzania z dôvodu, vo forme a v druhoch právnych vzťahov, ktoré potvrdzuje zákon.1 

Niektoré orgány vykonávajúce kontrolu nad dodržiavaním pracovnoprávnych vzťahov 
(napr. inšpekcia práce) sú oprávnené vyžadovať od zamestnávateľov zákonom stanovené úda-
je, ktoré však môžu mať charakter osobných údajov, t. j. môže ísť o zásah do súkromia za-
mestnancov. 

Tu na druhej strane platí, že zistenie napr. mena, priezviska, rodného čísla a bydliska 
zamestnanca i to, či sa dodržiavajú ustanovenia Zákonníka práce a osobitných právnych pred-
pisov o pracovných podmienkach, podmienkach zamestnania, zdravotnej spôsobilosti, teho-
tenstva, starostlivosti o deti mladšie ako 15 rokov, osamelosti, mzdy, kvalifikácie, môže do 
určitej miery administratívne a finančne zaťažovať i samotného zamestnávateľa. 

Pre účely vyššie uvedenej ochrany je však takýto postup nevyhnutný, a to najmä s cie-
ľom realizovať ochranu efektívnym spôsobom. 

Do obsahu ochrany súkromia patrí tiež rešpektovanie súkromného života zamestnanca. 
Toto právo spočíva najmä v práve na utajenie súkromného života, zabezpečenie jeho intimity 
vo sférach, v ktorých zamestnanec uskutočňuje svoj vlastný súkromný život. 

Odpočúvanie telefonických hovorov zamestnanca je protiprávnym zásahom do súk-
romného života, podobne aj tajné snímanie magnetofónových zvukových záznamov, či vyho-
tovovanie fotografií. Tieto skutočnosti môžu byť realizované len v záujme ochrany národnej 
bezpečnosti, vo verejnom záujme, resp, s predchádzajúcim súhlasom niektorého orgánu ve-
rejnej moci, ktorý je na udelenie takéhoto súhlasu oprávnený. 

Podľa konštantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Eu-
rópskej únie sa uznáva, že súkromný život zahrňuje tak telesnú, ako aj mentálnu (psychickú) 
zložku osobnosti zamestnanca. 
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tion of the personal datas of employees, as well as the protection of their right to privacy life. 
The author analyses relevant legislation and consider several theoretical problems, which 
might be directly linked to the sphere of practice. 
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Pracovnoprávna ochrana a sociálne zabezpečenie 
počas materskej a rodičovskej dovolenky 

 
JUDr. Zuzana Macková, PhD. 

 
I. Úvod 

 
Európske demokratické štáty nežijú iba z prítomnosti, ale svojím konaním vytvárajú 

priestor pre budúcnosť, ktorý je zameraný najmä na ochranu rodiny s nezaopatrenými (resp. 
malými) deťmi. Rodina ako sociálna skupina, v rámci ktorej sa formuje osobnosť jednotlivca 
(inteligencia, etika, morálne i sociálne cítenie, úprimnosť) a jeho spoločenský charakter (vní-
manie a rešpektovanie univerzálnych ľudských hodnôt – slobody, rovnosti, sociálnej spravod-
livosti, solidarity, ľudskej dôstojnosti, atď.) je produkt, ako aj súčasť spoločnosti a vo svojej 
podstate predstavuje stret verejnej a súkromnej sféry.1 Vzhľadom na to ochrana rodiny, ako aj 
hmotné zabezpečenie v období starostlivosti o malé dieťa počas materskej a rodičovskej do-
volenky predovšetkým žien i mužov zodpovedných za rodinu, je obsiahnutá v základných 
prameňoch nielen pracovného práva, ale aj práva rodinného, a najmä práva sociálneho zabez-
pečenia tvoriaceho jadro sociálnej politiky. V poskytovaní sociálnych dávok počas materskej 
a rodičovskej dovolenky, ako aj v dĺžke materskej a rodičovskej dovolenky, došlo k zásadným 
zmenám, avšak rozsah, ako aj (ne)kompatibilita platnej právnej úpravy týkajúca sa uvedenej 
problematiky je viac ako otázna. 
 

II. Základné pramene platnej právnej úpravy 
 

Pojem „rodiny ako prirodzenej a základnej jednotky spoločnosti, ktorá má nárok na 
ochranu zo strany spoločnosti a štátu“, je obsiahnutý vo Všeobecnej deklarácii ľudských 
práv2,v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,3 v ktorom 
je taktiež ustanovené, že „rodine, ktorá je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti, by 
sa mala poskytnúť najširšia možná ochrana a pomoc, najmä na jej založenie a po čas, keď 
zodpovedá za starostlivosť a výchovu maloletých detí, ako aj v Dohovore Medzinárodnej or-
ganizácie práce (ďalej len „MOP“) č. 102/1952 o minimálnej norme sociálneho zabezpeče-
nia4, v zmysle ktorého sa každý členský štát zaväzuje poskytovať chráneným osobám rodinné 
dávky na zabezpečenie starostlivosti o deti. V ratifikovanom dohovore MOP č. 130 z roku 
1969 o liečebno-preventívnej starostlivosti a o dávkach v chorobe je ustanovená výška dávky 
poskytovanej chránenej osobe najmenej v sume 60 % z predchádzajúceho zárobku, prípadne 
60 % z priemernej mzdy, resp. najmenej 60 % z minimálnej mzdy v danej krajine. 

Zákonná ochrana rodičovstva a rodiny, osobitná ochrana detí a mladistvých, osobitná 
starostlivosť žien v tehotenstve, ich ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracov-
né podmienky, taktiež aj garancia práva rodičov vo veci starostlivosti o deti a ich výchovy, 
ako aj právo deti na rodičovskú starostlivosť a výchovu s tým, že práva rodičov môžu byť 
obmedzené a maloleté deti môžu byť od rodičov odlúčené proti ich vôli iba rozhodnutím súdu 
na základe zákona, ako aj garancia práva rodičov, ktorí sa starajú o deti, na pomoc štátu je 
ustanovená v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv 

                                                 
1 Macková, Z.: Systém štátnych sociálnych dávok v transformačnom 20-ročnom období. In Acta Facultatis Iuri-
dicae Universitatis Comenianae, Tomus XXXII, č. 1/2013, s. 160. ISSN 1336-6912. 
2 Pozri: čl. 16 ods. 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv zo dňa 10. decembra 1948. 
3 Pozri: čl. 10 ods. 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach zo dňa 16. de-
cembra 1966. 
4 Pozri: Dohovor MOP č. 102/1952 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia VII. časť  – rodinné dávky – 
čl. 39 až 45. 
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a slobôd.5 Uvedené sociálne práva garantujúce jednoznačne ochranu a podporu manželskej 
rodine zakotvuje aj Ústava Slovenskej republiky.6 V podmienkach Slovenskej republiky za 
základnú bunku spoločnosti sa považuje iba rodina, ktorá je založená na základe zväzku muža 
a ženy, t. j. manželstva.7 

Záväzok zmluvných strán na zabezpečenie potrebných podmienok pre plný rozvoj ro-
diny, ktorá predstavuje základnú jednotku spoločnosti, podpora ekonomickej, právnej 
a sociálnej ochrany rodinného života takými opatreniami ako sú sociálne a rodinné dávky, 
fyzikálne opatrenia, zabezpečenie bývania pre rodiny, príspevky novomanželom a ďalšie 
vhodné opatrenia ustanovila aj Európska sociálna charta8 a naďalej ustanovuje aj Revidovaná 
Európska sociálna charta,9 ktorá okrem uvedeného taxatívne zakotvuje výstavbu bytov na 
bývanie rodín (to Slovenská republika neratifikovala) a pomoc mladým manželstvám. 

Dôležitosť rodiny zovšeobecňuje aj Charta základných práv Európskej Únie,10 ktorá 
ustanovuje právo na rešpektovanie rodinného života, ako aj právo na právnu, ekonomickú 
a sociálnu ochranu, právo na rovnosť medzi ženami a mužmi, ktorá musí byť zabezpečená vo 
všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeňovania a aj právo dieťaťa na jeho 
ochranu a starostlivosť potrebnú pre jeho blaho, ako aj právo každého dieťaťa na pravidelné 
udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov s obidvoma svojimi rodičmi, ak to nie je 
v rozpore s jeho záujmom.   
 Uvedené sa priamo premieta do súčasnej základnej právnej úpravy pracovnoprávnych 
vzťahov, a to do Zákonníka práce (ďalej len „ZP“)11, ako aj do dnes platných a účinných zá-
konov sociálneho zabezpečenia, a to do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov upravujúceho hmotné zabezpečenie najmä počas tehotenstva a mater-
stva, t. j. v období materskej dovolenky, kedy je matka pre dieťa nenahraditeľná, a v období 
rodičovskej dovolenky, kedy sa poskytujú štátne sociálne dávky podľa zákona č. 571/2009 Z. 
z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom 
príspevku“) a zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku na sta-
rostlivosť o dieťa“). 
 

III. Pracovnoprávna ochrana žien a mužov starajúcich sa o dieťa  (§ 160  – 170 ZP) 
 

Zákonník práce najmä v článku 1 Základných zásad a v ustanovení § 13 ZP zakotvuje 
zásadu rovnakého zaobchádzania. Možno konštatovať, že osobitná ochrana žien vzhľadom na 
ich fyziologické predpoklady a spoločenskú funkciu v materstve bola do roku 2011 upravená 
extenzívnym spôsobom, čo nebolo plne v súlade s právnymi predpismi Európskej únie. Naj-
významnejšia zmena v súvislosti s osobitnou ochranou žien sa uskutočnila novelou – záko-
nom č. 48/2011 Z. z., ktorým sa menil ZP12 v zmysle smernice č. 76/207/EHS o vykonávaní 
zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, ktorá bola menená a doplnená smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES zo dňa 23. septembra 2002, podľa ktorej osobitná 
ochrana ženy pred inými ženami a mužmi sa považuje za opodstatnenú iba z dôvodu jej bio-

                                                 
5 Pozri čl. 32 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd. 
6 Pozri: čl. 41 zákona č. 460/1992 Zb. (Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona..., ...Rodičia, 
ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu... atď.). 
7 Čl. 1 a 2 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
8 Pozri: čl. 16 Európskej sociálnej charty (oznámenie č. 329/1998 Z. z. a č. 330/1998 Z. z.). 
9 Pozri: čl. 16 Revidovanej Európskej sociálnej charty (oznámenie MZV SR o uzavretí Európskej sociálnej char-
ty revidovanej, príloha k čiastke 95 – k oznámeniu č. 273/2009 Z. z.). 
10 Čl. 7, 23, 24 a 33 Charty základných práv Európskej Únie  (2010/C 83/02).  
11 Pozri: čl. 1, 6 a 8 základných zásad ZP, § 160 až 170 ZP.  
12 Zákon č. 48/2011 Z. z., ktorým sa menil ZP, nadobudol účinnosť od 1. apríla 2011. 
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Pracovnoprávna ochrana a sociálne zabezpečenie 
počas materskej a rodičovskej dovolenky 

 
JUDr. Zuzana Macková, PhD. 

 
I. Úvod 

 
Európske demokratické štáty nežijú iba z prítomnosti, ale svojím konaním vytvárajú 

priestor pre budúcnosť, ktorý je zameraný najmä na ochranu rodiny s nezaopatrenými (resp. 
malými) deťmi. Rodina ako sociálna skupina, v rámci ktorej sa formuje osobnosť jednotlivca 
(inteligencia, etika, morálne i sociálne cítenie, úprimnosť) a jeho spoločenský charakter (vní-
manie a rešpektovanie univerzálnych ľudských hodnôt – slobody, rovnosti, sociálnej spravod-
livosti, solidarity, ľudskej dôstojnosti, atď.) je produkt, ako aj súčasť spoločnosti a vo svojej 
podstate predstavuje stret verejnej a súkromnej sféry.1 Vzhľadom na to ochrana rodiny, ako aj 
hmotné zabezpečenie v období starostlivosti o malé dieťa počas materskej a rodičovskej do-
volenky predovšetkým žien i mužov zodpovedných za rodinu, je obsiahnutá v základných 
prameňoch nielen pracovného práva, ale aj práva rodinného, a najmä práva sociálneho zabez-
pečenia tvoriaceho jadro sociálnej politiky. V poskytovaní sociálnych dávok počas materskej 
a rodičovskej dovolenky, ako aj v dĺžke materskej a rodičovskej dovolenky, došlo k zásadným 
zmenám, avšak rozsah, ako aj (ne)kompatibilita platnej právnej úpravy týkajúca sa uvedenej 
problematiky je viac ako otázna. 
 

II. Základné pramene platnej právnej úpravy 
 

Pojem „rodiny ako prirodzenej a základnej jednotky spoločnosti, ktorá má nárok na 
ochranu zo strany spoločnosti a štátu“, je obsiahnutý vo Všeobecnej deklarácii ľudských 
práv2,v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,3 v ktorom 
je taktiež ustanovené, že „rodine, ktorá je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti, by 
sa mala poskytnúť najširšia možná ochrana a pomoc, najmä na jej založenie a po čas, keď 
zodpovedá za starostlivosť a výchovu maloletých detí, ako aj v Dohovore Medzinárodnej or-
ganizácie práce (ďalej len „MOP“) č. 102/1952 o minimálnej norme sociálneho zabezpeče-
nia4, v zmysle ktorého sa každý členský štát zaväzuje poskytovať chráneným osobám rodinné 
dávky na zabezpečenie starostlivosti o deti. V ratifikovanom dohovore MOP č. 130 z roku 
1969 o liečebno-preventívnej starostlivosti a o dávkach v chorobe je ustanovená výška dávky 
poskytovanej chránenej osobe najmenej v sume 60 % z predchádzajúceho zárobku, prípadne 
60 % z priemernej mzdy, resp. najmenej 60 % z minimálnej mzdy v danej krajine. 

Zákonná ochrana rodičovstva a rodiny, osobitná ochrana detí a mladistvých, osobitná 
starostlivosť žien v tehotenstve, ich ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracov-
né podmienky, taktiež aj garancia práva rodičov vo veci starostlivosti o deti a ich výchovy, 
ako aj právo deti na rodičovskú starostlivosť a výchovu s tým, že práva rodičov môžu byť 
obmedzené a maloleté deti môžu byť od rodičov odlúčené proti ich vôli iba rozhodnutím súdu 
na základe zákona, ako aj garancia práva rodičov, ktorí sa starajú o deti, na pomoc štátu je 
ustanovená v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv 

                                                 
1 Macková, Z.: Systém štátnych sociálnych dávok v transformačnom 20-ročnom období. In Acta Facultatis Iuri-
dicae Universitatis Comenianae, Tomus XXXII, č. 1/2013, s. 160. ISSN 1336-6912. 
2 Pozri: čl. 16 ods. 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv zo dňa 10. decembra 1948. 
3 Pozri: čl. 10 ods. 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach zo dňa 16. de-
cembra 1966. 
4 Pozri: Dohovor MOP č. 102/1952 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia VII. časť  – rodinné dávky – 
čl. 39 až 45. 



100
100 

logického stavu v čase tehotenstva, krátko po pôrode a v čase dojčenia, avšak po uplynutí 
uvedených období dôvody na jej zvýšenú ochranu už nie sú. Uvedené bolo premietnuté do 
základnej zásady článku 6 ZP druhej vety, v zmysle ktorej „..sa tehotným ženám, matkám do 
konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám zabezpečujú pracovné podmienky, 
ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivos-
ťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení.“ V zmysle tretej 
vety článku 6 ZP „sa zároveň ženám i mužom zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im 
umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne“, čo je vy-
jadrením, že v žiadnom prípade nie je odôvodnené uprednostňovanie ženy pri starostlivosti o 
deti a z dôvodu spoločenskej funkcie obidvoch rodičov pri výchove a starostlivosti o deti sa 
tak žene, ako aj mužovi, majú zabezpečovať také pracovné podmienky, ktoré rovnakou mie-
rou spočívajú v ochrane ich pracovného pomeru. Zároveň v zmysle základnej zásady článku 8 
ZP „zamestnanci majú právo na hmotné zabezpečenie … v súvislosti s tehotenstvom a rodi-
čovstvom na základe predpisov o sociálnom zabezpečení a pracovnoprávne vzťahy sú v čase 
neschopnosti zamestnancov na prácu z dôvodov (choroby, úrazu), tehotenstva alebo mater-
stva a rodičovstva vo zvýšenej miere chránené zákonom.“  

Uvedené vyplýva nielen z článku 38 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), 
v zmysle ktorého sa ženám garantuje právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné 
pracovné podmienky s tým, že podrobnosti upraví zákon, ale aj z článku 41 ods. 2 Ústavy SR, 
v zmysle ktorého „žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracov-
ných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky“ a taktiež z článku 39 ods. 1 Ústavy SR, 
v zmysle ktorého „občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri 
nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.“ 
 

IV. Materská dovolenka ženy a rodičovská dovolenka muža  (§ 166 – § 169 ZP) 
 

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa v Slovenskej republike do-
šlo k najväčšej zmene od 1. januára 2011, odkedy sa žene predĺžilo poskytovanie materskej 
dovolenky z rozsahu 28 týždňov  na 34 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac 
detí, materská dovolenka z rozsahu 37 týždňov sa predĺžila na 43 týždňov. V prípade osame-
lej ženy k zmene dĺžky materskej dovolenky nedošlo a materská dovolenka sa aj naďalej po-
skytuje v rozsahu 37 týždňov.13 

Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred 
očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.14 
V prípade, ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, 
pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu 
v plnom rozsahu jej trvania, t. j. až do uplynutia 34 týždňov, resp. 37 týždňov, príp. 43 týž-
dňov. Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného 
dôvodu (napr. sa tak rozhodne sama a nerešpektuje rozhodnutie lekára), poskytne sa jej ma-
terská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov, osamelej žene do uplynutia 31 
týždňov a ak ide o ženu, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí do uplynutia 37 týždňov.15 
Nárok na materskú dovolenku má aj žena, ktorá prevzala na základe právoplatného rozhodnu-
tia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré jej 
bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej 
starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.16 V tomto prípade materská dovolenka pri 
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov sa poskytuje žene odo dňa prevzatia dieťaťa 
                                                 
13 Pozri novelu ZP – zákon č. 543/2010 Z. z. – účinný od 1. januára 2011 a § 166 ods. 1 ZP. 
14 Pozri § 167 ods. 1 ZP. 
15 Pozri § 167 ods. 2 ZP. 
16 Pozri § 169 ods. 1 ZP. 
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v trvaní 28 týždňov, osamelej žene v trvaní 31 týždňov a žene, ktorá prevzala dve deti alebo 
viac detí v trvaní 37 týždňov, najdlhšie však do dňa, v ktorom  dieťa dovŕši tri roky veku.17  

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a ne-
môže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu – v tzv. šesto-
nedelí.18 Od narodenia dieťaťa vzhľadom na uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a 
rovnoprávne postavenie rodičov – matky i otca vo veci starostlivosti o narodené dieťa, patrí aj 
mužovi – zamestnancovi za splnenia podmienky, že sa stará o narodené dieťa rodičovská do-
volenka v rovnakom rozsahu, t. j. v trvaní 34 týždňov, v prípade osamelého muža v trvaní 37 
týždňov alebo ak žena porodila zároveň dve deti alebo viac detí, patrí mužovi rodičovská do-
volenka v trvaní 43 týždňov. Aj keď zákonodarca uvedené obdobie nazýva „rodičovskou do-
volenkou muža“, vo svojej podstate ide vo väčšine prípadov o tzv. otcovskú dovolenku, pre-
tože o narodené dieťa sa súčasne s matkou dieťaťa môže starať aj otec dieťaťa, príp. môže ísť 
o manžela matky dieťaťa, ak napr. muž nie je biologickým otcom dieťaťa. 

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o novonarodené dieťa od 1. januára 2011 pat-
rí žene pracovné voľno bez náhrady mzdy – materská dovolenka po dobu 34 týždňov, resp. 37 
týždňov, príp. 43 týždňov a rodičovská dovolenka až do troch rokov veku, resp. až do šiestich 
rokov veku dieťaťa. Ide o dôležité osobné prekážky v práci.19 Táto doba sa považuje za 
ospravedlnenú neprítomnosť v práci. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno aj 
mužovi, ak sa stará o narodené dieťa, a to v rovnakom rozsahu ako žene. Za tento čas žene, 
ani mužovi nepatrí náhrada mzdy, ale poskytuje sa im hmotné zabezpečenie podľa osobitných 
predpisov v zmysle práva sociálneho zabezpečenia, a to počas materskej dovolenky (resp. 
rodičovskej dovolenky v prípade muža) – materské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „materské“) alebo štátna sociálna dávka  
– rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa v prípade, ak nevzniká nárok na materské. Zá-
roveň je potrebné zdôrazniť, že hmotné zabezpečenie v tomto období patrí iba jednému 
z rodičov.  

Počas rodičovskej dovolenky (ženy a muža – t. j. do troch, resp. šiestich rokov veku 
dieťaťa) sa poskytujú štátne sociálne dávky, a to rodičovský príspevok podľa zákona č. 
571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej len „rodičovský 
príspevok“) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa zákona č. 561/2008 Z. z. 
o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „príspevok na starostlivosť o dieťa“). 
 

V. Sociálne zabezpečenie počas materskej dovolenky 
a rodičovskej dovolenky muža (§ 166 ods. 1 ZP) – materské 

 
Počas materskej dovolenky sa (vo väčšine prípadov) žene poskytuje dávka nemocen-

ského poistenia, a to materské20 podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov.21 

Materské ako obligatórna, opakujúca sa peňažná dávka nemocenského poistenia na-
hrádza mzdu alebo plat (resp. stratu príjmu, príp. ušlú mzdu) počas materskej dovolenky. 
Účelom tejto dávky je hmotné zabezpečenie žien  (príp. aj mužov) v čase, keď nemôžu praco-
vať, t. j. keď spoločnosť uznáva, že nemajú pracovať pre pokročilé tehotenstvo a po pôrode 

                                                 
17 Pozri § 169 ods. 2 ZP. 
18 Pozri § 168 ods. 4 ZP. 
19 § 141 ods. 1 ZP. 
20 Pozri § 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
21 V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa sa do československého sociálneho zákonodarstva 
na zlepšenie populačného vývoja zaviedol materský príspevok ako štátna sociálna dávka, a to zákonom č. 
154/1969 Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1970. 
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logického stavu v čase tehotenstva, krátko po pôrode a v čase dojčenia, avšak po uplynutí 
uvedených období dôvody na jej zvýšenú ochranu už nie sú. Uvedené bolo premietnuté do 
základnej zásady článku 6 ZP druhej vety, v zmysle ktorej „..sa tehotným ženám, matkám do 
konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám zabezpečujú pracovné podmienky, 
ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivos-
ťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení.“ V zmysle tretej 
vety článku 6 ZP „sa zároveň ženám i mužom zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im 
umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne“, čo je vy-
jadrením, že v žiadnom prípade nie je odôvodnené uprednostňovanie ženy pri starostlivosti o 
deti a z dôvodu spoločenskej funkcie obidvoch rodičov pri výchove a starostlivosti o deti sa 
tak žene, ako aj mužovi, majú zabezpečovať také pracovné podmienky, ktoré rovnakou mie-
rou spočívajú v ochrane ich pracovného pomeru. Zároveň v zmysle základnej zásady článku 8 
ZP „zamestnanci majú právo na hmotné zabezpečenie … v súvislosti s tehotenstvom a rodi-
čovstvom na základe predpisov o sociálnom zabezpečení a pracovnoprávne vzťahy sú v čase 
neschopnosti zamestnancov na prácu z dôvodov (choroby, úrazu), tehotenstva alebo mater-
stva a rodičovstva vo zvýšenej miere chránené zákonom.“  

Uvedené vyplýva nielen z článku 38 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), 
v zmysle ktorého sa ženám garantuje právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné 
pracovné podmienky s tým, že podrobnosti upraví zákon, ale aj z článku 41 ods. 2 Ústavy SR, 
v zmysle ktorého „žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracov-
ných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky“ a taktiež z článku 39 ods. 1 Ústavy SR, 
v zmysle ktorého „občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri 
nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.“ 
 

IV. Materská dovolenka ženy a rodičovská dovolenka muža  (§ 166 – § 169 ZP) 
 

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa v Slovenskej republike do-
šlo k najväčšej zmene od 1. januára 2011, odkedy sa žene predĺžilo poskytovanie materskej 
dovolenky z rozsahu 28 týždňov  na 34 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac 
detí, materská dovolenka z rozsahu 37 týždňov sa predĺžila na 43 týždňov. V prípade osame-
lej ženy k zmene dĺžky materskej dovolenky nedošlo a materská dovolenka sa aj naďalej po-
skytuje v rozsahu 37 týždňov.13 

Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred 
očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.14 
V prípade, ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, 
pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu 
v plnom rozsahu jej trvania, t. j. až do uplynutia 34 týždňov, resp. 37 týždňov, príp. 43 týž-
dňov. Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného 
dôvodu (napr. sa tak rozhodne sama a nerešpektuje rozhodnutie lekára), poskytne sa jej ma-
terská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov, osamelej žene do uplynutia 31 
týždňov a ak ide o ženu, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí do uplynutia 37 týždňov.15 
Nárok na materskú dovolenku má aj žena, ktorá prevzala na základe právoplatného rozhodnu-
tia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré jej 
bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej 
starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.16 V tomto prípade materská dovolenka pri 
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov sa poskytuje žene odo dňa prevzatia dieťaťa 
                                                 
13 Pozri novelu ZP – zákon č. 543/2010 Z. z. – účinný od 1. januára 2011 a § 166 ods. 1 ZP. 
14 Pozri § 167 ods. 1 ZP. 
15 Pozri § 167 ods. 2 ZP. 
16 Pozri § 169 ods. 1 ZP. 



102
102 

v súvislosti so starostlivosťou o novonarodené dieťa a z toho dôvodu nemajú príjem (t. j. 
mzdu alebo plat). Základnou podmienkou vzniku nároku na materské je účasť na nemocen-
skom poistení, pričom poistenkyňa musí nastúpiť na materskú dovolenku za trvania tohto 
poistenia alebo v čase, po ktorý sa jej ešte zachovávajú nároky zo skoršieho poistenia, t. j. 
v ochrannej lehote. Ďalšou podmienkou je tzv. čakacia doba, t. j. účasť na nemocenskom po-
istení musí trvať najmenej 270 (kalendárnych) dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. 
Doba účasti na nemocenskom poistení nemusí byť získaná nepretržite a ani v jednej organizá-
cii. Do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započítavajú už všetky obdobia, v ktorých 
bola žena najmenej 270 (kalendárnych) dní nemocensky poistená v posledných dvoch rokoch 
pred pôrodom, t. j. tak z titulu zamestnankyne, ako aj povinne nemocensky poistenej SZČO a 
dobrovoľne nemocensky poistenej osoby. Znamená to, že sa jej do obdobia 270 dní nemocen-
ského poistenia22 započítava obdobie povinného nemocenského poistenia ako zamestnankyne, 
obdobie povinného nemocenského poistenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby, 
aj obdobie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ako aj obdobie výkonu služby policajta, 
profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, t. j. dochádza k spočítavaniu všetkých dôb 
poistenia. Treťou z podmienok je skutočnosť, že tehotenstvo sa skončilo pôrodom, a nie po-
tratom. V prípade potratu nárok na materské nevzniká. Dôležitou skutočnosťou je aj zápis 
narodeného dieťaťa (živého či mŕtveho) do matriky (knihy o narodení). Poslednou 
z podmienok je skutočnosť, že poistenkyňa (zamestnankyňa) nemá príjem,23 ktorý sa považu-
je za vymeriavací základ,24 t. j. nemá príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti za obdobie, 
v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu, že poistenkyňa je tehotná alebo sa stará 
o narodené dieťa a má nárok na materské, t. j. počas materskej dovolenky (34, 37 alebo 43 
týždňov).  

Z uvedeného vyplýva, že poistenkyňa (zamestnankyňa) nepracuje (t. j. nevykonáva 
činnosť na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti 
a ani dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študentku VŠ do dovŕšenia 26 roku ve-
ku) a z toho dôvodu nemá právo na mzdu, ani na iný príjem zo zárobkovej činnosti, ktorý sa 
považuje za vymeriavací základ, t. j. spĺňa podmienku straty príjmu (zárobku – mzdy, platu). 
V praxi sa však objavujú aj nesprávne názory, že žena – zamestnankyňa zamestnaná 
v organizácii A môže v tejto organizácii naďalej pracovať aj počas materskej dovolenky, ale-
bo v organizácii A pracovať nebude, ale bude pracovať v inej organizácii B taktiež na základe 
pracovnej zmluvy alebo na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej čin-
nosti s tým, že príjem z týchto pracovnoprávnych vzťahov sa vraj nepovažuje za vymeriavací 
základ, z ktorého sa platilo poistné na nemocenské poistenie a z ktorého sa jej vypočítalo ma-
terské alebo sa v rámci týchto pracovnoprávnych vzťahov žena – zamestnankyňa dohodne so 
zamestnávateľom, že jej mzdu, plat, resp. príjem vyplatí až po skončení materskej dovolenky. 
Avšak takéto názory nemožno považovať za správne nielen vzhľadom na ustanovenie § 138 
ods. 1 zákona o sociálnom poistení v spojení s ustanovením § 5 zákona o dani z príjmov, ale 
aj vzhľadom na dikciu ZP vo veci splatnosti mzdy z pracovného pomeru, ktorá sa realizuje 
mesačne pozadu, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektív-
nej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.25 Z uvedeného vyplýva, že v prípade 
pracovného pomeru sa mzda vypláca mesačne pozadu, t. j. pravidelne – napr. za mesiac no-
vember 2013 najneskôr do konca decembra 2013 s výnimkou, pokiaľ nie je dohodnuté iné 
                                                 
22 Od 1. januára 2008. 
23 § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákona o dani z príjmov“) okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý 
zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa tohto predpisu, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fon-
du a dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 
o dani z príjmov.  
24 § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
25 Pozri: § 129 ods. 1 ZP. 
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vyplácanie v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, pričom iným vyplácaním dohod-
nutým v pracovnej zmluve (resp. v kolektívnej zmluve) sa rozumie výplata realizovaná len 
v kratšom termíne, resp. viackrát v mesiaci v zmysle § 130 ZP. Znamená to, že mzda sa bude 
vyplácať v dohodnutých výplatných termínoch, a to ako preddavok na mzdu – tzv. záloha 
a zvyšná časť mzdy za mesiac ako výplata, napr. v 10. deň mesiaca sa vyplatí výplata a 27. 
dni v mesiaci záloha – t. j. za mesiac november 2013 sa vyplatí výplata 7. decembra 2013 
a záloha za mesiac január 2014 sa vyplatí 27. decembra 2013. Na základe uvedeného mzda sa 
musí vyplácať pravidelne každý mesiac a v žiadnom prípade nemožno v kolektívnej zmluve 
alebo pracovnej zmluve dohodnúť neskoršiu výplatu mzdy, t. j. až po skončení pracovnopráv-
neho vzťahu. Výnimkou je iba odmeňovanie pri dohode o vykonaní práce, kde je odmena 
splatná po dokončení a odovzdaní práce, t. j. po skončení pracovnej úlohy, avšak aj v tomto 
prípade sa môžu účastníci dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej 
časti pracovnej úlohy.26 
 Nárok na materské spravidla trvá po dobu 34 týždňov materskej dovolenky – t. j. po 
tzv. podpornú dobu.27 Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakáva-
ným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto 
dňom, a v prípade, ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká, pokiaľ zákon 
neustanovuje inak, uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské. 
 Poistenkyňa má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa28 od vzniku nároku na 
materské v dvoch prípadoch, a to ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich 
sa stará alebo je osamelá. Za osamelú ženu sa považuje poistenkyňa, ktorá žije sama, je slo-
bodná, ovdovená, rozvedená alebo z iných vážnych dôvodov osamelá. Vážne dôvody osame-
losti sa posudzujú individuálne, napr. manžel vykonáva mimoriadnu službu (t. j. profesionál-
ny vojak) alebo alternatívnu službu, dlhodobé liečenie manžela, nezvestnosť manžela, po kto-
rom bolo vyhlásené pátranie. Podmienka osamelosti nie je splnená, ak poistenkyňa žije v spo-
ločnej domácnosti s inou fyzickou osobou,29 t. j. fyzické osoby spolu trvale žijú a spoločne 
uhrádzajú náklady na svoje potreby. V prípade, ak ide o pôrod dvoch alebo viacerých detí a 
poistenkyňa sa aspoň o dve z nich stará, materské sa poskytuje aj dlhšiu dobu ako 34 týždňov, 
a to až po dobu 43 týždňov.30 V prípade, ak ide o osamelú poistenkyňu, materské sa jej posky-
tuje naďalej po dobu 37 týždňov od vzniku nároku na materské.  

Podmienka starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú aj v období, v kto-
rom je dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia. Z uvedeného vyplý-
va, že v tomto prípade nedochádza k prerušeniu poskytovania materského. 

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť 
týždňov alebo materské sa jej nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr ako ho určil lekár, nárok 
na materské vo všeobecnosti je do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské, avšak v 
prípade osamelej poistenkyni je do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a v prípa-
de  poistenkyni, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, je do 
konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské. 

V prípade, ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu me-
nej ako šesť týždňov z iného dôvodu, má nárok na materské vo všeobecnosti do konca 28. 
týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské, 
osamelá poistenkyňa má nárok na materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie 
do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve 
alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo 

                                                 
26 Pozri: § 223 až 226 ZP. 
27 Od 1. januára 2011.  
28 Od 1. januára 2011. 
29 Pozri § 115 Občianskeho  zákonníka v znení neskorších predpisov. 
30 Od 1. januára 2011. 
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v súvislosti so starostlivosťou o novonarodené dieťa a z toho dôvodu nemajú príjem (t. j. 
mzdu alebo plat). Základnou podmienkou vzniku nároku na materské je účasť na nemocen-
skom poistení, pričom poistenkyňa musí nastúpiť na materskú dovolenku za trvania tohto 
poistenia alebo v čase, po ktorý sa jej ešte zachovávajú nároky zo skoršieho poistenia, t. j. 
v ochrannej lehote. Ďalšou podmienkou je tzv. čakacia doba, t. j. účasť na nemocenskom po-
istení musí trvať najmenej 270 (kalendárnych) dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. 
Doba účasti na nemocenskom poistení nemusí byť získaná nepretržite a ani v jednej organizá-
cii. Do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započítavajú už všetky obdobia, v ktorých 
bola žena najmenej 270 (kalendárnych) dní nemocensky poistená v posledných dvoch rokoch 
pred pôrodom, t. j. tak z titulu zamestnankyne, ako aj povinne nemocensky poistenej SZČO a 
dobrovoľne nemocensky poistenej osoby. Znamená to, že sa jej do obdobia 270 dní nemocen-
ského poistenia22 započítava obdobie povinného nemocenského poistenia ako zamestnankyne, 
obdobie povinného nemocenského poistenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby, 
aj obdobie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ako aj obdobie výkonu služby policajta, 
profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, t. j. dochádza k spočítavaniu všetkých dôb 
poistenia. Treťou z podmienok je skutočnosť, že tehotenstvo sa skončilo pôrodom, a nie po-
tratom. V prípade potratu nárok na materské nevzniká. Dôležitou skutočnosťou je aj zápis 
narodeného dieťaťa (živého či mŕtveho) do matriky (knihy o narodení). Poslednou 
z podmienok je skutočnosť, že poistenkyňa (zamestnankyňa) nemá príjem,23 ktorý sa považu-
je za vymeriavací základ,24 t. j. nemá príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti za obdobie, 
v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu, že poistenkyňa je tehotná alebo sa stará 
o narodené dieťa a má nárok na materské, t. j. počas materskej dovolenky (34, 37 alebo 43 
týždňov).  

Z uvedeného vyplýva, že poistenkyňa (zamestnankyňa) nepracuje (t. j. nevykonáva 
činnosť na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti 
a ani dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študentku VŠ do dovŕšenia 26 roku ve-
ku) a z toho dôvodu nemá právo na mzdu, ani na iný príjem zo zárobkovej činnosti, ktorý sa 
považuje za vymeriavací základ, t. j. spĺňa podmienku straty príjmu (zárobku – mzdy, platu). 
V praxi sa však objavujú aj nesprávne názory, že žena – zamestnankyňa zamestnaná 
v organizácii A môže v tejto organizácii naďalej pracovať aj počas materskej dovolenky, ale-
bo v organizácii A pracovať nebude, ale bude pracovať v inej organizácii B taktiež na základe 
pracovnej zmluvy alebo na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej čin-
nosti s tým, že príjem z týchto pracovnoprávnych vzťahov sa vraj nepovažuje za vymeriavací 
základ, z ktorého sa platilo poistné na nemocenské poistenie a z ktorého sa jej vypočítalo ma-
terské alebo sa v rámci týchto pracovnoprávnych vzťahov žena – zamestnankyňa dohodne so 
zamestnávateľom, že jej mzdu, plat, resp. príjem vyplatí až po skončení materskej dovolenky. 
Avšak takéto názory nemožno považovať za správne nielen vzhľadom na ustanovenie § 138 
ods. 1 zákona o sociálnom poistení v spojení s ustanovením § 5 zákona o dani z príjmov, ale 
aj vzhľadom na dikciu ZP vo veci splatnosti mzdy z pracovného pomeru, ktorá sa realizuje 
mesačne pozadu, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektív-
nej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.25 Z uvedeného vyplýva, že v prípade 
pracovného pomeru sa mzda vypláca mesačne pozadu, t. j. pravidelne – napr. za mesiac no-
vember 2013 najneskôr do konca decembra 2013 s výnimkou, pokiaľ nie je dohodnuté iné 
                                                 
22 Od 1. januára 2008. 
23 § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákona o dani z príjmov“) okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý 
zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa tohto predpisu, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fon-
du a dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 
o dani z príjmov.  
24 § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
25 Pozri: § 129 ods. 1 ZP. 
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dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské. Doba poskyto-
vania materského v tomto prípade sa po pôrode nemôže predĺžiť o dni, o ktoré poistenkyňa 
nastúpila na materskú dovolenku neskoršie, než mala. Znamená to, že v takom prípade do-
chádza k skráteniu podpornej doby o jej nevyčerpanú časť pred skutočným dňom pôrodu.
 Niekedy môže dôjsť aj k skráteniu doby poskytovania materského počas materskej 
dovolenky. Materské sa poskytuje po kratšiu podpornú dobu v prípade narodenia mŕtveho 
dieťaťa alebo v prípade úmrtia dieťaťa v období poskytovania materského. Ak sa dieťa naro-
dilo mŕtve, poistenkyňa má nárok na materské kratšiu podpornú dobu, a to do konca 14. týž-
dňa od vzniku nároku na materské.  
 Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na 
materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, ale nie dlhšie ako do  vyčerpania 
celkového nároku, t. j. vo všeobecnosti najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na 
materské, v prípade osamelej poistenkyni najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na 
materské a v prípade poistenkyni, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z 
nich sa stará, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské. 

Vo všeobecnosti platí, že doba poskytovania materského (t. j. podporná doba) poisten-
kyne, ktorá dieťa porodila, nemôže byť kratšia ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské 
a nemôže zaniknúť skôr ako uplynie šesť týždňov (t. j. pred uplynutím šiestich týždňov) odo 
dňa pôrodu – v tzv. šestonedelí.31 V prípade, ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie 
v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným 
dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná 
lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom ale-
bo skutočným dňom pôrodu.32  
 Právna úprava poskytovania materského rieši aj veľmi zložité situácie, ak sa o dieťa 
stará iný poistenec – napr. muž. Podmienky nároku sú obdobné ako v prípade ženy (matky). 
Vyžaduje sa účasť na nemocenskom poistení, splnenie čakacej doby v rozsahu najmenej 270 
dní nemocenského poistenia z akéhokoľvek titulu nemocenského poistenia33 v posledných 
dvoch rokoch pred pôrodom, pričom do tejto doby sa započítava aj obdobie výkonu služby 
policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby,34 ako aj strata príjmu (zárobku), 
ktorý sa považuje za vymeriavací základ.35  

Za iného poistenca, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti sa najčastejšie považuje otec 
dieťaťa. Ide o prípad, ak matka dieťaťa zomrela, alebo ak matka podľa lekárskeho posudku sa 
nemôže o dieťa starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá naj-
menej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok s výnimkou, keď 
dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu, alebo ak sa otec dieťaťa  dohodne s matkou die-
ťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Iným poistencom je aj manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekár-
skeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný 
stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspe-
vok, manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo fyzická osoba, 
ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Podmienky pre nárok na ma-
terské a spôsob jeho určenia sa v prípade iného poistenca posudzujú podľa stavu ku dňu pre-

                                                 
31 § 48 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
32 Od 1. januára 2011. 
33 Do doby 270 dní sa od 1. januára 2008 započítavajú všetky doby nemocenského poistenia, t. j. z titulu zamest-
nanca, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ako aj z titulu povinného nemocenského poistenia povinne 
nemocensky poistenej SZČO – t. j. dochádza k spočítavaniu týchto dôb nemocenského poistenia. 
34 Od 1. januára 2008. 
35 § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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vzatia dieťaťa do starostlivosti. Materské sa poskytuje odo dňa prevzatia dieťaťa po dobu, po 
ktorú sa iný poistenec o dieťa stará.  

Nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti má vo všeobecnosti iný 
poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, po dobu 28 týž-
dňov od vzniku nároku na materské, osamelý iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do 
svojej starostlivosti, po dobu 31 týždňov od vzniku nároku na materské a iný poistenec, ktorý 
prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, po dobu 37 týždňov 
od vzniku nároku na materské, ale nie dlhšie ako dieťa dosiahne tri roky veku. 

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sa môže materská dovolenka aj preru-
šiť. Ide o ojedinelé situácie, ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti doj-
čenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena zatiaľ nastúpi do práce. V tomto prípade sa tým-
to nástupom do práce materská dovolenka prerušuje najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo 
dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa žene poskytne odo dňa, keď  prevzala dieťa z ústavu 
opäť do svojej starostlivosti a prestala preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku 
dieťaťa.36  

Žene, ktorá sa prestala o narodené dieťa starať a ktorej dieťa z tohto dôvodu bolo 
umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene, ktorej dieťa je 
v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných 
dôvodov, materská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará, nepatrí.37  

Materská dovolenka môže byť v niektorých prípadoch aj kratšia, a to v prípade, ak sa 
dieťa narodilo mŕtve. V takom prípade materská dovolenka patrí žene po dobu 14 týždňov.38 
V prípade, ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena na materskej dovolenke, poskytuje sa jej táto 
dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie však do dňa, keď by 
dieťa dosiahlo jeden rok.39  
 Materská dovolenka je právnym nárokom ženy, o ktorý nemusí osobitne žiadať. Stačí, 
ak zamestnávateľovi nástup na materskú dovolenku oznámi na predpísanom tlačive, potvrde-
nom príslušným lekárom (gynekológom). Čas nástupu na materskú dovolenku určí lekár, v 
starostlivosti ktorého tehotná žena je. 

Zákonník práce určuje hranicu, kedy môže žena najskôr nastúpiť na materskú dovo-
lenku – t. j. najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.40 V prípade 
nepriaznivého zdravotného stavu ženy, ktorý spočíva napr. v jej tehotenstve, žena – zamest-
nankyňa môže z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti (napr. rizikového tehotenstva) po-
berať počas celého tehotenstva dávky sociálneho zabezpečenia, a to náhradu príjmu41 (po do-
bu prvých desiatich dní) a nemocenské42 (t. j. dávku nemocenského poistenia – od 11. dňa 
trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. rizikového tehotenstva) až do nástupu na mater-
skú dovolenku.43 Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť jej neprítomnosť v práci po celý čas 
materskej dovolenky. Počas čerpania tejto materskej dovolenky nesmie zamestnávateľ obsa-
diť pracovné miesto iným zamestnancom, iba ak na pracovný pomer na dobu určitú. Po ná-

                                                 
36 Pozri § 168 ods. 1 ZP. 
37 Pozri § 168 ods. 2 ZP. 
38 Pozri § 168 ods. 3 ZP. 
39 Pozri § 168 ods. 5 ZP. 
40 § 167 ods. 1 ZP. 
41 Pozri zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
42 Pozri zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
43 V prípade ženy – povinne nemocensky poistenej SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby počas 
rizikového tehotenstva, t. j. od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniká nárok na dávku nemocenské-
ho poistenia, a to na nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpi-
sov, taktiež až do nástupu na materskú dovolenku. 
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dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské. Doba poskyto-
vania materského v tomto prípade sa po pôrode nemôže predĺžiť o dni, o ktoré poistenkyňa 
nastúpila na materskú dovolenku neskoršie, než mala. Znamená to, že v takom prípade do-
chádza k skráteniu podpornej doby o jej nevyčerpanú časť pred skutočným dňom pôrodu.
 Niekedy môže dôjsť aj k skráteniu doby poskytovania materského počas materskej 
dovolenky. Materské sa poskytuje po kratšiu podpornú dobu v prípade narodenia mŕtveho 
dieťaťa alebo v prípade úmrtia dieťaťa v období poskytovania materského. Ak sa dieťa naro-
dilo mŕtve, poistenkyňa má nárok na materské kratšiu podpornú dobu, a to do konca 14. týž-
dňa od vzniku nároku na materské.  
 Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na 
materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, ale nie dlhšie ako do  vyčerpania 
celkového nároku, t. j. vo všeobecnosti najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na 
materské, v prípade osamelej poistenkyni najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na 
materské a v prípade poistenkyni, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z 
nich sa stará, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské. 

Vo všeobecnosti platí, že doba poskytovania materského (t. j. podporná doba) poisten-
kyne, ktorá dieťa porodila, nemôže byť kratšia ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské 
a nemôže zaniknúť skôr ako uplynie šesť týždňov (t. j. pred uplynutím šiestich týždňov) odo 
dňa pôrodu – v tzv. šestonedelí.31 V prípade, ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie 
v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným 
dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná 
lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom ale-
bo skutočným dňom pôrodu.32  
 Právna úprava poskytovania materského rieši aj veľmi zložité situácie, ak sa o dieťa 
stará iný poistenec – napr. muž. Podmienky nároku sú obdobné ako v prípade ženy (matky). 
Vyžaduje sa účasť na nemocenskom poistení, splnenie čakacej doby v rozsahu najmenej 270 
dní nemocenského poistenia z akéhokoľvek titulu nemocenského poistenia33 v posledných 
dvoch rokoch pred pôrodom, pričom do tejto doby sa započítava aj obdobie výkonu služby 
policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby,34 ako aj strata príjmu (zárobku), 
ktorý sa považuje za vymeriavací základ.35  

Za iného poistenca, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti sa najčastejšie považuje otec 
dieťaťa. Ide o prípad, ak matka dieťaťa zomrela, alebo ak matka podľa lekárskeho posudku sa 
nemôže o dieťa starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá naj-
menej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok s výnimkou, keď 
dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu, alebo ak sa otec dieťaťa  dohodne s matkou die-
ťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Iným poistencom je aj manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekár-
skeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný 
stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspe-
vok, manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo fyzická osoba, 
ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Podmienky pre nárok na ma-
terské a spôsob jeho určenia sa v prípade iného poistenca posudzujú podľa stavu ku dňu pre-

                                                 
31 § 48 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
32 Od 1. januára 2011. 
33 Do doby 270 dní sa od 1. januára 2008 započítavajú všetky doby nemocenského poistenia, t. j. z titulu zamest-
nanca, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ako aj z titulu povinného nemocenského poistenia povinne 
nemocensky poistenej SZČO – t. j. dochádza k spočítavaniu týchto dôb nemocenského poistenia. 
34 Od 1. januára 2008. 
35 § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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vrate do práce po skončení tejto materskej dovolenky (do 34 týždňov, resp. 37 týždňov, príp. 
43 týždňov), zamestnávateľ je povinný ženu zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko.44  

V tomto prípade sa uplatňuje prerušenie poskytovania materského ako inštitút umož-
ňujúci plne využívanie čerpania materského počas materskej dovolenky na starostlivosť 
o dieťa. Poskytovanie materského na strane poistenca možno prerušiť iba zo zdravotných dô-
vodov. 

Ak sa poistenec nemôže alebo nesmie podľa lekárskeho posudku starať o dieťa pre 
svoj nepriaznivý zdravotný stav, a ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo 
právnická osoba, nárok na materské tomuto poistencovi zaniká dňom prevzatia dieťaťa do 
tejto starostlivosti a  opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej 
osoby alebo právnickej osoby. Nárok na materské v tomto prípade trvá do uplynutia celkové-
ho obdobia trvania nároku na materské, najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. 

Materské nepatrí po dobu, po ktorú sa poistenec o dieťa nestará. Ide o prípad, ak sa po-
istenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav. Nárok 
na materské v tomto prípade zaniká dňom skončenia jeho starostlivosti o dieťa a opätovne 
vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o toto dieťa. Obdobie, počas ktorého sa poiste-
nec prestal o dieťa starať z iných dôvodov, sa však do celkového obdobia trvania nároku na 
materské započítava. 

Výška materského sa zvýšila zo 60 % na 65 %45 denného vymeriavacieho základu po-
istenca46 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.47 Materské sa poskytuje 
za (kalendárne) dni  a za to isté obdobie sa poskytuje len raz a len jednému oprávnenému po-
istencovi. To však neplatí v prípade, ak inému poistencovi vznikne nárok na materské 48 (iba) 
počas obdobia nároku na materské, ktoré nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku 
na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu poistenkyne, 
ktorá dieťa porodila (t. j. v období šestonedelia).49 
 

VI. Rodičovská dovolenka ženy i muža50 
 

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa po vyčerpaní materskej dovolenky (a rodičovskej 
dovolenky muža) v dĺžke 34 týždňov, resp. 37, príp. 43 týždňov má zamestnávateľ povinnosť 
poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom 
dieťa dovŕši tri roky veku. V prípade, ak ide o dieťa, ktoré si vyžaduje z dôvodu dlhodobo 
nepriaznivého zdravotného stavu osobitnú starostlivosť, zamestnávateľ má povinnosť poskyt-
núť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa do-
vŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla 
však najmenej na jeden mesiac. Z uvedeného vyplýva, že rodič – matka alebo otec dieťaťa po 
vyčerpaní materskej dovolenky má individuálne právo požiadať zamestnávateľa o čerpanie 
rodičovskej dovolenky. Je potrebné uviesť, že nejde o povinnosť čerpať rodičovskú dovolen-
ku v celom rozsahu (t. j. do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa), ale ide o právo rodiča 
rozhodnúť sa, v akom rozsahu rodičovskú dovolenku vyčerpá, pričom zákon ustanovuje iba 
minimálnu výmeru rozsahu čerpania rodičovskú dovolenku v rozpätí jedného mesiaca. Rodi-
čovskú dovolenku môže čerpať zároveň žena – matka dieťaťa a súčasne aj muž – otec dieťaťa 
alebo iba jeden z nich, čo záleží od ich vzájomnej dohody. 

                                                 
44 § 157 ods. 1 ZP. 
45 Od 1. januára 2012.  
46 § 55 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
47 § 57 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
48 § 49 ods. 1  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
49 § 48 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
50 § 166 ods. 2 ZP. 
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V záujme zosúladenia pracovného a súkromného života novela51 účinná od 1. septem-
bra 2011 umožnila modifikované čerpanie rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ sa môže so 
zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku (do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa) 
možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a ak ide o dieťa 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť (do dovŕše-
nia šiestich rokov veku dieťaťa), najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, 
a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období troch alebo šiestich rokov nečer-
pala. To znamená, že rozsah rodičovskej dovolenky do troch alebo do šiestich rokov veku 
dieťaťa zostáva naďalej zachovaný, nejde teda o predĺženie celkovej dĺžky rodičovskej dovo-
lenky, ale ide iba o jej flexibilnú možnosť dočerpania, resp. rozloženia do piateho alebo ôs-
meho roku veku dieťaťa. Napr. matka vyčerpá rodičovskú dovolenku do dvoch rokov veku 
dieťaťa, potom nastúpi opätovne do zamestnania a nevyčerpaný jeden rok rodičovskej dovo-
lenky bude čerpať v období, keď dieťa nastúpi do 1. ročníka základnej školy. 

V praxi pôjde zrejme o výnimočné prípady, a to aj z dôvodu, že rodičovský príspevok 
ako štátna sociálna dávka alebo príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytujú najdlhšie do 
troch rokov veku dieťaťa alebo v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným sta-
vom do šiestich rokov veku dieťaťa. Vzhľadom na to, že čerpania materskej a rodičovskej 
dovolenky do značnej miery ovplyvňuje prevádzku zamestnávateľských subjektov, v zmysle 
§ 166 ods. 3 ZP žena a muž majú oznámiť zamestnávateľovi najmenej (t. j. aspoň) jeden me-
siac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, 
predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skon-
čenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Zákonodarca však neustanovuje ozna-
movaciu povinnosť, ale skôr oznamovaciu „možnosť“.  

Na základe uvedeného možno dospieť k názoru, že nevyčerpanie rodičovskej dovo-
lenky do troch, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa nemusí mať za následok zánik nevyčer-
panej časti rodičovskej dovolenky, ale môže, avšak nie na základe právneho úkonu rodiča, ale 
zamestnávateľského subjektu. Vzhľadom na dikciu ZP, že „...zamestnávateľ sa môže so za-
mestnancom dohodnúť...“, je expressis verbis vyjadrené právo zamestnávateľa rozhodnúť sa, 
či žiadosti rodiča o čerpanie rodičovskej dovolenky do vyššieho veku dieťaťa (t. j. do piatich, 
resp. ôsmich rokov veku) vyhovie alebo nevyhovie. Do popredia sa v tejto súvislosti dostáva 
otázka, či uvedené znenie ustanovenia § 166 ods. 4 ZP je plne v súlade so smernicou Rady 
2010/18/EÚ, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzav-
retá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES, 
ktorá ustanovuje minimálny neprenosný rozsah trvania rodičovskej dovolenky v trvaní naj-
menej štyroch mesiacov rešpektujúc princíp rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania 
s mužmi a ženami.52 Dikcia zákona jednoznačne zvýhodňuje zamestnávateľa a je otázne, či 
ide o súlad s dikciou čl. 3 ods. 1 písm. a) smernice 2010/18/EÚ, ktorá sa odvoláva na rešpek-
tovanie a prihliadanie nielen potrieb zamestnávateľa, ale taktiež aj zamestnanca. Domnievame 
sa, že zákonodarca z dôvodu podpory vyváženejšieho čerpania rodičovskej dovolenky 
o strany oboch rodičov by mal do ustanovenia § 166 ods. 4 ZP  zapracovať minimálny rozsah 
smernicou stanovenej dĺžky rodičovskej dovolenky, t. j. v trvaní  najmenej štyroch mesiacov, 
z ktorých najmenej jeden mesiac by mal byť neprenosný. Otázky vyvstávajú aj vo veci za-
chovania nároku na vecné dávky počas minimálneho obdobia rodičovskej dovolenky najme-
nej v dĺžke štyroch mesiacov, ako aj už spomínaného zachovania nároku na príslušné dávky 
sociálneho zabezpečenia, t. j. v našich podmienkach rodičovského príspevku alebo príspevku 
na starostlivosť o dieťa.  
                                                 
51 Zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal ZP. 
52 Článok 2: Rodičovská dovolenka ods. 1 a 2 smernice Rady 2010/18/EÚ, ktorou sa vykonáva revidovaná Rám-
cová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje 
smernica 96/34/ES. 
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vrate do práce po skončení tejto materskej dovolenky (do 34 týždňov, resp. 37 týždňov, príp. 
43 týždňov), zamestnávateľ je povinný ženu zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko.44  

V tomto prípade sa uplatňuje prerušenie poskytovania materského ako inštitút umož-
ňujúci plne využívanie čerpania materského počas materskej dovolenky na starostlivosť 
o dieťa. Poskytovanie materského na strane poistenca možno prerušiť iba zo zdravotných dô-
vodov. 

Ak sa poistenec nemôže alebo nesmie podľa lekárskeho posudku starať o dieťa pre 
svoj nepriaznivý zdravotný stav, a ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo 
právnická osoba, nárok na materské tomuto poistencovi zaniká dňom prevzatia dieťaťa do 
tejto starostlivosti a  opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej 
osoby alebo právnickej osoby. Nárok na materské v tomto prípade trvá do uplynutia celkové-
ho obdobia trvania nároku na materské, najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. 

Materské nepatrí po dobu, po ktorú sa poistenec o dieťa nestará. Ide o prípad, ak sa po-
istenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav. Nárok 
na materské v tomto prípade zaniká dňom skončenia jeho starostlivosti o dieťa a opätovne 
vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o toto dieťa. Obdobie, počas ktorého sa poiste-
nec prestal o dieťa starať z iných dôvodov, sa však do celkového obdobia trvania nároku na 
materské započítava. 

Výška materského sa zvýšila zo 60 % na 65 %45 denného vymeriavacieho základu po-
istenca46 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.47 Materské sa poskytuje 
za (kalendárne) dni  a za to isté obdobie sa poskytuje len raz a len jednému oprávnenému po-
istencovi. To však neplatí v prípade, ak inému poistencovi vznikne nárok na materské 48 (iba) 
počas obdobia nároku na materské, ktoré nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku 
na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu poistenkyne, 
ktorá dieťa porodila (t. j. v období šestonedelia).49 
 

VI. Rodičovská dovolenka ženy i muža50 
 

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa po vyčerpaní materskej dovolenky (a rodičovskej 
dovolenky muža) v dĺžke 34 týždňov, resp. 37, príp. 43 týždňov má zamestnávateľ povinnosť 
poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom 
dieťa dovŕši tri roky veku. V prípade, ak ide o dieťa, ktoré si vyžaduje z dôvodu dlhodobo 
nepriaznivého zdravotného stavu osobitnú starostlivosť, zamestnávateľ má povinnosť poskyt-
núť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa do-
vŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla 
však najmenej na jeden mesiac. Z uvedeného vyplýva, že rodič – matka alebo otec dieťaťa po 
vyčerpaní materskej dovolenky má individuálne právo požiadať zamestnávateľa o čerpanie 
rodičovskej dovolenky. Je potrebné uviesť, že nejde o povinnosť čerpať rodičovskú dovolen-
ku v celom rozsahu (t. j. do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa), ale ide o právo rodiča 
rozhodnúť sa, v akom rozsahu rodičovskú dovolenku vyčerpá, pričom zákon ustanovuje iba 
minimálnu výmeru rozsahu čerpania rodičovskú dovolenku v rozpätí jedného mesiaca. Rodi-
čovskú dovolenku môže čerpať zároveň žena – matka dieťaťa a súčasne aj muž – otec dieťaťa 
alebo iba jeden z nich, čo záleží od ich vzájomnej dohody. 

                                                 
44 § 157 ods. 1 ZP. 
45 Od 1. januára 2012.  
46 § 55 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
47 § 57 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
48 § 49 ods. 1  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
49 § 48 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
50 § 166 ods. 2 ZP. 
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VII. Hmotné zabezpečenie počas rodičovskej dovolenky muža a ženy 
podľa § 166 ods. 2 ZP – rodičovský príspevok 

a príspevok na starostlivosť o dieťa 
 

Počas rodičovskej dovolenky ženy a muža poskytovanej v zmysle § 166 ods. 2 ZP (t. j. 
po uplynutí 34 týždňov, resp. 37 alebo 43 týždňov materskej dovolenky) na prehĺbenie starost-
livosti o dieťa sa poskytujú štátne sociálne dávky, a to rodičovský príspevok53 a príspevok na 
starostlivosť o dieťa.54  

Rodičovský príspevok55 ako obligatórna, opakujúca sa, netestovaná, peňažná štátna 
sociálna dávka sa v súčasnosti poskytuje na zlepšenie podmienok rodín starajúcich sa o malé 
deti, najmä na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šies-
tich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo do šiestich 
rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri 
roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej opráv-
nenej osoby.  

Oprávneným subjektom na poskytovanie rodičovského príspevku je rodič dieťaťa ale-
bo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na zá-
klade rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
alebo manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. 

Rodičom dieťaťa sa rozumie matka dieťaťa, ako aj otec dieťaťa. Rodičovstvo sa preu-
kazuje výpisom z matriky narodených, t. j. rodným listom dieťaťa. Výkon rodičovských práv 
predpokladá u rodiča spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu podľa zákona o rodine.56 
Spôsobilosť na právne úkony vzniká dosiahnutím plnoletosti, t. j. dovŕšením 18. roku veku, 
pričom plnoletosť pred dosiahnutím 18. roku veku možno nadobudnúť iba uzavretím manžel-
stva na základe povolenia súdu. V prípade, ak by napr. matka dieťaťa bola maloletá, t. j. 
mladšia ako 18. rokov veku, ktorá nadobudla spôsobilosť na právne úkony, avšak nemá spô-
sobilosť na výkon rodičovských práv, nárok na rodičovský príspevok by mal otec dieťaťa za 
podmienky, že má spôsobilosť na právne úkony, t. j. dovŕšil aspoň 18 rokov veku. 

Riadnou starostlivosťou o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná die-
ťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primera-
ná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok 
dieťaťa.57  

Od 1. januára 2011 v zmysle novely58 nastala významná zmena v tom, že sa rodičovi 
(oprávnenej osobe) dala možnosť rozhodnúť sa, či sa o dieťa bude starať osobne alebo bude 
vykonávať zárobkovú činnosť, prípadne sa zúčastňovať vzdelávacích aktivít formou stredo-
školského alebo vysokoškolského štúdia a riadnu starostlivosť o dieťa počas uvedených akti-
vít zabezpečí inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Znamená to, že počas pobe-
rania rodičovského príspevku sa upustilo od striktného zákazu nevykonávania zárobkovej 

                                                 
53 Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov – účinný od 1. januára 2011. 
54 Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – účinný od 1. januára 2009.  
55 Po prvýkrát bol rodičovský príspevok zavedený zákonom č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. októbra 1990, ktorým došlo k zrušeniu zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku 
v znení neskorších predpisov a k zrovnoprávneniu muža i ženy vo veci starostlivosti o malé deti. 
56 Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 
57 Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného pois-
tenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
58 Pozri zákon č. 513/2010 Z. z. 
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činnosti.59 Nárok na rodičovský príspevok nevznikal a naďalej nevzniká maloletému rodičovi, 
ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti.  

Rodičovský príspevok pri starostlivosti o to isté dieťa patrí iba jednej oprávnenej oso-
be, a to aj v prípade, ak sa o to isté dieťa riadne stará viac oprávnených subjektov, t. j. napr. 
len jednému z rodičov – buď matke, otcovi alebo iba jednému z náhradných rodičov. Vzhľa-
dom na uplatňovanie princípu rovnosti príležitosti obidvoch rodičov pri uplatnení nároku na 
príspevok, zákon upravuje vznik prípadnej kolízie vzájomnou dohodou o určení oprávnenej 
osoby, ktorej rodičovský príspevok patrí. Uvedené platí od 1. januára 2011 aj v prípade zve-
renia maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov na základe 
rozhodnutia súdu60 alebo na základe súdom schválenej dohody rodičov.61  

V prípade starostlivosti o viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a 
iba jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody. Uvedené platí aj v prípade, ak súd 
zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.  

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú 
v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“), a počas 
pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená alebo dobro-
voľne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.62 

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak aspoň jedna 
z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom 
štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalen-
dárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku alebo štát, ktorý nie je členským 
štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku 
ako materské. Výška rodičovského príspevku od 1. januára 2013 bola v sume 199,60 € me-
sačne a od 1. januára 2014 sa upravila na sumu 203,20 € mesačne vzhľadom na koeficient,63 
ktorým sa upravili sumy životného minima od 1. júla 2013. 

V prípade, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne 
narodených detí, rodičovský príspevok v sume 203,20 € mesačne sa zvyšuje o 25 %, t. j. 
o 50,80 € na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom napr. do troch, resp. do 
šiestich rokov veku.  

Rodičovský príspevok je 101,60 € mesačne64 – t. j. 50 % zo sumy 203,20 € mesačne, 
resp. zo sumy zvýšenej o 25 % na každé ďalšie dieťa, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri 
po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďal-
šieho dieťaťa v jej starostlivosti. Rodičovský príspevok sa v tejto sume 101,60 € mesačne 
poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, že oprávnená osoba nedbá 
najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej do-
chádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. 

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich me-
siacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. 

Okrem (nového) rodičovského príspevku ako reakcia na prepuknutie celosvetovej fi-
nančnej a hospodárskej krízy bola v roku 2009 zavedená aj ďalšia nová štátna sociálna dávka 
                                                 
59 Pozri a porovnaj Macková, Z.: Zabezpečenie ženy v materstve rodičovský príspevkom. In Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, Tomus XIX, 2000, s. 139-149. 
60 § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 
61 § 24 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.  
62 § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťov-
níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
63 Koeficient bol vo výške 1,8 %. 
64 Ide o 50 % zo sumy 199,60 € mesačne v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku 
v znení neskorších predpisov. 
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VII. Hmotné zabezpečenie počas rodičovskej dovolenky muža a ženy 
podľa § 166 ods. 2 ZP – rodičovský príspevok 

a príspevok na starostlivosť o dieťa 
 

Počas rodičovskej dovolenky ženy a muža poskytovanej v zmysle § 166 ods. 2 ZP (t. j. 
po uplynutí 34 týždňov, resp. 37 alebo 43 týždňov materskej dovolenky) na prehĺbenie starost-
livosti o dieťa sa poskytujú štátne sociálne dávky, a to rodičovský príspevok53 a príspevok na 
starostlivosť o dieťa.54  

Rodičovský príspevok55 ako obligatórna, opakujúca sa, netestovaná, peňažná štátna 
sociálna dávka sa v súčasnosti poskytuje na zlepšenie podmienok rodín starajúcich sa o malé 
deti, najmä na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šies-
tich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo do šiestich 
rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri 
roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej opráv-
nenej osoby.  

Oprávneným subjektom na poskytovanie rodičovského príspevku je rodič dieťaťa ale-
bo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na zá-
klade rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
alebo manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. 

Rodičom dieťaťa sa rozumie matka dieťaťa, ako aj otec dieťaťa. Rodičovstvo sa preu-
kazuje výpisom z matriky narodených, t. j. rodným listom dieťaťa. Výkon rodičovských práv 
predpokladá u rodiča spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu podľa zákona o rodine.56 
Spôsobilosť na právne úkony vzniká dosiahnutím plnoletosti, t. j. dovŕšením 18. roku veku, 
pričom plnoletosť pred dosiahnutím 18. roku veku možno nadobudnúť iba uzavretím manžel-
stva na základe povolenia súdu. V prípade, ak by napr. matka dieťaťa bola maloletá, t. j. 
mladšia ako 18. rokov veku, ktorá nadobudla spôsobilosť na právne úkony, avšak nemá spô-
sobilosť na výkon rodičovských práv, nárok na rodičovský príspevok by mal otec dieťaťa za 
podmienky, že má spôsobilosť na právne úkony, t. j. dovŕšil aspoň 18 rokov veku. 

Riadnou starostlivosťou o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná die-
ťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primera-
ná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok 
dieťaťa.57  

Od 1. januára 2011 v zmysle novely58 nastala významná zmena v tom, že sa rodičovi 
(oprávnenej osobe) dala možnosť rozhodnúť sa, či sa o dieťa bude starať osobne alebo bude 
vykonávať zárobkovú činnosť, prípadne sa zúčastňovať vzdelávacích aktivít formou stredo-
školského alebo vysokoškolského štúdia a riadnu starostlivosť o dieťa počas uvedených akti-
vít zabezpečí inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Znamená to, že počas pobe-
rania rodičovského príspevku sa upustilo od striktného zákazu nevykonávania zárobkovej 

                                                 
53 Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov – účinný od 1. januára 2011. 
54 Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – účinný od 1. januára 2009.  
55 Po prvýkrát bol rodičovský príspevok zavedený zákonom č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. októbra 1990, ktorým došlo k zrušeniu zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku 
v znení neskorších predpisov a k zrovnoprávneniu muža i ženy vo veci starostlivosti o malé deti. 
56 Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 
57 Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného pois-
tenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
58 Pozri zákon č. 513/2010 Z. z. 
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(z pohľadu daní – len sociálna dávka), a to príspevok na starostlivosť o dieťa s cieľom umož-
niť rodičom vykonávať aj zárobkovú činnosť a zároveň zabezpečiť starostlivosť o dieťa 
v rodinnom prostredí alebo v prostredí vytvorenom na výkon tejto starostlivosti o dieťa (t. j. 
jasliach, materských školách, atď.), pretože pri poberaní rodičovského príspevku do konca 
roku 2010 nebolo možné vykonávanie zárobkovej činnosti.  

Hlavným účelom príspevku na starostlivosť je zosúladenie najmä rodinného 
a osobného života s pracovným životom, zlepšenie mobility a prístupu na trh práce, zvýšenie 
zamestnanosti rodičov malých detí, najmä matiek, ako aj zabezpečenie rovnosti príležitostí 
mužov i žien starajúcich sa o malé deti v pracovnom i profesionálnom živote. 

Príspevkom na starostlivosť štát prispieva na úhradu výdavkov vynaložených na sta-
rostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom počas výkonu zárobkovej činnosti rodiča alebo 
fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. 

Starostlivosťou o dieťa podľa tohto zákona sa rozumie poskytovanie starostlivosti die-
ťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho zá-
ujmu dieťaťa a jeho práv v čase, počas ktorého rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo štu-
duje na strednej škole alebo na vysokej škole. Starostlivosť o dieťa sa vykonáva v rodinnom 
prostredí,65 v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa66 
alebo v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.67 Poskytovate-
ľom starostlivosti o dieťa je zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov,68 napr. jasle, 
materská škola alebo napr. zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,69 kde sa poskytuje sociál-
na služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvo-
dov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dô-
vody, pre ktoré je potrebné postupovať v záujme dieťaťa.70 Poskytovateľom môže byť aj iná 
právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu, napr. opatrovateľka, ktorá je zamest-
nancom obce,71 fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu,72 napr. SZČO, ktorou 
môže byť napr. stará mama alebo starý otec, ktorí majú živnosť na poskytovanie starostlivosti 
o dieťa, ako aj iná fyzická osoba, ak nie je niektorou uvedenou osobou a nevypláca sa jej ro-
dičovský príspevok, napr. stará mama alebo starý otec dieťaťa, resp. iný príbuzný (t. j. bez 
živnosti) alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje 
dieťa uvedeným poskytovateľom, t. j. rodič sám si osobne zabezpečí starostlivosť o svoje 
dieťa a nevyužije služby uvedených poskytovateľov.  

Základnými podmienkami nároku na príspevok sú výkon zárobkovej činnosti, štúdium 
dennou formou na strednej alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti o dieťa posky-
tovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na 
území Slovenskej republiky a trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej re-
publiky. 
                                                 
65 Napr. o dieťa sa stará starý otec alebo stará mama. 
66 Napr. dieťa je umiestnené v jasliach, materskej škôlke. 
67 Napr. o dieťa sa stará samostatne zárobkovo činná osoba. 
68 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
alebo podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
69 Podľa § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
70 Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
71 Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona 
č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších 
predpisov. 
72 Podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je rodič dieťaťa, t. j. matka 
alebo otec. Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnenou osobou na 
uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené. Príspevok patrí oprávnenej 
osobe na každé dieťa. V prípade, ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky náro-
ku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa iba jednej z nich. 

Od 1. januára 2011 sa zárobková činnosť vymedzila ako činnosť oprávnenej osoby, 
ktorá je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec73 alebo ako SZČO,74 
alebo podlieha výsluhovému zabezpečeniu75 alebo dôchodkovému systému v cudzine. 
Nárok na príspevok nevzniká, ak sa jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej 
osoby za celý kalendárny mesiac poskytuje materské76 alebo obdobná dávka v cudzine po 
uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský  príspevok77 
alebo obdobná dávka v cudzine alebo príspevok na služby pre rodinu s deťmi.78 

Príspevok sa poskytuje v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac 
však v sume 230 € mesačne, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ prostredníc-
tvom jaslí, materskej školy, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, opatrovateľky, ktorá je 
zamestnancom obce, fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu na základe živnos-
tenského oprávnenia – napr. SZČO. V tomto prípade sa príspevok vypláca za kalendárny me-
siac na základe preukázaných výdavkov, ktoré oprávnená osoba uhradila poskytovateľovi za 
starostlivosť o dieťa najmä príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej pošto-
vej poukážky alebo výpisom z jej účtu.  

Príspevok vo výške 41,10 € mesačne sa poskytuje, ak starostlivosť o dieťa zabezpeču-
je poskytovateľ, ktorým je starý rodič – stará mama alebo starý otec, resp. iný príbuzný – teta, 
ujo, neter, synovec, atď. (t. j. nie sú SZČO, resp. ide o osoby bez živnostenského oprávnenia) 
a rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť si zabezpečí starostlivosť o svoje dieťa sám, pri-
čom nevyužije služby hore uvedených poskytovateľov.  

V oboch prípadoch sa príspevok vypláca vždy za celý kalendárny mesiac, a to aj vte-
dy, keď podmienky nároku na príspevok boli splnené iba za časť kalendárneho mesiaca. Prí-
spevok sa taktiež nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený 
rodičovský  príspevok. 

Na základe žiadosti oprávnenej osoby sa príspevok vyplatí jednorazovo v sume preu-
kázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume 230 € mesačne, a to aj za obdobie dlh-
šie ako jeden kalendárny mesiac, najviac však za obdobie šesť po sebe nasledujúcich kalen-
dárnych mesiacov. 
 

VIII. Záver 
 

Celkovo možno konštatovať, že právna úprava týkajúca sa pracovnoprávnej ochrany a 
sociálneho zabezpečenia počas materskej a rodičovskej dovolenky tak v minulosti na území 
bývalého Českoslovenka, ako aj v súčasnosti na území Slovenskej republiky je nadštandard-
ná, najmä čo sa týka dĺžky materskej a rodičovskej dovolenky, avšak horšia situácia je 
v oblasti hmotného zabezpečenia vzhľadom na výšku materského i rodičovského príspevku a 
príspevku na starostlivosť o dieťa.   

                                                 
73 Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
74 Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
75 Podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
76 Napr. podľa § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 48 zákona č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
77 Podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. 
78 Podľa § 46 ods. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.. 
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(z pohľadu daní – len sociálna dávka), a to príspevok na starostlivosť o dieťa s cieľom umož-
niť rodičom vykonávať aj zárobkovú činnosť a zároveň zabezpečiť starostlivosť o dieťa 
v rodinnom prostredí alebo v prostredí vytvorenom na výkon tejto starostlivosti o dieťa (t. j. 
jasliach, materských školách, atď.), pretože pri poberaní rodičovského príspevku do konca 
roku 2010 nebolo možné vykonávanie zárobkovej činnosti.  

Hlavným účelom príspevku na starostlivosť je zosúladenie najmä rodinného 
a osobného života s pracovným životom, zlepšenie mobility a prístupu na trh práce, zvýšenie 
zamestnanosti rodičov malých detí, najmä matiek, ako aj zabezpečenie rovnosti príležitostí 
mužov i žien starajúcich sa o malé deti v pracovnom i profesionálnom živote. 

Príspevkom na starostlivosť štát prispieva na úhradu výdavkov vynaložených na sta-
rostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom počas výkonu zárobkovej činnosti rodiča alebo 
fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. 

Starostlivosťou o dieťa podľa tohto zákona sa rozumie poskytovanie starostlivosti die-
ťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho zá-
ujmu dieťaťa a jeho práv v čase, počas ktorého rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo štu-
duje na strednej škole alebo na vysokej škole. Starostlivosť o dieťa sa vykonáva v rodinnom 
prostredí,65 v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa66 
alebo v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.67 Poskytovate-
ľom starostlivosti o dieťa je zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov,68 napr. jasle, 
materská škola alebo napr. zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,69 kde sa poskytuje sociál-
na služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvo-
dov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dô-
vody, pre ktoré je potrebné postupovať v záujme dieťaťa.70 Poskytovateľom môže byť aj iná 
právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu, napr. opatrovateľka, ktorá je zamest-
nancom obce,71 fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu,72 napr. SZČO, ktorou 
môže byť napr. stará mama alebo starý otec, ktorí majú živnosť na poskytovanie starostlivosti 
o dieťa, ako aj iná fyzická osoba, ak nie je niektorou uvedenou osobou a nevypláca sa jej ro-
dičovský príspevok, napr. stará mama alebo starý otec dieťaťa, resp. iný príbuzný (t. j. bez 
živnosti) alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje 
dieťa uvedeným poskytovateľom, t. j. rodič sám si osobne zabezpečí starostlivosť o svoje 
dieťa a nevyužije služby uvedených poskytovateľov.  

Základnými podmienkami nároku na príspevok sú výkon zárobkovej činnosti, štúdium 
dennou formou na strednej alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti o dieťa posky-
tovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na 
území Slovenskej republiky a trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej re-
publiky. 
                                                 
65 Napr. o dieťa sa stará starý otec alebo stará mama. 
66 Napr. dieťa je umiestnené v jasliach, materskej škôlke. 
67 Napr. o dieťa sa stará samostatne zárobkovo činná osoba. 
68 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
alebo podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
69 Podľa § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
70 Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
71 Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona 
č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších 
predpisov. 
72 Podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Výška materského do 31. decembra 2010 dosahovala výšku iba 55 % denného vyme-
riavacieho základu, čím nebola naplnená dikcia ratifikovaného dohovoru MOP č. 130 z roku 
1969 o nemocenských dávkach a k úprave jej výšky v intenciách záväznej medzinárodnej 
úpravy pre Slovenskú republiku došlo až od 1. januára 2011 na 60 % denného vymeriavacie-
ho základu 79 a neskôr od 1. januára 2012 na 65 % denného vymeriavacieho základu.80  

Zároveň je otázne, z akého dôvodu zákonodarca od 1. januára 2010 umožnil pracovnú 
aktivitu pri poberaní rodičovského príspevku, ak na podporu zosúladenia rodinného 
a osobného života s pracovnou aktivitou rodiča starajúceho sa o malé dieťa do troch, resp. do 
šiestich rokov veku bol už od 1. januára 2009 zavedený príspevok na starostlivosť o dieťa. 
Vzhľadom na túto koncepčné nejasnú právnu úpravu je potrebné zdôrazniť, že rodičovský 
príspevok ako nová dávka bol zavedený na našom území od 1. októbra 1990 s cieľom zrov-
noprávniť rodičov starajúcich sa o malé deti, t. j. umožniť čerpať rodičovskú dovolenku aj 
mužom – otcom detí, ktorí do roku 1990 vo veci starostlivosti o deti boli v podstate diskrimi-
novaní, pretože o dieťa do troch rokov veku sa mohla starať len žena – matka dieťaťa počas 
tzv. ďalšej materskej dovolenky81 a hlavným cieľom sa stala podpora najmä riadnej, celoden-
nej a osobnej starostlivosti o malé dieťa do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa bez výko-
nu zárobkovej činnosti. Domnievame sa, že zákonodarca by sa mal opätovne vrátiť k podstate 
tej-ktorej štátnej sociálnej dávky a rodičovský príspevok poskytovať len rodičom, ktorí sa 
riadne, celodenne  a osobne starajú o dieťa, t. j. bez zárobkovej činnosti a príspevok na sta-
rostlivosť o dieťa poskytovať rodičom zárobkovo činným, pričom by bolo potrebné prehodno-
tiť aj výšku príspevku vzhľadom na skutočnosť, že v prípade, ak napr. stará mama má vyba-
vené živnostenské oprávnenie, suma príspevku dosahuje až 230 € mesačne, ale ak napr. stará 
mama živnostenské oprávnenie nemá, výška príspevku je 41,10 € mesačne. V tejto súvislosti 
by sa zákonodarca mal vrátiť k základnému princípu sociálneho zabezpečenia, a to buď prí-
jem alebo sociálna dávka a ak bude presadzovať aj príjem v spojitosti so sociálnou dávkou, jej 
výška by mala byť iba symbolická, a to najmä z dôvodu, že vzhľadom na regionálne rozdiely, 
ako aj na vysokú mieru nezamestnanosti z objektívnych dôvodov súčasná právna úprava príliš 
polarizuje spoločnosť a sociálnymi dávkami sú vo svojej podstate podporované tie subjekty, 
ktoré vôbec sociálne dávky vôbec nepotrebujú.  

Taktiež sa natíska otázka, z akého dôvodu nedošlo k zosúladeniu ustanovení ZP upra-
vujúce možnosti modifikovaného čerpania rodičovskej dovolenky82 po dohode zamestnanca 
so zamestnávateľom, a to najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku (t. j. ak ide 
o dieťa do troch rokov veku), a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 
vyžadujúcim osobitnú starostlivosť (do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa), najdlhšie však 
do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolen-
ka v období troch alebo šiestich rokov nečerpala s ustanoveniami upravujúcimi poskytovanie 
rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť o dieťa. V prípade týchto dávok sa mož-
nosť flexibilného čerpania dávok až do piatich, resp. až do ôsmich rokov veku dieťaťa vôbec 
nepremietla, čím sa zmenšuje aj reálna možnosť využívania tohto moderného flexibilného 
čerpania rodičovskej dovolenky v súlade so smernicou Rady 2010/18/EÚ, ktorou sa vykonáva 
revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES. 
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Výška materského do 31. decembra 2010 dosahovala výšku iba 55 % denného vyme-
riavacieho základu, čím nebola naplnená dikcia ratifikovaného dohovoru MOP č. 130 z roku 
1969 o nemocenských dávkach a k úprave jej výšky v intenciách záväznej medzinárodnej 
úpravy pre Slovenskú republiku došlo až od 1. januára 2011 na 60 % denného vymeriavacie-
ho základu 79 a neskôr od 1. januára 2012 na 65 % denného vymeriavacieho základu.80  

Zároveň je otázne, z akého dôvodu zákonodarca od 1. januára 2010 umožnil pracovnú 
aktivitu pri poberaní rodičovského príspevku, ak na podporu zosúladenia rodinného 
a osobného života s pracovnou aktivitou rodiča starajúceho sa o malé dieťa do troch, resp. do 
šiestich rokov veku bol už od 1. januára 2009 zavedený príspevok na starostlivosť o dieťa. 
Vzhľadom na túto koncepčné nejasnú právnu úpravu je potrebné zdôrazniť, že rodičovský 
príspevok ako nová dávka bol zavedený na našom území od 1. októbra 1990 s cieľom zrov-
noprávniť rodičov starajúcich sa o malé deti, t. j. umožniť čerpať rodičovskú dovolenku aj 
mužom – otcom detí, ktorí do roku 1990 vo veci starostlivosti o deti boli v podstate diskrimi-
novaní, pretože o dieťa do troch rokov veku sa mohla starať len žena – matka dieťaťa počas 
tzv. ďalšej materskej dovolenky81 a hlavným cieľom sa stala podpora najmä riadnej, celoden-
nej a osobnej starostlivosti o malé dieťa do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa bez výko-
nu zárobkovej činnosti. Domnievame sa, že zákonodarca by sa mal opätovne vrátiť k podstate 
tej-ktorej štátnej sociálnej dávky a rodičovský príspevok poskytovať len rodičom, ktorí sa 
riadne, celodenne  a osobne starajú o dieťa, t. j. bez zárobkovej činnosti a príspevok na sta-
rostlivosť o dieťa poskytovať rodičom zárobkovo činným, pričom by bolo potrebné prehodno-
tiť aj výšku príspevku vzhľadom na skutočnosť, že v prípade, ak napr. stará mama má vyba-
vené živnostenské oprávnenie, suma príspevku dosahuje až 230 € mesačne, ale ak napr. stará 
mama živnostenské oprávnenie nemá, výška príspevku je 41,10 € mesačne. V tejto súvislosti 
by sa zákonodarca mal vrátiť k základnému princípu sociálneho zabezpečenia, a to buď prí-
jem alebo sociálna dávka a ak bude presadzovať aj príjem v spojitosti so sociálnou dávkou, jej 
výška by mala byť iba symbolická, a to najmä z dôvodu, že vzhľadom na regionálne rozdiely, 
ako aj na vysokú mieru nezamestnanosti z objektívnych dôvodov súčasná právna úprava príliš 
polarizuje spoločnosť a sociálnymi dávkami sú vo svojej podstate podporované tie subjekty, 
ktoré vôbec sociálne dávky vôbec nepotrebujú.  

Taktiež sa natíska otázka, z akého dôvodu nedošlo k zosúladeniu ustanovení ZP upra-
vujúce možnosti modifikovaného čerpania rodičovskej dovolenky82 po dohode zamestnanca 
so zamestnávateľom, a to najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku (t. j. ak ide 
o dieťa do troch rokov veku), a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 
vyžadujúcim osobitnú starostlivosť (do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa), najdlhšie však 
do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolen-
ka v období troch alebo šiestich rokov nečerpala s ustanoveniami upravujúcimi poskytovanie 
rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť o dieťa. V prípade týchto dávok sa mož-
nosť flexibilného čerpania dávok až do piatich, resp. až do ôsmich rokov veku dieťaťa vôbec 
nepremietla, čím sa zmenšuje aj reálna možnosť využívania tohto moderného flexibilného 
čerpania rodičovskej dovolenky v súlade so smernicou Rady 2010/18/EÚ, ktorou sa vykonáva 
revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES. 
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[30] Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov. 
 
Summary 
 
 This article is dedicated to labour protection and social security of the parents during 
the maternity and parental leave. The focus is on the amendments of the Labour Code concer-
ning options of the flexible usage of the parental leave from three years of age of the child till 
his or her five years, and in the case of a child with health or physical disability from the age 
of six till his or her eight years. What is criticised is a discrepancy between the law on paren-
tal allowance and the allowance for daily care of a child, that do not include a flexibility clau-
se leading to extension of payment of the respective allowance till five or eight years of the 
age of a child. At the same time, the author stresses that the parental allowance should be paid 
only to parents who take care of their child on a daily, full-time basis. Those who perform any 
kind of work or enterpreneurship should be entitled to partial payments introduced from 1 
January 2009 in order to reconcile work, child-care and family life. The author concludes that 
especially in times of economic crisis and regional differencies in employment possibilities 
and income, the legal provisions should follow the rule of „either-or“ – i. e. providing for in-
come either from the parental (or other social security) allowance or remuneration as income 
from work. In case of the parents who are at present economically active and receive an allo-
wance at full-amount, a reduced allowance would be more appropriate. That way, the Slovak 
legislation in this area would be more in line with the principles and provisions of the EU di-
rective and legislation in other member states of the EU.   
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Otázniky nad splatnosťou mzdy a poistného na sociálne 
 a zdravotné poistenie 

 
JUDr. Zuzana Macková, PhD. 

 
I. Úvod 

 
Prostredníctvom výkonu závislej práce1 si väčšina ľudí od nepamäti zabezpečuje ne-

vyhnutné životné potreby. Nie je tomu inak ani v 21. storočí.  
Za základný individuálny pracovnoprávny vzťah2 v Slovenskej republike prostredníc-

tvom ktorého si väčšina našich občanov zabezpečuje zdroj svojej obživy sa považuje pracov-
ný pomer, ktorý vzniká na základe pracovnej zmluvy, prípadne obdobný pracovný vzťah 
(napr. služobný pomer) a vo výnimočných prípadoch aj dohody o prácach vykonávaných mi-
mo pracovného pomeru, t. j. dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce alebo 
dohoda o brigádnickej práci študentov. 

Ochrana subjektov vykonávajúcich závislú prácu3 je obsiahnutá v povinnosti poskyto-
vať im za vykonanú prácu odmenu vo forme peňažného plnenia (t. j. mzdy alebo platu) alebo 
plnenia peňažnej hodnoty (t. j. naturálií, resp. naturálnej mzdy). Ide o prejav majetkovej 
stránky závislej práce, ktorá je taktiež potvrdením, že výkon práce bez odplaty4 nemožno 
v žiadnom prípade považovať za pracovnoprávny vzťah. 

Vzhľadom na uvedené Zákonník práce (ďalej len „ZP“) v základných zásadách5 ga-
rantuje zamestnancom právo na mzdu za vykonanú prácu, čo je podrobnejšie obsiahnuté v 
úprave predzmluvných vzťahov6, kde zákonodarca priamo ukladá zamestnávateľovi povin-
nosť ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy informovať fyzickú osobu (budúceho zamest-
nanca) o právach a povinnostiach, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy a o pracovných 
podmienkach, ako aj o mzdových podmienkach, za ktorých by mala u neho prácu vykonávať. 
V pracovnej zmluve je zamestnávateľ taktiež povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné 
obsahové náležitosti,7 medzi ktoré nesporne patria aj mzdové podmienky, pokiaľ nie sú do-
hodnuté v kolektívnej zmluve. Odo dňa vzniku pracovného pomeru ZP ukladá zamestnávate-
ľovi okrem iných základných povinností8 aj povinnosť platiť zamestnancovi za vykonanú 
prácu.   
 S povinnosťou zamestnávateľa platiť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu je záro-
veň spojená aj povinnosť platiť poistné na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych 
inštitúcii. Táto povinnosť vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky, čo je premietnuté do ZP 
i do zákona o sociálnom i zdravotnom poistení. Ide o prejav ochrannej funkcie, ktorá sa preja-
                                                 
1 Pozri: § 1 ods. 2 ZP v zmysle ktorého: „Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestná-
vateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, 
v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu alebo odmenu.“  
2 § 1 ods. 5 ZP. 
3 BIBLIA. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1978, s. 169, 177. Napr. Piata kniha Mojžišova – Deuteronomium – 
24 – Zákony ľudskosti – napr. zákaz brať do zálohu veci nevyhnutné pre život, zákaz zadržiavať mzdu biednemu 
a chudobnému, ako aj cudzincovi, povinnosť vyplatiť im mzdu ešte v ten deň pred západom slnka, lebo od nej 
závisí ich život, snopy vždy nechať na poli pre cudzincov, siroty a vdovy. 
4 V tomto prípade môže ísť o výkon činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskor-
ších predpisov. 
5 Čl. 3 Základné zásady ZP. 
6 § 47 ods. 1 ZP. 
7 § 43 ods. 1 ZP – t. j. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu 
práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) a deň nástupu do práce.  
8 § 47 ods. 1 ZP – t. j. povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, utvárať podmienky 
na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolek-
tívnou zmluvou a pracovnou zmluvou. 
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[30] Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov. 
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vuje v prípade určitých životných situácii, kedy zamestnanec nie je spôsobilý na výkon práce 
a zostáva bez finančných prostriedkov z dôvodu, že nevykonáva prácu. Poistný systém chráni 
poistencov (zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby i dobrovoľne poistené osoby) 
pred prepadom do biedy a chudoby (resp. hmotnej a sociálnej núdze) a mal by zabezpečovať 
ich existenciu i ich rodinných príslušníkov na ľudsky dôstojnej úrovni prostredníctvom so-
ciálnych dávok.9  
 Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že výplata mzdy veľmi úzko súvisí aj s platením 
poistného, t. j. s tzv. splatnosťou, ktorá je upravená tak v ZP, ako aj v zákone č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a aj v zákone č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Avšak z dôvodu snahy 
vyhýbať sa plateniu poistného za svojich zamestnancov zamestnaných najmä na základe do-
hôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na základe flexibilných foriem 
zamestnaní, s tzv. nepravidelným príjmom vyplácaným na základe pracovnej zmluvy uzatvo-
renej napr. na kratší pracovný čas, v praxi vznikajú rôzne situácie a najmä nesprávne postupy. 
Prečo je tomu tak, v nasledujúcich riadkoch sa pokúsime nájsť odpoveď vychádzajúc z platnej 
právnej úpravy.  
 

II. Splatnosť mzdy v intenciách Zákonníka práce 
 

Zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi za vykonanú prácu platiť mzdu,10 za kto-
rú sa považuje peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytova-
né zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, 
odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky 
zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné po-
istenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, 
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským 
dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 ZP a iné plne-
nia poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných 
predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu 
sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po 
zdanení. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za 
prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo 
zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.11 Z uvedeného vyplýva, že ide len o výpočet im-
plicitný a nejde o výpočet taxatívny. 

Zabezpečenie ľudsky dôstojnej existencie na základe výkonu práce je obsiahnuté v  § 
119 ZP, v zmysle ktorého je ustanovené, že mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda 
ustanovená osobitným predpisom, t. j. zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení  

                                                 
9 Bližšie pozri: Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Ústavu Slovenskej republiky – čl. 39 ods. 1: „právo na 
primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa“ v spojení s čl. 
35 ods. 1:„právo každého na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať 
inú zárobkovú činnosť“, s čl. 36:„právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, 
najmä právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby umožnila dôstojnú životnú úroveň“ i s čl. 
19:„každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena“, ako aj 
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, atď. – napr. v prípade dočasnej pra-
covnej neschopnosti právo na zabezpečenie nemocenským, v období tehotenstva a materstva materským, 
v prípade potreby ošetrovania chorého dieťaťa alebo manžela, resp. starého otca alebo mamy ošetrovným, 
v prípade straty zamestnania, aby mal nárok na dávku v nezamestnanosti, atď. 
10 § 118 ods. 1 a 2 ZP. 
11 § 118 ods. 3 ZP. 
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neskorších predpisov.12 V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť aj vyššiu minimálnu mzdu, 
akú ustanovuje zákon o minimálnej mzde. V prípade zamestnanca v pracovnom pomere na 
kratší pracovný čas alebo zamestnanca, ktorý neodpracoval v kalendárnom mesiaci všetky 
pracovné dni, patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času, resp.  
odpracovanému času. 

Odmena za prácu v porovnaní so mzdou je širším pojmom, pretože zahŕňa akékoľvek 
plnenia, ktoré fyzická osoba – zamestnanec dostáva za vykonanú prácu, bez ohľadu na sku-
točnosť, či je účastníkom pracovno-právneho, občiansko-právneho alebo obchodno-právneho 
vzťahu. Ide nielen o mzdu, plat, ale aj o odstupné, provízie, podiely na zisku, tantiémy 
a pod.13  

Od závislej práce je potrebné rozlišovať podnikanie, ktorým sa v zmysle ustanovenia § 
2 ods. 1 Obchodného zákonníka rozumie „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnika-
teľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“ 
a živnostenské podnikanie (ďalej len „živnosť“), ktorým sa v zmysle ustanovenia § 2 zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní rozumie „sústavná činnosť prevádzkovaná samo-
statne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za pod-
mienok ustanovených týmto zákonom.“ Základným znakom tzv. samostatnej zárobkovej čin-
nosti (t. j. podnikaním alebo živnosťou) je predovšetkým dosahovanie zisku, ktorý je vyjadre-
ním rozdielu medzi nákladmi a výnosmi.  

Mzda v zmysle ustanovenia § 129 ods. 1 ZP je splatná pozadu za mesačné obdobie, 
a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pokiaľ sa v kolektívnej zmluve 
alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Z uvedeného vyplýva, že mzda sa musí vyplácať 
pravidelne každý mesiac a v žiadnom prípade nemožno v kolektívnej zmluve alebo pracovnej 
zmluve dohodnúť neskoršiu výplatu mzdy. V zmysle ustanovenia § 130 ZP možno dohodnúť 
inú splatnosť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve tak, že sa určí presný deň v mesiaci, napr. 
15. alebo medzi výplatnými termínmi stanovenými na 15. a napr. na 27. Znamená to, že me-
dzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých 
termínoch alebo na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu 
aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodol, avšak takáto forma výplaty 
v dnešnej dobe je veľmi zriedkavá. 

V prípade výplaty mzdy, ak posledný deň výplaty pripadne na sobotu a na deň pra-
covného pokoja, vzniká otázka, dokedy najneskôr je mzda splatná, pretože ustanovenie § 129 
a 130 ZP túto situáciu presne neupravuje. Vzhľadom k tomu, že v ustanovení § 129 ZP záko-
nodarca uvádza, že mzda je splatná za mesačné obdobie, možno subsidiárne aplikovať usta-
novenie § 37 ZP, v ktorom zákonodarca vymedzuje problém počítania času a postupovať 
v medziach doby, na ktorú boli obmedzené práva alebo povinnosti alebo ktorej uplynutím je 
podmienený vznik práva alebo povinnosti. Na základe toho sa doba začína prvým dňom 
a končí uplynutím posledného dňa určenej alebo dohodnutej doby. To znamená, že v prípade, 
ak je napr. deň výplaty určený 8. dňa v mesiaci, za mesiac január 2014  je mzda splatná najne-
skôr 8. februára 2014 – t. j. v sobotu, resp. dokonca v piatok – 7. februára 2014, čo závisí od 
toho, či sa výplata mzdy realizuje na pracovisku v pracovnom čase alebo poukázaním na účet 
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike. Uvedené vyplýva aj 
z ustanovenia § 130 ods. 4 ZP v zmysle ktorého „...zamestnávateľ zašle mzdu tak, aby mu 
bola doručená v deň určený na jej výplatu“, ako aj z ustanovenia § 130 ods. 8 ZP v zmysle 
ktorého „zamestnávateľ je povinný po vykonaní zrážok podľa §  131, poukázať mzdu alebo jej 

                                                 
12 Od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 suma minimálnej mzdy v zmysle zákona č. 663/2007 Z. z. 
o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
minimálnej mzdy, je pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou vo výške 352 € a za každú hodinu od-
pracovanú zamestnancom vo výške 2,023 €. 
13 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2002, s. 248. 
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9 Bližšie pozri: Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Ústavu Slovenskej republiky – čl. 39 ods. 1: „právo na 
primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa“ v spojení s čl. 
35 ods. 1:„právo každého na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať 
inú zárobkovú činnosť“, s čl. 36:„právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, 
najmä právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby umožnila dôstojnú životnú úroveň“ i s čl. 
19:„každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena“, ako aj 
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, atď. – napr. v prípade dočasnej pra-
covnej neschopnosti právo na zabezpečenie nemocenským, v období tehotenstva a materstva materským, 
v prípade potreby ošetrovania chorého dieťaťa alebo manžela, resp. starého otca alebo mamy ošetrovným, 
v prípade straty zamestnania, aby mal nárok na dávku v nezamestnanosti, atď. 
10 § 118 ods. 1 a 2 ZP. 
11 § 118 ods. 3 ZP. 
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časť určenú zamestnancom na ním určený účet ...tak, aby určená suma peňažných prostried-
kov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu“. Z uvedeného je 
zrejmé, že v prípade splatnosti a výplaty mzdy by sa malo v praxi postupovať v zmysle inšti-
tútu doby.  
 

III. Splatnosť poistného podľa zákona o sociálnom poistení14 
 

A. Splatnosť poistného podľa § 143 ods. 1 zákona o sociálnom poistení 
(t. j. v prípade SZČO, dobrovoľne poistenej osoby a na základe dohôd o prácach vykonáva-

ných mimo pracovného pomeru) 
 

Vo všeobecnosti v zmysle ustanovenia § 143 ods. 1 prvej vety zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov platí, že poistné je splatné do ôsmeho 
dňa15 kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. 
Z uvedenej presnej dikcie vyplýva, že z právneho i gramatického hľadiska ide o „dobu“ a nie 
„lehotu“. Z právneho hľadiska platí, že ak uplynutím času je podmienený vznik práva alebo 
povinnosti alebo čas, ktorým boli práva alebo povinnosti obmedzené, ide o „dobu“, ktorá za-
čína plynúť prvým dňom rozhodujúcej skutočnosti a končí sa uplynutím posledného dňa ur-
čenej skutočnosti.   

Znamená to, že ak posledný deň zákonom taxatívne určenej povinnosti pre SZČO za-
platiť poistné je určený do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý však pri-
padne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, t. j. na nedeľu alebo sviatok, poistné je 
splatné, t. j. musí sa zaplatiť najneskôr v posledný možný deň, t. j. 8. februára 2014 (v sobo-
tu), napr. poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom, na ktorom je ako deň prevo-
du uvedený posledný deň splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 zákona o sociálnom poiste-
ní, t. j. 8. február 2014 za mesiac január 2014. Táto taxatívna dikcia zákona o sociálnom pois-
tení sa vzťahuje jednoznačne na samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“),16 
prípadne na dobrovoľne (dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti) poistené osoby. 

Uvedená zmena nastala novelou – zákonom č. 543/2010 Z. z.17, kedy došlo k vypuste-
niu spojenia slov „ak zákon neustanovuje inak“, čím došlo k vylúčeniu možnosti aplikovať 
ďalší odsek ustanovenia § 143, a to odsek 2 tohto ustanovenia § 143 zákona o sociálnom pois-
tení, ktorý upravuje platenie poistného len v prípade zamestnávateľov za zamestnancov, kde 
je upravené platenie poistného aj v prípade, ak posledný deň splatnosti poistného pripadne na 
sobotu a na deň pracovného pokoja. Poistné je v tomto prípade splatné v najbližší nasledujúci 
pracovný deň, t. j. napr. za mesiac január 2014 najneskôr do 10. februára 2014 (vrátane). Av-
šak toto platí len v prípade zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné za svojich zamestnan-
cov, aj to len z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy.  

V zmysle ustanovenia § 143 ods. 1 druhej a ďalších viet poistné z vymeriavacieho zá-
kladu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnom poistení, t. j. pre fy-
zickú osobu – zamestnanca s tzv. odvodovou úľavou, ktorej vzniklo povinné dôchodkové 

                                                 
14 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom 
poistení“). 
15 Do 31. decembra 2010 platilo, že ak 8. deň pripadol na deň pracovného pokoja, poistné bolo splatné v najbližší 
nasledujúci pracovný deň. Od 1. januára 2011 to už v prípade uvedených subjektov (t. j. povinne nemocensky 
a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, dobrovoľne poistenej osoby, ani v prípade zamestnanca uvedeného v § 
4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) neplatí. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 143 ods. 1 prvej vety zákona č. 
543/2010 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred-
pisov (účinné od 1. januára 2011).  
16 § 143 ods. 1 prvá veta zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – t. j. najmä zákona č. 543/2010, 
v spojení so zákonom č. 338/2013 Z. z. 
17 Bod 77. novely účinnej od 1. januára 2011. 
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poistenie podľa § 20 ods. 5 cit. zákona, je splatné tiež do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtova-
ný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.18 Poist-
né z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, okrem fyzickej 
osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pome-
ru, a z vymeriavacieho základu podľa § 139a a § 139b je splatné tiež do ôsmeho dňa kalen-
dárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený.19  

Na všetky prípady uvedené v § 143 ods. 1 druhá a tretia veta tiež platí, že ak posledný 
deň zákonom určenej povinnosti pre zamestnávateľa zaplatiť poistné za uvedených zamest-
nancov (t. j. uvedených v § 4 ods. 2 písm. c), v § 4 ods. 2 prvej vete okrem fyzickej osoby 
v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
a z vymeriavacieho základu podľa § 139a a § 139b) je taxatívne určený do ôsmeho dňa nasle-
dujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý ak aj pripadne na sobotu alebo na deň pracovného po-
koja, t. j. na nedeľu alebo sviatok, poistné za mesiac január 2014 je splatné, t. j. musí sa zapla-
tiť najneskôr v posledný možný deň, t. j. 8. februára 2014 – v sobotu, napr. poštovou poukáž-
kou alebo bezhotovostným prevodom, na ktorom je ako deň prevodu uvedený posledný deň 
splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, t. j. 8. február 2014.  

Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete zá-
kona o sociálnom poistení, ktorý je v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru, a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 
138 ods. 8 písm. b) zákona o sociálnom poistení sú splatné do ôsmeho dňa a) druhého kalen-
dárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo b) kalen-
dárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po 
uplynutí lehoty splatnosti podľa písm. a). 

V tomto prípade uvedenom v § 143 ods. 1 posledná (štvrtá) veta zákona o sociálnom 
poistení taktiež platí, že ak posledný deň zákonom taxatívne určenej povinnosti pre zamestná-
vateľa zaplatiť poistné za uvedených zamestnancov, t. j. uvedených v § 4 ods. 2 prvej vete, 
ktorí sú v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného po-
meru, a z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 8 písm. b) cit. zákona je určený taktiež do 
ôsmeho dňa, avšak druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 
právny vzťah zanikol, alebo kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 
príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písm. a).  

Vzhľadom na uvedené aj v týchto prípadoch z dôvodu neexistencie slov „ak zákon ne-
ustanovuje inak“, je vylúčená aplikácia ustanovenia § 143 odseku 2 zákona o sociálnom pois-
tení, ktoré upravuje platenie poistného len v prípade zamestnávateľa za zamestnanca 
v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy, kde je upravené platenie poistného aj pre 
prípad, ak posledný deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, 
kedy je poistné splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.  

Na základe uvedeného možno konštatovať, že pri splatnosti poistného v prípade usta-
novenia § 143 ods. 1 prvej vety zákona o sociálnom poistení – t. j. v prípade SZČO, ako aj 
dobrovoľne poistenej osoby a taktiež aj v prípade § 143 ods. 1 druhej až štvrtej vety zákona 
o sociálnom poistení – t. j. v prípade zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru je potrebné jednoznačne uplatňovať inštitút doby. 
 

B. Splatnosť poistného podľa § 143 ods. 2 zákona o sociálnom poistení 
(t. j. v prípade zamestnávateľa za zamestnanca na základe pracovnej zmluvy) 

 

                                                 
18 § 143 ods. 1 druhá veta zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
19 § 143 ods. 1 tretia veta zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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časť určenú zamestnancom na ním určený účet ...tak, aby určená suma peňažných prostried-
kov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu“. Z uvedeného je 
zrejmé, že v prípade splatnosti a výplaty mzdy by sa malo v praxi postupovať v zmysle inšti-
tútu doby.  
 

III. Splatnosť poistného podľa zákona o sociálnom poistení14 
 

A. Splatnosť poistného podľa § 143 ods. 1 zákona o sociálnom poistení 
(t. j. v prípade SZČO, dobrovoľne poistenej osoby a na základe dohôd o prácach vykonáva-

ných mimo pracovného pomeru) 
 

Vo všeobecnosti v zmysle ustanovenia § 143 ods. 1 prvej vety zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov platí, že poistné je splatné do ôsmeho 
dňa15 kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. 
Z uvedenej presnej dikcie vyplýva, že z právneho i gramatického hľadiska ide o „dobu“ a nie 
„lehotu“. Z právneho hľadiska platí, že ak uplynutím času je podmienený vznik práva alebo 
povinnosti alebo čas, ktorým boli práva alebo povinnosti obmedzené, ide o „dobu“, ktorá za-
čína plynúť prvým dňom rozhodujúcej skutočnosti a končí sa uplynutím posledného dňa ur-
čenej skutočnosti.   

Znamená to, že ak posledný deň zákonom taxatívne určenej povinnosti pre SZČO za-
platiť poistné je určený do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý však pri-
padne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, t. j. na nedeľu alebo sviatok, poistné je 
splatné, t. j. musí sa zaplatiť najneskôr v posledný možný deň, t. j. 8. februára 2014 (v sobo-
tu), napr. poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom, na ktorom je ako deň prevo-
du uvedený posledný deň splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 zákona o sociálnom poiste-
ní, t. j. 8. február 2014 za mesiac január 2014. Táto taxatívna dikcia zákona o sociálnom pois-
tení sa vzťahuje jednoznačne na samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“),16 
prípadne na dobrovoľne (dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti) poistené osoby. 

Uvedená zmena nastala novelou – zákonom č. 543/2010 Z. z.17, kedy došlo k vypuste-
niu spojenia slov „ak zákon neustanovuje inak“, čím došlo k vylúčeniu možnosti aplikovať 
ďalší odsek ustanovenia § 143, a to odsek 2 tohto ustanovenia § 143 zákona o sociálnom pois-
tení, ktorý upravuje platenie poistného len v prípade zamestnávateľov za zamestnancov, kde 
je upravené platenie poistného aj v prípade, ak posledný deň splatnosti poistného pripadne na 
sobotu a na deň pracovného pokoja. Poistné je v tomto prípade splatné v najbližší nasledujúci 
pracovný deň, t. j. napr. za mesiac január 2014 najneskôr do 10. februára 2014 (vrátane). Av-
šak toto platí len v prípade zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné za svojich zamestnan-
cov, aj to len z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy.  

V zmysle ustanovenia § 143 ods. 1 druhej a ďalších viet poistné z vymeriavacieho zá-
kladu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnom poistení, t. j. pre fy-
zickú osobu – zamestnanca s tzv. odvodovou úľavou, ktorej vzniklo povinné dôchodkové 

                                                 
14 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom 
poistení“). 
15 Do 31. decembra 2010 platilo, že ak 8. deň pripadol na deň pracovného pokoja, poistné bolo splatné v najbližší 
nasledujúci pracovný deň. Od 1. januára 2011 to už v prípade uvedených subjektov (t. j. povinne nemocensky 
a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, dobrovoľne poistenej osoby, ani v prípade zamestnanca uvedeného v § 
4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) neplatí. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 143 ods. 1 prvej vety zákona č. 
543/2010 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred-
pisov (účinné od 1. januára 2011).  
16 § 143 ods. 1 prvá veta zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – t. j. najmä zákona č. 543/2010, 
v spojení so zákonom č. 338/2013 Z. z. 
17 Bod 77. novely účinnej od 1. januára 2011. 
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Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ v zmysle ustanovenia § 143 ods. 2 záko-
na o sociálnom poistení, je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím 
základom zamestnanca v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy – t. j. podľa § 4 
ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Z uvedeného vyplýva, že ak napr. zamestnávateľ má 
v organizácii určený deň výplaty na 11. deň v mesiaci, poistné je splatné v tento deň, napr. za 
mesiac január 2014 poistné je splatné 11. februára 2014.  

V prípade, ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnáva-
teľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných 
za príslušný kalendárny mesiac, napr. na 6., 7. a 21. deň v mesiaci, tak poistné za mesiac ja-
nuár 2014  je splatné 21. februára 2014. 

V prípade, ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Z uvedeného vyplýva, že ak za-
mestnávateľ nemá určený deň výplat, poistné je splatné v posledný deň nasledujúceho kalen-
dárneho mesiaca, napr. poistné za mesiac január 2014 je splatné 28. februára 2014. 

Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je 
splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň. Vychádzajúc z tejto dikcie zákona platí, že ak 
má zamestnávateľ určený deň výplat na 8. deň v mesiaci, splatnosť poistného napr. za mesiac 
január 2014 pripadne na sobotu a poistné za mesiac január 2014 je splatné v najbližší nasledu-
júci pracovný deň, t. j. 10. februára 2014 – v pondelok. 

V prípade, ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici 
uskutočnila oneskorene, poistné sa považuje za zaplatené včas, ak a) v prípade platenia poist-
ného bezhotovostným prevodom je uvedený ako deň prevodu posledný deň splatnosti poist-
ného, b) v prípade platenia poistného poštovou poukážkou sa poistné poukázalo v posledný 
deň splatnosti poistného. 

V prípade, ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici po-
ukázala v nesprávnej sume, Sociálna poisťovňa poukázanú sumu rozdelí pomerne podľa jed-
notlivých sadzieb.  

Vychádzajúc jednoznačne z taxatívnej dikcie ustanovenia § 143 ods. 2 zákona o so-
ciálnom poistení v prípade splatnosti poistného za zamestnancov v pracovnom pomere na 
základe pracovnej zmluvy sa uplatňuje postup v intenciách inštitútu lehoty. 
 

IV. Splatnosť preddavku na poistné podľa zákona o zdravotnom poistení20 
 

A. Splatnosť preddavku na poistné podľa § 17 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení 
(t. j. v prípade zamestnanca a zamestnávateľa) 

 
Preddavok na poistné zamestnancov21 a zamestnávateľov22 je splatný v deň, ktorý je 

určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Z uvedeného vy-
plýva, že tak ako v prípade platenia poistného na sociálne poistenie, aj na účely platenia pred-
davku na zdravotné poistenie platí, že ak napr. zamestnávateľ má v organizácii určený deň 
výplaty na 11. deň v mesiaci, preddavok na poistné na zdravotné poistenie je splatný v tento 
deň, napr. za mesiac január 2014 je preddavok na zdravotné poistenie splatný 11. februára 
2014.  

V prípade, ak je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary za-
mestnávateľa rozložená na rôzne dni, preddavok na poistné je splatný v deň poslednej výplaty 

                                                 
20 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poiste-
ní“). 
21 § 11 ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení. 
22 § 11 ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnom poistení. 
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príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Z uvedeného vyplýva, že 
platí taktiež to isté, čo na účely platenia poistného na sociálne poistenie, a to, ak je výplata 
príjmov zamestnancov rozložená napr. na 6., 7. a 21. deň v mesiaci, tak preddavok na poistné 
na účely zdravotného poistenia za mesiac január 2014  je splatné 21. februára  2014.     

Ak nie je takýto deň určený, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je 
splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí pred-
davok na poistné. Z uvedeného taktiež vyplýva, že platí to isté, čo na účely platenia poistného 
na sociálne poistenie a ak zamestnávateľ nemá určený deň výplat, preddavok na poistné na 
zdravotné poistenie je splatný v posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, napr. 
preddavok na poistné za mesiac január 2014 je splatný 28. februára 2014. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v prípade platenia preddavku na poistné 
na zdravotné poistenie zákonodarca vôbec taxatívne neupravuje situáciu, ak deň splatnosti 
preddavku na poistné na zdravotné poistenie pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, 
takže v tomto prípade by malo ísť o „dobu“ a nie o „lehotu“. V takom prípade by preddavok 
na poistné mal byť splatný v zákonom taxatívne určený deň splatnosti. Avšak je otázne, či pri 
striktnom dodržiavaní znenia zákona o zdravotnom poistení to v praxi nespôsobuje zamestná-
vateľom zbytočné problémy, resp. je otázne, či zamestnávatelia vôbec postupujú v zmysle 
dikcie platnej právnej úpravy zákona o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov 
a nepostupujú nesprávne podľa ustanovenia § 143 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov, pretože odvod poistného na sociálne poistenie i preddavku na zdravotné 
poistenie realizujú v ten istý deň. 
 

B. Splatnosť preddavku na poistné podľa § 17 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení 
(t. j. v prípade SZČO a tzv. samoplatcu23) 

 
Presná dikcia ustanovenia § 17 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

v znení neskorších predpisov ustanovuje, že preddavok na poistné SZČO a platiteľov podľa § 
11 ods. 2 tohto zákona, t. j. tzv. samoplatiteľov je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí prísluš-
ného kalendárneho mesiaca, z čoho vyplýva, že z právneho i gramatického hľadiska ide tiež o 
„dobu“ a nie „lehotu“. Z právneho hľadiska aj v tomto prípade platí, že ak uplynutím času je 
podmienený vznik práva alebo povinnosti alebo čas, ktorým boli práva alebo povinnosti ob-
medzené, ide o „dobu“, ktorá začína plynúť prvým dňom rozhodujúcej skutočnosti a končí sa 
uplynutím posledného dňa určenej skutočnosti. Znamená to, že ak posledný deň zákonom 
taxatívne určenej povinnosti pre SZČO a tzv. samoplatcu zaplatiť poistné je určený do ôsme-
ho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý však pripadne na sobotu alebo na deň pra-
covného pokoja, t. j. na nedeľu alebo sviatok, poistné je splatné, t. j. musí sa zaplatiť najne-
skôr v posledný možný deň, napr. za mesiac január 2014 dňa 8. februára 2014 – t. j. v sobotu. 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie 
v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 zákona o zdravotnom poistení by sa malo jednoznačne 
postupovať v intenciách doby. 
  

V. Návrhy de lege ferenda 
 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že je viac ako zarážajúce, že tak „jednodu-
chá záležitosť“, ako je splatnosť mzdy, poistného na sociálne poistenie a preddavku na poist-
né na zdravotné poistenie nie je upravená jasne, zrozumiteľne a jednotne pre všetkých pois-
tencov, resp. subjekty povinné platiť poistné na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.   

                                                 
23 § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, t. j. osoba, ktorá je verejne zdravotne poistná podľa tohto zákona  
a nie je zamestnancom, SZČO alebo osobou, za ktorú platí poistné štát. 
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Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ v zmysle ustanovenia § 143 ods. 2 záko-
na o sociálnom poistení, je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím 
základom zamestnanca v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy – t. j. podľa § 4 
ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Z uvedeného vyplýva, že ak napr. zamestnávateľ má 
v organizácii určený deň výplaty na 11. deň v mesiaci, poistné je splatné v tento deň, napr. za 
mesiac január 2014 poistné je splatné 11. februára 2014.  

V prípade, ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnáva-
teľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných 
za príslušný kalendárny mesiac, napr. na 6., 7. a 21. deň v mesiaci, tak poistné za mesiac ja-
nuár 2014  je splatné 21. februára 2014. 

V prípade, ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Z uvedeného vyplýva, že ak za-
mestnávateľ nemá určený deň výplat, poistné je splatné v posledný deň nasledujúceho kalen-
dárneho mesiaca, napr. poistné za mesiac január 2014 je splatné 28. februára 2014. 

Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je 
splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň. Vychádzajúc z tejto dikcie zákona platí, že ak 
má zamestnávateľ určený deň výplat na 8. deň v mesiaci, splatnosť poistného napr. za mesiac 
január 2014 pripadne na sobotu a poistné za mesiac január 2014 je splatné v najbližší nasledu-
júci pracovný deň, t. j. 10. februára 2014 – v pondelok. 

V prípade, ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici 
uskutočnila oneskorene, poistné sa považuje za zaplatené včas, ak a) v prípade platenia poist-
ného bezhotovostným prevodom je uvedený ako deň prevodu posledný deň splatnosti poist-
ného, b) v prípade platenia poistného poštovou poukážkou sa poistné poukázalo v posledný 
deň splatnosti poistného. 

V prípade, ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici po-
ukázala v nesprávnej sume, Sociálna poisťovňa poukázanú sumu rozdelí pomerne podľa jed-
notlivých sadzieb.  

Vychádzajúc jednoznačne z taxatívnej dikcie ustanovenia § 143 ods. 2 zákona o so-
ciálnom poistení v prípade splatnosti poistného za zamestnancov v pracovnom pomere na 
základe pracovnej zmluvy sa uplatňuje postup v intenciách inštitútu lehoty. 
 

IV. Splatnosť preddavku na poistné podľa zákona o zdravotnom poistení20 
 

A. Splatnosť preddavku na poistné podľa § 17 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení 
(t. j. v prípade zamestnanca a zamestnávateľa) 

 
Preddavok na poistné zamestnancov21 a zamestnávateľov22 je splatný v deň, ktorý je 

určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Z uvedeného vy-
plýva, že tak ako v prípade platenia poistného na sociálne poistenie, aj na účely platenia pred-
davku na zdravotné poistenie platí, že ak napr. zamestnávateľ má v organizácii určený deň 
výplaty na 11. deň v mesiaci, preddavok na poistné na zdravotné poistenie je splatný v tento 
deň, napr. za mesiac január 2014 je preddavok na zdravotné poistenie splatný 11. februára 
2014.  

V prípade, ak je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary za-
mestnávateľa rozložená na rôzne dni, preddavok na poistné je splatný v deň poslednej výplaty 

                                                 
20 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poiste-
ní“). 
21 § 11 ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení. 
22 § 11 ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnom poistení. 
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Zákonodarca na účely sociálneho poistenia v prípade SZČO i dobrovoľne poistených 
osôb, ako aj zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného po-
meru taxatívne ustanovuje splatnosť poistného najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné, pretože od 1. januára 
2011 novelou vylúčil aplikáciu ustanovenia § 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z., t. j. používanie lehoty vzhľadom na skutočnosť, že 
došlo k vypusteniu spojenia slov „ak zákon neustanovuje inak“.  

Vzhľadom na túto skutočnosť možno konštatovať porušenie základného princípu de-
mokratickej spoločnosti, ktorým je princíp rovnosti subjektov pred zákonom24 vyjadrujúci 
úsilie zabezpečiť všetky oprávnené subjekty podľa rovnakých jednotných pravidiel. 
K náprave môže dôjsť len opätovným vložením spojenia vypustených slov „ak zákon neusta-
novuje inak“ do ustanovenia § 143 ods. 1 na konci prvej vety.  

V prípade ďalších subjektov, najmä zamestnancov na základe dohôd o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru, ako aj uvedených v  § 143 ods. 1 druhej až štvrtej vete 
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení by bolo vecne vhodnejšie, ak by zákonodarca 
druhú až štvrtú vetu odseku 1 vložil do odseku 2, pretože v týchto prípadoch platiteľom poist-
ného za uvedených zamestnancov je vždy zamestnávateľ a v § 143 odsek 2 zákona 
o sociálnom poistení upravuje splatnosť poistného v prípade zamestnávateľa za svojich za-
mestnancov.  

Na účely platenia preddavku na zdravotné poistenie zákonodarca síce používa jednot-
nú právnu úpravu, avšak v prípade zamestnávateľských subjektov jej striktné dodržiavanie sa 
v praxi zrejme nerealizuje, pretože by to spôsobovalo pomerne obrovské problémy. Ak by 
napríklad výplata miezd a splatnosť poistného bola určená na 8. deň v mesiaci, tak na účely 
platenia poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2014 v intenciách platnej právnej 
úpravy poistné stačí odviesť v najbližší pracovný deň, t. j. v pondelok – 10. februára 2014, 
avšak na zdravotné poistenie už 7. februára 2014 – v piatok, resp. 8. februára 2014 – v sobotu 
a v tento deň je splatnosť poistného na sociálne poistenie i preddavku na zdravotné poistenie 
v prípade SZČO, tzv. samoplatcov, ako aj v prípade zamestnancov zamestnaných na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V reálnom živote zamestnávatelia 
určite neplatia poistné na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie v rôzne dni, tak ako to 
skutočne taxatívne precizuje dikcia platnej právnej úpravy, ale vo väčšine prípadov v ten istý 
deň, t. j. buď rešpektujú znenie zákona o zdravotnom poistení a poistné platia napr. za mesiac 
január 2014 už 8. februára 2014, t. j. skôr alebo platnú právnu úpravu porušujú a postupujú pri 
platení poistného na sociálne i na zdravotné poistenie v intenciách zákona o sociálnom poiste-
ní, t. j. poistné platia za mesiac január na sociálne poistenie (až) 10. februára 2014, čo je v 
súlade s platnou právnou úpravou, avšak ak platia poistné aj na zdravotné poistenie za mesiac 
január 2014 až 10. februára 2014, postupujú v rozpore so zákonom o zdravotnom poistení, 
pretože preddavok na poistné na zdravotné poistenie neplatia včas.  
 

VI. Záver 
 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že neustále novelizovanie (v súčasnosti 
prijatá už 50. novela zákona o sociálnom poistení – zákon č. 352/2013 Z. z. a 31.novela záko-
na o zdravotnom poistení – zákon č. 463/2013 Z. z.) tak zákona o sociálnom poistení, ako aj 
zákona o zdravotnom poistení, absolútne nerešpektuje základné princípy a zásady nielen prá-
va sociálneho zabezpečenia, samotnej sociálnej politiky, ale práva ako takého, t. j. princípy 
rovnosti, sociálnej spravodlivosti, participácie a sociálnej solidarity, čo má za následok aj ne-
prehľadnosť, komplikovanosť a mnohokrát aj nejednoznačný výklad a rôznu realizáciu usta-

                                                 
24 Čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. 
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novení spomínaných zákonov v praxi, čím jednoznačne dochádza k oslabovaniu sociálnej 
ochrany (ale aj dôvery) najmä ekonomicky činného obyvateľstva v čase nepriaznivých život-
ných situácii, ktoré sú v období posledných dvadsiatich piatich rokov jednoznačne výsledkom 
nielen politických, ale najmä ekonomických zmien.  

Zdá sa, akoby sa zabúdalo, že právo ako súhrn právnych noriem, resp. normatívny sys-
tém úlohou ktorého je usporiadanie (regulácia) spoločenských vzťahov, zabezpečuje tak dy-
namiku, ako aj stabilitu spoločenského stavu. Stvoriteľom celého práva je účel, resp. zabezpe-
čenie dobrých životných podmienok spoločnosti pre všetkých (t. j. kvalita života), pokoj, sú-
lad a harmónia. A najmä v práve sociálneho zabezpečenia a v jeho najdôležitejšom systéme 
sociálneho poistenia, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie ochrany všetkého ekonomicky 
činného obyvateľstva v produktívnom veku (i v poproduktívnom veku) a ich rodín v období 
straty príjmu z ekonomickej činnosti v prípade vzniku sociálnych udalostí a ochrana pred pre-
padom do stavu hmotnej núdze – t. j. do biedy a chudoby, každá právna veta plní sociálnu 
funkciu. Treba tiež pripomenúť, že slovenský právny poriadok je súčasťou kontinentálneho 
systému práva, a nie systému common law – t. j. od prípadu k prípadu, ku ktorému sa súčasná 
platná právna úprava týkajúca sa sociálneho zabezpečenia, t. j. nielen sociálneho a zdravotné-
ho poistenia, ale aj štátnych sociálnych dávok, ako aj sociálnej pomoci – sociálnych služieb 
a pomoci v hmotnej núdzi plne priblížila, často krát nerešpektujúc nielen Ústavu Slovenskej 
republiky, ale ani medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, najmä ratifikované dohovory 
Medzinárodnej organizácie práce, napr. dohovor MOP č. 128 z roku 1967 o starobných, inva-
lidných a pozostalostných dávkach, dohovor MOP č. 130 z roku 1969 o nemocenských dáv-
kach, Európsku sociálnu chartu – revidovanú, Chartu základných práv EÚ atď.  

V súčasnosti si jednotlivé právne normy odporujú bez ohľadu na to, či ide o oblasť 
hmotného práva určujúceho práva a povinnosti jednotlivých účastníkov konania alebo 
o oblasť práva procesného, ktoré určuje formálnym spôsobom ako si môžu jednotliví účastní-
ci svoje jednotlivé práva uplatniť a povinnosti plniť. Dochádza k chaosu a zmätku a právne 
normy sa vo svojej podstate stávajú nesplniteľnými a dokonca aj neefektívnymi. Adresáti 
uvedených právnych noriem, t. j. v zmysle ustanovenia § 143 zákona o sociálnom poistení a § 
17 zákona o zdravotnom poistení, t. j. zamestnanci, zamestnávatelia, SZČO i dobrovoľne po-
istené osoby – tzv. samoplatci, vo svojej podstate majú problém, ako správne postupovať pri 
platení poistného, ktoré treba platiť včas a riadne. Majú postupovať v medziach doby alebo 
lehoty? Pritom by stačilo len zosúladiť ZP so zákonom o sociálnom poistení i so zákonom 
o zdravotnom poistení a pre všetky prípady splatnosti uplatňovať buď inštitút lehoty alebo 
inštitút doby.  

Vzhľadom na hore uvedený problém aj orgány kontroly budú mať problém, k akému 
chovaniu, resp. postupu majú uvedené právne normy adresáta donútiť. Tento problém 
v blízkej budúcnosti bude rezonovať nielen v súvislostí so zavedením systému SEPA v ban-
kovom systéme pri platení inkasných platieb, ale aj v prípade zavedenia spoločného výberu 
daní a odvodov (t. j. poistného na sociálne poistenie i preddavku na zdravotné poistenie), ke-
dy sa spoločnej kontrole platenia poistného i daní budú zrejme venovať najmä finančné orgá-
ny, resp. orgány určené Ministerstvom financií Slovenskej republiky, napr. finančnej správy. 
Otázne je, aký postup bude určujúci a považovaný za správny pri plnení si povinnosti platenia 
poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie nielen v prípade zamest-
návateľov, ale aj SZČO  i tzv. samoplatcov. 
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Zákonodarca na účely sociálneho poistenia v prípade SZČO i dobrovoľne poistených 
osôb, ako aj zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného po-
meru taxatívne ustanovuje splatnosť poistného najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné, pretože od 1. januára 
2011 novelou vylúčil aplikáciu ustanovenia § 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z., t. j. používanie lehoty vzhľadom na skutočnosť, že 
došlo k vypusteniu spojenia slov „ak zákon neustanovuje inak“.  

Vzhľadom na túto skutočnosť možno konštatovať porušenie základného princípu de-
mokratickej spoločnosti, ktorým je princíp rovnosti subjektov pred zákonom24 vyjadrujúci 
úsilie zabezpečiť všetky oprávnené subjekty podľa rovnakých jednotných pravidiel. 
K náprave môže dôjsť len opätovným vložením spojenia vypustených slov „ak zákon neusta-
novuje inak“ do ustanovenia § 143 ods. 1 na konci prvej vety.  

V prípade ďalších subjektov, najmä zamestnancov na základe dohôd o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru, ako aj uvedených v  § 143 ods. 1 druhej až štvrtej vete 
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení by bolo vecne vhodnejšie, ak by zákonodarca 
druhú až štvrtú vetu odseku 1 vložil do odseku 2, pretože v týchto prípadoch platiteľom poist-
ného za uvedených zamestnancov je vždy zamestnávateľ a v § 143 odsek 2 zákona 
o sociálnom poistení upravuje splatnosť poistného v prípade zamestnávateľa za svojich za-
mestnancov.  

Na účely platenia preddavku na zdravotné poistenie zákonodarca síce používa jednot-
nú právnu úpravu, avšak v prípade zamestnávateľských subjektov jej striktné dodržiavanie sa 
v praxi zrejme nerealizuje, pretože by to spôsobovalo pomerne obrovské problémy. Ak by 
napríklad výplata miezd a splatnosť poistného bola určená na 8. deň v mesiaci, tak na účely 
platenia poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2014 v intenciách platnej právnej 
úpravy poistné stačí odviesť v najbližší pracovný deň, t. j. v pondelok – 10. februára 2014, 
avšak na zdravotné poistenie už 7. februára 2014 – v piatok, resp. 8. februára 2014 – v sobotu 
a v tento deň je splatnosť poistného na sociálne poistenie i preddavku na zdravotné poistenie 
v prípade SZČO, tzv. samoplatcov, ako aj v prípade zamestnancov zamestnaných na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V reálnom živote zamestnávatelia 
určite neplatia poistné na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie v rôzne dni, tak ako to 
skutočne taxatívne precizuje dikcia platnej právnej úpravy, ale vo väčšine prípadov v ten istý 
deň, t. j. buď rešpektujú znenie zákona o zdravotnom poistení a poistné platia napr. za mesiac 
január 2014 už 8. februára 2014, t. j. skôr alebo platnú právnu úpravu porušujú a postupujú pri 
platení poistného na sociálne i na zdravotné poistenie v intenciách zákona o sociálnom poiste-
ní, t. j. poistné platia za mesiac január na sociálne poistenie (až) 10. februára 2014, čo je v 
súlade s platnou právnou úpravou, avšak ak platia poistné aj na zdravotné poistenie za mesiac 
január 2014 až 10. februára 2014, postupujú v rozpore so zákonom o zdravotnom poistení, 
pretože preddavok na poistné na zdravotné poistenie neplatia včas.  
 

VI. Záver 
 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že neustále novelizovanie (v súčasnosti 
prijatá už 50. novela zákona o sociálnom poistení – zákon č. 352/2013 Z. z. a 31.novela záko-
na o zdravotnom poistení – zákon č. 463/2013 Z. z.) tak zákona o sociálnom poistení, ako aj 
zákona o zdravotnom poistení, absolútne nerešpektuje základné princípy a zásady nielen prá-
va sociálneho zabezpečenia, samotnej sociálnej politiky, ale práva ako takého, t. j. princípy 
rovnosti, sociálnej spravodlivosti, participácie a sociálnej solidarity, čo má za následok aj ne-
prehľadnosť, komplikovanosť a mnohokrát aj nejednoznačný výklad a rôznu realizáciu usta-
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Summary 
 

This article deals with time aspects of payment of remuneration, social security insu-
rance as well as payment of advance contributions to health insurance by the employees, self-
employed persons and the voluntarily insured – i. e. persons who pay the corresponding insu-
rance contributions regardless of their economic or employment activity. Author points at lack 
of harmonisation and discrepancies in various systems, which lead to confusion and chaos in 
practical fulfillment of legal obligations concerning payment of remuneration as well as ad-
vance payments for purpose of insurance: in case of advance payments for health insurance 
the payment period is calculated and determined in calendar days, while in case of social se-
curity of the employees it is determined in working days. In case of self-employed persons 
and employees employed on contract outside the main employment as well as those who are 
insured on a voluntary basis, it is once again, detemined in calendar days, which clearly leads 
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Ostatná novela zákona o prídavku na dieťa 
 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
 

I. Úvod 
 

Systém štátnej sociálnej podpory možno charakterizovať ako systém, v rámci ktorého 
štát uznáva sociálne situácie, pri ktorých poskytuje štátne dávky. Zatiaľ čo právny úkon je 
prejav vôle smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne 
predpisy s takýmto prejavom spájajú, právne udalosti sú právnymi skutočnosťami, ktoré vzni-
kajú nezávisle od vôle ľudí, s ktorými platné právo alebo záväzky urobené v medziach zákona 
spájajú následky, prejavujúce sa vznikom, zmenou a zánikom právnych vzťahov. Právnou 
udalosťou môžu byť prírodné javy, narodenie či smrť človeka, plynutie času a celý rad ďal-
ších udalostí. 

Vo všetkých uvedených prípadoch ide o fakty, ktoré existujú nezávisle od vôle subjek-
tov práva, ktoré však platné právo alebo záväzky urobené v jeho medziach stanovujú ako 
právne skutočnosti a spájajú s nimi vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov. Udalosti, s kto-
rými právo sociálneho zabezpečenia spája vznik a zmenu práv, sa niekedy označujú ako „rizi-
ko“, a keďže ide o životné situácie, ktoré sú verejnoprávne uznané a s nimi sa spája sociálne 
opatrenie v prospech postihnutého, označujú sa ako sociálne udalosti. Sociálne udalosti mož-
no definovať ako právne skutočnosti, s ktorými právo sociálneho zabezpečenia spája vznik, 
zmenu alebo zánik príslušných právnych vzťahov. V rámci systému štátnej sociálnej podpory 
takýmito sociálnymi udalosťami je predovšetkým narodenie dieťaťa a starostlivosť o dieťa. 
 

II. Prídavok na dieťa 
 

Jednou zo základných dávok v rámci systému štátnej sociálnej podpory je prídavok na 
dieťa. S účinnosťou od 1. januára 2008 sa k prídavku na dieťa poskytuje aj príplatok k prí-
davku na dieťa. Okrem týchto dvoch dávok štát poskytuje aj iné štátne dávky ako napr. rodi-
čovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na viac súčasne narodených 
detí, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevky na 
podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, príspevok na pohreb. 

Predchodcom prídavku na dieťa ako štátnej dávky boli  prídavky na deti, a to od 1. 
septembra 1994, kedy nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na 
deti a o príplatku k prídavkom na deti. Poskytovanie prídavkov na deti bolo viazané na sledo-
vanie príjmu spoločne posudzovaných osôb. Dňa 1. júla 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 
281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa. Vznik nároku na prída-
vok na dieťa podľa tejto právnej úpravy už nebol viazaný na príjem. Pokiaľ išlo o príspevok k 
prídavku na dieťa, nárok naň vznikol iba vtedy, ak príjem spoločne posudzovaných osôb, ok-
rem nezaopatreného dieťaťa, v rozhodujúcom období nepresiahol 2,2-násobok súm na účely 
štátnych sociálnych dávok. 

Významným medzníkom pri poskytovaní prídavku na dieťa je 1. január 2004, kedy 
nadobudol účinnosť zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“). S účinnosťou 
od 1. januára 2008 sa k prídavku na dieťa poskytuje aj príplatok k prídavku na dieťa. Obe 
tieto dávky možno charakterizovať ako dávky štátnej sociálnej podpory s cieľom prispieť na 
výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa s tým rozdielom, že kým prídavok na dieťa patrí na 
každé nezaopatrené dieťa, príplatok k prídavku patrí iba na nezaopatrené dieťa, na ktoré nie je 
možnosť uplatniť si daňový bonus. Výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa treba chápať v 
kontexte zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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Summary 
 

This article deals with time aspects of payment of remuneration, social security insu-
rance as well as payment of advance contributions to health insurance by the employees, self-
employed persons and the voluntarily insured – i. e. persons who pay the corresponding insu-
rance contributions regardless of their economic or employment activity. Author points at lack 
of harmonisation and discrepancies in various systems, which lead to confusion and chaos in 
practical fulfillment of legal obligations concerning payment of remuneration as well as ad-
vance payments for purpose of insurance: in case of advance payments for health insurance 
the payment period is calculated and determined in calendar days, while in case of social se-
curity of the employees it is determined in working days. In case of self-employed persons 
and employees employed on contract outside the main employment as well as those who are 
insured on a voluntary basis, it is once again, detemined in calendar days, which clearly leads 
to violation of the most fundamental principles – the principle of equality.         
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neskorších predpisov1 (ďalej len „zákon o rodine“). Zákon o prídavku na dieťa, tak ako je to 
bežné pri právnych úpravách v rámci práva sociálneho zabezpečenia, bol viackrát novelizo-
vaný a ostatná novela – zákon č. 433/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o prídavku na dieťa“) nadobudla 
účinnosť 1. februára 2014. 

 
III. Oprávnená osoba 

 
Na zabezpečenie realizácie zákona o prídavku na dieťa má osobitný význam vyme-

dzenie okruhu oprávnených osôb. Oprávnenou osobou treba rozumieť osobu zákonom usta-
novenú, ktorá pri splnení zákonom ustanovených podmienok si môže uplatniť nárok na prída-
vok na dieťa.  

Medzi prvý okruh oprávnených osôb patrí rodič nezaopatreného dieťaťa. Okrem bio-
logického rodiča dieťaťa, t. j. matky a otca, na tieto účely sa na roveň rodiča kladie aj osvoji-
teľ, nakoľko osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký istý právny vzťah, aký 
je medzi biologickými rodičmi a deťmi, a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká 
pomer príbuzenský. Podľa ďalších ustanovení zákona o rodine osvojením zasa zanikajú vzá-
jomné práva medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Zanikajú aj práva a povinnosti opatrov-
níka, ktorý bol ustanovený, aby za rodičov tieto práva a povinnosti vykonával. Zrušením 
osvojenia zasa vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou opäť 
vznikajú. Pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že od 1. februára 2014 sa spresnil okruh 
oprávnených osôb o rodiča, ktorému bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu zverené do 
osobnej starostlivosti.2 Týmto sa odstránila absencia tohto okruhu subjektov v rámci oprávne-
ných osôb na účely zákona o prídavku na dieťa. 

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa je aj osoba, ktorej je 
nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. Rozhodnutím príslušného orgánu sa pritom 
rozumie rozhodnutie súdu. Výkon pôsobnosti na účely organizovania náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti je určený aj v rámci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré boli zriadené 
zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Ide o zákon č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov. 

Z hľadiska samotného dieťaťa, sa okruh oprávnených osôb od 1. februára 2014 rozšíril 
aj o neplnoleté dieťa, ktoré taktiež absentovalo v okruhu oprávnených osôb a z hľadiska apli-
kačnej praxe takémuto rodičovi aj pri splnení podmienok pre vznik nároku na prídavok na 
dieťa, tento nárok nevznikol. To znamená, že okrem zákonom ustanovených prípadov u plno-
letého nezaopatreného dieťaťa, oprávnenou osobou sa stal aj maloletý rodič, ktorý má prizna-
né rodičovské práva a povinnosti. Podľa platnej právnej úpravy súd môže priznať rodičovské 
práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi  
dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v zá-
ujme maloletého dieťaťa. Súčasne platí, že nárok si môže na seba uplatniť aj plnoleté nezao-
                                                 
1 Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov sústavná a dôsledná starostli-
vosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, sú súčasťou rodičovských práv a povin-
ností. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením, pri-
čom pri výchove dieťaťa majú právo použiť primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, 
dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa. 
2 Podľa § 36 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodi-
čovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a 
povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. 
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patrené dieťa, ktoré bolo do dosiahnutia plnoletosti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov, ktorá plnoletosťou dieťaťa zanikla. Touto úpravou sa oprávnene podpo-
rila náhradná starostlivosť o dieťa. U plnoletého nezaopatreného dieťaťa prichádza do úvahy 
možnosť uplatniť si nárok na prídavok na dieťaťa na seba samé v prípade, ak niektorá z inak 
oprávnených osôb nie je, t. j. rodič (osvojiteľ) alebo rodič, ktorému bolo dieťa na základe roz-
hodnutia súdu zverené do osobnej starostlivosti. Ide o prípad, ak napr. plnoleté  nezaopatrené 
dieťa je sirotou. Plnoleté nezaopatrené dieťa si môže uplatniť nárok na túto štátnu dávku aj v 
prípade, ak zo strany rodiča je voči dieťaťu upravená vyživovacia povinnosť. Medzi okruh 
oprávnených osôb patrí aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo alebo kto-
rého manželstvo zaniklo. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiah-
nutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plno-
letosť sa nestráca ani zánikom manželstva a ani vyhlásením manželstva za neplatné. 

Pokiaľ ide o okruh oprávnených osôb pre uplatnenie si nároku na príplatok k prídavku, 
tento je užší, čo je podmienené charakterom tejto dávky. Oprávnenou osobou je iba rodič, 
ďalej rodič, ktorému bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu zverené do osobnej starostlivos-
ti. alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na 
základe právoplatného rozhodnutia súdu. Pri uplatnení nároku na prídavok na dieťa sa dodr-
žiava zásada, že ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú zákonom ustanovené podmienky, 
prídavok na dieťa patrí len jednej z nich a pri splnení zákonom ustanovených podmienok tejto 
patrí aj príplatok k prídavku. 

Rozvodom manželstva súd upraví výkon rodičovských práv a povinností k maloleté-
mu dieťaťu, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude za-
stupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí výživné alebo schváli dohodu rodičov o 
výške výživného. V prípade, ak obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o 
osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej 
osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zais-
tené potreby dieťaťa. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno 
nahradiť dohodou rodičov, ktorá musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. 

Pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov sa prídavok a príplatok 
k prídavku poskytuje tomu z rodičov, ktorému sa tieto dávky vyplácali pred rozhodnutím sú-
du o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Podľa platnej 
právnej úpravy je možná aj zmena oprávnenej osoby, a to na základe vzájomnej písomnej 
dohody rodičov. Ak sa rodičia dohodnú, nie je vylúčené ani striedanie oprávnených osôb na 
uplatnenie týchto nárokov, avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalen-
dárnych mesiacov.  
 

IV. Nezaopatrenosť dieťaťa 
 

Jednou zo základných podmienok pre poskytovanie prídavku na dieťa, ako aj príplatku 
k prídavku na dieťa je nezaopatrenosť dieťaťa. Nezaopatrenosť dieťaťa zákon o prídavku na 
dieťa vymedzuje pozitívne a negatívne. Zákon pozitívne vymedzuje nezaopatrené dieťa z 
hľadiska veku a prípravy na budúce povolanie. Za nezaopatrené dieťa sa predovšetkým pova-
žuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Do tohto okruhu nezaopatrených detí 
patria všetky deti od narodenia až do skončenia povinnej školskej dochádzky. Z hľadiska ap-
likačnej praxe je dôležité, že aj dieťa, ktoré si z nejakého dôvodu neplní povinnosti vyplýva-
júce z povinnej školskej dochádzky, sa na tieto účely považuje za nezaopatrené dieťa. 
V záujme jednoznačného vymedzenia pojmu nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa a 
v súlade s platným zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. februára 2014 
upresňuje pojem nezaopatreného dieťaťa v rámci povinnej školskej dochádzky. Za nezaopat-
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neskorších predpisov1 (ďalej len „zákon o rodine“). Zákon o prídavku na dieťa, tak ako je to 
bežné pri právnych úpravách v rámci práva sociálneho zabezpečenia, bol viackrát novelizo-
vaný a ostatná novela – zákon č. 433/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o prídavku na dieťa“) nadobudla 
účinnosť 1. februára 2014. 

 
III. Oprávnená osoba 

 
Na zabezpečenie realizácie zákona o prídavku na dieťa má osobitný význam vyme-

dzenie okruhu oprávnených osôb. Oprávnenou osobou treba rozumieť osobu zákonom usta-
novenú, ktorá pri splnení zákonom ustanovených podmienok si môže uplatniť nárok na prída-
vok na dieťa.  

Medzi prvý okruh oprávnených osôb patrí rodič nezaopatreného dieťaťa. Okrem bio-
logického rodiča dieťaťa, t. j. matky a otca, na tieto účely sa na roveň rodiča kladie aj osvoji-
teľ, nakoľko osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký istý právny vzťah, aký 
je medzi biologickými rodičmi a deťmi, a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká 
pomer príbuzenský. Podľa ďalších ustanovení zákona o rodine osvojením zasa zanikajú vzá-
jomné práva medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Zanikajú aj práva a povinnosti opatrov-
níka, ktorý bol ustanovený, aby za rodičov tieto práva a povinnosti vykonával. Zrušením 
osvojenia zasa vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou opäť 
vznikajú. Pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že od 1. februára 2014 sa spresnil okruh 
oprávnených osôb o rodiča, ktorému bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu zverené do 
osobnej starostlivosti.2 Týmto sa odstránila absencia tohto okruhu subjektov v rámci oprávne-
ných osôb na účely zákona o prídavku na dieťa. 

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa je aj osoba, ktorej je 
nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. Rozhodnutím príslušného orgánu sa pritom 
rozumie rozhodnutie súdu. Výkon pôsobnosti na účely organizovania náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti je určený aj v rámci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré boli zriadené 
zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Ide o zákon č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov. 

Z hľadiska samotného dieťaťa, sa okruh oprávnených osôb od 1. februára 2014 rozšíril 
aj o neplnoleté dieťa, ktoré taktiež absentovalo v okruhu oprávnených osôb a z hľadiska apli-
kačnej praxe takémuto rodičovi aj pri splnení podmienok pre vznik nároku na prídavok na 
dieťa, tento nárok nevznikol. To znamená, že okrem zákonom ustanovených prípadov u plno-
letého nezaopatreného dieťaťa, oprávnenou osobou sa stal aj maloletý rodič, ktorý má prizna-
né rodičovské práva a povinnosti. Podľa platnej právnej úpravy súd môže priznať rodičovské 
práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi  
dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v zá-
ujme maloletého dieťaťa. Súčasne platí, že nárok si môže na seba uplatniť aj plnoleté nezao-
                                                 
1 Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov sústavná a dôsledná starostli-
vosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, sú súčasťou rodičovských práv a povin-
ností. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením, pri-
čom pri výchove dieťaťa majú právo použiť primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, 
dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa. 
2 Podľa § 36 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodi-
čovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a 
povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. 
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rené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo 
sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Samozrejme aj na-
ďalej sa za nezaopatrené dieťa považuje aj dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať 
na povolanie. alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Rovnako za neza-
opatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktorého sústavná príprava na povolanie alebo výkon zá-
robkovej činnosti ja vylúčený pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.3 

Pokiaľ ide o vek, zákon určuje hranicu nezaopatrenosti dieťaťa najdlhšie do dovŕšenia 
25 rokov, resp. do dovŕšenia plnoletosti. Maximálne do dovŕšenia 25 rokov sa dieťa považuje 
za nezaopatrené, ak po skončení povinnej školskej dochádzky sa sústavne pripravuje na povo-
lanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie, alebo vykonávať 
zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, čím sa rozumie dočasná pracovná neschopnosť. 
Chorobu alebo úraz v súvislosti s možnosťou výkonu sústavnej prípravy na budúce povolanie 
štúdiom alebo výkonom zárobkovej činnosti posudzuje ošetrujúci lekár. 

Do dovŕšenia plnoletosti sa dieťa považuje za nezaopatrené, ak je neschopné sa sús-
tavne pripravovať na povolanie a je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť4 pre dlhodobo 
nepriaznivý zdravotný stav, ktorým sa rozumie choroba a stav uvedený v prílohe k zákonu č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré podľa poznatkov 
lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným stavom sa rozumie tiež choroba a stav, pri ktorom sa dá pred-
pokladať, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a 
vyžadujú osobitnú starostlivosť. 

Pokiaľ ide o plnoletosť, tento pojem nevymedzujú predpisy o sociálnom zabezpečení, 
ale analogicky sa chápe v zmysle Občianskeho zákonníka. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 
osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím man-
želstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením 
manželstva za neplatné. 

Z hľadiska negatívneho vymedzenia sa za nezaopatrené dieťa nepovažuje dieťa, kto-
rému vznikol nárok na invalidný dôchodok, ako ani dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzde-
lanie druhého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získavajú absolventi študijné-
ho programu druhého stupňa – ide o magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program.  

Vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe zákon bližšie špecifikuje obdobie, od kedy 
sa dieťa s priznaným invalidným dôchodkom nepovažuje za nezaopatrené. V zmysle ostatnej 
novely sa na účely zákona o prídavku na dieťa nepovažuje dieťa za nezaopatrené od prvého 
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané 
rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, čo znamená, že oprávnenej osobe zaniká nárok 
na prídavok na dieťa, resp. aj príplatok k prídavku na dieťa už za tento nasledujúci mesiac. 
Absencia sociálneho dôchodku vo vecnom rozsahu dôchodkového poistenia, a to od účinnosti 
                                                 
3 Vymedzenie pojmu dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, obdobne ako pojmu dlhodobá pracovná neschop-
nosť, je dané časovým rozsahom dlhším ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ďalšou 
podmienkou je skutočnosť, že ide o chorobu a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť. Takéto choroby a stavy sú 
uvedené v zozname, ktorý je prílohou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpi-
sov. Pri príslušných kapitolách chorôb sú uvedené štádiá, ktoré okrem toho, že vyžadujú osobitnú starostlivosť, 
zároveň vylučujú možnosť sústavnej prípravy na povolanie, ako aj výkon zárobkovej činnosti. Z hľadiska pro-
cesnoprávneho o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej 
elektronickými prostriedkami, podpísanej zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou rozhoduje 
príslušný orgán, ktorým je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušnosť je daná miestom trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby. Rozhodnutie o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave 
pritom nemá trvalý charakter. Rozhodovanie príslušným orgánom v danom prípade je podmienené jeho potre-
bou, ako aj charakterom choroby a celkového zdravotného stavu. 
4 Zárobkovou činnosťou na účely zákona sa pritom rozumie každá činnosť, za výkon ktorej je osoba odmeňova-
ná príjmom, ktorý je zdaňovaný podľa § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento 
zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2004.  
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zákona o sociálnom poistení, t. j. od 1. januára 2004, ako aj jeho nepoberanie v praxi, viedla 
zákonodarcu k jeho vylúčeniu z negatívneho vymedzenia pojmu nezaopatrené dieťa.  

Od 1. februára 2014 sa za nezaopatrené dieťa považuje aj dieťa študujúce na vysokej 
škole nad rámec štandardnej dĺžky. Touto úpravou  sa odstránil  rozdiel medzi štúdiom na 
vysokých školách v Slovenskej republike a vysokoškolským štúdiom v cudzine, kde inštitút 
štandardnej dĺžky štúdia nie je upravený a z tohto dôvodu boli študenti študujúci v cudzine 
zvýhodnení. V tejto súvislosti si možno položiť otázku opodstatnenosti inštitútu štandardnej 
dĺžky štúdia a tým aj predĺženie poskytovania týchto štátnych dávok vo vzťahu napr. ku štu-
dentom, ktorí už získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Za nezaopatrené dieťa sa 
nepovažuje dieťa, ktoré absolvuje doktorandské alebo postgraduálne štúdium za účelom zís-
kania akademicko-vedeckého titulu doktor (skratka „Dr.” alebo „PhD.”). 

Veľkú percentuálnu časť v okruhu nezaopatrených detí tvoria nezaopatrené deti z titu-
lu sústavnej prípravy na budúce povolanie. Zákon o prídavku na dieťa obdobne, ako aj napr. 
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vymedzuje pojem 
sústavná príprava na povolanie ako štúdium na strednej alebo vysokej škole. Tento pojem 
nezahŕňa povinnú školskú dochádzku. Za sústavnú prípravu na budúce povolanie sa považuje 
štúdium na strednej alebo vysokej škole, pričom ostatná novela zdôrazňuje realizáciu tohto 
štúdia výlučne dennou formou, čo však jednoznačne vyplývalo aj z predchádzajúcej právnej 
úpravy. Zákon na roveň sústavnej prípravy na povolanie kladie taxatívne vymedzené medzi-
obdobia tejto prípravy,  iné štúdium alebo výučbu, pokiaľ o tom rozhodlo Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky a samozrejme aj opakované ročníky štúdia.  

Sústavná príprava na povolanie u stredoškolákov začína najskôr od začiatku školského 
roka prvého ročníka strednej školy. U študentov vysokých škôl sa sústavná príprava začína 
dňom zápisu na vysokú školu, pokiaľ ide o štúdium prvého alebo druhého stupňa, a končí 
skončením tohto štúdia. V osobitne odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo školstva SR 
po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na špecifiká študijného odboru povoliť spojenie 
prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku.5 V tomto prípade sa sús-
tavná príprava začína dňom zápisu na takéto štúdium. Novela zákona o prídavku na dieťa rieši 
aj problém uskutočnenia zápisu na vysokoškolské štúdium ešte pred začiatkom akademického 
roka. Je namieste, že zákonodarca v danom prípade určil začiatok sústavnej prípravy na povo-
lanie najskôr na prvý deň akademického roka, aj keď slovo „najskôr“ je nadbytočné. 

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledu-
júceho roka. V rámci kreditového systému sa štúdium riadne skončí získaním potrebného poč-
tu kreditov, ktorý určí vysoká škola. Za sústavnú prípravu na budúce povolanie sa nepovažuje 
obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo. V prípade prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov 
oprávnená osoba má nárok na prídavok na dieťa, nakoľko v tomto prípade sa dieťa považuje 
za nezaopatrené. Od 1. januára 2008 sa legislatívne upravila aj skutočnosť, že za sústavnú 
prípravu na povolanie na účely prídavku na dieťa a príplatku k prídavku sa nepovažuje prí-
prava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby, 
príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby, príprava colníka v 
prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby, ako ani príprava príslušníka Hasičské-
ho a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby. 
 

V. Podmienky pre vznik a trvanie nároku 
 

Základnou podmienkou pre vznik a trvanie nároku na prídavok na dieťa je starostli-
vosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa. Pod starostlivosťou sa rozumie najmä výchova a 
výživa dieťaťa, pričom výchova je relevantným atribútom starostlivosti o maloleté dieťa (ro-

                                                 
5 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
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rené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo 
sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Samozrejme aj na-
ďalej sa za nezaopatrené dieťa považuje aj dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať 
na povolanie. alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Rovnako za neza-
opatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktorého sústavná príprava na povolanie alebo výkon zá-
robkovej činnosti ja vylúčený pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.3 

Pokiaľ ide o vek, zákon určuje hranicu nezaopatrenosti dieťaťa najdlhšie do dovŕšenia 
25 rokov, resp. do dovŕšenia plnoletosti. Maximálne do dovŕšenia 25 rokov sa dieťa považuje 
za nezaopatrené, ak po skončení povinnej školskej dochádzky sa sústavne pripravuje na povo-
lanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie, alebo vykonávať 
zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, čím sa rozumie dočasná pracovná neschopnosť. 
Chorobu alebo úraz v súvislosti s možnosťou výkonu sústavnej prípravy na budúce povolanie 
štúdiom alebo výkonom zárobkovej činnosti posudzuje ošetrujúci lekár. 

Do dovŕšenia plnoletosti sa dieťa považuje za nezaopatrené, ak je neschopné sa sús-
tavne pripravovať na povolanie a je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť4 pre dlhodobo 
nepriaznivý zdravotný stav, ktorým sa rozumie choroba a stav uvedený v prílohe k zákonu č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré podľa poznatkov 
lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným stavom sa rozumie tiež choroba a stav, pri ktorom sa dá pred-
pokladať, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a 
vyžadujú osobitnú starostlivosť. 

Pokiaľ ide o plnoletosť, tento pojem nevymedzujú predpisy o sociálnom zabezpečení, 
ale analogicky sa chápe v zmysle Občianskeho zákonníka. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 
osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím man-
želstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením 
manželstva za neplatné. 

Z hľadiska negatívneho vymedzenia sa za nezaopatrené dieťa nepovažuje dieťa, kto-
rému vznikol nárok na invalidný dôchodok, ako ani dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzde-
lanie druhého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získavajú absolventi študijné-
ho programu druhého stupňa – ide o magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program.  

Vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe zákon bližšie špecifikuje obdobie, od kedy 
sa dieťa s priznaným invalidným dôchodkom nepovažuje za nezaopatrené. V zmysle ostatnej 
novely sa na účely zákona o prídavku na dieťa nepovažuje dieťa za nezaopatrené od prvého 
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané 
rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, čo znamená, že oprávnenej osobe zaniká nárok 
na prídavok na dieťa, resp. aj príplatok k prídavku na dieťa už za tento nasledujúci mesiac. 
Absencia sociálneho dôchodku vo vecnom rozsahu dôchodkového poistenia, a to od účinnosti 
                                                 
3 Vymedzenie pojmu dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, obdobne ako pojmu dlhodobá pracovná neschop-
nosť, je dané časovým rozsahom dlhším ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ďalšou 
podmienkou je skutočnosť, že ide o chorobu a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť. Takéto choroby a stavy sú 
uvedené v zozname, ktorý je prílohou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpi-
sov. Pri príslušných kapitolách chorôb sú uvedené štádiá, ktoré okrem toho, že vyžadujú osobitnú starostlivosť, 
zároveň vylučujú možnosť sústavnej prípravy na povolanie, ako aj výkon zárobkovej činnosti. Z hľadiska pro-
cesnoprávneho o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej 
elektronickými prostriedkami, podpísanej zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou rozhoduje 
príslušný orgán, ktorým je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušnosť je daná miestom trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby. Rozhodnutie o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave 
pritom nemá trvalý charakter. Rozhodovanie príslušným orgánom v danom prípade je podmienené jeho potre-
bou, ako aj charakterom choroby a celkového zdravotného stavu. 
4 Zárobkovou činnosťou na účely zákona sa pritom rozumie každá činnosť, za výkon ktorej je osoba odmeňova-
ná príjmom, ktorý je zdaňovaný podľa § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento 
zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2004.  
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zumie sa ňou výchova v zmysle zákona o rodine). Prvoradou výchovnou úlohou je pôsobiť na 
citový, rozumový a mravný vývoj detí. Výchova sa musí viesť tak, aby deti získali stále širšie 
a hlbšie vzdelanie. Atribút výživy je prevažujúcim charakteristickým znakom starostlivosti 
oprávnenej osoby o nezaopatrené, najmä plnoleté dieťa. Vyživovacia povinnosť rodičov k 
deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť. 

Trvalý alebo v prípade cudzincov prechodný pobyt oprávnenej osoby je ďalšou pod-
mienkou pre vznik nároku na prídavok na dieťa. Ostatná novela zákona o prídavku na dieťa z 
 nároku na túto dávku vypustila podmienku trvalého alebo prechodného pobytu nezaopatrené-
ho dieťaťa na území Slovenskej republiky. Cieľom tohto legislatívneho zásahu bolo zame-
dzenie vzniku situácií v prípade detí narodených mimo územia Slovenskej republiky, ktorým 
z dôvodu administratívy spojenej s prihlásením k trvalému pobytu v Slovenskej republike a s 
prihliadnutím na lehotu zániku nároku na prídavok na dieťa nemusí vzniknúť nárok na túto 
dávku, a to za kalendárne mesiace predchádzajúce prihláseniu k trvalému pobytu. 

Dôvod neposkytnutia prídavku na dieťa zákon upravuje na skupinu rodín, ktorých ne-
zaopatrené dieťa je umiestnené v zariadení, kde sa mu poskytuje starostlivosť z dôvodu roz-
hodnutia príslušného orgánu, t. j. súdu nariadením ústavnej starostlivosti, predbežného opat-
renia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia. Dĺžka po-
bytu nezaopatreného dieťaťa v tomto zariadení nie je rozhodujúca. Rovnako prídavok na die-
ťa sa neposkytuje ani vtedy, ak nezaopatrené dieťa je v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení. Vylúčenie nároku na prídavok 
na dieťa v týchto prípadoch je odôvodnené, nakoľko možno objektívne predpokladať nespl-
nenie, prípadne zanedbanie starostlivosti oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, ako aj ne-
dostatky v jeho výchove. Počas pobytu dieťaťa mimo rodiny, kde oprávnená osoba nemôže 
reálne naplniť podmienku starostlivosti o dieťa by trvanie nároku na prídavok a príplatok 
k prídavku bolo neúčelné a kontraproduktívne. 

Aj keď novela zákona o prídavku na dieťa prináša nové znenie ustanovenia, ktoré vy-
medzuje podmienky pre vznik nároku na príplatok k prídavku na dieťa, aj po 1. februári 2014 
pôvodné podmienky sa v podstate nemenia a sú akceptované. Ide o úpravu legislatívno-
technického charakteru, resp. o legislatívnu „čistotu“ spôsobu vyjadrenia podmienok pre 
vznik nároku na túto štátnu dávku. Aj naďalej platí, že nárok na príplatok k prídavku na dieťa 
má osoba, ktorá spĺňa podmienky pre nárok na prídavok, je poberateľom niektorého z taxa-
tívne vymedzených peňažných plnení,6 nevykonáva zárobkovú činnosť a na nezaopatrené 
dieťa nebol priznaný daňový bonus.  

Ostatná novela zákona o prídavku na dieťa priniesla zásadné legislatívne zmeny v prí-
pade, ak sa prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa nevyužíva na cieľ, na ktorý je 
určený, t. j. na zabezpečenie výchovy a výživy nezaopatreného dieťaťa. Pozitívne treba hod-
notiť a podporiť odôvodniteľnosť  zastavenia poskytovania týchto dávok, ak zo strany opráv-
nenej osoby nie je tento cieľ zabezpečený. V snahe nepoškodiť nezaopatrené dieťa absenciou 
týchto štátnych dávok, príslušný orgán, t. j. platiteľ, je povinný rozhodnúť  o zastavení ich 
výplaty oprávnenej osobe a o ich poukazovaní inému subjektu, ktorým môže byť buď niekto-
rá z ďalších  oprávnených osôb alebo niektoré z taxatívne vymedzených  zariadení, v ktorom 
je nezaopatrené dieťa umiestnené, t. j. zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately alebo špeciálne výchovné zariadenie. 

S účinnosťou od 1. februára 2014 zákon novo vymedzuje prípady, keď platiteľ prídav-
ku na dieťa alebo príplatku k prídavku na dieťa rozhoduje o určení osobitného príjemcu tých-
to dávok, resp. o uvoľnení tohto osobitného príjemcu, predovšetkým, ak pominú dôvody pre 
jeho určenie. Takéto určenie je platiteľ povinný zrealizovať v súvislosti s riadnym neplnením 
povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, s páchaním priestupkov maloletými 

                                                 
6 Od 1. februára 2014 sa okruh peňažných plnení rozširuje o peňažný príspevok na opatrovanie. 
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deťmi, nevyužívaním týchto dávok na účel, na ktorý sú určené, pri uložení výchovného opat-
renia nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi, ako aj v prípade, ak oprávnenej osobe sa vyplá-
ca dávka hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.7 Cieľom určenia osobitného 
príjemcu je predovšetkým minimalizovať negatívne konanie školopovinných nezaopatrených 
detí a určiť ho na prechodnú dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pokiaľ 
v tomto časovom období nezaopatrené dieťa opätovne spácha priestupok, tieto štátne dávky sa 
už oprávnenej osobe odnímu, a to minimálne na dobu troch kalendárnych mesiacov bez mož-
nosti  následného spätného ich doplatenia.8 

Osobitným príjemcom môže byť obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý alebo pre-
chodný pobyt, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony 
v plnom rozsahu. Ustanovenie obce za subjekt oprávnený na „poberanie“ prídavku na dieťa a 
príplatku k prídavku vychádza z predpokladu, že obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý 
alebo prechodný pobyt, ako aj za predpokladu, že tam dieťa žije, je najlepšie oboznámená s 
podmienkami týkajúcimi sa výchovy a výživy dieťaťa a môže prostriedky reprezentované 
touto dávkou najlepšie využiť v prospech a v záujme nezaopatreného dieťaťa. Povinnosť za-
staviť výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku a poukazovať ho inému subjektu treba 
chápať ako obligatórne riešenie. Rovnako treba chápať aj rozhodnutie príslušného orgánu o 
obnovení výplaty tejto dávky oprávnenej osobe, ak odpadnú dôvody na zastavenie jej výplaty 
oprávnenej osobe. Platiteľ prídavku na dieťa urobí úpravu pri jeho poskytovaní vtedy, ak sa 
zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na túto dávku. Ak nastane niektorý z dôvodov, pla-
titeľ urobí úpravu začínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje za kalendárnym mesia-
com, v ktorom takáto zmena skutočností nastala. 

Pokiaľ ide o vyplatenie prídavku na dieťa neprávom, z hľadiska zodpovednosti prí-
jemcu dávky platia dve možnosti riešenia tohto problému, a to v závislosti, či príjemca zavinil 
alebo nezavinil nesprávnu výplatu dávky. Ak bol prídavok na dieťa vyplatený neprávom, av-
šak oprávnená osoba túto situáciu nezavinila, odníme sa dávka začínajúc kalendárnym mesia-
com, ktorý nasleduje za kalendárnym mesiacom, za ktorý sa už vyplatila. Iná situácia nastane, 
ak oprávnená osoba nesplnením si svojich povinností ustanovených zákonom zavinila ne-
oprávnenú výplatu prídavku na dieťa. V tomto prípade je povinná prídavok a príplatok 
k prídavku vrátiť, a to za každý kalendárny mesiac, v ktorom bola neoprávnene vyplatená.  
Od 1. februára 2014 sa táto povinnosť rozširuje aj na prípady, keď oprávnená osoba vedela 
alebo musela predpokladať, že dávka sa jej vyplatila neprávom, preukazovanie čoho 
z hľadiska aplikačnej praxe v niektorých prípadoch môže byť problematické. V záujme určitej 
stability vzťahov je ustanovená aj lehota, do uplynutia ktorej je možnosť požadovať vrátenie 
týchto dávok, a to kombináciou subjektívnej lehoty (je jednoročná a začína plynúť odo dňa 
zistenia dôvodu na vrátenie dávky príslušným orgánom) a objektívnej lehoty (je trojročná a 
začína plynúť odo dňa výplaty dávky). 

Od 1. februára 2014 sa zásadne rozšíril okruh povinností oprávnenej osoby. Ide 
o taxatívne vymedzené oprávnené osoby, ktorými sú rodič nezaopatreného dieťaťa, rodič, 
ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, osoba, 
ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na 
základe právoplatného rozhodnutia súdu a maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské prá-
va a povinnosti podľa osobitného predpisu. Vzhľadom na charakter povinnosti, táto sa ne-
vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je plnoleté nezaopatrené dieťa. 

S odôvodnením, že platiteľ nemá vedomosť o zabezpečení starostlivosti najmä v prí-
pade detí v období od troch rokov veku dieťaťa (spravidla po skončení vyplácania rodičov-
                                                 
7 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8 Vzhľadom na navrhovanú podmienku týkajúcu sa opakovaného páchania priestupkov zo strany maloletých detí 
a vplyvu takéhoto konania na poskytovanie prídavku a príplatku k prídavku sa zohľadňujú len priestupky spá-
chané maloletým nezaopatreným dieťaťom od 1. februára 2014, t. j. od účinnosti novely zákona. 
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zumie sa ňou výchova v zmysle zákona o rodine). Prvoradou výchovnou úlohou je pôsobiť na 
citový, rozumový a mravný vývoj detí. Výchova sa musí viesť tak, aby deti získali stále širšie 
a hlbšie vzdelanie. Atribút výživy je prevažujúcim charakteristickým znakom starostlivosti 
oprávnenej osoby o nezaopatrené, najmä plnoleté dieťa. Vyživovacia povinnosť rodičov k 
deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť. 

Trvalý alebo v prípade cudzincov prechodný pobyt oprávnenej osoby je ďalšou pod-
mienkou pre vznik nároku na prídavok na dieťa. Ostatná novela zákona o prídavku na dieťa z 
 nároku na túto dávku vypustila podmienku trvalého alebo prechodného pobytu nezaopatrené-
ho dieťaťa na území Slovenskej republiky. Cieľom tohto legislatívneho zásahu bolo zame-
dzenie vzniku situácií v prípade detí narodených mimo územia Slovenskej republiky, ktorým 
z dôvodu administratívy spojenej s prihlásením k trvalému pobytu v Slovenskej republike a s 
prihliadnutím na lehotu zániku nároku na prídavok na dieťa nemusí vzniknúť nárok na túto 
dávku, a to za kalendárne mesiace predchádzajúce prihláseniu k trvalému pobytu. 

Dôvod neposkytnutia prídavku na dieťa zákon upravuje na skupinu rodín, ktorých ne-
zaopatrené dieťa je umiestnené v zariadení, kde sa mu poskytuje starostlivosť z dôvodu roz-
hodnutia príslušného orgánu, t. j. súdu nariadením ústavnej starostlivosti, predbežného opat-
renia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia. Dĺžka po-
bytu nezaopatreného dieťaťa v tomto zariadení nie je rozhodujúca. Rovnako prídavok na die-
ťa sa neposkytuje ani vtedy, ak nezaopatrené dieťa je v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení. Vylúčenie nároku na prídavok 
na dieťa v týchto prípadoch je odôvodnené, nakoľko možno objektívne predpokladať nespl-
nenie, prípadne zanedbanie starostlivosti oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, ako aj ne-
dostatky v jeho výchove. Počas pobytu dieťaťa mimo rodiny, kde oprávnená osoba nemôže 
reálne naplniť podmienku starostlivosti o dieťa by trvanie nároku na prídavok a príplatok 
k prídavku bolo neúčelné a kontraproduktívne. 

Aj keď novela zákona o prídavku na dieťa prináša nové znenie ustanovenia, ktoré vy-
medzuje podmienky pre vznik nároku na príplatok k prídavku na dieťa, aj po 1. februári 2014 
pôvodné podmienky sa v podstate nemenia a sú akceptované. Ide o úpravu legislatívno-
technického charakteru, resp. o legislatívnu „čistotu“ spôsobu vyjadrenia podmienok pre 
vznik nároku na túto štátnu dávku. Aj naďalej platí, že nárok na príplatok k prídavku na dieťa 
má osoba, ktorá spĺňa podmienky pre nárok na prídavok, je poberateľom niektorého z taxa-
tívne vymedzených peňažných plnení,6 nevykonáva zárobkovú činnosť a na nezaopatrené 
dieťa nebol priznaný daňový bonus.  

Ostatná novela zákona o prídavku na dieťa priniesla zásadné legislatívne zmeny v prí-
pade, ak sa prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa nevyužíva na cieľ, na ktorý je 
určený, t. j. na zabezpečenie výchovy a výživy nezaopatreného dieťaťa. Pozitívne treba hod-
notiť a podporiť odôvodniteľnosť  zastavenia poskytovania týchto dávok, ak zo strany opráv-
nenej osoby nie je tento cieľ zabezpečený. V snahe nepoškodiť nezaopatrené dieťa absenciou 
týchto štátnych dávok, príslušný orgán, t. j. platiteľ, je povinný rozhodnúť  o zastavení ich 
výplaty oprávnenej osobe a o ich poukazovaní inému subjektu, ktorým môže byť buď niekto-
rá z ďalších  oprávnených osôb alebo niektoré z taxatívne vymedzených  zariadení, v ktorom 
je nezaopatrené dieťa umiestnené, t. j. zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately alebo špeciálne výchovné zariadenie. 

S účinnosťou od 1. februára 2014 zákon novo vymedzuje prípady, keď platiteľ prídav-
ku na dieťa alebo príplatku k prídavku na dieťa rozhoduje o určení osobitného príjemcu tých-
to dávok, resp. o uvoľnení tohto osobitného príjemcu, predovšetkým, ak pominú dôvody pre 
jeho určenie. Takéto určenie je platiteľ povinný zrealizovať v súvislosti s riadnym neplnením 
povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, s páchaním priestupkov maloletými 

                                                 
6 Od 1. februára 2014 sa okruh peňažných plnení rozširuje o peňažný príspevok na opatrovanie. 
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ského príspevku alebo príspevku na starostlivosť o dieťa)9 do začiatku plnenia povinnej škol-
skej dochádzky, ukladá sa uvedeným oprávneným osobám  povinnosť oznámiť platiteľovi 
spôsob a miesto kde bude zabezpečovaná starostlivosť o takéto nezaopatrené dieťa. Toto 
oznámenie možno realizovať písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným 
elektronickým podpisom. Zároveň sú ustanovené výnimky, keď táto povinnosť pre oprávnenú 
osobu nevyplýva. Túto povinnosť nemá rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je 
nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 
rozhodnutia súdu a stará sa o nezaopatrené dieťa a ak táto osoba poberá dávku sociálneho 
zabezpečenia, a to konkrétne materské alebo rodičovský príspevok. Ustanovenie tejto povin-
nosti určite v praxi vyvolá viacero problémov, napr. plnenie oznamovacej povinnosti po dovŕ-
šení troch rokov veku dieťaťa pred a po 1. februári 2014, vecná a časová zmena spôsobu 
a miesta zabezpečenia starostlivosti.  

Od 1. februára 2014 sa rozšírilo ustanovenie zákona o prídavku na dieťa, ktoré rieši 
zánik nároku na prídavok, ako aj na príplatok k prídavku, a to okrem prekluzívnej šesťmesač-
nej lehoty, rieši aj zánik nároku z titulu straty charakteru nezaopatrenosti dieťaťa. Podľa tohto 
ustanovenia nárok na prídavok na dieťa a na príplatok k prídavku zaniká od prvého dňa ka-
lendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa 
dovŕšilo 25 rokov veku alebo získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Ide o duplicit-
né ustanovenie, nakoľko v týchto prípadoch už podľa iného ustanovenia zákona sa už dieťa 
nepovažuje za nezaopatrené na účely oboch štátnych dávok, ako aj na účely celého systému 
štátnej sociálnej podpory. 
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a miesta zabezpečenia starostlivosti.  
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nepovažuje za nezaopatrené na účely oboch štátnych dávok, ako aj na účely celého systému 
štátnej sociálnej podpory. 
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Summary 
 
 The major benefits of the system of state social support are the child allowance and 
bonus to the child allowance. The latest amendment to the law on child brought legislative 
changes affecting the particular class of beneficiaries, the definition of a dependent child, the 
possibility of identifying a specific recipient's benefits as well as the definition of the obliga-
tions authorized person and dependent children. 
 
Kľúčové slová: prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, nezaopatrené dieťa, opráv-
nená osoba, osobitný príjemca. 
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o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy1 
 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
 

I. Úvod 
 

Z hľadiska pracovného pomeru ako základného pracovnoprávneho vzťahu má osobit-
ný význam pracovná zmluva. Vzhľadom na to, že ide o zmluvu, je  právnym vyjadrením zá-
sady zmluvnosti, ktorá má osobitné postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch a je vyjadrením 
princípu voľby slobody zamestnania. Tento princíp sa prejavuje v rámci pracovnoprávnych 
vzťahov, a to predovšetkým pri ich vzniku, ako aj pri ich zmene a skončení. Ide o konsenzu-
álny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom a predstavuje jednu z podstatných práv-
nych skutočností, ktorá vedie ku vzniku pracovného pomeru. Z tohto dôvodu legislatívna 
úprava pracovnej zmluvy vyžaduje minimálny obsah pracovnej zmluvy, ktorého súčasťou sú 
náležitosti, a to podstatné, pravidelné a náhodilé. Osobitný význam majú podstatné náležitosti, 
ktorých absencia vylučuje platné uzatvorenie pracovnej zmluvy. To znamená, že ak sa účast-
níci nedohodnú na niektorej z podstatných náležitostí, nemôže dôjsť k platnému uzatvoreniu 
pracovnej zmluvy. 

Ustanovenie § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „Zákonník práce“) vytvára síce relatívne široký právny priestor pre iné dojed-
nania účastníkov pracovného pomeru, napriek tomu by bolo správne, aplikačnú prax aj legis-
latívne viac navodiť na postup podľa zásady „je dovolené všetko, čo nie je zakázané“. Tým sa 
má na mysli, že donucujúce ustanovenia pracovnoprávnych predpisov treba zo strany účastní-
kov nevyhnutne dodržať a v rámci dispozitívnych ustanovení pracovnoprávnych predpisov by 
bolo užitočné pracovnú zmluvu obsahovo dotvoriť podľa predstáv a potrieb samotných účast-
níkov.  

Medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy patrí deň nástupu do práce, druh práce 
a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnu-
té v pracovnej zmluve. 
 

II. Deň nástupu do práce 
 

Jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy je deň nástupu do práce. Závaž-
nosť tejto náležitosti je daná tým, že dohodnutý deň nástupu do práce spôsobuje vznik pra-
covného pomeru, nakoľko podľa § 46 Zákonníka práce pracovný pomer vzniká odo dňa, kto-
rý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. To znamená, že pracovný 
pomer nevzniká dňom podpísania pracovnej zmluvy, resp. dňom uzatvorenia pracovnej zmlu-
vy a ani dňom skutočného nástupu do práce. V prípade, ak by sa tieto dni navzájom kryli, 
pracovný pomer vznikne v tento deň, avšak z dôvodu, že je uvedený v pracovnej zmluve ako 
deň nástupu do práce. Pracovný pomer vznikne bez ohľadu na to, či zamestnanec v tento deň 
skutočne nastúpil do práce. Deň, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve ako deň nástupu do 
práce znamená začiatok realizácie práv a povinností medzi účastníkmi pracovného pomeru, t. 
j. medzi zamestnávateľom a zamestnancom z hľadiska pracovného práva, ale má pre tieto dva 
subjekty osobitný význam aj z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia. Týmto dňom tieto 
subjekty získavajú postavenie zamestnanca a zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia2 

                                                 
1 Vedecký článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty 
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
2 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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(nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, 
úrazové poistenie, garančné poistenie) a zdravotného poistenia3 (verejné zdravotné poistenie). 

Vychádzajúc z právnej subjektivity zamestnanca, zamestnávateľ nesmie dohodnúť 
vznik pracovného pomeru, a teda deň nástupu do práce na deň, ktorý predchádza ukončeniu 
povinnej školskej dochádzky. Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch 
práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať 
tieto práva a brať na seba tieto povinnosti je podmienená u fyzickej osoby dovŕšením 15 ro-
kov veku, čo platí pre pracovný pomer, ako aj pre dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. Fyzická osoba, ktorá dovŕši 15 rokov veku, môže založiť pracovný po-
mer, ale v pracovnej zmluve ako deň nástupu do zamestnania môže byť uvedený najskôr deň 
skončenia povinnej školskej dochádzky. 

Vzhľadom na to, že vznik pracovného pomeru je viazaný na dohodnutý deň nástupu 
do práce v pracovnej zmluve, pracovný pomer vznikne v tento deň aj keby nedošlo ksamot-
nému výkonu práce. Zamedzenie výkonu práce v dohodnutý deň musí byť podmienené pre-
kážkou v práci, napr. vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti, potrebou ošetrovania fyzic-
kej osoby. V tomto prípade vznikne pracovný pomer a zamestnanec síce nemá nárok na ne-
mocenské, ale mu vznikne nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti za-
mestnanca4 alebo na ošetrovné pri potrebe ošetrovať fyzickú osobu.5 Ak zamestnanec o pre-
kážke, ktorá mu bráni v začatí výkonu práce v deň nástupu do práce, ktorý je dohodnutý v 
 pracovnej zmluve, neupovedomí zamestnávateľa do týždňa, alebo ak zamestnanec nenastúpi 
do zamestnania bez toho, aby existovala na jeho strane prekážka v práci, pôjde o neosprave-
dlnené nenastúpenie do práce, čo má za následok oprávnenie zamestnávateľa odstúpiť od 
uzavretej pracovnej zmluvy. Toto právo zamestnávateľ môže realizovať najneskôr do času, 
kým zamestnanec nenastúpi do práce. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nepremlčuje. Odstú-
pením zamestnávateľa sa pracovná zmluva ruší od začiatku, ex tunc. Zamestnávateľ môže túto 
neospravedlnenú absenciu považovať aj za porušenie pracovnej disciplíny so všetkými jeho 
právnymi dôsledkami. Neospravedlnená absencia v práci v trvaní piatich pracovných dní je 
podľa zaužívanej judikatúry súdov považovaná za závažné porušenie  pracovnej disciplíny. 

„Zamestnávateľ i zamestnanec môžu odstúpiť od pracovnej zmluvy aj v prípade, ak 
konali v omyle, ktorý druhému účastníkovi musí byť známy. Omyl musí byť právne výz-
namný, t. j. musí sa dotýkať takej okolnosti, bez ktorej by k uzavretiu pracovnej zmluvy ne-
došlo.“6 Oba subjekty svoje právo môžu zrealizovať iba do času, kým zamestnanec nenastúpi 
do práce. 

Zákonník práce neupravuje spôsob dohodnutia dňa nástupu do práce. Aj keď judikatú-
ra uprednostňuje dohodnutie dňa nástupu do práce na prvý deň mesiaca, v každom prípade je 
potrebné pripustiť možnosť individuálneho nástupu do práce v  ktorýkoľvek deň v týždni. 
Ako deň nástupu do práce môže byť dojednaný aj deň pracovného pokoja. 

Deň nástupu do práce môže byť dohodnutý nielen priamym časovým údajom, ale aj na 
základe iných, konkrétnym dátumom neoznačených, objektívne zistiteľných skutočností, 

                                                 
3 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca je sociálnou dávkou, ktorú poskytuje za-
mestnávateľ zamestnancovi počas prvých desiatich kalendárnych dní odo dňa vzniku dočasnej pracovnej ne-
schopnosti, ak táto v týchto dňoch aj naďalej trvá. Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pra-
covnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje výšku tejto dávky ako aj 
prípady, keď jej poskytovanie sa zastaví, resp. nevzniká na ňu nárok. 
5 Ošetrovné je dávkou nemocenského poistenia, ktorá patrí poistencovi, t. j. aj zamestnancovi v zákonom usta-
novených prípadoch počas prvých desať kalendárnych dní odo dňa vzniku potreby ošetrovania alebo starostli-
vosti o zákonom ustanovenú fyzickú osobu. Ošetrovné upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov. 
6 Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 217. 
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I. Úvod 
 

Z hľadiska pracovného pomeru ako základného pracovnoprávneho vzťahu má osobit-
ný význam pracovná zmluva. Vzhľadom na to, že ide o zmluvu, je  právnym vyjadrením zá-
sady zmluvnosti, ktorá má osobitné postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch a je vyjadrením 
princípu voľby slobody zamestnania. Tento princíp sa prejavuje v rámci pracovnoprávnych 
vzťahov, a to predovšetkým pri ich vzniku, ako aj pri ich zmene a skončení. Ide o konsenzu-
álny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom a predstavuje jednu z podstatných práv-
nych skutočností, ktorá vedie ku vzniku pracovného pomeru. Z tohto dôvodu legislatívna 
úprava pracovnej zmluvy vyžaduje minimálny obsah pracovnej zmluvy, ktorého súčasťou sú 
náležitosti, a to podstatné, pravidelné a náhodilé. Osobitný význam majú podstatné náležitosti, 
ktorých absencia vylučuje platné uzatvorenie pracovnej zmluvy. To znamená, že ak sa účast-
níci nedohodnú na niektorej z podstatných náležitostí, nemôže dôjsť k platnému uzatvoreniu 
pracovnej zmluvy. 

Ustanovenie § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „Zákonník práce“) vytvára síce relatívne široký právny priestor pre iné dojed-
nania účastníkov pracovného pomeru, napriek tomu by bolo správne, aplikačnú prax aj legis-
latívne viac navodiť na postup podľa zásady „je dovolené všetko, čo nie je zakázané“. Tým sa 
má na mysli, že donucujúce ustanovenia pracovnoprávnych predpisov treba zo strany účastní-
kov nevyhnutne dodržať a v rámci dispozitívnych ustanovení pracovnoprávnych predpisov by 
bolo užitočné pracovnú zmluvu obsahovo dotvoriť podľa predstáv a potrieb samotných účast-
níkov.  

Medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy patrí deň nástupu do práce, druh práce 
a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnu-
té v pracovnej zmluve. 
 

II. Deň nástupu do práce 
 

Jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy je deň nástupu do práce. Závaž-
nosť tejto náležitosti je daná tým, že dohodnutý deň nástupu do práce spôsobuje vznik pra-
covného pomeru, nakoľko podľa § 46 Zákonníka práce pracovný pomer vzniká odo dňa, kto-
rý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. To znamená, že pracovný 
pomer nevzniká dňom podpísania pracovnej zmluvy, resp. dňom uzatvorenia pracovnej zmlu-
vy a ani dňom skutočného nástupu do práce. V prípade, ak by sa tieto dni navzájom kryli, 
pracovný pomer vznikne v tento deň, avšak z dôvodu, že je uvedený v pracovnej zmluve ako 
deň nástupu do práce. Pracovný pomer vznikne bez ohľadu na to, či zamestnanec v tento deň 
skutočne nastúpil do práce. Deň, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve ako deň nástupu do 
práce znamená začiatok realizácie práv a povinností medzi účastníkmi pracovného pomeru, t. 
j. medzi zamestnávateľom a zamestnancom z hľadiska pracovného práva, ale má pre tieto dva 
subjekty osobitný význam aj z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia. Týmto dňom tieto 
subjekty získavajú postavenie zamestnanca a zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia2 

                                                 
1 Vedecký článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty 
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
2 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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o ktorých účastníci pri uzatváraní pracovnej zmluvy nemusia mať ani istotu, kedy presne na-
stanú, no ktoré však nepripúšťajú pochybnosti o tom, že nimi bol deň nástupu do práce neza-
meniteľne označený a ktoré umožňujú jednoznačný záver, ktorým dňom pracovný pomer 
vznikne.7 

Zamestnávatelia by mali častejšie využívať založenie pracovného pomeru s predsti-
hom predo dňom, kedy takýto pracovný pomer vznikne, aby nedochádzalo k zbytočným prob-
lémom s uzatváraním pracovnej zmluvy včas, a tým aj k neplatnému dohodnutiu skúšobnej 
doby, ktorá musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Táto požiadavka je aktuálna aj z hľa-
diska povinnosti zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca na nemocenské poistenie, na dôchod-
kové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti najneskôr pred začatím výkonu činnosti za-
mestnanca. 

V porovnaní s právnou úpravou v Českej republike je úprava tejto podstatnej náleži-
tosti zhodná.8 
 

III. Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, 
a jeho stručná charakteristika 

 
Okrem dňa vzniku pracovného pomeru musí byť v pracovnej zmluve dohodnutý aj 

druh práce. Vymedzenie pojmu druh práce nie je legislatívne definovaný. Všeobecne týmto 
pojmom treba rozumieť pracovnú náplň zamestnanca v rámci konkrétneho pracovného pome-
ru, resp. stručné vymedzenie činnosti alebo súboru činností,  ktoré  zamestnanec bude vyko-
návať pre zamestnávateľa. Z uvedeného vyplýva, že druh práce môže byť vymedzený určitou 
pracovnou funkciou, prípadne konkrétnym zaradením alebo ako súbor činností, ktoré môžu 
byť určené alternatívne alebo kumulatívne. Aj keď v aplikačnej praxi sa nevyskytuje často 
určenie druhu práce ako súbor činností, možno alternatívne určiť výkon niektorej z činnosti 
napr. na určité dni v týždni a v prípade kumulatívneho určenia môže ísť o súbežný výkon ur-
čitých činností.  

Správne vymedzenie druhu práce priamo determinuje obsahovú šírku dispozičného 
oprávnenia zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi.9 To znamená, že dojednaný druh 
práce vymedzuje limity dispozičnej právomoci zamestnávateľa pri určení práce zamestnanco-
vi v rámci pracovnej zmluvy. Zákonník práce okrem toho, že druh práce zakotvuje medzi 
podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, tento pojem nevymedzuje a ani ho bližšie nešpecifi-
kuje. Pritom treba vychádzať z toho, že vymedzenie druhu práce vyjadruje rozsah dispozičné-
ho oprávnenia zamestnávateľa a rozsah povinností zamestnanca, čo znamená, že zamestnáva-
teľ má možnosť ukladať pracovné úlohy, záväzné pokyny len v rámci dohodnutého druhu 
práce a zamestnanec je povinný dohodnutý druh práce vykonávať a plniť všetky pracovné 
úlohy, pracovné činnosti a pokyny zamestnávateľa. Vzhľadom na to, že Zákonník práce ne-
vymedzuje pojem „druh práce“, nevymedzuje ani jeho rozsah, čo znamená, že tento môže byť 
vymedzený širšie alebo užšie. Širšie vymedzenie druhu práce je výhodnejšie pre zamestnáva-
teľa, kým jeho užšie vymedzenie je naopak výhodné pre zamestnanca. Druh práce musí byť 
vymedzený v rámci určitých hraníc, nakoľko absencia takéhoto ohraničenia by zo strany za-
mestnávateľa mohla viesť k prideľovaniu akejkoľvek práce. 

Druh práce musí byť preto dostatočne špecifikovaný, aby bolo nepochybné, akú pra-
covnú činnosť je zamestnanec povinný vykonávať. Ak by bol druh práce vymedzený príliš 
úzko, zamestnávateľova možnosť dispozície by bola veľmi obmedzená, a naopak, ak by bol 
druh práce vymedzený príliš široko, mohlo by to spôsobiť neplatnosť dohodnutia druhu práce 
                                                 
7 21 Cdo 811/2002. 
8 Podľa českého zákonníka práce pracovná zmluva musí obsahovať deň nástupu do práce, druh práce, ktorý má 
zamestnanec vykonávať pre zamestnávateľa, miesto výkonu práce. 
9 Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 215. 
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pre jeho neurčitosť z dôvodu možnosti aplikácie ustanovenia § 37 Občianskeho zákonníka 
o absolútnej neplatnosti neurčitého právneho úkonu. Príliš široké vymedzenie druhu práce by 
mohlo spôsobiť, že chýba jedna z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy. Z uvedeného 
vyplýva, že druh práce by mal stručne a jasne vyjadrovať, ktoré činnosti zamestnanec bude 
vykonávať pre zamestnávateľa. Oprávnenosť tejto požiadavky má osobitný význam vtedy, 
keď zamestnávateľ požaduje od zamestnanca aj výkon iných ako obvyklých prác, ale ktoré 
možno zahrnúť pod dojednaný druh práce. 

Podľa českej právnej úpravy pre dojednanie druhu práce nie sú ustanovené žiadne 
podmienky, kým slovenská právna úprava vyžaduje okrem štandardne vymedzeného druhu 
práce aj uvedenie stručnej charakteristiky náplne pracovnej pozície. Táto požiadavka má veľ-
ký význam pri väčšine pracovnoprávnych sporov, kde súdy skúmajú, čo mal konkrétny za-
mestnanec dohodnuté vo svojej náplni práce. Pracovné zmluvy spolu so stručnou charakteris-
tikou druhu práce (označované aj ako popis prác, charakteristika pracovnej pozície atď.) sú 
významným dôkazným prostriedkom v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. 
Stručné vymedzenie druhu práce sa nemá stotožňovať s detailnou pracovnou náplňou, ktorej 
právna povaha je kvalitatívne odlišná. 

Kým rozsah prác, ktoré je zamestnanec povinný vykonávať v pracovnom pomere, je 
vymedzený dojednaným druhom práce, pracovná náplň predstavuje podrobnejší popis prác 
(pracovných činností), ktoré je povinný zamestnanec vykonávať v rámci dohodnutého druhu 
práce.10 Pracovná náplň môže byť súčasťou pracovnej zmluvy alebo môže tvoriť samostatný 
dokument. Ak by bola pracovná náplň súčasťou pracovnej zmluvy, pracovnú náplň by bolo 
možné meniť len so súhlasom zamestnanca. Preto je vhodnejšie, ak zamestnávateľ vydá pra-
covnú náplň ako samostatný dokument. V tomto prípade už na zmenu jej obsahu nie je  po-
trebný súhlas zamestnanca, nakoľko ide o  jednostranný úkon zamestnávateľa. 

Zamestnanec nie je povinný plniť pokyny zamestnávateľa, ktoré vybočujú z obsaho-
vého rámca dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve. V tomto prípade je zamestnanec 
oprávnený odmietnuť výkon práce, pričom nesplnenie takéhoto pokynu nie je porušením pra-
covnej disciplíny. Uvedený záver jednoznačne vyplýva aj z judikatúry Slovenskej republiky, 
priamo z rozhodnutia č. 22/1975, ako aj rozhodnutia č. 42/1982. „Zamestnávateľovi sa zaka-
zuje posudzovať ako nesplnenie povinnosti situáciu, keď zamestnanec odmietne vykonať prá-
cu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
s dobrými mravmi“.11  

Ak pracovný pomer vznikne s absenciou písomnej formy pracovnej zmluvy, druh prá-
ce si zmluvné strany dohodli konkludentne, čo znamená, že zamestnanec mlčky začal pre za-
mestnávateľa a s jeho vedomím vykonávať určitý druh práce. 

V súvislosti s druhom práce sa zvýšená ochrana žien a mladistvých zamestnancov pre-
javuje v zákaze niektorých druhov prác, čím sa výrazne obmedzuje zmluvná voľnosť účastní-
kov pracovného pomeru pri uzatváraní pracovnej zmluvy a dohodnutí druhu práce. 

Osobitná ochrana týchto špeciálnych kategórií zamestnancov vyplýva najmä z čl. 38 
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorým sa zaručuje ženám, mladistvým a osobám so 
zdravotným postihnutím právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné 
podmienky. Celý rad osobitných pracovných podmienok žien a mladistvých zakotvuje Zá-
konník práce v siedmej časti. 

Dôvody osobitnej ochrany žien vyplývajú z fyziologických a biologických zvláštností 
ženského organizmu. Zákonník práce vymedzuje zákaz zamestnávať ženy vo všeobecnosti 
prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Obzvlášť v čase 
tehotenstva, po pôrode, ako aj v období starostlivosti o maloleté deti, nie je žena spôsobilá 
                                                 
10 6 Cz 2/1988. 
11 Treľová, S., Peráček, T.: Pracovné právo pre manažérov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
2013, s. 86. 
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o ktorých účastníci pri uzatváraní pracovnej zmluvy nemusia mať ani istotu, kedy presne na-
stanú, no ktoré však nepripúšťajú pochybnosti o tom, že nimi bol deň nástupu do práce neza-
meniteľne označený a ktoré umožňujú jednoznačný záver, ktorým dňom pracovný pomer 
vznikne.7 

Zamestnávatelia by mali častejšie využívať založenie pracovného pomeru s predsti-
hom predo dňom, kedy takýto pracovný pomer vznikne, aby nedochádzalo k zbytočným prob-
lémom s uzatváraním pracovnej zmluvy včas, a tým aj k neplatnému dohodnutiu skúšobnej 
doby, ktorá musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Táto požiadavka je aktuálna aj z hľa-
diska povinnosti zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca na nemocenské poistenie, na dôchod-
kové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti najneskôr pred začatím výkonu činnosti za-
mestnanca. 

V porovnaní s právnou úpravou v Českej republike je úprava tejto podstatnej náleži-
tosti zhodná.8 
 

III. Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, 
a jeho stručná charakteristika 

 
Okrem dňa vzniku pracovného pomeru musí byť v pracovnej zmluve dohodnutý aj 

druh práce. Vymedzenie pojmu druh práce nie je legislatívne definovaný. Všeobecne týmto 
pojmom treba rozumieť pracovnú náplň zamestnanca v rámci konkrétneho pracovného pome-
ru, resp. stručné vymedzenie činnosti alebo súboru činností,  ktoré  zamestnanec bude vyko-
návať pre zamestnávateľa. Z uvedeného vyplýva, že druh práce môže byť vymedzený určitou 
pracovnou funkciou, prípadne konkrétnym zaradením alebo ako súbor činností, ktoré môžu 
byť určené alternatívne alebo kumulatívne. Aj keď v aplikačnej praxi sa nevyskytuje často 
určenie druhu práce ako súbor činností, možno alternatívne určiť výkon niektorej z činnosti 
napr. na určité dni v týždni a v prípade kumulatívneho určenia môže ísť o súbežný výkon ur-
čitých činností.  

Správne vymedzenie druhu práce priamo determinuje obsahovú šírku dispozičného 
oprávnenia zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi.9 To znamená, že dojednaný druh 
práce vymedzuje limity dispozičnej právomoci zamestnávateľa pri určení práce zamestnanco-
vi v rámci pracovnej zmluvy. Zákonník práce okrem toho, že druh práce zakotvuje medzi 
podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, tento pojem nevymedzuje a ani ho bližšie nešpecifi-
kuje. Pritom treba vychádzať z toho, že vymedzenie druhu práce vyjadruje rozsah dispozičné-
ho oprávnenia zamestnávateľa a rozsah povinností zamestnanca, čo znamená, že zamestnáva-
teľ má možnosť ukladať pracovné úlohy, záväzné pokyny len v rámci dohodnutého druhu 
práce a zamestnanec je povinný dohodnutý druh práce vykonávať a plniť všetky pracovné 
úlohy, pracovné činnosti a pokyny zamestnávateľa. Vzhľadom na to, že Zákonník práce ne-
vymedzuje pojem „druh práce“, nevymedzuje ani jeho rozsah, čo znamená, že tento môže byť 
vymedzený širšie alebo užšie. Širšie vymedzenie druhu práce je výhodnejšie pre zamestnáva-
teľa, kým jeho užšie vymedzenie je naopak výhodné pre zamestnanca. Druh práce musí byť 
vymedzený v rámci určitých hraníc, nakoľko absencia takéhoto ohraničenia by zo strany za-
mestnávateľa mohla viesť k prideľovaniu akejkoľvek práce. 

Druh práce musí byť preto dostatočne špecifikovaný, aby bolo nepochybné, akú pra-
covnú činnosť je zamestnanec povinný vykonávať. Ak by bol druh práce vymedzený príliš 
úzko, zamestnávateľova možnosť dispozície by bola veľmi obmedzená, a naopak, ak by bol 
druh práce vymedzený príliš široko, mohlo by to spôsobiť neplatnosť dohodnutia druhu práce 
                                                 
7 21 Cdo 811/2002. 
8 Podľa českého zákonníka práce pracovná zmluva musí obsahovať deň nástupu do práce, druh práce, ktorý má 
zamestnanec vykonávať pre zamestnávateľa, miesto výkonu práce. 
9 Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 215. 
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vykonávať niektoré druhy prác alebo pracovať za ťažších pracovných podmienok. Tehotná 
žena, matka do konca deviateho mesiaca a dojčiaca žena nesmie byť zamestnávaná prácami, 
ktoré podľa jej lekárskeho posudku ohrozujú jej zdravotný stav. § 55 ods.2 písm. b) je za-
mestnávateľ povinný takúto zamestnankyňu preradiť na inú prácu, a ak po preradení dosahuje 
nižší zárobok, má nárok na dávku sociálneho zabezpečenia, konkrétne na vyrovnávaciu dáv-
ku12 podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  

Podľa zákona o sociálnom poistení sa za preradenie na inú prácu v tehotenstve a ma-
terstve považuje, aj keď nedochádza k zmene druhu práce:  

– zníženie normovaného výkonu práce, ktorým sa odstránia príčiny, na ktorých základe je 
také vykonávanie práce zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po 
pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo 
materstvo, s výnimkou kratšieho pracovného času;  

– oslobodenie od vykonávania niektorých pracovných činností pri prácach, ktoré sú zakáza-
né tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekár-
skeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, zdravie alebo materstvo, s výnimkou oslobodenia 
tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode od vy-
konávania uvedených pracovných činností v kratšom pracovnom čase;  

– preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po 
pôrode na iné pracovisko alebo pracovné miesto, ak jej doterajšie pracovisko alebo pracovné 
miesto patrí medzi také, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho 
mesiaca po pôrode, alebo ak dochádzanie na doterajšie pracovisko alebo pracovné miesto 
podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo materstvo;  

– oslobodenie od vykonávania nočnej práce tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne 
do konca deviateho mesiaca po pôrode.  

Pokiaľ ide o mladistvých zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vytvárať pre nich 
priaznivé pracovné podmienky na všestranný rozvoj telesných a  duševných schopností mla-
distvých zamestnancov a zamestnávať ich len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému 
a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť a  poskytuje im pri práci zvýšenú starostli-
vosť.  

Určenie druhu práce má osobitný aj pri návrate zamestnankyne, resp. zamestnanca do 
práce z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ v tomto prípade je povinný 
ich zaradiť prioritne na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak takéto zaradenie nie je možné reali-
zovať, zamestnávateľ je povinný ich zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. 
Podľa českej legislatívy je zamestnávateľ povinný umožniť návrat ženy na pôvodné pracovné 
miesto, na ktorom zamestnankyňa pracovala pred nástupom na materskú dovolenku, pri ná-
vrate po rodičovskej dovolenke len na pracovné miesto podľa pracovnej zmluvy. Na rozdiel 
od toho slovenská legislatíva priznáva v prvom kroku rovnaké práva zamestnancom, ktorí sa 
vracajú do práce po skončení materskej aj rodičovskej dovolenky. Prioritne je zamestnávateľ 
povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. A až následne, ak to nie je možné, na inú 
prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.  

Zaradenie druhu práce medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy má osobitný 
význam aj z hľadiska diferenciácie medzi pracovnou zmluvou a dohodou o vykonaní práce. 
Zatiaľ čo pracovná zmluva je určená druhom práce, dohoda o vykonaní práce je určená vý-
sledkom práce. Pre úplnosť treba poznamenať, že aj ostatné dve dohody o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci 
študentov – sú určené druhom práce. 
 

IV.  Miesto výkonu práce (obec a organizačná časť alebo inak určené miesto) 
                                                 
12 Vyrovnávacia dávka patrí vo výške 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom pred prerade-
ním na inú prácu a vymeriavacím základom po preradení. 
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Šírka dispozičného oprávnenia zamestnávateľa voči zamestnancovi závisí od dohod-

nutého druhu práce, závisí aj od vymedzenia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve. Tak 
ako pojem „druh práce“ ani pojem „miesto výkonu práce“ Zákonník práce nevymedzuje, ne-
určuje ani spôsob a ani šírku dohodnutia miesta výkonu práce. 

Miesto výkonu práce ako jedna z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy je v Zá-
konníku práce bližšie určené ako obec alebo organizačná časť, prípadne iné dohodnuté mies-
to. V rámci Českej právnej úpravy nie sú pre miesto výkonu práce žiadne zákonom stanovené 
zvláštne pravidlá, čo znamená, že  zmluvné strany môžu uplatniť zmluvnú voľnosť a dohod-
núť miesto výkonu práce podľa svojich potrieb.  

Vzhľadom na to, že v Zákonníku práce nie je určené ako široko má byť miesto výkonu 
práce účastníkmi dohodnuté, je potrebné ho vymedziť určito a  zrozumiteľne. Ak by bolo 
miesto výkonu práce dohodnuté neurčito, tento právny úkon by bol na základe Občianskeho 
zákonníka o neplatnosti právnych úkonov neplatný.  

Obvyklým miestom výkonu práce je sídlo zamestnávateľa alebo jeho organizačné 
zložky, pracovisko zamestnanca, no miestom výkonu práce môže byť aj domácnosť zamest-
nanca alebo iné dohodnuté miesto (domácka práca, telepráca).  

Pojem miesta výkonu práce sa odlišuje od pojmu pracovisko. Miesto výkonu práce sa 
môže, ale aj nemusí zhodovať s pracoviskom. Pracovisko je veľmi úzky pojem, pod ktorým sa 
podľa slovenskej judikatúry13 rozumie určitý ohraničený priestor alebo organizačná zložka, 
v ktorých zamestnanec dohodnutú prácu vykonáva, napríklad dielňa, prevádzka, recepcia, 
sklad, kancelária, kontrolné oddelenie, učtáreň a podobne. Ak formulácia o miestne výkonu 
práce obsiahnutá v pracovnej zmluve stanovuje, že miestom výkonu práce je presné pravidel-
né pracovisko, zamestnávateľ môže zmeniť miesto výkonu zamestnanca len so súhlasom za-
mestnanca sa to formou dohody o zmene pracovných podmienok. Takýto úkon je nutné pova-
žovať za preloženie zamestnanca.14 

Zamestnanec by mal dbať na to, aby miesto výkonu práce nebolo vymedzené príliš 
úzko, ani príliš široko.  

Dohodnuté miesto výkonu práce môže mať vplyv aj na výpoveď zo strany zamestná-
vateľa. Premiestnenie alebo presťahovanie zamestnávateľa možno kvalifikovať ako dôvod pre 
organizačnú zmenu s možnosťou výpovede zo strany zamestnávateľa, ak zamestnanec nie je 
ochotný pri premiestnení zamestnávateľa pracovať na inom než v pracovnej zmluve dohodnu-
tom mieste. To má za následok skončenie pracovného pomeru. Podľa R 89/1967 nemožno za 
zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa považovať premiestnenie predajne zamestnáva-
teľa alebo zmenu jeho sortimentu. Podľa aktuálnej judikatúry Českej republiky ak v pracovnej 
zmluve je miesto výkonu práce vymedzené sídlom zamestnávateľa, za premiestnenie zamest-
návateľa treba považovať zmenu jeho sídla.15  

Ak je miesto výkonu práce dohodnuté veľmi široko a v pracovnej zmluve nie je uve-
dené pravidelné pracovisko, zamestnancovi nevznikne nárok na cestovné náhrady. S ohľadom 
na určitý druh práce, napr. stavebné práce, možno ako miesto výkonu práce dohodnúť aj celé 
územie Slovenskej republiky. 

Pri niektorých druhoch práce nie je možné určiť len jedno konkrétne miesto výkonu 
práce, napr. u vodičov zásielkových služieb alebo zamestnancov zásobovania. V takomto prí-
pade je potrebné, aby si zmluvné strany dohodli viaceré miesta výkonu práce. Ak takéto mies-
to nie je možné vzhľadom na charakter práce presne vymedziť, je potrebné miesto výkonu 
práce vymedziť inak, napríklad vymedzením určitého územného obvodu alebo trasy. 

                                                 
13 R 31/1980. 
14 R 26/1985. 
15 21 Cdo 730/2000. 
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vykonávať niektoré druhy prác alebo pracovať za ťažších pracovných podmienok. Tehotná 
žena, matka do konca deviateho mesiaca a dojčiaca žena nesmie byť zamestnávaná prácami, 
ktoré podľa jej lekárskeho posudku ohrozujú jej zdravotný stav. § 55 ods.2 písm. b) je za-
mestnávateľ povinný takúto zamestnankyňu preradiť na inú prácu, a ak po preradení dosahuje 
nižší zárobok, má nárok na dávku sociálneho zabezpečenia, konkrétne na vyrovnávaciu dáv-
ku12 podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  

Podľa zákona o sociálnom poistení sa za preradenie na inú prácu v tehotenstve a ma-
terstve považuje, aj keď nedochádza k zmene druhu práce:  

– zníženie normovaného výkonu práce, ktorým sa odstránia príčiny, na ktorých základe je 
také vykonávanie práce zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po 
pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo 
materstvo, s výnimkou kratšieho pracovného času;  

– oslobodenie od vykonávania niektorých pracovných činností pri prácach, ktoré sú zakáza-
né tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekár-
skeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, zdravie alebo materstvo, s výnimkou oslobodenia 
tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode od vy-
konávania uvedených pracovných činností v kratšom pracovnom čase;  

– preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po 
pôrode na iné pracovisko alebo pracovné miesto, ak jej doterajšie pracovisko alebo pracovné 
miesto patrí medzi také, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho 
mesiaca po pôrode, alebo ak dochádzanie na doterajšie pracovisko alebo pracovné miesto 
podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo materstvo;  

– oslobodenie od vykonávania nočnej práce tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne 
do konca deviateho mesiaca po pôrode.  

Pokiaľ ide o mladistvých zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vytvárať pre nich 
priaznivé pracovné podmienky na všestranný rozvoj telesných a  duševných schopností mla-
distvých zamestnancov a zamestnávať ich len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému 
a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť a  poskytuje im pri práci zvýšenú starostli-
vosť.  

Určenie druhu práce má osobitný aj pri návrate zamestnankyne, resp. zamestnanca do 
práce z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ v tomto prípade je povinný 
ich zaradiť prioritne na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak takéto zaradenie nie je možné reali-
zovať, zamestnávateľ je povinný ich zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. 
Podľa českej legislatívy je zamestnávateľ povinný umožniť návrat ženy na pôvodné pracovné 
miesto, na ktorom zamestnankyňa pracovala pred nástupom na materskú dovolenku, pri ná-
vrate po rodičovskej dovolenke len na pracovné miesto podľa pracovnej zmluvy. Na rozdiel 
od toho slovenská legislatíva priznáva v prvom kroku rovnaké práva zamestnancom, ktorí sa 
vracajú do práce po skončení materskej aj rodičovskej dovolenky. Prioritne je zamestnávateľ 
povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. A až následne, ak to nie je možné, na inú 
prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.  

Zaradenie druhu práce medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy má osobitný 
význam aj z hľadiska diferenciácie medzi pracovnou zmluvou a dohodou o vykonaní práce. 
Zatiaľ čo pracovná zmluva je určená druhom práce, dohoda o vykonaní práce je určená vý-
sledkom práce. Pre úplnosť treba poznamenať, že aj ostatné dve dohody o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci 
študentov – sú určené druhom práce. 
 

IV.  Miesto výkonu práce (obec a organizačná časť alebo inak určené miesto) 
                                                 
12 Vyrovnávacia dávka patrí vo výške 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom pred prerade-
ním na inú prácu a vymeriavacím základom po preradení. 
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Viac než jedno miesto výkonu práce možno dohodnúť v pracovnej zmluve aj v prípa-
de, ak napr. zamestnávateľ má v celej Slovenskej republike niekoľko pobočiek a pracovísk. 
V tomto prípade môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve stanoviť ako miesto výkonu práce 
všetky svoje pobočky a pracoviská. Z hľadiska nároku na náhradu pri pracovných cestách je 
však potrebné za pravidelné pracovisko považovať vždy len jedno miesto výkonu práce16, a 
preto sa zamestnávateľ so zamestnancom musí dohodnúť, ktoré pracovisko, sa na účely ces-
tovných náhrad pri pracovných cestách bude považovať za zamestnancovo pravidelné praco-
visko. 

Miestom výkonu práce môže byť aj domácnosť zamestnanca alebo iné dohodnuté 
miesto. Takýto pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa pod-
ľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste, 
vymedzuje § 52 Zákonníka práce a ide o domácku prácu alebo u zamestnanca, ktorý pracuje 
prostredníctvom informačných a telekomunikačných technológií ide o teleprácu. 

Pracovný pomer môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom aj mimo pracoviska 
zamestnávateľa a aj mimo nášho územia, t. j. v cudzine. V prípade, ak čas zamestnania 
v cudzine má presiahnuť jeden mesiac, zamestnávateľ by mal v pracovnej zmluve uviesť do-
bu výkonu práce v cudzine, menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda alebo časť mzdy, ďalšie 
plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo v naturáliách a prípadné pod-
mienky návratu zamestnanca z cudziny.  

Vymedzenie miesta výkonu práce je dôležité pre možnosť zmeny miesta výkonu prá-
ce, a to či už dočasnej zmeny formou pracovnej cesty alebo dlhodobej zmeny. Zamestnávateľ 
nie je oprávnený jednostranne zmeniť v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce. 
Pri vymedzení miesta výkonu práce je nutné zvážiť všetky okolnosti, ktoré u daného zamest-
nanca môžu nastať a minimalizovať riziko následných komplikácií. 

Druh vykonávanej práce, ako aj miesto výkonu práce sú v prevažnej väčšine krajín EÚ 
podstatnými obsahovými náležitosťami pracovnej zmluvy. Skúsenosti zo zahraničných pra-
covnoprávnych úprav a globalizácia svetovej ekonomiky jednoznačne ukazujú potrebu vyššej 
disponibility so zamestnancom pokiaľ ide o tieto podstatné náležitosti pracovnej zmluvy. 
Druh vykonávanej práce dohodnutej v pracovnej zmluve, ako aj miesto výkonu práce dohod-
nuté v pracovnej zmluve priamo determinujú šírku dispozičnej právomoci zamestnávateľa.  
 

V. Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve 
 

Vychádzajúc z čl. 3 Základných zásad Zákonníka práce zamestnanci majú právo na 
mzdu za vykonanú prácu a poskytnutie mzdy alebo odmeny zamestnávateľom za vykonanú 
prácu zamestnancovi je základným znakom závislej práce. 

Podstatná náležitosť pracovnej zmluvy môže byť aj podmienená, pričom táto skutoč-
nosť dáva tejto náležitosti charakter podmienečne podstatnej náležitosti. V pracovnej zmluve 
takouto náležitosťou sú práve mzdové podmienky, nakoľko tieto treba uviesť iba za predpo-
kladu, že nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Uvedená podstatná náležitosť v pracovnej 
zmluve zdôrazňuje u pracovného pomeru jeho odplatný charakter. 

Z charakteru uvedenej podstatnej náležitosti vyplýva, že ak mzdové podmienky sú 
upravené v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve stačí uviesť odkaz na príslušné ustanove-
nie kolektívnej zmluvy.  

Zákonník práce pojem mzdové podmienky vymedzuje v § 119, podľa ktorého možno 
konštatovať, že ide o širší pojem ako je pojem mzda vymedzený ustanovením § 118 ods. 2 
Zákonníka práce. Zákonník práce pojem mzda vymedzuje pozitívne a negatívne. Pokiaľ ide 
o pozitívne vymedzenie, mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty 

                                                 
16 R 10/1971. 
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(naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za vykonanú prácu. Ide o 
všeobecné vymedzenie pojmu mzda, ktorým treba rozumieť všetky plnenia zamestnávateľa 
poskytované zamestnancovi za vykonanú prácu. Z negatívneho vymedzenia pojmu mzda vy-
plýva, že za mzdu sa nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, prí-
spevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový 
bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a náhrada za pra-
covnú pohotovosť. K týmto plneniam zamestnávateľa sa zahŕňa aj akékoľvek iné plnenie za-
mestnávateľa zamestnancovi, ktoré sa poskytuje zo zisku po zdanení. V súvislosti s vymedze-
ním mzdy za mzdu sa považuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za 
prácu pri príležitosti jeho pracovného alebo životného výročia. Uvedené plnenia sa nepovažu-
jú za mzdu, ak sa poskytujú zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu 

V rámci mzdových podmienok by sa zamestnávateľ so zamestnancom mali spravovať 
obsahom vymedzenia tohto pojmu v § 119 Zákonníka práce. V zmysle tohto ustanovenia za-
mestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy 
a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. „Jej výšku, 
v hrubom vyjadrení, nemôže priamo ovplyvniť ani zákonodarca, ba ani vláda, ktorá im záko-
nom garantuje len minimálne mzdové nároky, ale musia si ju dohodnúť zmluvne so zamest-
návateľom v kolektívnej alebo individuálnej zmluve“.17 Základnou zložkou mzdy je zložka 
poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Pod pojmom mzdové 
podmienky možno rozumieť aj rôzne mzdové zvýhodnenia a náhrady mzdy (za prácu nadčas, 
za sviatok, za pracovnú pohotovosť, za nočnú prácu), rôzne benefity zamestnancov a podob-
ne. Mzdové podmienky možno meniť len so súhlasom oboch účastníkov pracovného pomeru. 

Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohla-
via. Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej 
hodnoty, za ktorú sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a 
namáhavosti, a ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmien-
kach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracov-
nom pomere u toho istého zamestnávateľa. Toto je síce konštatovanie, avšak v aplikačnej 
praxi táto forma diskriminácie patrí medzi najdiskutovanejšie, a preto absencia diskriminácie 
podľa pohlavia v pracovnoprávnych vzťahoch predstavuje „...jednu z ďalších reflexií medzi-
národnej a európskej legislatívy v právnom poriadku Slovenskej republiky“18. 

Medzi mzdové podmienky, ktoré je zamestnávateľ povinný dohodnúť patrí aj suma 
základnej zložky mzdy. Pokiaľ ide o mzdu, táto nesmie byť nižšia ako minimálna mzda19, 
ktorá predstavuje najnižšiu hranicu minimálneho príjmu, ktorým štát garantuje každému za-
mestnancovi minimálne pracovné príjmy zamestnanca od zamestnávateľa. 

Sociálna funkcia minimálnej mzdy zaručuje zamestnancovi určitú formu prežitia zo 
zárobku. Minimálna mzda je teda najnižšie peňažné plnenie, ktoré je zamestnávateľ povinný 
poskytovať s cieľom zabezpečiť jemu, ako aj jeho rodine určitý životný štandard na minimál-
nej spoločensky uznanej hranici. 
 

VI. Záver 
 

Pracovná zmluva v rámci pracovnoprávnych vzťahov je najvýznamnejšou zmluvou 
a rovnaké postavenie má v rámci týchto vzťahov aj z hľadiska právnych skutočností. Význam 

                                                 
17 Hamuľák, J.: Niektoré aspekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov vo svetle novelizácie Zákonníka prá-
ce – analýza právneho stavu. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : VO PF UK, 2011, 
s. 12. 
18 Kuril, M.: Nediskriminačné odmeňovanie pri výkone závislej práce (analytické úvahy). In Soziale Aspekte der 
Verfassung der Slowakischen Republik (1993 – 2013). Wien : Paul Gerin, 2013, s. 75. 
19 Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. 
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Viac než jedno miesto výkonu práce možno dohodnúť v pracovnej zmluve aj v prípa-
de, ak napr. zamestnávateľ má v celej Slovenskej republike niekoľko pobočiek a pracovísk. 
V tomto prípade môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve stanoviť ako miesto výkonu práce 
všetky svoje pobočky a pracoviská. Z hľadiska nároku na náhradu pri pracovných cestách je 
však potrebné za pravidelné pracovisko považovať vždy len jedno miesto výkonu práce16, a 
preto sa zamestnávateľ so zamestnancom musí dohodnúť, ktoré pracovisko, sa na účely ces-
tovných náhrad pri pracovných cestách bude považovať za zamestnancovo pravidelné praco-
visko. 

Miestom výkonu práce môže byť aj domácnosť zamestnanca alebo iné dohodnuté 
miesto. Takýto pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa pod-
ľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste, 
vymedzuje § 52 Zákonníka práce a ide o domácku prácu alebo u zamestnanca, ktorý pracuje 
prostredníctvom informačných a telekomunikačných technológií ide o teleprácu. 

Pracovný pomer môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom aj mimo pracoviska 
zamestnávateľa a aj mimo nášho územia, t. j. v cudzine. V prípade, ak čas zamestnania 
v cudzine má presiahnuť jeden mesiac, zamestnávateľ by mal v pracovnej zmluve uviesť do-
bu výkonu práce v cudzine, menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda alebo časť mzdy, ďalšie 
plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo v naturáliách a prípadné pod-
mienky návratu zamestnanca z cudziny.  

Vymedzenie miesta výkonu práce je dôležité pre možnosť zmeny miesta výkonu prá-
ce, a to či už dočasnej zmeny formou pracovnej cesty alebo dlhodobej zmeny. Zamestnávateľ 
nie je oprávnený jednostranne zmeniť v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce. 
Pri vymedzení miesta výkonu práce je nutné zvážiť všetky okolnosti, ktoré u daného zamest-
nanca môžu nastať a minimalizovať riziko následných komplikácií. 

Druh vykonávanej práce, ako aj miesto výkonu práce sú v prevažnej väčšine krajín EÚ 
podstatnými obsahovými náležitosťami pracovnej zmluvy. Skúsenosti zo zahraničných pra-
covnoprávnych úprav a globalizácia svetovej ekonomiky jednoznačne ukazujú potrebu vyššej 
disponibility so zamestnancom pokiaľ ide o tieto podstatné náležitosti pracovnej zmluvy. 
Druh vykonávanej práce dohodnutej v pracovnej zmluve, ako aj miesto výkonu práce dohod-
nuté v pracovnej zmluve priamo determinujú šírku dispozičnej právomoci zamestnávateľa.  
 

V. Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve 
 

Vychádzajúc z čl. 3 Základných zásad Zákonníka práce zamestnanci majú právo na 
mzdu za vykonanú prácu a poskytnutie mzdy alebo odmeny zamestnávateľom za vykonanú 
prácu zamestnancovi je základným znakom závislej práce. 

Podstatná náležitosť pracovnej zmluvy môže byť aj podmienená, pričom táto skutoč-
nosť dáva tejto náležitosti charakter podmienečne podstatnej náležitosti. V pracovnej zmluve 
takouto náležitosťou sú práve mzdové podmienky, nakoľko tieto treba uviesť iba za predpo-
kladu, že nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Uvedená podstatná náležitosť v pracovnej 
zmluve zdôrazňuje u pracovného pomeru jeho odplatný charakter. 

Z charakteru uvedenej podstatnej náležitosti vyplýva, že ak mzdové podmienky sú 
upravené v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve stačí uviesť odkaz na príslušné ustanove-
nie kolektívnej zmluvy.  

Zákonník práce pojem mzdové podmienky vymedzuje v § 119, podľa ktorého možno 
konštatovať, že ide o širší pojem ako je pojem mzda vymedzený ustanovením § 118 ods. 2 
Zákonníka práce. Zákonník práce pojem mzda vymedzuje pozitívne a negatívne. Pokiaľ ide 
o pozitívne vymedzenie, mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty 

                                                 
16 R 10/1971. 
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pracovnej zmluvy spočíva nielen v tom, že sa ňou zakladá pracovný pomer, ale je vyjadrením 
aj konkrétnej náplne pracovného pomeru v rámci určitého priestoru. V rámci pracovnej zmlu-
vy sa realizujú pracovnoprávne vzťahy, na základe ktorých zamestnávateľ poskytuje zamest-
nancovi za vykonanú prácu mzdu (plat). Ide o skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu 
pracovného pomeru a teória ich oprávnene nazýva podstatnými náležitosťami pracovnej 
zmluvy. 
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Summary 
 

Legislative regulation of employment contract requires a minimum content of emplo-
yment contract which includes relevant, regular and incidental elements. Of particular impor-
tance are the essential elements, which absence excludes a valid conclusion of employment 
contract. The absence of any of the essential attributes (day to start work, type of work and 
brief description, place of work a wage conditions, unless agreed in the employment contract) 
causes invalid employment contract. 
 
Kľúčové slová: pracovná zmluva, podstatné náležitosti, deň nástupu do práce, druh práce, 
miesto výkonu práce, mzdové podmienky. 
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Väzba a pracovný pomer zamestnanca1 
 

JUDr. Tomáš Matúška, PhD. 
JUDr. Simona Sťahulová, PhD. 

 
I. Úvod 

 
Úspešnosť trestného konania je častokrát podmienená účasťou niektorých osôb na 

úkonoch trestného konania, najmä svedkov a samotného obvineného. V prípade, že osoby sa 
nedostavia na predvolanie a zlyhá i predvedenie, na rad prichádzajú intenzívnejšie zásahy do 
osobnej slobody vo forme zadržania, zatknutia či zabezpečenia svedka. 

Najzávažnejší zásah do základných práv a slobôd obvineného spomedzi zaisťovacích 
inštitútov predstavuje väzba, ktorá by mala byť využívaná iba ako krajné a výnimočné opat-
renie – ultima ratio. Väzba predstavuje špecifický inštitút trestného konania, ktorým súd roz-
hodnutím dočasne zbavuje obvineného osobnej slobody za účelom jeho zaistenia na účely 
trestného konania. O význame tohto inštitútu svedčí aj priestor, ktorý mu je venovaný 
v európskych a medzinárodných  dokumentoch i v Ústave SR. Určitým paradoxom je, že i 
keď väzba nie je sankciou, vo svojej podstate je to pozbavenie osobnej slobody a má teda 
znaky najprísnejšieho trestu – trestu odňatia slobody. Prevažná časť laickej verejnosti však 
vníma väzbu ako určitú formu trestu. 

Je potrebné zdôrazniť, že väzba plní výlučne zaisťovaciu funkciu. Nemožno ju chápať 
ani ako trest, ani ako výchovný prostriedok a rozhodnutie o vzatí obvineného do väzby, 
z akéhokoľvek zákonného dôvodu, neprejudikuje odsudzujúci rozsudok, pretože by to bolo 
v rozpore s zásadou prezumpcie neviny, v zmysle ktorej každý, proti komu sa vedie trestné 
konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom 
jeho vinu. Osobnej slobody je pozbavený obvinený, o ktorom zatiaľ nie je možné s určitosťou 
konštatovať, že skutočne spáchal trestný čin, ktorý sa mu kladie za vinu, pretože Trestný po-
riadok v ustanovení § 71 ods. 1 vyžaduje pre naplnenie základnej podmienky väzby iba podo-
zrenie , že skutok, ktorý má znaky trestného činu spáchal obvinený.  
 

II. Väzba zamestnanca 
 

Podľa aktuálnych údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže2 bolo k 31. novembru 
2013 v ústavoch na výkon väzby3 spolu 1 271 obvinených. Hoci prevažná väčšina týchto osôb 
v čase nastúpenia do výkonu väzby nebola zamestnaná, počet osôb, ktoré v tom čase mali 
postavenie zamestnanca4 nie je zanedbateľný.  

V tejto súvislosti vyvstáva otázka, ako riešiť vzniknutú situáciu zákonným spôsobom. 
Na jednej strane je zamestnanec – obvinený, ktorý bol vzatý do väzby na čas, ktorý 
v závislosti od trestného činu, z ktorého bol obvinený, môže v extrémnom prípade predstavo-
vať až 60 mesiacov.5 Je pochopiteľné, že v čase, kedy je obvinený vo väzbe, nemôže praco-
vať. Dostávame sa teda na „opačnú stranu“ do pozície zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 
osobu, ktorá z objektívnych dôvodov nemôže vykonávať prácu. Prirodzene sa natíska myš-

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty dlhodo-
bej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
2 Http://www.zvjs.sk/dokumenty/Obv_%20a%20Ods_/%C5%A0TATISTIKA%20-
20za%20marec%202013.pdf. 
3 ÚVV Bratislava, Ilava, Košice a Leopoldov. 
4 Pozri § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník 
práce“). 
5 Pozri § 76 ods. 6 a § 76a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 
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pracovnej zmluvy spočíva nielen v tom, že sa ňou zakladá pracovný pomer, ale je vyjadrením 
aj konkrétnej náplne pracovného pomeru v rámci určitého priestoru. V rámci pracovnej zmlu-
vy sa realizujú pracovnoprávne vzťahy, na základe ktorých zamestnávateľ poskytuje zamest-
nancovi za vykonanú prácu mzdu (plat). Ide o skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu 
pracovného pomeru a teória ich oprávnene nazýva podstatnými náležitosťami pracovnej 
zmluvy. 
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Legislative regulation of employment contract requires a minimum content of emplo-
yment contract which includes relevant, regular and incidental elements. Of particular impor-
tance are the essential elements, which absence excludes a valid conclusion of employment 
contract. The absence of any of the essential attributes (day to start work, type of work and 
brief description, place of work a wage conditions, unless agreed in the employment contract) 
causes invalid employment contract. 
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lienka, že takýto zamestnanec je pre zamestnávateľa nepotrebný a nemusel by ho ďalej za-
mestnávať. Ale vzatie do väzby nie je výpovedným dôvodom a nie je ani dôvodom na to, aby 
zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončil pracovný pomer.  
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak 
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 
1. zrušuje alebo 
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, 
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo 
príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamest-
nancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, 
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil 
spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povola-
nia alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú 
expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 
d) zamestnanec 
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, 
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce urče-
né zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo 
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch pí-
somne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, 
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pra-
covný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné 
porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šies-
tich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť 
výpovede. 

Výpovedné dôvody podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce sa týkajú zamest-
návateľa a jeho nemožnosti, resp. neschopnosti zamestnanca ďalej zamestnávať. Dôvody 
uvedené v písm. c), d) a e) Zákonníka práce sú dôvodmi na strane zamestnanca.  
Na prvý pohľad by v prípade väzby zamestnanca prichádzala do úvahy výpoveď podľa § 63 
ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, teda výpoveď z tzv. organizačných dôvodov, alebo „pre 
nadbytočnosť“. Pozrime sa však bližšie na význam uvedeného ustanovenia. Organizačná 
zmena a s ňou súvisiaca nadbytočnosť zamestnanca je podmienená rozhodnutím zamestnáva-
teľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom 
zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. Ako sme už uviedli, or-
ganizačné dôvody majú pôvod a strane zamestnávateľa, dôvod nadbytočnosti konkrétneho 
zamestnanca teda nemôže vychádzať z jeho dočasnej nemožnosti vykonávať prácu. Musí 
existovať príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca 
a nie naopak, teda nadbytočnosť zamestnanca nemôže byť dôvodom organizačnej zmeny. 

Cieľom organizačnej zmeny zamestnávateľa musí byť zefektívnenie práce prostredníc-
tvom zmeny úloh zamestnancov, zmeny technického vybavenia alebo znížením počtu za-
mestnancov. Nadbytočnosť zamestnanca musí spočívať v tom, že pracovná pozícia, resp. prá-
ca, ktorú má podľa pracovnej zmluvy vykonávať viac nie je pre zamestnávateľa potrebná 
a nie v tom, že nie je potrebný konkrétny zamestnanec. V prípade, ak by zamestnávateľ prijal 
vyššie uvedené rozhodnutie, no jeho cieľom nebolo zefektívniť prácu, ale snaha o vytvorenie 
dôvodu pre prepustenie zamestnanca z pracovného pomeru, jednalo by sa o neplatné skonče-
nie pracovného pomeru. Takto poškodený zamestnanec by sa svojich práv mohol domáhať 
prostredníctvom príslušného súdu, ktorý by v dokazovaní skúmal dôvodnosť rozhodnutia 
o organizačnej zmene.  
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Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) 
Zákonníka práce je v tomto prípade neaplikovateľný.  

§ 63 ods. 1 písm. d) bod. 3 umožňuje zamestnávateľovi skončiť pracovný pomer vý-
poveďou v prípade, kedy zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na 
riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise. Opäť na 
prvý pohľad použiteľný výpovedný dôvod. Vo vnútornom predpise zamestnávateľa môžu byť 
uvedené viac-menej akékoľvek požiadavky na výkon práce počnúc špecifickými zručnosťa-
mi, jazykovými znalosťami, až po používanie určitého druhu odevu. Je právom zamestnávate-
ľa vyžadovať od zamestnanca, aby bol počas trvania pracovného pomeru bezúhonný. Trestné 
stíhanie voči zamestnancovi, ani vzatie do väzby však nie je porušením podmienky bezúhon-
nosti. V súlade s § 2 ods. 4 Trestného poriadku každý, proti komu sa vedie trestné konanie, 
považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho 
vinu. Ak by bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodu, že sa proti nemu začalo viesť trest-
né stíhanie, bola by takáto výpoveď neplatná.  

Ako výpovedný dôvod by neobstál ani § 63 ods. 1 písm. d), vzhľadom na to, že zá-
konné požiadavky na výkon práce uvedené v príslušnom právnom predpise, alebo požiadavky 
vyplývajúce z interného právneho predpisu zamestnávateľa sa týkajú určitých zručností či 
vzdelanostných predpokladov zamestnanca (napr. to, že sa od zamestnanca vyžaduje vodičské 
oprávnenie, prípadne certifikát a pod.). Požiadavkou môže byť samozrejme i bezúhonnosť 
zamestnanca, ako sme však už uviedli, obvinenie z trestného činu ani vzatie do väzby nemôže 
byť, v súlade so zásadou prezumpcie neviny, samo o sebe porušením podmienky bezúhonnos-
ti zamestnanca.  

V praxi je možné stretnúť sa aj s názorom niektorých zamestnávateľov, podľa ktorého 
výkon väzby je dlhodobým neospravedlneným zameškaním práce zo strany zamestnanca a 
ako také je závažným porušením pracovnej disciplíny, a je preto v súlade s § 68 ods. 1 písm. 
b) s týmto zamestnancom možné okamžite skončiť pracovný pomer. S týmto názorom však 
nie je možné súhlasiť, vzhľadom na objektívnu nemožnosť zamestnanca ospravedlniť svoju 
neprítomnosť v práci a tiež z dôvodu, že vzatie do väzby je dôvod absencie v práci, ktorý ale 
zamestnanec nevie ovplyvniť. Podľa nášho názoru by teda takto formulované a odôvodnené 
okamžité skončenie pracovného pomeru bolo neplatné.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že zamestnanec bol v čase trvania pra-
covného pomeru obvinený z trestného činu a vzatý do väzby, nie je možné sankcionovať vý-
poveďou zo strany zamestnávateľa, a to zo žiadneho zo zákonných dôvodov.  

Napriek nemožnosti výpovede zo strany zamestnávateľa by od neho nebolo možné 
spravodlivo požadovať, aby zamestnanca, ktorý bol vzatý do väzby, ďalej bezo zmeny za-
mestnával a vyplácal mu mzdu, resp. jej náhradu. Podľa nášho názoru existujú iba dve zákon-
né riešenia vzniknutej situácie: 
a) zamestnanec si počas výkonu väzby bude čerpať dovolenku. Jej výmera však nie je neob-
medzená a preto by táto možnosť prichádzala do úvahy iba v prípade, keby väzba zamestnan-
ca trvala iba niekoľko týždňov, 
b) zamestnávateľ poskytne zamestnancovi počas výkonu väzby voľno podľa § 141 ods. 3 
písm. b) alebo c), s ohľadom na to, či o poskytnutie voľna požiadal sám zamestnanec, alebo 
o ňom rozhodol zamestnávateľ. Vzhľadom na veľmi obmedzený režim kontaktu v ústavoch 
na výkon väzby, je pravdepodobnejšia prvá možnosť, že zamestnávateľ môže poskytnúť za-
mestnancovi pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez 
náhrady mzdy. Poskytnutie či neposkytnutie mzdy v čase pracovného voľna je na posúdení 
zamestnávateľa, v praxi je samozrejme bežnejšie tzv. neplatené voľno.  

Na rozdiel od Zákonníka práce, ktorý riešenie výkonu väzby vo svojich ustanoveniach 
úplne opomína a poskytuje iba všeobecné riešenie iných než taxatívne uvedených prekážok 
v práci na strane zamestnanca, súvisiace právne predpisy obsahujú špecifickú právnu úpravu 
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lienka, že takýto zamestnanec je pre zamestnávateľa nepotrebný a nemusel by ho ďalej za-
mestnávať. Ale vzatie do väzby nie je výpovedným dôvodom a nie je ani dôvodom na to, aby 
zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončil pracovný pomer.  
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak 
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 
1. zrušuje alebo 
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, 
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo 
príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamest-
nancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, 
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil 
spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povola-
nia alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú 
expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 
d) zamestnanec 
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, 
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce urče-
né zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo 
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch pí-
somne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, 
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pra-
covný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné 
porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šies-
tich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť 
výpovede. 

Výpovedné dôvody podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce sa týkajú zamest-
návateľa a jeho nemožnosti, resp. neschopnosti zamestnanca ďalej zamestnávať. Dôvody 
uvedené v písm. c), d) a e) Zákonníka práce sú dôvodmi na strane zamestnanca.  
Na prvý pohľad by v prípade väzby zamestnanca prichádzala do úvahy výpoveď podľa § 63 
ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, teda výpoveď z tzv. organizačných dôvodov, alebo „pre 
nadbytočnosť“. Pozrime sa však bližšie na význam uvedeného ustanovenia. Organizačná 
zmena a s ňou súvisiaca nadbytočnosť zamestnanca je podmienená rozhodnutím zamestnáva-
teľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom 
zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. Ako sme už uviedli, or-
ganizačné dôvody majú pôvod a strane zamestnávateľa, dôvod nadbytočnosti konkrétneho 
zamestnanca teda nemôže vychádzať z jeho dočasnej nemožnosti vykonávať prácu. Musí 
existovať príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca 
a nie naopak, teda nadbytočnosť zamestnanca nemôže byť dôvodom organizačnej zmeny. 

Cieľom organizačnej zmeny zamestnávateľa musí byť zefektívnenie práce prostredníc-
tvom zmeny úloh zamestnancov, zmeny technického vybavenia alebo znížením počtu za-
mestnancov. Nadbytočnosť zamestnanca musí spočívať v tom, že pracovná pozícia, resp. prá-
ca, ktorú má podľa pracovnej zmluvy vykonávať viac nie je pre zamestnávateľa potrebná 
a nie v tom, že nie je potrebný konkrétny zamestnanec. V prípade, ak by zamestnávateľ prijal 
vyššie uvedené rozhodnutie, no jeho cieľom nebolo zefektívniť prácu, ale snaha o vytvorenie 
dôvodu pre prepustenie zamestnanca z pracovného pomeru, jednalo by sa o neplatné skonče-
nie pracovného pomeru. Takto poškodený zamestnanec by sa svojich práv mohol domáhať 
prostredníctvom príslušného súdu, ktorý by v dokazovaní skúmal dôvodnosť rozhodnutia 
o organizačnej zmene.  
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vo vzťahu k výkonu väzby zamestnancom. Máme na mysli najmä zákon č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.  

V súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské pois-
tenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, 
v ktorom je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k čin-
nosti, z ktorej je povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený a počas jej 
vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody. 
V nadväznosti na to, je zamestnávateľ povinný podľa § 231 ods. 1 písm. c) oznámiť pobočke 
prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti 
zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí 
zamestnávateľovi podľa § 239 zákona pokuta až do výšky 16 596,96 eur.  

Podobnú úpravu obsahuje i zákon o zdravotnom poistení, ktorý v ustanovení § 11 ods. 
7 písm. f) zákona štát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za obvi-
neného vo väzbe, alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, obvineného vo väzbe 
alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je 
zdravotne poistený. V súlade s § 23 ods. 1 písm. d) a ods. 2 a § 24 písm. c) zákona poistenec 
je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti roz-
hodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné. Povinnosti podľa od-
seku 1 písm. b) a d) sa nevzťahujú na zamestnanca, za ktorého tieto skutočnosti oznamuje 
zamestnávateľ podľa § 24: Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobko-
vo činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, je povinný písomne alebo 
elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr 
do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvo-
du uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), 
l) a r), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kto-
rom došlo k zmene platiteľa poistného. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí platiteľovi 
poistného podľa § 26 ods. 1 písm. c)  zákona pokuta až do výšky 3 319 eur. 

Je pochopiteľné, že splnenie vyššie uvedených povinností je v záujme zamestnávateľa, 
resp. platiteľa poistného. Ich včasné splnenie je však podmienené skutočnosťou, že o nástupe 
zamestnanca do výkonu väzby zamestnávateľ vie. § 74 Trestného poriadku uvádza taxatívny 
výpočet osôb, ktoré súd, resp. sudca pre prípravné konanie upovedomí pri vzatí do väzby. 
Jedná sa o rodinného príslušníka obvineného alebo inú osobu, ktorú obvinený označí, a jeho 
obhajcu; inú osobu, ktorú označí obvinený, možno vyrozumieť len vtedy, ak sa tým nezmarí 
účel väzby. O vzatí do väzby príslušníka ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, alebo prí-
slušníka v služobnom pomere treba upovedomiť aj jeho nadriadeného alebo služobný orgán. 
Ak je obvinený zaradený v evidencii nezamestnaných, treba o vzatí do väzby upovedomiť prí-
slušný úrad, v ktorého evidencii sa nachádza. Ak neustanovuje inak vyhlásená medzinárodná 
zmluva, vyrozumie súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie o vzatí cudzinca 
do väzby tiež konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec občanom alebo na ktorého území má 
trvalý pobyt. Tento výpočet opomína zamestnávateľa, a preto v určitých prípadoch by nebolo 
vôbec nezvyčajné, ak by sa zamestnávateľ o nástupe do výkonu väzby zamestnanca vôbec 
nedozvedel, resp. nedozvedel by sa o ňom včas. Máme za to, že túto skutočnosť je nutné po-
sudzovať individuálne pri každom porušení príslušných ustanovení vyššie uvedených práv-
nych predpisov. Rovnako tak sa domnievame, že zamestnanec by mal byť zahrnutý vo výpo-
čte osôb, ktorým sa oznamuje vzatie obvineného do väzby.  

I za predpokladu vyriešenia všetkých formálnych úskalí väzobného trestného stíhania 
zamestnanca sa však zamestnávateľ opäť dostáva do nezávideniahodnej situácie. Napriek to-
mu, že status zamestnanca a jeho povinnosti voči príslušným inštitúciám sú vysporiadané, je 
nútený nájsť za zamestnanca vo väzbe náhradu. Problém však nastáva v tom, ako upraviť pra-
covnoprávny vzťah s novým zamestnancom. Za predpokladu, že zamestnávateľ nemá po 
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skončení výkonu väzby záujem či možnosti zamestnávať oboch, zastupujúceho zamestnanca 
môže prijať do pracovného pomeru na dobu určitú. Doba určitá je však ustanovením § 48 ods. 
2, 3 a 4 limitovaná obdobím dvoch rokov, resp. možnosťou predĺžiť pracovný pomer na dobu 
určitú najviac dva krát v priebehu dvoch rokov. Zamestnávateľ však dopredu nemôže vedieť, 
ako dlho bude jeho zamestnanec vo väzbe, najmä v prípade jeho obvinenia zo zločinu resp. 
obzvlášť závažného zločinu. Zamestnávateľ by teda mohol opätovne uzatvárať pracovný po-
mer na dobu určitú vždy s iným zamestnancom, čo by ale bolo nelogické a neefektívne, alebo 
by po nástupe pôvodného zamestnanca s novým zamestnancom ukončil pracovný pomer vý-
poveďou z organizačných dôvodov, pre nadbytočnosť, čo ale nie je v súlade so zákonom. Ta-
káto situácia je teda nevýhodná pre zamestnávateľa a pomerne stresujúca pre zastupujúceho 
zamestnanca. Problém by nastal i v prípade, kedy sa zamestnanec vráti z výkonu väzby do 
práce skôr, než novému zamestnancovi uplynie doba, po ktorú bolo určené trvanie pracovné-
ho pomeru. Zamestnávateľ by teda buď musel dočasne zamestnávať oboch, alebo pokračovať 
v neplatenom voľne u pôvodného zamestnanca, čo by ale opäť nemalo oporu v zákone. 
 

III. Záver 
 

Záverom možno skonštatovať, že problematika väzby a jej neodškriepiteľný  na všetky 
aspekty života obvineného, teda i na jeho pracovný pomer, je nevyčerpateľná. Napriek po-
merne precíznej úprave materiálnych a formálnych náležitostí výkonu väzby akými sú jej 
trvanie, podmienky vzatia do väzby, či náhrada väzby, ostáva vplyv väzby na zamestnanie 
v úzadí. V článku sme sa snažili načrtnúť iba časť úskalí, s ktorými sa zamestnanec 
i zamestnávateľ stretávajú v situácii kedy je zamestnanec obvinený z trestného činu a vzatý do 
väzby. Domnievame sa, že z dôvodov, ktoré sme uviedli vyššie, je potrebné príslušné právne 
predpisy upraviť a doplniť, aby sa v budúcnosti predišlo komplikáciám, či obchádzaniu záko-
na. 
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vo vzťahu k výkonu väzby zamestnancom. Máme na mysli najmä zákon č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.  

V súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské pois-
tenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, 
v ktorom je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k čin-
nosti, z ktorej je povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený a počas jej 
vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody. 
V nadväznosti na to, je zamestnávateľ povinný podľa § 231 ods. 1 písm. c) oznámiť pobočke 
prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti 
zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí 
zamestnávateľovi podľa § 239 zákona pokuta až do výšky 16 596,96 eur.  

Podobnú úpravu obsahuje i zákon o zdravotnom poistení, ktorý v ustanovení § 11 ods. 
7 písm. f) zákona štát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za obvi-
neného vo väzbe, alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, obvineného vo väzbe 
alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je 
zdravotne poistený. V súlade s § 23 ods. 1 písm. d) a ods. 2 a § 24 písm. c) zákona poistenec 
je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti roz-
hodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné. Povinnosti podľa od-
seku 1 písm. b) a d) sa nevzťahujú na zamestnanca, za ktorého tieto skutočnosti oznamuje 
zamestnávateľ podľa § 24: Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobko-
vo činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, je povinný písomne alebo 
elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr 
do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvo-
du uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), 
l) a r), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kto-
rom došlo k zmene platiteľa poistného. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí platiteľovi 
poistného podľa § 26 ods. 1 písm. c)  zákona pokuta až do výšky 3 319 eur. 

Je pochopiteľné, že splnenie vyššie uvedených povinností je v záujme zamestnávateľa, 
resp. platiteľa poistného. Ich včasné splnenie je však podmienené skutočnosťou, že o nástupe 
zamestnanca do výkonu väzby zamestnávateľ vie. § 74 Trestného poriadku uvádza taxatívny 
výpočet osôb, ktoré súd, resp. sudca pre prípravné konanie upovedomí pri vzatí do väzby. 
Jedná sa o rodinného príslušníka obvineného alebo inú osobu, ktorú obvinený označí, a jeho 
obhajcu; inú osobu, ktorú označí obvinený, možno vyrozumieť len vtedy, ak sa tým nezmarí 
účel väzby. O vzatí do väzby príslušníka ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, alebo prí-
slušníka v služobnom pomere treba upovedomiť aj jeho nadriadeného alebo služobný orgán. 
Ak je obvinený zaradený v evidencii nezamestnaných, treba o vzatí do väzby upovedomiť prí-
slušný úrad, v ktorého evidencii sa nachádza. Ak neustanovuje inak vyhlásená medzinárodná 
zmluva, vyrozumie súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie o vzatí cudzinca 
do väzby tiež konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec občanom alebo na ktorého území má 
trvalý pobyt. Tento výpočet opomína zamestnávateľa, a preto v určitých prípadoch by nebolo 
vôbec nezvyčajné, ak by sa zamestnávateľ o nástupe do výkonu väzby zamestnanca vôbec 
nedozvedel, resp. nedozvedel by sa o ňom včas. Máme za to, že túto skutočnosť je nutné po-
sudzovať individuálne pri každom porušení príslušných ustanovení vyššie uvedených práv-
nych predpisov. Rovnako tak sa domnievame, že zamestnanec by mal byť zahrnutý vo výpo-
čte osôb, ktorým sa oznamuje vzatie obvineného do väzby.  

I za predpokladu vyriešenia všetkých formálnych úskalí väzobného trestného stíhania 
zamestnanca sa však zamestnávateľ opäť dostáva do nezávideniahodnej situácie. Napriek to-
mu, že status zamestnanca a jeho povinnosti voči príslušným inštitúciám sú vysporiadané, je 
nútený nájsť za zamestnanca vo väzbe náhradu. Problém však nastáva v tom, ako upraviť pra-
covnoprávny vzťah s novým zamestnancom. Za predpokladu, že zamestnávateľ nemá po 
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Zodpovednosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným 
v nadväznosti na § 83a a § 83b Trestného zákona 

 
Bc. Marek Mezei 

 
I. Úvod 

 
Zodpovednosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s. r. o.“) vo 

vzťahu k ustanoveniam § 83a a § 83b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“ alebo „TZ“) je v nadväznosti na problematiku 
trestnej zodpovednosti právnických polemickou otázkou najmä čo sa týka regresného nároku 
spoločnosti voči konateľovi/konateľom. Konateľ s. r. o. môže spáchaním trestného činu spô-
sobiť spoločnosti škodu a pri splnení istých podmienok aj uloženie ochranného opatrenia zha-
bania peňažnej čiastky podľa § 83a TZ, resp. zhabania majetku podľa § 83b TZ. 
 

II. Obchodnoprávny aspekt 
 

Konateľ s. r. o. nie je v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou a nevzťahujú sa na 
neho ustanovenia §§ 177 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej 
len ako „Zákonník práce“ alebo „ZP“), čo znamená, že na zodpovednosť konateľa sa uplatnia 
všeobecné podmienky podľa § 373 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len ako „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“) a pri spôsobení škody z nedbanlivosti nemož-
no aplikovať § 186 ods. 2 ZP, čo má za následok, že konateľ je zodpovedný za spôsobenú 
škodu v plnej výške. 

Ustanovenie § 20 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) hovorí, že právne úkony právnickej 
osoby vo všetkých veciach robia štatutárne orgány. Spoločnosť s ručením obmedzeným je 
obchodnou spoločnosťou, ktorá ako právnická osoba má vlastnú právnu subjektivitu. Je však 
potrebné poznamenať, že s. r. o. nedisponuje individualizovanou vôľou. Právnická osoba je 
výtvorom práva, nie je nijakým spôsobom hmatateľná, a v jej mene vždy koná fyzická osoba, 
príp. viacero fyzických osôb. Konanie v mene právnických osôb je upravené v celom rade 
právnych predpisov, v prípade s. r. o. je to Obchodný zákonník. Ustanovenie § 133 ObZ ho-
vorí, že štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene s. r. o. je (sú) konateľ (konatelia). 

Konateľ je povinný vykonávať svoju funkcie s náležitou odbornou starostlivosťou (v 
českej právnej úprave „péče řádného hospodáře“), so zachovávaním dobrej vôle a v súlade so 
záujmami nielen spoločnosti ako takej, ale aj jej spoločníkov. V prípade ak štatutárny orgán 
poruší svoje povinnosti, nastupuje zodpovednosť štatutárnych orgánov za škodu, ktorú spôso-
bili alebo iná zodpovednosť, zodpovednosť trestnoprávna. Konateľom v s. r. o. sa môže stať 
len fyzická osoba, ktorá má úplnú spôsobilosť na právne úkony.  

Konanie štatutárneho orgánu je priamo konaním právnickej osoby, a štatutárny orgán 
je zástupcom spoločnosti pri jej konaní navonok vo vzťahu k tretím osobám1. Do pozornosti 
dávam judikát Nejvyššího soudu ČR2, ktorý hovorí, že: ...Konateľ je štatutárnym orgánom 
spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho konanie je priamym konaním právnickej osoby... 
Konateľ nepotrebuje pri konaní za spoločnosť špeciálne poverenie. Oprávnenie konať v mene 
spoločnosti preukazuje výpisom z obchodného registra. Samozrejme, ak ide o druhého 
a ďalšieho konateľa, oprávnenie konať sa preukazuje výpisom z uznesenia valného zhromaž-
denia, vzhľadom na skutočnosť, že funkcia konateľa vzniká samotným uznesením valného 

                                                 
1 Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár. 3. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 405. 
2 Rozsudok Nejvyššího soudu ČR, sp.zn.: 29 Cdo 695/2000. 
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zhromaždenia a zápis do obchodného registra má len deklaratórny účinok. Konateľ je teda 
povinný vykonávať funkciu s odbornou starostlivosťou. 

Výkon funkcie s odbornou starostlivosťou sa vzťahuje na všetky povinnosti vyplýva-
júce konateľom zo zákona, spoločenskej zmluvy, stanov alebo rozhodnutí valného zhromaž-
denia3. Ide o objektívne hľadisko a vyžaduje, aby si konateľ pri rozhodovaní zadovážil a zvá-
žil všetky objektívne informácie, ktoré môžu mať  na jeho rozhodnutie. Môžeme teda 
s kľudným svedomím povedať, že ObZ predpokladá istú profesionalitu konateľa s. r. o. 
a v zákone ju vyjadruje slovami „odborná starostlivosť“. 

Pod pojem odborná starostlivosť zaraďujeme aj neuprednostňovanie záujmov iných 
osôb, spoločníkov alebo svojich vlastných záujmov a rovnako aj povinnosť zachovávať ml-
čanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach. Konatelia sú zodpovední za škodu, 
ktorá bola spoločnosti spôsobená tým, že porušili svoje povinnosti. Na to, aby bol konateľ s. r. 
o. zodpovedný za škodu sa vyžaduje kumulatívne splnenie podmienok podľa § 373 ObZ 
a nasl., pričom musí (i) vzniknúť škoda, (ii) musí byť porušená povinnosť a (iii) medzi vznik-
nutou škodou a porušením povinnosti musí existovať kauzálny nexus. Nesplnenie čo i len 
jednej zo zákonných podmienok má za následok, že nedochádza ku vzniku zodpovednosti za 
škodu. Ak je za spoločnosť oprávnených konať viac konateľov, tak sú za vzniknutú škodu 
zodpovední spoločne a nerozdielne. 

Náhradu škody si uplatňuje v mene spoločnosti konajúci spoločník alebo spoločnosť 
ako taká v celom jej rozsahu, buď proti všetkým konateľom alebo len voči niektorému z nich. 
Ak jeden z konateľov uhradí škodu v celom rozsahu, povinnosť ostatných konateľov vo vzťa-
hu k oprávnenej osobe zaniká. Ustanovenie § 135a ods. 3 ObZ obsahuje predpoklady 
a dôvody, pri ktorých preukázaní konateľ nezodpovedá za škodu. Ustanovenie § 135a ods. 4 
ObZ zakazuje uzavretie dohody medzi konateľom a spoločnosťou, ktorá vylučuje alebo ob-
medzuje zodpovednosť konateľa za škodu4. Rovnako je v zmysle kogentného ustanovenia § 
386 ObZ nemožno vzdať nároku na náhradu škody vopred. 

Obchodný zákonník obsahuje aj dôvody5 a predpoklady, pri preukázaní ktorých kona-
teľ nezodpovedá za škodu, resp. sa zodpovednosti za spôsobenú škodu zbavuje. Konateľ ne-
zodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou a boni viri. 
V takomto prípade sa prejavuje zásada profesionality a lojality výkonu funkcie konateľa. Ko-
nateľ musí preukázať, že postupoval s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň konal 
v dobrej viere. Ide o kumulatívne splnenie podmienok. Druhou skupinou dôvodov, ktoré zba-
vujú konateľov zodpovednosti za škodu je, ak vykonávajú uznesenie valného zhromaždenia. 
Táto zásada však neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenie v rozpore s právnymi pred-
pismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. 
 

III. Trestnoprávny aspekt 
 

Popri „obchodnoprávnej“ zodpovednosti štatutárneho orgánu – konateľa v s. r. o. mô-
že nastúpiť aj zodpovednosť trestnoprávna, ak porušením určitej povinnosti dôjde súčasne aj 
k naplneniu zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu uvedeného v osobitnej časti 
Trestného zákona. Článok nemá za cieľ venovať sa skutkovým podstatám trestných činov, 
ktoré môže naplniť len špeciálny subjekt6, ale autor sa pokúsi o prepojenie zodpovednosti 

                                                 
3 Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár. 3. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 416. 
4 K tomu porovnaj: 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=faculty_scholarship [cit. 24-11-2013, 
13:29 SEČ]. 
5 § 135a ods. 3 ObZ. 
6 V našom prípade konateľ s. r. o., pozn. autora. 
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konateľa s. r. o. s následkom v podobe uloženia ochranného opatrenia podľa ustanovení § 83a 
a § 83b TZ. 

Trestnú zodpovednosť právnických osôb chápeme ako prostriedok, ktorý umožňuje 
sankcionovať protiprávne konanie právnických osôb. Novelou Trestného zákona, zákonom č. 
224/2010 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Trestný zákon, boli do Trestného zákona zaradené 
nové ochranné opatrenia. Išlo o ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky podľa § 83a 
a zhabanie majetku podľa § 83b. Účelom tejto novelizácie Trestného zákona malo byť zave-
denie sankcionovania právnických osôb, ktoré by malo byť zabezpečené normami trestného 
práva.7  

Dôvodom na zavedenie tohto inštitútu bola bezpochyby spoločenská objednávka a tlak 
spoločnosti na odstraňovanie negatívnych javov akým je napr. korupcia. Ustanovenie § 83a 
ods. 1 písm. a) TZ hovorí, že: „Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť právnickej osobe, 
ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine 
v súvislosti s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu...“8 Dôvodom na uloženie 
tohto ochranného opatrenia je teda situácia, pri ktorej páchateľ trestného činu, konkrétna fy-
zická osoba, bol oprávnený konať za danú právnickú osobu (v našom prípade ide o konateľa 
s. r. o., pozn. autora).  

Treba si však uvedomiť, že ochranné opatrenie podľa § 83a ods. 1 písm. a) TZ nie je 
možné uložiť, ak je jediným poškodeným tá právnická osoba, v ktorej mene je konateľ opráv-
nený konať. Bolo by totižto absolútne neprijateľné, aby normy trestného práva sankcionovali 
poškodeného z dôvodu, že je poškodený trestným činom. Situácia by bola odlišná, ak by na-
príklad konateľ s. r. o. ponúkol členovi komisie podľa § 40 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obsta-
rávaní“) finančnú hotovosť za to, že daný člen komisie sa prikloní k ponuke tejto spoločnosti. 
V takomto prípade, je záujem spoločnosti na ochrane rovnosti v hospodárskej súťaži 
a ochrana spoločnosti pred korupciou vyšší a preto prichádza do úvahy sankcionovanie tejto 
právnickej osoby. Dovolím si upriamiť pozornosť na slovo „môže“ v prvej vete ustanovenia § 
83a ods. 1 TZ. Hneď na prvý pohľad je tu badateľný rozdiel oproti ustanoveniu § 83b ods. 1 
TZ, ktorý ukladá súdu povinnosť uložiť ochranné opatrenie zhabania majetku za splnenia 
podmienok podľa § 83b TZ. 

Predstavme si modelovú situáciu, v ktorej sa spoločnosť ABC, s. r. o., ktorej konate-
ľom je Martin Bezmenný, zúčastňuje verejného obstarávania. Spoločníci spoločnosti ABC, s. 
r. o., určia Martinovi Bezmennému za úlohu, aby sa zúčastnil tohto verejného obstarávania 
a aby ho vyhral. Martin Bezmenný sa rozhodne ponúknuť členovi komisie úplatok, za to, že 
spoločnosť ABC, s. r. o., následne uprednostnia pri vyhodnocovaní ponúk pred ostatnými 
uchádzačmi. Podľa autorovho názoru, sú splnené podmienky uvedené v § 83a ods. 1 písm. a) 
TZ, na uloženie ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky. V zmysle ustanovenia § 83a 
ods. 3 môže súd zhabanie peňažnej čiastky uložiť od 800 eur do 1 660 000 eur.9 Otázkou 
ostáva, či si v takomto prípade môže spoločnosť ABC, s. r. o., uplatniť nárok na náhradu ško-
dy voči konateľovi Martinovi Bezmennému. 
 

IV. Nárok na náhradu škody 
 

Podľa autora by si spoločnosť v takomto prípade mohla uplatniť svoj nárok na náhradu 
škody, ktorá vznikla konaním konateľa contra legem žalobou v občianskom súdnom konaní. 
Spoločník by sa v mene spoločnosti obrátil na súd so žalobou na plnenie (náhradu škody spô-
                                                 
7 Dôvodová správa k zákonu č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s. 1. 
8 § 83a ods. 1 písm. a) TZ. 
9 § 83a ods. 3 TZ. 
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zhromaždenia a zápis do obchodného registra má len deklaratórny účinok. Konateľ je teda 
povinný vykonávať funkciu s odbornou starostlivosťou. 

Výkon funkcie s odbornou starostlivosťou sa vzťahuje na všetky povinnosti vyplýva-
júce konateľom zo zákona, spoločenskej zmluvy, stanov alebo rozhodnutí valného zhromaž-
denia3. Ide o objektívne hľadisko a vyžaduje, aby si konateľ pri rozhodovaní zadovážil a zvá-
žil všetky objektívne informácie, ktoré môžu mať  na jeho rozhodnutie. Môžeme teda 
s kľudným svedomím povedať, že ObZ predpokladá istú profesionalitu konateľa s. r. o. 
a v zákone ju vyjadruje slovami „odborná starostlivosť“. 

Pod pojem odborná starostlivosť zaraďujeme aj neuprednostňovanie záujmov iných 
osôb, spoločníkov alebo svojich vlastných záujmov a rovnako aj povinnosť zachovávať ml-
čanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach. Konatelia sú zodpovední za škodu, 
ktorá bola spoločnosti spôsobená tým, že porušili svoje povinnosti. Na to, aby bol konateľ s. r. 
o. zodpovedný za škodu sa vyžaduje kumulatívne splnenie podmienok podľa § 373 ObZ 
a nasl., pričom musí (i) vzniknúť škoda, (ii) musí byť porušená povinnosť a (iii) medzi vznik-
nutou škodou a porušením povinnosti musí existovať kauzálny nexus. Nesplnenie čo i len 
jednej zo zákonných podmienok má za následok, že nedochádza ku vzniku zodpovednosti za 
škodu. Ak je za spoločnosť oprávnených konať viac konateľov, tak sú za vzniknutú škodu 
zodpovední spoločne a nerozdielne. 

Náhradu škody si uplatňuje v mene spoločnosti konajúci spoločník alebo spoločnosť 
ako taká v celom jej rozsahu, buď proti všetkým konateľom alebo len voči niektorému z nich. 
Ak jeden z konateľov uhradí škodu v celom rozsahu, povinnosť ostatných konateľov vo vzťa-
hu k oprávnenej osobe zaniká. Ustanovenie § 135a ods. 3 ObZ obsahuje predpoklady 
a dôvody, pri ktorých preukázaní konateľ nezodpovedá za škodu. Ustanovenie § 135a ods. 4 
ObZ zakazuje uzavretie dohody medzi konateľom a spoločnosťou, ktorá vylučuje alebo ob-
medzuje zodpovednosť konateľa za škodu4. Rovnako je v zmysle kogentného ustanovenia § 
386 ObZ nemožno vzdať nároku na náhradu škody vopred. 

Obchodný zákonník obsahuje aj dôvody5 a predpoklady, pri preukázaní ktorých kona-
teľ nezodpovedá za škodu, resp. sa zodpovednosti za spôsobenú škodu zbavuje. Konateľ ne-
zodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou a boni viri. 
V takomto prípade sa prejavuje zásada profesionality a lojality výkonu funkcie konateľa. Ko-
nateľ musí preukázať, že postupoval s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň konal 
v dobrej viere. Ide o kumulatívne splnenie podmienok. Druhou skupinou dôvodov, ktoré zba-
vujú konateľov zodpovednosti za škodu je, ak vykonávajú uznesenie valného zhromaždenia. 
Táto zásada však neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenie v rozpore s právnymi pred-
pismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. 
 

III. Trestnoprávny aspekt 
 

Popri „obchodnoprávnej“ zodpovednosti štatutárneho orgánu – konateľa v s. r. o. mô-
že nastúpiť aj zodpovednosť trestnoprávna, ak porušením určitej povinnosti dôjde súčasne aj 
k naplneniu zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu uvedeného v osobitnej časti 
Trestného zákona. Článok nemá za cieľ venovať sa skutkovým podstatám trestných činov, 
ktoré môže naplniť len špeciálny subjekt6, ale autor sa pokúsi o prepojenie zodpovednosti 

                                                 
3 Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár. 3. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 416. 
4 K tomu porovnaj: 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=faculty_scholarship [cit. 24-11-2013, 
13:29 SEČ]. 
5 § 135a ods. 3 ObZ. 
6 V našom prípade konateľ s. r. o., pozn. autora. 
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sobenej protizákonným konaním, ktoré malo za následok uloženie ochranného opatrenia spo-
ločnosti). 

Obchodný zákonník počíta so situáciou, v ktorej by konateľ nemal záujem na plnení 
svojej povinnosti. Z tohto dôvodu existuje žaloba spoločníka podľa § 122 ods. 3 ObZ. Vý-
sledkom takéhoto konania by bol rozsudok, ktorý by zaväzoval konateľa spoločnosti nahradiť 
spoločnosti škodu. Škoda by v tomto prípade predstavovala výšku peňažnej čiastky určenej na 
zhabanie rozhodnutím v trestnom konaní (TZ umožňuje uložiť ochranné opatrenie zhabania 
peňažnej čiastky v rozsahu 800 eur do 1 660 000 eur, eventuálne aj hodnotu celého majetku 
ak je spoločnosti uložené ochranné opatrenie podľa § 83b TZ). Avšak pri uplatňovaní takého-
to nároku sa môžu objaviť isté úskalia. Ide najmä o výšku uplatňovanej peňažnej čiastky. 

Pri čiastkach, ktoré sa pohybujú rádovo vo výške nanajvýš pár tisíc eur by 
s uplatnením takéhoto nároku nemalo byť zvlášť problematické. Horšie je to podľa autorovho 
názoru pri čiastke, ktorá sa blíži k stovkám tisícom eur. 

Konateľ, ktorý spôsobil svojim konaním škodu, však nemusí disponovať takýmito fi-
nančnými prostriedkami a jeho majetok tiež nemusí postačovať na uspokojenie takejto pohľa-
dávky. V takomto prípade je reálna možnosť zastaviť exekúciu podľa ustanovenia § 57 ods. 1 
písm. h) zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len 
ako „EP“ alebo „Exekučný poriadok“). 

Avšak vzhľadom na skutočnosť, že funkciu konateľa môže vykonávať len fyzická 
osoba, môže existovať predpoklad, že konateľ ešte niekedy v budúcnosti nadobudne nejaký 
majetok, ktorý by podliehal exekúcii. Odborná literatúra10 zastáva názor, že prednosť mal mať 
záujem oprávneného (v našom prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, pozn. autora) 
a v prípade jeho pozitívneho stanoviska k pokračovaniu exekúcie, by malo byť takéto stanovi-
sko oprávneného priorizované a v exekúcii by sa malo pokračovať. Domnievame sa, že 
v takomto to prípade je výlučne na zvážení spoločnosti, či bude ďalej trvať na exekúcii po-
vinného.  

Stanovisko oprávneného teda bude v drvivej väčšine prípadov záležať od hospodár-
skych výsledkov oprávneného a od miery postihnutia ochranným opatrením. Je samozrejmé, 
že pre spoločnosť, ktorá ročne vytvára čistý zisk vo výške niekoľkých stoviek tisíc eur, bude 
nárok vo výške napr. 35 000 eur možno postačujúce ak získa exekúciou, resp. dobrovoľným 
plnením konateľa aspoň pomernú časť svojho nároku. Naopak, pre spoločnosť, ktorej ročný 
čistý zisk sa počíta len vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur, bude nárok vo výške napr. 
35 000 eur bude nadobudnutie tejto peňažnej čiastky pomerne dôležitou úlohou. Chceme tým 
poukázať na skutočnosť, že trvanie oprávneného na exekúcii, resp. výkone rozhodnutia bude 
závisieť od konkrétnej situácie a bude celkom jednoznačne individuálne v každom prípade. 

V rámci právnej istoty, by z teoretického hľadiska malo byť vymáhanie tohto nároku 
na náhradu škody možným. Otázka preukazovania skutočnosti, že konateľ nekonal s náležitou 
odbornou starostlivosťou je mimoriadne dôležitá, keďže Obchodný zákonník to považuje za 
liberačný dôvod. Sme skôr toho názoru, že v prípade, ak konateľ spácha úmyselný trestný čin, 
malo by byť samozrejmé, že nekonal s náležitou odbornou starostlivosťou, a to z nasledujú-
ceho dôvodu. Pri úmyselnom zavinení, ktoré je vyjadrené v § 15 TZ, či už pri priamom alebo 
nepriamom úmysle, je u páchateľa prítomná vedomostná zložka konania a vôľová zložka ko-
nania má minimálne charakter uzrozumenia, ak nie chcenia spáchať trestný čin. 

Môžeme zahŕňať pod pojem „náležitá odborná starostlivosť“ aj konanie konateľa, kto-
rým napĺňa skutkovú podstatu úmyselného trestného činu? Podľa nášho názoru nie. Konanie 
s náležitou odbornou starostlivosťou musí totiž bez pochyby subsumovať pod seba aj povin-
nosť konať v zmysle platných právnych predpisov, čo samozrejme znamená aj Trestný zákon. 
 

                                                 
10 Števček, M., Ficová, S. a kol.: Exekučný poriadok. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 158. 
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V. Záver 
 

Otázky spojené s uplatňovaním si nároku na náhradu škody v takýchto prípadoch po-
važujem za veľmi aktuálne a doposiaľ neriešené. Podľa našich vedomostí súdy ešte počas 
účinnosti predmetnej novely Trestného zákona doposiaľ nepristúpili k uloženiu týchto 
ochranných opatrení, čo má za následok, že následný nárok spoločnosti voči konateľom zatiaľ 
nebol uplatnený. 

Článok sa zaoberá zodpovednosťou konateľa s. r. o. v prípade ak svojím protiprávnym 
konaním spôsobí uloženie ochranného opatrenia spoločnosti, čím jej spôsobí škodu, a to 
z dôvodu, že v takomto prípade nie je možné aplikovať ustanovenia Zákonníka práce. 

V článku sa venujeme tejto problematike aj z pohľadu samotnej náhrady škody pri nú-
tenom výkone rozhodnutia. Určite bude zaujímavé sledovať aplikačnú prax súdov po tom, čo 
sa prijme nový zákon11, ktorým sa má zaviesť tzv. pravá zodpovednosť právnických osôb. 

Pripravovaný zákon má umožniť trestnoprávne trestať právnické osoby nezávisle od 
toho, či bola totožnosť skutočného páchateľa trestného činu zistená a či bol tento páchateľ aj 
potrestaný. Rovnako je otázne, ako sa zákonodarca vysporiada so situáciami, pri ktorých ko-
nateľovi nedokážu spáchanie trestného činu, ale spoločnosti áno. Bude mať v takomto prípade 
spoločnosť možnosť nárokovať si náhradu škody? 
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[8].http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=faculty_schola
rship [dostupné online, cit. 24-11-2013, 13:29 SEČ]. 
[9] http://www.zbierka.sk/sk/aktuality/ms-priprav-zkon-o-trestnej-zodpovednosti-prvnickch-
osb.a-1057.html [dostupné online, cit. 22-11-2013, 12:28 SEČ]. 
[10] Rozsudok Nejvyššího soudu ČR, sp. zn.: 29 Cdo 695/2000. 
 
Summary 
 

In the processed article author deals with the liability for damage caused by criminal 
act of company's executive director, which leads to imposition of protective measures in the 
form of confiscation of assets or confiscation of a monetary sum. The author tries to point out 
the basic issues related to the recovery of the damages by the company. Firstly the author an-
swers the question, whether it is possible to recover these kind of damages by the company, 
and then deals with the issues related to indemnification. Author also outlines the possible 
questions arising from the prepared Act on Corporate Criminal Liability. 
 
                                                 
11 Viac na: http://www.zbierka.sk/sk/aktuality/ms-priprav-zkon-o-trestnej-zodpovednosti-prvnickch-osb.a-1057. 
html [cit. 22-11-2013, 12:28 SEČ]. 
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sobenej protizákonným konaním, ktoré malo za následok uloženie ochranného opatrenia spo-
ločnosti). 

Obchodný zákonník počíta so situáciou, v ktorej by konateľ nemal záujem na plnení 
svojej povinnosti. Z tohto dôvodu existuje žaloba spoločníka podľa § 122 ods. 3 ObZ. Vý-
sledkom takéhoto konania by bol rozsudok, ktorý by zaväzoval konateľa spoločnosti nahradiť 
spoločnosti škodu. Škoda by v tomto prípade predstavovala výšku peňažnej čiastky určenej na 
zhabanie rozhodnutím v trestnom konaní (TZ umožňuje uložiť ochranné opatrenie zhabania 
peňažnej čiastky v rozsahu 800 eur do 1 660 000 eur, eventuálne aj hodnotu celého majetku 
ak je spoločnosti uložené ochranné opatrenie podľa § 83b TZ). Avšak pri uplatňovaní takého-
to nároku sa môžu objaviť isté úskalia. Ide najmä o výšku uplatňovanej peňažnej čiastky. 

Pri čiastkach, ktoré sa pohybujú rádovo vo výške nanajvýš pár tisíc eur by 
s uplatnením takéhoto nároku nemalo byť zvlášť problematické. Horšie je to podľa autorovho 
názoru pri čiastke, ktorá sa blíži k stovkám tisícom eur. 

Konateľ, ktorý spôsobil svojim konaním škodu, však nemusí disponovať takýmito fi-
nančnými prostriedkami a jeho majetok tiež nemusí postačovať na uspokojenie takejto pohľa-
dávky. V takomto prípade je reálna možnosť zastaviť exekúciu podľa ustanovenia § 57 ods. 1 
písm. h) zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len 
ako „EP“ alebo „Exekučný poriadok“). 

Avšak vzhľadom na skutočnosť, že funkciu konateľa môže vykonávať len fyzická 
osoba, môže existovať predpoklad, že konateľ ešte niekedy v budúcnosti nadobudne nejaký 
majetok, ktorý by podliehal exekúcii. Odborná literatúra10 zastáva názor, že prednosť mal mať 
záujem oprávneného (v našom prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, pozn. autora) 
a v prípade jeho pozitívneho stanoviska k pokračovaniu exekúcie, by malo byť takéto stanovi-
sko oprávneného priorizované a v exekúcii by sa malo pokračovať. Domnievame sa, že 
v takomto to prípade je výlučne na zvážení spoločnosti, či bude ďalej trvať na exekúcii po-
vinného.  

Stanovisko oprávneného teda bude v drvivej väčšine prípadov záležať od hospodár-
skych výsledkov oprávneného a od miery postihnutia ochranným opatrením. Je samozrejmé, 
že pre spoločnosť, ktorá ročne vytvára čistý zisk vo výške niekoľkých stoviek tisíc eur, bude 
nárok vo výške napr. 35 000 eur možno postačujúce ak získa exekúciou, resp. dobrovoľným 
plnením konateľa aspoň pomernú časť svojho nároku. Naopak, pre spoločnosť, ktorej ročný 
čistý zisk sa počíta len vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur, bude nárok vo výške napr. 
35 000 eur bude nadobudnutie tejto peňažnej čiastky pomerne dôležitou úlohou. Chceme tým 
poukázať na skutočnosť, že trvanie oprávneného na exekúcii, resp. výkone rozhodnutia bude 
závisieť od konkrétnej situácie a bude celkom jednoznačne individuálne v každom prípade. 

V rámci právnej istoty, by z teoretického hľadiska malo byť vymáhanie tohto nároku 
na náhradu škody možným. Otázka preukazovania skutočnosti, že konateľ nekonal s náležitou 
odbornou starostlivosťou je mimoriadne dôležitá, keďže Obchodný zákonník to považuje za 
liberačný dôvod. Sme skôr toho názoru, že v prípade, ak konateľ spácha úmyselný trestný čin, 
malo by byť samozrejmé, že nekonal s náležitou odbornou starostlivosťou, a to z nasledujú-
ceho dôvodu. Pri úmyselnom zavinení, ktoré je vyjadrené v § 15 TZ, či už pri priamom alebo 
nepriamom úmysle, je u páchateľa prítomná vedomostná zložka konania a vôľová zložka ko-
nania má minimálne charakter uzrozumenia, ak nie chcenia spáchať trestný čin. 

Môžeme zahŕňať pod pojem „náležitá odborná starostlivosť“ aj konanie konateľa, kto-
rým napĺňa skutkovú podstatu úmyselného trestného činu? Podľa nášho názoru nie. Konanie 
s náležitou odbornou starostlivosťou musí totiž bez pochyby subsumovať pod seba aj povin-
nosť konať v zmysle platných právnych predpisov, čo samozrejme znamená aj Trestný zákon. 
 

                                                 
10 Števček, M., Ficová, S. a kol.: Exekučný poriadok. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 158. 
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Kolektívne vyjednávanie v ruskej federácii 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Právna úprava kolektívneho vyjednávania v Ruskej federácii je zakotvená predovšet-
kým v šiestej a siedmej hlave  Pracovného zákonníka Ruskej Federácie zo dňa 30. decembra 
2001  Č 197-FZ s účinnosťou od 1. februára 2002 (ďalej len „Pracovný zákonník RF“).1 

 
II. Kolektívne vyjednávanie2 

 
Podľa článku 36 Pracovného zákonníka RF sa zástupcovia zamestnancov a zamestná-

vateľov zúčastňujú kolektívnych vyjednávaní na prípravu, uzatvorenie alebo zmenu kolektív-
nej zmluvy alebo dohody, a majú právo iniciovať uskutočnenie takýchto rokovaní.3 

Zástupcovia strany, ktorí obdržia písomný návrh na začatie kolektívneho vyjednáva-
nia, sú povinní vstúpiť do vyjednávania do siedmich kalendárnych dní odo dňa obdržania 
daného návrhu iniciátora kolektívneho vyjednávania, pričom pošlú iniciátorovi kolektívneho 
vyjednávania odpoveď s uvedením svojich zástupcov, ktorí sa budú zúčastňovať práce v ko-
misii pre kolektívne vyjednávanie, a ich oprávneniami. Deň začiatku kolektívneho vyjedná-
vania je deň nasledujúci po dni doručenia odpovede iniciátorom na začatie kolektívneho vy-
jednávania. 

Nie je dovolené vedenie kolektívneho vyjednávania a uzatváranie kolektívnych zmlúv 
a dohôd v mene zamestnancov osobami, ktoré zastupujú záujmy zamestnávateľov, a tiež or-
ganizáciami alebo orgánmi zriadenými alebo financovanými zamestnávateľmi, orgánmi vý-
konnej moci, orgánmi miestnej samosprávy, politickými stranami, s výnimkou prípadov sta-
novených Pracovným zákonníkom RF. 
 

III. Postup pri kolektívnom vyjednávaní 
 

V zmysle článku 37 Pracovného zákonníka RF majú zástupcovia strán, ktorí sa zúčas-
tňujú kolektívneho vyjednávania, voľnosť vo výbere otázok regulujúcich sociálno-pracovné 
vzťahy. 

Dve alebo viaceré primárne odborové organizácie, združujúce v súhrne viac ako polo-
vicu zamestnancov zamestnávateľa, si môžu na riešenie ich zvolených orgánov vytvoriť jedi-
ný zastupujúci orgán pre kolektívne vyjednávanie, vypracovanie jediného návrhu kolektívnej 
zmluvy a uzavretie kolektívnej zmluvy (ďalej len „jediný zastupujúci orgán“). Formovanie 
jediného zastupujúceho orgánu sa vykonáva na základe princípu pomerného zastúpenia v zá-
vislosti od počtu členov odborov. Do jeho zloženia musí byť zaradený zástupca každej z pri-
márnych odborových organizácií, ktoré kreovali jediný zastupujúci orgán. Jediný zastupujúci 
orgán má právo zaslať zamestnávateľovi (jeho zástupcovi) návrh na začatie kolektívneho vy-
                                                 
1 www.trkodeks.ru. 
2 Kolektívne vyjednávanie bolo v Slovenskej republike upravené po prvýkrát v roku 1991. Bližšie pozri 
a porovnaj: Macková, Z.: Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo a reforma dôchodkového systému v Slovenskej 
republike. s. 112-139. /online/. Pracovní právo 2011 – Sociálny dialóg (elektronický zdroj), Brno : Masarykova 
univerzita, 2011. Spisy Právnické fakulty MU č. 406 (řada teoretická). s. 112-139. 
3 V Slovenskej republike ide o kolektívne vyjednávanie medzi odbormi a zamestnávateľmi, t. j. na nižšej úrovni. 
Na celoštátnej úrovni dohodovacím orgánom hospodárskeho a sociálneho partnerstva je Rada hospodárskej 
a sociálnej dohody SR. Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť. 
Šamorín : Heuréka, 2009, s. 17-18. 
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jednávania na prípravu, uzatváranie alebo zmenu kolektívnej zmluvy v mene všetkých za-
mestnancov. 

Primárna odborová organizácia, ktorá združuje viac ako polovicu zamestnancov orga-
nizácie, samostatne zárobkovo činnej osoby, má právo podľa rozhodnutia jeho voleného or-
gánu zaslať zamestnávateľovi (jeho zástupcovi) návrh na začatie kolektívneho vyjednávania v 
mene všetkých zamestnancov bez predchádzajúceho vytvorenia jediného zastupujúceho orgá-
nu. 

Pokiaľ ani jedna z primárnych odborových organizácií alebo súhrn primárnych odbo-
rových organizácií, ktoré chcú vytvoriť jediný zastupujúci orgán, nezdružujú viac než polovi-
cu zamestnancov daného zamestnávateľa, potom členská schôdza (konferencia) zamestnan-
cov tajným hlasovaním môže určiť tú primárnu odborovú organizáciu, ktorá so súhlasom jej 
voleného orgánu sa zaručí zaslať zamestnávateľovi (jeho zástupcovi) návrh na začatie kolek-
tívneho vyjednávania v mene všetkých zamestnancov. V prípadoch, keď takáto primárna od-
borová organizácia nie je určená alebo zamestnanci zamestnávateľa nie sú združení v žiadnej 
primárnej odborovej organizácií, členská schôdza (konferencia) zamestnancov tajným hlaso-
vaním môže zvoliť z počtu zamestnancov iného zástupcu (zastupujúci orgán) a dať mu prí-
slušné právomoci. 

Primárna odborová organizácia, jediný zastupujúci orgán alebo iný zástupca (zastupu-
júci orgán) zamestnancov, oprávnení vystúpiť s iniciatívou uskutočnenia kolektívneho vyjed-
návania v súlade s odsekom 2 až 4 tohto článku, sú povinní súčasne so zaslaním zamestnáva-
teľovi (jeho zástupcovi) návrhu na začatie daného kolektívneho vyjednávania informovať 
všetky ostatné primárne odborové organizácie, združujúce zamestnancov daného zamestnáva-
teľa, a do piatich nasledujúcich pracovných dní vytvoriť s ich súhlasom jediný zastupujúci 
orgán alebo zahrnúť ich zástupcov do zloženia existujúceho zastupujúceho orgánu. Ak v sta-
novenej lehote dané primárne odborové organizácie neoznámia svoje stanovisko alebo od-
mietnu poslať svojich zástupcov do zloženia jediného zastupujúceho orgánu, potom sa kolek-
tívne vyjednávanie začne bez ich účasti. Napriek tomu sa primárnym odborovým organizá-
ciám, ktoré sa nezúčastňujú kolektívneho vyjednávania, do jedného mesiaca odo dňa začatia 
kolektívneho vyjednávania zachová právo poslať svojich zástupcov do zloženia jediného za-
stupujúceho orgánu. V prípade, keď zástupcom zamestnancov na kolektívnom vyjednávaní  je 
jediný zastupujúci orgán, členovia tohto orgánu zastupujú stranu zamestnancov v komisii pre 
kolektívne vyjednávanie. 

Právo na vedenie kolektívneho vyjednávania, podpisovanie dohôd v mene zamestnan-
cov na úrovni Ruskej federácie, jedného alebo niekoľkých subjektov Ruskej federácie, odvet-
ví, území patrí príslušným odborom (združeniam odborových zväzov). Ak existuje na zodpo-
vedajúcej úrovni viacero odborov (odborových združení), každý z nich má právo na zastupo-
vanie v jedinom zastupujúcom orgáne pre vedenie kolektívneho vyjednávania, ktorý je tvore-
ný s ohľadom na počet prezentovaný nimi členov odborov. Ak absentuje dôveryhodnosť o 
vytvorení jediného zastupujúceho orgánu pre vedenie kolektívneho vyjednávania, právo na 
jeho vedenie patrí odborovému zväzu (združeniu odborových zväzov), združujúcemu najväčší 
počet členov odborov (odborov). 

Strany sú povinné poskytnúť si navzájom najneskôr do dvoch týždňov odo dňa prijatia 
príslušnej žiadosti informácie potrebné pre kolektívne vyjednávanie. 

Účastníci kolektívneho vyjednávania, iné osoby, spojené s kolektívnym vyjednáva-
ním, nesmú zverejňovať získané informácie, ak tieto informácie patria k zákonom chránené-
mu tajomstvu (štátnemu, úradnému, obchodnému alebo inému). Osoby, ktorá zverejnia takéto 
informácie, podliehajú disciplinárnej, administratívnej, občianskoprávnej a trestnej zodpo-
vednosti v súlade s postupom stanoveným týmto zákonníkom a inými federálnymi zákonmi. 

Lehoty, miesto a postup realizácie kolektívneho vyjednávania sa určujú zástupcami 
strán, ktorí sú účastníkmi týchto vyjednávaní. 
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IV. Záruky a náhrady pre osoby 
zúčastňujúce sa kolektívneho vyjednávania 

 
Osoby, ktoré sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania, prípravy návrhu kolektívnej 

zmluvy alebo dohody, sú oslobodené od základnej práce pri zachovaní priemerného zárobku 
po dobu určenú dohodou strán, ale nie viac ako tri mesiace. 

Všetky náklady, ktoré sú spojené s účasťou na kolektívnom vyjednávaní, sa kompen-
zujú spôsobom ustanoveným pracovným zákonodarstvom a inými normatívnymi právnymi 
aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, kolektívnej zmluve, dohode. Úhradu služieb 
odborníkov, špecialistov a sprostredkovateľov vykonáva pozývajúca strana, ak kolektívna 
zmluva, dohoda neustanovuje inak. 

Zástupcovia zamestnancov, zúčastňujúcich sa kolektívneho vyjednávania, po dobu vy-
jednávania nemôžu byť bez predchádzajúceho súhlasu orgánu, splnomocňujúceho ich na za-
stupovanie, podrobení disciplinárnemu trestu, prevedení na inú prácu alebo prepustení z pod-
netu zamestnávateľa, s výnimkou prípadov ukončenia pracovnej zmluvy pre porušenie pra-
covnej disciplíny, ktoré sú podľa tohto zákonníka, iných federálnych zákonov, zakotvené ako 
dôvod prepustenia z práce. 
 

V. Kolektívna zmluva 
 

Kolektívna zmluva je právny úkon, upravujúci sociálno-pracovné vzťahy v organizácii 
alebo u samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorý uzatvárajú v mene zamestnancov a zamest-
návateľov ich zástupcovia. 

Ak sa nedosiahne dohoda medzi stranami o jednotlivých ustanoveniach návrhu kolek-
tívnej zmluvy do troch mesiacov odo dňa začatia kolektívneho vyjednávania, strany musia 
podpísať kolektívnu zmluvu s dohodnutými podmienkami a súčasne i protokol rozporov. Ne-
vyriešené rozpory môžu byť predmetom ďalšieho kolektívneho vyjednávania alebo riešené 
podľa tohto zákonníka, iných federálnych zákonov. 

Kolektívna zmluva môže byť uzatvorená v organizácii ako celok, v jej pobočkách, za-
stupiteľských úradoch a iných oddelených podoblastiach. 

Na kolektívne vyjednávanie týkajúce sa prípravy, uzatvorenia alebo zmeny kolektívnej 
zmluvy na pobočke, ústredí alebo samostatnom útvare organizácie zamestnávateľ prenáša 
nevyhnutné právomoci na vedúceho tohto útvaru alebo inú osobu v súlade s 1. odsekom člán-
ku 33 tohto zákonníka. Právo zastupovať záujmy zamestnancov tohto útvaru má zástupca 
zamestnancov útvaru, vymedzené v súlade s pravidlami ustanovenými na vedenie kolektívne-
ho vyjednávania v organizácii ako celku (2. – 5. odsek článku 37 tohto zákonníka). 
 

VI. Obsah a štruktúra kolektívnej zmluvy4 

 
Obsah a štruktúra kolektívnej zmluvy sú vymedzené stranami. 
Do kolektívnej zmluvy môžu byť zahrnuté povinnosti zamestnancov a zamestnávate-

ľov nasledujúcich oblastí: formy, systémy a výška mzdy; vyplácanie dávok, náhrad; mecha-
                                                 
4 V Slovenskej republike kolektívna zmluva obdobne spravidla obsahuje záväzky a ustanovenia, ktoré možno 
rozčleniť do hlavných častí (oblastí), ako napr. základné ustanovenia, vzťahy medzi zamestnávateľmi a prísluš-
nou odborovou organizáciou, politika zamestnanosti, pracovnoprávna oblasť, odmeňovanie zamestnancov, bez-
pečnosť a ochrana zdravia pri práci, riešenie sťažností a predchádzanie sporom a záverečné ustanovenia. Kolek-
tívna zmluva a nároky (benefity) zamestnancov, ako aj záväzky zamestnávateľa z nej vyplývajúce, sú platné 
rovnako vo vzťahu ku všetkým zamestnancom daného podniku bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi odbo-
rov. Bližšie pozri a porovnaj: Čambáliková, M., Macková, Z., Buday, P., Pobjecká, G., Klocoková, J.: Analýza 
fungovania sociálneho dialógu v Slovenskej republike z pohľadu KOZ. Máj 2012,  
http://www.socialnydialog.sk/data/files/Aktivity/Analyza_soc_dialg_odbory.pdf, s. 30-31. 
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jednávania na prípravu, uzatváranie alebo zmenu kolektívnej zmluvy v mene všetkých za-
mestnancov. 

Primárna odborová organizácia, ktorá združuje viac ako polovicu zamestnancov orga-
nizácie, samostatne zárobkovo činnej osoby, má právo podľa rozhodnutia jeho voleného or-
gánu zaslať zamestnávateľovi (jeho zástupcovi) návrh na začatie kolektívneho vyjednávania v 
mene všetkých zamestnancov bez predchádzajúceho vytvorenia jediného zastupujúceho orgá-
nu. 

Pokiaľ ani jedna z primárnych odborových organizácií alebo súhrn primárnych odbo-
rových organizácií, ktoré chcú vytvoriť jediný zastupujúci orgán, nezdružujú viac než polovi-
cu zamestnancov daného zamestnávateľa, potom členská schôdza (konferencia) zamestnan-
cov tajným hlasovaním môže určiť tú primárnu odborovú organizáciu, ktorá so súhlasom jej 
voleného orgánu sa zaručí zaslať zamestnávateľovi (jeho zástupcovi) návrh na začatie kolek-
tívneho vyjednávania v mene všetkých zamestnancov. V prípadoch, keď takáto primárna od-
borová organizácia nie je určená alebo zamestnanci zamestnávateľa nie sú združení v žiadnej 
primárnej odborovej organizácií, členská schôdza (konferencia) zamestnancov tajným hlaso-
vaním môže zvoliť z počtu zamestnancov iného zástupcu (zastupujúci orgán) a dať mu prí-
slušné právomoci. 

Primárna odborová organizácia, jediný zastupujúci orgán alebo iný zástupca (zastupu-
júci orgán) zamestnancov, oprávnení vystúpiť s iniciatívou uskutočnenia kolektívneho vyjed-
návania v súlade s odsekom 2 až 4 tohto článku, sú povinní súčasne so zaslaním zamestnáva-
teľovi (jeho zástupcovi) návrhu na začatie daného kolektívneho vyjednávania informovať 
všetky ostatné primárne odborové organizácie, združujúce zamestnancov daného zamestnáva-
teľa, a do piatich nasledujúcich pracovných dní vytvoriť s ich súhlasom jediný zastupujúci 
orgán alebo zahrnúť ich zástupcov do zloženia existujúceho zastupujúceho orgánu. Ak v sta-
novenej lehote dané primárne odborové organizácie neoznámia svoje stanovisko alebo od-
mietnu poslať svojich zástupcov do zloženia jediného zastupujúceho orgánu, potom sa kolek-
tívne vyjednávanie začne bez ich účasti. Napriek tomu sa primárnym odborovým organizá-
ciám, ktoré sa nezúčastňujú kolektívneho vyjednávania, do jedného mesiaca odo dňa začatia 
kolektívneho vyjednávania zachová právo poslať svojich zástupcov do zloženia jediného za-
stupujúceho orgánu. V prípade, keď zástupcom zamestnancov na kolektívnom vyjednávaní  je 
jediný zastupujúci orgán, členovia tohto orgánu zastupujú stranu zamestnancov v komisii pre 
kolektívne vyjednávanie. 

Právo na vedenie kolektívneho vyjednávania, podpisovanie dohôd v mene zamestnan-
cov na úrovni Ruskej federácie, jedného alebo niekoľkých subjektov Ruskej federácie, odvet-
ví, území patrí príslušným odborom (združeniam odborových zväzov). Ak existuje na zodpo-
vedajúcej úrovni viacero odborov (odborových združení), každý z nich má právo na zastupo-
vanie v jedinom zastupujúcom orgáne pre vedenie kolektívneho vyjednávania, ktorý je tvore-
ný s ohľadom na počet prezentovaný nimi členov odborov. Ak absentuje dôveryhodnosť o 
vytvorení jediného zastupujúceho orgánu pre vedenie kolektívneho vyjednávania, právo na 
jeho vedenie patrí odborovému zväzu (združeniu odborových zväzov), združujúcemu najväčší 
počet členov odborov (odborov). 

Strany sú povinné poskytnúť si navzájom najneskôr do dvoch týždňov odo dňa prijatia 
príslušnej žiadosti informácie potrebné pre kolektívne vyjednávanie. 

Účastníci kolektívneho vyjednávania, iné osoby, spojené s kolektívnym vyjednáva-
ním, nesmú zverejňovať získané informácie, ak tieto informácie patria k zákonom chránené-
mu tajomstvu (štátnemu, úradnému, obchodnému alebo inému). Osoby, ktorá zverejnia takéto 
informácie, podliehajú disciplinárnej, administratívnej, občianskoprávnej a trestnej zodpo-
vednosti v súlade s postupom stanoveným týmto zákonníkom a inými federálnymi zákonmi. 

Lehoty, miesto a postup realizácie kolektívneho vyjednávania sa určujú zástupcami 
strán, ktorí sú účastníkmi týchto vyjednávaní. 
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nizmus regulácie odmeny za prácu so zreteľom na rast cien, úroveň inflácie, splnenie ukazo-
vateľov stanovených kolektívnou zmluvou; zamestnanosť, rekvalifikácia, podmienky prepúš-
ťania zamestnancov; pracovný čas a čas odpočinku, zahrňujúce otázky poskytovania a výme-
ry dovoleniek; zlepšenie podmienok a ochrany práce zamestnancov, vrátane žien a mladis-
tvých; rešpektovanie záujmov zamestnancov pri privatizácii štátneho a obecného majetku; 
ekologická bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov vo výrobe; záruky a úľavy zamest-
nancov spájajúcich prácu so vzdelávaním; ozdravenie a odpočinok zamestnancov a členov ich 
rodín; čiastočná alebo úplná úhrada stravovania zamestnancov; kontrola plnenia kolektívnej 
zmluvy, postup, na základe ktorého budú realizované zmeny a doplnenia, zodpovednosť strán, 
zabezpečenie bežných podmienok činnosti zástupcov zamestnancov, spôsob informovania 
zamestnancov o plnení kolektívnej zmluvy; odstúpenie od štrajku pri splnení príslušných 
podmienok kolektívnej zmluvy; iné otázky určené stranami. 

V kolektívnej zmluve so zreteľom na finančno-ekonomickú situáciu zamestnávateľa 
môžu byť zakotvené úľavy a výhody pre zamestnancov, podmienky práce, výhodnejšie 
v porovnaní s ustanovenými v zákonoch, iných normatívnych právnych aktoch, dohodách. 
 

VII. Platnosť kolektívnej zmluvy 
 

Kolektívna zmluva sa uzatvára na dobu najviac na tri roky a nadobúda účinnosť dňom 
jej podpísania stranami alebo odo dňa stanoveného v kolektívnej zmluve. Strany majú právo 
predĺžiť platnosť kolektívnej zmluvy na obdobie nie dlhšie ako tri roky. 

Platnosť kolektívnej zmluvy sa vzťahuje na všetkých zamestnancov organizácie, sa-
mostatne zárobkovo činné osoby, a pôsobnosť kolektívnej zmluvy uzatvorenej na pobočkách, 
ústredí alebo inom samostatnom útvare organizácie, na všetkých  zamestnancov príslušného 
útvaru. Kolektívna zmluva zostáva v platnosti v prípade zmeny názvu organizácie, reštruktu-
ralizácie organizácie formou transformácie, ako aj ukončenie pracovnej zmluvy s vedúcim 
organizácie. 

Pri zmene formy vlastníctva organizácie zostáva kolektívna zmluva v platnosti do 
troch mesiacov odo dňa prechodu vlastníckych práv. Pri reorganizácii organizácie vo forme 
zlúčenia, pristúpenia, rozdelenia, oddelenia, zostáva kolektívna zmluva v platnosti po dobu 
trvania reštrukturalizácie. Pri reorganizácii alebo zmene formy vlastníctva ktorákoľvek zo 
strán má právo zaslať druhej strane návrh na uzatvorenie novej kolektívnej zmluvy alebo pre-
dĺženie platnosti predchádzajúcej na dobu do troch rokov. Pri likvidácii organizácie kolektív-
na zmluva zostáva v platnosti počas trvania likvidácie. 
 

VIII. Dohoda a jej druhy 
 

Dohoda je právny akt upravujúci sociálno-pracovné vzťahy a stanovujúci všeobecné 
princípy úpravy s nimi spojených ekonomických vzťahov, uzatváraných medzi splnomocne-
nými zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov na federálnej, medziregionálnej, regionál-
nej, odvetvovej (medziodvetvovej) a teritoriálnej úrovni sociálneho partnerstva v medziach 
svojej kompetencie. Po dohode strán, zúčastňujúcich sa kolektívneho vyjednávania, môžu byť 
dohody bilaterálne a trilaterálne. 

Dohody, ustanovujúce celkové alebo čiastočné financovanie z príslušných rozpočtov, 
uzatvárajú sa pri povinnej účasti príslušných orgánov výkonnej moci alebo orgánov miestnej 
samosprávy, ktoré sú stranami dohody. V závislosti od oblasti úpravy sociálno-pracovných 
vzťahov sa môžu uzatvárať dohody: generálne, medziregionálne, regionálne, odvetvové (me-
dziodvetvové), teritoriálne a iné dohody. 

Generálna dohoda stanovuje všeobecné princípy úpravy sociálno-pracovných vzťahov 
a s nimi súvisiacich ekonomických vzťahov na federálnej úrovni.  
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Medziregionálna dohoda stanovuje všeobecné princípy úpravy sociálno-pracovných 
vzťahov a s nimi súvisiacich ekonomických vzťahov na úrovni dvoch alebo viacerých subjek-
tov Ruskej federácie. 

Regionálna dohoda ustanovuje všeobecné princípy úpravy sociálno-pracovných vzťa-
hov a s nimi súvisiacich ekonomických vzťahov na úrovni  subjektu Ruskej federácie. 
Odvetvová (medziodvetvová) dohoda stanovuje všeobecné podmienky odmeňovania za prá-
cu, záruky, náhrady a úľavy zamestnancom odvetvia (odvetví). Odvetvová (medziodvetvová) 
dohoda sa môže uzatvárať na federálnej, medziregionálnej, regionálnej, teritoriálne úrovni 
sociálneho partnerstva. 

Teritoriálna dohoda ustanovuje všeobecné podmienky práce, záruky, náhrady a úľavy 
zamestnancom na území príslušného obecného útvaru. 

Ostatné dohody – dohody, ktoré môžu byť uzatvárané stranami na akejkoľvek úrovni 
sociálneho partnerstva v jednotlivých oblastiach sociálno-pracovných vzťahov a iných bez-
prostredne s nimi súvisiacich vzťahov. 
 

IX. Obsah a štruktúra dohody 
 

Obsah a štruktúra dohody sa určí po dohode medzi zástupcami strán, ktorí majú voľ-
nosť vo výbere okruhov otázok na diskusiu a zahrnutie do dohody. 

Do dohody môžu byť zahrnuté vzájomné povinnosti strán, týkajúce sa nasledujúcich 
otázok: odmena za prácu; podmienky a ochrana práce; režimy práce a odpočinku; rozvoj so-
ciálneho partnerstva; iné problémy vymedzené stranami. 
 

X. Postup vypracovania návrhu dohody a uzatvorenie dohody 
 

Návrh dohody sa  vypracováva v priebehu kolektívneho vyjednávania. 
Uzavretie a zmena dohôd, ktoré si vyžadujú rozpočtové financovanie, sa podľa vše-

obecného pravidla, uskutočňuje stranami do prípravy návrhu príslušného rozpočtu na rozpoč-
tový rok, vzťahujúci sa na dobu trvania dohody. 

Generálna dohoda, odvetvové (medziodvetvové) dohody po odvetviach, organizáciách 
financovaných z federálneho rozpočtu, musia byť uzatvorené v súlade so všeobecným pravid-
lom do prijatia návrhu federálneho zákona o federálnom rozpočte na určený rozpočtový rok 
do štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. 

Regionálne a teritoriálne dohody sa musia uzatvárať podľa všeobecného pravidla do 
prijatia návrhov jednotlivých rozpočtov zastupiteľskými orgánmi subjektov Ruskej federácie 
a orgánmi miestnej samosprávy. 

Postup, lehoty vypracovania návrhu dohody a uzavretia dohody sú určené komisiou. 
Komisia má právo informovať zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi združenia zamestnávate-
ľov, vedúcich kolektívneho vyjednávania na vypracovanie návrhu dohody a uzatvorenie do-
hody, o začiatku kolektívneho vyjednávania, a tiež navrhnúť im formy možnej účasti na ko-
lektívnom vyjednávaní. Zamestnávatelia, ktorí obdržali predmetné oznámenie, sú povinní 
informovať o tom volený orgán primárnej odborovej organizácie, združujúcej zamestnancov 
daného zamestnávateľa. Dohody sa podpisujú zástupcami strán. 
 

XI. Platnosť dohody 
 

Dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpísania stranami alebo odo dňa stanoveného 
v dohode. Doba platnosti dohody sa určuje stranami, ale nesmie prekročiť dobu troch rokov. 
Strany majú právo jedenkrát predĺžiť platnosť dohody na dobu nepresahujúcu tri roky. 

Dohoda sa vzťahuje na vzťahy: 
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nizmus regulácie odmeny za prácu so zreteľom na rast cien, úroveň inflácie, splnenie ukazo-
vateľov stanovených kolektívnou zmluvou; zamestnanosť, rekvalifikácia, podmienky prepúš-
ťania zamestnancov; pracovný čas a čas odpočinku, zahrňujúce otázky poskytovania a výme-
ry dovoleniek; zlepšenie podmienok a ochrany práce zamestnancov, vrátane žien a mladis-
tvých; rešpektovanie záujmov zamestnancov pri privatizácii štátneho a obecného majetku; 
ekologická bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov vo výrobe; záruky a úľavy zamest-
nancov spájajúcich prácu so vzdelávaním; ozdravenie a odpočinok zamestnancov a členov ich 
rodín; čiastočná alebo úplná úhrada stravovania zamestnancov; kontrola plnenia kolektívnej 
zmluvy, postup, na základe ktorého budú realizované zmeny a doplnenia, zodpovednosť strán, 
zabezpečenie bežných podmienok činnosti zástupcov zamestnancov, spôsob informovania 
zamestnancov o plnení kolektívnej zmluvy; odstúpenie od štrajku pri splnení príslušných 
podmienok kolektívnej zmluvy; iné otázky určené stranami. 

V kolektívnej zmluve so zreteľom na finančno-ekonomickú situáciu zamestnávateľa 
môžu byť zakotvené úľavy a výhody pre zamestnancov, podmienky práce, výhodnejšie 
v porovnaní s ustanovenými v zákonoch, iných normatívnych právnych aktoch, dohodách. 
 

VII. Platnosť kolektívnej zmluvy 
 

Kolektívna zmluva sa uzatvára na dobu najviac na tri roky a nadobúda účinnosť dňom 
jej podpísania stranami alebo odo dňa stanoveného v kolektívnej zmluve. Strany majú právo 
predĺžiť platnosť kolektívnej zmluvy na obdobie nie dlhšie ako tri roky. 

Platnosť kolektívnej zmluvy sa vzťahuje na všetkých zamestnancov organizácie, sa-
mostatne zárobkovo činné osoby, a pôsobnosť kolektívnej zmluvy uzatvorenej na pobočkách, 
ústredí alebo inom samostatnom útvare organizácie, na všetkých  zamestnancov príslušného 
útvaru. Kolektívna zmluva zostáva v platnosti v prípade zmeny názvu organizácie, reštruktu-
ralizácie organizácie formou transformácie, ako aj ukončenie pracovnej zmluvy s vedúcim 
organizácie. 

Pri zmene formy vlastníctva organizácie zostáva kolektívna zmluva v platnosti do 
troch mesiacov odo dňa prechodu vlastníckych práv. Pri reorganizácii organizácie vo forme 
zlúčenia, pristúpenia, rozdelenia, oddelenia, zostáva kolektívna zmluva v platnosti po dobu 
trvania reštrukturalizácie. Pri reorganizácii alebo zmene formy vlastníctva ktorákoľvek zo 
strán má právo zaslať druhej strane návrh na uzatvorenie novej kolektívnej zmluvy alebo pre-
dĺženie platnosti predchádzajúcej na dobu do troch rokov. Pri likvidácii organizácie kolektív-
na zmluva zostáva v platnosti počas trvania likvidácie. 
 

VIII. Dohoda a jej druhy 
 

Dohoda je právny akt upravujúci sociálno-pracovné vzťahy a stanovujúci všeobecné 
princípy úpravy s nimi spojených ekonomických vzťahov, uzatváraných medzi splnomocne-
nými zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov na federálnej, medziregionálnej, regionál-
nej, odvetvovej (medziodvetvovej) a teritoriálnej úrovni sociálneho partnerstva v medziach 
svojej kompetencie. Po dohode strán, zúčastňujúcich sa kolektívneho vyjednávania, môžu byť 
dohody bilaterálne a trilaterálne. 

Dohody, ustanovujúce celkové alebo čiastočné financovanie z príslušných rozpočtov, 
uzatvárajú sa pri povinnej účasti príslušných orgánov výkonnej moci alebo orgánov miestnej 
samosprávy, ktoré sú stranami dohody. V závislosti od oblasti úpravy sociálno-pracovných 
vzťahov sa môžu uzatvárať dohody: generálne, medziregionálne, regionálne, odvetvové (me-
dziodvetvové), teritoriálne a iné dohody. 

Generálna dohoda stanovuje všeobecné princípy úpravy sociálno-pracovných vzťahov 
a s nimi súvisiacich ekonomických vzťahov na federálnej úrovni.  
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– všetkých zamestnávateľov, ktorí sú členmi združenia zamestnávateľov uzatvárajúceho do-
hodu. Zrušenie členstva v združení zamestnávateľov neoslobodzuje zamestnávateľa od plne-
nia dohody uzatvorenej počas jeho členstva. Zamestnávateľ, ktorí vstupuje do združenia za-
mestnávateľov počas platnosti dohody, je povinný splniť záväzky, stanovené v tejto dohode; 

– zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi združenia zamestnávateľov uzatvárajúceho dohodu, 
avšak splnomocnili dané združenie, aby sa v ich mene zúčastňovalo na kolektívnom vyjedná-
vaní a uzatvorilo dohodu alebo pristúpilo k dohode po jej uzavretí; 

– orgánov štátnej moci a orgánov miestnej samosprávy v medziach prevzatých na seba zá-
väzkov. 

Vo vzťahu zamestnávateľov – federálnych štátnych úradov, štátnych úradov subjektov 
Ruskej federácie, obecných inštitúcií a iných organizácií, financovaných z príslušných roz-
počtov, dohoda platí aj v prípade, keď ju uzavretá v ich mene príslušným orgánom štátu alebo 
orgánom miestnej samosprávy (článok 34 tohto zákonníka). 

Dohoda platí vo vzťahu všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovných vzťahoch so 
zamestnávateľmi, uvedenými v odsekoch 3 a 4 tohto článku. V tých prípadoch, kedy vo vzťa-
hu zamestnancov pôsobí súčasne niekoľko dohôd, uplatňujú sa podmienky dohôd, najvýhod-
nejšie pre zamestnancov. 

Na návrh strán, ktoré uzatvorili odvetvovú dohodu na federálnej úrovni, vedúci fede-
rálneho orgánu výkonnej moci, realizujúceho výkon funkcií štátnej politiky a normatívno-
právnej regulácie v oblasti práce, má právo po uverejnení dohody navrhnúť zamestnávateľom, 
nezúčastňujúcim sa uzatvorenia danej dohody, na pristúpenie k tejto dohode. Daný návrh pod-
lieha úradnému uverejneniu a musí obsahovať informácie o registrácii dohody a o prameni 
uverejnenia. 

Ak zamestnávatelia, pôsobiaci v príslušnom odvetví, počas 30 kalendárnych dní odo 
dňa úradného uverejnenia návrhu na pristúpenie k dohode nepredložili federálnemu orgánu 
výkonnej moci, realizujúcemu výkon funkcií štátnej politiky a normatívno-právnej regulácie 
vo sfére práce, písomné odmietnutie pristúpiť k návrhu, potom sa dohoda považuje za rozší-
renú na týchto zamestnávateľov odo dňa úradného uverejnenia tohto návrhu. K odmietnutiu 
musí byť priložený protokol konzultácií zamestnávateľa s voleným orgánom primárnej odbo-
rovej organizácie, združujúcej zamestnancov daného zamestnávateľa. 

V prípade odmietnutia zamestnávateľa pristúpiť k dohode, má vedúci federálneho or-
gánu výkonnej moci, realizujúceho výkon funkcií štátnej politiky a normatívno-právnej regu-
lácie v oblasti práce, právo pozvať zástupcov daného zamestnávateľa a zástupcov voleného 
orgánu primárnej odborovej organizácie, združujúcej zamestnancov daného zamestnávateľa 
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Postup zverejňovania odvetvových dohôd uzatvorených na federálnej úrovni  a postup 
zverejňovania návrhov na pristúpenie k dohode ustanovuje federálny orgán výkonnej moci, 
realizujúci výkon funkcií štátnej politiky a normatívno-právnej regulácie v oblasti práce, so 
zreteľom na názory Ruskej tripartitnej komisie na reguláciu sociálno-pracovných vzťahov. 
Postup zverejňovania iných dohôd sa stanovuje ich stranami. 
 

XII. Registrácia kolektívnej zmluvy, dohody 
 

Kolektívna zmluva, dohoda sa do siedmich dní odo dňa podpisu zasiela zamestnávate-
ľom, zástupcom zamestnávateľa (zamestnávateľov) na oznámenie o registrácii príslušnému 
orgánu práce. Nadobudnutie platnosti kolektívnej zmluvy, dohody nezávisí od ich oznámenia 
registrácie. 

Pri registrácii kolektívnej zmluvy, dohody, príslušný orgán práce ukazuje podmienky, 
ktoré zhoršujú postavenie zamestnancov v porovnaní s pracovným zákonodarstvom a inými 
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normatívnymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, a oznamuje to zástup-
com strán, ktorí podpísali kolektívnu zmluvu, dohodu a tiež príslušnej štátnej inšpekcii práce. 
Podmienky kolektívnej zmluvy, dohody, zhoršujúce postavenie zamestnancov, sú neplatné 
a nesmú sa aplikovať. 
 

XIII. Kontrola plnenia kolektívnej zmluvy, dohody 
 

Kontrolu plnenia kolektívnej zmluvy, dohody uskutočňujú strany sociálneho partner-
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prijatia príslušnej žiadosti. 
 

XIV. Záver 
 

Kolektívne vyjednávanie je súčasťou základných ľudských práv a slobôd, ako aj sú-
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s cieľom predchádzania sociálnym napätiam, resp. konfliktom a problémom. Ide o nepretržite 
prebiehajúci proces, v priebehu ktorého dochádza k vyjednávaniu o určitých sociálnych sku-
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Sociálnymi partnermi sú odbory, ktoré obhajujú záujmy zamestnancov, zamestnáva-
teľské zväzy, ktoré obhajujú záujmy zamestnávateľov a vláda (tzv. tripartita). Na nižšej úrov-
ni prebieha kolektívne vyjednávanie medzi odbormi a zamestnávateľmi (tzv. bipartita). Vo 
väčšine prípadov výsledkom je uzatvorenie kolektívnych zmlúv, ktoré v značnom rozsahu 
upravujú aj sociálne otázky.  

Vzhľadom na to možno konštatovať, že kolektívne vyjednávanie stabilizuje a posilňu-
je hospodársky rozvoj a prispieva k zvyšovaniu celospoločenského rozvoja (t. j. blahobytu) 
tej-ktorej spoločnosti. Kolektívne vyjednávanie vo svojej podstate tvorí súčasť kolektívneho 
pracovného práva, ktoré má autonómny charakter, pretože časť jeho noriem vytvárajú samotní 
partneri bez zákonodarného orgánu a ich spoločné konsenzuálne rozhodnutia majú zákonnú 
právnu silu, sú vykonateľné a vynutiteľné súdnou mocou.5 

Právna úprava kolektívneho vyjednávania v Slovenskej republike je zakotvená predo-
všetkým v zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 
Tento zákon neupravuje celú obsahovú šírku kolektívneho vyjednávania, ale len tú jeho časť, 
ktorej cieľom je uzavretie kolektívnej zmluvy.6 

Vážnym problémom, pri kolektívnom vyjednávaní ako forme sociálneho partnerstva, 
sa  ukazuje neprimerane nízka úroveň sociálneho dialógu v Slovenskej republike, a to nielen 
na podnikovej, ale aj na nadpodnikovej úrovni.7 

Imanentnou súčasťou pracovného a sociálneho zákonodarstva je ochrana pracovno-
právnych vzťahov, a to na základe zásahov z „vonkajšieho“ prostredia (t. j. ingerenciami zá-
konodarcu), ale aj z „vnútorného“ prostredia (t. j. predovšetkým konsenzuálnymi dohodami 
účastníkov kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov).8 

                                                 
5 Bližšie pozri : Macková, Z.: Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo a reforma dôchodkového systému v Sloven-
skej republike. /online/ Pracovní právo 2011 – Sociálny dialóg (elektronický zdroj). Brno : Masarykova univerzi-
ta, Spisy Právnické fakulty MU č. 406 (řada teoretická), 2011, s. 112-139. 
6 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint vfra, 2012. s. 604.  
7 Matlák, J.: Pracovná zmluva. Plzeň : Vydavatelství a na nakladelství Aleš Čeněk, 2010, s. 10. 
8 Kuril, M.: Význam trestného práva pri ochrane pracovnoprávnych vzťahov. In Die Stellung des Arbeitsrechts 
im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin, 2012, s. 131. 
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– všetkých zamestnávateľov, ktorí sú členmi združenia zamestnávateľov uzatvárajúceho do-
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mestnávateľov počas platnosti dohody, je povinný splniť záväzky, stanovené v tejto dohode; 

– zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi združenia zamestnávateľov uzatvárajúceho dohodu, 
avšak splnomocnili dané združenie, aby sa v ich mene zúčastňovalo na kolektívnom vyjedná-
vaní a uzatvorilo dohodu alebo pristúpilo k dohode po jej uzavretí; 

– orgánov štátnej moci a orgánov miestnej samosprávy v medziach prevzatých na seba zá-
väzkov. 

Vo vzťahu zamestnávateľov – federálnych štátnych úradov, štátnych úradov subjektov 
Ruskej federácie, obecných inštitúcií a iných organizácií, financovaných z príslušných roz-
počtov, dohoda platí aj v prípade, keď ju uzavretá v ich mene príslušným orgánom štátu alebo 
orgánom miestnej samosprávy (článok 34 tohto zákonníka). 

Dohoda platí vo vzťahu všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovných vzťahoch so 
zamestnávateľmi, uvedenými v odsekoch 3 a 4 tohto článku. V tých prípadoch, kedy vo vzťa-
hu zamestnancov pôsobí súčasne niekoľko dohôd, uplatňujú sa podmienky dohôd, najvýhod-
nejšie pre zamestnancov. 

Na návrh strán, ktoré uzatvorili odvetvovú dohodu na federálnej úrovni, vedúci fede-
rálneho orgánu výkonnej moci, realizujúceho výkon funkcií štátnej politiky a normatívno-
právnej regulácie v oblasti práce, má právo po uverejnení dohody navrhnúť zamestnávateľom, 
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dňa úradného uverejnenia návrhu na pristúpenie k dohode nepredložili federálnemu orgánu 
výkonnej moci, realizujúcemu výkon funkcií štátnej politiky a normatívno-právnej regulácie 
vo sfére práce, písomné odmietnutie pristúpiť k návrhu, potom sa dohoda považuje za rozší-
renú na týchto zamestnávateľov odo dňa úradného uverejnenia tohto návrhu. K odmietnutiu 
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Postup zverejňovania iných dohôd sa stanovuje ich stranami. 
 

XII. Registrácia kolektívnej zmluvy, dohody 
 

Kolektívna zmluva, dohoda sa do siedmich dní odo dňa podpisu zasiela zamestnávate-
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ktoré zhoršujú postavenie zamestnancov v porovnaní s pracovným zákonodarstvom a inými 
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Skúsenosti s aplikáciou práva, ktoré sú potrebné pre správne pochopenie využiteľnosti 
právnej úpravy sú dôležité pre určenie trendov smerovania legislatívneho procesu.9 

Napriek mnohým zmenám v právnej úprave kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, 
ktoré so sebou priniesli požiadavky vyvíjajúcej sa spoločnosti, je ešte veľké množstvo nevy-
jasnených a neupravených inštitútov, ktorými sa budú musieť zákonodarcovia zaoberať.10 
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Právna úprava pracovnej zmluvy v Ruskej federácii 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Pojem, forma, náležitosti, doba trvania, uzatváranie, platnosť pracovnej zmluvy 
v Ruskej federácii sú upravené  v tretej časti, v desiatej a jedenástej hlave  Pracovného zákon-
níka Ruskej Federácie zo dňa 30. decembra 2001 Č 197-FZ s účinnosťou od 1. februára 2002 
(ďalej len „Pracovný zákonník RF“).1 

 
II. Pojem 

 
Článok 56 Pracovného zákonníka RF definuje pracovnú zmluvu ako dohodu medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom, v zmysle ktorej sa zamestnávateľ zaväzuje poskytnúť 
zamestnancovi dojednanú prácu, zabezpečiť podmienky práce stanovené pracovným zákono-
darstvom a inými normatívnymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, v 
kolektívnej zmluve, dohodami, lokálnymi normatívnymi aktmi a danou dohodou, včas a v 
plnej výške vyplatiť zamestnancovi mzdu, a zamestnanec sa zaväzuje osobne vykonávať touto 
dohodou vymedzenú pracovnú činnosť, dodržiavať pravidlá vnútorného pracovného poriadku, 
ktorý platí u daného zamestnávateľa. 
 
 

III. Náležitosti pracovnej zmluvy2 
 

Podľa článku 57 odsek 1 Pracovného zákonníka RF sa v pracovnej zmluve dojednáva: 
– priezvisko, meno, meno po otcovi zamestnanca, označenie zamestnávateľa (priezvisko, 

meno, meno po otcovi zamestnávateľa – fyzickej osoby), ktorí podpísali pracovnú zmluvu; 
– informácie o dokladoch totožnosti zamestnanca a zamestnávateľa – fyzickej osoby; 
– daňové identifikačné číslo (pre zamestnávateľov, s výnimkou zamestnávateľov – fyzic-

kých osôb, ktorí nie sú samostatne zárobkovo činné osoby); 
– informácie o zástupcovi zamestnávateľa, ktorý podpisuje pracovnú zmluvu, a právny titul, 

na základe ktorého je vybavený príslušnými právomocami; 
– miesto a dátum uzavretia pracovnej zmluvy. 

V súlade s článkom 57 ods. 2 Pracovného zákonníka RF musia tvoriť obsah pracovnej 
zmluvy povinné dojednania. Za povinné náležitostí pracovnej zmluvy sa považujú nasledujú-
ce dojednania:  

– miesto výkonu práce, a v prípade, keď sa zamestnanec prijíma do práce na pobočke, od-
štepnom závode alebo inom samostatnom útvare organizácie, so sídlom v inej lokalite, je ne-
vyhnutné uviesť miesto práce s uvedením samostatného útvaru organizácie a jeho sídla; 

                                                 
1 www.trkodeks.ru. 
2 V Slovenskej republike zamestnávateľ je  povinný so zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť podstatné 
náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výko-
nu práce (obec a organizačná časť alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie 
sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Okrem týchto náležitostí sa uvádzajú aj ďalšie pracovné podmienky, a to 
výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby, ako aj vo väčšine prípadov skúšob-
ná doba. Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v 
Slovenskej republike s príkladmi. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 121-144. 
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– pracovná činnosť (práca podľa funkcie v súlade so systematizovaným rozpisom, profesiou, 
špecializáciou s uvedením kvalifikácie; konkrétneho druhu práce nariadenej zamestnancovi). 
Ak podľa Pracovného zákonníka RF, iných federálnych zákonov s vykonávaním prác vo vy-
medzených funkciách, profesiách, špecializáciách je spojené poskytovanie náhrad a úľav ale-
bo existencia obmedzení, potom označenie týchto funkcií, profesií alebo špecializácií a ich 
kvalifikačných požiadaviek musia zodpovedať označeniam a požiadavkám, uvedeným v kva-
lifikačných katalógoch, schválených postupom ustanoveným vládou Ruskej federácie; 

– deň nástupu do práce, a v prípade, ak sa uzatvára pracovná zmluva na dobu určitú,  tiež 
doba jej trvania a okolnosti (dôvody), ktoré boli základom, pre uzatvorenie pracovnej zmluvy 
na dobu určitú v súlade Pracovným zákonníkom RF alebo inými federálnymi zákonmi; 

– podmienky odmeňovania za prácu (vrátane výšky tarifnej sadzby zamestnanca, zrážky, 
príplatky a benefity); 

– režim pracovného času a doba odpočinku (ak je pre daného zamestnanca odlišný od vše-
obecných pravidiel, platných u daného zamestnávateľa); 

– náhrady za ťažké práce a práce v škodlivých a (alebo) nebezpečných podmienkach, za-
mestnanca sa použijú príslušné podmienky, spolu s charakteristikami pracovných podmienok 
na pracovisku; 

– podmienky, vymedzujúce v nevyhnutných prípadoch charakter práce; 
– podmienky povinného sociálneho poistenia zamestnanca v súlade s Pracovným zákonní-

kom RF a inými federálnymi zákonmi; 
– iné podmienky v prípadoch, stanovených pracovným zákonodarstvom a inými normatív-

nymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva. 
Ak pri uzatváraní pracovnej zmluvy neboli do jej obsahu zapracované akékoľvek úda-

je a (alebo) podmienky vymedzené v odsekoch jeden a dva článku 57 Pracovného zákonníka 
RF, musí byť pracovná zmluva doplnená o chýbajúce informácie a (alebo) podmienky. Na 
základe toho sa chýbajúce informácie zapracujú priamo do textu pracovnej zmluvy, a chýba-
júce podmienky sa vymedzia v prílohe k pracovnej zmluve alebo v samostatnej dohode strán, 
ktorá sa uzatvorí v písomnej forme, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy. 

V pracovnej zmluve sa môžu bližšie špecifikovať ďalšie podmienky, ktoré však nemôžu  
znevýhodňovať postavenie zamestnanca v porovnaní s pracovným zákonodarstvom a inými 
normatívnymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, kolektívnou zmluvou, 
dohodami, lokálnymi normatívnymi aktmi. Jedná sa o: 

– konkretizáciu miesta výkonu práce (s uvedením jeho systemizácie v štruktúre a jeho sídla) 
a (alebo)  pracovisku; 

– pracovné skúšky; 
– utajovanie dôverných údajov chránených zákonom (štátnych, úradných, obchodných alebo 

iných); 
– povinnosť zamestnanca odpracovať po ukončení štúdia nie menej ako je ustanovená lehota 

v zmluve, ak štúdium bolo vykonané na náklady zamestnávateľa; 
– druhoch a podmienkach doplnkového poistenia zamestnanca; 
– zlepšení sociálnych a životných podmienok zamestnanca a členov jeho rodiny; 
– spresnení so zreteľom na podmienky práce daného zamestnanca práv a povinností zamest-

nanca a zamestnávateľa, ktoré sú zakotvené  pracovným zákonodarstvom a inými normatív-
nymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva. 

Po dohode strán sa môžu do pracovnej zmluvy zakotviť aj práva a povinnosti zamest-
nanca a zamestnávateľa, ktoré ustanovuje pracovné zákonodarstvo a iné normatívne právne 
akty, ktoré obsahujú normy pracovného práva, lokálnymi normatívnymi aktmi, ako aj práva a 
povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, ktoré vyplývajú z podmienok kolektívnej zmluvy, 
dohôd. Nezahrnutie do pracovnej zmluvy ktoréhokoľvek z uvedených práv a (alebo) povin-
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Právna úprava pracovnej zmluvy v Ruskej federácii 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Pojem, forma, náležitosti, doba trvania, uzatváranie, platnosť pracovnej zmluvy 
v Ruskej federácii sú upravené  v tretej časti, v desiatej a jedenástej hlave  Pracovného zákon-
níka Ruskej Federácie zo dňa 30. decembra 2001 Č 197-FZ s účinnosťou od 1. februára 2002 
(ďalej len „Pracovný zákonník RF“).1 

 
II. Pojem 

 
Článok 56 Pracovného zákonníka RF definuje pracovnú zmluvu ako dohodu medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom, v zmysle ktorej sa zamestnávateľ zaväzuje poskytnúť 
zamestnancovi dojednanú prácu, zabezpečiť podmienky práce stanovené pracovným zákono-
darstvom a inými normatívnymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, v 
kolektívnej zmluve, dohodami, lokálnymi normatívnymi aktmi a danou dohodou, včas a v 
plnej výške vyplatiť zamestnancovi mzdu, a zamestnanec sa zaväzuje osobne vykonávať touto 
dohodou vymedzenú pracovnú činnosť, dodržiavať pravidlá vnútorného pracovného poriadku, 
ktorý platí u daného zamestnávateľa. 
 
 

III. Náležitosti pracovnej zmluvy2 
 

Podľa článku 57 odsek 1 Pracovného zákonníka RF sa v pracovnej zmluve dojednáva: 
– priezvisko, meno, meno po otcovi zamestnanca, označenie zamestnávateľa (priezvisko, 

meno, meno po otcovi zamestnávateľa – fyzickej osoby), ktorí podpísali pracovnú zmluvu; 
– informácie o dokladoch totožnosti zamestnanca a zamestnávateľa – fyzickej osoby; 
– daňové identifikačné číslo (pre zamestnávateľov, s výnimkou zamestnávateľov – fyzic-

kých osôb, ktorí nie sú samostatne zárobkovo činné osoby); 
– informácie o zástupcovi zamestnávateľa, ktorý podpisuje pracovnú zmluvu, a právny titul, 

na základe ktorého je vybavený príslušnými právomocami; 
– miesto a dátum uzavretia pracovnej zmluvy. 

V súlade s článkom 57 ods. 2 Pracovného zákonníka RF musia tvoriť obsah pracovnej 
zmluvy povinné dojednania. Za povinné náležitostí pracovnej zmluvy sa považujú nasledujú-
ce dojednania:  

– miesto výkonu práce, a v prípade, keď sa zamestnanec prijíma do práce na pobočke, od-
štepnom závode alebo inom samostatnom útvare organizácie, so sídlom v inej lokalite, je ne-
vyhnutné uviesť miesto práce s uvedením samostatného útvaru organizácie a jeho sídla; 

                                                 
1 www.trkodeks.ru. 
2 V Slovenskej republike zamestnávateľ je  povinný so zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť podstatné 
náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výko-
nu práce (obec a organizačná časť alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie 
sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Okrem týchto náležitostí sa uvádzajú aj ďalšie pracovné podmienky, a to 
výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby, ako aj vo väčšine prípadov skúšob-
ná doba. Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v 
Slovenskej republike s príkladmi. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 121-144. 
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ností zamestnanca a zamestnávateľa nemožno považovať za vzdanie sa týchto práv alebo spl-
nenia týchto povinností. 
 

IV. Doba trvania pracovnej zmluvy3 
 

Pracovná zmluva môže byť uzatvorená: 1) na neurčitý čas; 2) na určitú dobu najviac 
na päť rokov (pracovná zmluva na dobu určitú), ak nie je iná lehota stanovená týmto zákonní-
kom a inými federálnymi zákonmi. 

Pracovná zmluva na dobu určitú sa uzatvára, keď pracovné vzťahy nemôžu dojednané 
na čas neurčitý so zreteľom na charakter práce alebo podmienky jej vykonávania, a to v prí-
padoch ustanovených v odseku 1 článku 59 Pracovného zákonníka RF. V prípadoch uvede-
ných v odseku 2 článku 59 tohto zákonníka, sa môže uzatvoriť pracovná zmluva na dobu urči-
tú so súhlasom strán pracovnej zmluvy bez ohľadu na charakter práce a podmienky jej vyko-
návania.  

Ak v pracovnej zmluve nie je stanovená doba jej platnosti zmluvy, potom sa zmluva 
považuje za uzavretú na čas neurčitý. V prípade, kde žiadna zo strán nepožaduje ukončenie 
pracovnej zmluvy na dobu určitú v súvislosti s uplynutím doby jej platnosti a zamestnanec 
pokračuje v práci po ukončení pracovnej zmluvy, podmienka termínovanosti pracovnej zmlu-
vy stratí platnosť a pracovná zmluva sa považuje za uzatvorenú na čas neurčitý. Pracovná 
zmluva uzavretá na dobu určitú, pri absencii dostatočných dôvodov, ustanovených súdom, sa 
považuje za uzatvorenú na čas neurčitý. 

Zakazuje sa uzatváranie pracovných zmlúv na dobu určitú s cieľom vyhnúť sa posky-
tovaniu práv a záruk ustanovených pre zamestnancov, s ktorými sa uzatvára pracovná zmluva 
na čas neurčitý. 
 

V. Vek, od ktorého je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu 
 

Uzatvoriť pracovnú zmluvu je možné s osobami, ktoré dosiahli vek šestnásť rokov. V 
prípadoch nadobudnutia všeobecného vzdelania alebo pokračovania osvojovania základného 
všeobecno-vzdelávacieho programu všeobecného vzdelania pre inú, ako prebranú, formu štú-
dia alebo opustenie v súlade s federálnym zákonom všeobecno-vzdelávacej inštitúcie, môžu 
pracovnú zmluvu uzatvoriť osoby, ktoré dosiahli vek pätnásť rokov na výkon ľahkej práce, 
ktorá nie je škodlivá pre ich zdravie. 

So súhlasom jedného z rodičov (opatrovníka) a orgánu poručníctva a opatrovníctva, 
pracovná zmluva môže byť uzatvorená so žiakom, ktorý dosiahol vek štrnásť rokov, ktorý 
bude vykonávať ľahkú prácu vo svojom voľnom čase, ktorá nesmie ohrozovať jeho zdravie  
a zároveň nesmie narúšať priebeh štúdia. 

V organizáciách kinematografie, divadlách, divadelných a koncertných organizáciách, 
cirkusoch je možné so súhlasom jedného z rodičov (opatrovníka) a rozhodnutia orgánu po-
ručníctva a opatrovníctva  uzatvorenie pracovnej zmluvy s osobami, ktoré nedosiahli vek štr-
násť rokov. Druhom práce je účasť na tvorbe a (alebo) výkon (vystavenie) diel, avšak výkon 
                                                 
3 Bližšie pozri a porovnaj: Macková Z.: Inštitút (zaručenej) minimálnej mzdy – prežitok alebo nevyhnutnosť 3. 
tisícročia? [elektronický dokument]. In Pracovní právo 2008 – zákonník práce po nálezu Ústavního soudu [elek-
tronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 88-102. (Acta Universitatis Brunensis Iuridica, no. 341). 
[Pracovní právo 2008. Medzinárodná konferencia. Třešť, 1. – 3. október 2008], 
http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni_pravo2008/files/uvod.html.  
Macková Z.: Inštitút minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov v práve sociálneho zabezpečenia a v 
pracovnom práve – prežitok alebo nevyhnutnosť 3. tisícročia? = The institutes of minimum wage and minimum 
wage right under socialsecurity law and labour law – a relic or an inevitability of the 3th Millennium? In Acta 
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. Bratislava : VO PF UK, 2009. s. 237-265. 
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tejto práce nesmie spôsobiť ujmu na zdraví alebo na mravnom vývoji. Pracovnú zmluvu v 
mene zamestnanca v tomto prípade podpisuje jeho rodič (poručník). V rozhodnutí orgánu 
poručníctva a opatrovníctva sa stanovuje maximálna prípustná dĺžka dennej práce a iné pod-
mienky, za splnenia ktorých sa môže vykonávať práca. 
 

VI. Nadobudnutie platnosti pracovnej zmluvy 
 

Pracovná zmluva nadobúda platnosť: a) odo dňa jej podpísania zamestnancom a za-
mestnávateľom, ak nie je ustanovené inak federálnymi zákonmi, inými normatívnymi práv-
nymi aktmi Ruskej federácie alebo pracovnou zmluvou, alebo b) dňom faktického nástupu 
zamestnanca do práce s vedomím alebo na príkaz zamestnávateľa alebo jeho zástupcu. 

Zamestnanec je povinný pristúpiť k plneniu pracovných povinností odo dňa, určeného 
v pracovnej zmluve. Ak v pracovnej zmluve nie je určený deň začatia práce, potom je za-
mestnanec povinný nastúpiť do práce na nasledujúci pracovný deň po nadobudnutí platnosti 
zmluvy. 

Ak zamestnanec nezačal pracovať v deň začatia práce, ustanoveného v súlade s odse-
kom 2 tejto kapitoly, potom zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy.  Zrušená 
pracovná zmluva sa považuje za neuzatvorenú. Zrušenie pracovnej zmluvy nezbavuje za-
mestnanca práva na nadobudnutie zabezpečenia povinným sociálnym poistením v prípade 
poistnej udalosti v období odo dňa uzatvorenia pracovnej zmluvy do dňa jej zrušenia. 
  

VII.  Forma pracovnej zmluvy4 

 
Pracovná zmluva sa uzatvára v písomnej forme, vyhotovuje sa v dvoch exemplároch, z 

ktorých každý musí byť podpísaný stranami. Jeden exemplár pracovnej zmluvy sa odovzdá 
zamestnancovi, druhý sa uchováva u zamestnávateľa. Prevzatie zamestnancom exempláru 
pracovnej zmluvy musí byť potvrdené podpisom zamestnanca na exempláre pracovnej zmlu-
vy, uchovávanom u zamestnávateľa. 

Pracovná zmluva, ktorá nie je vyhotovená v písomnej forme, sa považuje za uzatvore-
nú, ak zamestnanec začal pracovať s vedomím alebo na príkaz zamestnávateľa alebo jeho 
zástupcu. Pri faktickom nástupe zamestnanca do práce je zamestnávateľ je povinný vyhotoviť 
mu pracovnú zmluvu v písomnej forme najneskôr do troch pracovných dní odo dňa faktické-
ho nástupu zamestnanca do práce. 

Pri uzatváraní pracovných zmlúv s osobitnými kategóriami zamestnancov pracovným 
zákonodarstvom a inými normatívnymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného 
práva, môže byť stanovená nevyhnutnosť súladu možnosti uzatvorenia pracovných zmlúv 
alebo ich podmienok s príslušnými osobami alebo orgánmi, ktorí nie sú zamestnávateľmi 
podľa týchto zmlúv, alebo vypracovanie pracovných zmlúv vo väčšom množstve exemplárov. 
 

VIII. Záver 

                                                 
4 Bližšie pozri a porovnaj: Macková Z.: Flexibilita – naj(ne)vhodnejšie riešenie nezamestnanosti? [elektronický 
dokument]. In Pracovní právo 2010 – flexibilní formy zaměstnávání [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova 
univerzita, 2010. s. 41-56. (Acta Universitatis Brunensis Iuridica, no 382). [Pracovní právo 2010. Medzinárodná 
konferencia. Třešť, 6.– 8. október 2010], 
http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010. 
pozn.: vyšlo aj CD ROM – Brno : Masarykova univerzita, 2010. 
Macková, Z.: Minimálne štandardy v pracovnom práve a v práve sociálneho zabezpečenia – unifikácia alebo 
diverzifikácia? s. 63-82 /CD-ROM/. Tvorba a realizýácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty 
trhu práce (elektronický zdroj), Košice : UPJŠ, 2013. Pôsobenie práva v 21.storočí. Medzinárodná vedecká kon-
ferencia, Košice, 27. september 2013. 
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ností zamestnanca a zamestnávateľa nemožno považovať za vzdanie sa týchto práv alebo spl-
nenia týchto povinností. 
 

IV. Doba trvania pracovnej zmluvy3 
 

Pracovná zmluva môže byť uzatvorená: 1) na neurčitý čas; 2) na určitú dobu najviac 
na päť rokov (pracovná zmluva na dobu určitú), ak nie je iná lehota stanovená týmto zákonní-
kom a inými federálnymi zákonmi. 

Pracovná zmluva na dobu určitú sa uzatvára, keď pracovné vzťahy nemôžu dojednané 
na čas neurčitý so zreteľom na charakter práce alebo podmienky jej vykonávania, a to v prí-
padoch ustanovených v odseku 1 článku 59 Pracovného zákonníka RF. V prípadoch uvede-
ných v odseku 2 článku 59 tohto zákonníka, sa môže uzatvoriť pracovná zmluva na dobu urči-
tú so súhlasom strán pracovnej zmluvy bez ohľadu na charakter práce a podmienky jej vyko-
návania.  

Ak v pracovnej zmluve nie je stanovená doba jej platnosti zmluvy, potom sa zmluva 
považuje za uzavretú na čas neurčitý. V prípade, kde žiadna zo strán nepožaduje ukončenie 
pracovnej zmluvy na dobu určitú v súvislosti s uplynutím doby jej platnosti a zamestnanec 
pokračuje v práci po ukončení pracovnej zmluvy, podmienka termínovanosti pracovnej zmlu-
vy stratí platnosť a pracovná zmluva sa považuje za uzatvorenú na čas neurčitý. Pracovná 
zmluva uzavretá na dobu určitú, pri absencii dostatočných dôvodov, ustanovených súdom, sa 
považuje za uzatvorenú na čas neurčitý. 

Zakazuje sa uzatváranie pracovných zmlúv na dobu určitú s cieľom vyhnúť sa posky-
tovaniu práv a záruk ustanovených pre zamestnancov, s ktorými sa uzatvára pracovná zmluva 
na čas neurčitý. 
 

V. Vek, od ktorého je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu 
 

Uzatvoriť pracovnú zmluvu je možné s osobami, ktoré dosiahli vek šestnásť rokov. V 
prípadoch nadobudnutia všeobecného vzdelania alebo pokračovania osvojovania základného 
všeobecno-vzdelávacieho programu všeobecného vzdelania pre inú, ako prebranú, formu štú-
dia alebo opustenie v súlade s federálnym zákonom všeobecno-vzdelávacej inštitúcie, môžu 
pracovnú zmluvu uzatvoriť osoby, ktoré dosiahli vek pätnásť rokov na výkon ľahkej práce, 
ktorá nie je škodlivá pre ich zdravie. 

So súhlasom jedného z rodičov (opatrovníka) a orgánu poručníctva a opatrovníctva, 
pracovná zmluva môže byť uzatvorená so žiakom, ktorý dosiahol vek štrnásť rokov, ktorý 
bude vykonávať ľahkú prácu vo svojom voľnom čase, ktorá nesmie ohrozovať jeho zdravie  
a zároveň nesmie narúšať priebeh štúdia. 

V organizáciách kinematografie, divadlách, divadelných a koncertných organizáciách, 
cirkusoch je možné so súhlasom jedného z rodičov (opatrovníka) a rozhodnutia orgánu po-
ručníctva a opatrovníctva  uzatvorenie pracovnej zmluvy s osobami, ktoré nedosiahli vek štr-
násť rokov. Druhom práce je účasť na tvorbe a (alebo) výkon (vystavenie) diel, avšak výkon 
                                                 
3 Bližšie pozri a porovnaj: Macková Z.: Inštitút (zaručenej) minimálnej mzdy – prežitok alebo nevyhnutnosť 3. 
tisícročia? [elektronický dokument]. In Pracovní právo 2008 – zákonník práce po nálezu Ústavního soudu [elek-
tronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 88-102. (Acta Universitatis Brunensis Iuridica, no. 341). 
[Pracovní právo 2008. Medzinárodná konferencia. Třešť, 1. – 3. október 2008], 
http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni_pravo2008/files/uvod.html.  
Macková Z.: Inštitút minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov v práve sociálneho zabezpečenia a v 
pracovnom práve – prežitok alebo nevyhnutnosť 3. tisícročia? = The institutes of minimum wage and minimum 
wage right under socialsecurity law and labour law – a relic or an inevitability of the 3th Millennium? In Acta 
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. Bratislava : VO PF UK, 2009. s. 237-265. 
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Právna úprava pracovnej zmluvy v Pracovnom zákonníku RF je veľmi podnetná. 
V Slovenskej republike stále rezonuje problém „nútených živností“, s ktorým sa pracovná 
legislatíva pokúša vysporiadať už pomerne dlhú dobu.5 V aplikačnej praxi často dochádza 
k prípadom, kedy sú zamestnanci nútení k zmene svojho pracovnoprávneho postavenia na-
priek tomu, že tieto fyzické osoby majú naďalej vykonávať tú istú prácu.6 

Existencia a aplikácia iných ako pracovnoprávnych foriem, ktorými sa zabezpečuje 
výkon práce, nebola v našich podmienkach riešená dlhodobo, a práve užšia špecifikácia defi-
ničných znakov závislej práce s cieľom obmedziť tieto „alternatívne“ formy, je prvým kro-
kom k odbúraniu týchto, pre sociálny status zamestnancov nepriaznivých, foriem realizácie 
práce.7 

Pojmové vymedzenie pracovnej zmluvy v platnej právnej úprave Slovenskej republiky 
absentuje.8 

Pracovná zmluva ako dvojstranný právny úkon spočíva v súhlasnom prejave vôle 
zmluvných strán založiť pracovný pomer.9 Pracovná zmluva je výsledkom jednania, do ktoré-
ho zmluvné strany spravidla vstupujú s vlastnými, resp. rozdielnymi predstavami o ich obsahu 
a výsledku.10 

Pracovná zmluva ako centrálny právny úkon v pracovnom práve, ale nedeterminuje celý ob-
sah pracovného pomeru.11 Každý princíp platného práva, rovnako i princíp zmluvnej autonó-
mie v pracovnom práve, ako podstatná myšlienková línia musí mať syntetizujúci charakter, 
musí vystihovať jedinečné aspekty práva, ako systémového, štruktúrovaného celku a zároveň 
zohľadňovať tie aspekty, ktoré sú jedinečné pre celý právny systém.12 
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práce.7 
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absentuje.8 
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mie v pracovnom práve, ako podstatná myšlienková línia musí mať syntetizujúci charakter, 
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Právna úprava pracovných vzťahov v  ruskej federácii 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Právna úprava pracovných vzťahov v Ruskej federácii je zakotvená predovšetkým 
v druhej hlave  Pracovného zákonníka Ruskej Federácie zo dňa 30. decembra 2001  Č 197-FZ 
s účinnosťou od 1. februára 2002 (ďalej len „Pracovný zákonník RF“).1 

 
II. Pracovné vzťahy2 

 
Legálna definícia pracovných vzťahov je ustanovená v článku 15 Pracovného zákon-

níka RF. Pracovnými vzťahmi sú vzťahy založené na dohode medzi zamestnancom a zamest-
návateľom, predmetom ktorej je osobný záväzok zamestnanca vykonať pracovnú úlohu za 
odmenu (práca podľa funkcie v súlade so systematizovaným rozpisom, profesiou, špecializá-
ciou smerovanou podľa kvalifikácie; konkrétneho druhu práce nariadenej zamestnancovi), 
podriadení sa zamestnanca pravidlám vnútorného pracovného poriadku pri zabezpečení pra-
covných podmienok zo strany zamestnávateľa, upravených pracovným zákonodarstvom 
a inými normatívnymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, kolektívnou 
zmluvou, dohodami, lokálnymi normatívnymi aktmi, pracovnou zmluvou. 

 
III. Územná pôsobnosť pracovného zákonodarstva a iných aktov 

obsahujúcich normy pracovného práva 
 

Právna úprava pracovných vzťahov môže byť zakotvená: a) vo federálnych zákonoch 
a v  iných normatívnych právnych aktoch Ruskej Federácie, b) v zákonoch a v iných norma-
tívnych právnych aktoch subjektov Ruskej Federácie, c) v normatívnych právnych aktoch 
orgánov miestnej samosprávy, d) v lokálnych normatívnych aktoch. Územná pôsobnosť pra-
covného zákonodarstva a iných aktov obsahujúcich normy pracovného práva je vymedzená 
predovšetkým v ustanoveniach článku 13 Pracovného zákonníka RF. 

Federálne zákony a iné normatívne právne akty Ruskej Federácie, obsahujúce normy 
pracovného práva, sú platné na celom území Ruskej Federácie, ak v týchto zákonoch alebo 
iných normatívnych právnych aktoch nie je ustanovené inak. Zákony a iné normatívne právne 
akty subjektov Ruskej Federácie, obsahujúce normy pracovného práva, sú platné v medziach 
územia zodpovedajúcemu subjektu Ruskej Federácie. Normatívne právne akty orgánov miest-
nej samosprávy, obsahujúce normy pracovného práva, sú platné v medziach územia zodpove-
dajúcemu samosprávnemu útvaru. Zamestnávateľom prijímané lokálne normatívne akty platia 
na zamestnancov daného zamestnávateľa nezávisle od miesta výkonu práce. 
 

IV. Vznik pracovných vzťahov 
 

                                                 
1 www.trkodeks.ru. 
2 V Slovenskej republike k základným pracovnoprávnym vzťahom sa zaraďujú aj pracovnoprávne vzťahy vzni-
kajúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ide v podstate o doplnkové, resp. 
výnimočné formy pracovnej činnosti (práce) vykonávanej za odmenu. Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: 
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. Šamorín : 
Heuréka, 2012, s. 121-144. 
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Podľa článku 16 Pracovného zákonníka RF vznikajú pracovné vzťahy medzi zamest-
nancom a zamestnávateľom uzatvorením pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva musí byť uza-
tvorená v súlade s ustanoveniami Pracovného zákonníka RF. 

V prípadoch, ktoré sú ustanovené pracovným zákonodarstvom a inými normatívnymi 
právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, alebo štatútom organizácie, pracov-
né vzťahy môžu vzniknúť uzatvorením pracovnej zmluvy na základe: a) voľby do funkcie, b) 
zvolenia na základe konkurzu na nahradenie zodpovedajúcej funkcie, c) vymenovania do 
funkcie, d) schválenia vo funkcii, c) umiestnenia do zamestnania splnomocnenými orgánmi 
v dôsledku ustanovenej kvóty, d) súdneho rozhodnutia o uzatvorení pracovnej zmluvy. 

Pracovné vzťahy založené pracovnou zmluvou na základe voľby do funkcie vznikajú, 
ak sa uskutočnenie voľby do funkcie vyžaduje na presne stanovené pracovné pozície. Pracov-
né vzťahy založené pracovnou zmluvou na základe zvolenia do funkcie podľa výsledkov kon-
kurzného konania na nahradenie zodpovedajúcej funkcie vznikajú, ak je pracovným zákono-
darstvom a inými normatívnymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, 
alebo štatútom organizácie taxatívne stanovený výpočet funkcií podliehajúcich obsadeniu na 
základe konkurzného konania a tiež presne upravené pravidlá konkurzného konania na obsa-
denie týchto funkcií. 

Pracovné vzťahy založené pracovnou zmluvou na základe vymenovania do funkcie 
vznikajú v prípadoch, ktoré sú upravené pracovným zákonodarstvom a inými normatívnymi 
právnymi aktmi, obsahujúcim normy pracovného práva alebo štatútom organizácie. 

Pracovné vzťahy založené pracovnou zmluvou na základe schválenia do funkcie vzni-
kajú v prípadoch, ktoré sú upravené pracovným zákonodarstvom a inými normatívnymi práv-
nymi aktmi, obsahujúcim normy pracovného práva alebo štatútom organizácie. 

Pracovné vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom vznikajú taktiež na základe 
faktického pripustenia zamestnanca k práci s vedomím zamestnávateľa alebo príkazu zamest-
návateľa alebo jeho zástupcu vykonávať prácu, v prípade, ak pracovná zmluva nebola vyho-
tovená náležitým spôsobom. 
 

V. Účastníci pracovných vzťahov 
 

Podľa článku 20 Pracovného zákonníka RF sú účastníkmi pracovných vzťahov za-
mestnanec a zamestnávateľ.3 V zmysle citovaného článku sa za zamestnanca4 považuje fyzic-
ká osoba, ktorá vstupuje do pracovných vzťahov so zamestnávateľom. 

Vstupovať do pracovných vzťahov so statusom zamestnanca majú právo osoby, ktoré: 
a) dovŕšili šestnásť rokov veku, b) nedovŕšili šestnásť rokov veku,  avšak v Pracovnom zá-
konníku RF sú taxatívne stanovené prípady a pravidlá, za predpokladu splnenia ktorých sú 
oprávnené vstupovať do pracovných vzťahov. 

Zamestnávateľom môže byť: a) fyzická osoba alebo b) právnická osoba (organizácia). 
V prípadoch ustanovených federálnymi zákonmi, môže so statusom zamestnávateľa vstupo-
vať do pracovných vzťahov i iný subjekt, ktorý je oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy. 

                                                 
3 Právny status účastníkov pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike. Bližšie pozri: Treľová, S.: Za-
mestnanec, zamestnávateľ – účastníci pracovnoprávnych vzťahov. In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: 
desať rokov aplikačnej praxe (2001 – 2011). Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 106-113. 
4 V Slovenskej republike zamestnancom je fyzická osoba, ktorá  dovŕši 15 rokov veku, pričom ako deň nástupu 
do práce sa nesmie dohodnúť deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú do-
chádzku.  Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: Pracovný pomer a odvody do fondov: Ako vypočítať vymeria-
vací základ zamestnanca a zamestnávateľa? In Tvorba cien v súkromnej ambulancii: praktické návody na stano-
venie cien a komunikáciu s pacientom. Bratislava : Raabe, 2007, s. 2-22 (časť D). Macková, Z.: Odvody do fon-
dov z pracovnoprávnych vzťahov z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy. Aktualizácia január 2013. 
In Lekár s. r. o., Bratislava : Raabe, 2013, s 1-24. 
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V súlade s cieľmi Pracovného zákonníka RF sa za zamestnávateľov – fyzické osoby 
považujú: a) fyzické osoby, ktoré sú zaregistrované v stanovenom poriadku so statusom sa-
mostatne zárobkovo činnej osoby a uskutočňujúce podnikateľskú činnosť a tiež notári, advo-
káti a iné osoby, ktorých profesionálna činnosť podlieha štátnej registrácii a udeľovaniu licen-
cií, b) fyzické osoby, ktoré vstupujú do pracovných vzťahov so zamestnancami  s cieľom 
osobnej starostlivosti a pomoci pri vedení domácnosti (ide o zamestnávateľov, ktorí nemajú 
status samostatne zárobkovo činnej osoby). 

Práva a povinnosti zamestnávateľov v pracovných vzťahoch sa realizujú: a) fyzickou 
osobou, ktorá je zamestnávateľom, b) riadiacimi orgánmi právnickej osoby, c) splnomocne-
nými osobami. 

Fyzické osoby majúce status zamestnávateľa môžu uzatvárať pracovné zmluvy za 
predpokladu dosiahnutia veku osemnásť rokov a nadobudnutia právnej subjektivity v plnom 
rozsahu. Rovnako môžu uzatvárať pracovné zmluvy i fyzické osoby, ktoré síce nedovŕšili vek 
osemnásť rokov, avšak splnili podmienku nadobudnutia právnej spôsobilosti v celom rozsahu. 

Fyzické osoby, ktoré majú samostatný príjem, dosiahli osemnásť rokov veku, ale majú 
súdom obmedzenú právnu subjektivitu, majú právo s písomným súhlasom zákonných zástup-
cov uzatvárať pracovné zmluvy so zamestnancami s cieľom osobnej starostlivosti a pomoci 
pri vedení domácnosti. 

V mene fyzických osôb, ktoré majú samostatný príjem, dosiahli osemnásť rokov veku, 
ale boli súdom zbavení právnej subjektivity, môžu ich zákonní zástupcovia uzatvárať pracov-
né zmluvy so zamestnancami s cieľom osobnej starostlivosti pre tieto osoby a pomoci pri ve-
dení ich domácnosti. 

Neplnoleté osoby vo veku od štrnásť do osemnásť rokov, okrem neplnoletých, ktorí 
nadobudli právnu subjektivitu v plnom rozsahu, môžu uzatvárať pracovné zmluvy so zamest-
nancami pri existencii vlastného zárobku, štipendií, iných príjmov a s písomným súhlasom 
svojich zákonných zástupcov (rodičov, opatrovníkov, poručníkov). 

V prípadoch, stanovených v odseku 7 až 9 tejto kapitoly, zákonní zástupcovia (rodičia, 
opatrovatelia, poručníci) fyzických osôb, vystupujúcich so statusom zamestnávateľov, nesú 
zodpovednosť za záväzky, vyplývajúce z pracovných vzťahov, vrátane záväzku úhrady mzdy. 

Za záväzky vyplývajúce z pracovných vzťahov zamestnávateľom – inštitúciám, finan-
covaným úplne alebo čiastočne vlastníkom (zakladateľom), a tiež zamestnávateľom – štátnym 
podnikom nesie zodpovednosť vlastník (zakladateľ) v súlade s federálnymi zákonmi a inými 
normatívnymi právnymi aktmi Ruskej federácie. 
 

VI. Základné práva a povinnosti zamestnanca 
 

Právna úprava zakotvená v článku 21 Pracovného zákonníka RF vymedzuje základné 
práva a povinnosti zamestnanca.  
Podľa odseku 1 citovaného článku má zamestnanec právo na: 

– uzavretie, zmenu a skončenie pracovnej zmluvy takým spôsobom a za podmienok, ktoré 
sú stanovené v Pracovnom zákonníku RF, inými federálnymi zákonmi; 

– prideľovanie práce dohodnutej v pracovnej zmluve; 
– pracovné miesto, zodpovedajúce štátnym normatívnym požiadavkám ochrany práce a 

podmienkam, stanoveným v kolektívnej zmluve; 
– včasné a v plnom rozsahu vyplatenie mzdy v súlade s jeho kvalifikáciou, náročnosťou prá-

ce, množstvom a kvalitou vykonanej práce; 
– odpočinok, zabezpečený zavedením riadnej pracovnej doby, skrátenej pracovnej doby pre 

osobitné povolania a kategórie zamestnancov, poskytovanie týždenných dní odpočinku, voľ-
ných sviatočných dní a platenej ročnej dovolenky; 
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Podľa článku 16 Pracovného zákonníka RF vznikajú pracovné vzťahy medzi zamest-
nancom a zamestnávateľom uzatvorením pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva musí byť uza-
tvorená v súlade s ustanoveniami Pracovného zákonníka RF. 

V prípadoch, ktoré sú ustanovené pracovným zákonodarstvom a inými normatívnymi 
právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, alebo štatútom organizácie, pracov-
né vzťahy môžu vzniknúť uzatvorením pracovnej zmluvy na základe: a) voľby do funkcie, b) 
zvolenia na základe konkurzu na nahradenie zodpovedajúcej funkcie, c) vymenovania do 
funkcie, d) schválenia vo funkcii, c) umiestnenia do zamestnania splnomocnenými orgánmi 
v dôsledku ustanovenej kvóty, d) súdneho rozhodnutia o uzatvorení pracovnej zmluvy. 

Pracovné vzťahy založené pracovnou zmluvou na základe voľby do funkcie vznikajú, 
ak sa uskutočnenie voľby do funkcie vyžaduje na presne stanovené pracovné pozície. Pracov-
né vzťahy založené pracovnou zmluvou na základe zvolenia do funkcie podľa výsledkov kon-
kurzného konania na nahradenie zodpovedajúcej funkcie vznikajú, ak je pracovným zákono-
darstvom a inými normatívnymi právnymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, 
alebo štatútom organizácie taxatívne stanovený výpočet funkcií podliehajúcich obsadeniu na 
základe konkurzného konania a tiež presne upravené pravidlá konkurzného konania na obsa-
denie týchto funkcií. 

Pracovné vzťahy založené pracovnou zmluvou na základe vymenovania do funkcie 
vznikajú v prípadoch, ktoré sú upravené pracovným zákonodarstvom a inými normatívnymi 
právnymi aktmi, obsahujúcim normy pracovného práva alebo štatútom organizácie. 

Pracovné vzťahy založené pracovnou zmluvou na základe schválenia do funkcie vzni-
kajú v prípadoch, ktoré sú upravené pracovným zákonodarstvom a inými normatívnymi práv-
nymi aktmi, obsahujúcim normy pracovného práva alebo štatútom organizácie. 

Pracovné vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom vznikajú taktiež na základe 
faktického pripustenia zamestnanca k práci s vedomím zamestnávateľa alebo príkazu zamest-
návateľa alebo jeho zástupcu vykonávať prácu, v prípade, ak pracovná zmluva nebola vyho-
tovená náležitým spôsobom. 
 

V. Účastníci pracovných vzťahov 
 

Podľa článku 20 Pracovného zákonníka RF sú účastníkmi pracovných vzťahov za-
mestnanec a zamestnávateľ.3 V zmysle citovaného článku sa za zamestnanca4 považuje fyzic-
ká osoba, ktorá vstupuje do pracovných vzťahov so zamestnávateľom. 

Vstupovať do pracovných vzťahov so statusom zamestnanca majú právo osoby, ktoré: 
a) dovŕšili šestnásť rokov veku, b) nedovŕšili šestnásť rokov veku,  avšak v Pracovnom zá-
konníku RF sú taxatívne stanovené prípady a pravidlá, za predpokladu splnenia ktorých sú 
oprávnené vstupovať do pracovných vzťahov. 

Zamestnávateľom môže byť: a) fyzická osoba alebo b) právnická osoba (organizácia). 
V prípadoch ustanovených federálnymi zákonmi, môže so statusom zamestnávateľa vstupo-
vať do pracovných vzťahov i iný subjekt, ktorý je oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy. 

                                                 
3 Právny status účastníkov pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike. Bližšie pozri: Treľová, S.: Za-
mestnanec, zamestnávateľ – účastníci pracovnoprávnych vzťahov. In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: 
desať rokov aplikačnej praxe (2001 – 2011). Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 106-113. 
4 V Slovenskej republike zamestnancom je fyzická osoba, ktorá  dovŕši 15 rokov veku, pričom ako deň nástupu 
do práce sa nesmie dohodnúť deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú do-
chádzku.  Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: Pracovný pomer a odvody do fondov: Ako vypočítať vymeria-
vací základ zamestnanca a zamestnávateľa? In Tvorba cien v súkromnej ambulancii: praktické návody na stano-
venie cien a komunikáciu s pacientom. Bratislava : Raabe, 2007, s. 2-22 (časť D). Macková, Z.: Odvody do fon-
dov z pracovnoprávnych vzťahov z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy. Aktualizácia január 2013. 
In Lekár s. r. o., Bratislava : Raabe, 2013, s 1-24. 
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– úplné spoľahlivé informácie o pracovných podmienkách a požiadavkách ochrany práce na 
pracovisku; 

– odbornú prípravu, preškolenie a zvýšenie svojej kvalifikácie spôsobom, ktorý je stanovený 
Pracovným zákonníkom RF a inými federálnymi zákonmi; 

– združovania, vrátane práva na založenie odborových organizácií a vstúpenie do nich na 
och-ranu svojich pracovných práv, slobôd a zákonných záujmov; 

– účasť na riadení organizácie formami stanovenými Pracovným zákonníkom RF, inými fe-
derálnymi zákonmi a kolektívnou zmluvou; 

– vedenie kolektívneho vyjednávania a uzatváranie kolektívnych zmlúv a dohôd prostred-
níctvom svojich zástupcov, tiež na informácie o plnení kolektívnej zmluvy, dohôd; 

– ochranu svojich pracovných práv, slobôd a zákonných záujmov všetkými spôsobmi, ktoré  
nie sú zakázané zákonom; 

– riešenie individuálnych a kolektívnych pracovných sporov, vrátane práva na štrajk, v súla-
de s postupom stanoveným Pracovným zákonníkom RF a inými federálnymi zákonmi; 

– náhradu škody spôsobenej  pri plnení pracovných povinností a náhrada morálnej ujmy v 
súlade s postupom stanoveným Pracovným zákonníkom a inými federálnymi zákonmi; 

– povinné sociálne poistenie v prípadoch, ustanovených federálnymi zákonmi. 
V odseku 2 vyššie citovaného článku je zamestnanec povinný: 

– svedomite vykonávať svoje pracovné povinnosti uložené pracovnou zmluvou; 
– dodržiavať pravidlá vnútorného pracovného poriadku, 
– dodržiavať pracovnú disciplínu; 
– plniť stanovené normy práce; 
– dodržiavať požiadavky na ochranu práce a zabezpečenie bezpečnosti práce; 
– šetrne zaobchádzať s majetkom zamestnávateľa (vrátane majetku tretích osôb, ktoré sa na-

chádzajú u zamestnávateľa, ak zamestnávateľ je zodpovedný za nepoškodenie tohto majetku) 
a iných zamestnancov; 

– okamžite oznámiť zamestnávateľovi alebo priamemu nadriadenému o vzniknutej situácii, 
ktorá predstavuje ohrozenie života a zdravia ľudí, poškodenie majetku zamestnávateľa (vráta-
ne majetku tretích osôb, ktoré sa nachádzajú u zamestnávateľa, ak zamestnávateľ nesie zod-
povednosť za nepoškodenie ich majetku). 
 

VII. Základné práva a povinnosti zamestnávateľa 
 

Obdobne ako u zamestnancov, aj pre zamestnávateľov obsahuje právna úprava zakot-
vená v článku 22 Pracovného zákonníka RF vymedzenie základných práv a povinností. 
V zmysle odseku 1 daného článku má zamestnávateľ právo: 

– uzatvárať, meniť a ukončiť pracovné zmluvy so zamestnancami spôsobom a za podmienok 
stanovených v Pracovnom zákonníku RF a v iných federálnych zákonoch; 

– viesť kolektívne vyjednávania a uzatvárať kolektívne zmluvy; 
– motivovať zamestnancov za usilovnú efektívnu prácu; 
– vyžadovať od zamestnancov splnenie ich pracovných povinností a obozretný vzťah k ma-

jetku zamestnávateľa (vrátane majetku tretích osôb, nachádzajúceho sa u zamestnávateľa, ak 
zamestnávateľ nesie zodpovedný za nepoškodenie ich majetku) a ostatných zamestnancov, 
dodržiavanie pravidiel vnútorného pracovného poriadku. 

– zapájať zamestnancov k disciplinárnej a materiálnej zodpovednosti v súlade s postupom 
stanoveným na základe Pracovného zákonníka RF a iných federálnych zákonov; 

– prijímať lokálne normatívne akty (s výnimkou zamestnávateľov – fyzických osôb, ktorí 
nie sú samostatne zárobkovo činné osoby); 

– tvoriť združenia zamestnávateľov s cieľom zastupovania a ochrany svojich záujmov a 
vstupovať do nich. 
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Podľa odseku 2 uvedeného článku je zamestnávateľ povinný: 
– dodržiavať pracovné zákonodarstvo a iné normatívne právne akty, obsahujúce normy pra-

covného práva, lokálne  normatívne akty, podmienky kolektívnej zmluvy, dohôd a  zmluvy; 
– prideľovať zamestnancom prácu dohodnutú v pracovnej zmluve; 
– zabezpečovať bezpečnosť a pracovné podmienky, zodpovedajúce štátnym normatívnym 

požiadavkám ochrany práce; 
– zabezpečiť zamestnancom vybavenie, nástroje, technickú dokumentáciu a iné prostriedky, 

ktoré sú nevyhnutné na splnenie svojich pracovných povinností; 
– zaistiť zamestnancom rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty; 
– zaplatiť v plnej výške zodpovedajúcu mzdu zamestnancom, a to v lehote stanovenej v sú-

lade s Pracovným zákonníkom RF, kolektívnou  zmluvou, pravidlami vnútorného pracovného 
poriadku, pracovnými zmluvami; 

– viesť kolektívne vyjednávania, a tiež uzatvárať kolektívnu zmluvu v súlade s postupom 
stanoveným Pracovným zákonníkom RF; 

– poskytovať zástupcom  zamestnancov úplné a spoľahlivé informácie, ktoré sú nevyhnutné 
pre uzatvorenie kolektívnej zmluvy, dohody a kontroly ich plnenia; 

– oboznámiť zamestnancov proti podpisu s prijatými lokálnymi normatívnymi aktmi, bez-
prostredne súvisiacimi s ich prácou; 

– včasne plniť nariadenia federálneho orgánu výkonnej moci, oprávneného na výkon fede-
rálneho štátneho dozoru nad dodržiavaním predpisov pracovného zákonodarstva a iných nor-
matívnych právnych aktov, obsahujúcich normy pracovného práva, iných federálnych orgá-
nov výkonnej moci, vykonávajúcich štátnu kontrolu (dozor) v stanovenej oblasti pôsobnosti, 
platiť pokuty uložené za porušenie pracovného zákonodarstva a iných normatívnych právnych 
aktov, obsahujúcich normy pracovného práva; 

– riešiť predstavy príslušných odborových orgánov, iných zástupcov zvolených zamestnan-
cami o zistených porušeniach pracovného zákonodarstva a iných aktov, obsahujúcich normy 
pracovného práva, prijímať opatrenia na odstránenie zistených porušení a oznámiť prijaté 
opatrenia daným orgánom a zástupcom; 

– vytvárať podmienky, zabezpečujúce účasť zamestnancov na riadení organizácie, a to for-
mami stanovenými týmto zákonníkom, inými federálnymi zákonmi a  kolektívnou zmluvou; 

– zabezpečovať každodenné potreby zamestnancov, ktoré súvisia so splnením ich pracov-
ných povinností; 

– vykonávať povinné sociálne poistenie zamestnancov v súlade s postupom stanoveným na 
základe federálnych zákonov; 

– nahradiť škodu, spôsobenú zamestnancom súvisiacu s plnením ich pracovných povinností, 
a taktiež kompenzovať morálnu ujmu spôsobom a za podmienok, ktoré sú stanovené Pracov-
ným zákonníkom RF, inými federálnymi zákonmi a inými normatívnymi právnymi aktmi  
Ruskej federácie; 

– plniť iné povinnosti, stanovené pracovným zákonodarstvom a inými normatívnymi práv-
nymi aktmi, obsahujúcimi normy pracovného práva, kolektívnou zmluvou, dohodami, lokál-
nymi normatívnymi aktmi a pracovnou zmluvou.  
 

VIII. Záver 
 

Právna úprava pracovných vzťahov v Pracovnom zákonníku Ruskej federácie je vo 
veľkej miere zhodná s právnou úpravou pracovnoprávnych vzťahov v Zákonníku práce Slo-
venskej republiky.5 Členenie právnych vzťahov pri výkone závislej práce je pomerne kompli-

                                                 
5 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint vfra, 2012, 604 s. 
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– úplné spoľahlivé informácie o pracovných podmienkách a požiadavkách ochrany práce na 
pracovisku; 

– odbornú prípravu, preškolenie a zvýšenie svojej kvalifikácie spôsobom, ktorý je stanovený 
Pracovným zákonníkom RF a inými federálnymi zákonmi; 

– združovania, vrátane práva na založenie odborových organizácií a vstúpenie do nich na 
och-ranu svojich pracovných práv, slobôd a zákonných záujmov; 

– účasť na riadení organizácie formami stanovenými Pracovným zákonníkom RF, inými fe-
derálnymi zákonmi a kolektívnou zmluvou; 

– vedenie kolektívneho vyjednávania a uzatváranie kolektívnych zmlúv a dohôd prostred-
níctvom svojich zástupcov, tiež na informácie o plnení kolektívnej zmluvy, dohôd; 

– ochranu svojich pracovných práv, slobôd a zákonných záujmov všetkými spôsobmi, ktoré  
nie sú zakázané zákonom; 

– riešenie individuálnych a kolektívnych pracovných sporov, vrátane práva na štrajk, v súla-
de s postupom stanoveným Pracovným zákonníkom RF a inými federálnymi zákonmi; 

– náhradu škody spôsobenej  pri plnení pracovných povinností a náhrada morálnej ujmy v 
súlade s postupom stanoveným Pracovným zákonníkom a inými federálnymi zákonmi; 

– povinné sociálne poistenie v prípadoch, ustanovených federálnymi zákonmi. 
V odseku 2 vyššie citovaného článku je zamestnanec povinný: 

– svedomite vykonávať svoje pracovné povinnosti uložené pracovnou zmluvou; 
– dodržiavať pravidlá vnútorného pracovného poriadku, 
– dodržiavať pracovnú disciplínu; 
– plniť stanovené normy práce; 
– dodržiavať požiadavky na ochranu práce a zabezpečenie bezpečnosti práce; 
– šetrne zaobchádzať s majetkom zamestnávateľa (vrátane majetku tretích osôb, ktoré sa na-

chádzajú u zamestnávateľa, ak zamestnávateľ je zodpovedný za nepoškodenie tohto majetku) 
a iných zamestnancov; 

– okamžite oznámiť zamestnávateľovi alebo priamemu nadriadenému o vzniknutej situácii, 
ktorá predstavuje ohrozenie života a zdravia ľudí, poškodenie majetku zamestnávateľa (vráta-
ne majetku tretích osôb, ktoré sa nachádzajú u zamestnávateľa, ak zamestnávateľ nesie zod-
povednosť za nepoškodenie ich majetku). 
 

VII. Základné práva a povinnosti zamestnávateľa 
 

Obdobne ako u zamestnancov, aj pre zamestnávateľov obsahuje právna úprava zakot-
vená v článku 22 Pracovného zákonníka RF vymedzenie základných práv a povinností. 
V zmysle odseku 1 daného článku má zamestnávateľ právo: 

– uzatvárať, meniť a ukončiť pracovné zmluvy so zamestnancami spôsobom a za podmienok 
stanovených v Pracovnom zákonníku RF a v iných federálnych zákonoch; 

– viesť kolektívne vyjednávania a uzatvárať kolektívne zmluvy; 
– motivovať zamestnancov za usilovnú efektívnu prácu; 
– vyžadovať od zamestnancov splnenie ich pracovných povinností a obozretný vzťah k ma-

jetku zamestnávateľa (vrátane majetku tretích osôb, nachádzajúceho sa u zamestnávateľa, ak 
zamestnávateľ nesie zodpovedný za nepoškodenie ich majetku) a ostatných zamestnancov, 
dodržiavanie pravidiel vnútorného pracovného poriadku. 

– zapájať zamestnancov k disciplinárnej a materiálnej zodpovednosti v súlade s postupom 
stanoveným na základe Pracovného zákonníka RF a iných federálnych zákonov; 

– prijímať lokálne normatívne akty (s výnimkou zamestnávateľov – fyzických osôb, ktorí 
nie sú samostatne zárobkovo činné osoby); 

– tvoriť združenia zamestnávateľov s cieľom zastupovania a ochrany svojich záujmov a 
vstupovať do nich. 
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kované a nejednotná v tejto veci je tiež teória pracovného práva.6 Prax v období globalizácie 
svetovej ekonomiky vytvára nové právne situácie aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Ide 
o situácie, ktoré sú čiastočne nadodvetvového charakteru, a ktoré nie sú právne pokryté dote-
rajším zmluvným systémom pracovného práva.7 

Existencia a aplikácia iných ako pracovnoprávnych foriem, ktorými sa zabezpečuje 
výkon práce, nebol v našich podmienkach riešený dlhodobo a práve užšia špecifikácia defi-
ničných znakov závislej práce s cieľom obmedziť tieto „alternatívne“ formy, je prvým kro-
kom k odbúraniu týchto, pre sociálny status zamestnancov nepriaznivých, foriem realizácie 
práce.8 

Jednou z možných foriem ochrany zamestnancov pred prípadným porušovaním pra-
covnoprávnych predpisov zo strany zamestnávateľov je aj podnet na inšpektorát práce, avšak 
aj v tomto inštitútu vidíme viacero nevýhod, inšpektoráty práce sa v praxi nie vždy venujú 
anonymným podnetom, a podnety, ktoré nie sú anonymné, prinášajú riziko odvetného zásahu 
zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý takýto podnet podal.9 

Podstatným aspektom pre modelovanie akýchkoľvek systémov fungovania práva je 
postihnutie východiskových myšlienkových línií, ktoré tvoria v rámci právneho systému vnú-
tornú a vonkajšiu spojitosť.10 
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Sociálne partnerstvo v  ruskej federácii 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Pojem, základné princípy, strany, formy, úrovne sociálneho partnerstva v Ruskej fede-
rácii sú upravené  v druhej časti  Pracovného zákonníka Ruskej Federácie zo dňa 30. decem-
bra 2001  Č 197-FZ s účinnosťou od 1. februára 2002 (ďalej len „Pracovný zákonník RF“).1 

 
II. Pojem sociálneho partnerstva vo sfére práce 

 
Zákonná definícia pojmu sociálne partnerstvo je ustanovená v článku 23 Pracovného 

zákonníka RF. Sociálne partnerstvo v oblasti práce (ďalej len „sociálne partnerstvo“) je sys-
tém vzťahov medzi zamestnancami (zástupcami zamestnancov), zamestnávateľmi (zástupca-
mi zamestnávateľov), orgánmi štátnej moci, orgánmi miestnej samosprávy, zamerané na za-
bezpečenie skoordinovania záujmov zamestnancov a zamestnávateľov v otázkach úpravy 
pracovných  vzťahov a iných s nimi bezprostredne súvisiacich vzťahov.2 

 
III. Základné princípy sociálneho partnerstva 

 
Podľa článku 24 Pracovného zákonníka RF sú základnými princípmi sociálneho part-

nerstva: a) rovnosť strán; b) úcta a prihliadanie k záujmom strán; c) záujem strán na účasti v 
zmluvných vzťahoch; d) podpora štátu pri posilňovaní a rozvoji sociálneho partnerstva na 
demokratickom základe; e) dodržiavanie  stranami a ich zástupcami pracovnoprávnych pred-
pisov; f) plná moc zástupcov strán; g) sloboda voľby posudzovaných otázok spadajúcich do 
pôsobnosti práce; h) dobrovoľnosť strán prevziať na seba záväzky; i) reálnosť záväzkov, ktoré 
na seba preberajú strany; j) povinnosť plnenia kolektívnych zmlúv, dohôd; k) kontrola plnenia 
prijatých kolektívnych zmlúv a dohôd; l) zodpovednosť strán, ich zástupcov za nesplnenie 
kolektívnych zmlúv, dohôd v dôsledku ich zavinenia.3 

 
IV. Strany sociálneho partnerstva 

 
Problematika strán sociálneho partnerstva je upravená v článku 25 Pracovného zákon-

níka RF. Za strany sociálneho partnerstva sa považujú zamestnanci a zamestnávatelia, repre-
zentovaní riadne splnomocnenými zástupcami. 

Orgány štátnej moci a orgány miestnej samosprávy sú stranami sociálneho partnerstva 
v prípadoch, v ktorých pôsobia ako zamestnávatelia, ako aj v iných prípadoch ustanovených 
pracovným zákonodarstvom Ruskej federácie. 

 
                                                 
1 www.trkodeks.ru. 
2 Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo  predstavuje súčasť základných ľudských práv a slobôd a je založené na 
procese vzájomného vyjednávania, vzájomnej spolupráci, na realizácii zmlúv, ako aj na riešení pracovných spo-
rov, atď. Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť. Šamorín : 
Heuréka, 2009, s. 17-18. 
3 Vo všeobecnosti sociálne partnerstvo a sociálny dialóg možno charakterizovať ako metódu riadenia a organizá-
cie práce, sociálnych a ekonomických  otázok, konzultácii a vyjednávania medzi zástupcami (reprezentantmi) 
sociálnych partnerov – zamestnancov a zamestnávateľov, a to najmä na úrovni firmy (podniku). Bližšie pozri 
a porovnaj: Čambáliková, M., Macková, Z., Buday, P., Pobjecká, G., Klocoková, J.: Analýza fungovania sociál-
neho dialógu v Slovenskej republike z pohľadu KOZ. Máj 2012, 
http://www.socialnydialog.sk/data/files/Aktivity/Analyza_soc_dialog_stat.pdf. 
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V. Úrovne sociálneho partnerstva4 
 

Podľa článku 26 Pracovného zákonníka RF sa sociálne partnerstvo v Ruskej federácii 
realizuje na šiestich úrovniach. Ide o výkon na: a) federálnej úrovni, v rámci ktorej sa stano-
vujú základy úpravy vzťahov v oblasti práce v Ruskej federácii; b) medziregionálnej úrovni, v 
rámci ktorej sa stanovujú základy úpravy vzťahov v oblasti práce v dvoch alebo viacerých 
subjektoch Ruskej federácie; c) regionálnej úrovni, v rámci ktorej sa stanovujú základy úpra-
vy vzťahov v oblasti práce v subjekte Ruskej federácie, d) odvetvovej úrovni, v rámci ktorej 
sa stanovujú základy úpravy vzťahov v oblasti práce v odvetví (odvetviach); e) teritoriálnej 
úrovni, v rámci ktorej sa stanovujú základy úpravy vzťahov v oblasti práce v obecných for-
máciách, f) lokálnej úrovni, v rámci ktorej sa stanovujú povinnosti zamestnancov a zamestná-
vateľov v oblasti práce. 

 
VI. Formy sociálneho partnerstva 

 
Sociálne partnerstvo sa uskutočňuje vo formách: a) kolektívneho vyjednávania o pri-

pravených návrhoch kolektívnych zmlúv, dohôd a uzatváranie kolektívnych zmlúv a dohôd; 
b) vzájomných konzultácií (rokovaní) o otázkach úpravy pracovných vzťahov a iných bez-
prostredne s nimi súvisiacich vzťahov, zabezpečenia ochrany pracovných práv zamestnancov 
a zlepšovanie pracovného zákonodarstva a iných normatívnych právnych aktov, obsahujúcich 
normy pracovného práva; c) účasti zamestnancov, ich zástupcov na riadení organizácie; d) 
účasti zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov pri riešení pracovných sporov. 
 

VII. Zástupcovia zamestnancov 
 

V súlade s článkom 29 Pracovného zákonníka RF sú zástupcami zamestnancov v rám-
ci sociálneho partnerstva odborové zväzy a ich združenia, iné odborárske organizácie, určené 
stanovami celoruských, medziregionálnych odborových zväzov alebo iní zástupcovia, zvolení 
zamestnancami v prípadoch stanovených týmto zákonníkom. 

Záujmy zamestnancov pri realizácii kolektívneho vyjednávania, uzatváraní alebo zme-
ne kolektívnej zmluvy, vykonávaní kontroly jej plnenia, ako aj pri realizácii práva na účasti 
riadenia organizácie, prejednávanie pracovných sporov zamestnancov so zamestnávateľom, 
zastupuje primárna odborová organizácia alebo iní zástupcovia zvolení zamestnancami. 

Záujmy zamestnancov pri realizácii kolektívneho vyjednávania, uzatváraní alebo zme-
ne dohôd, riešenie kolektívnych pracovných sporoch týkajúcich sa uzatvárania alebo zmeny 
dohôd, vykonávaní kontroly ich plnenia, ako aj pri organizovaní a vykonávaní činností komi-
sií na úpravu sociálno-pracovných vzťahov zastupujú príslušné odborové zväzy, ich teritoriál-
ne organizácie, združenia odborových zväzov a združenia teritoriálnych organizácií odboro-
vých zväzov. 

 
VIII.  Zastupovanie záujmov zamestnancov primárnymi odborovými organizáciami 

 

                                                 
4 Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo – pod týmito pojmami možno rozumieť spolurozhodovanie, konzultova-
nie, presadzovanie svojich záujmov, riešenie záujmových konfliktov, vzájomné vyjednávanie, kompromis, kon-
senzus a dohodu jednotlivých subjektov hospodárskej a sociálnej politiky s cieľom dosiahnuť hospodársky a 
sociálny rozvoj nielen na úrovni podnikovej, ale aj celospoločenskej a medzinárodnej, ba dokonca celosvetovej. 
Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo a reforma dôchodkového systému 
v Slovenskej republike. s. 112-139. /online/. Pracovní právo 2011 – Sociálny dialóg (elektronický zdroj). Brno, 
Masarykova univerzita, 2011. Spisy Právnické fakulty MU č. 406 (řada teoretická). 
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Sociálne partnerstvo v  ruskej federácii 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Pojem, základné princípy, strany, formy, úrovne sociálneho partnerstva v Ruskej fede-
rácii sú upravené  v druhej časti  Pracovného zákonníka Ruskej Federácie zo dňa 30. decem-
bra 2001  Č 197-FZ s účinnosťou od 1. februára 2002 (ďalej len „Pracovný zákonník RF“).1 

 
II. Pojem sociálneho partnerstva vo sfére práce 

 
Zákonná definícia pojmu sociálne partnerstvo je ustanovená v článku 23 Pracovného 

zákonníka RF. Sociálne partnerstvo v oblasti práce (ďalej len „sociálne partnerstvo“) je sys-
tém vzťahov medzi zamestnancami (zástupcami zamestnancov), zamestnávateľmi (zástupca-
mi zamestnávateľov), orgánmi štátnej moci, orgánmi miestnej samosprávy, zamerané na za-
bezpečenie skoordinovania záujmov zamestnancov a zamestnávateľov v otázkach úpravy 
pracovných  vzťahov a iných s nimi bezprostredne súvisiacich vzťahov.2 

 
III. Základné princípy sociálneho partnerstva 

 
Podľa článku 24 Pracovného zákonníka RF sú základnými princípmi sociálneho part-

nerstva: a) rovnosť strán; b) úcta a prihliadanie k záujmom strán; c) záujem strán na účasti v 
zmluvných vzťahoch; d) podpora štátu pri posilňovaní a rozvoji sociálneho partnerstva na 
demokratickom základe; e) dodržiavanie  stranami a ich zástupcami pracovnoprávnych pred-
pisov; f) plná moc zástupcov strán; g) sloboda voľby posudzovaných otázok spadajúcich do 
pôsobnosti práce; h) dobrovoľnosť strán prevziať na seba záväzky; i) reálnosť záväzkov, ktoré 
na seba preberajú strany; j) povinnosť plnenia kolektívnych zmlúv, dohôd; k) kontrola plnenia 
prijatých kolektívnych zmlúv a dohôd; l) zodpovednosť strán, ich zástupcov za nesplnenie 
kolektívnych zmlúv, dohôd v dôsledku ich zavinenia.3 

 
IV. Strany sociálneho partnerstva 

 
Problematika strán sociálneho partnerstva je upravená v článku 25 Pracovného zákon-

níka RF. Za strany sociálneho partnerstva sa považujú zamestnanci a zamestnávatelia, repre-
zentovaní riadne splnomocnenými zástupcami. 

Orgány štátnej moci a orgány miestnej samosprávy sú stranami sociálneho partnerstva 
v prípadoch, v ktorých pôsobia ako zamestnávatelia, ako aj v iných prípadoch ustanovených 
pracovným zákonodarstvom Ruskej federácie. 

 
                                                 
1 www.trkodeks.ru. 
2 Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo  predstavuje súčasť základných ľudských práv a slobôd a je založené na 
procese vzájomného vyjednávania, vzájomnej spolupráci, na realizácii zmlúv, ako aj na riešení pracovných spo-
rov, atď. Bližšie pozri a porovnaj: Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť. Šamorín : 
Heuréka, 2009, s. 17-18. 
3 Vo všeobecnosti sociálne partnerstvo a sociálny dialóg možno charakterizovať ako metódu riadenia a organizá-
cie práce, sociálnych a ekonomických  otázok, konzultácii a vyjednávania medzi zástupcami (reprezentantmi) 
sociálnych partnerov – zamestnancov a zamestnávateľov, a to najmä na úrovni firmy (podniku). Bližšie pozri 
a porovnaj: Čambáliková, M., Macková, Z., Buday, P., Pobjecká, G., Klocoková, J.: Analýza fungovania sociál-
neho dialógu v Slovenskej republike z pohľadu KOZ. Máj 2012, 
http://www.socialnydialog.sk/data/files/Aktivity/Analyza_soc_dialog_stat.pdf. 
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Primárne odborové organizácie a ich orgány podľa článku 30 Pracovného zákonníka 
RF zastupujú v sociálnom partnerstve na lokálnej úrovni záujmy zamestnancov zamestnávate-
ľa, ktorí sú členmi príslušných odborov. V prípadoch a podľa postupu stanoveným Pracov-
ným zákonníkom RF zastupujú i záujmy všetkých zamestnancov zamestnávateľa, bez ohľadu 
na ich členstvo v odborových zväzoch pri realizácii kolektívneho vyjednávania, uzatvárania 
alebo zmeny kolektívnej zmluvy, ako aj pri prejednávaní a riešení kolektívnych pracovných 
sporov zamestnancov so zamestnávateľom. 

Zamestnanci, ktorí nie sú členmi odborov, môžu splnomocniť orgán primárnej odbo-
rovej organizácie, aby zastupovala ich záujmy vo vzťahoch so zamestnávateľom vo veciach 
individuálnych pracovných vzťahov a bezprostredne s nimi súvisiacich vzťahov za podmie-
nok stanovených v primárnej odborovej organizácii. 
 

IX. Iní zástupcovia zamestnancov 
 

V prípadoch, keď zamestnanci zamestnávateľa nie sú združení v akejkoľvek primárnej 
odborovej organizácii, alebo žiadna z existujúcich primárnych odborových organizácií ne-
združuje viac ako polovicu zamestnancov zamestnávateľa a nie je oprávnená, v súlade s Pra-
covným zákonníkom RF, zastupovať záujmy všetkých zamestnancov v sociálnom partnerstve 
na lokálnej úrovni, na členskej schôdzi (zasadnutí) zamestnancov na vykonávanie týchto prá-
vomocí môže byť tajným hlasovaním zvolený zo zamestnancov iný zástupca (zastupujúci 
orgán). Prítomnosť iného zástupcu nemôže byť prekážkou pre vykonávanie právomocí pri-
márnymi odborovými organizáciami. 
 

X. Zástupcovia zamestnávateľov 
 

Záujmy zamestnávateľa počas kolektívneho vyjednávania, uzatvárania alebo zmeny 
kolektívnej zmluvy, ako aj pri prejednávaní a riešení kolektívnych pracovných sporov za-
mestnancov so zamestnávateľom, podľa článku 33 Pracovného zákonníka RF, zastupuje ve-
dúci organizácie, zamestnávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba (osobne) alebo ním spl-
nomocnené osoby podľa Pracovného zákonníka RF, iných federálnych zákonov a iných nor-
matívnych právnych aktov Ruskej federácie, zákonov a iných normatívnych právnych aktov 
subjektov Ruskej federácie, normatívnych právnych aktov orgánov miestnej samosprávy, za-
kladateľských listín právnickej osoby (organizácie) a lokálnych predpisov. 

Počas kolektívneho vyjednávania, uzatvárania alebo zmene dohôd, riešení kolektív-
nych pracovných sporov týkajúcich sa ich uzatvorenia alebo zmeny, ako aj pri formovaní a 
vykonávaní činností komisií na reguláciu sociálno-pracovných vzťahov záujmy zamestnáva-
teľov zastupujú príslušné zamestnávateľské združenia. 

Združenie zamestnávateľov je nezisková organizácia, ktorá spája zamestnávateľov na 
báze dobrovoľnosti na zastupovanie záujmov a ochranu práv svojich členov vo vzťahoch s 
odborovými zväzmi, orgánmi štátnej moci a orgánmi miestnej samosprávy. Osobitosti práv-
neho postavenia združení zamestnávateľov sú stanovené federálnym zákonom. 
 

XI. Iní zástupcovia zamestnávateľov 
 

Zástupcami zamestnávateľov – federálnych štátnych úradov, štátnych úradov subjek-
tov Ruskej federácie, obecných úradov a iných organizácií financovaných z príslušných roz-
počtov, počas kolektívneho vyjednávania, uzatváraní alebo zmene dohôd, riešení kolektív-
nych pracovných  sporov týkajúcich sa uzatvorenia alebo zmeny dohôd, uskutočnenia kontro-
ly plnenia dohôd, formovanie komisií na regulovanie sociálno-pracovných vzťahov a usku-
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točňovanie ich činnosti sú tiež príslušné federálne orgány výkonnej moci a výkonné orgány 
subjektov Ruskej federácie, iné štátne orgány, orgány miestnej samosprávy. 

 
XII. Orgány sociálneho partnerstva 

 
Na všetkých úrovniach sociálneho partnerstva sú v zmysle článku 35 Pracovného zá-

konníka RF kreované komisie z poverených zástupcov strán sociálneho partnerstva. 
Úlohou týchto komisií je predovšetkým zabezpečenie regulácie: a) sociálno-

pracovných vzťahov, b) vedenia kolektívneho vyjednávania, c) prípravy návrhov kolektív-
nych zmlúv, dohôd, d) uzatvárania kolektívnych zmlúv, dohôd. 

Rovnako je dôležitá ich úloha pri organizácii kontroly za účelom ich plnenia, a to na 
všetkých úrovniach. 

Na federálnej úrovni vzniká stála tripartitná komisia na regulovanie sociálno-
pracovných vzťahov, ktorej činnosť sa odvíja v súlade s federálnym zákonom. Členmi tripar-
titnej komisie na regulovanie sociálno-pracovných vzťahov na federálnej úrovni sú zástupco-
via celoruských združení odborových zväzov, celoruských združení zamestnávateľov a vlády 
Ruskej federácie. 

V subjektoch Ruskej federácie môže byť kreované tripartitné komisie na regulovanie 
sociálno-pracovných vzťahov, ktorých činnosť sa uskutočňuje v súlade so zákonmi subjektov 
Ruskej federácie. 

Na teritoriálnej úrovni môžu byť vytvárané tripartitné komisie na regulovanie sociál-
no-pracovných vzťahov, ktorých činnosť sa uskutočňuje podľa zákonov subjektov Ruskej 
federácie, pričom postavenie týchto komisií schvaľujú zastupiteľské orgány miestnej samo-
správy. Na odvetvovej (medziodvetvovej) úrovni môžu byť tvorené odvetvové (medziodvet-
vové) komisie na regulovanie sociálno-pracovných vzťahov. Odvetvové (medziodvetvové) 
komisie môžu byť tvorené na federálnej, aj na medziregionálnej, regionálnej, teritoriálnej 
úrovni sociálneho partnerstva. Na lokálnej úrovni sa tvorí komisia pre vedenie kolektívneho 
vyjednávania, prípravy návrhu kolektívnej zmluvy a uzatváranie kolektívnej zmluvy. 

 
XIII. Záver 

 
Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo predstavujú súčasť európskej a svetovej sociálnej 

a právnej kultúry a tvoria obsah dlhodobých programov a stratégií. Hlavnou úlohou sociálne-
ho partnerstva je regulácia a riešenie záujmových konfliktov, predchádzanie sociálnym napä-
tiam a konfliktom a zabezpečenie sociálneho (z)mieru. Sociálne partnerstvo zdôrazňuje prin-
cíp (hodnotu) stability a konflikty medzi prácou a kapitálom rieši vzájomným vyjednávaním a 
nájdením vhodného kompromisu, ktorý je zárukou všeobecnej politickej stability.5 

Právna úprava sociálneho partnerstva Ruskej federácie je veľmi inšpiratívna aj pre 
Slovenskú republiku, ktorá v súčasnosti rieši otázky vo veci zlepšenia fungovania sociálneho 
partnerstva a sociálneho dialógu s cieľom obnoviť sociálny dialóg a uzatváranie generálnych 
dohôd na pôde tripartity, ako aj na všetkých úrovniach sociálneho dialógu zabezpečiť realizá-
ciu v súlade s dobrými mravmi a celospoločenským rozvojom a najmä zabezpečovať prísne 
dodržiavanie princípov OECD o správaní sa cudzieho investičného kapitálu a ich nedodržia-
vanie prísne sankcionovať.6 

                                                 
5 Macková, Z.: Sociálny dialóg, sociálne partnerstvo a reforma dôchodkového systému v Slovenskej republike. s. 
112-139. /online/. Pracovní právo 2011 – Sociálny dialóg (elektronický zdroj). Brno, Masarykova univerzita, 
2011. Spisy Právnické fakulty MU č. 406 (řada teoretická). 
6 Bližšie pozri a porovnaj: Čambáliková, M., Macková, Z., Buday, P., Pobjecká, G., Klocoková, J.: Analýza 
fungovania sociálneho dialógu v Slovenskej republike z pohľadu KOZ. Máj 2012, 
http://www.socialnydialog.sk/data/files/Aktivity/Analyza_soc_dialog_stat.pdf. 
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Primárne odborové organizácie a ich orgány podľa článku 30 Pracovného zákonníka 
RF zastupujú v sociálnom partnerstve na lokálnej úrovni záujmy zamestnancov zamestnávate-
ľa, ktorí sú členmi príslušných odborov. V prípadoch a podľa postupu stanoveným Pracov-
ným zákonníkom RF zastupujú i záujmy všetkých zamestnancov zamestnávateľa, bez ohľadu 
na ich členstvo v odborových zväzoch pri realizácii kolektívneho vyjednávania, uzatvárania 
alebo zmeny kolektívnej zmluvy, ako aj pri prejednávaní a riešení kolektívnych pracovných 
sporov zamestnancov so zamestnávateľom. 

Zamestnanci, ktorí nie sú členmi odborov, môžu splnomocniť orgán primárnej odbo-
rovej organizácie, aby zastupovala ich záujmy vo vzťahoch so zamestnávateľom vo veciach 
individuálnych pracovných vzťahov a bezprostredne s nimi súvisiacich vzťahov za podmie-
nok stanovených v primárnej odborovej organizácii. 
 

IX. Iní zástupcovia zamestnancov 
 

V prípadoch, keď zamestnanci zamestnávateľa nie sú združení v akejkoľvek primárnej 
odborovej organizácii, alebo žiadna z existujúcich primárnych odborových organizácií ne-
združuje viac ako polovicu zamestnancov zamestnávateľa a nie je oprávnená, v súlade s Pra-
covným zákonníkom RF, zastupovať záujmy všetkých zamestnancov v sociálnom partnerstve 
na lokálnej úrovni, na členskej schôdzi (zasadnutí) zamestnancov na vykonávanie týchto prá-
vomocí môže byť tajným hlasovaním zvolený zo zamestnancov iný zástupca (zastupujúci 
orgán). Prítomnosť iného zástupcu nemôže byť prekážkou pre vykonávanie právomocí pri-
márnymi odborovými organizáciami. 
 

X. Zástupcovia zamestnávateľov 
 

Záujmy zamestnávateľa počas kolektívneho vyjednávania, uzatvárania alebo zmeny 
kolektívnej zmluvy, ako aj pri prejednávaní a riešení kolektívnych pracovných sporov za-
mestnancov so zamestnávateľom, podľa článku 33 Pracovného zákonníka RF, zastupuje ve-
dúci organizácie, zamestnávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba (osobne) alebo ním spl-
nomocnené osoby podľa Pracovného zákonníka RF, iných federálnych zákonov a iných nor-
matívnych právnych aktov Ruskej federácie, zákonov a iných normatívnych právnych aktov 
subjektov Ruskej federácie, normatívnych právnych aktov orgánov miestnej samosprávy, za-
kladateľských listín právnickej osoby (organizácie) a lokálnych predpisov. 

Počas kolektívneho vyjednávania, uzatvárania alebo zmene dohôd, riešení kolektív-
nych pracovných sporov týkajúcich sa ich uzatvorenia alebo zmeny, ako aj pri formovaní a 
vykonávaní činností komisií na reguláciu sociálno-pracovných vzťahov záujmy zamestnáva-
teľov zastupujú príslušné zamestnávateľské združenia. 

Združenie zamestnávateľov je nezisková organizácia, ktorá spája zamestnávateľov na 
báze dobrovoľnosti na zastupovanie záujmov a ochranu práv svojich členov vo vzťahoch s 
odborovými zväzmi, orgánmi štátnej moci a orgánmi miestnej samosprávy. Osobitosti práv-
neho postavenia združení zamestnávateľov sú stanovené federálnym zákonom. 
 

XI. Iní zástupcovia zamestnávateľov 
 

Zástupcami zamestnávateľov – federálnych štátnych úradov, štátnych úradov subjek-
tov Ruskej federácie, obecných úradov a iných organizácií financovaných z príslušných roz-
počtov, počas kolektívneho vyjednávania, uzatváraní alebo zmene dohôd, riešení kolektív-
nych pracovných  sporov týkajúcich sa uzatvorenia alebo zmeny dohôd, uskutočnenia kontro-
ly plnenia dohôd, formovanie komisií na regulovanie sociálno-pracovných vzťahov a usku-
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V Slovenskej republike sa ukazuje neprimerane nízka úroveň sociálneho dialógu, a to 
nielen na podnikovej úrovni, ale aj na nadpodnikovej.7 Tento nepriaznivý trend možno hodno-
tiť veľmi negatívne s poukazom na tú skutočnosť, že kolektívne zmluvy ako výsledok sociál-
neho dialógu medzi sociálnymi partnermi zakladajú sociálny zmier a vnášajú do sociálneho 
života pracovnoprávnych vzťahov významný sociálny a etický rozmer.8 

Imanentnou súčasťou pracovného a sociálneho zákonodarstva je ochrana pracovno-
právnych vzťahov, a to na základe zásahov z „vonkajšieho“ prostredia (t. j. ingerenciami zá-
konodarcu), ale aj z „vnútorného“ prostredia (t. j. predovšetkým konsenzuálnymi dohodami 
účastníkov kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov).9 

Zákonodarca musí reagovať na zmeny, ktoré prináša turbulencia spoločenských vzťa-
hov a stanovovať medze stále novým trendom v politike zamestnanosti. V tejto súvislosti je 
dôležité pripravovať zmeny so zreteľom na charakter pracovného trhu a odosobniť sa od tém, 
ktoré sú v prospech iba jednej strany pracovnoprávneho vzťahu, a naopak meniť základnú 
pracovnoprávnu normy ako konsenzus sociálneho dialógu.10 V kontexte uvedeného je potreb-
né vnímať všeobecno-teoretickú rovinu sociálnych princípov práva a taktiež ich právnoapli-
kačnú rovinu.11 
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V Slovenskej republike sa ukazuje neprimerane nízka úroveň sociálneho dialógu, a to 
nielen na podnikovej úrovni, ale aj na nadpodnikovej.7 Tento nepriaznivý trend možno hodno-
tiť veľmi negatívne s poukazom na tú skutočnosť, že kolektívne zmluvy ako výsledok sociál-
neho dialógu medzi sociálnymi partnermi zakladajú sociálny zmier a vnášajú do sociálneho 
života pracovnoprávnych vzťahov významný sociálny a etický rozmer.8 

Imanentnou súčasťou pracovného a sociálneho zákonodarstva je ochrana pracovno-
právnych vzťahov, a to na základe zásahov z „vonkajšieho“ prostredia (t. j. ingerenciami zá-
konodarcu), ale aj z „vnútorného“ prostredia (t. j. predovšetkým konsenzuálnymi dohodami 
účastníkov kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov).9 

Zákonodarca musí reagovať na zmeny, ktoré prináša turbulencia spoločenských vzťa-
hov a stanovovať medze stále novým trendom v politike zamestnanosti. V tejto súvislosti je 
dôležité pripravovať zmeny so zreteľom na charakter pracovného trhu a odosobniť sa od tém, 
ktoré sú v prospech iba jednej strany pracovnoprávneho vzťahu, a naopak meniť základnú 
pracovnoprávnu normy ako konsenzus sociálneho dialógu.10 V kontexte uvedeného je potreb-
né vnímať všeobecno-teoretickú rovinu sociálnych princípov práva a taktiež ich právnoapli-
kačnú rovinu.11 
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Skončenie pracovného pomeru ako sankcia za porušenie 
pracovnej disciplíny z pohľadu súdnej praxe 

 
Mgr. Jozef Pavol 

 
I. Pojem pracovná disciplína 

 
Vymedziť pojem pracovná disciplína je možné v zmysle právnej teórie rovno niekoľ-

kými spôsobmi. Pre účely tohto príspevku pracovnou disciplínou rozumieme súhrn pracov-
ných povinností zamestnanca, ktoré pre neho vplývajú tak z právnych predpisov vzťahujúcich 
sa na prácu ním vykonávanú, ako aj z interných normatívnych právnych aktov (pracovný po-
riadok, pravidla bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, normy spotreby práce), z pracovnej 
zmluvy, prípadne kolektívnej zmluvy a z pokynov a nariadení zamestnávateľa. Prirodzene, 
ide o obšírny komplex právnych povinností, ktorých porušenie sankcionuje zákonodarca prí-
slušnými ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov.  

Ústredné sankcie za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“) predstavujú 
pracovnoprávne inštitúty skončenie pracovného pomeru – výpoveďou zo strany zamestnáva-
teľa, ako aj okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, krátenie dovo-
lenky, nevyplatenie mzdy/náhrady mzdy za prácu vo sviatok. Vymedzenie pracovnej disciplí-
ny sa javí na prvý pohľad jasne a určito. 

Problém nastáva pri skončení pracovného pomeru, keď zákonodarca diferencuje me-
dzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej discip-
líny. Z dikcie zákona však nie je vôbec zrejmé, ktoré porušenie právnych povinností zamest-
nanca možno klasifikovať ako menej závažné a ktoré naopak za závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. Predmetný rozdiel má významné právne dôsledky tak pre zamestnanca, ako aj pre 
zamestnávateľa. V konkrétnom prípade tak bude úlohou súdu, aby určil, či zamestnávateľ pri 
skončení pracovného pomeru správne klasifikoval skutkový stav a postupoval tak v súlade so 
zákonom.  

 
II. Porušenie pracovnej disciplíny z pohľadu judikatúry 

 
V zmysle vyššie uvedeného sa zameriame na niektoré súdne rozhodnutia pojednávajú-

ce o porušení pracovnej disciplíny ako o dôvode skončenia pracovného pomeru. Významný 
rozsudok v predmetnej oblasti predstavuje rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republi-
ky (ďalej aj ako "Najvyšší súd SR"), sp. zn. 5 Cdo 74/2008 zo dňa 29. septembra 2009. Naj-
vyšší súd SR konštatoval, že ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné 
ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť toto poruše-
nie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené, a to aspoň z nedbanlivosti, a musí 
dosahovať určitý stupeň intenzity. Na účely skončenia pracovného pomeru rozlišujeme v in-
tenciách Zákonníka práce medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závaž-
ným porušením pracovnej disciplíny. 

Porušenie pracovnej disciplíny najvyššej intenzity, t. j. závažné porušenie, je dôvodom 
na okamžité skončenie pracovného pomeru. Zamestnávateľ je rovnako oprávnený pri závaž-
nom porušení pracovnej disciplíny zvoliť zmierlivejší spôsob skončenia pracovného pomeru – 
výpoveďou. (§ 68 ods. l písm. b) a § 63 ods. l písm. e), časť vety pred bodkočiarkou Zákonní-
ka práce). Tieto pojmy, napriek tomu, že od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu 
zamestnanca, Zákonník práce nedefinuje a ani neustanovuje, z akých hľadísk treba pri ich 
posudzovaní vychádzať. Jedným zo základných hľadísk pri rozhodovaní o postihu za poruše-
nie pracovnej disciplíny je intenzita porušenia pracovnej disciplíny. Hodnotenie intenzity po-
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rušenia pracovnej disciplíny závisí od konkrétnych okolností a ovplyvňuje ho tak osoba za-
mestnanca, jeho doterajší postoj k plneniu pracovných povinností, spôsob a intenzita poruše-
nia konkrétnych pracovných povinností, ako aj situácia, v ktorej k porušeniu došlo, dôsledky 
porušenia pre zamestnávateľa, či konanie zamestnanca spôsobilo zamestnávateľovi škodu 
a pod.1  

Najvyšší súd SR jednoznačne vysvetlil účel „chudobnej“ právnej úpravy obsiahnutej 
v Zákonníku práce. Ku každému prípadu skončenia pracovného pomeru je potrebné pristupo-
vať osobitne a obozretne v intenciách zákona tak, aby sa náležite objasnila povaha porušenia 
právnych povinností zamestnanca a zvolil sa tak zákonný postup zo strany zamestnávateľa.  

V predmetnom rozsudku sa Najvyšší súd ďalej zaoberal otázkou, či je možné považo-
vať jeden deň neospravedlnenej absencie v práci za závažné porušenie pracovnej disciplíny, 
ktoré odôvodňuje skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce (oka-
mžité skončenie pracovného pomeru). V zhode s odvolacím súdom dospel dovolací súd k 
záveru, že vzhľadom na pracovnú náplň a funkciu zamestnanca2, nemožno takéto porušenie 
pracovnej disciplíny považovať za závažné, čím len potvrdil už názor Najvyššieho súdu Slo-
venskej republiky, ako aj Najvyššieho súdu Českej republiky (ďalej aj ako "Najvyšší súd 
ČR") o potrebe preukázania viacnásobného opakovania excesu zamestnanca za účelom klasi-
fikácie intenzity porušenia pracovných povinností ako závažné porušenie pracovnej disciplí-
ny. Uvedená skutočnosť však z pohľadu iného rozsudku Najvyššieho súdu ČR neplatí abso-
lútne (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011 zo dňa 17. októbra 2012).  

Zo skutkového stavu vyplýva, že zamestnanec síce zaznamenal do dochádzkového 
systému príchod na pracovisko, ktoré bez toho, aby urobil záznam v dochádzke, následne 
opustil a „v bližšie neurčených hodinách“ bol prítomný v mieste svojho bydliska. Pred kon-
com pracovnej doby sa na pracovisko vrátil a v dochádzkovom systéme urobil záznam o svo-
jom odchode zo zamestnania. Žalobca tým porušil povinnosť vyplývajúcu z pracovnej zmlu-
vy3. Zamestnávateľ mu v nadväznosti na to doručil oznámenie o okamžitom skončení pracov-
ného pomeru, o ktorého platnosť sa viedol spor, ktorý sa dostal až na Najvyšší súd ČR. 

V zmysle judikatúry sa ako zvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny rozumie naj-
menej niekoľkodňová neospravedlnená absencia zamestnanca, na čo sa prioritne zameral 
i odvolací súd v predmetnej veci. Najvyšší súd však konanie zamestnanca neposúdil len ako 
„jednoduchú“ neospravedlnenú absenciu, ale ako útok na majetok zamestnávateľa. Predstie-
raním práce sa totiž zamestnanec pokúšal o nezákonné zníženie majetku svojho zamestnáva-
teľa, čím sa pokúsil získať mzdu za prácu v čase, keď prácu skutočne nevykonával. Útok na 
majetok zamestnávateľa podľa názoru Najvyššieho súdu ČR predstavuje takú významnú 
okolnosť, že spravidla sama osebe zakladá zvlášť hrubé porušenie povinností zamestnanca, a 
teda odôvodňuje okamžité skončenie pracovného pomeru. Každý zamestnávateľ by tak mal 
pri neospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci posúdiť, či ide o tzv. jednoduchú 
absenciu, alebo o absenciu, pri ktorej zamestnanec prácu predstiera a snaží sa na úkor zamest-
návateľa obohatiť. 

V druhom prípade aj jeden deň takto predstieranej práce možno posudzovať ako zá-
važné porušenie pracovnej povinnosti a pristúpiť k okamžitému skončeniu pracovného pome-
ru. V prvom zo spomínaných prípadov je zrejme potrebné vziať do úvahy súdnu prax 

                                                 
1 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 74/2008 zo dňa 29. septembra 2009. 
2 Jednalo sa o zamestnanca s vysoko významným postavením v spoločnosti, podliehajúceho iba konateľovi spo-
ločnosti, s príjmom vo výške 70 000 Kč hrubého mesačne, so zodpovedajúcou zodpovednosťou pri plnení pra-
covných úloh. 
3 V tejto dobe sa nenachádzal na svojom pracovisku a neplnil žiadne úlohy, vyplývajúce z jeho pracovného po-
meru k zamestnávateľovi. 
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a pristúpiť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru za predpokladu, že neospravedlnená 
absencia trvá niekoľko dní.4 

Najvyšší súd ČR považuje útok na majetok zamestnávateľa, či už priamy (napríklad 
krádežou, poškodzovaním, zneužitím a podobne), alebo nepriamy (napríklad pokusom odčer-
pať časť majetku zamestnávateľa bez zodpovedajúceho protiplnenia), z hľadiska vymedzenia 
relatívne neurčitej hypotézy § 55 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (v podmienkach právneho 
poriadku Slovenskej republiky § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce) za tak významnú okol-
nosť, že už spravidla sama osebe postačuje pre záver o porušení povinnosti zamestnanca vy-
plývajúcej z právnych predpisov vzťahujúcich sa k ním vykonávanej práci zvlášť závažným 
spôsobom.5 
 

III. Záver 
 

Právna úprava pracovnej disciplíny pri skončení pracovného pomeru obsiahnutá 
v Zákonníku práce je pomerne strohá a ponecháva tak široký priestor pre súdny výklad. Opä-
tovne, ako pri mnohých právnych inštitútoch z rôznych oblastí slovenského právneho poriad-
ku, i tu narážame na „tvorbu práva“ súdmi, ktorá však v podmienkach Slovenskej republiky 
nepredstavuje záväzný prameň práva. Je preto otázne, či by nebolo účelné vypracovať norma-
tívny právny akt nižšej právnej sily, ktorý by suploval súčasnú aktivitu súdov v predmetnej 
oblasti a vniesol tak do tejto problematiky prvok právnej istoty, ktorá patrí medzi najvýznam-
nejšie aspekty realizácie myšlienky právneho štátu v každodennom živote občanov. Tento 
princíp bezprostredne súvisí s riadnym fungovaním štátu a spoločenstva ľudí.6  

Musíme teda len súhlasiť s postrehom JUDr. Hamuľáka, ktorý skonštatoval, že pra-
covnoprávne vzťahy sú vzťahmi živými a stále sa vyvíjajúcimi, a preto zákonodarca musí 
reagovať na zmeny, ktoré prináša turbulencia spoločenských vzťahov a stanoviť medze stále 
novým trendom.7 I v tomto smere musíme byť ostražití a zákonodarca by pri tvorbe zákonov 
mal predvídať jednotlivé situácie, ktoré v spoločenskom živote môžu nastať a vyhnúť sa tak 
častej novelizácii zákonov, čo znižuje dôveru jednotlivých občanov v platné právo.8 
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Úvahy de lege ferenda na tému štrajk 
 

Mgr. Jozef Pavol 
 

I. Potreba prijatia autonómneho zákona o štrajku 
 
 Právo na štrajk predstavuje jedno zo základných práv garantované priamo zákonom č. 
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Ústa-
va SR“) ako prostriedok pracovného boja na ochranu hospodárskych a sociálnych práv za-
mestnancov. Osobitne je potrebné okrem článku 37 ods. 4 Ústavy SR prihliadať na článok 51 
ods. 1, ktorý podmieňuje uplatnenie práva na výkon štrajku dodržiavaním osobitných práv-
nych predpisov prijatých na vykonanie práv priznaných Ústavou SR. 

Jediným právnym predpisom, ktorý však iba parciálne reguluje problematiku štrajku, 
je zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (ďalej aj ako „Zákon o kolektívnom vyjed-
návaní“). Na základe dikcie platnej právnej úpravy možno v podmienkach Slovenskej repub-
liky považovať za legálny iba štrajk vyhlásený v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy. 
V praxi sa, samozrejme, môžeme stretnúť i so štrajkom, ktorý by v zmysle Zákona o kolek-
tívnom vyjednávaní mal byť vyhlásený za nelegálny, avšak súdna prax vyvinutá v priebehu 
posledných desaťročiach pristupuje k takýmto štrajkom zmierlivo a odkazujúc na ústavný 
základ tohto práva ho deklaruje za legálny.  

Zastávame názor, že právna úprava obsiahnutá v príslušných ustanoveniach Ústavy 
SR a Zákona o kolektívnom vyjednávaní ponecháva značne široký priestor pre kontradiktórne 
výklady predmetných právnych predpisov, čím sa v nemalej miere objavuje priestor pre potie-
ranie jedného zo základných pilierov ochrany práva – princípu právnej istoty. Domnievame 
sa, že zákonodarca v zmysle článku 51 Ústavy SR zanedbal svoju povinnosť prijať právny 
predpis, ktorý by náležite „vyplnil“ vzniknutú medzeru a garantoval tak nevyhnutné mantine-
ly pre uplatňovanie ústavného práva na štrajk tak pre zamestnancov, ako aj zamestnávateľov. 
Sme toho názoru, že novelizácia súčasného stavu legislatívy je nevyhnutná. Otázne ale ostáva, 
či sa vydať cestou prijatia nového, autonómneho zákona, alebo prijatím novely, ktorá by de-
tailnejšie v porovnaní so súčasnou úpravou regulovala nevyhnutné aspekty práva na štrajk. 

V prvom rade je potrebné zamyslieť sa, či súčasný právny stav, v ktorom je osobitným 
zákonom upravený jedine štrajk za účelom riešenia sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, 
predstavuje vyhovujúce riešenie a či je dostačujúce, ak sa posudzovanie zákonnosti štrajku 
nad rámec Zákona o kolektívnom vyjednávaní ponechá len na posúdení súdov ad hoc. Ak sa 
ale predpokladá rozšírenie právnej úpravy aj na „iný“ štrajk, nepokladáme za vyhovujúce, aby 
sa legislatívna úprava štrajku obmedzila na novelizáciu Zákona o kolektívnom vyjednávaní. 
Uvedené tvrdenie opierame najmä o nesúlad medzi povahou a predmetom úpravy Zákona o 
kolektívnom vyjednávaní1 a zamýšľanými zmenami. 

Účelnejšie a prehľadnejšie vnímame prijatie autonómneho zákona, ktorý by od zákla-
dov a separátne reguloval všetky aspekty nevyhnutné na uplatnenie štrajku, a to najmä definí-
ciu štrajku, organizátora štrajku, účastníka štrajku, proces od začiatku do ukončenia štrajku a 
výluky vrátane povinnej súčinnosti, povinné zabezpečenie minimálnych služieb ako prevencia 
ohrozenia života alebo zdravia v prípade vyhlásenia štrajku a zároveň taxatívne vymedzené 
predpoklady pre vyhlásenie nezákonnosti štrajku a výluky. Takto koncipovaný štrajk by jed-
noduchšie a zrozumiteľnejšie pokryl právnu úpravu štrajku pri riešení kolektívnych sporov 
zamestnancov so zamestnávateľom o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, iných kolektívnych 
sporov a v neposlednom rade všeobecný štrajk na ochranu hospodárskych a sociálnych práv.  

                                                 
1 „Zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnáva-
teľmi, ktorého cieľom je uzavretie kolektívnej zmluvy.“ 
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V zmysle vyššie uvedeného je nevyhnutná novelizácia aj už mnohokrát spomínaného 
Zákona o kolektívnom vyjednávaní. Podľa nášho názoru by komplexná právna úprava štrajku 
a výluky mala byť transponovaná do osobitného zákona. V nadväznosti na to navrhujeme 
vyňatie predmetných ustanovení zo Zákona o kolektívnom vyjednávaní a ponechať úpravu na 
už spomínaný osobitný zákon.  

Vzťah osobitného zákona o štrajku k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní by bol spra-
vovaný na báze lex specialis derogat legi generali, t. j. ustanovenia osobitného zákona o 
štrajku by predstavovali špeciálnu právnu úpravu, na ktorú by odkazoval Zákon o kolektív-
nom vyjednávaní. Ten by naďalej upravoval proces prijímania konsenzu medzi zástupcami 
zamestnancov a zamestnávateľom za účelom uzatvorenia kolektívnej zmluvy. V časti Zákona 
o kolektívnom vyjednávaní regulujúcej kolektívne spory by sa vypustili ustanovenia § 16 a 
nasledujúce a nahradili by sa odkazom na osobitný zákon – zákon o štrajku, ktorý obsahuje 
špeciálnu právnu úpravu krajného, nátlakového prostriedku riešenia sporov o zlepšenie hos-
podárskych a sociálnych podmienok.  
 

II. Osobná pôsobnosť zákona o štrajku 
 

Na tomto mieste je potrebné sa zamyslieť nad povahou štrajku, a to či sa považuje za 
právo kolektívne, alebo individuálne. Vo všeobecnosti sa právo na štrajk považuje za právo 
kolektívne, aj keď časť právnych teoretikov ho vykladá ako právo individuálne realizovateľné 
kolektívne. V prípade akceptácie individuálnej povahy tohto práva by sme mohli výkladom 
dôjsť až k záveru, na základe ktorého je možnosť štrajkovať priznaná aj jednotlivcovi bez 
podpory ostatných. V súlade s legislatívnym zámerom zákonodarcu v procese prijímania prí-
slušných právnych predpisov je takýto výklad neprípustný.2 

Stotožňujeme sa s vyjadrením autorov českého vecného zámeru zákona o štrajku a vý-
luke, ktorí poukazujú na systematické začlenenie práva na štrajk do článku 27 Listiny základ-
ných práv a slobôd (čl. 37 Ústavy SR v podmienkach SR), z čoho vyvodzujú charakteristiku 
štrajku ako prostriedku pracovného boja v rámci koaličnej slobody. V nadväznosti na vyššie 
uvedené akékoľvek iné prerušenie práce vnímajú ako inštitút bez ústavnej právnej úpravy.3 

Extenzívnym výkladom vyššie uvedeného by sme mohli dospieť k záveru, že štrajk v 
rámci koaličnej slobody patrí všetkým. Logicky by potom vznikla otázka, akou inou formou 
než prácou možno vyvinúť nátlak? Za predpokladu, že práca predstavuje jedinú relevantnú 
formu nátlaku, potom by v postavení aktívneho subjektu bolo možné vnímať každý subjekt, 
ktorý prácu poskytuje, teda okrem zamestnaneckého vzťahu prichádza do úvahy aj podnika-
teľ. Podnikateľ by mohol uplatnením štrajku voči svojim odberateľom zastaviť dodávky na 
základe zmlúv medzi nimi uzatvorenými. Pasívnym subjektom by sa na základe uvedeného 
mohol namiesto zamestnávateľa (podnikateľa) stať podnikateľ odoberajúci dodávky. Takýto 
vzťah by spĺňal podmienku ochrany hospodárskych záujmov. Tento výklad by mohol odpo-
rovať kolektívnemu poňatiu výkonu práva na štrajk.4  

V zmysle vyššie uvedeného navrhujeme stanoviť osobnú pôsobnosť zákona o štrajku 
výlučne na vzťah medzi zamestnancami, zastúpenými odborovou organizáciou, a zamestnáva-
teľom. Podľa Hamuľáka v zmysle § 11a5 je potrebné sa zamyslieť aj nad možnosťou pripustiť 
konanie ostatných zástupcov zamestnancov v mene zamestnancov v otázkach štrajku.6 Ďalším 
                                                 
2 Věcný záměr zákona o stávce a výluce, s. 4-5. 
3 Tamtiež, s. 5. 
4 Tamtiež, s. 5. 
5 Zástupcovia zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. 
Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre bezpeč-
nosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu. 
6 Hamuľák, J.: Právny a sociálny aspekt štrajkového práva v intenciách právnej úpravy Slovenskej republiky. In 
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 142. 
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posledných desaťročiach pristupuje k takýmto štrajkom zmierlivo a odkazujúc na ústavný 
základ tohto práva ho deklaruje za legálny.  

Zastávame názor, že právna úprava obsiahnutá v príslušných ustanoveniach Ústavy 
SR a Zákona o kolektívnom vyjednávaní ponecháva značne široký priestor pre kontradiktórne 
výklady predmetných právnych predpisov, čím sa v nemalej miere objavuje priestor pre potie-
ranie jedného zo základných pilierov ochrany práva – princípu právnej istoty. Domnievame 
sa, že zákonodarca v zmysle článku 51 Ústavy SR zanedbal svoju povinnosť prijať právny 
predpis, ktorý by náležite „vyplnil“ vzniknutú medzeru a garantoval tak nevyhnutné mantine-
ly pre uplatňovanie ústavného práva na štrajk tak pre zamestnancov, ako aj zamestnávateľov. 
Sme toho názoru, že novelizácia súčasného stavu legislatívy je nevyhnutná. Otázne ale ostáva, 
či sa vydať cestou prijatia nového, autonómneho zákona, alebo prijatím novely, ktorá by de-
tailnejšie v porovnaní so súčasnou úpravou regulovala nevyhnutné aspekty práva na štrajk. 

V prvom rade je potrebné zamyslieť sa, či súčasný právny stav, v ktorom je osobitným 
zákonom upravený jedine štrajk za účelom riešenia sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, 
predstavuje vyhovujúce riešenie a či je dostačujúce, ak sa posudzovanie zákonnosti štrajku 
nad rámec Zákona o kolektívnom vyjednávaní ponechá len na posúdení súdov ad hoc. Ak sa 
ale predpokladá rozšírenie právnej úpravy aj na „iný“ štrajk, nepokladáme za vyhovujúce, aby 
sa legislatívna úprava štrajku obmedzila na novelizáciu Zákona o kolektívnom vyjednávaní. 
Uvedené tvrdenie opierame najmä o nesúlad medzi povahou a predmetom úpravy Zákona o 
kolektívnom vyjednávaní1 a zamýšľanými zmenami. 

Účelnejšie a prehľadnejšie vnímame prijatie autonómneho zákona, ktorý by od zákla-
dov a separátne reguloval všetky aspekty nevyhnutné na uplatnenie štrajku, a to najmä definí-
ciu štrajku, organizátora štrajku, účastníka štrajku, proces od začiatku do ukončenia štrajku a 
výluky vrátane povinnej súčinnosti, povinné zabezpečenie minimálnych služieb ako prevencia 
ohrozenia života alebo zdravia v prípade vyhlásenia štrajku a zároveň taxatívne vymedzené 
predpoklady pre vyhlásenie nezákonnosti štrajku a výluky. Takto koncipovaný štrajk by jed-
noduchšie a zrozumiteľnejšie pokryl právnu úpravu štrajku pri riešení kolektívnych sporov 
zamestnancov so zamestnávateľom o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, iných kolektívnych 
sporov a v neposlednom rade všeobecný štrajk na ochranu hospodárskych a sociálnych práv.  

                                                 
1 „Zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnáva-
teľmi, ktorého cieľom je uzavretie kolektívnej zmluvy.“ 
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zo zástupcov zamestnancov, ktorí zastupujú všetkých zamestnancov zamestnávateľa, sú naj-
mä zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník. Právnu subjektivitu uvedených subjektov 
Zákonník práce však žiadnym spôsobom nerieši, a preto je oprávnenosť a záväznosť rozhod-
nutí týchto zástupcov mnohokrát spochybňovaná.7  
 

III. Hmotnoprávne východiská zákona o štrajku 
 

Súčasná právna úprava priznáva právo vyhlásiť štrajk a rozhodnúť o jeho vydaní vý-
lučne príslušnej odborovej organizácii. Navrhujeme, tak ako doteraz v spore o uzavretie ko-
lektívnej zmluvy, aby aj naďalej toto právo bolo ponechané v kompetencii odborových orga-
nizácií Odborová organizácia je združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní obča-
nov,8 ktoré má v porovnaní s inými druhmi združení privilegované postavenie. Vznik odboro-
vej organizácie sa spravuje oznamovacím princípom, nie registračným, ako tomu je v iných 
prípadoch združení. Pri skúmaní štrajku v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy je logické, že 
jediným možným riešením je odborová organizácia, pretože iba odborová organizácia môže 
uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu. V odlišných prípadoch nevidíme dôvod, 
aby právo rozhodovať o štrajku prináležalo iným subjektom, keďže podľa zákona o združo-
vaní možno zriadiť odborovú organizáciu na základe oznamovacieho princípu. Jedinú prekáž-
ku predstavovalo zákonné obmedzenie vyplývajúce z § 230 ods. 3 Zákonníka práce.9 S účin-
nosťou novely Zákonníka práce od 1. januára 2013 však táto povinnosť odpadá. 

V nadväznosti na zodpovednosť za škodu v prípade nezákonného štrajku sa neumož-
ňuje vyhlasovať štrajk subjektu bez právnej subjektivity. Zamýšľať sa nad zverením práva 
organizovať štrajk zamestnaneckej rade je preto bezpredmetné. 

V zmysle vyššie spomenutého si možno len ťažko predstaviť inú právnickú osobu než 
odborovú organizáciu, ktorá by mala vo vzťahu k zamestnávateľovi spôsobilosť konať a spô-
sobilosť niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu, oprávnenú ovplyvňovať priebeh a organizá-
ciu štrajku. 

Máme za to, že súčasné nastavenie kvóra pre vyhlásenie štrajku je koncipované adek-
vátne a nepokladáme za nevyhnutné v tomto smere vyvíjať potrebné kroky na zmenu. Povin-
nosť príslušného odborového orgánu oznámiť zamestnávateľovi v zákone taxatívne vymedze-
né informácie najmenej tri pracovné dni vopred považujeme zhodne za dostačujúce. V tejto 
oblasti ale na druhej strane vidíme priestor na možné predĺženie zákonnej lehoty.  

Do zákona o štrajku navrhujeme prevziať súčasné znenie § 18 Zákona o kolektívnom 
vyjednávaní, na základe ktorého sa nesmie zamestnancovi brániť ani nanucovať účasť na 
štrajku. Na druhej strane sa nesmie brániť zamestnancom, ktorí nie sú účastníkmi štrajku, v 
prístupe na toto pracovisko a odchode z neho, alebo sa im vyhrážať akoukoľvek ujmou. Rov-
naký postup navrhujeme aj v prípade § 19 Zákona o kolektívnom vyjednávaní.10 

                                                 
7 Hamuľák, J.: Postavenie zástupcov zamestnancov v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch (analýza vo sve-
tle novelizácie Zákonníka práce). In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: desať rokov aplikačnej praxe 
(2001 – 2011). Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 13. 
8 „Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové 
organizácie (ďalej len „združenia“) a združovať sa v nich.“ 
9 „Odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých zamestnan-
cov, musí preukázať, že najmenej 30 % zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných...“ 
10 (1) Príslušný odborový orgán, ktorý rozhodol o začatí štrajku, je povinný poskytnúť zamestnávateľovi nevy-
hnutnú súčinnosť po celú dobu trvania štrajku pri zabezpečení ochrany zariadení pred poškodením, stratou, zni-
čením alebo zneužitím a pri zabezpečení nevyhnutnej činnosti a prevádzke zariadení, pri ktorých to vyžaduje ich 
charakter alebo účel s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia alebo možnosť vzniku škody na týchto zariade-
niach. (2) Zamestnanci, ktorí vykonávajú práce pri zabezpečovaní činností uvedených v odseku 1, sa spravujú 
pokynmi zamestnávateľa. 
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V otázkach týkajúcich sa obmedzenia štrajku a nezákonnosti štrajku kvitujeme navr-
hovanú právnu úpravu v Českej republike. Kolegovia z Českej republiky poukazujú na absen-
ciu diferenciácie medzi úplnými zákazmi štrajkovať a obmedzením práva na štrajk v prípa-
doch, ktoré vyplývajú z článku 44 Listiny základných práv a slobôd. Navrhuje sa teda rozde-
liť úplné zákazy a obmedzenia. Taxatívne uvedené skupiny zamestnancov s obmedzenou 
možnosťou štrajkovať by sa prevzali z § 20 Zákona o kolektívnom vyjednávaní.11 U týchto 
skupín zamestnancov je povinnosťou organizátora štrajku zaistiť po dohode so zamestnávate-
ľom počas štrajku minimálne služby tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb. K 
výkonu práva na štrajk môže dôjsť iba za predpokladu plného zachovanie právnych noriem 
týkajúcich sa zaistenia bezpečnosti u príslušných zamestnávateľov.12 

Tak ako vo viacerých prípadoch vyššie uvedených, aj pracovné nároky (§ 22), zodpo-
vednosť za škodu (§ 23) a zákaz prijímať náhradu za účastníka štrajku v zmysle § 25 navrhu-
jeme prevziať v terajšom znení zo Zákona o kolektívnom vyjednávaní. Domnievame sa, že 
uvedené ustanovenia nespôsobovali závažné problémy v súvislosti s uskutočňovaním štrajku, 
a preto nevidíme dôvod na ich reformáciu.  

Výluka predstavuje antagonistický inštitút k právu na štrajk v prospech zamestnávate-
ľa, ktorý sa ale v našich podmienkach nevyužíva. Pokladáme za účelné, aby tieto dva príbuz-
né nástroje kolektívneho boja boli upravené jednotne a vo vzájomnej nadväznosti. Preto navr-
hujeme, aby bola právna úprava do zákona o štrajku prevzatá zo Zákona o kolektívnom vy-
jednávaní. Ako jediné vidíme priestor na zmenu ustanovenia o nezákonnosti výluky, ktoré by 
bolo vhodné upraviť analogicky tak, ako to predpokladáme pri úprave štrajku, t. j. rozdeliť 
toto ustanovenie a vymedziť absolútny zákaz a zvlášť obmedzenie v osobitných prípadoch 
výluky.  
 

IV. Procesnoprávne východiská 
 

Už v predošlej časti sme naznačili určité predpoklady vyhlásenia štrajku pokiaľ ide o 
subjekty a ich zákonné povinností. V zmysle procesných aspektov priebehu štrajku od vyhlá-
senia odborovou organizáciou až po jeho ukončenie považujeme súčasnú právnu úpravu za 
dostatočnú, a teda nevidíme dôvod, prečo by predmetná úprava Zákona o kolektívnom vyjed-
návaní nemala byť prevzatá do navrhovaného nového zákona o štrajku.  

Jedna z podmienok realizácie štrajku je zakotvená už v úvodnom ustanovení § 16 Zá-
kona o kolektívnom vyjednávaní o štrajku. Štrajku v zmysle uvedeného musí predchádzať 
konanie pred sprostredkovateľom, a prípadne môžu zmluvné strany požiadať o pomoc pri 
riešení sporu rozhodcu. Úpravu konania pred sprostredkovateľom a konania pred rozhodcom 
pokladáme za imanentnú súčasť Zákona o kolektívnom vyjednávaní, a teda nepredpokladáme 
prevzatie týchto ustanovení do osobitného zákona. Za účelné riešenie hodnotíme aplikovanie 
odkazu na príslušné ustanovenia Zákona o kolektívnom vyjednávaní. Tým by sa naplnil už 
skôr uvedený vzťah špeciality zákona o štrajku k ustanoveniam Zákona o kolektívnom vyjed-
návaní.  

Konanie o nezákonnosti štrajku predstavuje základný pilier procesnej stránky výkonu 
práva na štrajk. V súčasnej podobe systematiky právneho poriadku SR vidíme uplatnenie zá-
kona č. 99/1963 Zb., Občianskeho súdneho poriadku ako jediné možné riešenie. V kuloároch 
odbornej verejnosti sa už dlhšie uvažuje nad „osamostatnením“ pracovného práva procesného 

                                                 
11 (1) Zamestnancov poskytovateľov zdravotníckych služieb alebo zariadenia sociálnych služieb, (2) zamestnan-
cov pri obsluhe jadrových zariadení a zariadení ropovodov alebo plynovodov, (3) zamestnancov zabezpečujú-
cich telekomunikačnú prevádzku a zamestnancov obsluhujúcich a prevádzkujúcich verejné vodovody, (4) za-
mestnancov, ktorí pracujú v oblastiach postihnutých živelnými udalosťami, v ktorých boli príslušnými štátnymi 
orgánmi vyhlásené mimoriadne opatrenia. 
12 Věcný záměr zákona o stávce a výluce, s. 22. 
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zo zástupcov zamestnancov, ktorí zastupujú všetkých zamestnancov zamestnávateľa, sú naj-
mä zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník. Právnu subjektivitu uvedených subjektov 
Zákonník práce však žiadnym spôsobom nerieši, a preto je oprávnenosť a záväznosť rozhod-
nutí týchto zástupcov mnohokrát spochybňovaná.7  
 

III. Hmotnoprávne východiská zákona o štrajku 
 

Súčasná právna úprava priznáva právo vyhlásiť štrajk a rozhodnúť o jeho vydaní vý-
lučne príslušnej odborovej organizácii. Navrhujeme, tak ako doteraz v spore o uzavretie ko-
lektívnej zmluvy, aby aj naďalej toto právo bolo ponechané v kompetencii odborových orga-
nizácií Odborová organizácia je združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní obča-
nov,8 ktoré má v porovnaní s inými druhmi združení privilegované postavenie. Vznik odboro-
vej organizácie sa spravuje oznamovacím princípom, nie registračným, ako tomu je v iných 
prípadoch združení. Pri skúmaní štrajku v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy je logické, že 
jediným možným riešením je odborová organizácia, pretože iba odborová organizácia môže 
uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu. V odlišných prípadoch nevidíme dôvod, 
aby právo rozhodovať o štrajku prináležalo iným subjektom, keďže podľa zákona o združo-
vaní možno zriadiť odborovú organizáciu na základe oznamovacieho princípu. Jedinú prekáž-
ku predstavovalo zákonné obmedzenie vyplývajúce z § 230 ods. 3 Zákonníka práce.9 S účin-
nosťou novely Zákonníka práce od 1. januára 2013 však táto povinnosť odpadá. 

V nadväznosti na zodpovednosť za škodu v prípade nezákonného štrajku sa neumož-
ňuje vyhlasovať štrajk subjektu bez právnej subjektivity. Zamýšľať sa nad zverením práva 
organizovať štrajk zamestnaneckej rade je preto bezpredmetné. 

V zmysle vyššie spomenutého si možno len ťažko predstaviť inú právnickú osobu než 
odborovú organizáciu, ktorá by mala vo vzťahu k zamestnávateľovi spôsobilosť konať a spô-
sobilosť niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu, oprávnenú ovplyvňovať priebeh a organizá-
ciu štrajku. 

Máme za to, že súčasné nastavenie kvóra pre vyhlásenie štrajku je koncipované adek-
vátne a nepokladáme za nevyhnutné v tomto smere vyvíjať potrebné kroky na zmenu. Povin-
nosť príslušného odborového orgánu oznámiť zamestnávateľovi v zákone taxatívne vymedze-
né informácie najmenej tri pracovné dni vopred považujeme zhodne za dostačujúce. V tejto 
oblasti ale na druhej strane vidíme priestor na možné predĺženie zákonnej lehoty.  

Do zákona o štrajku navrhujeme prevziať súčasné znenie § 18 Zákona o kolektívnom 
vyjednávaní, na základe ktorého sa nesmie zamestnancovi brániť ani nanucovať účasť na 
štrajku. Na druhej strane sa nesmie brániť zamestnancom, ktorí nie sú účastníkmi štrajku, v 
prístupe na toto pracovisko a odchode z neho, alebo sa im vyhrážať akoukoľvek ujmou. Rov-
naký postup navrhujeme aj v prípade § 19 Zákona o kolektívnom vyjednávaní.10 

                                                 
7 Hamuľák, J.: Postavenie zástupcov zamestnancov v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch (analýza vo sve-
tle novelizácie Zákonníka práce). In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: desať rokov aplikačnej praxe 
(2001 – 2011). Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 13. 
8 „Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové 
organizácie (ďalej len „združenia“) a združovať sa v nich.“ 
9 „Odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých zamestnan-
cov, musí preukázať, že najmenej 30 % zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných...“ 
10 (1) Príslušný odborový orgán, ktorý rozhodol o začatí štrajku, je povinný poskytnúť zamestnávateľovi nevy-
hnutnú súčinnosť po celú dobu trvania štrajku pri zabezpečení ochrany zariadení pred poškodením, stratou, zni-
čením alebo zneužitím a pri zabezpečení nevyhnutnej činnosti a prevádzke zariadení, pri ktorých to vyžaduje ich 
charakter alebo účel s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia alebo možnosť vzniku škody na týchto zariade-
niach. (2) Zamestnanci, ktorí vykonávajú práce pri zabezpečovaní činností uvedených v odseku 1, sa spravujú 
pokynmi zamestnávateľa. 
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a vytvorenie autonómneho Pracovného súdneho poriadku. Kým sa tak nestane, nie je možné 
namietať procesnú reguláciu nezákonnosti štrajku. Z pohľadu aktívne legitimovaných subjek-
tov v konaní o nezákonnosti štrajku možno iba súhlasiť s aktuálnou právnou úpravou. Uvede-
né rezultuje aj už zo spomínanej osobnej pôsobnosti navrhovaného zákona o štrajku. Postave-
nie prokurátora v konaní má rovnako svoje opodstatnenie – ochranu práv tretích osôb. 
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Niekoľko poznámok k zamestnaneckej rade 
 

Mgr. Jozef Pavol 
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I. Právne východiská zamestnaneckej rady 

 
Základ pre vznik a existenciu zamestnaneckej rady možno nájsť priamo v zákone č. 

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“). V zmysle čl. 37 ods. 1 
má každý právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociál-
nych záujmov. Následne je toto ústavné právo bližšie definované v základných zásadách zá-
kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník 
práce“). Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník sa zúčastňujú na pracovnopráv-
nych vzťahoch za podmienok ustanovených zákonníkom práce, pričom zamestnávateľ je po-
vinný umožniť zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi pôsobiť na praco-
viskách. Táto povinnosť sa totožne vzťahuje i na pôsobenie odborového orgánu u zamestná-
vateľa.1 Odborový orgán predstavuje ďalšiu formu zástupcov zamestnancov, prostredníctvom 
ktorého zamestnanci uplatňujú svoje hospodárske a sociálne práva a participujú tak na pra-
covnoprávnych vzťahoch.  

V intenciách Zákonník práce je zamestnanecká rada definovaná ako orgán, ktorý za-
stupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa.2 Pre vznik a pôsobenie zamestnaneckej rady 
u zamestnávateľa sa však vyžaduje, aby zamestnávateľ zamestnával najmenej 50 zamestnan-
cov. Za predpokladu, že by zamestnávateľ zamestnával menej ako 50 zamestnancov, avšak 
viac ako troch zamestnancov, bolo by možné ako alternatívu k zamestnaneckej rade zriadiť 
zamestnaneckého dôverníka, ktorý disponuje rovnakými právami a povinnosťami ako za-
mestnanecká rada.  

Príslušné ustanovenia Zákonníka práce ďalej ustanovujú podmienky volieb členov 
zamestnaneckej rady, volebné obdobie, zánik zamestnaneckej rady či zánik členstva v za-
mestnaneckej rade.3  
 

II. Zamestnanecká rada vs. odborová organizácia 
 

V zmysle vyššie uvedeného a z dikcie Zákonníka práce vyplýva, že zamestnanecká ra-
da je orgán. Je potrebné poukázať na otázku právnej subjektivity tohto orgánu zamestnancov, 
ktorú Zákonník práce práve vo svojich ustanoveniach nijako nerieši. Preto je aj problematika 
oprávnení a záväzností rozhodnutí týchto zástupcov zamestnancov často spochybňovaná. 
Úmysel riešiť zastupovanie a obhajovanie záujmov zamestnancov, ktorých nezastupuje odbo-
rová organizácia, resp. odborový orgán, sa legislatívcom nedá uprieť, ale aj po viac ako desia-
tich rokoch existencie platného Zákonníka práce je stále nedotiahnutá do konečnej vyhovujú-
cej podoby.4 Na rozdiel od odborovej organizácie však zamestnanecká rada nedisponuje 
právnou subjektivitou. V hmotnoprávnej rovine to znamená, že zamestnanecká rada nie je 
subjektom práva a de facto nemôže vstupovať do právnych vzťahov a uzatvárať zmluvy. 
V procesnoprávnej rovine zamestnanecká rada nie je spôsobilá byť účastníkom konania. 
Z pohľadu deliktuálnej spôsobilosti nemôže zamestnanecká rada niesť zákonom stanovené 
následky za protiprávne konanie. 
                                                 
1 Čl. 10 Základných zásad zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
2 § 233 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
3 § 234 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
4 Hamuľák, J.: Právny a sociálny aspekt štrajkového práva v intenciách právnej úpravy Slovenskej republiky. In 
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 142. 
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a vytvorenie autonómneho Pracovného súdneho poriadku. Kým sa tak nestane, nie je možné 
namietať procesnú reguláciu nezákonnosti štrajku. Z pohľadu aktívne legitimovaných subjek-
tov v konaní o nezákonnosti štrajku možno iba súhlasiť s aktuálnou právnou úpravou. Uvede-
né rezultuje aj už zo spomínanej osobnej pôsobnosti navrhovaného zákona o štrajku. Postave-
nie prokurátora v konaní má rovnako svoje opodstatnenie – ochranu práv tretích osôb. 
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Vychádzajúc zo zákonnej definície zamestnanecká rada zastupuje všetkých zamest-
nancov zamestnávateľa. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanecká rada zastupuje i tých za-
mestnancov, ktorí sú odborovo organizovaní. Prirodzene, len tam, kde Zákonník práce pri-
znáva niektoré kompetencie zamestnaneckej rade v prípade koexistencie zamestnaneckej rady 
i odborovej organizácie u toho istého zamestnávateľa.5 V porovnaní s odborovou organizá-
ciou zákonodarca neupravuje možnosť vytvorenia nadpodnikových štruktúr zamestnaneckej 
rady.  
 

III. Problematika neúplnej právnej úpravy  
 

Právna úprava zamestnaneckej rady, ako sme už vyššie uviedli, je primárne koncipo-
vaná v rámci Zákonníka práce. Žiaľ, ako pri mnoho iných inštitútoch, i v prípade zamestna-
neckej rady sa možno v aplikačnej praxi stretnúť s viacerými nezrovnalosťami plynúcimi 
s neúplnej právnej úpravy obsiahnutej v Zákonníku práce.  

V praxi môže nastať situácia, kedy u zamestnávateľa pôsobí zamestnanecký dôverník, 
ktorý bol ustanovený a operuje u zamestnávateľa v súlade s platným právom.6 Následne u 
zamestnávateľa narastie počet zamestnancov najmenej na 50 a v tomto okamihu vyvstáva 
otázka, či môže i naďalej pôsobiť u zamestnávateľa zamestnanecký dôverník, alebo by malo 
dôjsť k vzniku zamestnaneckej rady. Dovolíme si tvrdiť, že z dikcie zákona nemožno odpo-
veď na túto otázku jednoznačne poskytnúť. Pri striktnej interpretácii § 235 ods. 2 dochádza 
k zániku zamestnaneckého dôverníka v prípade, ak by počet zamestnancov u zamestnávateľa 
poklesol na menej ako troch. Nárast zamestnancov ale nie je dôvodom pre zánik. Domnieva-
me sa, že uvedené ustanovenie je potrebné vykladať extenzívne a použiť ho i na prípad náras-
tu zamestnancov na počet určený zákonodarcom pre ustanovenie zamestnaneckej rady. Dôvo-
dy zániku v zmysle § 235 ods. 1 sú orientované na zamestnaneckú radu, ktorá je Zákonníkom 
práce obmedzená iba minimálnym počtom zamestnancov u zamestnávateľa, preto ani dôvod 
zániku zamestnaneckej rady podľa § 235 ods. 1 písm. d)7 nemohol byť štylizovaný inak.  

Ako sme už skôr v príspevku načrtli, v súlade s právnou úpravou kolektívnych pra-
covnoprávnych vzťahov upravených v Zákonníku práce platné právo umožňuje pôsobenie 
u jedného zamestnávateľa súčasne zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka, 
i odborovej organizácie. U toho istého zamestnávateľa môžu súbežne pôsobiť i dve či viac 
odborových organizácii. Otázne je, či môžu u jedného zamestnávateľa pôsobiť dve zamestna-
necké rady. Ani takáto situácia nie je právne regulovaná. V tomto prípade si pomôžeme gra-
matickým výkladom. Predpokladáme, že zákonodarca v ustanovení § 230 ods. 28 zámerne 
použil plurál, čím naznačil možnosť paralelnej existencie viacerých odborových organizácii 
u toho istého zamestnávateľa. Opačný postup, jednotné číslo, zvolil pri právnej úprave za-
mestnaneckej rady, § 233 ods. 2: „Zamestnanecká rada môže pôsobiť u zamestnávateľa, ktorý 
zamestnáva najmenej 50 zamestnancov.“ K zhodnému tvrdeniu, by sme mohli dospieť i pou-
kázaním na ustanovenie § 2329 Zákonníka práce, ktorým upravuje situáciu, ak popri sebe pô-

                                                 
5 § 229 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová orga-
nizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, odborovej organizácii patrí právo na kolektívne 
vyjednávanie, na spolurozhodovanie, na kontrolnú činnosť a na informácie a zamestnaneckej rade alebo zamest-
naneckému dôverníkovi patrí právo na prerokovanie a na informácie, ak tento zákon neustanovuje inak. 
6 Počet zamestnancov u zamestnávateľa v čase zvolenia zamestnaneckého dôverníka prevyšoval troch a nepre-
kročil počet 49. 
7 Poklesom počtu zamestnancov u zamestnávateľa na menej ako 50. 
8 Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku. 
9 Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, musí zamestnávateľ v prípadoch týka-
júcich sa všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo kolektívna 
zmluva vyžadujú prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu, plniť tieto povinnosti k príslušným orgánom 
všetkých zúčastnených odborových organizácií, ak sa s nimi nedohodne inak. Ak sa orgány všetkých zúčastne-
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sobia viaceré odborové organizácie. Domnievame sa, že absencia analogickej právnej úpravy 
v prípade viacerých zamestnaneckých rád pôsobiacich u toho istého zamestnávateľa vyjadruje 
vôľu zákonodarcu zamedziť pôsobeniu viac ako jednej zamestnanej rady u toho istého za-
mestnávateľa. Pri našej argumentácii sa stretávame s prekážkou pri zlučovaní zamestnávate-
ľov, u ktorých pôsobia zamestnanecké rady. Pri prechode práv a povinností z pracovnopráv-
nych vzťahov z doterajšieho zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa totiž právne 
postavenie a funkcia zástupcov zamestnancov zostávajú zachované do uplynutia funkčného 
obdobia.10 V takomto prípade by teda teoreticky mohlo dôjsť k súbežnej existencii dvoch za-
mestnaneckých rád u toho istého zamestnávateľa. V predmetnom ustanovení zákonodarca 
slovami „ak sa nedohodnú inak“ ponechal na autonómii zmluvných strán úpravu problemati-
ky zástupcov zamestnancov, a tak by sa mali urýchlene vykonať nové voľby, ktoré by vznik-
nutú situáciu náležite uviedli do súladu s platným právom. 

Právnu úpravu zamestnaneckej rady pokladáme i v ďalších jej aspektoch za nie šťast-
nú. Prvé voľby členov zamestnaneckej rady u zamestnávateľa organizuje volebný výbor, kto-
rého počet členov určí zamestnávateľ v závislosti od počtu zamestnancov a vnútornej štruktú-
ry zamestnávateľa. Následne ďalšie voľby už organizuje po uplynutí volebného obdobia do-
sluhujúca zamestnanecká rada. Zamestnávateľ je povinný umožniť vykonanie volieb do za-
mestnaneckej rady, ale zákon bližšie neurčuje, akým spôsobom sa vyhlasujú voľby, ako pre-
biehajú, kto určí termín konania volieb, majú sa voľby konať v pracovnom čase, alebo ich 
môže zamestnávateľ vyčleniť na čas pracovného voľna, čo potom so zamestnancami, ktorí 
pracujú vo viaczmennej prevádzke, ktorí zamestnanci sú aktívne legitimovaní, vzťahuje sa 
toto právo i na agentúrnych zamestnancov, či zamestnancov na dohodu? Za veľmi nešťastné 
pokladáme i ustanovenie § 234 ods. 1,11 ktoré zmätočne a nejednoznačne upravuje počet čle-
nov novovznikajúcej zamestnaneckej rady.  
 

IV. Krátko k zamestnaneckej rade a cezhraničnej fúzii 
 

Pri kreovaní legislatívy upravujúcej cezhraničné fúzie bola otázka práv zamestnancov 
jednotlivých spoločností jednou z najdiskutovanejších a najproblematickejších vôbec. Kvôli 
rozdielnym systémom účasti zamestnancov na riadení spoločnosti v členských štátoch bolo 
potrebné vhodne „nastaviť pravidlá“ tak, aby boli práva zamestnancov rešpektované v čo naj-
väčšej miere. V rámci prijímania príslušných smerníc sa vytvoril tzv. princíp „predtým 
a potom“. Princíp predtým a potom zahŕňa záruky zabezpečenia nadobudnutých práv zamest-
nancov pokiaľ ide o spolurozhodovanie. Tento princíp má zabezpečiť, aby práva zamestnan-
cov, ktoré platili v jednej zo zúčastnených spoločností pred cezhraničnou fúziou platili aj 
v nástupníckej spoločnosti po cezhraničnej fúzii. Konkrétny spôsob účasti zamestnancov by 
mal byť určený na základe vzájomných rokovaní medzi štatutárnymi orgánmi spoločností 
a osobitným vyjednávacím orgánom. 

Zamestnanecká rada participuje (resp. môže participovať) pri ochrane práv zamest-
nancov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení. Základ právnej reglementácie 
nachádzame v smerniciach Rady Európskych spoločenstiev, konkrétne v smernici Rady č. 
2005/56/ES o cezhraničných zlúčeniach alebo cezhraničných splynutiach kapitálových spo-
ločností, smernici Rady č. 98/59/ES o hromadnom prepúšťaní, smernici Rady č. 2001/23/ES 
                                                                                                                                                         
ných odborových organizácií nedohodnú najneskôr do 15 dní od požiadania, či súhlas udelia, alebo nie, je roz-
hodujúce stanovisko orgánu odborovej organizácie s najväčším počtom členov u zamestnávateľa. 
10 § 30 ods. 8 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
11 Zamestnávateľ je povinný umožniť uskutočnenie volieb do zamestnaneckej rady, ak o to zamestnávateľa pí-
somne požiada aspoň 10 % zamestnancov. Zamestnanecká rada u zamestnávateľa, ktorý má a) od 50 do 100 
zamestnancov, má najmenej troch členov, b) od 101 do 500 zamestnancov, na každých 100 zamestnancov má 
najmenej jedného ďalšieho člena, c) od 501 do 1 000 zamestnancov, má najmenej jedného ďalšieho člena, d) od 
1 001 a viac zamestnancov, na každých 1 000 zamestnancov má najmenej jedného ďalšieho člena. 
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kázaním na ustanovenie § 2329 Zákonníka práce, ktorým upravuje situáciu, ak popri sebe pô-

                                                 
5 § 229 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová orga-
nizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, odborovej organizácii patrí právo na kolektívne 
vyjednávanie, na spolurozhodovanie, na kontrolnú činnosť a na informácie a zamestnaneckej rade alebo zamest-
naneckému dôverníkovi patrí právo na prerokovanie a na informácie, ak tento zákon neustanovuje inak. 
6 Počet zamestnancov u zamestnávateľa v čase zvolenia zamestnaneckého dôverníka prevyšoval troch a nepre-
kročil počet 49. 
7 Poklesom počtu zamestnancov u zamestnávateľa na menej ako 50. 
8 Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku. 
9 Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, musí zamestnávateľ v prípadoch týka-
júcich sa všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo kolektívna 
zmluva vyžadujú prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu, plniť tieto povinnosti k príslušným orgánom 
všetkých zúčastnených odborových organizácií, ak sa s nimi nedohodne inak. Ak sa orgány všetkých zúčastne-
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o zachovaní práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo časti podnikov alebo 
závorou a taktiež smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/14/ES, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve 
a smernici Rady č. 94/45/ES. Zástupcovia zamestnancov12 v prípade cezhraničnej fúzie repre-
zentujú záujmy zamestnancov v osobitnom vyjednávacom orgáne13 a zúčastňujú sa rokovaní 
so štatutárnymi orgánmi spoločností podieľajúcich sa na fúzii. Výsledkom týchto rokovaní 
medzi štatutárnymi orgánmi a osobitným vyjednávacím orgánom by mala byť písomná doho-
da o spôsobe účasti zamestnancov na riadení nástupníckej spoločnosti.  

Čo sa týka zloženia osobitného vyjednávacieho orgánu, Obchodný zákonník14 (rovna-
ko ako Zákonník práce v prípade určenia počtu členov zamestnaneckej rady) stanovuje kom-
plikovaný a neprehľadný spôsob určenia počtu členov za jednotlivé zúčastnené spoločnosti. 
Odhliadnuc od toho, Obchodný zákonník pre proces voľby členov osobitného vyjednávacieho 
orgánu zastupujúcich zamestnancov zúčastnených spoločností a ich organizačných zložiek so 
sídlom na území Slovenskej republiky stanovuje primeranú aplikáciu Zákonníka práce15 bez 
ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo. 

Osobitný vyjednávací orgán prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním s tým, že každý 
člen orgánu má jeden hlas. Zloženiu a spôsobu hlasovania osobitného vyjednávacieho orgánu 
treba venovať zvýšenú pozornosť aj z toho pohľadu, že ak štatutárne orgány dostatočným 
spôsobom „zatlačia“ na svojich zamestnancov (členov osobitného vyjednávacieho orgánu“), 
môže na základe rozhodnutia najmenej 2/3 všetkých členov vyjednávacieho orgánu, zastupu-
júcich aspoň 2/3 všetkých zamestnancov z najmenej 2 členských štátov dôjsť k tomu, že bude 
prijaté rozhodnutie, ktoré bude viesť k zníženiu účasti zamestnancov na riadení oproti stavu, 
ktorý by nastal, keby dohoda o účasti na riadení nebola uzavretá, prípadne zo strany osobitné-
ho vyjednávacieho orgánu môže dôjsť k jednostrannému ukončeniu rokovania so štatutárnymi 
orgánmi. 

V prípade ukončenia rokovaní sa aplikuje pravidlo použitia tzv. „štandardných pravi-
diel“ účasti zamestnancov na riadení nástupníckej spoločnosti.16 Zamestnanci budú mať právo 
účasti na riadení v takom rozsahu, aký zodpovedá najpriaznivejšiemu rozsahu tohto práva 
v ktorejkoľvek splývajúcej alebo zlučujúcej sa spoločnosti. Ak zamestnanci nemali právo 
účasti na riadení v žiadnej zo zúčastnených spoločností, nemajú toto právo ani zamestnanci 
nástupníckej spoločnosti, ak jej stanovy neurčia inak. Ak účasť na riadení existovala pred 
cezhraničnou fúziou iba v zúčastnených spoločnostiach, ktorých počet zamestnancov bol 
menší ako jedna tretina celkového počtu zamestnancov zúčastnených spoločností, štandardné 
pravidlá o účasti zamestnancov sa nepoužijú a mal by sa aplikovať § 200 Obchodného zákon-
níka. 

Toto ustanovenie sa však vzťahuje iba na akciové spoločnosti, čo znamená, že ak by 
šlo o cezhraničné fúzie spoločností s ručením obmedzeným, výsledkom takejto nesprávnej 
implementácie smernice by bola skutočnosť, že v nástupníckej spoločnosti s ručením obme-
dzeným by na konci dňa neexistovala žiadna účasť zamestnancov na riadení. Slovenský Ob-

                                                 
12 V prípade, že v spoločnosti nepôsobí odborová organizácia, ale je vytvorená zamestnanecká rada, reprezentuje 
práva zamestnancov zamestnanecká rada. 
13 § 218lb Obchodného zákonníka. 
14 § 218lc Obchodného zákonníka. 
15 § 243 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.  
16 Podotýkame, že slovenská právna úprava „štandardnej“ účasti na riadení spoločnosti je jednou z najprísnejších 
v rámci všetkých členských štátov, keďže stačí, aby zamestnávateľ (akciová spoločnosť alebo spoločnosť 
s ručením obmedzeným so zriadenou dozornou radou) zamestnával 50 zamestnancov v pracovnom pomere 
a vzniká mu povinnosť umožniť svojim zamestnancom podieľať sa na kreovaní svojho kontrolného orgánu, t. j. 
dozornej rady. Napríklad nemecká právna úprava, označovaná ako jedna z najsociálnejších a najviac presadzujú-
cich záujmy zamestnancov, tento koncept stanovuje iba pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú 2000 a viac zamest-
nancov. 
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chodný zákonník týmto vylúčením aplikovateľnosti štandardných práv o účasti zamestnancov 
na riadení spoločnosti významne a nad rámec smernice o cezhraničných fúziách obmedzuje 
„zásadu predtým a potom“.17 
 

V. Záver 
 

Právna úprava obsiahnutá v Zákonníku práce je významnou mierou inšpirovaná ne-
meckou právnou úpravou. Kým v našich podmienkach sa právna úprava obmedzila na ne-
mnoho stručných a neúplných ustanovení, naši nemeckí kolegovia rozpracovali problematiku 
zástupcov zamestnancov vzorovo, čoho výsledkom je osobitný predpis s názvom Betriebsver-
fassungsgesetz (angl. Works Constitution Act), ktorý precízne reguluje všetky aspekty vzniku 
a činnosti zástupcov zamestnancov. V príslušných ustanoveniach prehľadne poskytuje odpo-
vede na nami nezodpovedané otázky – kto sa považuje za zamestnanca na účely voľby za-
mestnaneckej rady (čl. 5), aktívne a pasívne volebné právo (čl. 7, čl. 8), počet členov zamest-
naneckej rady (čl. 9 a nasl.), termín konania volieb (č. 13), priebeh volieb (čl. 14 a nasl.) 
a samozrejme celý mechanizmus vzorového usporiadania vzťahov medzi sociálnymi partner-
mi.18 Právna úprava ochrany práv zamestnancov pri cezhraničnej fúzii môžeme má tiež nie-
ktoré nedostatky a obsahuje neželané odchýlky od účelu sledovaného v smerniciach Európ-
skych spoločenstiev zameraných na ochranu práv zamestnancov. 

Zákonodarca si podľa nášho názoru vzal príklad od právnej úpravy, ktorá nám skutoč-
ne môže byť vzorom, ako postupovať pri normotvorbe nie len v podmienkach pracovného 
zákonodarstva. No predsa sa nazdávame, že nepostačuje vytrhnúť niekoľko ustanovení z kon-
textu ukážkovej právnej úpravy a demonštrovať, že legislatíva je postačujúca a uspôsobená na 
podmienky v našom právnom poriadku. 
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o zachovaní práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo časti podnikov alebo 
závorou a taktiež smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/14/ES, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve 
a smernici Rady č. 94/45/ES. Zástupcovia zamestnancov12 v prípade cezhraničnej fúzie repre-
zentujú záujmy zamestnancov v osobitnom vyjednávacom orgáne13 a zúčastňujú sa rokovaní 
so štatutárnymi orgánmi spoločností podieľajúcich sa na fúzii. Výsledkom týchto rokovaní 
medzi štatutárnymi orgánmi a osobitným vyjednávacím orgánom by mala byť písomná doho-
da o spôsobe účasti zamestnancov na riadení nástupníckej spoločnosti.  

Čo sa týka zloženia osobitného vyjednávacieho orgánu, Obchodný zákonník14 (rovna-
ko ako Zákonník práce v prípade určenia počtu členov zamestnaneckej rady) stanovuje kom-
plikovaný a neprehľadný spôsob určenia počtu členov za jednotlivé zúčastnené spoločnosti. 
Odhliadnuc od toho, Obchodný zákonník pre proces voľby členov osobitného vyjednávacieho 
orgánu zastupujúcich zamestnancov zúčastnených spoločností a ich organizačných zložiek so 
sídlom na území Slovenskej republiky stanovuje primeranú aplikáciu Zákonníka práce15 bez 
ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo. 

Osobitný vyjednávací orgán prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním s tým, že každý 
člen orgánu má jeden hlas. Zloženiu a spôsobu hlasovania osobitného vyjednávacieho orgánu 
treba venovať zvýšenú pozornosť aj z toho pohľadu, že ak štatutárne orgány dostatočným 
spôsobom „zatlačia“ na svojich zamestnancov (členov osobitného vyjednávacieho orgánu“), 
môže na základe rozhodnutia najmenej 2/3 všetkých členov vyjednávacieho orgánu, zastupu-
júcich aspoň 2/3 všetkých zamestnancov z najmenej 2 členských štátov dôjsť k tomu, že bude 
prijaté rozhodnutie, ktoré bude viesť k zníženiu účasti zamestnancov na riadení oproti stavu, 
ktorý by nastal, keby dohoda o účasti na riadení nebola uzavretá, prípadne zo strany osobitné-
ho vyjednávacieho orgánu môže dôjsť k jednostrannému ukončeniu rokovania so štatutárnymi 
orgánmi. 

V prípade ukončenia rokovaní sa aplikuje pravidlo použitia tzv. „štandardných pravi-
diel“ účasti zamestnancov na riadení nástupníckej spoločnosti.16 Zamestnanci budú mať právo 
účasti na riadení v takom rozsahu, aký zodpovedá najpriaznivejšiemu rozsahu tohto práva 
v ktorejkoľvek splývajúcej alebo zlučujúcej sa spoločnosti. Ak zamestnanci nemali právo 
účasti na riadení v žiadnej zo zúčastnených spoločností, nemajú toto právo ani zamestnanci 
nástupníckej spoločnosti, ak jej stanovy neurčia inak. Ak účasť na riadení existovala pred 
cezhraničnou fúziou iba v zúčastnených spoločnostiach, ktorých počet zamestnancov bol 
menší ako jedna tretina celkového počtu zamestnancov zúčastnených spoločností, štandardné 
pravidlá o účasti zamestnancov sa nepoužijú a mal by sa aplikovať § 200 Obchodného zákon-
níka. 

Toto ustanovenie sa však vzťahuje iba na akciové spoločnosti, čo znamená, že ak by 
šlo o cezhraničné fúzie spoločností s ručením obmedzeným, výsledkom takejto nesprávnej 
implementácie smernice by bola skutočnosť, že v nástupníckej spoločnosti s ručením obme-
dzeným by na konci dňa neexistovala žiadna účasť zamestnancov na riadení. Slovenský Ob-

                                                 
12 V prípade, že v spoločnosti nepôsobí odborová organizácia, ale je vytvorená zamestnanecká rada, reprezentuje 
práva zamestnancov zamestnanecká rada. 
13 § 218lb Obchodného zákonníka. 
14 § 218lc Obchodného zákonníka. 
15 § 243 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.  
16 Podotýkame, že slovenská právna úprava „štandardnej“ účasti na riadení spoločnosti je jednou z najprísnejších 
v rámci všetkých členských štátov, keďže stačí, aby zamestnávateľ (akciová spoločnosť alebo spoločnosť 
s ručením obmedzeným so zriadenou dozornou radou) zamestnával 50 zamestnancov v pracovnom pomere 
a vzniká mu povinnosť umožniť svojim zamestnancom podieľať sa na kreovaní svojho kontrolného orgánu, t. j. 
dozornej rady. Napríklad nemecká právna úprava, označovaná ako jedna z najsociálnejších a najviac presadzujú-
cich záujmy zamestnancov, tento koncept stanovuje iba pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú 2000 a viac zamest-
nancov. 
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Summary 
 

Authors attempt to analyze the legislation on employee representatives in the Slovak 
Republic, while focus primarily on the issue of regulation of the works council, in view of 
Slovak Labour law and several pertinent EU directions. Secondarily authors give importance 
to comparison between Slovak and German legislation in selected issues. 
 
Kľúčové slová: zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník, odborová organizácia, za-
mestnávateľ, zamestnanec, Zákonník práce, Betriebsverfassungsgesetz, osobitný vyjednávací 
orgán, cezhraničné zlúčenie, cezhraničné splynutie, Obchodný zákonník.  
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Zastúpenie zamestnancov v dozornej rade akciovej spoločnosti 
 

Mgr. Matej Smalik 
Mgr. Jana Šmelková 

 
I. Pojem a význam dozornej rady v kapitálových spoločnostiach 

 
Na rozdiel od právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným, pre akciovú spo-

ločnosť Obchodný zákonník obligatórne stanovuje povinnosť vytvoriť dozornú radu pri vzni-
ku spoločnosti. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným dáva pre zakladateľov platné 
právo iba možnosť, pri vzniku alebo počas fungovania spoločnosti, zriadiť dozornú radu. 
V praxi sa dozorná rada v prípade spoločností s ručením obmedzeným zriaďuje najmä vtedy, 
ak má spoločnosť vyšší obrat alebo väčší počet zamestnancov. Aj keby spoločnosť s ručením 
obmedzeným mala viac ako päťdesiatich zamestnancov v pracovnom pomere, na rozdiel od 
akciovej spoločnosti, nemá povinnosť umožniť zamestnancom podieľať sa na chode spoloč-
nosti spôsobom volenia časti dozornej rady. 

Vráťme sa však späť k dozornej rade akciovej spoločnosti, ktorej je venovaný tento 
príspevok. Dozorná rada je kolektívny orgán, ktorý v zmysle zákona musí mať minimálne 3 
členov, pričom členmi dozornej rady môžu byť iba fyzické osoby. Minimálnymi zákonnými 
požiadavkami kladenými na fyzické osoby, ktoré majú byť členmi dozornej rady, vyplývajú 
implicitne z právnej úpravy v Občianskom zákonníku a sú nimi dosiahnutie veku 18 rokov 
a úplná spôsobilosť na právne úkony.1 Obchodný zákonník ďalej špecifikuje aj negatívne 
podmienky účasti v dozornej rade akciovej spoločnosti. Členom dozornej rady nemôže byť 
osoba, ktorá je podľa zápisu v obchodnom registri oprávnená konať v mene akciovej spoloč-
nosti.2 V neposlednom rade považujeme za potrebné aspoň stručne vykresliť funkcie 
a pôsobnosť dozornej rady.  

Dozorná rada akciovej spoločnosti má v Obchodnom zákonníku3 vymedzenú svoju 
kontrolnú pôsobnosť, ktorá sa vzťahuje k výkonu funkcie členmi predstavenstva, uskutočňo-
vaniu podnikateľskej činnosti spoločnosťou, preskúmavaniu účtovných závierok spoločnosti 
a predloženiu svojho vyjadrenia valnému zhromaždeniu spoločnosti. Okrem týchto povinností 
je dozorná rada povinná na základe žiadosti minoritných akcionárov4 preskúmať výkon pô-
sobnosti predstavenstva v určených záležitostiach. V praxi pôjde o požiadavku menšinových 
akcionárov, aby si dozorná rada riadne plnila svoje povinnosti pri kontrolnej činnosti predsta-
venstva v nimi špecifikovaných záležitostiach, z čoho následne môže prameniť vznik nároku 
spoločnosti voči členom predstavenstva na náhradu spôsobenej škody. Po vzniku takéhoto 
nároku je dozorná rada povinná riadne a včas uplatniť voči členom predstavenstva takto 
vzniknutý nárok na náhradu škody. Postavenie dozornej rady môže byť na základe úpravy 
v stanovách ešte silnejšie, keďže § 191, odsek 1 Obchodného zákonníka umožňuje v stano-
vách akciovej spoločnosti rozšíriť jej rozhodovaciu i kontrolnú právomoc. Aj keď sa v pra-
covnom práve, okrem vyššie uvedených obmedzení, uplatňuje aj inštitút konkurenčnej dolož-
ky podľa ustanovenia § 83a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, v oblasti práva ob-
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1 Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 592. 
2 Napríklad člen predstavenstva, prokurista, vedúci odštepného závodu, likvidátor, nútený správca. 
3 § 197 – 198 Obchodného zákonníka. 
4 Akcionár alebo akcionári, ktorí vlastnia akcie s menovitou hodnotu najmenej 5% základného imania. Stanovy 
tiež môžu určiť, že toto právo majú akcionári, ktorí vlastnia akcie s menovitou hodnotou nižšou ako 5 % základ-
ného imania. 
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Summary 
 

Authors attempt to analyze the legislation on employee representatives in the Slovak 
Republic, while focus primarily on the issue of regulation of the works council, in view of 
Slovak Labour law and several pertinent EU directions. Secondarily authors give importance 
to comparison between Slovak and German legislation in selected issues. 
 
Kľúčové slová: zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník, odborová organizácia, za-
mestnávateľ, zamestnanec, Zákonník práce, Betriebsverfassungsgesetz, osobitný vyjednávací 
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dozornej rady. „Konkurenčná doložka a jej aplikácia v obchodných záväzkových vzťahoch je 
na rozdiel od jej aplikácie v pracovnom práve pomerne náročnejšia a jej právna úprava, resp. 
„neúprava“ v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „ObZ“) vytvára prie-
stor pre rôzne varianty a modifikácie v rámci zmluvnej slobody, ktorá je jedným zo základ-
ných stavebných prvkov obchodného práva.

5
 

 
II. Význam účasti zamestnancov na riadení akciovej spoločnosti 

 
Účasť zamestnancov v riadiacom, respektíve kontrolnom orgáne spoločnosti, predsta-

vuje špecifickú formu priameho zastúpenia zamestnancov.6 Účasť zamestnancov je 
v smernici7 definovaná ako „akýkoľvek mechanizmus vrátane informovania, prerokovania 
a spolurozhodovania, pomocou ktorého môžu zástupcovia zamestnancov ovplyvňovať roz-
hodnutia, ktoré majú byť prijaté v spoločnosti.“ Jedným z hlavných cieľov a účelov práva 
účasti zamestnancov v riadiacom orgáne spoločnosti by mala byť podpora vzájomnej komu-
nikácie, výsledkom čoho by mal byť kvalitnejší proces prijímania rozhodnutí spoločnosťou. 
Súhlasíme s Kurilom, že udržiavať legislatívne väzby medzi sférou podnikateľskou 
a nepodnikateľskou je o to náročnejšie, že povaha právnych vzťahov je v tomto prípade po-
merne nekompatibilná.8 V prvom rade by sa malo jednať najmä o skvalitnenie komunikácie 
medzi riadiacimi štruktúrami spoločnosti a zamestnancami spoločnosti, ktorí sú schopní ria-
diacemu orgánu poskytnúť informácie „zvnútra“ spoločnosti a ktoré v rámci korporátnej hie-
rarchie nie je možné poskytnúť inak, akými sú napríklad reakcie skupiny zamestnancov, prí-
padne jednotlivcov na určité rozhodnutia spoločnosti, ktoré majú  aj na zamestnancov samot-
ných.9 

Takáto účasť zamestnancov má byť braná ako stimul k vyššej miere zodpovednosti 
predstavenstva voči svojim zamestnancom. Postaveniu zamestnancov v akciovej spoločnosti 
sa vo svojom príspevku zaoberal aj Husár.10 Predostrel myšlienku, že zamestnanci akciovej 
spoločnosti nemajú iné záujmy ako zamestnanci iných zamestnávateľov, avšak majú často 
zhoršenú pozíciu na ich presadzovanie, najmä z dôvodu, že nevedia predvídať rozhodnutia 
zamestnávateľa, pretože nepoznajú zloženie akcionárov zamestnávateľa. Náležite bude preto 
medzi záujmy týchto zamestnancov patriť predovšetkým záujem na zachovaní pracovných 
miest u zamestnávateľa, záujem na tom, aby tieto pracovné miesta boli naďalej na doterajšom 
mieste alebo v jeho blízkom okolí a záujem na tom, aby spoločnosť prosperovala a rozvíjala 
sa. Zamestnanci akciových spoločností sa často ocitajú v zvláštnej situácii, keď nevedia, kto 
je akcionárom akciovej spoločnosti a aké plány má do budúcna so spoločnosťou, čo do istej 
miery môže spôsobiť neistotu v ich radoch, nakoľko zamestnanci v ich vlastnom záujme po-
trebujú informácie o aktuálnej hospodárskej situácii spoločnosti, a o jej zámeroch preto, aby 
mohli zodpovedne prijímať životné rozhodnutia týkajúce sa, jednak prípadného kariérneho 

                                                 
5 Lukáčka, P., Minčič,V.: Aplikácia inštitútu konkurenčnej doložky v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych 
vzťahoch. In Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin, 
2012, s. 38. 
6 V ostatných európskych krajinách býva táto forma účasti označovaná ako spolurozhodovanie, angl. „Co-
determination“, nem. „Mitbestimmung“. Slovenský zákonodarca v právnych predpisoch tento inštitút označil 
spolurozhodovanie ako „účasť zamestnancov na riadení spoločnosti“. 
7 Smernica Rady 2001/86/ES, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamest-
nancov. 
8 Kuril, M.: Stručné zamyslenie nad niektorými oblasťami pripravovanej novely Zákonníka práce a súvisiacimi 
právnymi predpismi. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : VO PF UK, 2011, s. 37. 
9 Pala, R., Palová, I., Leontiev, A.: Cezhraničné fúzie. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 193. 
10 Husár, J.: Účasť zamestnancov v dozornej rade akciovej spoločnosti. In Rezistencia vnútroštátneho práva a 
právne transplantáty. Košice : UPJŠ, 2011, s. 146. 
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rastu v tejto spoločnosti, a taktiež vlastného súkromného života.11 K tomuto tvrdeniu sa pripá-
ja aj nemecký právny vedec Kluge, ktorý vo svojich príspevkoch o akciových spoločnostiach 
precizuje dôraz na sociálne dôsledky pre zamestnancov pri prijímaní rozhodnutí riadiacimi 
orgánmi spoločnosti.12  

V závere tejto časti spomenieme ešte názor Patakyovej,13 ktorá tvrdí, že účasť zamest-
nancov na správe a riadení akciovej spoločnosti patrí medzi ťažiskové sporné miesta pri zjed-
nocovaní práva obchodných spoločností v rámci vnútorného trhu Európskej Únie, pričom 
určitý kompromis možno badať v nariadeniach a smerniciach o Societas Europeae a Societas 
Europeae Cooperative, s ktorým nemôžeme nesúhlasiť. 
 

III. Voľba členov dozornej rady akciovej spoločnosti za účasti zamestnancov 
 

„Dozorná rada musí mať najmenej troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí 
a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť 
viac ako 50 zamestnancov a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 
50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.“14 Stanovy akciovej spoločnosti môžu určiť 
aj vyšší počet členov dozornej rady volených zamestnancami, tento počet však nesmie byť 
väčší ako počet členov volených valným zhromaždením spoločnosti. Stanovy taktiež môžu 
určiť, že zamestnanci volia časť členov dozornej rady aj pri menšom pošte zamestnancov spo-
ločnosti. 

Hneď v úvode uvádzame, že pojem hlavný pracovný pomer slovenský Zákonník práce 
nepozná, poznáme pracovný pomer uzavretý na dobu určitú alebo dobu neurčitú, prípadne 
pracovný pomer s ustanoveným týždenným pracovným časom a pracovný pomer uzavretý na 
kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas. V budúcnosti bude preto potrebné túto pojmo-
vú nepresnosť prostredníctvom novely odstrániť  tak, aby sa zamedzilo prípadným nedorozu-
meniam pri konaní volieb do dozornej rady akciových spoločností.  

Česká právna úprava týkajúca sa voľby členov dozornej rady zamestnancami je pre-
cíznejšia, keď ustanovuje, že jednu tretinu dozornej rady akciovej spoločnosti volia zamest-
nanci v prípade, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v pracovnom pomere na pra-
covnú dobu presahujúcu polovicu týždennej pracovnej doby ustanovenej Zákonníkom práce 
v prvý deň účtovného obdobia, v ktorom sa uskutočňuje valné zhromaždenie na ktorom sú 
volení členovia dozornej rady. 

Voľba členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa uskutočňuje mi-
mo valného zhromaždenia a ich organizáciu zabezpečuje predstavenstvo spolu s odborovou 
organizáciou alebo oprávnenými voličmi, ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizá-
cia. Oprávnenými voličmi sú, ako som vyššie spomínal, zamestnanci akciovej spoločnosti v 
„hlavnom pracovnom pomere“. Podľa nášho názoru v tomto prípade pôjde o tých zamestnan-
cov, ktorí sú vo vzťahu k spoločnosti v pracovnom pomere aj na kratší ako je ustanovený týž-
denný pracovný čas.  

Príprava volebného poriadku pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených 
zamestnancami je v pôsobnosti odborovej organizácie a v prípade, že v spoločnosti nepôsobí 
odborová organizácia, zákon15 zakotvuje kooperačnú povinnosť oprávnených voličov spolu 
s predstavenstvom spoločnosti pri tvorbe volebného poriadku. Návrhy na jednotlivých kandi-

                                                 
11 Husár, J.: Účasť zamestnancov v dozornej rade akciovej spoločnosti. In Rezistencia vnútroštátneho práva 
a právne transplantáty. Košice : UPJŠ, 2011, s. 146. 
12 Kluge, N., Schonmann, I.: Corporate Governance, Workers´ Participation and CSR: The Way to a Good Com-
pany. In Transfer, 1/2008, s. 19. 
13 Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 592.  
14 § 200 Obchodného zákonníka. 
15 § 200 ods. 6 Obchodného zákonníka. 
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5 Lukáčka, P., Minčič,V.: Aplikácia inštitútu konkurenčnej doložky v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych 
vzťahoch. In Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin, 
2012, s. 38. 
6 V ostatných európskych krajinách býva táto forma účasti označovaná ako spolurozhodovanie, angl. „Co-
determination“, nem. „Mitbestimmung“. Slovenský zákonodarca v právnych predpisoch tento inštitút označil 
spolurozhodovanie ako „účasť zamestnancov na riadení spoločnosti“. 
7 Smernica Rady 2001/86/ES, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamest-
nancov. 
8 Kuril, M.: Stručné zamyslenie nad niektorými oblasťami pripravovanej novely Zákonníka práce a súvisiacimi 
právnymi predpismi. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : VO PF UK, 2011, s. 37. 
9 Pala, R., Palová, I., Leontiev, A.: Cezhraničné fúzie. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 193. 
10 Husár, J.: Účasť zamestnancov v dozornej rade akciovej spoločnosti. In Rezistencia vnútroštátneho práva a 
právne transplantáty. Košice : UPJŠ, 2011, s. 146. 
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dátov môže podávať samotná odborová organizácia alebo najmenej 10% oprávnených voli-
čov. Vzťahy medzi viacerými odborovými organizáciami pôsobiacimi u zamestnávateľa rieši 
§ 232 Zákonníka práce. Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizá-
cie, a to v prípadoch týkajúcich sa všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov, konajú odbo-
rové organizácie spoločne. Ak sa orgány všetkých zúčastnených odborových organizácií ne-
dohodnú, je rozhodujúce stanovisko orgánu odborovej organizácie s najväčším počtom členov 
u zamestnávateľa. Pri príprave volieb a volebného poriadku týkajúceho sa volieb členov do-
zornej rady volených zamestnancami spoločnosti musia obe odborové organizácie spolupra-
covať. Po spoločnom schválení volebného poriadku ho obidve podpíšu. Ak by sa nedohodli, 
rozhoduje odborová organizácia, ktorá má väčší počet členov.  

Pre platnosť voľby za člena dozornej rady volenom zamestnancami sa vyžaduje naj-
menej polovica hlasov všetkých oprávnených voličov. Osoby, ktoré sa na základe takejto 
voľby zamestnancami spoločnosti stali členmi dozornej rady, majú v dozornej  rade rovnakú 
pozíciu ako tí členovia dozornej rady, ktorí boli zvolení valným zhromaždením spoločnosti. 
Netreba zabúdať, že aj pre týchto členov dozornej rady je stanovená povinnosť vykonávať 
funkciu člena dozornej rady s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a 
všetkých jej akcionárov. Členovia dozornej rady volení zamestnancami majú rovnako ako 
ostatní členovia dozornej rady povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 
a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť spoločnosti škodu alebo ohroziť jej 
záujmy či záujmy akcionárov. Medzi tretie osoby zaraďujeme aj ostatných zamestnancov spo-
ločnosti, ktorí nie sú členovia dozornej rady a preto si zamestnancami zvolení členovia dozor-
nej rady musia pri poskytovaní informácií ostatným zamestnancom dávať pozor, aby neporu-
šili povinnosť vykonávať funkciu člena dozornej rady s odbornou starostlivosťou a povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť, nakoľko v tomto prípade ide medzi zvoleným členom dozornej rady 
a akciovou spoločnosťou o absolútny obchodnoprávny vzťah16 a v prípade porušenia tejto 
povinnosti budú objektívne zodpovední za škodu, ktorú spôsobili spoločnosti, pričom v týchto 
prípadoch sa podľa nášho názoru  zamestnanecký člen dozornej rady nemôže odvolávať na 
ustanovenie § 181 Zákonníka práce, ktoré zamestnancom pri povinnosti nahradiť škodu za-
mestnávateľovi poskytuje ochranu, a to tak, že náhrada škody nesmie presiahnuť sumu rovna-
júcu sa štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Aj v právnej úprave 
voľby a odvolania člena dozornej rady voleného zamestnancami akciovej spoločnosti obsiah-
nutej v českom právnom poriadku nachádzame viacero inšpiratívnych spresnení. V českom 
práve sa expressis verbis vyžaduje ako podmienka platnosti voľby alebo odvolania členov 
dozornej rady volených zamestnancami, aby hlasovanie bolo tajné a aby sa volieb zúčastnila 
aspoň polovica oprávnených voličov alebo zvolených voliteľov.17 
 

IV. Záver 
 

Koncept účasti zamestnancov na riadení akciovej spoločnosti je najviac známy 
z nemeckého právneho prostredia, kde je označovaný ako „Mitbestimmung“. Účasť zamest-
nancov v nemeckom právnom prostredí má pôvod v zákone z roku 1965, takzvanom „Akzien-
gesetz“. Nemecko spomíname práve kvôli tomu, že je známe svojou silnou sociálnou politi-
kou v tejto oblasti, a to v prospech zamestnancov. Nemecký obchodný zákonník stanovuje, že 
spoločnosti, ktoré majú viac ako 2000 zamestnancov, je obligatórne polovica dozornej rady 
zložená zo zástupcov volených zamestnancami spoločnosti. Účelom takejto úpravy je podľa 

                                                 
16 § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka. 
17 Husár, J.: Účasť zamestnancov v dozornej rade akciovej spoločnosti In Rezistencia vnútroštátneho práva 
a právne transplantáty, Košice : UPJŠ, 2011, s. 155. 
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Hopta18 predchádzanie konfliktov medzi spoločnosťou a jej zamestnancami a následné vy-
hnutie sa prípadnej štrajkovej pohotovosti zamestnancov, ktorá môže náležite spôsobiť prob-
lémy pri chode spoločnosti a zníženie ziskov i produkcie spoločnosti po určitý čas. Nemecko 
a nemecký systém voľby členov do dozornej rady dávame za príklad kvôli poukázaniu na, 
nielen podľa nášho názoru striktnú slovenskú právnu úpravu, týkajúcu sa účasti zamestnancov 
na riadení spoločnosti. Ak nemecký obchodný zákonník predpisuje spoločnostiam s viac ako 
2000 zamestnancami povinnú účasť zamestnancov na riadení, ostáva na ďalšiu úvahu, prečo 
slovenskí zákonodarcovia ako hranicu určili 50 zamestnancov. 

Ešte v roku 2001 sa z viacerých strán ozývali hlasy volajúce po zmene takejto právnej 
úpravy zastúpenia zamestnancov v dozornej rade akciových spoločností, no pozmeňujúci ná-
vrh na upustenie od povinného zastúpenia zamestnancov v akciových spoločnostiach nepre-
šiel. V následnej diskusii k takémuto návrhu zazneli názory, že účasť zamestnancov okrem 
výhod, ktoré sme v článku spomenuli, so sebou prináša aj nevýhody. Jednou z najčastejšie 
pertraktovaných nevýhod, ktorá zaznieva z odborných kruhov, je nedostatočná odborná pri-
pravenosť zamestnancov volených do dozorných rád. V dozorných radách spoločností, jednak 
v zahraničí a aj v Slovenskej republike, sú (mali by byť) odborne vzdelaní členovia, ktorí bu-
dú svoju pozíciu v dozornej rade spoločnosti vykonávať kvalifikovane a zodpovedne tak, aby 
boli schopní posúdiť z právneho i ekonomického hľadiska jednotlivé kroky a rozhodnutia 
predstavenstva spoločnosti, čo bohužiaľ na strane zamestnancov nebýva častým javom. Ďal-
ším z aspektov účasti zamestnancov na riadení spoločnosti je neexistencia akýchkoľvek 
sankčných mechanizmov zo strany štátu voči tým spoločnostiam, ktoré ustanovenia týkajúce 
sa povinnej účasti zamestnancov na riadení spoločnosti nerešpektujú, a to aj v prípade, že 
zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov v pracovnom pomere a nerešpektujú práva zamest-
nancov voliť a byť volení do dozornej rady spoločnosti. Domnievame sa, že práve tento faktor 
má za následok, že povinná účasť zamestnancov na riadení akciových spoločností nie je 
v súčasnosti viac rozoberanou témou tak, ako tomu je napríklad v krajinách západnej Európy, 
kde je téma účasti zamestnancov na riadení akciových spoločností oveľa „horúcejšou“ témou. 
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dátov môže podávať samotná odborová organizácia alebo najmenej 10% oprávnených voli-
čov. Vzťahy medzi viacerými odborovými organizáciami pôsobiacimi u zamestnávateľa rieši 
§ 232 Zákonníka práce. Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizá-
cie, a to v prípadoch týkajúcich sa všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov, konajú odbo-
rové organizácie spoločne. Ak sa orgány všetkých zúčastnených odborových organizácií ne-
dohodnú, je rozhodujúce stanovisko orgánu odborovej organizácie s najväčším počtom členov 
u zamestnávateľa. Pri príprave volieb a volebného poriadku týkajúceho sa volieb členov do-
zornej rady volených zamestnancami spoločnosti musia obe odborové organizácie spolupra-
covať. Po spoločnom schválení volebného poriadku ho obidve podpíšu. Ak by sa nedohodli, 
rozhoduje odborová organizácia, ktorá má väčší počet členov.  

Pre platnosť voľby za člena dozornej rady volenom zamestnancami sa vyžaduje naj-
menej polovica hlasov všetkých oprávnených voličov. Osoby, ktoré sa na základe takejto 
voľby zamestnancami spoločnosti stali členmi dozornej rady, majú v dozornej  rade rovnakú 
pozíciu ako tí členovia dozornej rady, ktorí boli zvolení valným zhromaždením spoločnosti. 
Netreba zabúdať, že aj pre týchto členov dozornej rady je stanovená povinnosť vykonávať 
funkciu člena dozornej rady s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a 
všetkých jej akcionárov. Členovia dozornej rady volení zamestnancami majú rovnako ako 
ostatní členovia dozornej rady povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 
a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť spoločnosti škodu alebo ohroziť jej 
záujmy či záujmy akcionárov. Medzi tretie osoby zaraďujeme aj ostatných zamestnancov spo-
ločnosti, ktorí nie sú členovia dozornej rady a preto si zamestnancami zvolení členovia dozor-
nej rady musia pri poskytovaní informácií ostatným zamestnancom dávať pozor, aby neporu-
šili povinnosť vykonávať funkciu člena dozornej rady s odbornou starostlivosťou a povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť, nakoľko v tomto prípade ide medzi zvoleným členom dozornej rady 
a akciovou spoločnosťou o absolútny obchodnoprávny vzťah16 a v prípade porušenia tejto 
povinnosti budú objektívne zodpovední za škodu, ktorú spôsobili spoločnosti, pričom v týchto 
prípadoch sa podľa nášho názoru  zamestnanecký člen dozornej rady nemôže odvolávať na 
ustanovenie § 181 Zákonníka práce, ktoré zamestnancom pri povinnosti nahradiť škodu za-
mestnávateľovi poskytuje ochranu, a to tak, že náhrada škody nesmie presiahnuť sumu rovna-
júcu sa štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Aj v právnej úprave 
voľby a odvolania člena dozornej rady voleného zamestnancami akciovej spoločnosti obsiah-
nutej v českom právnom poriadku nachádzame viacero inšpiratívnych spresnení. V českom 
práve sa expressis verbis vyžaduje ako podmienka platnosti voľby alebo odvolania členov 
dozornej rady volených zamestnancami, aby hlasovanie bolo tajné a aby sa volieb zúčastnila 
aspoň polovica oprávnených voličov alebo zvolených voliteľov.17 
 

IV. Záver 
 

Koncept účasti zamestnancov na riadení akciovej spoločnosti je najviac známy 
z nemeckého právneho prostredia, kde je označovaný ako „Mitbestimmung“. Účasť zamest-
nancov v nemeckom právnom prostredí má pôvod v zákone z roku 1965, takzvanom „Akzien-
gesetz“. Nemecko spomíname práve kvôli tomu, že je známe svojou silnou sociálnou politi-
kou v tejto oblasti, a to v prospech zamestnancov. Nemecký obchodný zákonník stanovuje, že 
spoločnosti, ktoré majú viac ako 2000 zamestnancov, je obligatórne polovica dozornej rady 
zložená zo zástupcov volených zamestnancami spoločnosti. Účelom takejto úpravy je podľa 

                                                 
16 § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka. 
17 Husár, J.: Účasť zamestnancov v dozornej rade akciovej spoločnosti In Rezistencia vnútroštátneho práva 
a právne transplantáty, Košice : UPJŠ, 2011, s. 155. 
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Zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným 
alebo „Pracovná zmluva konateľa“? 

 
Mgr. Matej Smalik 

 
I. Úvod 

 
V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka1 robia právne úkony v mene právnickej 

osoby jej štatutárne orgány. Táto úprava v Občianskom zákonníku je všeobecnou úpravou 
vzťahujúcou sa na všetky druhy právnických osôb a na túto úpravu nadväzuje § 133 Obchod-
ného zákonníka, ktorý hovorí, že štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konate-
ľov, pričom konateľom môže byť len fyzická osoba. Konateľov vymenúva valné zhromažde-
nie spoločnosti z radov spoločníkov alebo z radov iných fyzických osôb. Z hľadiska spôsobu 
vzniku funkcie konateľa Obchodný zákonník rozlišuje dve skupiny konateľov. Do prvej sku-
piny patria konatelia, ktorá boli do funkcie ustanovení na základe spoločenskej zmluvy pri 
založení spoločnosti – prví konatelia. Vznik funkcie prvých konateľov nastáva okamihom 
zápisu spoločnosti do obchodného registra. Druhú skupinu konateľov tvoria osoby, ktoré sú 
menované do funkcie konateľa spoločnosti valným zhromaždením spoločnosti. Obchodný 
zákonník nedovoľuje, aby právomoc valného zhromaždenia menovať do funkcie konateľa 
fyzické osoby bola prenesená na dozornú radu a preto táto právomoc patrí výlučne do pôsob-
nosti valného zhromaždenia.2  

Pre úplnosť uvedieme, že na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o vymenovaní 
a odvolaní konateľa postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov, samo-
zrejme pokiaľ spoločenská zmluva spoločnosti neustanoví vyšší počet hlasov potrebných na 
prijatie takéhoto rozhodnutia. Zákonodarca považuje toto rozhodnutie o vymenovaní, resp. 
odvolaní konateľa za jedno z kľúčových rozhodnutí v „živote spoločnosti“, čo môžeme vidieť 
aj z nedávnej novely Obchodného zákonníka, a to prijatím zákona č. 9/2013 Z. z. účinného od 
1. februára 2013, kedy sa na zápisnici z valného zhromaždenia spoločnosti vyžaduje úradné 
osvedčenie pravosti podpisu predsedu valného zhromaždenia, ak program valného zhromaž-
denia bolo okrem iného aj vymenovanie alebo odvolanie konateľa spoločnosti.3 

Na výkon funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti môže byť uzavretá zmluva medzi 
členom orgánu a spoločnosťou. Pre túto zmluvu zákon vyžaduje písomnú formu, no obsahové 
náležitosti tejto zmluvy zákon neustanovuje. Obchodný zákonník v § 66 ods.3 zakotvuje len 
všeobecné ustanovenie, ktoré však nekonkretizuje práva ani povinnosti konateľa ako štatutár-
neho orgánu spoločnosti. Odporúča sa ale, aby zmluva o výkone funkcie obsahovala ustano-
venia o právach a povinnostiach konateľa, právach a povinnostiach konateľa, právach a po-
vinnostiach spoločnosti, záväzku mlčanlivosti, zákaze konkurencie, odmeňovaní, iných hmot-
ných výhodách a výdavkoch súvisiacich s výkonom funkcie konateľa, cestovných náhradách 
a náhradách hotových výdavkov, trvaní a spôsoboch skončenia zmluvy a odstupnom v prípa-
de skončenia zmluvy. 

Podstatnou súčasťou takejto zmluvy by mali byť ustanovenia o odmeňovaní konateľa, 
o jednotlivých jej zložkách a periodicite vyplácania jednotlivých zložiek odmeny a o ich 
splatnosti. Vo väčšine prípadov sa odmena konateľovi vypláca na mesačnej báze, pričom časť 
odmeny môže tvoriť aj pohyblivá zložka vyplácaná raz ročne. Výška pohyblivej zložky od-
meny býva v spoločnostiach často určovaná na základe dosiahnutých hospodárskych ukazo-
vateľov spoločnosti, ktoré sa vo väčšine prípadov preukazujú účtovnou závierkou schválenou 

                                                 
1 § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
2 Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 561. 
3 § 127a Obchodného zákonníka. 
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valným zhromaždením. V praxi môžu nastať prípady, keď konateľ nebude dostávať odmenu 
za výkon svojej funkcie z dôvodu, že pôjde o frekventovanú jednoosobovú spoločnosť, kde sa 
funkcia konateľa, ako aj osoba jediného spoločníka kumuluje v jednej osobe.4  
 

II. Novelizovaná česká právna úprava ako návrh de lege ferenda 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené a v celkovom náhľade na zmluvu o výkone funkcie sa 
z nášho pohľadu v tomto smere veľmi zaujímavým javí znenie českého zákona č. 90/2012 Sb. 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zo dňa 25. janu-
ára 2012 s účinnosťou od 1. januára 2014 (ďalen aj ako „zákon o obchodních korporacích“), 
ktorý sa v novokoncipovanom § 59 vysporiadal so zmluvou o výkone funkcie z môjho pohľa-
du zaujímavo a v mnohých oblastiach odlišným spôsobom ako slovenský zákonodarca. 

Hneď z dikcie prvého článku upravujúceho zmluvu o výkone funkcie vyplýva, že prá-
va a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou a členom jej orgánu sa spravujú primerane 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve, okrem prípadov, ak by riadne 
uzavretá zmluva o výkone funkcie alebo zákon ustanovovali inak.5 V nadväznosti na odme-
ňovanie konateľa, § 59 ods. 3 vyššie spomenutého zákona hovorí, že ak odmeňovanie v 
zmluve o výkone funkcie nie je dohodnuté v súlade so zákonom, platí nevyvrátiteľná dom-
nienka, že výkon tejto funkcie je bezplatný. 

Český zákonodarca predsa len chráni konateľa pri dojednávaní zmluvy o výkone 
funkcie, a to tak, že ak zmluva o výkone funkcie, prípadne zmluvné dojednania o odmene 
budú neplatné z dôvodov na strane obchodnej spoločnosti, prípadne nedôjde k jej schváleniu 
najvyšším orgánom spoločnosti bez zbytočného odkladu po vzniku funkcie člena orgánu ob-
chodnej spoločnosti, nepoužije sa ustanovenie odseku 3 o bezplatnom výkone funkcie konate-
ľa spoločnosti a odmena sa určí ako odmena obvyklá v čase uzavretia zmluvy.  

Doterajšia česká právna úprava (rovnako ako platná slovenská právna úprava) stano-
vovala, že vzťah medzi spoločnosťou a osobou, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu spoločnosti sa riadi primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo 
zmluvy o výkone funkcie (pokiaľ bola uzavretá) nevyplýva iné určenie práv a povinností. 
Toto akcentuje vzťah člena štatutárneho orgánu voči spoločnosti, ktorý sa má primerane ria-
diť ustanoveniami mandátnej zmluvy alebo zmluvou o výkone funkcie. 

Práva a povinnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho či iného orgánu spo-
ločnosti boli dané predovšetkým Obchodným zákonníkom, ďalšie pravidlá mohla stanoviť 
spoločenská zmluva a v neposlednom rade zmluva o výkone funkcie. Ak by táto zmluva ne-
bola uzavretá, riadil by sa vzťah medzi spoločnosťou a spoločníkom primerane ustanoveniami 
o mandátnej zmluve. Od začiatku účinnosti Obchodného zákonníka bol vzťah štatutárneho 
orgánu obchodnej spoločnosti a družstva podriadený ustanoveniu § 261 ods. 3 písm. f) Ob-
chodného zákonníka. Primeranosť použitia mandátnej zmluvy bola namieste, nakoľko ak 
mandatár (štatutárny orgán) mal v mene spoločnosti uskutočňovať právne úkony, musel mu 
mandant udeliť plnú moc6. Štatutárny orgán žiadne „zmocnenie“ na výkon svojej funkcie ne-
potreboval, keďže oprávnenie a povinnosť vykonávať v mene spoločnosti právne úkony mu 
vznikali voľbou alebo menovaním.7  

Na jednej strane sa v ustanovení § 566 ods. 2 Obchodného zákonníka uvádza, že ak je 
zariadenie záležitosti predmetom podnikateľskej činnosti mandatára (štatutárneho orgánu), 

                                                 
4 Kartíková, B.: Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov. 2 zväzok. časť M 1.2, Praha : 
Forum, 2013, s. 5. 
5 § 59 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
6 § 566 Obchodného zákonníka. 
7 Pre ďalšie porovnanie pozri dôvodovú správu k § 59 zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). 
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má sa za to, že odmena bola dohodnutá. Štatutárny orgán však postavenie podnikateľa nemá. 
Na strane druhej je judikatúrou pravidelne odkazované na ustanovenie § 571 ods. 1 Obchod-
ného zákonníka, podľa ktorého je mandant (obchodná spoločnosť) povinný zaplatiť mandatá-
rovi (štatutárovi) odplatu, ktorá je obvyklá v dobe uzavretia zmluvy za činnosť obdobnú čin-
nosti, ktorú mandatár uskutočnil pri zariadení záležitostí. Za súčasne platnej právnej úpravy je 
potrebné zdôrazniť, že člen štatutárneho orgánu mal nárok na odmenu počas trvania svojej 
funkcie, pričom mandatárovi vzniká nárok na odmenu iba za skutočne zariadenú dojednanú 
záležitosť.  

V istom časovom úseku sa v praxi uplatňovala „normálna abnormalita“ spočívajúca v 
ticho trpenom výkone funkcie na základe pracovnoprávneho vzťahu. K tomuto zaujal stanovi-
sko Najvyšší súd Českej republiky8 v ktorom uviedol, (odvolávajúc sa na rozhodnutie NS ČR 
uverejnené v Zbierke stanovísk a rozhodnutí pod značkou R 14/1995), že činnosť štatutárneho 
orgánu obchodnej spoločnosti fyzická osoba nevykonáva v pracovnom pomere. Toto svoje 
rozhodnutie Najvyšší súd Českej republiky potvrdil ďalším rozhodnutím, konkrétne uznese-
ním spisovej značky 21 Cdo/353/2007 z 6. decembra 2007, ktorým stanovil, že činnosť štatu-
tárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným nevykonáva fyzická osoba v pracovnom 
pomere ani v prípade, že nie je spoločníkom, pretože výkon funkcie štatutárneho orgánu nie je 
druhom závislej práce vykonávanej podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce.9 
V ďalšom svojom rozhodnutí ale Najvyšší súd pripustil argumentáciu, že je ochotný pripustiť 
existenciu pracovného pomeru člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti za podmien-
ky, že činnosť vykonávaná na základe predpisov pracovného práva nebude činnosťou zhodnou 
s obsahom výkonu funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti.10 

Za účelom riešenia vzniknutej situácie bola do českého právneho poriadku prijatá no-
vela Obchodného zákonníka, kedy na základe zákona č. 351/2011 Sb. nadobudla dňa 1. janu-
ára 2012 účinnosť, pričom do textu zákona bolo včlenené ustanovenie § 66d, ktoré zaviedlo 
úplne nový inštitút, a to tzv. „poverenie obchodným vedením“. Podľa tohto ustanovenia mo-
hol štatutárny orgán spoločnosti poveriť obchodným vedením spoločnosti úplne alebo sčasti 
inú osobu. Touto inou osobou mohol v súlade so zákonom byť zamestnanec spoločnosti, tretia 
osoba alebo aj súčasný štatutárny orgán, ktorý so spoločnosťou uzavrie pracovnú zmluvu ale-
bo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to za účelom výkonu ob-
chodného vedenia spoločnosti. 

Zavedením tohto inštitútu český zákonodarca smeruje k odstráneniu doteraz nezákon-
ného, v praxi ale bežného modelu, kedy je konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným 
v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti na pozícii, ktorá zahŕňala v skutočnosti obchodné 
vedenie („generálny riaditeľ“), pričom takýto pracovný pomer podľa vtedajšej českej právnej 
úpravy (doteraz platnej slovenskej úpravy) kvôli rozporu so zákonom platne nevznikol.11 12  

Cieľom zmeny bolo odstrániť doterajšie komplikácie vyvolané najmä v oblasti verej-
ného práva, a to najmä s prihliadnutím na nemocenské poistenie. Pri takomto poverení ob-
chodným vedením zostala nedotknutá zodpovednosť osôb, ktoré boli štatutárnym orgánom 
alebo jeho členom, a to konkrétne za porušenie povinnosti vykonávať funkciu s odbornou sta-
rostlivosťou. V tomto prípade bol štatutárny orgán zodpovedný za výber kvalifikovanej oso-
by, na ktorú svoju vnútornú pôsobnosť delegoval. Jadrom takejto úpravy bolo zabrániť členo-
vi štatutárneho orgánu, na ktorého bolo celkom alebo sčasti prevedené obchodné vedenie, 
niesť zodpovednosť iba podľa Zákonníka práce.  

                                                 
8 Uznesenie NS ČR, sp. zn. 21 Cdo/2093/2006 zo dňa 30. mája 2007. 
9 K pojmu závislá práca pozri § 1 ods. 2 Zákonníka práce. 
10 Uznesenie NS ČR, sp. zn. 29 Cdo/2287/2010 zo dňa 27. apríla 2011. 
11 Bělohlávek, A. J. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 372. 
12 Otázke platnosti takto vzniknutého pracovného pomeru v intenciách slovenského právneho poriadku sa bude-
me venovať v ďalšej podkapitole tohto článku. 
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valným zhromaždením. V praxi môžu nastať prípady, keď konateľ nebude dostávať odmenu 
za výkon svojej funkcie z dôvodu, že pôjde o frekventovanú jednoosobovú spoločnosť, kde sa 
funkcia konateľa, ako aj osoba jediného spoločníka kumuluje v jednej osobe.4  
 

II. Novelizovaná česká právna úprava ako návrh de lege ferenda 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené a v celkovom náhľade na zmluvu o výkone funkcie sa 
z nášho pohľadu v tomto smere veľmi zaujímavým javí znenie českého zákona č. 90/2012 Sb. 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zo dňa 25. janu-
ára 2012 s účinnosťou od 1. januára 2014 (ďalen aj ako „zákon o obchodních korporacích“), 
ktorý sa v novokoncipovanom § 59 vysporiadal so zmluvou o výkone funkcie z môjho pohľa-
du zaujímavo a v mnohých oblastiach odlišným spôsobom ako slovenský zákonodarca. 

Hneď z dikcie prvého článku upravujúceho zmluvu o výkone funkcie vyplýva, že prá-
va a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou a členom jej orgánu sa spravujú primerane 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve, okrem prípadov, ak by riadne 
uzavretá zmluva o výkone funkcie alebo zákon ustanovovali inak.5 V nadväznosti na odme-
ňovanie konateľa, § 59 ods. 3 vyššie spomenutého zákona hovorí, že ak odmeňovanie v 
zmluve o výkone funkcie nie je dohodnuté v súlade so zákonom, platí nevyvrátiteľná dom-
nienka, že výkon tejto funkcie je bezplatný. 

Český zákonodarca predsa len chráni konateľa pri dojednávaní zmluvy o výkone 
funkcie, a to tak, že ak zmluva o výkone funkcie, prípadne zmluvné dojednania o odmene 
budú neplatné z dôvodov na strane obchodnej spoločnosti, prípadne nedôjde k jej schváleniu 
najvyšším orgánom spoločnosti bez zbytočného odkladu po vzniku funkcie člena orgánu ob-
chodnej spoločnosti, nepoužije sa ustanovenie odseku 3 o bezplatnom výkone funkcie konate-
ľa spoločnosti a odmena sa určí ako odmena obvyklá v čase uzavretia zmluvy.  

Doterajšia česká právna úprava (rovnako ako platná slovenská právna úprava) stano-
vovala, že vzťah medzi spoločnosťou a osobou, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu spoločnosti sa riadi primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo 
zmluvy o výkone funkcie (pokiaľ bola uzavretá) nevyplýva iné určenie práv a povinností. 
Toto akcentuje vzťah člena štatutárneho orgánu voči spoločnosti, ktorý sa má primerane ria-
diť ustanoveniami mandátnej zmluvy alebo zmluvou o výkone funkcie. 

Práva a povinnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho či iného orgánu spo-
ločnosti boli dané predovšetkým Obchodným zákonníkom, ďalšie pravidlá mohla stanoviť 
spoločenská zmluva a v neposlednom rade zmluva o výkone funkcie. Ak by táto zmluva ne-
bola uzavretá, riadil by sa vzťah medzi spoločnosťou a spoločníkom primerane ustanoveniami 
o mandátnej zmluve. Od začiatku účinnosti Obchodného zákonníka bol vzťah štatutárneho 
orgánu obchodnej spoločnosti a družstva podriadený ustanoveniu § 261 ods. 3 písm. f) Ob-
chodného zákonníka. Primeranosť použitia mandátnej zmluvy bola namieste, nakoľko ak 
mandatár (štatutárny orgán) mal v mene spoločnosti uskutočňovať právne úkony, musel mu 
mandant udeliť plnú moc6. Štatutárny orgán žiadne „zmocnenie“ na výkon svojej funkcie ne-
potreboval, keďže oprávnenie a povinnosť vykonávať v mene spoločnosti právne úkony mu 
vznikali voľbou alebo menovaním.7  

Na jednej strane sa v ustanovení § 566 ods. 2 Obchodného zákonníka uvádza, že ak je 
zariadenie záležitosti predmetom podnikateľskej činnosti mandatára (štatutárneho orgánu), 

                                                 
4 Kartíková, B.: Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov. 2 zväzok. časť M 1.2, Praha : 
Forum, 2013, s. 5. 
5 § 59 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
6 § 566 Obchodného zákonníka. 
7 Pre ďalšie porovnanie pozri dôvodovú správu k § 59 zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). 
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Výsledkom bolo, že štatutárny orgán alebo jeho člen mohol činnosti koncentrované do 
obchodného vedenia vykonávať celkom alebo sčasti v pracovnoprávnom vzťahu podľa „oso-
bitného právneho predpisu“, ktorým bol Obchodný zákonník. Novelami českého Zákonníka 
práce a zákona o nelegálnej práci mal byť zosúladený právny stav tak, že štatutárny orgán 
mohol realizovať výkon činností charakterizujúcich obchodné vedenie výhradne na základe 
pracovného pomeru alebo dohody. Pokiaľ by bola pracovná činnosť vykonávaná na základe 
podnikateľského oprávnenia, pričom by táto osoba pracovala na pracovisku zamestnávateľa 
a mala by znaky závislej práce, jednalo by sa o zastieranie (disimuláciu) právneho úkonu, to 
znamená o výkon nelegálnej práce. V súčasnom znení zákona o obchodních korporacích13 je 
jednoznačné, že v prípade ak sa zmluva o výkone funkcie konateľa dojedná ako pracovná 
zmluva zakladajúca pracovný pomer, bude konateľ zodpovedný podľa ustanovení Obchodné-
ho zákonníka, nakoľko nižšie uvedený § 53 stanovuje, že na právne úkony spoločnosti, ktoré 
obmedzujú zodpovednosť štatutárneho orgánu sa neprihliada. 

Novou úpravou zmluvy o výkone funkcie český zákonodarca vychádza z ustanovenia 
§ 66 Obchodného zákonníka a súčasne reflektuje novú koncepciu úpravy obchodných spoloč-
ností ako právnických osôb, a to tak, že práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou 
a členom jej orgánu sa riadia primerane ustanoveniami Občianskeho zákonníka o príkaznej 
zmluve. Dohodou strán môže byť primeraná aplikácia príkaznej zmluvy vylúčená a nahradená 
iným zmluvným typom, a to vrátane pracovnej zmluvy. Čo sa týka použitia pracovnej zmluvy 
na výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným v Českej republike, z dôvodo-
vej správy k zákonu o obchodních korporacích a z odbornej literatúry14 vyplýva, že podmien-
ky vzniku zmluvy o výkone funkcie sú upravené iba vo všeobecnej rovine, pričom táto zmlu-
va vzniká vždy ex lege menovaním, a to ako zmluva príkazná, pokiaľ sa zmluvné strany ne-
dohodnú inak. 

Z tohto ustanovenia je preto vyvodzovaný názor, že sa priamo nezakazuje uzavretie 
iného typu zmluvy, a to ani zmluvy pracovnoprávnej. Ak si strany zvolia typ pracovnej zmlu-
vy, tak sa vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou a štatutárom budú 
spravovať uzavretou zmluvou o výkone funkcie. Považujem za potrebné podotknúť, že uzav-
retie tejto pracovnej zmluvy – zmluvy o výkone funkcie nezakladá výkon funkcie štatutárne-
ho orgánu, ale naopak, je dôsledkom voľby, menovania alebo iného ustanovenia do funkcie. 

V rámci riešenia uzatvárania zmluvy o výkone funkcie po účinnosti novely a v súvis-
losti so zákonom o obchodních korporacích, sa otvára otázka samotného obsahu zmluvy o 
výkone funkcie. Predpokladá sa, že zmluva o výkone funkcie bude mať obdobný obsah ako 
má teraz, t. j. ostane v nej riešenie otázok garantovaného voľna na zotavenie v rozsahu urče-
nom kalendárnymi dňami, samostatnou kanceláriou v sídle spoločnosti, vybavením kancelárie 
technickými prostriedkami, osobným automobilom na služobné a osobné užívanie, a mobilný 
telefón. 

Okrem tohto „povinného vybavenia“ sa zväčša v zmluvách o výkone funkcie ukladali 
konateľom spoločností aj určité povinnosti nad rámec zákonného znenia, napríklad povinnosť 
účasti na zasadaní valného zhromaždenia a na zasadaní dozornej rady. V prípade ukončenia 
výkonu funkcie sa mu následne stanovila povinnosť „riadneho ukončenia“ svojej funkcie, 
odovzdanie dôležitých dokumentov, informácií a jemu zverenému majetku späť spoločnosti. 
Spoločnosť sa taktiež štandardne zaväzovala k úhrade účelne vynaložených nákladov 
v súvislosti s plnením povinností plynúcich zo zmluvy a zákona. Niektoré spoločnosti v rámci 
nimi uzatváraných zmlúv o výkone funkcie poskytovali určitú obdobu „odchodného“, kedy sa 
zaviazali k vyplateniu určitej peňažnej čiastky pri zániku funkcie člena štatutárneho orgánu, 

                                                 
13 § 53 ods. 2 zákona o obchodních korporacích. 
14 Bělohlávek, A. J. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 366. 
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samozrejme okrem prípadov, kedy došlo k jeho odvolaniu z dôvodu porušovania povinností 
resp. neposkytnutia súčinnosti pri výkone jeho funkcie.15 

Pre žiadnu z vyššie uzavretých zmlúv sa podľa ustanovení zákona nepoužijú ustano-
venia Občianskeho zákonníka o správe cudzieho majetku, ktoré sa vo všeobecnosti vzťahujú 
aj na ustanovenia týkajúce sa príkaznej zmluvy, keďže ustanovenia zákona o obchodních kor-
poracích sú objektívne prísnejšie než úprava správy cudzieho majetku uvedené v Občianskom 
zákonníku. Český zákon o obchodních korporacích ukladá členovi štatutárneho orgánu povin-
nosť tzv. „péče řádneho hospodáře“, podnikateľského úsudku a akceptácii podnikateľského 
rizika obchodnej spoločnosti.  

Český zákonodarca podľa môjho názoru veľmi vhodne dopĺňa túto „starostlivosť riad-
neho hospodára“ a odlišuje ju od odbornej starostlivosti, na rozdiel od slovenského zákono-
darcu. Pre vzťah medzi spoločnosťou a členom jej orgánu český zákonodarca preferuje uzav-
retie písomnej zmluvy o výkone funkcie, nakoľko pomerne stručná právna úprava príkaznej 
zmluvy v Občianskom zákonníku určite nebude pre špecifikáciu práv a povinností štatutárne-
ho orgánu stačiť. Z dôvodu právnej istoty musí mať zmluva písomnú formu a v prípade spo-
ločnosti s ručením obmedzeným ju musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti, či už pred 
jej uzavretím, prípadne aj udelením dodatočného súhlasu po jej uzavretí. Je ale dôležité pou-
kázať na skutočnosť, že účinky zmluvy nastávajú až jej schválením valným zhromaždením. 
Do času schválenia zmluvy sa člen štatutárneho orgánu primerane spravuje ustanoveniami 
príkaznej zmluvy, zákonom a spoločenskou zmluvou spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Veľmi dôležitou zmenou oproti pôvodnému stavu v Českej republike a stavu, ktorý 
v súčasnosti platí v podmienkach slovenského právneho poriadku je otázka odmeňovania čle-
na štatutárneho orgánu. Podľa pôvodnej právnej úpravy mal štatutárny orgán, okrem prípadu, 
že sa ho vzdal, nárok na odmenu aj keď nebola dojednaná, a to v zmysle ustanovenia § 571 
ods. 1 Obchodného zákonníka, ktoré upravovalo nárok na odmenu mandatára. Súčasné znenie 
zákona o obchodních korporacích ale vychádza z predpokladu bezplatného výkonu funkcie, 
v prípade ak odmena za výkon funkcie konateľa nie je dojednaná. Keďže novú českú právnu 
úpravu zmluvy o výkone funkcie považujeme za mimoriadne pokrokovú a v oveľa väčšej 
miere prispôsobenú potrebám praxe, zaoberali sme sa jej základnými zásadami a princípmi vo 
vyššie uvedených riadkoch, nakoľko má podľa nášho názoru potenciál stať sa určitým vodít-
kom pre novelizáciu týchto inštitútov aj v prostredí slovenského právneho poriadku.  
 

III. Platná právna úprava zmluvy o výkone funkcie v SR 
 

Slovenský právny poriadok, podobne ako donedávna aj český, jednoznačne v znení 
Obchodného zákonníka, prípadne Zákonníka práce neustanovil, či pre výkon funkcie konateľa 
možno ako zmluvný typ použiť aj pracovnú zmluvu. Obchodný zákonník16 stanovuje, že 
vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami 
o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou 
a členom orgánu spoločnosti (ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá) nevyplýva iné urče-
nie práv a povinností.  

Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaž-
denie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neob-
medzene. To znamená, že ustanovenia o mandátnej zmluve, ktoré majú v tejto súvislosti sub-
sidiárnu povahu, sa použijú iba v prípade, keď neexistuje zmluva o výkone funkcie ani iná 
osobitná dohoda medzi spoločnosťou a členmi jej jednotlivých orgánov. Súhlasíme s Oveč-
kovou17, že vymenovaním, respektíve voľbou osoby za štatutárny orgán nevzniká automatic-
                                                 
15 Bělohlávek, A. J. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 374. 
16 § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka. 
17 Ovečková, O.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2012, s. 309. 
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Výsledkom bolo, že štatutárny orgán alebo jeho člen mohol činnosti koncentrované do 
obchodného vedenia vykonávať celkom alebo sčasti v pracovnoprávnom vzťahu podľa „oso-
bitného právneho predpisu“, ktorým bol Obchodný zákonník. Novelami českého Zákonníka 
práce a zákona o nelegálnej práci mal byť zosúladený právny stav tak, že štatutárny orgán 
mohol realizovať výkon činností charakterizujúcich obchodné vedenie výhradne na základe 
pracovného pomeru alebo dohody. Pokiaľ by bola pracovná činnosť vykonávaná na základe 
podnikateľského oprávnenia, pričom by táto osoba pracovala na pracovisku zamestnávateľa 
a mala by znaky závislej práce, jednalo by sa o zastieranie (disimuláciu) právneho úkonu, to 
znamená o výkon nelegálnej práce. V súčasnom znení zákona o obchodních korporacích13 je 
jednoznačné, že v prípade ak sa zmluva o výkone funkcie konateľa dojedná ako pracovná 
zmluva zakladajúca pracovný pomer, bude konateľ zodpovedný podľa ustanovení Obchodné-
ho zákonníka, nakoľko nižšie uvedený § 53 stanovuje, že na právne úkony spoločnosti, ktoré 
obmedzujú zodpovednosť štatutárneho orgánu sa neprihliada. 

Novou úpravou zmluvy o výkone funkcie český zákonodarca vychádza z ustanovenia 
§ 66 Obchodného zákonníka a súčasne reflektuje novú koncepciu úpravy obchodných spoloč-
ností ako právnických osôb, a to tak, že práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou 
a členom jej orgánu sa riadia primerane ustanoveniami Občianskeho zákonníka o príkaznej 
zmluve. Dohodou strán môže byť primeraná aplikácia príkaznej zmluvy vylúčená a nahradená 
iným zmluvným typom, a to vrátane pracovnej zmluvy. Čo sa týka použitia pracovnej zmluvy 
na výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným v Českej republike, z dôvodo-
vej správy k zákonu o obchodních korporacích a z odbornej literatúry14 vyplýva, že podmien-
ky vzniku zmluvy o výkone funkcie sú upravené iba vo všeobecnej rovine, pričom táto zmlu-
va vzniká vždy ex lege menovaním, a to ako zmluva príkazná, pokiaľ sa zmluvné strany ne-
dohodnú inak. 

Z tohto ustanovenia je preto vyvodzovaný názor, že sa priamo nezakazuje uzavretie 
iného typu zmluvy, a to ani zmluvy pracovnoprávnej. Ak si strany zvolia typ pracovnej zmlu-
vy, tak sa vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou a štatutárom budú 
spravovať uzavretou zmluvou o výkone funkcie. Považujem za potrebné podotknúť, že uzav-
retie tejto pracovnej zmluvy – zmluvy o výkone funkcie nezakladá výkon funkcie štatutárne-
ho orgánu, ale naopak, je dôsledkom voľby, menovania alebo iného ustanovenia do funkcie. 

V rámci riešenia uzatvárania zmluvy o výkone funkcie po účinnosti novely a v súvis-
losti so zákonom o obchodních korporacích, sa otvára otázka samotného obsahu zmluvy o 
výkone funkcie. Predpokladá sa, že zmluva o výkone funkcie bude mať obdobný obsah ako 
má teraz, t. j. ostane v nej riešenie otázok garantovaného voľna na zotavenie v rozsahu urče-
nom kalendárnymi dňami, samostatnou kanceláriou v sídle spoločnosti, vybavením kancelárie 
technickými prostriedkami, osobným automobilom na služobné a osobné užívanie, a mobilný 
telefón. 

Okrem tohto „povinného vybavenia“ sa zväčša v zmluvách o výkone funkcie ukladali 
konateľom spoločností aj určité povinnosti nad rámec zákonného znenia, napríklad povinnosť 
účasti na zasadaní valného zhromaždenia a na zasadaní dozornej rady. V prípade ukončenia 
výkonu funkcie sa mu následne stanovila povinnosť „riadneho ukončenia“ svojej funkcie, 
odovzdanie dôležitých dokumentov, informácií a jemu zverenému majetku späť spoločnosti. 
Spoločnosť sa taktiež štandardne zaväzovala k úhrade účelne vynaložených nákladov 
v súvislosti s plnením povinností plynúcich zo zmluvy a zákona. Niektoré spoločnosti v rámci 
nimi uzatváraných zmlúv o výkone funkcie poskytovali určitú obdobu „odchodného“, kedy sa 
zaviazali k vyplateniu určitej peňažnej čiastky pri zániku funkcie člena štatutárneho orgánu, 

                                                 
13 § 53 ods. 2 zákona o obchodních korporacích. 
14 Bělohlávek, A. J. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 366. 
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ky pracovnoprávny vzťah medzi osobou a spoločnosťou, tak ako to často bolo medzi kona-
teľmi spoločnosti mylne interpretované. 

Nie je ale vylúčené, aby zamestnanec spoločnosti bol vymenovaný alebo zvolený za 
člena štatutárneho orgánu či iného orgánu, a napokon nič nebráni ani tomu, aby sa člen štatu-
tárneho orgánu stal aj jej zamestnancom. Pokiaľ však ide o zariaďovanie záležitostí spoloč-
nosti, teda o vzťahy medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov týkajúce sa výkonu funkcie, 
bez ohľadu na typ uzavretej zmluvy je takýto vzťah medzi spoločnosťou a štatutárnym orgá-
nom súvisiaci s výkonom funkcie vždy vzťahom obchodnoprávnym a zodpovednosť štatutára 
sa preto spravuje Obchodným zákonníkom. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že člen orgánu 
spoločnosti je súčasne zamestnancom spoločnosti. V takom prípade treba odlišovať status 
tejto osoby ako zamestnanca, ktorý sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi, a status člena 
orgánu spoločnosti, ktorý sa spravuje obchodnoprávnymi predpismi.18 

Aj keď tento vyššie uvedený názor je podporený jednotnou judikatúrou súdov,19 a teda 
je jednoznačné, že v podmienkach slovenského právneho poriadku nie je možné uzatvoriť 
pracovnú zmluvu ako zmluvu, na základe ktorej by konateľ vykonával funkciu konateľa, 
v praxi to často spôsobuje problémy konateľom, ktorý napriek vyššie uvedených skutočností 
majú uzavreté pracovné zmluvy, na ktorých základe funkciu konateľa vykonávajú. Problémy 
sa najčastejšie vyskytujú v oblasti sociálneho zabezpečenia, teda vyplácania rôznych dávok 
sociálneho poistenia a taktiež pri uplatňovaní inštitútov z pracovného práva, ako je „dovolen-
ka konateľa“, prípadne dožadovanie sa vyplatenia peňažnej náhrady za nevyčerpanú dovolen-
ku. Tieto praktické problémy bližšie priblížime v nasledovných rozhodnutiach Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky.  

V prvom prípade ide o rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Sžso/29/2007 zo 
dňa 25. júna 2008. V prejednávanej veci sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia Sociálnej 
poisťovne o nepriznaní nároku na úrazový príplatok, ktoré bolo následne potvrdené rozhodnu-
tím Krajského súdu ako prvostupňového súdu. Žalobca ako jediný konateľ spoločnosti 
s ručením obmedzeným uzavrel pracovnú zmluvu s uvedením druhu práce „štatutárny orgán“. 

Počas trvania pracovnej zmluvy utrpel v súvislosti s výkonom funkcie pracovný úraz 
a na základe potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti uplatnil nárok na úrazový príplatok. 
Sociálna poisťovňa na základe právneho posúdenia veci vo svojom zamietavom rozhodnutí 
uviedla, že v tomto prípade nejde o pracovnoprávny vzťah, ale o vzťah medzi spoločnosťou 
a štatutárom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti, ktorý sa spravuje príslušnými ustanove-
niami Obchodného zákonníka keďže iný druh práce v predmetnej pracovnej zmluve nebol 
dohodnutý, a preto žalobcu nemožno považovať za zamestnanca podľa ustanovenia § 4, zá-
kona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

V tomto prípade preto podľa názoru Sociálnej poisťovne nedošlo k úrazu žalobcu pri 
plnení pracovných záležitostí a preto mu nevznikol nárok na úrazový príplatok podľa § 85 
tohto zákona, s čím sa Krajský súd v plnej miere stotožnil a potvrdil rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne. Žalobca napadol tento rozsudok odvolaním na Najvyššom súde SR, a to z dôvodu 
nesprávneho právneho posúdenia veci v tom, že žalobca nebol zamestnancom, keďže mal v 
rozhodnom období uzavretú platnú pracovnú zmluvu s dohodnutým druhom práce – funkciou 
označenou v pracovnej zmluve ako konateľ, ktorého pracovná náplň bola jasne špecifikovaná 
a tvorila ju obvyklá činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Na základe pra-
covnej zmluvy bol evidovaný v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec spoločnosti a boli za 
neho odvádzané odvody, ktoré žalovaná prijala ako oprávnené platby. Preto žiadal, aby Naj-
vyšší súd SR žalobe v celom rozsahu vyhovel a priznal mu nárok na úrazový príplatok. 

Najvyšší súd ako súd odvolací podľa § 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku na-
padnutý rozsudok preskúmal. Najvyšší súd na základe tvrdení účastníkov ustálil, že medzi 
                                                 
18 Ovečková, O.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2012, s. 309. 
19 Pozri Rozsudok NS ČR, sp. zn. 21 Cdo/2093/2006 alebo Zo súdnej praxe, č.2/1998, s. 35. 
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účastníkmi je sporné, či navrhovateľ utrpel pracovný úraz ako zamestnanec, t. j. fyzická osoba 
v pracovnom pomere a či má nárok na úrazový príplatok podľa § 85 zákona o sociálnom pois-
tení.  

Najvyšší súd mal taktiež za preukázané, že navrhovateľ ako konateľ spoločnosti nebol 
v čase úrazu zamestnancom spoločnosti, pretože „výkon funkcie konateľa“ podľa jeho názoru 
nemôže byť dohodnutý ako druh činnosti pre vznik pracovného pomeru s poukazom na usta-
novenie § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka, keďže vzťah medzi spoločnosťou a členom or-
gánu spoločnosti pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami 
o mandátnej zmluve. Taktiež nebolo súdom preukázané, že by žalobca mal so spoločnosťou 
uzavretú pracovnú zmluvu na výkon inej pracovnej činnosti ako činností spojených 
s výkonom funkcie konateľa a taktiež nebolo žalobcom preukázané, že pracovný úraz utrpel 
v súvislosti s vybavovaním pracovných záležitostí. Na skutočnosť, že spoločnosť za žalobcu 
pravidelne odvádzala poistné Najvyšší súd pri rozhodovaní neprihliadal a rozsudok Krajského 
súdu a rozhodnutie Sociálnej poisťovne ako vecne správny potvrdil. 

Druhým, a podľa nášho názoru jedným z najvýznamnejších judikátov v oblasti uzatvá-
rania pracovných zmlúv medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom spoločnos-
ti je Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci spisovej značky 4 M Cdo 
6/2009 zo dňa 16. decembra 2010, v ktorom komplexne túto právnu otázku posúdil a odôvod-
nil, pričom sa zaoberal aj otázkami súvisiacimi s konaním podnikateľa pri uzatváraní pracov-
ných zmlúv s konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Žalobca, ktorý mal ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným uzavretú pracov-
nú zmluvu na výkon funkcie konateľa spoločnosti, uplatnil voči spoločnosti nárok na zaplate-
nie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, a to na základe skutočnosti, že žalobca nemo-
hol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku v dôsledku skončenia jeho 
pracovného pomeru v spoločnosti.  

Prvostupňový súd uložil žalovanej spoločnosti povinnosť plniť žalobcovi náhradu 
mzdy v plnej výške nárokovanej žalobcom. Vychádzal zo skutočnosti, že predmetná pracovná 
zmluva založila medzi účastníkmi konania pracovnoprávny vzťah, z ktorého žalobca svoj 
nárok odvodzoval. Z pracovnej zmluvy mal preukázané, že jej účastníkmi bol v postavení 
zamestnanca žalobca a v postavení zamestnávateľa žalovaná, zastúpená žalobcom, vymeno-
vaným do funkcie konateľa na základe uznesenie valného zhromaždenia zamestnávateľa pod-
ľa článku 10 ods. 2 spoločenskej zmluvy o založení žalovanej. K skončeniu pracovného po-
meru žalobcu došlo na základe vzájomnej dohody. Žalobcovi následne v zmysle príslušných 
ustanovení Zákonníka práce prisúdil náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. 

Odvolací súd na základe odvolania oboch účastníkov konania priznal žalobcovi nárok 
na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku a v plnej miere sa stotožnil s právnym názorom 
prvostupňového súdu, okrem určenia výšky náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, ktorú 
stanovil odlišne. Vychádzal z ustanovenia § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktoré považo-
val za dispozitívne ustanovenie a vyslovil, že podľa jeho názoru nie je vylúčené, aby zamest-
nanec spoločnosti bol vymenovaná alebo zvolený za člena štatutárneho orgánu a nič nebráni 
ani tomu, aby sa konateľ stal aj zamestnancom spoločnosti. Týmto spôsobom „odobril“ takto 
vzniknutý pracovnoprávny vzťah medzi konateľom a spoločnosťou s ručením obmedzeným 
na výkon práce konateľa spoločnosti. Výšku náhrady mzdy primerane znížil s poukazom na 
skutočnosť, že žalobca nepreukázal nárok na dodatkovú výmeru dovolenky a preto mu pri-
znanú náhradu mzdy primerane znížil.  

Generálny prokurátor SR na podnet žalovanej podal voči obom vyššie uvedeným roz-
sudkom mimoriadne dovolanie. Mimoriadne dovolanie odôvodnil nesprávnym právnym po-
súdením veci oboma súdmi nižšieho stupňa, pričom ochranu práv a zákonom chránených zá-
ujmov nebolo možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami. Podmienkou vzniku nároku 
na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je existencia pracovnoprávneho vzťahu, ktorá 
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ky pracovnoprávny vzťah medzi osobou a spoločnosťou, tak ako to často bolo medzi kona-
teľmi spoločnosti mylne interpretované. 

Nie je ale vylúčené, aby zamestnanec spoločnosti bol vymenovaný alebo zvolený za 
člena štatutárneho orgánu či iného orgánu, a napokon nič nebráni ani tomu, aby sa člen štatu-
tárneho orgánu stal aj jej zamestnancom. Pokiaľ však ide o zariaďovanie záležitostí spoloč-
nosti, teda o vzťahy medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov týkajúce sa výkonu funkcie, 
bez ohľadu na typ uzavretej zmluvy je takýto vzťah medzi spoločnosťou a štatutárnym orgá-
nom súvisiaci s výkonom funkcie vždy vzťahom obchodnoprávnym a zodpovednosť štatutára 
sa preto spravuje Obchodným zákonníkom. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že člen orgánu 
spoločnosti je súčasne zamestnancom spoločnosti. V takom prípade treba odlišovať status 
tejto osoby ako zamestnanca, ktorý sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi, a status člena 
orgánu spoločnosti, ktorý sa spravuje obchodnoprávnymi predpismi.18 

Aj keď tento vyššie uvedený názor je podporený jednotnou judikatúrou súdov,19 a teda 
je jednoznačné, že v podmienkach slovenského právneho poriadku nie je možné uzatvoriť 
pracovnú zmluvu ako zmluvu, na základe ktorej by konateľ vykonával funkciu konateľa, 
v praxi to často spôsobuje problémy konateľom, ktorý napriek vyššie uvedených skutočností 
majú uzavreté pracovné zmluvy, na ktorých základe funkciu konateľa vykonávajú. Problémy 
sa najčastejšie vyskytujú v oblasti sociálneho zabezpečenia, teda vyplácania rôznych dávok 
sociálneho poistenia a taktiež pri uplatňovaní inštitútov z pracovného práva, ako je „dovolen-
ka konateľa“, prípadne dožadovanie sa vyplatenia peňažnej náhrady za nevyčerpanú dovolen-
ku. Tieto praktické problémy bližšie priblížime v nasledovných rozhodnutiach Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky.  

V prvom prípade ide o rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Sžso/29/2007 zo 
dňa 25. júna 2008. V prejednávanej veci sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia Sociálnej 
poisťovne o nepriznaní nároku na úrazový príplatok, ktoré bolo následne potvrdené rozhodnu-
tím Krajského súdu ako prvostupňového súdu. Žalobca ako jediný konateľ spoločnosti 
s ručením obmedzeným uzavrel pracovnú zmluvu s uvedením druhu práce „štatutárny orgán“. 

Počas trvania pracovnej zmluvy utrpel v súvislosti s výkonom funkcie pracovný úraz 
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a štatutárom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti, ktorý sa spravuje príslušnými ustanove-
niami Obchodného zákonníka keďže iný druh práce v predmetnej pracovnej zmluve nebol 
dohodnutý, a preto žalobcu nemožno považovať za zamestnanca podľa ustanovenia § 4, zá-
kona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

V tomto prípade preto podľa názoru Sociálnej poisťovne nedošlo k úrazu žalobcu pri 
plnení pracovných záležitostí a preto mu nevznikol nárok na úrazový príplatok podľa § 85 
tohto zákona, s čím sa Krajský súd v plnej miere stotožnil a potvrdil rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne. Žalobca napadol tento rozsudok odvolaním na Najvyššom súde SR, a to z dôvodu 
nesprávneho právneho posúdenia veci v tom, že žalobca nebol zamestnancom, keďže mal v 
rozhodnom období uzavretú platnú pracovnú zmluvu s dohodnutým druhom práce – funkciou 
označenou v pracovnej zmluve ako konateľ, ktorého pracovná náplň bola jasne špecifikovaná 
a tvorila ju obvyklá činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Na základe pra-
covnej zmluvy bol evidovaný v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec spoločnosti a boli za 
neho odvádzané odvody, ktoré žalovaná prijala ako oprávnené platby. Preto žiadal, aby Naj-
vyšší súd SR žalobe v celom rozsahu vyhovel a priznal mu nárok na úrazový príplatok. 

Najvyšší súd ako súd odvolací podľa § 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku na-
padnutý rozsudok preskúmal. Najvyšší súd na základe tvrdení účastníkov ustálil, že medzi 
                                                 
18 Ovečková, O.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2012, s. 309. 
19 Pozri Rozsudok NS ČR, sp. zn. 21 Cdo/2093/2006 alebo Zo súdnej praxe, č.2/1998, s. 35. 
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v danom prípade splnenou nebola. Podľa mimoriadneho dovolateľa šlo v preskúmavanej veci 
o nedovolený súbeh funkcie konateľa a pracovného pomeru, t. j. časový a vecný súbeh dvoch 
právnych režimov prameniacich z dvoch rozličných kódexov (Obchodný zákonník a Zákon-
ník práce), ktoré spočívajú na výrazne odlišnej koncepcii právnej úpravy. Generálny prokurá-
tor mal za to, že k dovolenému súbehu výkonu funkcie konateľa a pracovného pomeru by 
mohlo prísť len v tom prípade, ak by žalobca vykonával prácu na základe pracovnej zmluvy 
tak, aby sa pracovné zadelenie a náplň práce zamestnanca a zároveň konateľa nezamieňali 
a aby bolo zrejmé, že tieto činnosti si vzájomne nekonkurujú. Súčasne zohľadnil aj ustanove-
nie  § 261 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa bez ohľadu na povahu účastníkov, riadia 
aj vzťahy medzi štatutárnym orgánom a obchodnou spoločnosťou. 

Najvyšší súd po preskúmaní všetkých skutkových a právnych argumentov dospel 
k záveru, že mimoriadne dovolanie je dôvodné. V prejednávanej veci mal Najvyšší súd za 
preukázané, že žalobca bol na základe uznesenia valného zhromaždenia vymenovaný za ko-
nateľa spoločnosti v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou a že mal súčasne uzavretú aj 
pracovnú zmluvu so spoločnosťou, ktorú v mene spoločnosti uzatváral sám konateľ. „K uve-
denej kolízii bude dochádzať najmä v dôsledku výslovného znenia § 9 ods. 3 Zákonníka práce, 
ktoré vymedzuje pôsobnosť vedúceho zamestnanca, a ktorú je možné v istom zmysle zaradiť 
pod vymedzenie, resp. chápanie obchodného vedenia spoločnosti, na ktoré sú oprávnení 
v zmysle § 134 Obchodného zákonníka konatelia s. r. o.“20 Podľa ustálenej judikatúry súdov 
skutočnosť, že fyzická osoba bola vymenovaná štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením 
obmedzeným (konateľom), sama o sebe nebráni tomu, aby uzavrela s touto spoločnosťou 
zmluvu (dohodu) podľa pracovnoprávnych predpisov, napríklad pracovnú zmluvu, dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, dohodu o rozviazaní pracovného pomeru 
a pod.  

Ďalej si Najvyšší súd dal za úlohu skúmať, či zmluva nesmeruje k vzniku pracovného 
pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, ktorého náplňou by bol výkon činnosti štatu-
tárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Pokiaľ zmluva nesmeruje k vzniku pra-
covného pomeru s pracovnou náplňou výkonu činnosti štatutárneho orgánu, podľa judikatúry 
a názoru Najvyššieho súdu nie je takýto právny úkon neplatný podľa ustanovenia § 242 ods. 1 
písm. a) Zákonníka práce, pretože sa svojim obsahom ani účelom neprieči zákonu, neobchá-
dza ho a ani sa inak neprieči záujmom spoločnosti. V rozpore so zákonom je však situácia, 
aby žalobca vykonával činnosť štatutárneho orgánu žalovanej spoločnosti v pracovnom po-
mere. V takom prípade je preskúmavaná zmluva v zmysle ustanovenia § 242 ods. 2 písm. a) 
Zákonníka práce neplatným právnym úkonom.  

Podľa ustálenej judikatúry súdov činnosť štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením 
obmedzeným nevykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere, a to ani v prípade, že nie je 
spoločníkom, pretože výkon funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti nie je druhom práce 
v zmysle ustanovenia § 29 ods.1 písm. a) Zákonníka práce a vznik a zánik tohto právneho 
vzťahu nie je upravený pracovnoprávnymi predpismi a riadi sa obsahom spoločenskej zmlu-
vy. Právne predpisy ani povaha spoločnosti s ručením obmedzeným však nebránia tomu, aby 
iné činnosti pre túto obchodnú spoločnosť vykonávali fyzické osoby na základe pracovno-
právnych vzťahov, pokiaľ náplňou pracovného pomeru nie je výkon činnosti štatutárneho 
orgánu. Nemožno vylúčiť prípady, že niektorý zo spoločníkov a konateľov spoločnosti by 
vykonával administratívne práce spoločnosti ako zamestnanec, ale takýto zamestnanecký po-
mer by musel byť dohodnutý so všetkými náležitosťami, aby sa náplň práce zamestnanca 
a súčasne konateľa nezamieňala a aby bolo zrejmé, že došlo aj k uzavretiu pracovného pome-
ru a že činnosť spoločníka a zároveň konateľa si vzájomne nekonkurujú. 

                                                 
20 Lukáčka, P., Minčič, V.: Konateľ a pracovný pomer v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Legislatívne 
zmeny v Zákonníku práce v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 60. 



213
213 

Za tejto situácie potom Najvyšší súd uviedol, že pre rozhodnutie vo veci samej je pre-
dovšetkým významné, či bol žalobca ako konateľ žalovanej oprávnený učiniť v mene žalova-
nej ako zamestnávateľa sporný pracovnoprávny úkon. Nie je vylúčené, aby konateľ uzavrel 
v mene spoločnosti s ručením obmedzeným zmluvu, pri ktorej druhou zmluvnou stranou je 
sám tento konateľ ako fyzická osoba. 

V každom jednotlivom prípade je však treba skúmať, či pri právnom úkone nedochá-
dza k stretu záujmov medzi spoločnosťou ako zamestnávateľom na jednej strane a jej štatu-
tárnym orgánom ako zamestnancom na druhej strane. Aj keď Zákonník práce nemá v tomto 
smere výslovnú úpravu, z ustanovenia § 14 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý vylučuje, aby iného 
zastupoval ten, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného, je treba analogicky 
dôvodiť, že štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže platne jednať 
v mene spoločnosti ako zamestnávateľ, ak sú jeho záujmy v rozpore so záujmami spoločnosti. 
Zmluva, ktorá smeruje k vzniku pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, 
k ich zmene alebo zániku, je ako dvojstranný právny úkon výsledkom jednania, do ktorého 
obe strany (zamestnávateľ a zamestnanec) spravidla vstupujú s vlastnými (rozdielnymi) pred-
stavami o ich obsahu a výsledku. Rozdielnosť záujmov zamestnávateľa a zamestnanca je daná 
už tým, že – objektívne vzaté – chcú uzavrieť zmluvu pre seba čo najvýhodnejšiu, nič na tom 
nemení ani to, že prípadne dôjde k bezvýhradnému prijatiu ponuky, pretože aj v tomto prípa-
de základné východiská účastníkov pre uzavretie zmluvy sú odlišné.  

Je možné preto uzavrieť, že rozdielnosť záujmov zamestnávateľa a zamestnanca pri 
uzavretí zmluvy, ktorá smeruje k vzniku pracovného pomeru, k ich zmene alebo zániku, vylu-
čuje, aby v mene zamestnávateľa učinila takýto právny úkon rovnaká fyzická osoba, ktorá je 
druhým účastníkom zmluvy ako zamestnanec, pretože nemôže zodpovedajúcim spôsobom 
hájiť svoje záujmy ako zamestnanca a záujmy spoločnosti ako zamestnávateľa. Právne úkony 
smerujúce k vzniku a zániku pracovného pomeru, ktoré žalobca učinil v mene žalovanej spo-
ločnosti ako zamestnávateľa a ich druhým účastníkom bol žalobca ako zamestnanec, sú podľa 
názoru Najvyššieho súdu neplatné podľa ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. 

Okolnosť, či jediný spoločník, prípadne valné zhromaždenie žalovanej spoločnosti 
s takýmto právnym úkonom súhlasili je podľa názoru Najvyššieho súdu irelevantná, pretože 
nie je orgánom žalovanej spoločnosti a nie je oprávnený činiť v jej mene v pracovnoprávnych 
vzťahoch žiadne právne úkony. Zo všetkých vyššie uvedených argumentov Najvyšší súd SR 
zaujal jednoznačné stanovisko, že v podmienkach slovenského právneho poriadku nemožno 
uzavrieť za účelom výkonu funkcie konateľa pracovnú zmluvu. 
 

IV. Záver 
 

V rámci vzťahov medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov má podľa nášho názoru 
zmluva o výkone funkcie nezastupiteľné miesto. Právna úprava zmluvy o výkone funkcie je 
v Obchodnom zákonníku veľmi strohá, čo má za následok, že odpovede na mnohé otázky 
dáva až aplikačná prax. Práve preto som v tomto článku venoval zmluve o výkone funkcie 
pozornosť a snažil sa dať odpoveď na mnohé otázky, ktoré vyplynuli jednak z akademických 
diskusií, judikatúry slovenských i českých súdov a v neposlednom rade otázok z aplikačnej 
praxe pri uzatváraní zmlúv o výkone funkcie podnikateľmi. 

Článok sa zaoberá súčasnou a navrhovanou právnou úpravou v Českej republike, kde 
môžeme vidieť klady a zápory slovenskej právnej úpravy voči českej právnej úpravy, pričom 
nová právna úprava v Českej republike môže podľa nášho názoru slúžiť ako inšpirácia pre 
legislatívne zmeny v tejto oblasti v priestore slovenského právneho poriadku. V závere člán-
ku, s poukázaním na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, poukazujeme na ak-
tuálnu právnu úpravu v Slovenskej republike, kde nám iba judikatúra dáva odpoveď na viace-
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v danom prípade splnenou nebola. Podľa mimoriadneho dovolateľa šlo v preskúmavanej veci 
o nedovolený súbeh funkcie konateľa a pracovného pomeru, t. j. časový a vecný súbeh dvoch 
právnych režimov prameniacich z dvoch rozličných kódexov (Obchodný zákonník a Zákon-
ník práce), ktoré spočívajú na výrazne odlišnej koncepcii právnej úpravy. Generálny prokurá-
tor mal za to, že k dovolenému súbehu výkonu funkcie konateľa a pracovného pomeru by 
mohlo prísť len v tom prípade, ak by žalobca vykonával prácu na základe pracovnej zmluvy 
tak, aby sa pracovné zadelenie a náplň práce zamestnanca a zároveň konateľa nezamieňali 
a aby bolo zrejmé, že tieto činnosti si vzájomne nekonkurujú. Súčasne zohľadnil aj ustanove-
nie  § 261 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa bez ohľadu na povahu účastníkov, riadia 
aj vzťahy medzi štatutárnym orgánom a obchodnou spoločnosťou. 

Najvyšší súd po preskúmaní všetkých skutkových a právnych argumentov dospel 
k záveru, že mimoriadne dovolanie je dôvodné. V prejednávanej veci mal Najvyšší súd za 
preukázané, že žalobca bol na základe uznesenia valného zhromaždenia vymenovaný za ko-
nateľa spoločnosti v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou a že mal súčasne uzavretú aj 
pracovnú zmluvu so spoločnosťou, ktorú v mene spoločnosti uzatváral sám konateľ. „K uve-
denej kolízii bude dochádzať najmä v dôsledku výslovného znenia § 9 ods. 3 Zákonníka práce, 
ktoré vymedzuje pôsobnosť vedúceho zamestnanca, a ktorú je možné v istom zmysle zaradiť 
pod vymedzenie, resp. chápanie obchodného vedenia spoločnosti, na ktoré sú oprávnení 
v zmysle § 134 Obchodného zákonníka konatelia s. r. o.“20 Podľa ustálenej judikatúry súdov 
skutočnosť, že fyzická osoba bola vymenovaná štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením 
obmedzeným (konateľom), sama o sebe nebráni tomu, aby uzavrela s touto spoločnosťou 
zmluvu (dohodu) podľa pracovnoprávnych predpisov, napríklad pracovnú zmluvu, dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, dohodu o rozviazaní pracovného pomeru 
a pod.  

Ďalej si Najvyšší súd dal za úlohu skúmať, či zmluva nesmeruje k vzniku pracovného 
pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, ktorého náplňou by bol výkon činnosti štatu-
tárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Pokiaľ zmluva nesmeruje k vzniku pra-
covného pomeru s pracovnou náplňou výkonu činnosti štatutárneho orgánu, podľa judikatúry 
a názoru Najvyššieho súdu nie je takýto právny úkon neplatný podľa ustanovenia § 242 ods. 1 
písm. a) Zákonníka práce, pretože sa svojim obsahom ani účelom neprieči zákonu, neobchá-
dza ho a ani sa inak neprieči záujmom spoločnosti. V rozpore so zákonom je však situácia, 
aby žalobca vykonával činnosť štatutárneho orgánu žalovanej spoločnosti v pracovnom po-
mere. V takom prípade je preskúmavaná zmluva v zmysle ustanovenia § 242 ods. 2 písm. a) 
Zákonníka práce neplatným právnym úkonom.  

Podľa ustálenej judikatúry súdov činnosť štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením 
obmedzeným nevykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere, a to ani v prípade, že nie je 
spoločníkom, pretože výkon funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti nie je druhom práce 
v zmysle ustanovenia § 29 ods.1 písm. a) Zákonníka práce a vznik a zánik tohto právneho 
vzťahu nie je upravený pracovnoprávnymi predpismi a riadi sa obsahom spoločenskej zmlu-
vy. Právne predpisy ani povaha spoločnosti s ručením obmedzeným však nebránia tomu, aby 
iné činnosti pre túto obchodnú spoločnosť vykonávali fyzické osoby na základe pracovno-
právnych vzťahov, pokiaľ náplňou pracovného pomeru nie je výkon činnosti štatutárneho 
orgánu. Nemožno vylúčiť prípady, že niektorý zo spoločníkov a konateľov spoločnosti by 
vykonával administratívne práce spoločnosti ako zamestnanec, ale takýto zamestnanecký po-
mer by musel byť dohodnutý so všetkými náležitosťami, aby sa náplň práce zamestnanca 
a súčasne konateľa nezamieňala a aby bolo zrejmé, že došlo aj k uzavretiu pracovného pome-
ru a že činnosť spoločníka a zároveň konateľa si vzájomne nekonkurujú. 

                                                 
20 Lukáčka, P., Minčič, V.: Konateľ a pracovný pomer v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Legislatívne 
zmeny v Zákonníku práce v rokoch 2011 – 2013. Bratislava : Merkury, 2013, s. 60. 
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ro otázok, ktoré v rámci aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka a Zákonníka práce vy-
vstali pri uzatváraní zmlúv o výkone funkcie. 
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mance of an office in the Slovak Republic stipulated in the Commercial Code and with the 
practical issues connected thereto. The author is concerned with the possibility of performan-
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view and his answers for the given questions.    
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ce of an office by entering into the employment contract. Consequently, by comparing the 
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Prekážky v práci bez nároku na mzdu alebo bez náhrady mzdy 
 

JUDr. Silvia Treľová, PhD.  
 

I. Úvod 
 

Zamestnanec a zamestnávateľ zakladajú pracovný pomer, ktorý je dôsledkom konsen-
zuálneho vzťahu medzi nimi. Vznikom pracovného pomeru vyplývajú týmto subjektom vzá-
jomné práva a povinností. Predovšetkým ide o zmluvný záväzok zamestnanca vykonávať do-
jednanú prácu a povinnosť zamestnávateľa dojednanú prácu mu prideľovať, vytvárať zamest-
nancovi také podmienky, aby mohol svoje pracovné úlohy plniť ním v určenom pracovnom 
čase a poskytovať mu za výkon práce mzdu alebo plat. Týmto sú zároveň splnené podmienky 
pojmu závislá práca, ktorá je súčasťou právnych poriadkov a právnej kultúry vo väčšine člen-
ských štátov Európskej únie a označuje prácu, ktorá sa vykonáva v pracovnoprávnych vzťa-
hoch. 

Počas trvania pracovného pomeru však môže nastať celý rad skutočností, a to či už na 
strane zamestnanca alebo zamestnávateľa, ktoré majú za následok, že zamestnanec nemôže 
vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve alebo zamestnávateľ nemôže zamestnancovi 
prideľovať prácu. „Neprideľovanie práce, resp. obmedzené prideľovanie práce môžu spôsobiť 
okolnosti, ktorých povaha je subjektívna alebo objektívna (vis major).“1 Takáto nemožnosť 
môže mať trvalý alebo dlhodobý charakter, čo spravidla vedie ku zmene alebo ku skončeniu 
pracovného pomeru. V prípade dočasnej nemožnosti plnenia pracovného záväzku dochádza k 
dočasnej suspenzii plnenia tohto záväzku, pričom ide o právne skutočnosti, ktoré právna 
úprava považuje za právne významné bez toho, že by došlo ku zmene alebo ku skončeniu 
pracovného pomeru. Takéto skutočnosti, ktoré majú vplyv na plynulý výkon práce, t. j. na 
jednej strane bránia zamestnancovi plniť svoje pracovné povinnosti, a na druhej strane bránia 
aj zamestnávateľovi plniť svoje povinnosti voči zamestnancovi, pracovné právo označuje ako 
„prekážky v práci“. Prekážky v práci upravuje síce zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), avšak nevymedzuje ich pojem. 

Aj pre absenciu definície pojmu prekážky v práci, tento inštitút na základe analýzy 
jednotlivých prípadov vymedzených v Zákonníku práce možno definovať ako právne skutoč-
nosti znemožňujúce zamestnancovi počas určitého časového úseku v prípadoch uznaných 
právnymi predpismi plniť základné pracovnoprávne povinnosti a zamestnanec má alebo nemá 
nárok na peňažné plnenie. Z tohto pohľadu možno prekážky v práci deliť z rôznych hľadísk. 
Z hľadiska subjektu ide o prekážky v práci na strane zamestnanca a prekážky v práci na strane 
zamestnávateľa, z hľadiska vzniku nároku ide o prekážky v práci, pri ktorých je obligatórny 
alebo fakultatívny nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, z hľa-
diska hmotného zabezpečenia ide o prekážky v práci s náhradou mzdy alebo bez náhrady 
mzdy. „Právna úprava prekážok v práci sa vzťahuje na všetky zamestnávateľské subjekty bez 
ohľadu na to, či sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami, resp. či ide o zamestnáva-
teľa – podnikateľa alebo zamestnávateľa z oblasti výkonu práce vo verejnom záujme“.2 
 

II. Dôležité osobné prekážky v práci 
 

Osobitné postavenie v rámci prekážok v práci na strane zamestnanca majú dôležité 
osobné prekážky v práci. Tieto prekážky v práci znamenajú dočasné neplnenie povinností 
vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu zamestnancovi, ako aj zamestnávateľovi, a to odo 
                                                 
1 Kuril, M.: Prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. In Losung  der Arbeitslosigkeit in 
der Slowakischen republik (Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis). Wien : Paul Gerin, 2013, s. 57. 
2 Barancová, H. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 480. 
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dňa ich vzniku. Už zo samotného názvu okruhu dôležitých osobných prekážok v práci vyplý-
va, že ide o prekážky osobného charakteru, pri ktorých zamestnávateľ je povinný poskytnúť 
zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo pracovné voľno bez náhrady mzdy 
Novelou Zákonníka práce3 sa od 1. septembra 2011 rozšíril okruh dôležitých osobných preká-
žok v práci o fakultatívnu možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno 
s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o rozšíre-
nú možnosť poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady 
mzdy nad rámec zákonom ustanoveného rozsahu, alebo aj z iných dôvodov ako ustanovuje 
zákon, alebo z akéhokoľvek dôvodu požadovaného zamestnancom, ako aj o pracovné voľno s 
náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. 

Okrem prekážok v práci pokrytých pracovným voľnom s náhradou mzdy alebo bez 
náhrady mzdy § 141 ods. 1 Zákonníka práce precizuje prekážky v práci, pri ktorých zamest-
nancovi nepatrí mzda a ani náhrada mzdy, ale mu patrí dávka sociálneho zabezpečenia. Ide o 
jeden okruh dôležitých osobných prekážok v práci na strane zamestnanca. 

Osobitný okruh dôležitých osobných prekážok v práci predstavujú prekážky v práci 
pri ktorých zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas 
dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz zamestnanca, počas materskej dovo-
lenky a rodičovskej dovolenky, karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostli-
vosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti 
detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak 
osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opat-
renie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré ne-
bolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Ide o prekážky v práci, ktorých 
existenciu zamestnanec v niektorých prípadoch nemôže predvídať, ale ako aj pri ostatných 
prekážkach v práci, musí ich preukázať. Táto povinnosť vyplýva z § 144 ods. 2 Zákonníka 
práce, podľa ktorého prekážku v práci je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať, 
pričom príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci. 

Pokiaľ ide o pracovný pomer, prekážky v práci sa vzťahujú na každý pracovný pomer, 
a to bez ohľadu na jeho druh. V súvislosti s legislatívnymi úpravami dohôd o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru v poisťovacom systéme, nastala zmena pri týchto doho-
dách aj vo vzťahu k prekážkam v práci. S účinnosťou od 1. januára 2013 sa upravil § 223 ods. 
2 Zákonníka práce,4 v zmysle ktorého, ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci z 
titulu dôležitých osobných prekážok v práci, pri ktorých zamestnancovi patrí niektorá z dávok 
sociálneho zabezpečenia a tieto zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, 
zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas 
zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí. 

V rámci dôležitých osobných prekážok v práci je legislatívne upravený okruh preká-
žok v práci, pri ktorých, s výnimkou obdobia prvých 10 kalendárnych dní trvania dočasnej 
pracovnej neschopnosti (karantény), nepatrí zamestnancovi mzda ani náhrada mzdy, ale mu 
patrí niektorá z dávok sociálneho zabezpečenia, resp. vo väčšine prípadov niektorá z dávok 
nemocenského poistenia (nemocenské, materské, ošetrovné) alebo dávka štátnej sociálnej 
podpory (rodičovský príspevok). Pokiaľ ide o obdobie prvých 10 kalendárnych dní trvania 
dočasnej pracovnej neschopnosti, zamestnancovi tiež nepatrí mzda a ani náhrada mzdy v 

                                                 
3 Zákon č. 257/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
4 Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
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1 Kuril, M.: Prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. In Losung  der Arbeitslosigkeit in 
der Slowakischen republik (Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis). Wien : Paul Gerin, 2013, s. 57. 
2 Barancová, H. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 480. 
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zmysle Zákonníka práce, ale patrí mu osobitná sociálna dávka, ktorú poskytuje zamestnáva-
teľ, a to náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.5 

Významné miesto z hľadiska ochrany zamestnanca pri dočasnej nespôsobilosti na prá-
cu predstavuje hmotné zabezpečenie zamestnanca pri jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. 
Zamestnanec počas dočasnej pracovnej neschopnosti je zabezpečený jednak náhradou príjmu 
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (peňažné plnenie poskytované zamestnáva-
teľom za prvých desať kalendárnych dní odo dňa vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti), 
ako aj dávkou nemocenského poistenia – nemocenským (peňažné plnenie poskytované So-
ciálnou poisťovňou od jedenásteho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti). Pokiaľ ide 
o nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, má ho zamestnanec v pra-
covnom pomere, a to bez ohľadu na druh pracovného pomeru, a od 1. januára 2013 aj za-
mestnanec zamestnaný u zamestnávateľa na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o 
pracovnej činnosti, ak v rámci tejto dohody má nárok na pravidelný mesačný príjem. 

Vzhľadom na to, že náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 
nie je dávkou nemocenského poistenia, nie je zahrnutá do vecného rozsahu zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociál-
nom poistení“), ale upravuje ju zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracov-
nej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Túto sociálnu dávku poskytuje zamestnávateľ za kalendárne dni, a to od prvého 
dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlh-
šie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Výška náhrady príjmu je určená per-
centuálnou sadzbou, a to v závislosti odo dňa, za ktorý patrí. Za prvé tri kalendárne dni patrí 
vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu a od štvrtého dňa do desiateho dňa, ak do-
časná pracovná neschopnosť aj naďalej trvá vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. 
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej 
sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu. Zamestnanec má nárok na 
náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu od prvého dňa dočasnej pracovnej ne-
schopnosti, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám poži-
tím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa 
dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Tento zákon taxatívne vymedzuje prípady, keď zamestnancovi nevzniká nárok na ná-
hradu príjmu. Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec, ak počas obdobia dočasnej pra-
covnej neschopnosti má nárok na peňažné plnenie ako je nemocenské, materské alebo rodi-
čovský príspevok. Pri poberaní rodičovského príspevku toto vylúčenie neplatí, ak zamestna-
nec počas jeho poberania súčasne vykonáva činnosť zamestnanca. Nárok je vylúčený aj v 
prípade, ak zamestnanec sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného 
činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody, nezdržiava sa na mieste určenom počas 
dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, a to odo dňa zistenia tejto skutočnosti. 
Nárok na náhradu príjmu nemá ani zamestnanec odo dňa zistenia porušenia liečebného reži-
mu určeného lekárom. Vzhľadom na to, že Zákonník práce dodržiavanie liečebného režimu 
považuje za základnú povinnosť zamestnanca, jej porušenie možno považovať za porušenie 
pracovnej disciplíny a v dôsledku intenzity porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľ mô-
že so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer alebo mu dať výpoveď. 

Zamestnancovi od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje Sociálna 
poisťovňa nemocenské, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Podporná doba 
pre poskytovanie nemocenského je 52 týždňov, čo však neznamená, že po uplynutí tejto doby 
zamestnanec nemôže byť aj naďalej uznaný za dočasne práceneschopného. Za dôležitú osob-
nú prekážku v práci sa v danom prípade považuje celá doba trvania dočasnej pracovnej ne-
                                                 
5 Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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schopnosti bez ohľadu na to, či zamestnancovi patrí alebo nepatrí náhrada príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nemocenské. 

Toto konštatovanie sa vzťahuje aj na inštitút materskej a rodičovskej dovolenky, kto-
rých cieľom je poskytnúť zvýšenú ochranu pre ženy – matky a mužov – otcov v pracovno-
právnych vzťahoch založených na základe pracovnej zmluvy, ale aj v pracovnoprávnych 
vzťahoch založených na základe  niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej 
práci študentov). 

V súvislosti s materskou a rodičovskou dovolenkou Zákonník práce ukladá žene a mu-
žovi oznamovaciu povinnosť voči zamestnávateľovi, ktorá spočíva v tom, že povinná osoba 
musí písomne oznámiť najmenej 1 mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú 
alebo rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia, ako aj zmeny tý-
kajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej a rodičovskej dovolenky. 

Pôrod a starostlivosť o dieťa sú sociálnymi situáciami, ktoré podmieňujú vznik dôleži-
tej osobnej prekážky v práci na strane zamestnanca, a to materskej dovolenky. Zákonník práce 
zakotvuje maximálnu dĺžku materskej dovolenky. Žena (zamestnankyňa) pri narodení jedné-
ho dieťaťa má nárok na materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov. Táto dĺžka materskej dovo-
lenky je štandardná a osobitne je upravená jej dĺžka v prípade narodenia viacerých detí súčas-
ne, ako aj v prípade osamelej zamestnankyne, teda zamestnankyne, ktorá žije sama a je slo-
bodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Osamelosť na tieto 
účely treba chápať nielen ako osamelosť fyzickú, ale aj ekonomickú. Z hľadiska aplikačnej 
praxe nie je vždy takto chápaná interpretácia pojmu osamelosť na tieto účely, nakoľko nieke-
dy za osamelú sa považuje aj zamestnankyňa, ktorej manžel vykonáva zárobkovú činnosť v 
cudzine alebo je na vojenskej operácii alebo mierovej misii v zahraničí. V prípade osamelosti, 
Zákonník práce priznáva zamestnankyni nárok na materskú dovolenku v rozsahu 37 týždňov. 
Pokiaľ zamestnankyňa porodila zároveň dve alebo viac detí,  materská dovolenka je v trvaní 
maximálne 43 týždňov. Nakoľko sa jedná o maximálnu dobu trvania materskej dovolenky, 
zamestnankyňa má možnosť voľby, či vyčerpá alebo nevyčerpá jej celkovú dĺžku. 

Pozitívne treba hodnotiť snahu o obdobné právne postavenie osoby, ktorá prevzala 
dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhod-
nutia príslušného orgánu s postavením biologického rodiča. Podľa § 169 ods. 1 Zákonníka 
práce, nárok na materskú dovolenku, resp.  na jej roveň postavenú rodičovskú dovolenku mu-
ža (ďalej len „rodičovská dovolenka muža“) má aj zamestnankyňa a zamestnanec, ktorý pre-
vzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrá-
dzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na 
neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela. 

V týchto prípadoch sa materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka muža poskytu-
je  odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trva-
ní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 
týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Pozitívne treba hodnotiť mož-
nosť čerpania tejto dovolenky do troch rokov veku dieťaťa, nakoľko v pôvodnom znení Zá-
konníka práce bola táto doba obmedzená iba na osem mesiacov veku dieťaťa. Aj táto právna 
úprava je odrazom snahy podporiť náhradnú starostlivosť o dieťa.  

Počas materskej dovolenky, resp. rodičovskej dovolenky muža poskytuje materské 
Sociálna poisťovňa. Účelom poskytovania materského je kompenzácia straty základného 
zdroja príjmu (príjmu zo zárobkovej činnosti) ako bezprostredného následku dočasného pre-
rušenia práce v súvislosti s pôrodom a nadväzujúcou starostlivosťou o narodené dieťa.  

Výška dávky poskytovaná oprávnenej osobe môže byť rozdielna, pretože rozhodujúci 
je denný vymeriavací základ oprávnenej osoby. V rámci noviel zákona o sociálnom poistení 
sa postupne zvyšovala percentuálna sadzba materského z pôvodných 55 % na 60 % a v súčas-
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zmysle Zákonníka práce, ale patrí mu osobitná sociálna dávka, ktorú poskytuje zamestnáva-
teľ, a to náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.5 

Významné miesto z hľadiska ochrany zamestnanca pri dočasnej nespôsobilosti na prá-
cu predstavuje hmotné zabezpečenie zamestnanca pri jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. 
Zamestnanec počas dočasnej pracovnej neschopnosti je zabezpečený jednak náhradou príjmu 
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (peňažné plnenie poskytované zamestnáva-
teľom za prvých desať kalendárnych dní odo dňa vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti), 
ako aj dávkou nemocenského poistenia – nemocenským (peňažné plnenie poskytované So-
ciálnou poisťovňou od jedenásteho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti). Pokiaľ ide 
o nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, má ho zamestnanec v pra-
covnom pomere, a to bez ohľadu na druh pracovného pomeru, a od 1. januára 2013 aj za-
mestnanec zamestnaný u zamestnávateľa na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o 
pracovnej činnosti, ak v rámci tejto dohody má nárok na pravidelný mesačný príjem. 

Vzhľadom na to, že náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 
nie je dávkou nemocenského poistenia, nie je zahrnutá do vecného rozsahu zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociál-
nom poistení“), ale upravuje ju zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracov-
nej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Túto sociálnu dávku poskytuje zamestnávateľ za kalendárne dni, a to od prvého 
dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlh-
šie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Výška náhrady príjmu je určená per-
centuálnou sadzbou, a to v závislosti odo dňa, za ktorý patrí. Za prvé tri kalendárne dni patrí 
vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu a od štvrtého dňa do desiateho dňa, ak do-
časná pracovná neschopnosť aj naďalej trvá vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. 
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej 
sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu. Zamestnanec má nárok na 
náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu od prvého dňa dočasnej pracovnej ne-
schopnosti, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám poži-
tím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa 
dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Tento zákon taxatívne vymedzuje prípady, keď zamestnancovi nevzniká nárok na ná-
hradu príjmu. Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec, ak počas obdobia dočasnej pra-
covnej neschopnosti má nárok na peňažné plnenie ako je nemocenské, materské alebo rodi-
čovský príspevok. Pri poberaní rodičovského príspevku toto vylúčenie neplatí, ak zamestna-
nec počas jeho poberania súčasne vykonáva činnosť zamestnanca. Nárok je vylúčený aj v 
prípade, ak zamestnanec sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného 
činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody, nezdržiava sa na mieste určenom počas 
dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, a to odo dňa zistenia tejto skutočnosti. 
Nárok na náhradu príjmu nemá ani zamestnanec odo dňa zistenia porušenia liečebného reži-
mu určeného lekárom. Vzhľadom na to, že Zákonník práce dodržiavanie liečebného režimu 
považuje za základnú povinnosť zamestnanca, jej porušenie možno považovať za porušenie 
pracovnej disciplíny a v dôsledku intenzity porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľ mô-
že so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer alebo mu dať výpoveď. 

Zamestnancovi od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje Sociálna 
poisťovňa nemocenské, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Podporná doba 
pre poskytovanie nemocenského je 52 týždňov, čo však neznamená, že po uplynutí tejto doby 
zamestnanec nemôže byť aj naďalej uznaný za dočasne práceneschopného. Za dôležitú osob-
nú prekážku v práci sa v danom prípade považuje celá doba trvania dočasnej pracovnej ne-
                                                 
5 Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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nosti táto dávka nemocenského poistenia patrí vo výške 65 % denného vymeriavacieho zákla-
du a  poskytuje sa za kalendárne dni. 

V súlade so smernicou Rady 96/34 Eso rodičovskej dovolenke je v Zákonníku práce 
zakotvený inštitút rodičovskej dovolenky, ktorý má slúžiť najmä na prehĺbenie starostlivosti o 
dieťa po materskej dovolenke. V zmysle tejto smernice zamestnankyňa, ako aj zamestnanec 
má individuálne právo  na rodičovskú dovolenku z dôvodov narodenia alebo prevzatia dieťaťa 
do náhradnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť starostlivosť o toto dieťa. Smernica chápe toto 
právo ako právo  neprenosné, čím zdôrazňuje rovnosť  príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s 
mužmi a ženami. Rovnako ako materská dovolenka aj rodičovská dovolenka je jednou z dôle-
žitých osobných prekážok v práci, pri ktorej je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprí-
tomnosť v práci a oprávnenej osobe nepatrí mzda a ani náhrada mzdy, ale dávka štátnej so-
ciálnej podpory – rodičovský príspevok. 

Rodičovskú dovolenku možno čerpať do 3 rokov veku dieťaťa, resp. do 6 rokov veku 
dieťaťa, ak ide o starostlivosť o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadu-
júcim si osobitnú zdravotnú starostlivosť. V snahe podporiť ekonomickú aktivitu rodičov jed-
na z noviel Zákonníka práce rozšírila časový priestor čerpania rodičovskej dovolenky. Na 
základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom možno rodičovskú dovolenku po-
skytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku a ak ide o dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v 
ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, samozrejme  najviac v zákonom ustanovenom rozsahu. 
Na rozdiel od materskej dovolenky, v prípade rodičovskej dovolenky, nárok má žena – matka 
a aj muž – otec. To znamená, že rodičovskú dovolenku môžu čerpať žena a muž aj súčasne, 
ak o to požiadajú. Ide o osobitný prípad prekážky v práci na strane zamestnanca, kedy z toho 
istého dôvodu zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci dvom fyzickým 
osobám súčasne. 

Rovnako, ako pri materskej dovolenke, podpora náhradnej starostlivosti sa odráža aj 
pri rodičovskej dovolenke. Rodičovská dovolenka v týchto prípadoch sa poskytuje až do 6 
rokov veku dieťa, aj keď ide o zdravé dieťa, ale maximálne po dobu troch rokov. 

Počas rodičovskej dovolenky patrí oprávnenej osobe rodičovský príspevok ako dávka 
štátnej sociálnej podpory, ktorú upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rodičovský príspevok 
je poskytovaný bez ohľadu na účasť na poistení, ako aj bez ohľadu na výšku príjmu, ide teda 
o netestovanú dávku. Na rozdiel od rodičovskej dovolenky, ktorú môže čerpať naraz aj obaja 
rodičia, rodičovský príspevok dostane len jeden z rodičov. Vyplýva to z ustanovenia § 3 ods. 
5 zákona o rodičovskom príspevku, podľa ktorého, ak je viac oprávnených osôb, nárok na 
rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Rodičovský 
príspevok môže striedavo poberať matka i otec. O rodičovský príspevok však nemusí požia-
dať ani jeden z rodičov. 

Výška rodičovského príspevku nie je závislá (okrem dvojičiek, trojičiek...) od počtu 
detí do troch, resp. do šiestich rokov veku. V súčasnom období výška rodičovského príspevku 
je 203,20 eur mesačne. Pokiaľ však oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a 
viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok je vyšší, nakoľko sa v tomto prípade zvy-
šuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom. V ostatnom období v 
rámci práva sociálneho zabezpečenia sa kladie dôraz na plnenie povinnosti zabezpečiť starost-
livosť o deti s dôrazom na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky, čo treba hod-
notiť pozitívne. V súvislosti s touto požiadavkou zákon o rodičovskom príspevku kráti jeho 
výšku a rodičovi sa poskytne len 50% zákonom stanovenej sumy rodičovského príspevku. 
Rodičovský príspevok v tejto výške sa poskytne rodičovi, ktorý nedbá najmenej tri po sebe 
nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho die-
ťaťa v jeho starostlivosti. 
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Vzhľadom na to, že dôležitou osobnou prekážkou v práci je čerpanie rodičovskej do-
volenky a nie poberanie rodičovského príspevku, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť ne-
prítomnosť v práci bez ohľadu na to, či zamestnanec počas nej poberá alebo nepoberá rodi-
čovský príspevok, ako aj bez ohľadu na jeho výšku. 

Aj keď Zákonník práce ako jednu z dôležitých osobných prekážok v práci vymedzuje 
ošetrovanie chorého člena rodiny, vzhľadom na legislatívne úpravy v rámci vecného rozsahu 
nemocenského poistenia, treba túto prekážku v práci rozumieť ako ošetrovanie fyzickej oso-
by, pri ktorom patrí ošetrovné.6 Konkrétne ide o ošetrovanie dieťaťa,  manžela, manželky, 
rodiča alebo rodiča manžela (manželky), ktorí sú chorí a ich zdravotný stav podľa potvrdenia 
príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. 

Nárok na ošetrovné vzniká aj v prípade, ak ide o osobnú a celodennú starostlivosť o 
dieťa do desiatich rokov veku, ak  dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, predškolské 
zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, 
alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v 
nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, 
ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti 
zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať. Splnenie podmienky spoločnej 
domácnosti sa nevyžaduje, a teda nemusí ísť ani o člena rodiny. Nesúlad medzi pracovno-
právnymi predpismi a predpismi sociálneho zabezpečenia môže v tomto prípade v praxi vyvo-
lať nejasnosti. 

Ošetrovné patrí vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, a to od prvého dňa 
vzniku potreby ošetrovania alebo starostlivosti o zákonom vymedzenú fyzickú osobu. Pod-
porná doba pre poskytovanie ošetrovného je zákonom ustanovená  na prvých desať kalendár-
nych dní, ak potreba ošetrovania (starostlivosti) trvá. 
 

III. Záver 
 

Pracovné právo je kodifikované odvetvie práva, ktoré upravuje pracovnoprávne vzťa-
hy vznikajúce medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pracovné právo plní viacero funkcií, 
medzi ktorými osobitné postavenie má ochranná funkcia. Všeobecne možno konštatovať, že 
podstata ochrannej funkcie spočíva v riešení už vzniknutej nepriaznivej sociálnej situácie, 
ktorou určite v rámci pracovnoprávnych vzťahov je dočasná pracovná neschopnosť, materská 
dovolenka, rodičovská dovolenka, ako aj potreba ošetrovať (starať sa) o fyzickú osobu. Ide o 
prípady, kedy zamestnanec musí dočasne prerušiť výkon činnosti, čoho dôsledkom je absen-
cia príjmu. Avšak tým, že tieto prípady sú postavené na roveň dôležitých osobných prekážok 
v práci na strane zamestnanca, tento je zabezpečený dávkami sociálneho zabezpečenia. Dom-
nievame sa, že sú ešte rezervy v legislatívnych úpravách týchto dávok, aby zamestnanec pri 
prekážkach v práci tohto druhu adekvátne zabezpečený. 
 
Literatúra 
 
[1] BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010. 673 
s. ISBN 978-80-74001-72-7. 
[2] KURIL, M.: Prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. In Losung 
der Arbeitslosigkeit in der Slowakischen republik (Gesetzgebung, Rechtsprechung und Pra-
xis). Wien : Paul Gerin, 2013, s. 57-62. 
[3] Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
[4] Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

                                                 
6 Ustanovenie § 39 ods. 1 zákona č. 461/2003 z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zákonov. 
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nosti táto dávka nemocenského poistenia patrí vo výške 65 % denného vymeriavacieho zákla-
du a  poskytuje sa za kalendárne dni. 

V súlade so smernicou Rady 96/34 Eso rodičovskej dovolenke je v Zákonníku práce 
zakotvený inštitút rodičovskej dovolenky, ktorý má slúžiť najmä na prehĺbenie starostlivosti o 
dieťa po materskej dovolenke. V zmysle tejto smernice zamestnankyňa, ako aj zamestnanec 
má individuálne právo  na rodičovskú dovolenku z dôvodov narodenia alebo prevzatia dieťaťa 
do náhradnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť starostlivosť o toto dieťa. Smernica chápe toto 
právo ako právo  neprenosné, čím zdôrazňuje rovnosť  príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s 
mužmi a ženami. Rovnako ako materská dovolenka aj rodičovská dovolenka je jednou z dôle-
žitých osobných prekážok v práci, pri ktorej je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprí-
tomnosť v práci a oprávnenej osobe nepatrí mzda a ani náhrada mzdy, ale dávka štátnej so-
ciálnej podpory – rodičovský príspevok. 

Rodičovskú dovolenku možno čerpať do 3 rokov veku dieťaťa, resp. do 6 rokov veku 
dieťaťa, ak ide o starostlivosť o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadu-
júcim si osobitnú zdravotnú starostlivosť. V snahe podporiť ekonomickú aktivitu rodičov jed-
na z noviel Zákonníka práce rozšírila časový priestor čerpania rodičovskej dovolenky. Na 
základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom možno rodičovskú dovolenku po-
skytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku a ak ide o dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v 
ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, samozrejme  najviac v zákonom ustanovenom rozsahu. 
Na rozdiel od materskej dovolenky, v prípade rodičovskej dovolenky, nárok má žena – matka 
a aj muž – otec. To znamená, že rodičovskú dovolenku môžu čerpať žena a muž aj súčasne, 
ak o to požiadajú. Ide o osobitný prípad prekážky v práci na strane zamestnanca, kedy z toho 
istého dôvodu zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci dvom fyzickým 
osobám súčasne. 

Rovnako, ako pri materskej dovolenke, podpora náhradnej starostlivosti sa odráža aj 
pri rodičovskej dovolenke. Rodičovská dovolenka v týchto prípadoch sa poskytuje až do 6 
rokov veku dieťa, aj keď ide o zdravé dieťa, ale maximálne po dobu troch rokov. 

Počas rodičovskej dovolenky patrí oprávnenej osobe rodičovský príspevok ako dávka 
štátnej sociálnej podpory, ktorú upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rodičovský príspevok 
je poskytovaný bez ohľadu na účasť na poistení, ako aj bez ohľadu na výšku príjmu, ide teda 
o netestovanú dávku. Na rozdiel od rodičovskej dovolenky, ktorú môže čerpať naraz aj obaja 
rodičia, rodičovský príspevok dostane len jeden z rodičov. Vyplýva to z ustanovenia § 3 ods. 
5 zákona o rodičovskom príspevku, podľa ktorého, ak je viac oprávnených osôb, nárok na 
rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Rodičovský 
príspevok môže striedavo poberať matka i otec. O rodičovský príspevok však nemusí požia-
dať ani jeden z rodičov. 

Výška rodičovského príspevku nie je závislá (okrem dvojičiek, trojičiek...) od počtu 
detí do troch, resp. do šiestich rokov veku. V súčasnom období výška rodičovského príspevku 
je 203,20 eur mesačne. Pokiaľ však oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a 
viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok je vyšší, nakoľko sa v tomto prípade zvy-
šuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom. V ostatnom období v 
rámci práva sociálneho zabezpečenia sa kladie dôraz na plnenie povinnosti zabezpečiť starost-
livosť o deti s dôrazom na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky, čo treba hod-
notiť pozitívne. V súvislosti s touto požiadavkou zákon o rodičovskom príspevku kráti jeho 
výšku a rodičovi sa poskytne len 50% zákonom stanovenej sumy rodičovského príspevku. 
Rodičovský príspevok v tejto výške sa poskytne rodičovi, ktorý nedbá najmenej tri po sebe 
nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho die-
ťaťa v jeho starostlivosti. 
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[5] Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnan-
ca v znení neskorších predpisov. 
[6] Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. 
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Princíp spravodlivosti v trestnom práve 
 

JUDr. Ing. Vlastimil Vicen 
 

I. 
 

Problematika uplatňovania spravodlivosti sa vyskytuje azda v každom právnom po-
riadku a každom odvetví daného právneho poriadku. Dovolíme si tvrdiť, že trestné právo re-
prezentuje právne odvetvie, a to nie len v slovenskom právnom poriadku, kde sa o princípe 
spravodlivosti vedú a viedli najrozsiahlejšie diskusie. 

Polemiky sa vedú prioritne v oblasti trestného práva pri ukladaní trestov páchateľom 
trestných činov. V histórii sa vyprofilovali viaceré teórie a pohľady na spôsoby a hlavne účel 
trestania páchateľov. 

Má trest smerovať k potupe a potrestaniu páchateľa za vykonaný trestný čin, alebo má 
na neho a spoločnosť pôsobiť výchovne, aby sa páchateľ polepšil a už viac on ani spoločnosť 
takýto čin neopakovali? Odpoveď založenú na krátkom historickom vývoji trestania predo-
strieme v nasledujúcej kapitole. 

Ako sme uviedli, ústredným pojmom trestného práva predstavuje trest. V najvšeobec-
nejšej rovine možno trest charakterizovať ako istý typ sankcie. Trestaním, t. j. ukladaním tres-
tu, sa v spoločnosti sleduje ochrana tých najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti. 

V podmienkach Slovenskej republiky sa pri trestnoprávnych veciach od roku 2006 ap-
likujú dva pomerne nové kódexy:  

– zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Trestný 
zákon“), ktorý reguluje základy trestnej zodpovednosti, jednotlivé druhy trestov, ktoré možno 
v súlade s platnou právnou úpravou uložiť, druhy ochranných opatrení ako akúsi alternatívu, 
resp. doplnok k trestom, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov, 

– zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„Trestný poriadok“) na druhej strane ako predpis procesnej povahy upravuje postup orgánov 
činných v trestnom konaní a súdov za účelom náležitého zistenia trestných činov a ich pácha-
teľov. V samotnom § 1 Trestného poriadku je vyslovená požiadavka spravodlivého potresta-
nia páchateľov trestných činov za stáleho rešpektovania základných práv a slobôd dotknutých 
osôb. 

Ostaneme pri bližšej analýze Trestného zákona, ktorý nám poskytuje zákonnú definí-
ciu sankcií, ktoré vnímame ako samozrejmý následok za spáchanie trestného činu1 alebo činu 
inak trestného2. V zmysle Trestného zákona rozlišujeme sankcie vo forme trestu a ochranného 
opatrenia. Podľa § 31 ods. 2 Trestného zákona sa trest vníma ako ujma na osobnej slobode, 
majetkových alebo iných právach odsúdeného. Páchateľovi môže za spáchaný trestný čin ulo-
žiť trest výlučne súd, a to v súlade so zákonom. Obdobne ako trest, i ochranné opatrenie pred-
stavuje ujmu na osobnej slobode či majetku osoby odsúdeného. Nad rámec trestu ochranné 

                                                 
1 Bližšie pozri Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné 1. Vvšeobecná časť. Bratislava : Iura Edition, 2010, s. 83 
a nasl. V zmysle ustanovenia § 8 Trestného zákona sa za trestný čin považuje protiprávny čin, ktorého formálne 
znaky sú obsiahnuté predovšetkým v skutkovej podstate  konkrétneho trestného činu. Súčasne môžeme vnímať 
uplatnenie formálneho chápania trestného činu, ktorý nahradil materiálne chápanie, t. j. už sa trestný čin neposu-
dzuje podľa nebezpečnosti pre spoločnosť, ale podľa „objektívnych“ formálnych znakov.  
2 Bližšie pozri Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. 
diel. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 150-160. Čin inak trestný predstavuje taký čin, ktorý napĺňa znaky 
skutkovej podstaty niektorého trestného činu, ale v zmysle Trestného zákona ostáva nepotrestaný. Takýto stav 
má za následok existencia okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (čin inak trestný spácha osoba, ktorá nespĺňa 
požiadavku veku alebo príčetnosti), alebo okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu (napriek skutočnosti, že 
nejaký skutok napĺňa všetky formálne znaky trestného činu, ostáva nepotrestaný pre absenciu protiprávnosti – 
jedná sa o inštitúty konania v nutnej obrane, krajná núdza a pod.). 
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[6] Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. 
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opatrenie môže zasahovať aj do sféry tretej osoby, t. j. osoby odlišnej od odsúdeného. O ulo-
žení ochranného opatrenia rozhoduje výlučne súd v záujme ochrany spoločnosti. Ochranné 
opatrenia slúži jednak na ochranu pred trestnými činmi, ako aj pred činmi inak trestnými.3 

Aké hodnoty máme na mysli, ak hovoríme o ich ochrane prostredníctvom ukladania 
trestov? Odpoveď nachádzame priamo v Trestnom zákone v jeho druhej časti – osobitná časť, 
ktorá je ďalej rozčlenená na dvanásť hláv práve podľa toho, akú spoločenskú hodnotu ochra-
ňujú skutkové podstaty trestných činov v nich obsiahnuté. Na prvé miesto v rebríčku hodnôt 
zákonodarca kladie život a zdravie jednotlivcov, po ktorých nasleduje sloboda a ľudská dôs-
tojnosť, rodina, majetok, hospodárska stabilita, životné prostredie a ďalšie.4 
 

II. 
 

Úvahy o účele ukladania trestov nachádzame už v období staroveku. Od počiatku pre-
trvávala snaha o filozofické a morálne zdôvodnenie oprávnenosti ukladania trestov. Predmet-
nou otázkou sa s postupom času zaoberali mnohé vedné disciplíny s vlastnou argumentáciou 
a pohľadom na účel a zmysel trestania. Prirodzene, počiatky úvah siahajú k filozofii, matke 
vied, a etike. Výrazným spôsobom túto otázku skúmala teológia a príchodom modernej spo-
ločnosti i mnohé novodobé vedné odbory: penológia ako náuka o trestoch, kriminológia, ktorá 
skúma zločinnosť ako spoločenský jav, politológia, sociológia, veda trestného práva, psycho-
lógia a iné. Je nepochybné, že pri takomto záujme o štúdium trestu môžeme problematike 
trestu prisúdiť interdisciplinárny charakter.5  

Trestné právo reprezentuje v slovenskom právom poriadku odvetvie verejného práva, 
ktorého hlavnou funkciou je garancia správania sa subjektov spoločnosti v rámci celého uce-
leného systému kontroly žiaducim spôsobom. Ochranu pred kriminalitou zabezpečuje vyme-
dzením konaní spoločensky neakceptovateľných práve pre svoju vysokú mieru nebezpečen-
stva. Súhrn týchto „zakázaných“ konaní sa premieta do už spomínaných skutkových podstát 
trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona. Samotným definovaním, čo 
je zakázané, sa účel a funkcia trestného práva nenaplní. To zabezpečí až dôsledne legislatívne 
upravený procesný postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu, pretože obava poten-
cionálnych páchateľov trestných činov sa umocňuje vedomosťou, že v prípade porušenia zá-
kona budú postihnutý trestnoprávnou sankciou udelenou dobre fungujúcim aparátom ochrany 
pred kriminalitou.  

Samotný trest v sebe zahŕňa negatívne ohodnotenie a morálne odsúdenie spoločnosťou 
na strane jednej, čím sa trest výrazne zameriava na minulosť k momentu dokonania trestného 
činu, a na druhej strane vystupuje preventívny a výchovný účel trestania vo forme tak indivi-
duálnej, ako aj generálnej prevencie. Prevenčné pôsobenie má ambíciu vyvolať žiaduce ná-
sledky do budúcnosti. Prvý aspekt trestu býva ospravedlňovaný záujmom spoločnosti na pri-
vodení ujmy pre páchateľa ako určitá sankcia za zlo, ktorého sa dopustil. Najmä pri úvahách 
o výchovnom a prevenčnom pôsobení trestu je potrebné skúmať mieru intenzity ukladaného 
trestu, pretože aby zamýšľaný trest vyvolal žiadané konzekvencie, mal by byť priamoúmerný 
intenzite porušenia či ohrozenia chránenej spoločenskej hodnoty. Je preto záležitosťou súdu, 
aby po hodnotení skutkových zistení v súlade s procesnými postupmi uložil páchateľovi trest-
ného činu taký druh trestu a v takom rozsahu, ktorý by bol adekvátny voči spôsobenej ujme, 
tzn. aby udelil „spravodlivý“ trest.6 

                                                 
3 Bližšie pozri § 31 a nasl. Trestného zákona. 
4 Bližšie pozri druhú časť (§ 144 a nasl.) Trestného zákona.  
5 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, , 2009, s. 27. 
6 Tamtiež.  



225
225 

Nakoľko je trest spravodlivý možno argumentovať prevažne na subjektívnej báze. Ok-
rem toho existuje viacero možných pohľadov na spravodlivosť trestania. Akési objektívne 
meradlo naznačil už štyri storočia pred naším letopočtom mnohokrát spomínaný významný 
grécky filozof Aristoteles. Podľa Aristotela „všade tam, kde došlo k zmene vzťahu medzi 
dvomi ľuďmi a táto zmena priniesla jednému neoprávnený prospech a druhému ujmu, škodu, 
krivdu, musí spravodlivosť vstúpiť do tohto vzťahu a korigovať ho. Veci treba uviesť do pô-
vodného stavu, alebo nahradiť spôsobenú škodu. Ak boli porušené hodnoty, chránené trest-
ným právom, primeraný trest je vyjadrením satisfakcie poškodeného. Tomu, kto má v rozpore 
s právom viac, ako mu patrí, sa odníme a vráti sa poškodenej strane, aby obe mali to, čo im 
patrí“7 Na uvedenom možno demonštrovať účel ukladania trestov. Okrem toho, že trest by 
mal pôsobiť prevenčne a socializačne, ujma ním spôsobená len napomáha dosiahnutiu účelu 
trestu. Nesmieme si zamieňať takto vzniknutú ujmu za konečný cieľ pôsobenia trestu.8 

Vo všeobecnosti sa pristupuje k trestu ako k prostriedku „ultima ratio“, t. j. ako krajná 
možnosť, keď zlyhajú iné mimotrestné prostriedky nápravy a formácie správania sa jednotliv-
cov v spoločnosti. Trestná činnosť predstavuje široké spektrum rozličného správania, čoho 
dôsledkom sú komplikácie pri jej vymedzení. Prvá ucelená definícia býva pripisovaná zakla-
dateľovi epikureizmu Epikurovi zo Samu, starovekému gréckemu filozofovi. Podľa neho ľu-
dia na základe vzájomnej dohody súhlasia, že si medzi sebou neprivodia ujmu, a štát bude ten, 
kto zabezpečí neporušovanie tejto dohody. A tak sa vzdaním časti suverenity i slabší jednot-
livci môžu domôcť ochrany, prežitia ba dokonca materiálneho uspokojenia pri vynaložení 
potrebného úsilia. Do takéhoto stavu jednotlivec nemôže dospieť mimo spoločnosti, kde 
„každý každému je vlkom“.9 

Egoistická povaha každého ľudského jedinca pramení z čias pred vznikom prvých 
spoločností a je priam zakorenená v každej ľudskej bytosti. Uvedomelým a regulovaným pro-
cesom spočívajúcom vo výchove spoločnosti sa egoizmus „transformuje“ do vítaných ľud-
ských vlastností ako solidarita, spolupatričnosť ochota ľudí prispôsobiť sa pravidlám danej 
spoločnosti. Na to, aby mohla akákoľvek spoločnosť jestvovať, je nevyhnutné rešpektovať 
tieto základné pravidlá spoločnosti. Požiadavku rešpektovania týchto pravidiel vymedzil už 
významný osvietenský mysliteľ Hugo Grotius:10 „Rešpektovanie všetkého, čo je vlastníctvom 
iných, povinnosť vrátiť to, čo máme vypožičané, dodržiavať zmluvy, nahrádzať spôsobenú 
škodu a rešpektovať zásadu, že niektoré činy medzi ľuďmi zasluhujú trest“, zmyslom čoho je 
„zachovanie spoločnosti navzájom závislých jedincov“.11  

Obdobie stredoveku a pomerne dlhé obdobie feudalizmu zastávali úvahy o trestaní za-
ložené prednostne na odplatnom princípe tália, ius talionis – právo odvety (z lat. talion, z gr. 
talios). V reštriktívnom ponímaní môžeme tento princíp stotožniť so známym „oko za oko, 
zub za zub“ (z lat. Oculum pro oculo, dentem pro dente). Odplatný princíp neostal iba v rovi-
ne filozofickej, ale odzrkadlil sa vo viacerých legislatívnych výstupoch. Azda najvýznamnej-
ším je Chammurapiho zákonník. Bližšie našim podmienkach bol Zakon sudnyj ljudem v ča-
soch Veľkomoravskej ríše. Jednalo sa o najstarší známy slovanský právny spis, spísaný Kon-
štantínom a Metodom po ich príchode na Veľkú Moravu. Spis pozostáva z 33 článkov, kto-

                                                 
7 Krsková, A.: Náčrt dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava : ACEpress PF UK, 1992, s. 
35. 
8 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 28.  
9 Krsková, A.: Náčrt dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava : ACEpress PF UK, 1992, s. 
39. 
10 Hugo Grotius bol zástancom prirodzenoprávnej školy. Domnieval sa, že spravodlivé právo vychádza výlučne z 
rozumu a ľudskej prirodzenosti. 
11 Krsková, A.: Náčrt dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava : ACEpress PF UK, 1992, s. 
126. 
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opatrenie môže zasahovať aj do sféry tretej osoby, t. j. osoby odlišnej od odsúdeného. O ulo-
žení ochranného opatrenia rozhoduje výlučne súd v záujme ochrany spoločnosti. Ochranné 
opatrenia slúži jednak na ochranu pred trestnými činmi, ako aj pred činmi inak trestnými.3 

Aké hodnoty máme na mysli, ak hovoríme o ich ochrane prostredníctvom ukladania 
trestov? Odpoveď nachádzame priamo v Trestnom zákone v jeho druhej časti – osobitná časť, 
ktorá je ďalej rozčlenená na dvanásť hláv práve podľa toho, akú spoločenskú hodnotu ochra-
ňujú skutkové podstaty trestných činov v nich obsiahnuté. Na prvé miesto v rebríčku hodnôt 
zákonodarca kladie život a zdravie jednotlivcov, po ktorých nasleduje sloboda a ľudská dôs-
tojnosť, rodina, majetok, hospodárska stabilita, životné prostredie a ďalšie.4 
 

II. 
 

Úvahy o účele ukladania trestov nachádzame už v období staroveku. Od počiatku pre-
trvávala snaha o filozofické a morálne zdôvodnenie oprávnenosti ukladania trestov. Predmet-
nou otázkou sa s postupom času zaoberali mnohé vedné disciplíny s vlastnou argumentáciou 
a pohľadom na účel a zmysel trestania. Prirodzene, počiatky úvah siahajú k filozofii, matke 
vied, a etike. Výrazným spôsobom túto otázku skúmala teológia a príchodom modernej spo-
ločnosti i mnohé novodobé vedné odbory: penológia ako náuka o trestoch, kriminológia, ktorá 
skúma zločinnosť ako spoločenský jav, politológia, sociológia, veda trestného práva, psycho-
lógia a iné. Je nepochybné, že pri takomto záujme o štúdium trestu môžeme problematike 
trestu prisúdiť interdisciplinárny charakter.5  

Trestné právo reprezentuje v slovenskom právom poriadku odvetvie verejného práva, 
ktorého hlavnou funkciou je garancia správania sa subjektov spoločnosti v rámci celého uce-
leného systému kontroly žiaducim spôsobom. Ochranu pred kriminalitou zabezpečuje vyme-
dzením konaní spoločensky neakceptovateľných práve pre svoju vysokú mieru nebezpečen-
stva. Súhrn týchto „zakázaných“ konaní sa premieta do už spomínaných skutkových podstát 
trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona. Samotným definovaním, čo 
je zakázané, sa účel a funkcia trestného práva nenaplní. To zabezpečí až dôsledne legislatívne 
upravený procesný postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu, pretože obava poten-
cionálnych páchateľov trestných činov sa umocňuje vedomosťou, že v prípade porušenia zá-
kona budú postihnutý trestnoprávnou sankciou udelenou dobre fungujúcim aparátom ochrany 
pred kriminalitou.  

Samotný trest v sebe zahŕňa negatívne ohodnotenie a morálne odsúdenie spoločnosťou 
na strane jednej, čím sa trest výrazne zameriava na minulosť k momentu dokonania trestného 
činu, a na druhej strane vystupuje preventívny a výchovný účel trestania vo forme tak indivi-
duálnej, ako aj generálnej prevencie. Prevenčné pôsobenie má ambíciu vyvolať žiaduce ná-
sledky do budúcnosti. Prvý aspekt trestu býva ospravedlňovaný záujmom spoločnosti na pri-
vodení ujmy pre páchateľa ako určitá sankcia za zlo, ktorého sa dopustil. Najmä pri úvahách 
o výchovnom a prevenčnom pôsobení trestu je potrebné skúmať mieru intenzity ukladaného 
trestu, pretože aby zamýšľaný trest vyvolal žiadané konzekvencie, mal by byť priamoúmerný 
intenzite porušenia či ohrozenia chránenej spoločenskej hodnoty. Je preto záležitosťou súdu, 
aby po hodnotení skutkových zistení v súlade s procesnými postupmi uložil páchateľovi trest-
ného činu taký druh trestu a v takom rozsahu, ktorý by bol adekvátny voči spôsobenej ujme, 
tzn. aby udelil „spravodlivý“ trest.6 

                                                 
3 Bližšie pozri § 31 a nasl. Trestného zákona. 
4 Bližšie pozri druhú časť (§ 144 a nasl.) Trestného zákona.  
5 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, , 2009, s. 27. 
6 Tamtiež.  
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rých prevažná časť regulovala trestnoprávne aspekty danej doby.12 Následne obdobie ranofe-
událneho Uhorského a Českého štátu sa vyznačovalo obyčajovým právom, ktoré bolo len vý-
nimočne a v nevyhnutnom rozsahu dopĺňané písaným právom (dekrétmi, privilégiami, šta-
tútmi). Osobitné postavenie mali Ladislavove tri zákony z 11. storočia, podľa ktorých i malá 
krádež bola potrestaná smrťou. V Čechách boli v roku 1039 vyhlásené Dekréty Břetislavove, 
ktoré pokladali trest za prostriedok spôsobenia utrpenie páchateľovi za škodu, ktorú privodil. 
Na obdobnom základe bola postavená väčšina zákonníkov tej doby. Pre obdobie feudalizmu 
bola navyše príznačná neprimeraná ochrana panovníka, cirkvi či feudálnej šľachty, a feudál-
neho vlastníctva.13 

Vyššie uvedené prístupy tvorili podklad k neskoršej formulácii idealistických absolút-
nych teórií trestania, ktoré v nadväznosti na stredovek a feudalizmus vypracovali nemeckí 
klasickí filozofovia na čele s Immanuelom Kantom a Georgom Wilhelmom Friedrichom He-
gelom. Absolútne teórie priam popierali význam individuálnej a generálnej prevencie. Ústred-
ná myšlienka trestania spočívala v odplate smerujúcej voči páchateľovi.14 Účel takéhoto tres-
tania bol zdôvodňovaný v samotnom treste, vychádzalo sa z lat. punitur quia peccatum est, 
trestá sa, lebo bolo spáchané zlo.15  

Napriek výraznej prevahe zástancov absolútnej teórie trestania vyskytovali sa 
i alternatívne názory. Jedným zo zakladateľov relatívnej teórie ukladania trestov bol Platón. 
Jasným spôsobom zadefinoval podstatu tejto teórie a vytýčil rozdiel medzi individuálnou 
a generálnou prevenciou. Vyjadril to slovami: „Nikdo, kdo se nerozumně nemstí jako zvíře, 
netrestá viníka mysle na to a z toho důvodu, že se provinil, ale kdo přistupuje k trestu s rozu-
mem, nemstí se za minulé provinční – vždyť by nemohl způsobit, aby se odestalo to, co se sta-
lo – nýbrž trestat pro budoucnost, aby se znovu neprovinil ani sám ten, kdo je trestán, ani 
jiný, kdo by uviděl jeho potrestání“16 Ekvivalentne sa vyjadril v starovekom Ríme Lucius 
Annaeus Seneca. Obaja trest vnímali v jeho širších intenciách, nie len ako trest sám, ale ako 
vplyv na spoločnosť. Ide o základy tzv. relatívnych teórií trestania. Zástancovia týchto teórii 
vnímajú trest ako výchovný prostriedok na páchateľa, t. j. individuálna prevencia, a generálna 
prevencia sa prejavuje pôsobením na spoločnosť ako celok, alebo aspoň blízke okolie pácha-
teľa. Ide o výrazný posun vo vnímaní trestu, čo sa charakterizuje ako „punitur ne peccetur“, 
trestá sa, aby sa nepáchalo zlo. 

V stredoveku sa hlásil k relatívnym teóriám trestania sv. Tomáš Akvinský. Bol pre-
svedčený, že trest má byť primeraný vzhľadom na intenzitu spáchaného činu, a súčasne musí 
prijať dva aspekty: 1) odplatu a 2) nápravu. Prevenčné pôsobenie v tom čase bolo umocnené 
skutočnosťou, že tresty boli vykonávané verejne a kruto.17 

S príchodom osvietenstva a humanizmu sa postupne upúšťalo od krutosti tej doby a 
možno badať začiatky myšlienok, ktoré sa výrazne približovali súčasnému poňatiu účelu tres-
tania. Hugo Grotius ako zástupca prirodzenoprávnej školy tohto obdobia svojím dielom De 
jure belli et pacis (angl. On the Law of War and Peace) položil základy moderného pohľadu 
na trest a jeho účel.18 V nadväznosti Montesquieu, v jeho Duchu zákonov zastáva názor, že 
tresty by sa mali vyznačovať istou miernosťou. Domnieval sa, že prísne tresty nebývajú uži-

                                                 
12 Malý, K., Sivák, F.: Dejiny štátu a práva v Československu do roku 1918. Bratislava : Obzor, 1992, s. 26. 
13 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 29. 
14 Tamtiež, s. 30. 
15 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, Obecná část. 1 .vydanie. Praha : Linde, 2004, s. 329. 
16 Platón: Prótagoras. In Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha : 1992, s. 29. 
17 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 30. 
18 Malý, K.: České právo v minulosti. Praha : Orac, 1995, s. 114. 
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točné, a preto si myseľ časom na ne zvykne.19 Významný milánsky sudca Ceasare Beccaria 
svojou publikáciou z roku 1764 O zločinoch a trestoch (lat. Dei delitti e dele pene) zapríčinil 
priam revolúciu v trestnoprávnej náuke. Beccaria k účelu trestu vyjadril myšlienku, že neexi-
tuje iný účel ako ten, aby sa zabránilo vinníkovi spôsobiť ďalšiu škodu svojim spoluobčanom, 
a súčasne aby ostatných jednotlivcov odradil od konania podobných činov. Mal za to, že pre 
splnenie účelu trestu postačí, ak negatívny aspekt trestu prevýši prospech páchateľa z krimi-
nálnej činnosti. Je zároveň potrebné pri určovaní trestu brať v úvahu nevyhnutnosť trestu a 
škodu, resp. stratu dobra, ktorá predstavuje následok zločinu. Akýkoľvek trest nad rámec tak-
to vymedzený považoval za zbytočnú tyraniu. Myšlienky tohto milánskeho sudcu reprezentu-
jú zrejme prvú ucelenú formuláciu požiadavky primeranosti trestu.20  

Už sme uviedli viacero prístupov a názorov mnohých filozof na účel trestu. Postupom 
času sa najmä v priebehu 19. storočia už vyprofilovali ucelené teórie trestania. V zásade sa 
členia do troch skupín: a) absolútne (nazývané tiež odplatné) teórie trestania, b) alternatívne 
teórie trestania a c) zmiešané teórie trestania.  

Odplatné teórie trestania predstavujú v súčasnosti prakticky už neuplatňujúce sa teórie 
trestania. Hegel považoval trest za negáciu negácie práva, tzn. že trest eliminuje trestný čin.21 
Nozick ako zástanca retributívnej teórie trestu (druh absolútnych teórií) vnímal trest ako ko-
munikatívny akt, ktorým spoločnosť odkazuje páchateľovi mieru protiprávnosti spáchaného 
činu. Zástancovia odplatných teórii považujú trest za „spravodlivú odplatu“. Aby sa naplnil 
tento postulát, trest by sa mal povahou podobať protiprávnemu činu, za ktorý je ukladaný.22  

Medzi absolutistické teórie trestania zaraďujeme aj klasickú školu trestného práva. 
Klasická škola pramení zo spoločensko-zmluvného poňatia trestu, ktorý slúži ako prostriedok 
sebazáchovy spoločnosti. Trest sa udeľuje páchateľovi za porušenia spoločenskej zmluvy. 
Páchateľ nezákonného činu samotným skutkom, ktorý sa prieči právu, dáva súhlas na k po-
trestaniu.23 Obhajcovia retributívneho trestania posudzujú stupeň zodpovednosti za spáchaný 
trestný čin nie len následkom takéhoto zákonom reprobovaného konania, ale aj aktuálnym 
intelektuálnym (duševným) stavom páchateľa.24  

Už viackrát spomínaný filozof a právnik Beccaria, ako prvý verejne a otvorene kriti-
zoval ukladanie surových trestov, prirodzene, trest smrti nevynímajúc. Ba práve naopak, 
uprednostňuje trest, pri ktorých je páchateľ na slobode a spoločnosť tak môže najúčelnejšie 
ovplyvňovať budúce správanie a nápravu odsúdeného. Ako prívrženec prirodzenoprávnej 
školy považoval trest smrti za „pliagu“ spoločnosti, nakoľko sa jednalo o silnú demonštráciu 
krutosti. Svoje tvrdenia opieral i o historické hľadisko – ani hrozba trestu smrti v historicky 
starších právnych poriadkoch neodradila mnohých od páchania trestnej činnosti. Má za to, že 
pre civilizovanú spoločnosť je vhodnejšie ako alternatívu zvoliť uplatňovanie trestu odňatia 
slobody. Predmetnou argumentáciou už ale koncepčne prechádzame k relatívnym teóriám 
trestania. K tomuto prístupu zaraďujeme i teóriu psychologického donútenia. P. J. Anselm 
Feuerback ako jej predstaviteľ jednoznačne diferencuje medzi generálnou a individuálnou 
prevenciou a primárne kladie dôraz na prevenciu generálnu. Ako už názov tejto teórie indiku-
je, dôležitú úlohu zohráva psychické pôsobenie hrozby trestu na možného páchateľa trestného 
činu. Bližšie sa toto učenie prejavilo v roku 1813 v bavorskom trestnom zákonníku. Výraz-
                                                 
19 Bližšie pozri Pinz, J.: Trest smrti v pohledu historickém a přirozenoprávním. In Časopis pro právní vedu a 
praxi, číslo 1, 1994.  
20 Beccaria, C.: O zločinech a trestech. Praha, 1893, s. 41. 
21 Fico, R.: Trest smrti v c�eskoslovenskom trestnom práve (a súvisiace medzinárodné aspekty). Záverec�ná 
správa výskumnej úlohy spracovanej na Právnickom ústave MS SR. Bratislava : Juris Index, č. 5/1992, s. 3. 
22 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 32. 
23 Kandráč, P., Nikšová, G.: Trestné právo hmotné. I. všeobecná časť. Bratislava : Perfekt, 1991, s. 78. 
24 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 32. 
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rých prevažná časť regulovala trestnoprávne aspekty danej doby.12 Následne obdobie ranofe-
událneho Uhorského a Českého štátu sa vyznačovalo obyčajovým právom, ktoré bolo len vý-
nimočne a v nevyhnutnom rozsahu dopĺňané písaným právom (dekrétmi, privilégiami, šta-
tútmi). Osobitné postavenie mali Ladislavove tri zákony z 11. storočia, podľa ktorých i malá 
krádež bola potrestaná smrťou. V Čechách boli v roku 1039 vyhlásené Dekréty Břetislavove, 
ktoré pokladali trest za prostriedok spôsobenia utrpenie páchateľovi za škodu, ktorú privodil. 
Na obdobnom základe bola postavená väčšina zákonníkov tej doby. Pre obdobie feudalizmu 
bola navyše príznačná neprimeraná ochrana panovníka, cirkvi či feudálnej šľachty, a feudál-
neho vlastníctva.13 

Vyššie uvedené prístupy tvorili podklad k neskoršej formulácii idealistických absolút-
nych teórií trestania, ktoré v nadväznosti na stredovek a feudalizmus vypracovali nemeckí 
klasickí filozofovia na čele s Immanuelom Kantom a Georgom Wilhelmom Friedrichom He-
gelom. Absolútne teórie priam popierali význam individuálnej a generálnej prevencie. Ústred-
ná myšlienka trestania spočívala v odplate smerujúcej voči páchateľovi.14 Účel takéhoto tres-
tania bol zdôvodňovaný v samotnom treste, vychádzalo sa z lat. punitur quia peccatum est, 
trestá sa, lebo bolo spáchané zlo.15  

Napriek výraznej prevahe zástancov absolútnej teórie trestania vyskytovali sa 
i alternatívne názory. Jedným zo zakladateľov relatívnej teórie ukladania trestov bol Platón. 
Jasným spôsobom zadefinoval podstatu tejto teórie a vytýčil rozdiel medzi individuálnou 
a generálnou prevenciou. Vyjadril to slovami: „Nikdo, kdo se nerozumně nemstí jako zvíře, 
netrestá viníka mysle na to a z toho důvodu, že se provinil, ale kdo přistupuje k trestu s rozu-
mem, nemstí se za minulé provinční – vždyť by nemohl způsobit, aby se odestalo to, co se sta-
lo – nýbrž trestat pro budoucnost, aby se znovu neprovinil ani sám ten, kdo je trestán, ani 
jiný, kdo by uviděl jeho potrestání“16 Ekvivalentne sa vyjadril v starovekom Ríme Lucius 
Annaeus Seneca. Obaja trest vnímali v jeho širších intenciách, nie len ako trest sám, ale ako 
vplyv na spoločnosť. Ide o základy tzv. relatívnych teórií trestania. Zástancovia týchto teórii 
vnímajú trest ako výchovný prostriedok na páchateľa, t. j. individuálna prevencia, a generálna 
prevencia sa prejavuje pôsobením na spoločnosť ako celok, alebo aspoň blízke okolie pácha-
teľa. Ide o výrazný posun vo vnímaní trestu, čo sa charakterizuje ako „punitur ne peccetur“, 
trestá sa, aby sa nepáchalo zlo. 

V stredoveku sa hlásil k relatívnym teóriám trestania sv. Tomáš Akvinský. Bol pre-
svedčený, že trest má byť primeraný vzhľadom na intenzitu spáchaného činu, a súčasne musí 
prijať dva aspekty: 1) odplatu a 2) nápravu. Prevenčné pôsobenie v tom čase bolo umocnené 
skutočnosťou, že tresty boli vykonávané verejne a kruto.17 

S príchodom osvietenstva a humanizmu sa postupne upúšťalo od krutosti tej doby a 
možno badať začiatky myšlienok, ktoré sa výrazne približovali súčasnému poňatiu účelu tres-
tania. Hugo Grotius ako zástupca prirodzenoprávnej školy tohto obdobia svojím dielom De 
jure belli et pacis (angl. On the Law of War and Peace) položil základy moderného pohľadu 
na trest a jeho účel.18 V nadväznosti Montesquieu, v jeho Duchu zákonov zastáva názor, že 
tresty by sa mali vyznačovať istou miernosťou. Domnieval sa, že prísne tresty nebývajú uži-

                                                 
12 Malý, K., Sivák, F.: Dejiny štátu a práva v Československu do roku 1918. Bratislava : Obzor, 1992, s. 26. 
13 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 29. 
14 Tamtiež, s. 30. 
15 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, Obecná část. 1 .vydanie. Praha : Linde, 2004, s. 329. 
16 Platón: Prótagoras. In Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha : 1992, s. 29. 
17 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 30. 
18 Malý, K.: České právo v minulosti. Praha : Orac, 1995, s. 114. 
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ným spôsobom sa kládli požiadavky na „spravodlivý“ trest. Ďalšou relatívnou teóriou je tzv. 
teória zastrašovania. F. Liszt vychádzal z požiadavky zastrašovania náhodných páchateľov 
trestných činov, napravovať napraviteľných páchateľov a zneškodňovať tých, ktorých nemož-
no napraviť.25 

Ani jedna z už rozoberaných teórií trestania nie je dokonalá a má svojich kritikov. 
Označujú sa za účelové teórie. Relatívne teórie nie sú schopné dostačujúco reagovať na spô-
sobenú škodu a ospravedlniť trest. Absolútne teórie sú mnohokrát vnímané ako samoúčelné 
s reparačnými účinkami zameranými výhradne do minulosti.26 

 
III. 

 
Vzhľadom na výraznejšie či menej výrazné nedostatky analyzovaných teórií trestania 

sa za posledné desaťročia dostávajú do popredia inovatívne tendencie. Najnovšie smerovania 
v oblasti trestania sa zvyknú spoločne označovať ako restoratívna justícia, ktorej účelom je 
obnova trestnej spravodlivosti.  

Významný aspekt restoratívnej justície predstavujú alternatívne tresty. Pre úplnosť 
uvádzame druhy trestov prípustných v podmienkach Slovenskej republiky. Podľa ustanovenia 
§ 32 Trestného zákona rozoznávame trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest po-
vinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu čin-
nosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných 
titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest vyhostenia. 

Trest odňatia slobody zväčša vplýva na odsúdených demotivačne, a preto vzniká širo-
ký priestor pre alternatívne tresty, ktoré vhodnejším spôsobom napomáhajú resocializácii „na-
rušeného“ jednotlivca.  

Ako alternatívne tresty posudzujeme u nás trest domáceho väzenia, trest povinnej prá-
ce, peňažný trest, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a podmienečný odklad 
výkonu trestu s probačným dohľadom. Spoločný menovateľ alternatívnych trestov spočíva 
v aktívnom pričinení odsúdených na vlastnej náprave. Predstavujú alternatívu k „pasívnemu“ 
trestu odňatia slobody. Alternatívny trest tak predstavuje sankciu, ktorú môže uložiť páchate-
ľovi trestného činu súd vtedy, kedy by inak mohol páchateľovi uložiť nepodmienečný trest 
odňatia slobody. Reprezentuje alternatívu k uväzneniu.  

Restoratívna spravodlivosť na rozdiel od absolútnych teórii smeruje do budúcnosti, 
umožňuje páchateľovi trestného činu, aby sám prehodnotil svoje konanie a náležite vyvodil 
zodpovednosť za svoje skutky. Trestanie už neslúži na dosiahnutie odplaty, zameriava sa na 
obnovu narušeného stavu a resocializáciu páchateľa. Nemenej dôležitým aspektom uplatňo-
vania restoratívnej justície je i jej nižšia finančná zaťaženosť spoločnosti. Už dnes väznice 
kapacitne nezvládajú „nápor nových odsúdencov“.  

Dovolíme si tvrdiť, že v podmienkach Slovenskej republiky existujú široké možnosti 
napredovania v dôslednej aplikácii restoratívnej spravodlivosti. Ako príklad uvádzame už 
roky pretrvávajúce právne zakotvenie možnosti uloženia trestu domáceho väzenia, ktorý sa 
v praxi až na jediný prípad doposiaľ nevyužil. Posledné tendencie ale naznačujú, že v blízkej 
budúcnosti by sa mohol tento druh trestu aktívne využívať. Napriek stále pretrvávajúcim ne-
dostatkom sa domnievame, že takýmto spôsobom presadzovaná spravodlivosť poskytuje reál-
nu možnosť poklesu kriminality v našej spoločnosti. 
 
 
 
                                                 
25 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 33. 
26 Tamtiež. 



229
229 

Literatúra 
 
[1] ARISTOTELES: Politika. Bratislava : Pravda, 1988. 305 s. 
[2] BECCARIA, C.: O zločinech a trestech. Praha : Bursík a Kohout, 1893. 125 s. 
[3] BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná 
časť. Komentár. I. diel. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010. 1130 s. ISBN 978-80-7400-324-0. 
[4] FICO, R.: Trest smrti v c�eskoslovenskom trestnom práve (a súvisiace medzinárodné as-
pekty). Záverec�ná správa výskumnej úlohy spracovanej na Právnickom ústave MS SR. Bra-
tislava: Juris Index, č. 5/1992. 85 s. 
[5] CHOVANCOVÁ, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravod-
livosti). 3. vydanie. Bratislava : VO PF UK, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7160-283-5. 
[6] IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné 1. Všeobecná časť. Bratislava : Iura Edition, 2010. 
532 s. ISBN 978-80-8078-308-2. 
[7] JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné, Obecná část. 1. vydanie, Praha : Linde, 2004. 
470 s. ISBN 80-7201-501-X. 
[8] KANDRÁČ, P., NIKŠOVÁ, G.: Trestné právo hmotné. I. všeobecná časť. Bratislava : 
Perfekt, 1991. 126 s.  
[9] KRSKOVÁ, A.: Náčrt dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava : 
ACEpress PF UK, 1992. 251 s. ISBN 80-85504-00-6.  
[10] MALÝ, K.: České právo v minulosti. Praha : Orac, 1995. 269 s. ISBN 80-85903-01-6.  
[11] MALÝ, K., SIVÁK, F.: Dejiny štátu a práva v Československu  do roku 1918. Bratisla-
va : Obzor, 1992. 403 s. ISBN 8021502215.  
[12] PINZ, J.: Trest smrti v pohledu historickém a přirozenoprávním. Časopis pro právní vedu 
a praxi, roč. 2, č. 1, 1994, s. 64-72, ISSN 1210-9126.  
[13] PLATÓN: Prótagoras. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992. 85 
s. ISBN 80-85241-16-1.  
[14] Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
[15] Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 
 
Summary 
 

In the scientific paper the author is focused on the issue of the justice from the theore-
tical view, as well as from the side of the requirements of the practice. The justice, the free-
dom and the equality are values, which are supported in every democratic law system. On the 
other hand they mutual compatibility might be from some aspects very problematic. In the 
article the author examines the justice as the key idea, on which the society, included laws, 
should be built. 
 
Kľúčové slová: spravodlivosť, trestné právo, páchateľ, trestný čin, trest, alternatívne tresty, 
restoratívna spravodlivosť, retributívne trestanie. 
 
Kontakt 
JUDr. Ing. Vlastimil Vicen 
Paneurópska vysoká škola 
Fakulta práva 
Ústav teória a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín 
Tomášikova 20 
821 02 Bratislava 
Slovenská republika 
E-mail: vlastimil.vicen@is.paneurouni.com 

228 

ným spôsobom sa kládli požiadavky na „spravodlivý“ trest. Ďalšou relatívnou teóriou je tzv. 
teória zastrašovania. F. Liszt vychádzal z požiadavky zastrašovania náhodných páchateľov 
trestných činov, napravovať napraviteľných páchateľov a zneškodňovať tých, ktorých nemož-
no napraviť.25 

Ani jedna z už rozoberaných teórií trestania nie je dokonalá a má svojich kritikov. 
Označujú sa za účelové teórie. Relatívne teórie nie sú schopné dostačujúco reagovať na spô-
sobenú škodu a ospravedlniť trest. Absolútne teórie sú mnohokrát vnímané ako samoúčelné 
s reparačnými účinkami zameranými výhradne do minulosti.26 

 
III. 

 
Vzhľadom na výraznejšie či menej výrazné nedostatky analyzovaných teórií trestania 

sa za posledné desaťročia dostávajú do popredia inovatívne tendencie. Najnovšie smerovania 
v oblasti trestania sa zvyknú spoločne označovať ako restoratívna justícia, ktorej účelom je 
obnova trestnej spravodlivosti.  

Významný aspekt restoratívnej justície predstavujú alternatívne tresty. Pre úplnosť 
uvádzame druhy trestov prípustných v podmienkach Slovenskej republiky. Podľa ustanovenia 
§ 32 Trestného zákona rozoznávame trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest po-
vinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu čin-
nosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných 
titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest vyhostenia. 

Trest odňatia slobody zväčša vplýva na odsúdených demotivačne, a preto vzniká širo-
ký priestor pre alternatívne tresty, ktoré vhodnejším spôsobom napomáhajú resocializácii „na-
rušeného“ jednotlivca.  

Ako alternatívne tresty posudzujeme u nás trest domáceho väzenia, trest povinnej prá-
ce, peňažný trest, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a podmienečný odklad 
výkonu trestu s probačným dohľadom. Spoločný menovateľ alternatívnych trestov spočíva 
v aktívnom pričinení odsúdených na vlastnej náprave. Predstavujú alternatívu k „pasívnemu“ 
trestu odňatia slobody. Alternatívny trest tak predstavuje sankciu, ktorú môže uložiť páchate-
ľovi trestného činu súd vtedy, kedy by inak mohol páchateľovi uložiť nepodmienečný trest 
odňatia slobody. Reprezentuje alternatívu k uväzneniu.  

Restoratívna spravodlivosť na rozdiel od absolútnych teórii smeruje do budúcnosti, 
umožňuje páchateľovi trestného činu, aby sám prehodnotil svoje konanie a náležite vyvodil 
zodpovednosť za svoje skutky. Trestanie už neslúži na dosiahnutie odplaty, zameriava sa na 
obnovu narušeného stavu a resocializáciu páchateľa. Nemenej dôležitým aspektom uplatňo-
vania restoratívnej justície je i jej nižšia finančná zaťaženosť spoločnosti. Už dnes väznice 
kapacitne nezvládajú „nápor nových odsúdencov“.  

Dovolíme si tvrdiť, že v podmienkach Slovenskej republiky existujú široké možnosti 
napredovania v dôslednej aplikácii restoratívnej spravodlivosti. Ako príklad uvádzame už 
roky pretrvávajúce právne zakotvenie možnosti uloženia trestu domáceho väzenia, ktorý sa 
v praxi až na jediný prípad doposiaľ nevyužil. Posledné tendencie ale naznačujú, že v blízkej 
budúcnosti by sa mohol tento druh trestu aktívne využívať. Napriek stále pretrvávajúcim ne-
dostatkom sa domnievame, že takýmto spôsobom presadzovaná spravodlivosť poskytuje reál-
nu možnosť poklesu kriminality v našej spoločnosti. 
 
 
 
                                                 
25 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 33. 
26 Tamtiež. 
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Spravodlivosť ako významná spoločenská hodnota 
v oblasti zmluvného práva 

 
JUDr. Ing. Vlastimil Vicen 

 
„Štáty bez spravodlivosti nie sú nič iné, než rozsiahle bandy.“ 
 

Lucius Annaeus Seneca 
 

I. 
 

Seneca jedinou vetou vystihol podstatu fungovania demokratickým štátnych zriadení. 
Právo ako základ a nosný pilier spoločnosti a štátu je bytostne späté s problematikou spravod-
livosti a je nevyhnutné, aby z požiadavky rešpektovania spravodlivosti vychádzalo. Nemožno 
vyčleniť jediné právne odvetvie, v ktorom sa spravodlivosť ako princíp vyskytuje, nakoľko je 
princípom „všade prítomný“. Jeho uplatnenie siaha naprieč celým právnym poriadkom a vý-
nimkou by nemal byť ani právny poriadok Slovenskej republiky. Pre účely tohto článku sme 
sa zamerali na analýzu otázky spravodlivosti v oblasti zmluvného práva. 

Ak chceme náležite pochopiť a analyzovať vzťah spravodlivosti a práva, musíme pri-
stúpiť k skúmaniu legislatívneho procesu, až ktorého pôsobením vzniká príslušná právna 
norma. V priebehu tohto procesu záleží od normotvorcu, či sa princíp spravodlivosti odzrkadlí 
v práve pozitívnom. V každej demokratickej krajine by mal právny poriadok stáť na spravod-
livosti reprezentujúcej základný pilier pozitívneho práva. 

Problém nastáva v otázke ingerencie orgánov súdnej moci pri dotváraní práva, ak 
predpokladáme, že právo je vo svojej podstate spravodlivé. V takomto prípade neexistuje le-
gitímny dôvod, prečo by sa nemalo rešpektovať.  

 
II. 
 

Naprieč históriou posledných storočí sa vyprofilovalo niekoľko systémov či alternatív 
postavenia orgánov súdnej moci pri interpretácií a hlavne aplikácií platného práva. Pre lepšie 
pochopenie fungovanie súdnej sústavy v Slovenskej republike sa zameriame na krátky exkurz 
postavenia súdov v zahraničí. 
 1) Francúzsko: v minulosti bol sudca signifikantným spôsobom obmedzovaný 
v procese interpretácie zákona, bol zákonom bezvýhradne viazaný. Sudca bol označovaný ako 
„otrok zákona“. Podľa Montesquieua boli sudcovia iba ústami, ktoré vyslovujú a prenášajú 
slová zákona. Označoval ich za neživé bytosti, ktoré nie sú oprávnené na zmenu slov tohto 
zákona, dokonca ani zmierňovať ich prísnosť.1 Tento stav zašiel ešte ďalej a boli zriaďované 
za účelom kontroly sudcov pri rešpektovaní znenia zákona osobitné kontrolné orgány 
s názvom „le tribunal legislatif“. Prvú zmena postavenia sudcov pri interpretácii práva bolo 
možné badať v súvislosti s prijatím Code civil2. Od tohto okamihu súdy získali právo či priam 
povinnosť interpretovať zákony a vlastným pričinením napomáhať tvorbe práva.  

                                                 
1 Bližšie pozri Montesquieu, Ch. de S.: Duch zákonov. Bratislava : Tatran, 1989. 
2 Code civil, v doslovnom preklade občiansky zákonník, bol kreovaný za účelom kodifikácie viacerých vymože-
nosti Francúzskej revolúcie, pričom niektoré inštitúty francúzskeho zvykového práva zachoval. Code civil okrem 
iného garantuje rovnosť občanov, ich občianske slobody a zabezpečuje ochranu súkromného vlastníctva. Fran-
cúzsky občiansky zákonník bol vydaný ako jeden zákonník roku 1804, pričom až do roku1886 pretrval iba 
s menšími úpravami a dokonca i v súčasnosti je takmer polovica originálnych ustanovení obsiahnutá vo francúz-
skom právnom poriadku. 
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2) Švajčiarsko: Švajčiarsky zákonník z roku 1907 vychádza z odlišných prístupov v 
porovnaní s francúzskym Code civil. Z úvodného ustanovenia vyplýva, že zákon sa má apli-
kovať na všetky právne otázky, na ktoré sa výslovne aplikuje niektoré jeho ustanovenie, alebo 
by sa malo aplikovať podľa svojho zmyslu a účelu. Za predpokladu, že takéto ustanovenie 
absentuje, sudca sa bude pri rozhodovaní spravovať zvykovým právom. Ak by chýbalo takéto 
obyčajové pravidlo, sudca rozhodne podľa pravidla, ktoré by bol určil sám normotvorca. Tretí 
odsek tohto ustanovenia požaduje, aby sa popri pravidlám už uvedeným rešpektovali riešenia 
ustálené a akceptované tak právnou vedou ako aj súdnou praxou.3 

3) Rakúsko: Podľa ust. § 6 rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch) nie je možné pripisovať právnej norme iný význam než ten, ktorý 
možno vyčítať zo samotného významu slov a z účelu, ktorý zákonodarca touto normou sledo-
val.4 Právni teoretici sa pri výklade tohto zákona priklonili k názoru, na základe ktorého je 
sudca viazaný textom zákona. Platné právo vnímali ako jadro obalené judikatúrou, ktorá toto 
jadro dopĺňa a napreduje za účelom adaptácie sa k novovzniknutým požiadavkám spoločnos-
ti.5 

4) Angloamerický právny systém: V úvode vymedzíme základný rozdiel medzi anglo-
americkou a kontinentálnou právnou kultúrou, do ktorej spadá i Slovenská republika. Konti-
nentálne právo je budované na práve písomnom, tzn. správanie ľudí je priamo obmedzené 
danými právnymi normami. Samotný zákon v takomto prípade reprezentuje všeobecné pra-
vidlo. Negatívnym aspektom je skutočnosť, že v takejto koncepcii objektívne nie je možné 
predvídať všetky situácie, ktoré do budúcna potencionálne ale i reálne môžu vzniknúť. 
Z dôvodu rešpektovania právnej istoty i z praktickým dôvodov však nie je možné neustále 
novelizovať platné právo novým spoločenským potrebám. V tejto oblasti vzniká široký prie-
stor pre interpretačnú činnosť súdov, aby mohli náležite nahradiť absentujúcu, resp. „nedoko-
nalú“ úpravu konkrétnej životnej situácie. Ak by sme súdom nepriznali možnosť zákon inter-
pretovať, výrazne by sme oklieštili sudcovskú zodpovednosť za spravodlivé rozhodnutia.6 

Naproti kontinentálnej právnej kultúre stojí angloamerický systém sudcovského práva 
(z angl. case law). Sudca v tomto systéme disponujeme osobitným postavením – tak ako v 
kontinentálnom práve, aj v tomto systéme je sudca oprávnený právo aplikovať. Rozdiel spo-
číva v činnosti sudcu, ktorou právo tvorí z (preto je angloamerický systém tiež charakterizo-
vaný ako judge made law). Angloamerický systém práva je reprezentovaný skladbou súdnych 
rozhodnutí, tzv. precedensov, ktoré predstavujú primárny prameň práva.7 

 
III. 

 
Právo Slovenskej republiky spravuje kontinentálnym právnym systémom, z tohto dô-

vodu si dovoľujeme tvrdiť, že činnosť a postavenie súdov je obdobné ako vo väčšine ostat-
ných demokratických krajinách budovaných na kontinentálnom právnom systéme.  

                                                 
3 „Art. 1 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Januar 2012): (1) Das Gesetz 
findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. (2) 
Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch 
ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde. (3) Es folgt dabei bewähr-
ter Lehre und Überlieferung.“ 
4 § 6 ABGB: „Einem Gesetze darf in der Anwendung kein anderer Verstand beigelegt werden, als welcher aus 
der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers 
hervorleuchtet.“ 
5 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 23. 
6 Tamtiež. 
7 Tóthová, M.: Právna komparatistika – Veľké právne systémy, Košice : UPJŠ, 2005, s. 86. 
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Právnu úpravu postavenie sudcov pri výkone rozhodovacej činnosti možno najlepšie 
demonštrovať ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 
v znení neskorších predpisov: „Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné 
všeobecne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; 
rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na základe skutočností zis-
tených v súlade so zákonom.“  

V nadväznosti  v súlade s odsekom 3 platí: „Sudca je pri výkone svojej funkcie nezá-
vislý a pri rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom, medzi-
národnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a zákonom. Právny ná-
zor Ústavného súdu Slovenskej republiky obsiahnutý v jeho rozhodnutí vydanom v konaní 
podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu súdu je pre súd záväz-
ný.“8  

Takáto právna úprava zodpovedá štandardom postavenia súdov a sudcov v ostatných 
demokratických krajinách kontinentálneho právneho systému. Sudca je oprávnený, resp. po-
vinný právo aplikovať a interpretovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a je pri 
svojej činnosti nezávislý, čím sa výrazným spôsobom kladie na sudcu zodpovednosť za spra-
vodlivosť rozhodnutia. Ako sme už vyššie uviedli, zákonný text nie je spôsobilý absolútne 
predvídať poňatie každej životnej situácie v praxi a vzniká tak priestor pre istú mieru neurči-
tosti. Súdy svojou interpretačnou a aplikačnou činnosťou sú v určitej miere zodpovedné za 
dotváranie práva. V tomto aspekte sa v najširšej miere dostáva do popredia úvaha o spravod-
livosti. 

V opačnom prípade, ak by teda súdy nedisponovali právomocou právo dopĺňať, zrej-
me by sme dospeli do štádia, kedy by platné právo nebolo možné aplikovať v praxi.  

Právny poriadok Slovenskej republiky rozlišuje v sústave súdov všeobecné súdy a 
osobitný súd, ktorý je reprezentovaný Ústavným súdom Slovenskej republiky. Ústavný súd 
Slovenskej republiky je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky nezávislý súdny orgán ochrany 
ústavnosti. Ústava Slovenskej republiky reguluje i ďalšie aspekty postavenia a fungovania 
Ústavného súdu Slovenskej republiky ako aj sudcov Ústavného súdu. 

Jadrom činnosti tohto súdu je rozhodovanie o súlade noriem nižšej právnej sily s nor-
mami vyššej právnej sily. Okrem uvedeného rieši Ústavný súd kompetenčné konflikty medzi 
ústrednými orgánmi štátnej správy, rozhoduje o sťažnostiach pre porušenie základných práv a 
slobôd, je oprávnený vykladať Ústavu Slovenskej republiky, resp. ústavné zákony.9 Na druhej 
strane vykonávajú všeobecné súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. 

Pod nezávislosťou rozumieme oddelenosť od ostatných orgánov štátnej moci, ktoré 
nemôžu intervenovať do rozhodovacej činnosti súdu.  

Druhý aspekt, nestrannosť, je vyjadrením požiadavky, aby súdy pri výkone rozhodo-
vacej činnosti rešpektovali iba zákon a ostať neutrálnym bez ohľadu na to, kto je účastníkom 
konania.10  

Súdnictvo je v podmienkach Slovenskej republike dvojinštančné (dvojstupňové). V 
prvom stupni sú vecne príslušné okresné súdy. Krajský súd vystupuje ako súd odvolací, t. j. 
rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam súdu prvého stupňa. V sústave sú-
dov stojí najvyššie Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje ako súd dovolací.11  

Už z horeuvedeného systému súdnictva v Slovenskej republiky možno vydedukovať, 
že z pohľadu hierarchie bude najvyššie stáť rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu Sloven-
skej republiky. Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je publikovaná v zbierke 

                                                 
8 § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
9 Bližšie pozri čl. 127 a nasl. zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
10 Číč, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Komentár. 1. vydanie.  Martin : Vydavateľstvo Mati-
ce slovenskej, 1997, s. 538. 
11 Bližšie pozri http://wwwold.justice.sk/. 
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2) Švajčiarsko: Švajčiarsky zákonník z roku 1907 vychádza z odlišných prístupov v 
porovnaní s francúzskym Code civil. Z úvodného ustanovenia vyplýva, že zákon sa má apli-
kovať na všetky právne otázky, na ktoré sa výslovne aplikuje niektoré jeho ustanovenie, alebo 
by sa malo aplikovať podľa svojho zmyslu a účelu. Za predpokladu, že takéto ustanovenie 
absentuje, sudca sa bude pri rozhodovaní spravovať zvykovým právom. Ak by chýbalo takéto 
obyčajové pravidlo, sudca rozhodne podľa pravidla, ktoré by bol určil sám normotvorca. Tretí 
odsek tohto ustanovenia požaduje, aby sa popri pravidlám už uvedeným rešpektovali riešenia 
ustálené a akceptované tak právnou vedou ako aj súdnou praxou.3 

3) Rakúsko: Podľa ust. § 6 rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch) nie je možné pripisovať právnej norme iný význam než ten, ktorý 
možno vyčítať zo samotného významu slov a z účelu, ktorý zákonodarca touto normou sledo-
val.4 Právni teoretici sa pri výklade tohto zákona priklonili k názoru, na základe ktorého je 
sudca viazaný textom zákona. Platné právo vnímali ako jadro obalené judikatúrou, ktorá toto 
jadro dopĺňa a napreduje za účelom adaptácie sa k novovzniknutým požiadavkám spoločnos-
ti.5 

4) Angloamerický právny systém: V úvode vymedzíme základný rozdiel medzi anglo-
americkou a kontinentálnou právnou kultúrou, do ktorej spadá i Slovenská republika. Konti-
nentálne právo je budované na práve písomnom, tzn. správanie ľudí je priamo obmedzené 
danými právnymi normami. Samotný zákon v takomto prípade reprezentuje všeobecné pra-
vidlo. Negatívnym aspektom je skutočnosť, že v takejto koncepcii objektívne nie je možné 
predvídať všetky situácie, ktoré do budúcna potencionálne ale i reálne môžu vzniknúť. 
Z dôvodu rešpektovania právnej istoty i z praktickým dôvodov však nie je možné neustále 
novelizovať platné právo novým spoločenským potrebám. V tejto oblasti vzniká široký prie-
stor pre interpretačnú činnosť súdov, aby mohli náležite nahradiť absentujúcu, resp. „nedoko-
nalú“ úpravu konkrétnej životnej situácie. Ak by sme súdom nepriznali možnosť zákon inter-
pretovať, výrazne by sme oklieštili sudcovskú zodpovednosť za spravodlivé rozhodnutia.6 

Naproti kontinentálnej právnej kultúre stojí angloamerický systém sudcovského práva 
(z angl. case law). Sudca v tomto systéme disponujeme osobitným postavením – tak ako v 
kontinentálnom práve, aj v tomto systéme je sudca oprávnený právo aplikovať. Rozdiel spo-
číva v činnosti sudcu, ktorou právo tvorí z (preto je angloamerický systém tiež charakterizo-
vaný ako judge made law). Angloamerický systém práva je reprezentovaný skladbou súdnych 
rozhodnutí, tzv. precedensov, ktoré predstavujú primárny prameň práva.7 

 
III. 

 
Právo Slovenskej republiky spravuje kontinentálnym právnym systémom, z tohto dô-

vodu si dovoľujeme tvrdiť, že činnosť a postavenie súdov je obdobné ako vo väčšine ostat-
ných demokratických krajinách budovaných na kontinentálnom právnom systéme.  

                                                 
3 „Art. 1 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Januar 2012): (1) Das Gesetz 
findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. (2) 
Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch 
ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde. (3) Es folgt dabei bewähr-
ter Lehre und Überlieferung.“ 
4 § 6 ABGB: „Einem Gesetze darf in der Anwendung kein anderer Verstand beigelegt werden, als welcher aus 
der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers 
hervorleuchtet.“ 
5 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 23. 
6 Tamtiež. 
7 Tóthová, M.: Právna komparatistika – Veľké právne systémy, Košice : UPJŠ, 2005, s. 86. 
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súdnych rozhodnutí. Hoci rozhodnutia tohto súdu nie sú v zmysle právneho poriadku Sloven-
skej republiky de iure záväzné, de facto sa na ne spravidla v praxi prihliada ako na prameň 
práva, a to najmä z dôvodu vyššej miere odbornosti a argumentačnej schopnosti sudcov Naj-
vyššieho súdu Slovenskej republiky. V praxi preto aktuálnejšie, novšie rozhodnutie Najvy-
ššieho súdu Slovenskej republiky disponuje vyššou mierou „záväznosti“ a sčasti akoby dero-
govalo rozhodnutie časovo staršie. Napriek charakteru slovenského právneho poriadku ako 
práva písaného je nevyhnutné, aby sa každý úspešný právnik zaoberal štúdiom judikatúry.12 
 

VI. 
 

V rámci úvah o spravodlivosti sa zastavíme pri niektorých atribútoch spravodlivého 
rozhodnutia. V prvom rade musí byť naplnená požiadavka súladu súdneho rozhodnutia so 
zákonom. Druhý atribút zastupuje skutočnosť, aby rozhodnutie bolo všeobecne a spoločensky 
akceptované. Takto dosiahnuté rozhodnutie súdu spravidla garantuje najvyššiu mieru spra-
vodlivosti, a to pre obe strany súdneho sporu.13 

V minulosti sa po roku 1948 prijatím zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poria-
dok do nášho právneho poriadku inkorporovala zásada materiálnej pravdy, ktorá bola chápaná 
ako záväzný postup súdu v súčinnosti s účastníkmi konania, aby bol náležite zistený skutočný 
stav veci. Proklamovaným cieľom vtedajšej právnej úpravy bola rýchla a účinná ochrana práv 
a oprávnených záujmov.14 Zásada materiálnej pravdy mala nadradené postavenie voči iným 
princípom civilného procesu. Toto tvrdenie potvrdzuje aj čl. 103 ods. 1 Ústavy ČSSR, podľa 
ktorého v konaní postupujú súdy tak, aby bol zistený skutočný stav veci a následne pri vlast-
nom rozhodovaní z neho vychádzajú.15 Zásada materiálnej pravdy v takomto ponímaní výraz-
ným spôsobom narúšala nezávislosti súdnictva. Vznikal priestor pre politickú manipuláciu. 
Pochybnosti o uplatňovaní tejto zásady vyjadril Nesrovnal nasledovne: „Ignorovalo sa to, že 
zisťovanie skutkového stavu veci nemôže byť nekonečné, že má určité medze, za ktorými strá-
ca zmysel.“16 

Plynutím času bola novelou Občianskeho súdneho poriadku odstránená požiadavka 
zisťovať „skutočný stav veci“. Uvedená formulácia bola nahradená zisťovaním „skutkového 
stavu veci“. Na prvý pohľad zmena v jednom slove, v konečnom dôsledku zmena v uplatňo-
vaní zásad občianskeho procesu – do popredia sa dostáva zásada formálne pravdy.17 Profesor 
Štajgr prezentoval formálnu pravdu ako takú pravda, ktorá negarantuje postačujúce zistenie  
objektívnej  pravdy.18 Podľa Nesrovnala je to taká pravda, ku ktorej sa dospelo spôsobom 
nezaručujúcim dostatočné zistenie objektívnej pravdy.19 Zásada formálnej pravdy sa vo vše-
obecnosti definuje ako zásada, podľa ktorej sa určuje výsledok procesu na základe rešpekto-
vania istých procesných foriem. V konečnom dôsledku výsledok uplatňovania tejto zásady sa 
nemusí stotožňovať so skutočnosťou.  

Vynára sa otázka, či zásada materiálnej pravdy bola nahradená zásadou pravdy for-
málnej, alebo naďalej paralelne existujú a uplatňujú sa simultánne. Ide o dilemu s dôsledkami 

                                                 
12 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 24.  
13 Tamtiež. 
14 Bližšie pozri § 6 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení platnom a účinnom v čase jeho 
prijatia. 
15 Čl. 103 ods. 1 Ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení 
neskorších predpisov.  
16 Nesrovnal, V.: Problém zásady materiálnej pravdy. In Justičná revue, 2003, č. 12, s. 1141. 
17 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 25. 
18 Štajgr, F.: Materiální pravda v občanském soudním řízení. Praha : Orbis, 1954, s. 10. 
19 Nesrovnal, V.: Několik úvah o dispoziční zásadě. In Právní obzor, 1975, č. 2, s. 319. 
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v aplikačnej praxi každého sudcu. Princíp materiálnej alebo formálnej pravdy je jednoznač-
ným ukazovateľom pre sudcu, inštruuje sudcu, do akej miery má skúmať stav veci – skutkový 
či skutočný? V záujme hľadania spravodlivosti je potrebné vysvetliť ako má postupovať sud-
ca, aby rozhodnutie bolo v konečnom dôsledku spravodlivé. 

Vzájomný vzťah medzi materiálnou a formálnou pravdou stručne vymedzil už pred 
viac ako 50 rokmi Boura. Podľa neho sa zásada materiálnej pravdy často nesprávne označova-
la za prostriedok eliminácie akýchkoľvek formálnych predpisov, a tým potieraniu procesu ako 
takého. Tvrdil, že táto zásada  má za následok odstránenie tých procesných formalít, ktoré 
obligatórne bránia zisteniu skutočných stavu veci. Zároveň obhajoval zásadu formálnej prav-
dy a konštatoval, že materiálnu pravdu by v konaní ani len nebolo možné zistiť, ak by nejest-
vovali systematicky usporiadané a organizované procesnoprávne predpisy.20 

V novodobom ponímaní civilného procesu sa už nehľadí na spravodlivosť ako na jedi-
né a najdôležitejšie kritérium, a to najmä pri čoraz viac aktuálnych rekodifikačných úvahách. 
Konanie pred súdom smerujúce k riešeniu právnych sporov je spravované určitými proces-
nými pravidlami a postupmi, ktoré sú regulované tak, aby rešpektovali požiadavku spravodli-
vosti zakladajúcej sa na pravde ako aj slobodu (autonómiu) voľby každého subjektu práva, 
mieru ich záujmu na veci, adekvátnu ochranu slabších a prirodzene i praktické aspekty ako 
rýchlosť a hospodárnosť konania a vydania výsledného rozhodnutia.21 

Vyššie uvedené procesné pravidlá a postupy sa koncentrujú v jeden celok prostredníc-
tvom občianskeho práva procesného. Cieľom právnej úpravy je dosiahnuť rovnováhu medzi 
jednotlivými hodnotami, a tak sa v praxi uprednostňuje pred zdĺhavou dôkladnosťou rýchlosť 
a hospodárnosť konania. Prirodzene, každý sudca sa má snažiť v rámci rozhodovacieho pro-
cesu dospieť k poznaniu pravdy, resp. o čo najväčšiu zhodu medzi skutkovými zisteniami a 
realitou, pri rešpektovaní procesných pravidiel.22 

V rámci občianskoprávnych sporov súdy postupujú v súlade s už spomínaným záko-
nom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„Občiansky súdny poriadok“). Ide o širokú paletu sporov osobitne vymedzenú v ustanovení § 
7 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého „súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné 
právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a 
hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné 
orgány“.23 Odsek 2 predmetného ustanovenia rozširuje aplikáciu noriem Občianskeho súdne-
ho poriadku aj na zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy.24 Z uvedeného vyplýva, že 
Občiansky súdny poriadok sa aplikuje takmer výlučne na všetky spory z oblasti súkromného 
práva ako aj na tzv. správne súdnictvo, z čoho vyplýva, že súdy Slovenskej republiky prejed-
návajú i otázky a spory verejného práva.25 

Nakoľko je právomoc slovenských súdov v oblasti občianskeho práva vymedzená po-
merne široko, je účelné a vhodné, aby sa uplatňovali rôzne procesné zásady na konania, ktoré 
sa svojou povahou výraznejšie od seba diferencujú. V súčasnej dobe sa preto už tradične zau-
žívalo delenie občianskoprávnych právnych vecí, o ktorých rozhodujú všeobecné súdy, na 
sporové a nesporové konania, pričom sú spoločne upravené v rámci jedného právneho predpi-
su (Občiansky súdny poriadok). Pre porovnanie uvádzame stav z prvej ČSR, kedy boli nespo-
rové konania regulované výlučne samostatným zákonom č. 100/1931 Zb. o základných usta-
noveniach súdneho konania nesporového. Hoci boli v Čechách i na Slovensku kodifikované 
                                                 
20 Boura, F., Leventalj, J. B., Klejnman, A. F.: O zásadách civilního procesu. Praha : Orbis, 1951, s. 14. 
21 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 25. 
22 Tamtiež.  
23 § 7 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. 
24 Bižšie pozri § 7 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. 
25 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 26. 
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súdnych rozhodnutí. Hoci rozhodnutia tohto súdu nie sú v zmysle právneho poriadku Sloven-
skej republiky de iure záväzné, de facto sa na ne spravidla v praxi prihliada ako na prameň 
práva, a to najmä z dôvodu vyššej miere odbornosti a argumentačnej schopnosti sudcov Naj-
vyššieho súdu Slovenskej republiky. V praxi preto aktuálnejšie, novšie rozhodnutie Najvy-
ššieho súdu Slovenskej republiky disponuje vyššou mierou „záväznosti“ a sčasti akoby dero-
govalo rozhodnutie časovo staršie. Napriek charakteru slovenského právneho poriadku ako 
práva písaného je nevyhnutné, aby sa každý úspešný právnik zaoberal štúdiom judikatúry.12 
 

VI. 
 

V rámci úvah o spravodlivosti sa zastavíme pri niektorých atribútoch spravodlivého 
rozhodnutia. V prvom rade musí byť naplnená požiadavka súladu súdneho rozhodnutia so 
zákonom. Druhý atribút zastupuje skutočnosť, aby rozhodnutie bolo všeobecne a spoločensky 
akceptované. Takto dosiahnuté rozhodnutie súdu spravidla garantuje najvyššiu mieru spra-
vodlivosti, a to pre obe strany súdneho sporu.13 

V minulosti sa po roku 1948 prijatím zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poria-
dok do nášho právneho poriadku inkorporovala zásada materiálnej pravdy, ktorá bola chápaná 
ako záväzný postup súdu v súčinnosti s účastníkmi konania, aby bol náležite zistený skutočný 
stav veci. Proklamovaným cieľom vtedajšej právnej úpravy bola rýchla a účinná ochrana práv 
a oprávnených záujmov.14 Zásada materiálnej pravdy mala nadradené postavenie voči iným 
princípom civilného procesu. Toto tvrdenie potvrdzuje aj čl. 103 ods. 1 Ústavy ČSSR, podľa 
ktorého v konaní postupujú súdy tak, aby bol zistený skutočný stav veci a následne pri vlast-
nom rozhodovaní z neho vychádzajú.15 Zásada materiálnej pravdy v takomto ponímaní výraz-
ným spôsobom narúšala nezávislosti súdnictva. Vznikal priestor pre politickú manipuláciu. 
Pochybnosti o uplatňovaní tejto zásady vyjadril Nesrovnal nasledovne: „Ignorovalo sa to, že 
zisťovanie skutkového stavu veci nemôže byť nekonečné, že má určité medze, za ktorými strá-
ca zmysel.“16 

Plynutím času bola novelou Občianskeho súdneho poriadku odstránená požiadavka 
zisťovať „skutočný stav veci“. Uvedená formulácia bola nahradená zisťovaním „skutkového 
stavu veci“. Na prvý pohľad zmena v jednom slove, v konečnom dôsledku zmena v uplatňo-
vaní zásad občianskeho procesu – do popredia sa dostáva zásada formálne pravdy.17 Profesor 
Štajgr prezentoval formálnu pravdu ako takú pravda, ktorá negarantuje postačujúce zistenie  
objektívnej  pravdy.18 Podľa Nesrovnala je to taká pravda, ku ktorej sa dospelo spôsobom 
nezaručujúcim dostatočné zistenie objektívnej pravdy.19 Zásada formálnej pravdy sa vo vše-
obecnosti definuje ako zásada, podľa ktorej sa určuje výsledok procesu na základe rešpekto-
vania istých procesných foriem. V konečnom dôsledku výsledok uplatňovania tejto zásady sa 
nemusí stotožňovať so skutočnosťou.  

Vynára sa otázka, či zásada materiálnej pravdy bola nahradená zásadou pravdy for-
málnej, alebo naďalej paralelne existujú a uplatňujú sa simultánne. Ide o dilemu s dôsledkami 
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Občianske súdne poriadky, nemohli sa aplikovať na nesporové konania, ktoré podliehali oso-
bitným procesným zásadám. V nadväznosti na historický vývoj na našom území sa od roku 
1950 upustilo od delenia na sporové a nesporové konanie a prevládali snahy o jednotný ob-
čiansky súdny proces založený na totožných procesných zásadách, čo prinieslo chaos a neisto-
tu okrem iného do radov sudcov v rámci ich rozhodovacej činnosti.26 

V súčasnosti sa už opätovne pristúpilo k overenému členeniu civilného procesu na 
sporové a nesporové konania, pričom sporové konania sa spravujú prejednacou zásadou27 a 
zásadou dispozičnou.28 Nesporové konanie stojí na antagonistických zásadách – vyšetrovacej 
zásade29 a zásade oficiality.30 Aj na prvý pohľad jednoduché delenie v aplikačnej praxi spôso-
buje menšie nezrovnalosti, kedy i v rámci sporového konania by bolo vhodné pouvažovať nad 
možnou ďalšou diferenciáciou, nakoľko niektoré spory (pracovnoprávne spory, spory zo spot-
rebiteľských zmlúv,...) by mohli byť opatrené napr. vyššou mierou aktivity sudcu pri uplatňo-
vaní zásady oficiality. 

Domnievame sa a súhlasíme s názorom Chovancovej, že by bolo vhodné opätovne 
pristúpiť k dôslednejšiemu uplatňovaniu prejednacej zásady, čím by sa konanie pred súdom 
v sporových veciach stalo viac kontradiktórnym. Výsledok vo veci samej by viac závisel od 
procesnej aktivity účastníkov konania. V opačnom ponímaní to znamená, že pasivita na strane 
účastníka bola postihnutá prípadným neúspechom. Dôrazné uplatňovanie prejednacej zásady 
môže mať v konečnom dôsledku za následok vydanie nespravodlivého rozhodnutia. Výraz-
nejšie by sa ale prejavila zásada hospodárnosti a rýchlosti konania, ktorá v priebehu rokov 
nadobúda na intenzite v súvislosti s problémom preťaženosti súdov. Legislatívnou úpravou 
rešpektujúcou túto zásadu by sa nepochybne docielilo i zvýšenie zodpovednosti účastníkov 
sporového konania, čo prirodzene nadväzuje na rýchlosť a hospodárnosť konania. 
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Občianske súdne poriadky, nemohli sa aplikovať na nesporové konania, ktoré podliehali oso-
bitným procesným zásadám. V nadväznosti na historický vývoj na našom území sa od roku 
1950 upustilo od delenia na sporové a nesporové konanie a prevládali snahy o jednotný ob-
čiansky súdny proces založený na totožných procesných zásadách, čo prinieslo chaos a neisto-
tu okrem iného do radov sudcov v rámci ich rozhodovacej činnosti.26 

V súčasnosti sa už opätovne pristúpilo k overenému členeniu civilného procesu na 
sporové a nesporové konania, pričom sporové konania sa spravujú prejednacou zásadou27 a 
zásadou dispozičnou.28 Nesporové konanie stojí na antagonistických zásadách – vyšetrovacej 
zásade29 a zásade oficiality.30 Aj na prvý pohľad jednoduché delenie v aplikačnej praxi spôso-
buje menšie nezrovnalosti, kedy i v rámci sporového konania by bolo vhodné pouvažovať nad 
možnou ďalšou diferenciáciou, nakoľko niektoré spory (pracovnoprávne spory, spory zo spot-
rebiteľských zmlúv,...) by mohli byť opatrené napr. vyššou mierou aktivity sudcu pri uplatňo-
vaní zásady oficiality. 

Domnievame sa a súhlasíme s názorom Chovancovej, že by bolo vhodné opätovne 
pristúpiť k dôslednejšiemu uplatňovaniu prejednacej zásady, čím by sa konanie pred súdom 
v sporových veciach stalo viac kontradiktórnym. Výsledok vo veci samej by viac závisel od 
procesnej aktivity účastníkov konania. V opačnom ponímaní to znamená, že pasivita na strane 
účastníka bola postihnutá prípadným neúspechom. Dôrazné uplatňovanie prejednacej zásady 
môže mať v konečnom dôsledku za následok vydanie nespravodlivého rozhodnutia. Výraz-
nejšie by sa ale prejavila zásada hospodárnosti a rýchlosti konania, ktorá v priebehu rokov 
nadobúda na intenzite v súvislosti s problémom preťaženosti súdov. Legislatívnou úpravou 
rešpektujúcou túto zásadu by sa nepochybne docielilo i zvýšenie zodpovednosti účastníkov 
sporového konania, čo prirodzene nadväzuje na rýchlosť a hospodárnosť konania. 
 
Literatúra 
 
[1] BOURA, F., LEVENTALJ, J. B., KLEJNMAN, A. F.: O zásadách civilního procesu. Pra-
ha : Orbis, 1951, 63 s.  
[2] ČÍČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Komentár. 1. vydanie. Martin : 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1997, 598 s. ISBN 80-7090-444-5. 
[3] CHOVANCOVÁ, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravod-
livosti). 3. vydanie. Bratislava : VO PF UK, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7160-283-5. 
[4] MACUR, J.: Civilní proces a zásada projednací. In Bulletin advokacie, 1997, č. 1, 107 s. 
ISSN 1210-6348. 

                                                 
26 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarzmus (aspekty moci, práva a spravodlivosti). 3. vydanie. Brati-
slava : VO PF UK, 2009, s. 26. 
27 Bližšie pozri Macur, J.: Civilní proces a zásada projednací. In Bulletin advokacie, 1997, č. 1, s. 13: Dôležitosť 
zásady prejednacej spočíva tak v umožnení hlbšieho pochopeniu povahy občianskeho konania, objasnení štruk-
túry civilného procesu, možnosti jednoducho diferencovať od iných druhov procesov, ako aj v tom, že aplikáciou 
prejednacej zásady sa občianskom súdnom konaní signifikantným spôsobom ovplyvňuje v praktickej rovine 
konanie zúčastnených subjektov, a to už od podania žaloby na súde až do vydanie konečného rozhodnutia 
a nadobudnutia jeho právoplatnosti.  
28 Dispozičná zásada spočíva v oprávnení účastníka konania disponovať s konaním, resp. s jeho predmetom. 
Súčasne je svojím spôsobom garanciou právnej istoty, nakoľko účastníkovi konania priznaná slobodná vôľa 
s konaním nakladať zabezpečuje istotu, že do pomerov  tohto účastníka nebude autoritatívnym spôsobom inter-
venovať štátny orgán. 
29 Vyšetrovacia zásada, nazývaná aj inkvizičná, predstavuje protiklad k zásade prejednacej. Od prejednacej zása-
dy sa odlišuje zvýšenou mierou aktivity súdu pri zhromažďovaní skutočností, ktoré tvoria základ pre vydanie 
súdneho rozhodnutia. Súd z úradnej povinnosti bez ohľadu na vôľu účastníkov konania zisťuje a preskúmava 
všetky relevantné skutočnosti či dôkazy nevyhnutné k „spravodlivému“ prejednaniu veci.  
30 Zásada oficiality ako protipól dispozičnej zásady spočíva v právomoci orgánu, ktorý je príslušný vo veci ko-
nať (prejednať vec a rozhodnúť), disponovať samotným konaním ako aj predmetom konania. 



 

 
信緯科技股份有限公司 

Hsin Wei Electronic Technology Co., Ltd. 
No.414, Sec. 2, Zhong Yang N. Rd., Beitou, Taipei City 112, Taiwan 

台北市112北投區中央北路二段414號 

TEL:886-2-2891-7952 FAX:886-2-2894-9622 
E-mail: cooling@hsinwei.com.tw  https://www.hsinwie.com.tw/ 

 
 
 

HsinWei Electronic Technology Co., Ltd. was founded in 1978 in Taipei and started 
as a manufacturer and producer of aluminum Heatsinks and RCA Jacks. 

 
Since 1992 we concentrate on designing and manufacturing motherboard Heatsinks 

and system thermal modules. 
 
With our efforts in the past three decades, the business has been growing and our 

thermal products are one of the best in the field, winning the confidence from the leading en-
terprises in both domestic and international such as ASUS, Gigabyte, MSI, SUPERMICRO, 
etc. 

We are becoming a comprehensive Thermal Solution Provider for Server, Desktop, 
VGA, Notebook, All in One and LED.  
 

For the convenience and a more effective customer service to our customers in Main-
land China, we have set up a manufacturing plant in Dongguan, Guangdong, China in 2004. 
Currently, we have service points in Taipei, Dongguan and Shanghai. 

 
We are committed to quality and environmental management. Our facilities are certi-

fied under ISO 9001:2008 quality and ISO 14001:2004 environmental standard. We also be-
came one of the members in G.P. PASS (Green Partner Pass). 
 

We will continue to innovate and provide the best quality products and services in the 
thermal industry. Our ultimate goal is to achieve 100 % customers satisfaction. 
 
 
 
 



 

 
Prezentácia spoločnosti 

 
 Audítorská a účtovnícka spoločnosť EKOBILANZ, s. r. o. vznikla v roku 1996. V tomto roku 
začala pôsobiť aj ako audítorská spoločnosť na základe licencie udelenej Slovenskou komorou audíto-
rov. 
 Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie nasledovných služieb v oblasti podnikovej eko-
nomiky: 
 
 účtovný audit – priebežný a ročný, 
 organizačné a účtovné poradenstvo, 
 vedenie účtovníctva – podvojné a jednoduché, 
 finančné analýzy, 
 podnikateľské zámery,  
 overenie konsolidovanej účtovnej závierky. 
 
 V súčasnosti zamestnáva 3 stálych a dvoch externých odborných zamestnancov. Z uvedeného 
počtu sú dvaja účtovníci a jeden audítor, ktorý je zároveň aj daňovým poradcom. 
 
 Počas svojej šestnásťročnej pôsobnosti poskytla spoločnosť ekonomické poradenstvo a vyko-
nala audit ročných účtovných závierok v mnohých firmách, vrátane obchodných, výrobných a vydava-
teľských, a tiež v orgánoch verejnej správy. Našimi klientmi sú spoločnosti zaradené do Trend Top 
200. 
___________________________________________________________________________ 
 

Presentation of the company 
 

EKOBILANZ, s. r. o. (limited corporation) started up in 1996. The company was in the same 
year given the licence of the Slovak Chamber of auditors to act as auditing company.  
 
 The central object of its agency is to provide the following services in the field of economy:  
 

 Account auditing  – continuous and annual,  
 Organizational and accounting consultancy,  
 Supervision of accounting – double counting and single-entry bookkeeping,  
 Financial analysis, 
 Enterprise prospectus,  
 Audit of consolidated statement of accounts.  

 
There are currently employed three full-time and two part-time experts. Out of the listed are two 

accountants and one is auditor. Auditor is at the same time also tax adviser.  
 

During sixteen years of the activity the company has provided economic counselling and realised 
annual audit in many companies, including bussiness and production companies, companies dealing 
with activities in publishing, and in the bodies of the state administration. Our clients are companies 
belonging to Trend Top 200. 
 

EKOBILANZ s. r. o. 
IČO: 35 685 981▪IČ DPH: 2020308708 

Pri Suchom mlyne 90 ▪ 811 04 Bratislava ▪ Tel: 02/54775077, 54775693 ▪ Fax: 02/54775077 ▪ E-mail: ekobilanz@ekobilanz.sk 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 10601/B 

 

 
信緯科技股份有限公司 

Hsin Wei Electronic Technology Co., Ltd. 
No.414, Sec. 2, Zhong Yang N. Rd., Beitou, Taipei City 112, Taiwan 

台北市112北投區中央北路二段414號 

TEL:886-2-2891-7952 FAX:886-2-2894-9622 
E-mail: cooling@hsinwei.com.tw  https://www.hsinwie.com.tw/ 

 
 
 

HsinWei Electronic Technology Co., Ltd. was founded in 1978 in Taipei and started 
as a manufacturer and producer of aluminum Heatsinks and RCA Jacks. 

 
Since 1992 we concentrate on designing and manufacturing motherboard Heatsinks 

and system thermal modules. 
 
With our efforts in the past three decades, the business has been growing and our 

thermal products are one of the best in the field, winning the confidence from the leading en-
terprises in both domestic and international such as ASUS, Gigabyte, MSI, SUPERMICRO, 
etc. 

We are becoming a comprehensive Thermal Solution Provider for Server, Desktop, 
VGA, Notebook, All in One and LED.  
 

For the convenience and a more effective customer service to our customers in Main-
land China, we have set up a manufacturing plant in Dongguan, Guangdong, China in 2004. 
Currently, we have service points in Taipei, Dongguan and Shanghai. 

 
We are committed to quality and environmental management. Our facilities are certi-

fied under ISO 9001:2008 quality and ISO 14001:2004 environmental standard. We also be-
came one of the members in G.P. PASS (Green Partner Pass). 
 

We will continue to innovate and provide the best quality products and services in the 
thermal industry. Our ultimate goal is to achieve 100 % customers satisfaction. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien 
 
Zborník vedeckých článkov 
 
Bratislava: 2014 
 
Počet strán: 237 
 
Tlač:  
MERKURY, spol. s r. o.  
Martinčekova 2  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika 
Tel.: +421/2/5341 5922  
 
 
 
 
                                                                                         ISBN 978-80-89458-34-9 
 


