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Predhovor 
 

 Teória pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia neustále prináša pre akade-
mickú obec vedecké výzvy, ktoré sú zamerané na riešenie rôznych problémov. Tieto môžu 
byť tak nové, ako aj pretrvávajúce, pričom v mnohých prípadoch vyplývajú z príslušnej legis-
latívy, súdnej judikatúry alebo aplikačnej praxe. Vzájomný vzťah medzi uvedenými sférami 
a právnou teóriou je bezprostredný a veľmi intenzívny, keďže vzájomne sa ovplyvňujú.  
 Zborník vedeckých článkov, ktorý máte k dispozícii, je zostavený z príspevkov auto-
rov, ktorí sa špecializujú najmä na pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, európske 
právo a správne právo. V zborníku sú prezentované najnovšie vedecké poznatky z oblasti teó-
rie uvedených právnych odvetví.  

Predmet bádania, ktorý si autori v jednotlivých vedeckých článkoch zvolili, je skúma-
ný na základe rôznych vedeckých metód. Súčasťou každého príspevku sú konkrétne závery, 
a to s rôznym obsahom, ako napr. definičné návrhy, legislatívne odporúčania smerom pro 
futuro, úvahy de lege lata a de lege ferenda, príp. ďalšie odporúčania pre aplikačnú sféru. 

Obsah vedeckých článkov nereflektuje iba na aktuálny spoločensko-právny vývoj, pre-
tože existujú teoretické problémy, ktoré majú dlhodobý až neuralgický charakter. Na druhej 
strane teória pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia musí vykazovať schopnosť 
sebareflexie s ohľadom na evolúciu práva do budúcnosti. Je preto nevyhnutné, aby právni 
teoretici disponovali i intuitívnou schopnosťou predvídať ďalší vývoj a navrhovať riešenia 
potenciálnych problémov.  

Som úprimne potešený, že zborník vedeckých článkov bol zostavený v spolupráci s 
ďalšími vysokými školami. Táto skutočnosť potvrdzuje fakt, že v Slovenskej republike pôsobí 
vysoko kvalifikovaná základňa právnych teoretikov, ktorí majú záujem o ďalší rozvoj teórie 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. 
 
 
 V Bratislave, dňa 7. mája 2013 
 

JUDr. Michal Kuril, PhD.  
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Manažérska zmluva ako právny vzťah sui generis 
 

JUDr. Ľubica Haviarová 
 JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 
I. Teoreticko-právne východiská 

 
 S prechodom z centrálne riadenej na trhovú ekonomiku je spojený vznik a existencia 
tzv. podnikateľského prostredia. Štát fungovanie tejto sféry podporuje viacerými mechaniz-
mami, spomedzi ktorých je osobitne významné legislatívne prostredie. Výkon podnikateľskej 
činnosti upravujú viaceré právne odvetvia, pričom k najvýznamnejším možno v tejto súvislos-
ti zaradiť obchodnoprávnu a pracovnoprávnu reguláciu. Uvedené legislatívy sa dopĺňajú, zá-
roveň sa môžu do určitej miery deformovať, a to najmä v tom prípade, ak skúmame, aké sub-
jektívne „výhody“ alebo „nevýhody“ poskytujú rôznym účastníkom podnikateľských vzťa-
hov.  

Spomenutá deformácia je následkom najmä vzájomnej konkurencie zmluvných typov 
súkromného práva1 (napr. zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, príkaznej zmluvy, zmluvy 
o výkone funkcie) a zmiešaného práva2 (pracovnej zmluvy), v ktorom sa extenzívne i inten-
zívne prejavujú tak súkromnoprávne, ako aj verejnoprávne prvky.3 Na normatívnej úrovni 
však nemožno obsah a charakter podnikateľského prostredia identifikovať výlučne zo vzťahu 
k vnútroštátnemu právu Slovenskej republiky (išlo by o reštriktívne chápanie), pretože integ-
račné procesy dlhodobo smerujú k spoločnému európskemu trhu. 
 Po roku 1990 sa v podnikovej praxi začal postupne rozširovať osobitný zmluvný typ 
s označením manažérska zmluva. Na základe tohto právneho vzťahu spravidla dochádza 
k zmluvnej úprave práv a povinností medzi podnikateľskými subjektmi na jednej strane 
a vrcholovými manažérmi4 týchto subjektov na druhej strane. Manažérska zmluva je zmluva, 
to znamená, že ide o dvojstranný právny úkon, ktorý musí nadväzovať najmä na univerzálne 
požiadavky teórie občianskeho a pracovného práva, pokiaľ skúmame podmienky platnosti, či 
prípadné vady právnych úkonov.  

Zároveň platí, že právne vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi a ich vrcholovými 
manažérmi nemôžu byť v rozpore s niektorými osobitnými právnymi predpismi, ktoré zaka-
zujú napr. nelegálnu prácu alebo nelegálne zamestnávanie.5 Nie je totiž možné bez akýchkoľ-
vek pochybností tvrdiť, že manažérska zmluva by sa mala považovať za zmluvný typ, na zá-
klade ktorého sa vykonáva výhradne „práca“, a to bez znakov „závislej práce“, avšak ani jej 
označenie v zmysle „klasického“ zmluvného vzťahu určeného výlučne na výkon „závislej 
práce“ nie je správne, pretože manažérska zmluva predstavuje interdisciplinárnu zmluvnú 
mutáciu medzi súkromným a zmiešaným právom. 
 Využívanie manažérskej zmluvy v praxi vyplýva predovšetkým z požiadavky, aby 
vrcholoví manažéri (vrcholový manažment) boli s podnikateľským subjektom viazaní o niečo 
voľnejších právnym vzťahom, tzn. viac súkromnoprávnym vzťahom než pracovnoprávnym 
vzťahom, pre ktorý sú charakteristické napr. rozsiahle verejnoprávne ingerencie. Posilnenie 
princípu zmluvnej voľnosti, limitovanie „vonkajších“ zásahov zákonodarcu, prevaha dispozi-

                                                           
1 Občianskeho práva a obchodného práva. 
2 Pracovného práva. 
3 Duálny systém výkonu „práce“, ktorá nespĺňa znaky „závislej práce“, v občianskoprávnych alebo obchodnop-
rávnych vzťahoch, resp. „závislej práce“ v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch, je potvrdený 
už v znení článku 35 Ústavy Slovenskej republiky.  
4 Pod pojmom vrcholoví manažéri je potrebné rozumieť napr. členov štatutárnych orgánov obchodných spoloč-
ností (konateľov), príp. riaditeľov rôznych podnikateľských subjektov.  
5 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 
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tívnych a relatívne dispozitívnych právnych noriem nad kogentnými právnymi normami, t. j. 
dotváranie zmluvného vzťahu skôr na úrovni konsenzuálnych dohôd, zároveň však potvrdenie 
viacerých pracovnoprávnych inštitútov, to sú teoreticko-právne východiská zmluvného vzťa-
hu sui generis – manažérskej zmluvy.  

Pôsobnosť Zákonníka práce voči vrcholovým manažérom by mohla byť preto obme-
dzená, delegovaná alebo subsidiárna, keďže vrcholoví manažéri predstavujú fyzické osoby, 
ktoré sú síce vo vzťahu podriadenosti k podnikateľskému subjektu (imanentný znak „závislej 
práce“), ale zároveň disponujú významnou mierou samostatnosti pri výkone „práce“ (neopo-
menuteľný znak podnikania alebo živnosti), ktorú Zákonník práce v takomto rozsahu nepri-
púšťa.  

Viac sa prikláňame k názoru, aby smerom pro futuro bol prijatý osobitný právny pred-
pis, ktorý kodifikuje právne vzťahy medzi vrcholovými manažérmi a podnikateľskými sub-
jektmi, pričom vo vzťahu k Zákonníku práce pôjde o delegovanú pôsobnosť (tzn. Zákonník 
práce by sa na tieto právne vzťahy aplikoval iba vtedy, ak to výslovne ustanoví osobitný práv-
ny predpis) – toto riešenie prehlbuje legislatívnu autonómnosť a vytvára predpoklady na po-
stupné osamostatnenie sa (..tu je namieste skúmať aj istý hodnotový „problém“, pretože oso-
bitný právny predpis môže spôsobiť atomizáciu, neprehľadnosť, príp. duplicitnosť právnej 
úpravy – ak sa využije delegovaná alebo subsidiárna pôsobnosť, ktoré predpokladajú existen-
ciu špeciálnej právnej normy [..] ..inak môže vzniknúť pomerne neprehľadný stav 
s množstvom výnimiek, ak sa na „umelú“ syntézu uplatní napr. obmedzená pôsobnosť Zákon-
níka práce).  

Pred zaradením vrcholových manažérov do subsidiárnej pôsobnosti Zákonníka práce 
(§ 3) bez prijatia osobitného právneho predpisu varuje aj príklad z nedávnej minulosti, kedy 
sa v tomto druhu pôsobnosti de iure ocitli profesionálni športovci v kolektívnych športoch 
(2001), ale osobitný právny predpis bol prijatý až v roku 2008,6 čo de facto znamenalo priamu 
úplnú (a v tomto prípade iracionálnu) pôsobnosť Zákonníka práce.  

 
II. Pojmy „vrcholový manažér“ a „manažérska zmluva“ 

 
Výraz „vrcholový“7 je pravdepodobne potrebné považovať za obsahový ekvivalent 

slova „vedúci“ alebo „riadiaci“. Bazálny rozdiel medzi „manažérom“ a „vrcholovým manažé-
rom“ vnímame obdobne ako rozdiel medzi „zamestnancom“ a „vedúcim zamestnancom“ (tzn. 
v kontexte širšieho rozsahu práv a povinností na vertikálnej, ako aj horizontálnej úrovni pod-
nikateľského subjektu, príp. organizácie zamestnávateľa). Je však otázne, či by aj v prípade 
„manažérov“, ktorí nie sú „vrcholovými manažérmi“, mala právna úprava umožňovať posil-
ňovanie princípu zmluvnej voľnosti.  

Takýto odklon od sféry pracovného a sociálneho zákonodarstva, a to za „každú cenu“, 
vnímane skôr ako neštandardný. Flexibilita ako súčasť právnych vzťahov, ktorá akcentuje 
súkromnoprávne idey, nesmie ustúpiť zdravému rozumu. Je pozoruhodné, že v pracovnej in-
zercii8 sa vyskytuje veľké množstvo pracovných ponúk na miesto „manažéra“, pričom neraz 
je zrejmé, že v skutočnosti nejde o „manažéra“ v zmysle „vrcholového manažéra“, keďže 
takáto pracovná pozícia nemá žiadny alebo iba minimálny  riadiaci potenciál.  

Naopak, je možné vysloviť dôvodnú obavu, že miesto „manažéra“ neraz znamená za-
stretý právny vzťah, „legitimizovanie“ nútenej živnosti, príp. skrýva ďalšie latentné dôvody 

                                                           
6 Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov. 
7 Niekedy je možné sa stretnúť aj s označením „najvyšší manažér“, „top manažér“, „manažér prvej línie“, „head 
manager“ a pod. 
8 Pozri napr.  internetovú stránku www.profesia.sk.   
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podnikateľského subjektu, ktorý by mal uvedené miesto obsadiť zamestnancom v pracovno-
právnom vzťahu.9 
 Ako definovať pojmy „manažér“ a „vrcholový manažér“? Domnievame sa, že je mož-
né, aby bol pojem „vrcholový manažér“ definovaný v pozitívnom slova zmysle (t. j. lege artis 
sa potvrdilo, o aký subjekt sa jedná), ako aj v negatívnom vyjadrení (t. j. vylúčilo sa spájanie 
pojmov „manažér“ a „vrcholový manažér“ a ich následné obsahovo-legislatívne stotožňova-
nie).  

Pod pojmom „vrcholový manažér“ navrhujeme rozumieť výlučne takú fyzickú osobu, 
ktorej „práca“ spĺňa viaceré znaky „závislej práce“ (v zákone by bolo potrebné počet znakov 
určiť), pričom v jej priamej riadiacej pôsobnosti je väčší zamestnancov alebo ďalších fyzic-
kých osôb v iných právnych vzťahoch – napr. obchodnoprávnych (v zákone by bolo rovnako 
potrebné počet takýchto osôb konkretizovať).  

Za „vrcholového manažéra“ nepovažujeme akéhokoľvek iného „manažéra“ (nižšieho 
manažéra, stredného manažéra), ktorého „práca“ nevykazuje znaky uvedené v definícii „vr-
cholového manažéra“ (tu je dôvodné vysloviť záver o tom, že „manažér“ bez statusu „vrcho-
lového manažéra“ je fakticky „vedúcim zamestnancom“).  

Vrcholový manažér je fyzická osoba, ktorá má obdobné právne postavenie ako vedúci 
zamestnanec, keďže prácu ním vykonávanú charakterizujú viaceré znaky, ktoré sú typické pre 
„závislú prácu“ (napr. ekonomická závislosť od osoby alebo subjektu, v prospech ktorého sa 
za protihodnotu práca vykonáva), zároveň však aj niektoré znaky, ktoré sú vlastné „podnika-
niu“ alebo výkonu „živnostenského oprávnenia“ (napr. exponovanie osobnej nezávislosti). 

 Z hľadiska osobnej pôsobnosti preto „vrcholových manažérov“ nezaraďujeme medzi 
zamestnancov, podnikateľov ani živnostníkov. Táto osobitná profesijná oblasť predstavuje 
špecifickú kategóriu na trhu práce, ktorej vzťah k jednotlivým právnym odvetviam musí byť 
postupne precizovaný (navrhujeme ju regulovať osobitným právnym predpisom). 
 Pojem „manažérska zmluva“ môže systémovo nadväzovať na vymedzenie pojmu „vr-
cholový manažér“. V súčasnosti (a vo väčšine prípadov) zlučuje právna teória s manažérskou 
zmluvou rôzne druhy zmlúv, predmetom a obsahom ktorých je úprava výkonu „práce“, ktorá 
má ťažiskovo riadiaci charakter.  

Tu je podstatné, aby manažérska zmluva nepredstavovala svojvoľne využívanú („zne-
užívanú“) alternatívu pracovnej zmluvy, ale aby skutočne slúžila svojmu pôvodnému účelu, t. 
j. vytvárala slobodnejšie prostredie pre výkon vrcholových manažérskych činností. Slobod-
ným prostredím chápeme vyššiu mieru samostatnosti práce, a to najmä pokiaľ ide 
o organizáciu práce v jej všeobecnom vyjadrení (miesto, čas, odmena, skončenie právnych 
vzťahov atď.).  

Manažérska zmluva by mala predstavovať zmluvný vzťah medzi podnikateľským sub-
jektom a vrcholovým manažérom, súčasťou ktorého sú vzájomné práva a povinnosti zmluv-
ných strán. Je to záväzkový vzťah, ktorý zakladá možnosť využívať rôzne procesné inštitúty 
právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu príslušných práv alebo povinností, resp. neplneniu 
konkrétneho záväzku/-ov.           

 
III. Ďalšie úvahy de lege lata a de lege ferenda 

 
 Objektívne treba pripustiť, že manažérska zmluva je v aplikačnej praxi pomerne rozší-
rený zmluvný typ. V mnohých prípadoch je využívaná nielen podnikateľskými subjektmi so 

                                                           
9 V rámci aplikovaného výskumu uskutočneného v období od 1. decembra 2012 do 31. januára 2013 sme 
v internetových, printových, rozhlasových a televíznych médiách analyzovali spolu 543 pracovných ponúk na 
výkon činnosti „manažéra“, z ktorých sme 182 (t. j. 33,51%) označili ako „podozrivé“ pracovné ponuky, prav-
depodobne zastierajúce pracovnoprávne a obdobné pracovné vzťahy.  
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stovkami až tisícami zamestnancov, ale aj menším subjektmi, kde počet zamestnancov dosa-
huje počet iba niekoľkých desiatok.  

Navyše, manažérske pozície sa v súčasnosti vytvárajú v tak veľkom počte subjektov, 
že ich klasifikácia je nesmierne rozsiahla a diverzifikovaná (napr. podnikateľské subjekty 
s majoritným alebo minoritným podielom štátu, podnikateľské subjekty tuzemské alebo za-
hraničné atď.). Aj samotný výkon činnosti manažéra ovplyvňuje jeho zameranie, s osobitným 
zreteľom na prácu, ktorú manažér vykonáva, rozlišujeme napr. generálnych manažérov, špe-
cializovaných manažérov, detailnejšie napr. krízových manažérov, manažérov kontroly a pod.  

Na vertikálnej úrovni organizácie zamestnávateľa môžeme manažérov členiť spravidla 
na 1) vrcholových, 2) strednej úrovne a 3) nižšej úrovne.  

Uplatňovanie manažérskej zmluvy tu môžeme vnímať v zásade v dvoch rovinách, po 
prvé, pri extenzívnom výklade je možné s akýmkoľvek manažérom uzatvoriť manažérsku 
zmluvu, ak sa výkon práce manažéra plnohodnotne nezhoduje s vymedzením závislej práce, 
inak musí dôjsť k uzatvoreniu pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu, po 
druhé, pri reštriktívnom výklade by mohlo byť prípustné manažérsku zmluvu uzatvoriť iba 
s takým manažérom, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá (aktuálne takéto kritériá neexis-
tujú) a ktorého zákon označuje ako vrcholového manažéra.  

Zastávame skôr názor, aby sa z hľadiska právnych vied pojmy „manažér strednej 
úrovne“ a „manažér nižšej úrovne“ považovali za príbuzné synonymá k pojmu „vedúci za-
mestnanec“. Napríklad miera samostatnosti výkonu práce manažéra strednej alebo nižšej 
úrovne sa neraz preukazuje natoľko komplikovane, že vôbec nemusí byť zrejmé, či takýto 
manažér nemá mať právny status vedúceho zamestnanca a jeho manažérska zmluva je len 
zastretým právnym úkonom.  

Manažérska zmluva a pracovná zmluva sa zhodujú v charakterovom určení „práce“, 
resp. „závislej práce“, keďže v oboch prípadoch ide o druhové určenie. Pokiaľ však „závislú 
prácu“ je možné určiť aj výsledkom práce napr. na základe dohody o vykonaní práce, je reál-
ne predpokladať, že podobne by sa konštruovala aj „dohoda o vykonaní manažérskej práce“, 
a to najmä preto, že práca vymedzená výsledkom, a nie druhom, je skôr typická pre súkromné 
právo, než zmiešané právne odvetvie. 

Manažérska zmluva je pomerne často spájaná aj so zmluvou o výkone funkcie (§ 66 
ods. 3 Obchodného zákonníka), ktorá sa aplikuje v obchodnoprávnych vzťahoch medzi pod-
nikateľmi. Prípadná kolízia medzi Obchodným zákonníkom a Zákonníkom práce musí byť 
v tomto kontexte riešená v prospech obchodnoprávneho kódexu, ak ide o zariaďovanie záleži-
tostí spoločnosti, pričom výlučne v situácii, kedy nebude existovať pochybnosť o tom, že ur-
čité konanie (rozhodovanie) má pracovnoprávny základ, sa uprednostní pracovnoprávny kó-
dex (tento prístup je potrebný najmä so zreteľom na § 7 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktoré-
ho so zamestnancom, ktorý je aj štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, 
dohodne podmienky podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce v pracovnej zmluve orgán alebo 
právnická osoba, ktorá ho ako štatutárny orgán ustanovila).  

Z uvedeného je zjavné, že manažérska zmluva a pracovná zmluva sú dva rozdielne 
zmluvné typy, ktoré síce môžu vzájomne dotvárať obsah práce fyzickej osoby, avšak sú bu-
dované na rozdielnych legislatívnych základoch. V praxi môže vzniknúť aj situácia, kedy vý-
kon práce manažéra bude zabezpečený súčasne dvomi zmluvami, a to manažérskou zmluvou 
a pracovnou zmluvou. V tomto prípade sa pracovná zmluva uzatvára v súlade so Zákonníkom 
práce a manažérska zmluva v zmysle Obchodného zákonníka (na všetky výhody, ktoré obe 
legislatívy potvrdzujú, je manažér, resp. zamestnanec v plnom rozsahu oprávnený).  

Táto situácia nastáva spravidla vtedy, ak má manažér postavenie člena štatutárneho 
orgánu – konštantná súdna judikatúra však opakovane deklaruje, že činnosť štatutárneho or-
gánu spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže fyzická osoba vykonávať v pracovnopráv-
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nom vzťahu, pretože táto činnosť nie je určená druhom práce, a to ani v tom prípade, ak člen 
štatutárneho orgánu nie je spoločníkom obchodnej spoločnosti. 

Manažéri, ktorí majú právny status štatutárnych orgánov podnikateľského subjektu, sa 
v odbornej literatúre označujú aj ako tzv. primárna línia manažérov. Obchodnoprávny vzťah 
medzi takýmito manažérmi a obchodnou spoločnosťou vzniká ex lege a spravuje sa Obchod-
ným zákonníkom [podľa § 261 ods. 6 písm. a) sa právne vzťahy štatutárnym orgánom a ob-
chodnou spoločnosťou riadia podľa Obchodného zákonníka]. V tejto súvislosti môže byť 
problémom skutočnosť, že vnútroštátne právo Slovenskej republiky nedisponuje dostatočným 
počtom zmluvných vzťahov, ktoré možno medzi manažérom a podnikateľským subjektom 
využiť. „Previazanosť“ s Obchodným zákonníkom prináša veľký počet atypických (hybrid-
ných) zmlúv, prostredníctvom ktorých si účastníci upravujú vzájomné práva a povinnosti na 
obchodnoprávnom základe, pričom ich originálny pôvod vychádza z pracovného zákonodar-
stva. Využitie mandátnej zmluvy je v tomto prípade nešťastné, keďže nezakladá mandátny 
vzťah, ale iba konkretizuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu, ktorý je už založe-
ný, a to na základe vymenovania alebo voľby.     

Skupina manažérov (nižší manažéri, strední manažéri), ktorí majú slabšie postavenie 
ako vrcholoví manažéri, sú pomenovaní ako tzv. sekundárna línia manažérov. Pre činnosti, 
ktoré vykonávajú, je charakteristická silnejšia subordinácia voči podnikateľskému subjektu 
a naplnenie väčšieho počtu znakov závislej práce, preto je ich možné dôslednejšie spájať 
s vedúcimi zamestnancami. Podobne ako vrcholoví manažéri i títo manažéri riadia zamest-
nancov, avšak ich manažérska zmluva má pracovnoprávny základ, t. j. ide z ich strany 
o pracovnoprávny vzťah a výkon závislej práce.   

Zaradenie manažérskej zmluvy do konkrétneho právneho odvetvia je pomerne kom-
plikované. Expressis verbis ju totiž nepotvrdzuje Zákonník práce, Obchodný zákonník, ani 
žiadny ďalší právny predpis, na druhej strane sa tento zmluvný typ môže vyskytnúť tak 
v prostredí pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov, ako aj v obchodnoprávnych 
vzťahoch.  

S ohľadom na konštatované možno vysloviť tvrdenie o tom, že manažérska zmluva je 
atypicky zmluvný vzťah, ktorý sa vo sfére súkromného práva môže objaviť aj ako nepomeno-
vaná zmluva, avšak vo sfére pracovného práva je neprípustný. Dôvodom je princíp numerus 
clausus zmluvných typov pracovného práva, t. j. uzavretosť tohto počtu. Kogentné ustanove-
nie § 18 Zákonníka práce totiž potvrdzuje, že jediným zmluvným vzťahom pre uzatvorenie 
pracovného pomeru je pracovná zmluva.  

Výnimkou je situácia, kedy by na základe zmluvy, ktorá je pomenovaná ako „mana-
žérska zmluva“, ale obsahovo sa zhoduje s „pracovnou zmluvou“, bol založený pracovný po-
mer, pretože pre identifikáciu zmluvy v pracovnom práve by mal byť v takejto situácii rozho-
dujúci jej obsah, a nie názov. Založenie pracovného pomeru na základe manažérskej zmluvy 
je prípustné, ak manažérska zmluva obsahuje všetky podstatné (obligatórne) náležitosti, ktoré 
Zákonník práce vyžaduje pre uzatvorenie pracovnej zmluvy. V zmysle voliteľných (fakulta-
tívnych) náležitostí takejto manažérskej zmluvy si zmluvné strany môžu upresňovať osobitné 
práva a povinnosti manažéra, benefity, ktoré môže manažér výkonom svojej činnosti získať 
(napr. odmeny, služobné motorové vozidlo, telefón, príp. ubytovanie), alebo ďalšie skutoč-
nosti (takto dotvorená manažérska zmluva však bude stále predstavovať pracovnoprávny 
vzťah určený pre výkon závislej práce). 

Ak má manažérska zmluva pracovnoprávny základ, musí byť odplatná, inak by bola 
absolútne neplatná. Výška odmeny (mzdy) je zdola garantovaná sumou minimálnej mzdy pre 
príslušný kalendárny rok, smerom zhora je však bez obmedzení. Z tohto hľadiska dochádza 
v aplikačnej praxi často k prípadom, kedy je odmeňovanie manažéra neprimerane vysoké, a to 
bez ohľadu na aktuálnu finančnú situáciu podnikateľského subjektu (ekonomická stagnácia, 
hospodárska kríza, hrozba konkurzného konania). Tento stav môže v konečnom dôsledku 
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priniesť situáciu, kedy odmeňovanie manažéra bude v rozpore s dobrými mravmi. Ako efek-
tívna prevencia uvedeného problému by mohla slúžiť inovatívna legislatíva, ktorá by odme-
ňovanie manažérov (obzvlášť v podnikateľských subjektoch s účasťou štátu) prepojila na 
hospodárske (finančné) výsledky spoločnosti.   

V právnej úprave manažérskej zmluvy by bolo možné v budúcnosti vytvoriť určitý 
zmluvný dualizmus, a to napr. spôsobom, že v súlade s osobitným právnym predpisom (napr. 
zákonom o zmluvných vzťahoch na výkon práce vrcholových, stredných a nižších manažérov?) 
by sa uzatvárala „voľnejšia“ (viac súkromnoprávna) manažérska zmluva medzi vrcholovým 
manažérom a podnikateľským subjektom, resp. „tuhšia“ (viac pracovnoprávna) manažérska 
zmluva medzi stredným alebo nižším manažérom a podnikateľským subjektom.  

Uvedené predpokladá vytvorenie normatívneho systému pre kategorizovanie manažé-
rov – vzhľadom k veľkému rozptylu manažérskych pozícií to považujeme za riešenie, ktoré 
stojí za zváženie, pretože miera samostatnosti výkonu činnosti stredného alebo nižšieho ma-
nažéra, ktorá je obmedzovaná zo strany vrcholového manažéra (ak v organizácii podniku pô-
sobí) a/alebo podnikateľského subjektu, je menšia, ako pri vrcholovom manažérovi, ktorého 
„limituje“ iba samotný podnikateľský subjekt, keďže strední a nižší manažéri sú mu podria-
dení. 

Typizácia zamestnancov v organizácii zamestnávateľa je možná podľa mnohých krité-
rií (napr. druhy pracovného pomeru, rozsahy pracovného času a pod.). Ak za takéto kritérium 
stanovíme rozsah riadiacich oprávnení a povinností zamestnancov, môžeme uvažovať o sku-
pine tzv. operatívnych zamestnancov, ktorí nie sú zodpovední za výkon práce ostatných spo-
luzamestnancov, ako aj o skupine tzv. riadiacich zamestnancov, ktorí sa za pracovný výkon 
spoluzamestnancov zodpovedajú.  

Manažéri (vrcholoví, strední, nižší) patria charakterom svojej práce vo voľnej interpre-
tácii medzi riadiacich zamestnancov. Napriek uvedenému platí, že ak príslušný manažér uza-
tvorí manažérsku zmluvu, nezískava tým právne postavenie riadiaceho zamestnanca ipso iure 
ako ho upravuje Zákonník práce. Statusová zhoda medzi manažérmi a vedúcimi zamestnan-
cami totiž nie je normatívne formalizovaná v rámci jedného právneho odvetvia (hoci určitá 
analógia riadiacich činností je preukázateľná), ale vo viacerých právnych normách rôznych 
právnych odvetví (pracovného práva, obchodného práva).  

Pojem „manažér“ Zákonník práce na rozdiel od pojmu „zamestnanec“ nedefinuje. Ak 
však pripustíme, že manažér predstavuje osobitný typ vedúceho zamestnanca, potom za ma-
nažéra možno považovať takú fyzickú osobu, ktorá vykonáva riadiacu prácu vo vedúcej pra-
covnej pozícii, avšak na rozdiel od zamestnanca právne postavenie manažéra nedeterminuje 
výlučne pracovné zákonodarstvo, ale aj legislatívy iných právnych odvetví (napr. obchodného 
práva).  

Princíp subordinácie (podriadenosti a nadriadenosti) sa pritom prejavuje tak vo vzťahu 
medzi vedúcim zamestnancom a podnikateľským subjektom, ako aj medzi manažérom a pod-
nikateľským subjektom. Pokiaľ však v prípade vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva závis-
lú prácu v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, je tento princíp Zákonní-
kom práce posilňovaný, v situácii, ak ide o manažéra, osobitné právne predpisy (Obchodný 
zákonník) subordináciu oslabujú (právne postavenie účastníkov sa takto vyrovnáva, avšak 
k ich úplnej rovnosti tak, ako ju chápe súkromné právo, nedôjde).  

Intenzita subordinácie medzi podnikateľským subjektom a manažérom by v budúcnos-
ti mohla predstavovať rozhodujúcu skutočnosť, na základe ktorej by boli jednotliví manažéri 
rozlišovaní. V zásade totiž platí, že čím je slabšia subordinácia, tým má manažér vyššie pos-
tavenie v organizácii podniku, ako aj naopak – so zosilňovaním subordinácie zo strany podni-
kateľského subjektu postavenie manažéra v systéme manažérov klesá. Mieru subordinácie 
primárne ovplyvňuje dohodnutý obsah manažérskej zmluvy, sekundárne ju však môže 
ovplyvňovať napr. aj počet manažérov alebo zamestnancov, ktorých prácu konkrétny manažér 
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riadi (v tomto zmysle sme v druhej časti vedeckého článku predložili napr. návrh na vyme-
dzenie pojmu „vrcholový manažér“).  

 
IV. Záver  

 
 Autonómny zmluvný typ označený ako manažérska zmluva nie je v právnom poriadku 
Slovenskej republiky doposiaľ konštituovaný. Ak dôjde k uzatvoreniu manažérskej zmluvy, 
pre posúdenie, do akého právneho odvetvia patrí, je rozhodujúce, či jej obsah má hmotnop-
rávny základ z oblasti pracovného alebo obchodného práva. Za manažérsku zmluvu možno 
považovať jednak pracovnú zmluvu, ktorá je označená ako manažérska zmluva, ale obsahuje 
všetky podstatné (obligatórne) náležitosti pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce, resp. 
obchodnoprávnu zmluvu, ktorej predmetom je úprava práv a povinností medzi členom orgánu 
spoločnosti a spoločnosťou samotnou. Bez ohľadu na skutočnosť, v ktorej sfére sa manažér-
ska zmluva uzatvorila, ide o zmluvný vzťah, na základe ktorého fyzická osoba (manažér) rea-
lizuje rôzne riadiace oprávnenia vo vzťahu k ostatným fyzickým osobám, ktoré v podniku 
vykonávajú „prácu“ (v občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahoch) alebo „závislú 
prácu“ (v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch). 
 Vývoj právnej úpravy manažérskej zmluvy je smerom pro futuro neistý, za najvý-
znamnejšie problémy, ktoré je potrebné riešiť, považujeme tieto: po prvé, je potrebné zvážiť, 
či by manažéri nemali byť kategorizovaní v zmysle zákona (napr. vrcholoví, strední, nižší), po 
druhé, ak dôjde ku kategorizácii manažérov, bolo by vhodné, aby s nižšími a strednými mana-
žérmi bola spojená manažérska zmluva, ktorá má pracovnoprávny základ (z dôvodu intenzív-
nejšej subordinácie medzi manažérom a podnikateľským subjektom), naopak, pri vrcholových 
manažéroch by mohlo ísť o manažérsku zmluvu, pre ktorú by bol charakteristický súkrom-
noprávny základ (z dôvodu menej intenzívnej subordinácie) – okrem výnimky (úprava práv 
a povinností medzi členom orgánu spoločnosti a spoločnosťou musí mať vždy obchodnopráv-
ny rozmer), po tretie, manažérska zmluva by mohla byť upravená vo forme osobitného práv-
neho predpisu s presne vymedzenou osobnou a vecnou pôsobnosťou (vzťah k Zákonníku prá-
ce a Obchodnému zákonníku by mohol byť budovaný na princípe delegovanej pôsobnosti), po 
štvrté, dôslednejšia legislatívna regulácia manažérskych zmlúv je potrebná aj z toho dôvodu, 
aby sa tieto zmluvy nezneužívali ako zastreté právne úkony na výkon napr. nútených živností, 
po piate, v súčasnosti je problémom i skutočnosť, že odmeňovanie manažérov (predovšetkým 
v situácii, ak v dotknutom podnikateľskom subjekte je spoločníkom štát) nie je podmienené 
reálne dosiahnutými hospodárskymi (finančnými) výsledkami spoločnosti, po šieste, mana-
žérsku zmluvu nemôžu nahradiť ani dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného po-
meru ani pracovný pomer tak, ako ich upravuje Zákonník práce, prijatie osobitného právneho 
predpisu v tejto veci alebo ustanovenie manažérskej zmluvy v existujúcich právnych predpi-
soch (Zákonník práce, Obchodný zákonník) by mohlo priniesť a) vyššiu mieru právnej istoty, 
b) zlepšiť vymožiteľnosť práva, c) sprehľadniť a zjednodušiť právnu úpravu. 
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Summary 

 
Within the slovak law´s system the manager´s contract is not recognized as the autho-

nomous type of contract provided by any special law. It is considered as the contract sui gene-
ris, which has specific content, respectively subjects and would be connected especially to the 
labour law or commercial law. Parts of the article are several de lege lata and de lege ferenda 
considerations, which are directly linked to the chosen subject of the scientific research (ma-
nager´s contract).  
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Zvyšovanie kriminality ako následok znižovania zamestnanosti? 
(analýza normatívnych dokumentov Európskej únie v širších súvislostiach) 

 
JUDr. Andrej Karpat, PhD. 

JUDr. Marcela Tóthová, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Problematika prevencie kriminality je pomerne širokospektrálnou a vo svojej podstate 
komplexnou oblasťou, ktorej parciálne komponenty nemôžu mať výhradne vnútroštátnu po-
vahu.  

Napriek tomu, že prevencia kriminality a voľba vhodných nástrojov a preventívnych 
aktivít je výrazne determinovaná kriminologickými ukazovateľmi kriminality v jednotlivých 
štátoch, účinná a efektívna prevencia kriminality si vyžaduje koordináciu preventívnych po-
stupov na nadnárodnej úrovni.  

Kriminalita celkovo predstavuje jeden z veľmi vážnych problémov súčasnej spoloč-
nosti. Technický a technologický vývoj, ako aj proces globalizácie a prehlbovania európskej 
integrácie, automaticky viedli k vzniku nových prvkov kriminality, ktorými je organizova-
nosť, cezhraničný a celkovo nadnárodný charakter.  

To prirodzene smerovalo k poklesu účinnosti a efektívnosti vnútroštátnych nástrojov, 
ich kontroly a v konečnom dôsledku viedlo k bezvýchodiskovej situácii, kedy bolo potrebné 
hľadať iné ako doposiaľ využívané nástroje prevencie i represie.  

Odrazom tejto potreby sú viaceré dokumenty medzinárodnej povahy, ako aj viaceré 
aktivity a programy realizované zo strany oficiálnych medzinárodných organizácií. 

 Kriminalita ako problematický jav súčasnej spoločnosti dopadá na všetky oblasti jej 
života, ktoré nielen ohrozuje, ale v mnohých prípadoch priamo aj poškodzuje.  

Výnimkou z tohto nie je ani oblasť pracovnoprávna, keďže miera nezamestnanosti, jej 
narastanie, problémy spojené s uplatnením na trhu práce a celkovo súčasné ekonomické a 
finančné problémy sa odrážajú aj v oblasti kriminality. Aj z tohto pohľadu sa boj s kriminali-
tou javí ako veľmi významný. 

Za veľmi dôležité možno považovať aj viaceré významné dokumenty prijaté na úrovni 
Organizácie spojených národov (napr. Ženevský kongres v roku 1955, Komisia Organizácie 
spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu, Smernica pre technickú pomoc 
v oblasti prevencie kriminality v mestách z roku 1995, rezolúcia Prvky zodpovednej preven-
cie kriminality, Revidovaný návrh prvkov zodpovednej prevencie kriminality z roku 1999, 
ktoré boli predchodcami smerníc pre prevenciu kriminality z roku 2002), ako aj na úrovni 
Rady Európy (napr. Kongres miestnych a regionálnych samospráv v roku 1994 sa otázkami 
prevencie priamo aj nepriamo zaoberal, ďalej boli v roku 1983 vydané viaceré Odporúčania 
Výboru ministrov k účasti na kriminálnej politike, v roku 1987 k organizácii prevencie krimi-
nality a tiež ďalšie Odporúčania z rokov 2000, 2003 a 2004).  
 

II. Prevencia kriminality na úrovni Európskej únie 
 

Prevencia kriminality v európskom kontexte predstavuje jednu z najdôležitejších po-
žiadaviek zaistenia priestoru slobody a bezpečnosti, čo je jeden zo základných cieľov budo-
vania a existencie tohto nadnárodného celku, t. j. Európskej únie (ďalej aj ako „EÚ“).  

Jej komplexné riešenie je vzhľadom na mnohotvárnosť a rozmanitosť kriminality po-
merne komplikované. Jednotlivé nástroje tohto postupu musia byť dostatočne špecializované 
na podmienky konkrétnych druhov kriminality i na konkrétne oblasti, teda musia byť pomer-
ne podrobné a špecifické.  
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Z tohto dôvodu komplexné spracovanie prevencie kriminality v univerzálnych a vše-
obecných nadnárodných dokumentoch nenachádza potrebnú podporu.  

Parciálne, a podľa nášho názoru aj vhodnejšie a špecializovanejšie pre konkrétne ob-
lasti, sú spracované jednotlivé aspekty prevencie kriminality, preventívne postupy, aktivity či 
programy.  

Všeobecne sa uvádza, že v rámci Únie sa pozornosť prevencii kriminality začala ve-
novať približne v roku 1999 v súvislosti s prijatím Amsterdamskej zmluvy a následnými akti-
vitami.  

Z pohľadu prevencie kriminality boli postupne prijaté viaceré významné rozhodnutia, 
rámcové rozhodnutia, smernice, odporúčania i stanoviská a celkovo viaceré dôležité akty, 
ktoré možno považovať v oblasti prevencie kriminality za nosné.  

Z väčšej skupiny parciálnych, resp. do konkrétnych oblastí kriminality lokalizovaných 
dokumentov možno spomenúť predovšetkým tieto: a) Rozhodnutie Komisie o zriadení Eu-
rópskeho fóra pre prevenciu organizovaného zločinu (European Union Forum on organised 
crime prevention) z roku 2001, b) Rozhodnutie Rady 2001/427/SVV o vytvorení Európskej 
siete pre prevenciu kriminality (European Union Crime Prevention Network – EUCPN) z 
roku 2001, c) Rozhodnutie Rady 2001/515/SVV o zriadení programu podpory, výmeny a od-
bornej prípravy a spolupráce pri prevencii kriminality HIPPOCRATE, d) Rozhodnutie Rady 
2002/630/SVV o zriadení programu policajnej a súdnej spolupráce v oblasti kriminality 
AGIS, e) Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2002/629/SVV), f) 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti 
nemu a o ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi, g) Oznámenie Komisie (COM/2004/165) Rade a Európskemu parla-
mentu o prevencii kriminality z roku 2004, h) Stanovisko Európskeho hospodárskeho a so-
ciálneho výboru (2006/C 110/13) na tému „Prevencia kriminality mladistvých, spôsoby rieše-
nia kriminality mladistvých a úloha justície mladistvých v Európskej únii“ z roku 2006, i) 
Uznesenie Európskeho parlamentu (2007/2011/INI) o kriminalite mladistvých, úlohe žien a 
rodiny a spoločnosti, j) Rozhodnutie Komisie 2009/902/SVV o vytvorení Európskej siete na 
predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) a o zrušení rozhodnutia 2001/427/SVV, ktorou 
v podstate došlo k zmene pôvodnej zakladateľskej legislatívy a k prijatiu novej legislatívy, ku 
ktorej zaraďujeme a) Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému 
,,Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a 
boji proti nemu a o ochrane obetí“, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV 
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2011/C 51/10), b) Rozhodnutie Rady 2007/125/SVV 
2007, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného progra-
mu o bezpečnosti a ochrane slobôd osobitný program ,,Predchádzanie a boj proti trestnej čin-
nosti“.  

Odhliadnuc od týchto kľúčových dokumentov a aktivít je však potrebné uviesť, že 
snahy Únie zamerané do oblasti prevencie kriminality, sú viditeľné aj na úrovni primárneho 
práva a taktiež vo viacerých dôležitých aktoch, ktoré sa zameriavali aj na riešenie iných prob-
lémov a prevencie kriminality sa dotýkali len okrajovo alebo v menšom rozsahu.  

V tejto súvislosti možno spomenúť predovšetkým: a) niektoré ustanovenia [čl. 2, čl. 29 
(pôvodne čl. K.1), čl. 30 ods. 1, čl. 31 a čl. 34 ods. 2 písm. c)] Zmluvy o Európskej Únii 
v znení Zmluvy z Nice, b) Viedenský akčný plán vyzývajúci na vytvorenie opatrení na pre-
venciu kriminality, a to do piatich rokov od účinnosti Amsterdamskej zmluvy, c) závery Eu-
rópskej Rady z Tampere v roku 1999 o potrebe pripraviť opatrenia na prevenciu kriminality 
a o potrebe vymieňať si skúsenosti a najlepšie postupy, o nevyhnutnosti posilniť sieť vnútro-
štátnych orgánov, ktoré sa zaoberajú a zodpovedajú za prevenciu kriminality, d) Rezolúciu 
Európskeho parlamentu z decembra 1993 o trestnej činnosti malého rozsahu v mestských ob-
lastiach a jej prepojeniach na organizovaný zločin, e) Rezolúciu Európskeho parlamentu 
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z novembra 1998 o usmerneniach a opatreniach na prevenciu proti organizovanému zločinu v 
súvislosti s vytvorením komplexnej stratégie pre boj proti nemu, f) Stratégiu Európskej Únie 
na začiatku nového milénia pre prevenciu a kontrolu organizovaného zločinu, v ktorej je vy-
jadrená žiadosť vo vzťahu k Rade expertov, aby s cieľom prevencie kriminality vytvorili sieť 
pozostávajúcu z expertov na prevenciu, ktorí budú pochádzať z členských štátov a z ich orga-
nizácií a g) závery a odporúčania viacerých konferencií a seminárov (v roku 1996 
v Štokholme, v roku 1997 v Noordwijku, v roku 1998 v Londýne a v roku 2000 v Algarve), 
ktoré žiadali v rámci EÚ vytvoriť sieť pre rozvoj prevencie kriminality a ktoré boli zohľadňo-
vané aj pri vytváraní Európskej siete pre prevenciu kriminality. 
 

III. Prevencia organizovaného zločinu na úrovni EÚ 
 

Osobitnou otázkou riešenou na úrovni EÚ je otázka boja proti organizovanému zloči-
nu a jeho prevencia.  

Aj v tejto súvislosti boli prijaté viaceré dôležité akty, ktorých podstata nie je síce pri-
márne preventívna, ale problematiku prevencie organizovaného zločinu v EÚ okrajovo obsa-
hovo taktiež riešia.  

Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov EÚ, ktoré bolo výsledkom 
Schengenských dohôd, a taktiež aj rozšírenie a realizácia voľného pohybu, najmä osôb, auto-
maticky s cieľom prevencie a postihovania organizovaného zločinu viedli k nutnosti prijatia 
kompenzačných opatrení.  

Uvedené opatrenia je možné zaradiť do niekoľkých skupín. 
Po prvé, Akčný plán boja proti organizovanému zločinu (97/C 251/01) prijatý Radou v 

apríli 1997, ktorý identifikoval nebezpečenstvo, ktoré v súvislosti s organizovaným zločinom 
hrozí EÚ a zdôraznil prepojenie organizovaného zločinu a finančných ziskov. Vyzdvihol po-
trebu rýchlej a operatívnej spolupráce policajných, colných a justičných orgánov členských 
štátov. K prostriedkom boja proti organizovanému zločinu zaraďoval opatrenia prijímané 
v rámci legislatív jednotlivých členských štátov, ako aj opatrenia prijímané v rámci legislatívy 
na úrovni EÚ, podporovanie vyhodnocovania informácií o spôsoboch páchania jednotlivých 
trestných činov ako aj vytvorenie jednotnej a ustálenej definície organizovaného zločinu 
a nevyhnutnosť urýchlenej ratifikácie medzinárodných zmlúv v tejto oblasti, 

Po druhé, Spoločná akcia Rady z decembra 1998 prijatá na základe čl. K3 (nový čl. 31 
ZEÚ), v nadväznosti na Akčný plán a opatrenia v ňom obsiahnuté, definovala zločineckú or-
ganizáciu ako štruktúrované združenie zriadené na určitú dobu, v ktorom v zhode konajú  viac 
ako dve osoby s cieľom páchať trestné činy, pri ktorých je trestná sadzba trestu alebo detencie 
najmenej štyri roky, pokiaľ sú takéto činy nezákonné a ovplyvňujú činnosť verejných orgá-
nov, ak sú spáchané z cieľom získať materiálny prospech. 

Po tretie, prijatie opatrení, ktoré smerujú k prevencii organizovaného zločinu, odporú-
čala členským štátom aj Amsterdamská zmluva, pričom jej cieľ bol zdôraznený aj na summite 
v Tampere. Po štvrté, na rokovanie v Tampere a jeho závery nadviazal Haagsky program 
z roku 2004, ktorý obsahoval postup Európskej únie v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, 
a to na obdobie najbližších päť rokov. Po piate, zásadný prelom v pevnej a značne všeobecnej 
konštrukcii boja proti organizovanému zločinu predstavovala až Amsterdamská zmluva, ktorá 
členských štátom priamo odporúčala prijať opatrenia na prevenciu organizovaného zločinu. 

Po šieste, na konci deväťdesiatych rokov bola prijatá vnútorná Stratégia EÚ boja proti 
organizovanému zločinu pre počiatočné obdobie nového milénia. Za hlavné ciele si stanovila 
zhromažďovať a analyzovať dáta o organizovanom zločine, zabrániť jeho preniknutiu do súk-
romného a verejného sektora, posilniť prevenciu, zdokonaliť legislatívu v oblasti trestného 
práva procesného (posilnenie medzinárodnej spolupráce, skvalitňovanie vyšetrovania) a tiež 
operatívu (úlohy Europolu, ktorý každoročne tiež zverejňuje výročnú správu o organizova-
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nom zločine v rámci EÚ, v ktorej sa zaoberá aj efektívnosťou a účinnosťou preventívnych 
opatrení, ktoré boli zavedené a potláčaním organizovaného zločinu na úrovni Únie a na úrov-
ni členských štátov). 
 

IV. Amsterdamská zmluva z pohľadu prevencie kriminality – pred a po 
 

Problematika prevencie kriminality je v súčasnosti globálne riešenou oblasťou. 
Vzhľadom na závažnosť tohto javu, dotýkajú sa jej viaceré dokumenty prijaté na úrovni nad-
národných zoskupení. Rovnako tak je tomu aj na úrovni Únie.  

Prirodzene, otázky spoločnej bezpečnosti boli na tejto úrovni diskutované dlho a po-
merne dôkladne, avšak prevencia kriminality nadobudla zásadnejší význam a do popredia sa 
dostala až nedávno.  

V zmysle definície, ktorú uvádza Komisia, možno za prevenciu považovať realizáciu 
takých činností, ktoré kvantitatívne aj kvalitatívne prispievajú k odstraňovaniu alebo znižova-
niu kriminality ako spoločenského javu, a to prostredníctvom stálej systematickej a štruktúro-
vanej spolupráce, alebo prostredníctvom aktivít, ktoré sa realizujú ad hoc.1  

Prevencia ako taká má viesť aj k zníženiu pocitu nebezpečenstva a ohrozenia 
z pohľadu občanov Únie. Ide pritom o sústavu činností, ktoré sú vykonávané nie len subjek-
tmi lokalizovanými do oblasti verejnej, ale aj do sféry súkromnej.  

Jednotlivé druhy prevencie môžu byť členené v závislosti od subjektov, na prevenciu 
vo vzťahu k páchateľom, vo vzťahu k obetiam alebo aj vo vzťahu ku skupinám osôb, ktoré je 
možné považovať za ohrozené.  

Ich cieľom je 1) čo najviac eliminovať, odstraňovať a neutralizovať také vplyvy a 
podmienky, ktoré sa podieľajú na vzniku kriminality (kriminogénne faktory), 2) eliminovať 
a minimalizovať vplyvy, ktoré vedú k viktimácii a taktiež aj 3) posilňovať účinnosť opatrení 
a aktivít, ktoré majú pomáhať obetiam trestných činov. 

Dokumenty a celkovo aktivity, ktoré sú primárne zamerané do oblasti prevencie kri-
minality, alebo sa jej len dotýkajú, možno charakterizovať v chronologickom slede podľa 
vývojových období EÚ ako nadnárodného celku.  

Pôvodne išlo o dokumenty, ktoré sa prevencii kriminality nevenovali primárne. Po-
stupne sa do popredia dostávali otázky boja proti organizovanému zločinu a medzinárodnému 
terorizmu.   

Za kľúčové sa z pohľadu prevencie kriminality považuje prijatie (1997) a platnosť 
Amsterdamskej zmluvy (1999), ktorou sa menili Zmluvy o založení Európskych spoločen-
stiev a tiež Zmluva o Európskej únii.  

Dokumenty a aktivity týkajúce sa prevencie kriminality teda možno charakterizovať v 
období do Amsterdamskej zmluvy a v období po Amsterdamskej zmluve. 
 Viaceré negatívne udalosti, predovšetkým únos Schleyera (1970), vraždenie Izraelča-
nov počas olympijských hier (1972) postupne viedli k pochybnostiam o tom, či si členské 
štáty sú schopné sami zabezpečiť bezpečnostné otázky a či sú schopné dostatočne zabezpečiť 
aj ochranu pre svojich občanov, či nie je potrebné začať v tejto oblasti spoločne postupovať 
a koordinovane na nadnárodnej úrovni spolupracovať.  
 V období po druhej svetovej vojne prevládala v európskej spoločnosti atmosféra vola-
júca po zabezpečení trvalého mieru a hľadaní foriem jeho realizácie. Vo všeobecnosti prevlá-
dal pragmatický názor, že ho nedokážu garantovať jednotlivé národné štáty, ale len zjednote-
ná Európa. Tieto tvrdenia prehlbovala i skutočnosť, že na prahu studenej vojny medzi západ-
ným a východným svetom mocenský vplyv a agresorské prejavy Sovietskeho zväzu podporo-

                                                           
1 KOM (2000) 786 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Prevencia kriminality v Európskej únii, 
bod 2.2.2. 
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vané predovšetkým jeho vojenskými možnosťami neustále narastali a pre formujúce sa zápa-
doeurópske demokracie predstavovali potenciálnu hrozbu.2 
 Výsledkom týchto pochybností bolo prijatie záveru, že práve Spoločenstvo je schopné 
nielen členským štátom, ale aj ich obyvateľom, poskytovať podstatne vyššiu úroveň bezpeč-
nosti a istoty.  
 Na podklade výsledkov Rímskej schôdze (1975) bola v roku 1976 vytvorená skupina 
TREVI (terorizmus, radikalizmus, extrémizmus, medzinárodné násilie) ako spoločná platfor-
ma pre výmenu informácií medzi orgánmi polície a spravodajskými službami členských štá-
tov, pričom sa dotýkala viacerých parciálnych oblastí tejto spolupráce.  
 Vzhľadom na neformálnu povahu, ktorú táto platforma mala, sa však nepodarilo do-
siahnuť významné ciele definované pre jednotlivé oblasti. Napriek tomu však možno prínos 
tohto projektu hodnotiť veľmi kladne, nakoľko sa stal určitým podkladom pre ďalšiu spolu-
prácu členských štátov a neskôr aj pre činnosť EUROPOLU. 
 Voľný pohyb osôb a tovaru, ich neustály vývoj a rozvoj, vnútorný trh a jeho osobitosti 
postupne viedli k poznávaniu prekážok, ktoré voľnému pohybu bránili, alebo ho obmedzovali. 
Okrem iných sa za kľúčové považovali kontroly realizované na vnútorných hraniciach.  
 Zlomovým momentom v tomto smere bolo uzavretie bloku Schengenských dohôd – 
dohody o zrušení kontrol na spoločných hraniciach z roku 1985 medzi SRN, Belgickom, Lu-
xemburskom a Holandskom.  
 Schengenské zmluvy vznikli teda ešte pred vznikom EÚ a s jej vznikom ani pôvodne 
nesúviseli.  
 Išlo o zmluvy uzatvárané podľa pravidiel medzinárodného práva verejného, ktoré vy-
jadrovali medzivládny rámec spolupráce.  
 Táto skutočnosť sa však postupnou komunitarizáciou ustanovení dohôd a vykonáva-
cieho protokolu menila a vyvrcholila v neskorších obdobiach prijatím protokolu k Amster-
damskej zmluve, ktorý sa pripojil k zmluve o založení Spoločenstva a Zmluve o vzniku Eu-
rópskej únie. Takto došlo k začleneniu Schengenských dohôd (systému) do komunitárneho aj 
do únijného práva. 
 Prijatie Schengenských dohôd bolo veľmi významným krokom v procese európskej 
integrácie. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že so sebou prinieslo aj celý rad bezpečnostných 
rizík a problémov, na ktoré bolo potrebné operatívne reagovať. Dohovor bol zameraný na 
spoluprácu v piatich kľúčových oblastiach, no odhliadnuc od dobrého základu a zámeru, im-
plementovanie dohody sa ukázalo problematické z dôvodu absencie spoločného základu 
i rámca, v ktorom by ju členské štáty vyvíjali. 

Zmenou tejto situácie je vznik Európskej únie v roku 1993 Zmluvou o Európskej únii 
(Maastrichtská zmluva, Holandsko, 1992, ďalej aj ako ,,ZEÚ“).  

ZEÚ predstavovala obrovský krok v oblasti európskej integrácie. Zaviedla tzv. pilie-
rové členenie (štruktúru EÚ).  

Obsahovala konkrétny článok o rozvíjaní spolupráce v oblasti justície a vnútra tak, aby 
sa naplnili základné ciele, predovšetkým požiadavka voľného pohybu osôb.  

Cieľom jej III. piliera sa mal stať „rozvoj úzkej spolupráce v oblasti justície a vnútra“. 
Na účely vykonávania VI. hlavy (spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných ve-

cí) predstavila aj konkrétne a podrobné pravidlá. Článok K. 1 v rámci VI. hlavy ZEÚ (ustano-
venia o spolupráci v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí) priamo určil, že spoluprá-
ca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sa spravuje konkrétnymi ustanoveniami.  

Členské štáty v snahe dosiahnuť ciele EÚ považujú za oblasti spoločného záujmu ob-
lasť:3 a) azylovej politiky, b) pravidiel, ktoré upravujú prekročenie vonkajších hraníc člen-
                                                           
2 Kuril, M.: International and European Labour Law (selected chapters). Bratislava : VO PF UK, 2008, s. 56. 
3 Úradný vestník Európskej únie, čiastka C-191 zo dňa 29. júla 1992: Zmluva o Európskej únii, resp. tzv. Maas-
trichtská zmluva, K 1. 
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ských štátov a vykonávanie kontroly na týchto hraniciach, c) prisťahovaleckej politiky, ktorá 
sa týka štátnych príslušníkov tretích krajín, a to ca) podmienky vstupu štátnych príslušníkov 
tretích krajín na územie členských štátov a ich pohybu na tomto území, cb) podmienky pobytu 
štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov, vrátane spájania rodín 
a možnosti zamestnania, cc) boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, pobytu a práci štátnych 
príslušníkov tretích krajín na území členských štátov, d) boj proti drogovým závislostiam, ak 
sa nezahŕňa pod ustanovenia odsekov 7 až 9, e) boj proti podvodom v medzinárodnom rozsa-
hu, ak sa nezahŕňa pod ustanovenia odsekov 7 až 9, f) súdnu spoluprácu v občianskych ve-
ciach, g) súdnu spoluprácu v trestných veciach, h) colnú spoluprácu, i) policajnú spoluprácu 
za účelom boja proti terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a ďalšími závažnými 
formami medzinárodného zločinu, a v prípade potreby aj určité aspekty colnej spolupráce v 
súvislosti s organizáciou systému únie v oblasti výmeny informácii v rámci Európskeho poli-
cajného úradu (Europolu). 
 Vo všetkých uvedených oblastiach (K.1) sa stanovila pre členské štáty povinnosť in-
formovať sa navzájom, a to s cieľom koordinácie svojich činností.  
 Na podnet ktoréhokoľvek členského štátu alebo štátov alebo na podnet Komisie sa 
priznalo Rade právo:4 a) zaujímať v konkrétnych oblastiach spoločnú pozíciu, b) vhodne pod-
porovať spoluprácu, ktorá prispieva k napĺňaniu cieľov Európskej únie, c) prijímať spoločný 
postup, ak sa ním ciele Európskej únie realizujú lepšie ako postupmi jednotlivých štátov (Ra-
da o prijatí rozhoduje kvalifikovanou väčšinou) a d) vypracovať dohovory, ktoré odporúča 
členským štátom v súlade s ich právnym poriadkom prijať. 

ZEÚ taktiež zavádza európsku policajnú jednotku – EUROPOL, ktorý je špecializo-
vaným útvarom pre boj s drogovou kriminalitou.  

EUROPOL začal svoju činnosť 3. januára 1994. Pôvodne smeroval k zhromažďovaniu 
informácií na kriminalistické alebo operatívne analýzy, výmenu operatívnych policajných 
informácií medzi členskými štátmi, poskytovanie pomoci a technickej podpory v boji proti 
organizovanej kriminalite, no nebola mu priznaná právomoc na území členských štátov.  

Prelomovou sa stala až Amsterdamská zmluva, ktorá umožnila vytváranie spoločných 
vyšetrovacích tímov. EUROPOL tak môže koordinovať vykonanie vyšetrovania príslušných 
orgánov členských štátov EÚ vrátane podporných operatívnych akcií spoločných tímov, kto-
rých členom je zástupca Europolu. 

Napriek tomu, že celkovo v článkoch K 1 až K 9 boli obsiahnuté základné pravidlá pre 
postup v tejto oblasti, postupne sa začali vynárať viaceré problémy – absentovali jasne formu-
lované ciele, komplikácie spôsobovala potrebná jednomyseľnosť rozhodovania v Rade, Do-
hovory sa komplikovane a zdĺhavo ratifikovali, ich postavenie bolo sporné.  

Rozhodujúcim momentom zmeny doterajšej situácie bola Amsterdamská zmluva 
z roku 1997 s platnosťou od roku 1999. 

Práve Amsterdamská zmluva je z pohľadu prevencie kriminality považovaná za kľú-
čovú. Nastolila tému prevencie kriminality a zdôraznila otázky vnútornej bezpečnosti v rámci 
EÚ. Celkovo predstavovala najvýznamnejší posun spolupráce v oblasti trestného práva.  

Práve ňou došlo k stanoveniu cieľa pre policajnú aj súdnu spoluprácu, ktorým sa stala 
prevencia a boj proti trestnej činnosti, organizovanej či inej, najmä prevencia a boj s teroriz-
mom, s obchodovaním s ľuďmi, prevencia a boj s trestnými činmi páchanými na deťoch, ako 
aj boj proti obchodu s drogami, zbraňami, boj proti podvodom a tiež proti korupcii.  

Aj naďalej však ostalo pravidlo jednomyseľnosti v Rade, hoci sa z neho zakotvili via-
ceré výnimky.  

Rovnako došlo aj k určitému zlepšeniu v oblasti ratifikácie dohovorov. Ak nie je 
priamo v dohovore určené inak, dohovory nadobúdajú platnosť v členských štátoch vtedy, 
                                                           
4 Úradný vestník Európskej únie, čiastka C-191 zo dňa 29. júla 1992: Zmluva o Európskej únii, resp. tzv. Maas-
trichtská zmluva, K 3. 
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keď boli prijaté aspoň polovicou členských štátov. Opatrenia, ktoré Rada prijíma na vykona-
nie dohovorov, sa v nej prijímajú dvojpätinovou väčšinou.  

Prevencia kriminality sa premietla aj v cieľoch EÚ, ku ktorým sa okrem iného zaradila 
aj požiadavka zachovávať a rozvíjať úniu ako priestor slobody, bezpečnosti a práva, v ktorom 
je zaručený voľný pohyb osôb spolu s príslušnými opatreniami týkajúcimi sa ochrany vonkaj-
ších hraníc, azylu, prisťahovalectva a prevencie a boja proti zločinnosti. 

Významným spôsobom sa menili aj ustanovenia VI. hlavy ,,Ustanovenia o policajnej a 
súdnej spolupráci v trestných veciach“.  

Pôvodný čl. K. 1 (nový čl. 29) určuje, že cieľom únie je poskytnúť občanom vysokú 
úroveň ochrany v oblasti voľného pohybu, bezpečnosti a práva, a to prostredníctvom rozvoja 
spoločných postupov členských štátov v oblastiach policajnej a súdnej spolupráce v trestných 
veciach, bojom proti rasizmu a xenofóbii.  

Predmetom kritiky, resp. polemiky sa stala formulácia, v ktorej je požiadavka bezpeč-
nosti uprednostnená pred spravodlivosťou, čo evokuje uprednostnenie spolupráce v oblasti 
bezpečnosti pred spoluprácou v oblasti súdnej.  

Je potrebné zdôrazniť, že ide o oblasti, ktoré nemožno žiadnym spôsobom rozlišovať 
či uprednostňovať, keďže sú rovnocenné a usporiadané výhradne podľa chronologického po-
radia.  

Podstatne dôležitejšie ako tento polemický fakt je, že takto naformulovaný cieľ bol 
doplnený aj postupmi, ktorými sa má dosahovať – ,,Tento cieľ sa dosiahne prevenciou a bo-
jom proti organizovanému alebo inému zločinu, najmä proti terorizmu, obchodovaniu s ľuď-
mi a trestným činom spáchaným na deťoch, nezákonnému obchodovaniu s drogami a zbra-
ňami, ako aj bojom proti korupcii a podvodom.“  

Na účely efektívneho vykonávania ustanovení Amsterdamskej zmluvy v oblasti slo-
body, bezpečnosti a spravodlivosti, bol dňa 3. decembra 1998 Radou prijatý Akčný plán Rady 
a Komisie, tzv. Viedenský akčný plán.  

Tento stanovoval, že do piatich rokov od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej 
zmluvy majú byť prijaté viaceré opatrenia smerujúce k zdokonaleniu priestoru slobody, bez-
pečnosti a spravodlivosti.  

Išlo predovšetkým o opatrenia smerujúce k zdokonaleniu európskej justičnej siete, k 
zjednodušeniu vydávania osôb medzi jednotlivými členskými štátmi, vrátane posilnenia boja 
s organizovanou kriminalitou, terorizmom.  

Priamo čl. 61 ZES stanovuje, že do piatich rokov od nadobudnutia platnosti Amster-
damskej zmluvy majú byť prijaté viaceré opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa prevencie 
(predchádzania) a boja proti trestnej činnosti v súlade s čl. 31 písm. e) ZEÚ a tiež opatrenia 
v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, ktoré smerujú k dosiahnutiu vy-
sokého stupňa bezpečnosti priamo pomocou prevencie (predchádzaním) a bojom proti trestnej 
činnosti v rámci EÚ podľa a v súlade s ustanoveniami ZEÚ. 

Osobitné stretnutie (summit) Rady Európy v Tampere 15. a 16. októbra 1999 viedlo 
k posilneniu justičnej spolupráce cestou viacerých opatrení.  

Tieto sa dotýkali najmä oblasti súdnej (prístup k súdom, vzájomne uznávanie rozsud-
kov, posilnenie boja s kriminalitou v EÚ a pod.).  

Osobitne sa zdôraznilo, že je potrebné formulovať také opatrenia, ktoré podporia boj 
s organizovaným zločinom.  

Prijaté závery sa v konečnom dôsledku premietli vo výsledku tohto stretnutia, v tzv. 
,,Tamperských míľnikoch“, na ktoré následne nadväzoval Haagsky program z roku 2004.  

Do tohto obdobia je datované aj prijatie Rozhodnutia o zriadení Európskeho fóra pre 
prevenciu organizovaného zločinu a taktiež bolo prijaté rozhodnutie Rady o zriadení Európ-
skej siete pre prevenciu kriminality.  
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Rozhodnutím Rady bol zriadený aj dotačný program HIPPOCRATES a následne koo-
peračný program AGIS (2002) a tiež viaceré smernice. V súvislosti s medzinárodným tero-
rizmom bol v roku 2001 schválený Akčný plán proti terorizmu, ktorý vyzýval vytvorenie eu-
rópskeho zatýkacieho rozkazu a na prijatie jednotnej definície terorizmu.  

Na závery prijaté v Tampere (1999) nadviazal Haagsky akčný program. Ako to vyplý-
va aj z jeho názvu, za cieľ si stanovil posilnenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ. 

 S týmto cieľom Haagsky program obsahoval skupinu usmernení jednak všeobecnej, 
ale aj osobitnej povahy.  

V rámci jeho osobitných usmernení (III), konkrétne v bode 2.6, sa zaoberal aj preven-
ciou kriminality. Konštatoval, že prevencia trestnej činnosti je neoddeliteľná súčasť pri vytvá-
raní priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Preto EÚ nevyhnutne potrebuje nástroj, 
ktorým sa podporí činnosť členských štátov pri prevencii trestnej činnosti. Uvádzal, že na 
tieto účely by sa mala sprofesionalizovať Európska sieť pre prevenciu kriminality.  

Oblasť prevencie považuje za veľmi širokú a tak kladie dôraz hlavne na opatrenia 
a priority, ktoré majú pre jednotlivé členské štáty najväčší prospech.  

Rade, ako aj Komisii, by mala Európska justičná sieť poskytovať odborné informácie, 
ako aj poznatky.  

Preto Európska rada uvítala iniciatívu Komisie vytvoriť európske nástroje, ktoré majú 
napomáhať zhromažďovať, analyzovať a porovnávať informácie o trestnej činnosti a infor-
mácie o trendoch kriminality v jednotlivých členských štátoch.  

V tomto prípade by sa malo vychádzať zo štatistických údajov týkajúcich sa vopred 
určených ukazovateľov.  

Tiež bola formulovaná požiadavka boja proti organizovanému zločinu a požiadavka 
ochrany verejného sektora pred jednotlivými formami organizovanej trestnej činnosti.  

Ako jeden z nástrojov boja proti organizovanej kriminalite v tejto oblasti bola stano-
vená systematická kontrola nehnuteľného majetku. 

V roku 2004 bolo vydané aj Oznámenie Komisie vo vzťahu k Rade a Európskemu 
parlamentu o prevencii kriminality.  

Postupne naň nadväzovali viaceré významné dokumenty z pohľadu prevencie trestnej 
činnosti, a to Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prevencia 
kriminality mladistvých, spôsoby riešenia kriminality mladistvých a úloha justície mladis-
tvých v Európskej únii“ (2006) a Uznesenie Európskeho parlamentu  júna 2007 o kriminalite 
mladistvých, úlohe žien a rodiny a spoločnosti (2007), ako aj Rozhodnutie Komisie o vytvo-
rení Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) a o zrušení pôvodnej zakla-
dateľskej legislatívy (2009) a ďalšie. 

Lisabonská zmluva (účinná od 1. decembra 2009) znamenala zrušenie pôvodnej trojpi-
lierovej štruktúry EÚ.  

Tie oblasti, ktoré pôvodne tento pilier tvorili, sa postupne komunitarizovali a komuni-
tarizujú.  

Táto skutočnosť predstavuje zásadný prelom v otázkach justičnej spolupráce člen-
ských štátov a taktiež aj v oblasti trestného práva hmotného. 

Akty pôvodne prijaté v rámci III. piliera ostali v platnosti, ak nebolo rozhodnuté o ich 
zrušení, zániku či zmene.  

Existoval pôvodne predpoklad, že Komisia bude vykonávať ich konverziu, no do tohto 
momentu sa členské štáty aj naďalej mali a majú spravovať ich obsahom.  

Legislatíva, teda normy prijímané po novom v tejto oblasti, sú svojou povahou aktmi 
I. piliera podľa čl. 288 Zmluvy o fungovaní EÚ.  

Rovnako tak preradením aktov bývalého III. piliera do pôvodne I. piliera došlo 
k zmene zákonodarného procesu. V rámci neho je zákonodarná iniciatíva daná Komisii a po 
novom aj štyrom členským štátom (namiesto pôvodne jedného).  
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Akty v oblasti trestného práva hmotného sa budú prijímať spoločným rozhodnutím 
Európskeho parlamentu, kde postačuje jednoduchá väčšina a Rady, kde je potrebná kvalifiko-
vaná väčšina (55 % namiesto pôvodnej jednomyseľnosti).5  

V tejto súvislosti je potrebné prihliadať aj na Protokol č. 36 o prechodných ustanove-
niach, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Lisabonskej zmluvy a ktorý tento spôsob hlasovania 
istým spôsobom modifikuje vzhľadom na časové hľadisko platnosti Lisabonskej zmluvy. 

Ak by v Rade pretrvával nesúhlas niektorého člena, ostatní členovia Rady sa môžu 
dovolávať nápravy problému prostredníctvom inštitútu pozastavenia legislatívneho procesu 
tak, že Európskej rade predložia návrh na posúdenie (čl. 82 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ). 

Parlamenty členských štátov sú povinné dbať dôsledne na uplatňovanie zásady subsi-
diarity v rámci legislatívneho procesu v EÚ. Sú oprávnené v rámci legislatívneho procesu vo 
vzťahu k jednotlivým návrhom predkladať svoje stanoviská Komisii na preskúmanie toho, či 
daný návrh zodpovedá zásade subsidiarity a jej pravidlám. Žaloby na porušenie tejto zásady je 
oprávnený posudzovať a prejednať Súdny dvor. 

Ak pri aktoch trestného práva členský štát dospeje k záveru, že prejednávané opatrenie 
odporuje základným aspektom a zásadám jeho trestného súdnictva, môže tento členský štát 
požadovať, aby sa návrhom zaoberala Európska Rada. Ak sa pri rokovaní v nej nedosiahne 
v tomto prípade súhlas, minimálne deväť členských štátov môže v súvislosti s opatrením vyu-
žiť posilnenú spoluprácu a takýto akt (smernicu) prebrať do svojho právneho poriadku, a to aj 
bez ohľadu na stanovisko zvyšných členských štátov EÚ. 

Po prijatí Lisabonskej zmluvy sa právnym základom EÚ stala Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o fungovaní Európskej únie, ktoré sú doplnené Listinou základných práv EÚ.  

Oblasť bezpečnosti, slobody a spravodlivosti je začlenená do V. hlavy Zmluvy o fun-
govaní EÚ, pričom je potrebné, aby v tejto oblasti boli rešpektované základné práva, odlišné 
právne systémy a tradície v jednotlivých členských štátoch EÚ.  

Z pohľadu (trestného) práva hmotného a do značnej miery aj z pohľadu prevencie 
kriminality na tejto úrovni Zmluva o fungovaní Európskej únie zakotvuje predovšetkým po-
trebu prevencie a boja proti trestnej činnosti, rasizmu, xenofóbii a ak je to potrebné, tak aj 
zbližovanie právnych predpisov v oblasti trestného práva.  

Prijímanie všetkých aktov v tejto oblasti je podriadené riadnemu legislatívnemu proce-
su v EÚ. Pre oblasť trestného práva sú to smernice Európskeho parlamentu a Rady. Predpo-
kladá sa možnosť pomocou smernice vymedziť také trestné činy a sankcie za ne, ktoré spada-
jú do oblasti mimoriadne závažnej trestnej činnosti, majú cezhraničný charakter vzhľadom na 
svoju povahu, alebo dôsledky, alebo z dôvodu osobitnej potreby zamedzovať im na spoloč-
nom základe.  

Ide hlavne o terorizmus, obchod s ľuďmi, s drogami a zbraňami, sexuálne zneužívanie 
žien a detí, pranie špinavých peňazí, korupciu, falšovanie platobných prostriedkov, počítačo-
vú a organizovanú kriminalitu. Ide v každom prípade len o exemplifikatívny výpočet trestnej 
činnosti, ktorý môže byť doplnený aj o ďalšie trestné činy, ak to bude vzhľadom na vyššie 
uvedené podmienky potrebné.  

Taktiež platí, že ak sa ukáže zbližovanie právnych predpisov v oblasti trestného práva 
ako nevyhnutné na zabezpečenie účinnej realizácie politiky EÚ v oblasti, ktorá už bola pred-
metom harmonizačných opatrení, smernice môžu tiež stanoviť minimálne pravidlá, ktoré sa 
týkajú vymedzenia trestných činov a sankcií za ne v príslušnej (konkrétnej) oblasti. 

V oblasti prevencie kriminality sú Európsky parlament a Rada oprávnení v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom prijať opatrenia, ktoré majú povzbudiť a podporiť činnosť 
členských štátov.  

                                                           
5 Úradný vestník Európskej únie, čiastka C-83 zo dňa 30. marca 2010: Konsolidované znenie Zmluvy o Európ-
skej únii (ZEÚ) a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), čl. 290 ods. 2 druhá veta. 
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Jediným obmedzením v tomto smere je vylúčenie harmonizácie právnych predpisov 
členských štátov. 
 

V. Záver 
 

Budovanie a udržiavanie priestoru slobody a bezpečnosti v rámci EÚ, tak z pohľadu 
členských štátov, ako aj z pohľadu ich občanov, je jedným z kľúčových cieľov Únie.  

Tieto aspekty sa prejavujú v každej oblasti života súčasnej spoločnosti, nevynímajúc 
oblasť pracovnoprávnu. 

Prevencia kriminality predstavuje integrálnu súčasť tohto procesu, keďže prirodzene 
smeruje k jeho zabezpečeniu. Do pozornosti Spoločenstva sa dostávala iba postupne.  

Pôvodne trestné a prevenčné opatrenia patrili výhradne do sféry záujmu členských štá-
tov. Pod váhou negatívnych okolností sa až postupne začali vynárať otázky potreby nadná-
rodnej a spoločnej koordinácie a spolupráce, keďže sústavne narastala kritika schopností a 
možností štátov garantovať bezpečnosť a poskytovať ochranu pred kriminálnym správaním sa 
z pohľadu svojich občanov.  

Postupne sa tak aj potreba prevencie kriminality a jednotlivých jej druhov (tých naj-
problematickejších, najzávažnejších a nadnárodných) dostávala aj do aktivít, programov 
a opatrení Spoločenstva, dnes EÚ.  

Vzhľadom na ich špecifikáciu na podmienky konkrétnej oblasti a konkrétneho druhu 
kriminality, je potrebné hodnotiť ich veľmi pozitívne.  

Univerzálnosť v tejto oblasti by nedokázala zabezpečiť potrebnú efektívnosť 
a účinnosť navrhovaných opatrení, ich nasmerovanie voči konkrétnemu problému 
a zameranie sa naň. 

Kladne je potrebné hodnotiť aj zriadenie Európskej siete pre prevenciu kriminality, 
ako aj Európskeho fóra pre prevenciu organizovaného zločinu a tiež viaceré dokumenty, ktoré 
boli v oblasti prevencie prijaté.  

V každom prípade je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že len spoločný postup člen-
ských štátov koordinovaný na úrovni Európskej únie môže viesť k efektívnej a účinnej pre-
vencii kriminality vo všeobecnosti.  
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Summary 
 

The presented article deals with crime prevention in individual documents concluded 
on the European Union scale. It is based on the importance of crime prevention and it points 
out the necessity of cooperative and coordinated procedure of the European Union in particu-
lar areas of crime prevention, which has to set the effectiveness of preventive instruments. It 
deals with the analysis of the evolution of approaches to crime prevention on the European 
Union scale and it particularly regards the conclusion of the Treaty of Amsterdam to be cru-
cial. It minutely deals with crime prevention before and after the conclusion of the Treaty of 
Amsterdam and it introduces some aspects of the new legislation of the European Union as 
well. 
 
Kontakt 
JUDr. Andrej Karpat, PhD. 
Paneurópska vysoká škola 
Fakulta práva 
Ústav medzinárodného a európskeho práva 
Tomášikova 20 
821 02 Bratislava 
Slovenská republika 
E-mail: andrej.karpat@paneurouni.com  
 
JUDr. Marcela Tóthová, PhD. 
Paneurópska vysoká škola 
Fakulta práva 
Ústav verejného práva 
Tomášikova 20 
821 02 Bratislava 
Slovenská republika 
E-mail: marcela.tothova@paneurouni.com  
 
Recenzenti: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 JUDr. Michal Kuril, PhD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

Obmedzená koordinácia sociálneho zabezpečenia 
s krajinami MAGHREBU 

 
Mgr. Jozef Kšiňan 

 
I. Prehľad právnej úpravy 

 
Právna úprava rozhodujúca pre obmedzenú koordináciu sociálneho zabezpečenia me-

dzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej aj ako „EÚ“) a krajinami MAGHREBU pozostáva 
z dvoch druhov dohôd, a to Dohôd o spolupráci1 a Asociačných dohôd.2 Tak Dohody o spolu-
práci, ako aj Asociačné dohody, sú odo dňa nadobudnutia platnosti integrálnou súčasťou 
právneho poriadku Európskej únie.3  

Cieľom všetkých dohôd o spolupráci je podpora celkovej spolupráce medzi zmluvný-
mi stranami, s cieľom prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju krajín MAGHREBU a 
pomôcť posilniť vzťahy medzi krajinami MAGHREBU a EÚ.4  

Za účelom naplnenia týchto cieľov boli prijaté aj ustanovenia a opatrenia v oblasti 
práce, ktoré sú zo systematického pohľadu zaradené do tretej kapitoly Dohôd o spolupráci. V 
tejto kapitole sú zaradené aj ustanovenia rozhodujúce pre obmedzenú koordináciu systémov 
sociálneho zabezpečenia medzi krajinami MAGHREBU a členskými štátmi.5 Tieto ustanove-
nia sú analyzované v ďalšej časti tohto článku, musíme však zdôrazniť, že Dohoda o spolu-
práci nezakladá voľný pohyb pracovníkov. 

Z inštitucionálneho hľadiska Dohody o spolupráci zriadili jednotlivé Rady Spolupráce 
a Výbory spolupráce. Rady spolupráce disponovali právomocou prijímať rozhodnutia nevy-
hnutné pre napĺňanie cieľov Dohôd o spolupráci, a to v prípadoch stanovených týmito doho-
dami. Rozhodnutia sú záväzné pre zmluvné strany a tie sú povinné prijať všetky opatrenia 
potrebné na ich implementáciu.  

Napokon, Dohody o spolupráci zakotvujú všeobecnú povinnosť spolupráce, ktorá vy-
žaduje od zmluvných strán priať všetky vhodné opatrenia pre splnenie povinností vyplývajú-
cich z týchto dohôd.6  

Asociačnými dohodami7 sa zakladá pridruženie medzi EÚ a jej členskými štátmi na 
jednej strane a jednotlivými krajinami MAGHREBU na strane druhej. Vzhľadom na zamera-
nie tohto vedeckého článku, najdôležitejšie ciele pridruženia sú: 1) zlepšenie obchodu a roz-
voj harmonických hospodárskych a sociálnych vzťahov medzí zmluvnými stranami, najmä 

                                                           
1 Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom bola podpísa-
ná 27. apríla 1976. Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Alžírskou demokra-
tickou a ľudovou republikou bola podpísaná 27. apríla 1976. Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodár-
skym spoločenstvom a a Tuniskou republikou bola podpísaná 25. apríla 1976. Všetky dohody o spolupráci vstú-
pili do platnosti 1. novembra 1978. V texte používame skratku „Dohoda(y) o spolupráci.“ 
2 Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými 
štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 17. júla 1995 a vstúpila do 
platnosti 1. marca 1998. Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskym spoločen-
stvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, ktorá bola podpísaná 
26. februára 1996 a vstúpila do platnosti 1. marca 2000. Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruže-
nie medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane Alžírskou demokratickou a ľudo-
vou republikou na strane druhej bola podpísaná 22. apríla 2002 a vstúpila do platnosti 1. septembra 2005. V texte 
používame skratku „Asociačné dohody.“ 
3 Pozri C-12/1986 Demirel, bod 7. Súdny dvor EÚ má teda právomoc interpretovať ustanovenia týchto dohôd. 
4 Pozri článok 1 všetkých troch Dohôd o spolupráci.  
5 Napríklad články 39 až 41 Dohody o spolupráci s Alžírskom. 
6 Pozri napríklad čl. 51 Dohody o spolupráci s Marokom.  
7 Asociačné dohody nahradili dohody o spolupráci. Pozri napríklad čl. 96 ods. 2 Asociačnej dohody s Marokom.  
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prostredníctvom dialógu a spolupráce8 a 2) zlepšenie hospodárskej, sociálnej, finančnej a kul-
túrnej spolupráce. 

Ustanovenia o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia medzi členskými štátmi 
a jednotlivými krajinami MAGHREBU sú zo systematického pohľadu zaradené v hlave VI 
„Spolupráca v sociálnych a kultúrnych veciach,” v kapitole 1 „Pracovníci“. Tieto ustanovenia 
sú analyzované v ďalšej časti tohto príspevku. Zdôrazňujeme, že Asociačné dohody neupra-
vujú voľný pohyb pracovníkov medzi zmluvnými stranami.  

Z inštitucionálneho hľadiska Asociačné dohody zriaďujú Asociačné rady. Tieto rady 
disponujú právomocou prijímať rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre zmluvné strany. Zmluvné 
strany majú povinnosť prijať všetky opatrenia potrebné pre implementáciu týchto rozhodnutí. 
Asociačnými dohodami sú zriadené aj Asociačné výbory. V tejto súvislosti považujeme za 
potrebné spomenúť aj otvorený zoznam ďalších orgánov, ktoré môžu byť zriadené v rámci 
pridruženia, ako napr. pracovné skupiny. 

 
II. Porovnanie ustanovení o obmedzenej koordinácii sociálneho zabezpečenia 

v Dohodách o spolupráci a v Asociačných dohodách 
 
Ak porovnávame ustanovenia o obmedzenej koordinácií sociálneho zabezpečenia v 

Asociačných dohodách a Dohodách o spolupráci,9 tak je potrebné zdôrazniť, že hlavné prin-
cípy sú zachované, i keď ustanovenia Asociačnej dohody obsahujú určité menšie zmeny.  

Cieľ obmedzenej koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ktorá je obsiahnutá v 
Dohodách o spolupráci a Asociačných dohodách, je rovnaký, a to konsolidácia postavenia 
pracovníkov z krajiny MAGHREBU a rodinných príslušníkov, ktorí s nimi bývajú v člen-
skom štáte, v oblasti sociálneho zabezpečenia.10  

Zdôrazňujeme, že prijatím nariadení, ktorými sa rozširuje osobná pôsobnosť koordi-
načných nariadení EÚ11 aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ustanovenia o koordinácií 
sociálneho zabezpečenia obsiahnuté v dohodách s krajinami MAGHREBU nie sú z veľkej 
časti relevantné pre ochranu sociálnych práv migrujúcich pracovníkov krajín MAGHREBU 
a ich rodinných príslušníkov, ak existuje prvok, ktorý spája situáciu týchto osôb aspoň s dvo-
ma členskými štátmi.12 

Po prvé, princípy rovnakého zaobchádzania, spočítavania dôb poistenia, zamestnania 
alebo bydliska a exportu dávok sú stanovené tak v Dohodách o spolupráci, ako aj v Asociač-
ných dohodách.  
                                                           
8 Pre úplnosť dodávame, že existujú malé rozdiely medzi úvodnými článkami jednotlivých Asociačných dohôd. 
9 Ustanovenia o obmedzenej koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia sú rovnaké vo všetkých troch Doho-
dách a spolupráci. To isté platí aj pre Asociačné dohody. 
10 C-179/98 Mesbah, bod 36. 
11 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia; samostatne používame skratku „nariadenie 883/2004“; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009 , ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia; Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 
o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spo-
ločenstva; samostatne používame skratku „nariadenie 1408/71“; Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 
1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálne-
ho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva.  
12 Pozri odôvodnenia 12, 17, 18 a 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 
24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej 
príslušnosť. Z uvedeného vyplýva, že toto nariadenia sa neuplatňuje vo Veľkej Británii a Dánsku. I napriek tomu 
by sa malo vo Veľkej Británii uplatňovať nariadenie Rady (ES) č. 859/2003 zo 14. mája 2003, ktorým sa rozširu-
jú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, 
na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti, a to v súlade 
s článkom 2 nariadenia 1231/2010 a 17. odôvodnením nariadenia 859/2003. 
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Princíp rovnakého zaobchádzania v oblasti sociálneho zabezpečenia stanovený v Aso-
ciačných dohodách prešiel výraznejšou zmenou v porovnaní s rovnakým princípom stanove-
ným v Dohodách o spolupráci. Táto zmena spočíva vo vymedzení pojmu „sociálne zabezpe-
čenie“. Je otázne, či definícia tohto pojmu v Asociačných dohodách limituje vecný rozsah 
uplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania.13 

Asociačné dohody vyjasňujú vzťah medzi princípom rovnakého zaobchádzania a ko-
ordinačnými predpismi prijatými EÚ. V súlade s uvedeným Asociačné dohody stanovujú, že 
aplikácia princípu rovnakého zaobchádzania nemôže mať za následok uplatňovanie koordi-
načných nástrojov EÚ.14 I napriek uvedenému je prípustná jedna výnimka, ktorou je rozhod-
nutie Asociačnej rady, ktoré implementuje princípy koordinácie sociálneho zabezpečenia ob-
siahnuté v Asociačných dohodách. 

Asociačné dohody stanovujú i zmenu vecného rozsahu princípu sčítavania dôb, a to v 
porovnaní s korešpondujúcim ustanovením Dohôd o spolupráci, pretože tento princíp zahrňu-
je aj dávky v chorobe a materstve a rodinné dávky. Zdravotná starostlivosť je naďalej expli-
citne zmienená, i keď jej výslovné stanovenie nie je až tak jasné, a to vzhľadom na zaradenie 
dávok v chorobe, ako aj vzhľadom na definíciu sociálneho zabezpečenia, ktorá je uvedená pri 
princípe rovnakého zaobchádzania. 

Asociačné dohody, podobne ako Dohody o spolupráci, stanovujú princíp exportu ro-
dinných prídavkov v rámci EÚ, pod podmienkou, že tieto dávky, ktoré dostáva pracovník 
MAGHREBU, dostáva z dôvodu bydliska rodinných príslušníkov v rámci EÚ.  

Asociačné dohody, podobne ako Dohody o spolupráci, stanovujú princíp exportu ur-
čených dávok sociálneho zabezpečenia do krajín MAGHREBU. Asociačné dohody však vý-
slovne vylučujú z vecného rozsahu tohto princípu osobitné nepríspevkové dávky. 

Napokon, tak Dohody o spolupráci, ako aj Asociačné dohody, obsahujú recipročné 
ustanovenie vo vzťahu k princípu rovnakého zaobchádzania, princípu exportu vybraných dá-
vok a princípu výplaty rodinných prídavkov, pričom cieľom recipročného ustanovenia je za-
bezpečenie sociálnych práv migrujúcich pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi člen-
ských štátov a sú zamestnaní v jednej z krajín MAGHREBU, ako aj pre ich rodinných prí-
slušníkov. 

Asociačné dohody vyslovene vylučujú možnosť uplatňovania koordinačných ustano-
vení na osoby, ktoré nelegálne bývajú alebo pracujú na území hostiteľskej krajiny.15 Takéto 
ustanovenie neobsahovali Dohody o spolupráci. 

Posledné dve ustanovenia týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia ostali v 
Asociačných dohodách, v porovnaní s Dohodami o spolupráci, nezmenené. Tieto ustanovenia 
obsahujú splnomocnenie pre Asociačnú radu pre prijatie rozhodnutia, ktorým sa implementu-
jú princípy koordinácie sociálneho zabezpečenia uvedené v dohode, ako aj princíp výhodnosti 
vo vzťahu k bilaterálnym zmluvám o sociálnom zabezpečení, ktoré sú uzatvorené medzi kra-
jinami MAGHREBU a jednotlivými členskými štátmi.  

Princíp výhodnosti stanovuje, že prípadné rozhodnutie Asociačnej rady v oblasti koor-
dinácie sociálneho zabezpečenia nebude znamenať neuplatňovanie ustanovení bilaterálnych 
zmlúv, pod podmienkou, že tieto zmluvy sú priaznivejšie pre štátnych príslušníkov krajín 
MAGHREBU alebo pre štátnych príslušníkov členských štátov. Splnomocňovacie ustanove-
nie v Asociačných dohodách oprávňuje Asociačnú radu na prijatie správnych opatrení v ob-
lasti koordinácie sociálneho zabezpečenia. 

 

                                                           
13 C-336/05 Echouikh, body 49 a 50. 
14 Toto nie je jasné vzhľadom na predchádzajúci odkaz. 
15 Pozri napr. čl. 66 Asociačnej dohody s Marokom. 
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III. Právne účinky ustanovení 
Asociačných dohôd o koordinácii sociálneho zabezpečenia 

 
Asociačná rada, podobne ako Rada pre spoluprácu, doteraz neprijala rozhodnutie ob-

sahujúce ustanovenia, ktorými by sa implementovali princípy koordinácie sociálneho zabez-
pečenia obsiahnuté v Asociačnej dohode, a tak je obmedzená koordinácia sociálneho zabez-
pečenia založená na týchto princípoch. Priamy účinok (priama aplikovateľnosť)16 týchto usta-
novení bol preskúmavaný Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej aj ako „SD EÚ“) vo viace-
rých prípadoch, ale najdôležitejším je rozhodnutie vo veci C-18/90 Kziber.  

SD EÚ v tomto prípade preskúmaval priamy účinok princípu rovnakého zaobchádza-
nia. SD EÚ v tomto rozhodnutí nadviazal na svoju judikatúru, v ktorej stanovil kritériá pre 
posúdenie priameho účinku ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorú uzavrela EÚ a jej člen-
ské štáty s treťou krajinou.17 Tieto kritériá sú: a) formulácia ustanovenia, b) jasná a precízna 
povinnosť obsiahnutá v tomto ustanovení, c) nepodmienenosť ustanovenia, to znamená, že 
implementácia alebo účinky ustanovenia nie sú závislé od prijatia ďalších opatrení,18 d) cieľ a 
povaha medzinárodnej zmluvy. 

Pokiaľ ide o účel a povahu Dohôd o spolupráci, SD EÚ uviedol, že skutočnosť, že do-
hody sa obmedzujú iba na zlepšenie celkovej spolupráce medzi zmluvnými stranami bez toho, 
aby bolo zmienené budúce pridruženie alebo pristúpenie k EÚ, nemá také účinky, aby zabrá-
nila priamemu účinku niektorých ustanovení týchto dohôd, a to najmä ustanoveniam upravu-
júcim spoluprácu v oblasti práce.19 Asociačné dohody zakladajú pridruženie medzi krajinami 
MAGHREBU a EÚ, a preto sú niektoré ich ustanovenia spĺňajúce hore uvedené kritériá a 
fortiori spôsobilé mať priamy účinok.20 

 
IV. Princíp rovnakého zaobchádzania 

 
Princíp rovnakého zaobchádzania bol interpretovaný SD EÚ takmer vo všetkých prí-

padoch, ktoré sa týkali koordinácie sociálneho zabezpečenia medzi členskými štátmi a kraji-
nami MAGHREBU.21 Tento princíp nie je koordinačným pravidlom v pravom zmysle slova, 
ale predstavuje zákaz diskriminácie voči štátnym príslušníkom krajín MAGHREBU v oblasti 
sociálneho zabezpečenia.22, 23  

SD EÚ prvýkrát interpretoval princíp rovnakého zaobchádzania vo veci C-18/90 Kzi-
ber.24 Vzhľadom na interpretáciu ustanovení medzinárodných zmlúv, pokiaľ ide o ich priamy 

                                                           
16 V tejto práci používame pojem „priamy účinok“, rozlišovaniu medzi pojmami „priama aplikovateľnosť“ 
a „priamy účinok“ nevenoval SD EÚ prílišnú pozornosť. Pozri návrhy generálneho advokáta Tesaura vo veci C-
58/93 Yousfi, bod 4.  
17 Pozri najmä vec C-12/86 Demirel. Pre komplexnejší prehľad pozri návrhy generálneho advokáta Van Gervena 
v prípade C-18/90 Kziber.  
18 C-18/1990 Kziber, bod 15. 
19 C-18/1990 Kziber, body 21 a 22. 
20 C-97/05 Gatoussi, bod 27. 
21 Podľa Kurila nie každé nerovnaké zaobchádzanie sa musí klasifikovať ako zakázaná (negatívna) diskriminá-
cia. Autor poukazuje na skutočnosť, že existujú aj také nerovnaké zaobchádzania, ktoré spôsobuje samotný zá-
konodarca, zároveň ich však ospravedlňuje a zdôvodňuje (tzv. pozitívna diskriminácia). Na druhej strane niekto-
ré nerovnaké zaobchádzania nie sú zakázané zákonom, preto ich dotknutý subjekt musí strpieť (bližšie pozri 
Kuril, M.: Pojmový aparát pracovného práva (súčasný vývoj z hľadiska teórie a praxe). In Die Stellung des Arbe-
itsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin, 2012, s. 208.  
22 Pieters, D. Enquiry into the legal foundations of a possible extension of Community provision on social securi-
ty to third country national working in the EU In Social Security in Europe Equality between nationals and non-
nationals, s. 230.  
23 Pozri napr. C-276/06 El Yousffi, bod 43. 
24 SD EÚ v tomto prípade interpretoval čl. 41 Dohody o spolupráci s Marokom. 
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účinok, SD EÚ uviedol, že toto ustanovenie určuje jasne, precízne a nepodmienene zákaz 
diskriminácie na základe štátnej príslušnosti voči Marockým pracovníkom a ich rodinným 
príslušníkom, ktorí s nimi žijú, v oblasti sociálneho zabezpečenia, a teda ustanovenie zakotvu-
júce princíp rovnakého zaobchádzania je spôsobilé upravovať právnu situáciu jednotlivcov.25  

Priamemu účinku tohto ustanovenia nebránia ostatné ustanovenia článku 41 Dohody o 
spolupráci s Marokom, tieto ostatné ustanovenia iba určujú limity aplikácie princípu zákazu 
diskriminácie v oblastiach tam uvedených, ale tieto výhrady nemôžu byť interpretované tak, 
že zbavujú princíp zákazu diskriminácie jeho nepodmienenosti vo vzťahu k akejkoľvek inej 
otázke v oblasti sociálneho zabezpečenia.26 

Priamemu účinku tohto ustanovenia nebráni ani skutočnosť, že rozhodnutie, ktoré by 
implementovalo princípy sociálneho zabezpečenia ešte nebolo prijaté, pretože splnomocnenie 
na prijatie tohto rozhodnutia nemôže byť chápané ako spôsobujúce podmienenosť bezpros-
trednej aplikácie princípu zákazu diskriminácie.27 Rovnaký záver platí aj vo vzťahu k Aso-
ciačným dohodám.28  

Účinkom princípu zákazu diskriminácie je, že so štátnymi príslušníkmi krajín MAG-
HREBU, ktorí sú alebo boli zamestnaní v členských štátoch EÚ, a s ich rodinnými prísluš-
níkmi, sa musí zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi členského štátu.29 Tento 
princíp teda vyžaduje, že osoby, na ktoré sa vzťahuje, majú právo žiadať o dávky sociálneho 
zabezpečenia za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci členského štátu bez toho, aby 
mohol právny poriadok členského štátu určovať striktnejšie alebo dodatočné podmienky, než 
aké sa aplikujú na štátnych príslušníkov tohto členského štátu.30  
 

V. Osobný rozsah princípu rovnakého zaobchádzania 
 

Osobný rozsah tohto princípu zahŕňa dve kategórie osôb31 a SD EÚ týmto kategóriám 
priradil autonómny význam.32 Tieto kategórie sú nasledovné: 1) pracovníci zamestnaní v 
členskom štáte; 2) ich rodinní príslušníci, ktorí majú s týmito pracovníkmi legálne bydlisko. 

Prvá kategória bola extenzívne interpretovaná SD EÚ, pričom zahrňovala nielen ak-
tívnych pracovníkov, ale aj pracovníkov, ktorí opustili pracovný trh po dosiahnutí veku za-
kladajúcemu nárok na starobný dôchodok alebo potom, čo u nich nastala sociálna udalosť, 
ktorá ich oprávňovala na dávky spadajúce do oblastí sociálneho zabezpečenia.33  

Vo veci C-336/05 Echouikh SD EÚ uviedol, že osoba vykonávajúca vojenskú službu 
spadá do kategórie pracovníka, ak spĺňa kritériá podstatné pre založenie tohto statusu. Je zau-
jímavé, že SD EÚ v tomto prípade explicitne trval na kritériách podstatných pre voľný pohyb 
pracovníkov (podriadenosť, vykonávanie práce, mzda) a neinterpretoval pojem „pracovník“ 
vo svetle definície tohto pojmu obsiahnutej v nariadení 1408/71, čoho potvrdením je aj vyme-
dzenie kategórie rodinných príslušníkov spadajúcich do osobného rozsahu princípu zákazu 
diskriminácie v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

                                                           
25 C-18/91 Kziber, bod 17. 
26 C-18/91, Kziber, bod 18. 
27 C-18/91, Kziber, bod 19; C-336/05 Echoukh, bod 42. 
28 C-276/06 El Yousffi, bod 48; C-336/05 Echouikh, bod 36. 
29 C-23/02 Alami, bod 30. 
30 C-23/02 Alami, bod 33. 
31 Táto interpretácia je rovnaká tak pre Dohody o spolupráci, ako aj Asociačné dohody, pretože napr.: čl. 65 ods. 
1 Asociačnej dohody s Marokom a čl. 41 ods. 1 Dohody o spolupráci s Marokom sú formulované totožne, pozri 
napr. C-336/05 Echouikh, body 40 a 45. 
32 Hewig Verschueren: Social Security co-ordination in the Agreements between the EU and Meditterean Coun-
tries, in particular Turkey and MAGHREB countries In Danny Pieters (ed.), Paul Schoukens (ed.) The Social 
Security Co-Ordination Between the EU and Non-EU Countries, s. 38.  
33 C-18/90 Kziber, bod 27. 
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Druhá kategória osôb, ktoré spadajú do osobného rozsahu princípu zákazu diskriminá-
cie, sú rodinní príslušníci, ktorí bývajú s pracovníkom, ktorý je štátnym príslušníkom MAG-
HREBU. SD EÚ uviedol v prípade C-106/94 Krid, že hoci sa princíp zákazu diskriminácie 
vzťahuje predovšetkým na pracovníkov, taktiež sa vzťahuje na rodinných príslušníkov týchto 
pracovníkov, ak majú bydlisko v rovnakom členskom štáte, v ktorom je zamestnaný tento 
pracovník. Podmienka spoločného bydliska bola extenzívne interpretovaná SD EÚ, pretože ju 
spĺňali aj rodinní príslušníci po pozostalom pracovníkovi.34 Navyše, skutočnosť, že rodinný 
príslušník pracovníka MAGHREBU nikdy nepracoval je irelevantná, ak spĺňa kritériá určujú-
ce status rodinného príslušníka.35  

SD EÚ niekoľko krát odmietol aplikovať v podmienkach Dohôd o spolupráci s kraji-
nami MAGHREBU judikatúru vychádzajúcu z veci C-40/76 Kermaschek, ktorá zaviedla roz-
lišovanie „osobných” a „odvodených” práv založených na nariadení 1408/71. Hoci bol tento 
prístup výrazne obmedzený neskorším rozhodnutím SD EÚ,36 dôležitým je dôvod, prečo od-
mietol SD EÚ aplikovať toto rozlišovanie v podmienkach Dohôd o spolupráci, a to preto, že 
ustanovenia dohôd s krajinami MAGHREBU, ktoré stanovujú koordináciu sociálneho zabez-
pečenia, majú svoj vlastný osobný rozsah vychádzajúci z textu týchto ustanovení, a preto ten-
to osobný rozsah nemôže byť odvodený z ustanovení pravidiel koordinácie sociálneho zabez-
pečenia, ktoré sa uplatňujú v rámci EÚ. 

Pojem „rodinný príslušník“ bol interpretovaný SD EÚ vo veci C-179/98 Mesbah. SD 
EÚ uviedol, že tento pojem nezahŕňa iba manželku alebo manžela pracovníka a jeho potom-
kov, ale možno sem zaradiť aj osoby, ktoré majú blízky rodinný vzťah s pracovníkom, ako 
napr. jeho príbuzní vo vzostupnej línii, vrátane osôb majúcich s ním príbuzenský vzťah na 
základe svadby, a to pri rešpektovaní výslovnej podmienky, že rodinný príslušník skutočne 
býva s pracovníkom.37 

Tento rozsudok spoločne s uznesením súdu vo veci C- 276/06 El Youssfi jasne stano-
vili, že podmienkou, aby sa rodinný príslušník mohol dovolávať princípu rovnakého zaobchá-
dzania, je, že pracovník má štátnu príslušnosť jednej z krajín MAGHREBU.38 

Posledná poznámka k osobnému rozsahu princípu rovnakého zaobchádzania súvisí s 
podmienkou bydliska, inak povedané, môže sa uplatňovania tohto princípu dovolávať pra-
covník so štátnou príslušnosťou MAGHREBU, hoci má bydlisko napr. v Maroku ?39 Táto 
otázka bola čiastočne analyzovaná vo veci C-33/99 Fahmi. Vzhľadom na formuláciu princípu 
rovnakého zaobchádzania, ako aj v súvislosti s obmedzením tohto princípu vo vzťahu k ro-
dinným prídavkom,40 a tiež v súlade s prístupom SD EÚ pri interpretácií ustanovení o obme-
dzenej koordinácii sociálneho zabezpečenia, ktoré sú zahrnuté v dohodách s krajinami 
MAGHREBU, ako aj s podporou rozhodnutia vo veci C-33/99 Fahmi, možno vyvodiť, že i 
takýto pracovník sa môže dovolávať princípu rovnakého zaobchádzania. Na druhej strane sa 
však všetci účastníci konania v uvedenej veci vyjadrili, že podmienkou rovnakého zaobchá-
dzania v oblasti sociálneho zabezpečenia je bydlisko pracovníka v členskom štáte.41 Sme na-

                                                           
34 C-103/94 Krid, body 27 až 30. 
35 Napríklad C-126/95 Halouzzi-Chocco. 
36 C-308/93 Cabanis-Issarte. 
37 C-179/98 Mesbah, bod 46. 
38 C-276/06 El Yousffi, bod 70.  
39 Toto by prichádzalo do úvahy napr. vtedy, ak by Marocký štátny príslušník s bydliskom v Maroku poberal 
dôchodok z členského štátu na základe svojej činnosti ako pracovník v tomto štáte a jeho syn by študoval 
v členskom štáte EÚ. 
40 Medzi jednotlivými jazykovými verziami sú rozdielnosti v preklade pojmu „rodinné prídavky“. Napríklad v 
anglickej jazykovej verzii sa používa pojem „family allowances”, tento preklad je však rozporuplný, a to pri 
porovnaní s ostatnými jazykovými verziami tohto ustanovenia. Pozri návrhy generálneho advokáta Albera vo 
veci C-33/99 Fahmi, body 110 až 113. 
41 návrhy generálneho advokáta Albera vo veci C-33/99 Fahmi, body 92 až 04. Pozri taktiež C-33/99, bod 55. 



30 

 

klonení skôr tomuto názoru, berúc do úvahy obmedzenie princípu rovnakého zaobchádzania 
vo vzťahu k exportu dávok. Musíme však pripustiť, že rozhodnutie SD EÚ nebolo v tejto veci 
jednoznačné.42 

Napokon, považujeme za potrebné spomenúť, že Asociačné dohody s Tuniskom a Ma-
rokom obsahujú spoločnú deklaráciu zmluvných strán vzťahujúcu sa aj k princípu rovnakého 
zaobchádzania. Podľa tejto deklarácie má byť pojem „rodinný príslušník“ definovaný v súla-
de s právnym poriadkom štátu, v ktorom pracovník pracuje. Avšak judikatúra SD EÚ ukazuje, 
že nezohľadňuje túto deklaráciu pri vymedzení pojmu „rodinný príslušník“. 

 
VI. Vecný rozsah princípu rovnakého zaobchádzania 

 
Vecný rozsah princípu rovnakého zaobchádzania bol vymedzený SD EÚ analógiou s 

nariadením 1408/71.43 V súlade so skôr uvedeným sa vecný rozsah princípu rovnakého zaob-
chádzania stanoveného v Asociačných dohodách zdá byť užší ako v prípade dohôd o spolu-
práci, najmä vzhľadom na definíciu sociálneho zabezpečenia obsiahnutú v Asociačných do-
hodách. Avšak, i takto vymedzený pojem sociálneho zabezpečenia bol interpretovaný analó-
giou s nariadením 1408/71 (resp. 883/2004). Odpoveď na otázku, či takáto kombinovaná de-
finícia má za následok obmedzenie princípu rovnakého zaobchádzania stanoveného v Aso-
ciačných dohodách, je podľa nášho názoru nejasná. 

Ďalšou zaujímavou otázkou je problematika osobitných nepríspevkových dávok upra-
vených v nariadení 883/2004 (a v nariadení 1408/71). SD EÚ uviedol, že tieto dávky spadajú 
do vecného rozsahu koordinačných nariadení (bez ohľadu na špecifiká tejto koordinácie), a 
teda i na tieto dávky sa vzťahuje princíp rovnakého zaobchádzania stanovený v dohodách s 
krajinami MAGHREBU.44 
 

VII. Princíp sčítavania dôb 
 

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že od prijatia nariadení EÚ, ktoré rozšírili osobný 
rozsah koordinačných pravidiel uplatňovaných medzi členskými štátmi EÚ aj na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, toto ustanovenie stratilo svoj význam.  

I napriek uvedenému považujeme za potrebné uviesť dve poznámky. Po prvé, princíp 
sčítavania dôb poistenia, zamestnania alebo bydliska zakotvený v dohodách s krajinami 
MAGHREBU nebol takmer vôbec interpretovaný SD EÚ. Vzhľadom na rozhodnutie vo veci 
C-272/94 Taflan Met, ktoré interpretovalo obdobný princíp upravený v Dodatkovom protoko-
le s Tureckom,45 tak je možné vyvodiť, že ustanovenie upravujúce tento princíp nemá priamy 
účinok, pretože nemá nepodmienenú povahu, a teda pre svoju aplikovateľnosť vyžaduje prija-
tie dodatočných opatrení, ktoré súvisia najmä z technickými problémami uplatňovania tohto 
princípu v praxi.  

Problém absencie priameho účinku v prípade princípu sčítavania dôb bol spomenutý aj 
vo veci C-23/02 Alami.46 SD EÚ rozhodol, že odmietnutie členského štátu priznať doplatok k 
dôchodku z dôvodu, že pracovné dni potrebné pre jeho priznanie, odpracované marockým 
pracovníkom, neboli vzaté do úvahy, pretože boli dosiahnuté v inom členskom štáte EÚ, nie 
je spojené s princípom sčítavania dôb, ale iba s princípom zákazu diskriminácie. SD EÚ uvie-

                                                           
42 C-33/99 Fahmi, bod 57. 
43 Napríklad C-18/90 Kziber, bod 25, C-276/06 El Youssfi, bod 57. 
44 C-103/94 Krid, bod 37; C-276/06 El Youssfi, bod 60.  
45 Dodatkový a finančný protokol podpísaný 23. novembra 1970, ktorý je pripojený k Dohode zakladajúcej pri-
druženie medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom a o opatreniach pre jeho vstup do plat-
nosti. Tento protokol vstúpil do platnosti 1. januára 1973. Pozri článok 39 tohto protokolu. 
46 Žalovaná inštitúcia v hlavnom konaní sa dovolávala tohto princípu. 
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dol, že takáto situácia nezahŕňa technické problémy, ale ukladá cudzím štátnym príslušníkom 
dodatočné podmienky nároku na dávku, a teda je v rozpore s princípom rovnakého zaobchá-
dzania. 

  
VIII. Princíp exportu dávok 

 
Toto ustanovenie nebolo do detailov preskúmavané SD EÚ.47 Je zrejmé, že tento prin-

cíp sa uplatňuje iba vo vzťahu k dávkam v starobe alebo anuitám z dôvodu staroby, smrti, 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo invalidity vyplývajúcej z pracovného úra-
zu alebo z choroby z povolania. Taktiež je zrejmé, že princíp exportu dávok obmedzuje prin-
cíp rovnakého zaobchádzania. 

V súlade s vyššie uvedeným, na osobitné nepríspevkové dávky sa uplatní princíp rov-
nakého zaobchádzania, ale Asociačné dohody, na rozdiel od Dohôd o spolupráci, vylučujú 
osobitné nepríspevkové dávky, v súlade s koordinačnými nariadeniami EÚ, z uplatňovania 
princípu exportu dávok. 

Tento princíp, vzhľadom na rozhodnutie vo veci C-485/07 Akdas, by mal mať priamy 
účinok.48 
 

IX. Poskytovanie rodinných prídavkov 
 

Úprava poskytovania rodinných prídavkov obsiahnutá v dohodách s krajinami MAG-
HREBU obmedzuje uplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania.49 Toto obmedzenie 
znamená, že hoci má pracovník bydlisko v členskom štáte, poskytovanie rodinných prídavkov 
sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko mimo EÚ.  

Oprávneným subjektom je teda pracovník so štátnou príslušnosťou MAGHREBU. V 
súlade s už uvedeným, toto ustanovenie nešpecifikuje, či má mať tento pracovník bydlisko v 
členskom štáte alebo nie. Táto podmienka však môže byť odvodená z dikcie princípu exportu 
dávok.50  

Ustanovenie upravujúce poskytovanie rodinných prídavkov stanovuje, že táto dávka 
nemôže byť odmietnutá iba z dôvodu, že rodinný príslušník pracovníka MAGHREBU má 
bydlisko v inom členskom štáte ako tento pracovník. Avšak, berúc do úvahy nariadenia EÚ 
rozširujúce uplatňovanie koordinačných nariadení uplatňovaných medzi členskými štátmi aj 
na štátnych príslušníkov tretích krajín a podmienky ich uplatňovania,51 toto ustanovenie strati-
lo z veľkej časti svoj význam.  

Napokon, chceli by sme poukázať na nezrovnalosti v jazykových verziách, pokiaľ ide 
o vecný rozsah tohto ustanovenia, a to najmä v súvislosti s pojmom „rodinné prídavky“.52  

 
X. Záver 

 
Potreba ochrany sociálnych práv migrujúcich pracovníkov je viditeľná i v texte Aso-

ciačných dohôd a Dohôd o spolupráci s krajinami MAGHREBU, ktoré obsahujú  ustanovenia 
o obmedzenej koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, a tak prispievajú k ochrane 

                                                           
47 Judikatúra SD EÚ sa doteraz zaoberala iba pracovníkmi MAGHREBU, ktorý majú bydlisko v EÚ (s výnim-
kou veci C-33/99 Fahmi, ale táto vec sa týkala poskytovania rodinných prídavkov).  
48 C-485/07 Akdas, body 69 až 74. 
49 C-18/1991 Kziber, bod 18.  
50 Pozri časť zaoberajúcu sa osobným rozsahom princípu rovnakého zaobchádzania. 
51 Pozri požiadavku pre aplikáciu týchto nariadení, napr. čl. 1, odôvodnenia 11 a 12 nariadenia 1231/2010, pozri 
aj C-276/06 El Youssfi body 39 až 43; C-247/09 Xhymshiti, body 27 až 31. Pozri odkaz č. 12. 
52 Pozri odkaz č. 39.  
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sociálnych práv pracovníkov z krajín MAGHREBU, ale aj pracovníkov z členských štátov 
EÚ. 

Potreba zvýšenia istoty pracovníkov z tretích krajín pracujúcich v EÚ, že nestratia z 
dôvodu pohybu v rámci EÚ práva v oblasti sociálneho zabezpečenia, viedla k prijatiu naria-
dení EÚ, ktoré rozšírením uplatňovania koordinačných nariadení na týchto pracovníkov pri-
speli k zvýšeniu ich sociálnej ochrany. Tieto naradenia taktiež viedli (do značnej miery) k 
zjednoteniu právneho režimu v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatňujúceho sa na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, a teda aj na štátnych príslušníkov krajín MAGHREBU. Zároveň 
však došlo k poklesu dôležitosti ustanovení Asociačných dohôd, ktoré upravujú obmedzenú 
koordináciu sociálneho zabezpečenia. Na druhej strane, dôležitosť týchto dohôd je značná 
najmä v prípade pracovníkov z krajín MAGHREBU, ktorí pracujú iba v jednom členskom 
štáte EÚ. 

Napokon, ustanovenia o obmedzenej koordinácií sociálneho zabezpečenia, ktoré obsa-
hujú dohody s krajinami MAGHREBU, a najmä ich interpretácia Súdnym dvorom EÚ spôso-
bila mnoho prekvapení medzi členskými štátmi a viedla, pri uzatváraní asociačných dohôd 
v neskoršom období (napr. s Albánskom) k obmedzeniu koordinačných princípov (absencia 
princípu rovnakého zaobchádzania). Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutia Asociačných 
rád zriadených Asociačnými dohodami s krajinami MAGHREBU, ktoré by implementovali 
ustanovenia o koordinácii sociálneho zabezpečenia obsiahnuté v týchto dohodách, neboli pri-
jaté, dúfame, že tieto rozhodnutia zvýšia právnu istotu dotknutých osôb v tejto oblasti.  
 
Literatúra 
 
[1] KURIL, M.: Pojmový aparát pracovného práva (súčasný vývoj z hľadiska teórie a praxe). 
In Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul 
Gerin, 2012, s. 203-211. ISBN 978-3-200-02915-6.  
[2] PIETERS, D. (ed.) – SCHOUKENS, P. (ed.): The Social Security Co-Ordination between 
the EU and Non-EU Countries. Antverp – Oxford – Portland : Intersentia, 2009. ISBN 978-9-
05095-941-4. 
[3] Social Security in Europe: Equality between nationals and non-nationals. Lisboa : Depar-
tamento de Relaçōes Internacionaes e Convençōes de Segurança Social, 1995. ISBN: 972-
96635-0-3. 
[4] Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie: C-12/1986 Demirel, C-277/94 Taflan Met, C-
485/07 Akdas, C-179/98 Mesbah, C-336/05 Echouikh, C-18/90 Kziber, C-97/05 Gatoussi, C-
276/06 El Yousffi, C-23/02 Alami, C-103/94 Krid, C-308/93 Cabanis-Issarte, C-126/95 Halo-
uzzi-Chocco, C-40/76 Kermaschek, C-247/09 Xhymshiti. 
[5] Návrhy generálnych advokátov: návrhy generálneho advokáta Van Gervena vo veci C-
18/90 Kziber, návrhy generálneho advokáta Tesaura vo veci C-58/93 Yousfi, návrhy generál-
neho advokáta Albera vo veci C-33/99 Fahmi.  
 
Summary 

 
This contribution is focused on the limited coordination rules established by the EU 

and MAGHREB countries, i. e. Tunisia, Morocco, Algeria. It starts with the overview of the 
historical development and legal framework within the cooperation and association agree-
ments, including some institutional remarks. Further it analyzes the relevant coordination ru-
les in light of the case-law of the Court of Justice of the European Union. 
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ciačné dohody, rovnaké zaobchádzanie.  
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Dohoda o zmene pracovných podmienok 
 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 
 

I. Úvod 
 
 Dohoda o zmene pracovných podmienok (ďalej aj ako „dohoda“) je upravená v § 54 
Zákonníka práce. Uvedené ustanovenie sa uplatňuje tak v pracovnoprávnych vzťahoch (t. j. 
v podnikateľskej sfére), ako aj v tzv. ďalších pracovných vzťahoch (t. j. v nepodnikateľskej 
sfére), a to na základe subsidiárnej pôsobnosti medzi Zákonníkom práce a osobitnými práv-
nymi predpismi.1  

Na druhej strane v oblasti nepodnikateľskej sféry existujú aj také právne predpisy, kto-
ré aplikáciu § 54 Zákonníka práce výslovne nepotvrdzujú, čo v súlade s delegovanou pôsob-
nosťou medzi Zákonníkom práce a osobitnými právnymi predpismi znamená, že dohoda 
o zmene pracovných podmienok uzatvorená podľa § 54 Zákonníka práce je tu neprípustná.2  

Uvedené nevylučuje, aby k zmene v obsahu napr. štátnozamestnaneckých vzťahov do-
chádzalo, avšak akákoľvek zmena sa realizuje na základe iných právnych úkonov, ktoré sú 
potvrdené mimo rámca Zákonníka práce (ide napr. o zmenu funkcie alebo zmenu odboru štát-
nej služby štátnozamestnaneckého pomeru založeného služobnou zmluvou).3  

Vecná a osobná pôsobnosť dohody o zmene pracovných podmienok nie je vo vzťahu 
k obom sféram absolútna. Je to rozdielna situácia napr. v porovnaní s dohodou o skončení 
pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce), ktorá je uplatniteľná obojsférovo bez výraznej-
ších obmedzení, resp. odchýlok. 
 Dohoda je subjektívnou právnou skutočnosťou s obmedzenou pôsobnosťou na právne 
vzťahy pri výkone závislej práce. Existujú však aj objektívne (nevôľové) právne skutočnosti, 
ktoré môžu spôsobiť zmenu pracovného, resp. služobného pomeru v obsahu, tzn. zasahujú 
bez limitovania do oboch sfér, ako napr. novelizácie právnych predpisov.      
 Predmetom právnej úpravy analyzovaného ustanovenia Zákonníka práce je zmena 
pracovných podmienok, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru, dohodou. Oprávnení na uza-
tvorenie tejto dohody sú zamestnanec a zamestnávateľ ako subjekty pracovného pomeru, ktorí 
disponujú pracovnoprávnou subjektivitou. Neopomenuteľným predpokladom je v tejto súvis-
losti existencia pracovného pomeru ako základného pracovnoprávneho vzťahu.  
 Dohoda o zmene pracovných podmienok môže pracovný pomer zmeniť v obsahu. Na 
základe tejto dohody však nie je možné dohodnúť sa na zmene subjektov pracovného pomeru. 
K zmene pracovného pomeru v subjekte môže dôjsť výlučne na strane zamestnávateľa,4 keď-
že zmenu v subjekte na strane zamestnanca vylučujú už imanentné znaky závislej práce (ide 
napr. o osobný a nezastupiteľný pracovný výkon).5  

Formu a obsah dohody upravuje Zákonník práce. Právna úprava v právnych vzťahoch 
pri výkone práce vo verejnom záujme (t. j. v nepodnikateľskej sfére) nevykazuje žiadne od-
chýlky od dikcie Zákonníka práce.  
 Dohoda o zmene pracovných podmienok je dvojstranným právnym úkonom. Na roz-
diel od právnych úkonov, ktoré klasifikujeme ako jednostranné právne úkony, pričom napr. 
zamestnávateľ ich môže alebo musí využiť za účelom dosiahnutia zmeny pracovného pomeru 
v obsahu (napr. preradenie zamestnanca na inú prácu),6 je dohoda prejavom konsenzuálnosti. 

                                                           
1 Pozri § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
2 Pozri § 120 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov. 
3 Pozri napr. § 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.  
4 Pozri § 27-31 Zákonníka práce („Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov“). 
5 Pozri § 1 ods. 2-3 Zákonníka práce.  
6 Pozri § 55 Zákonníka práce.  
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Pojem „konsenzuálnosť“ môžeme v zásade spájať s pojmom „zmluvnosť“. Vo všeobecnom 
chápaní zmluvnosť znamená najprirodzenejší spôsob realizácie právnych úkonov, ktorý je 
podmienený vzájomným vôľovým súhlasom (nejde teda o jednostrannosť v zmysle akéhosi 
„donútenia“). 
 Pokiaľ pri skončení pracovného pomeru prevažujú jednostranné právne úkony (výpo-
veď, okamžité skončenie, skončenie v skúšobnej dobe) nad dvojstrannými právnymi úkonmi 
(dohoda), pri zmene pracovného pomeru je tento pomer o niečo vyrovnanejší. Tu totiž platí, 
že tak pracovná cesta,7 ako aj dočasné pridelenie (tzv. prepožičiavanie zamestnancov),8 sú 
(okrem niekoľkých výnimiek)9 dvojstranné právne úkony. Rovnako pri preradení zamestnan-
ca na inú prácu je možné, ak sa nepodarí dosiahnuť účel preradenia, aby bol zamestnanec po 
dohode preradený aj na prácu iného druhu.10 
 Z tohto hľadiska je zaujímavé poukázať na skutočnosť, že dohoda o zmene pracov-
ných podmienok je so zreteľom na číslovanie jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, ktoré 
súvisia so zmenou pracovného pomeru, zákonodarcom „priorizovaná“ (podobne ako dohoda 
o skončení pracovného pomeru).11 Toto uprednostňovanie má však iba formálno-technický 
základ, pretože všetky právne úkony vo veci zmeny pracovného pomeru v obsahu sú si rov-
nocenné v zmysle, že oprávnený subjekt alebo subjekty, môžu na základe vlastného rozhod-
nutia, príp. dohody zvoliť ktorýkoľvek z týchto právnych úkonov s cieľom zmeniť pracovný 
pomer. Je samozrejmé, aby došlo k platnej zmene pracovného pomeru, že uvedené právne 
úkony vyžadujú splnenie rôznych hmotnoprávnych podmienok. 
 Mechanizmus uzatvorenia dohody o zmene pracovných podmienok sa skladá z dvoch 
fáz, ktorými sú návrh a akceptácia návrhu.12 Poradie týchto fáz je dané teóriou pracovného 
práva, keďže akceptácia návrhu nemôže predchádzať samotnému návrhu. Dohodu je z tohto 
hľadiska potrebné vnímať ako zmluvu, pre uzatvorenie ktorej sú potrebné dva súhlasné preja-
vy vôle zmluvných strán (zmluva je podľa Zákonníka práce a osobitných právnych predpisov 
uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu).13  

Návrh na uzatvorenie dohody je perfektný, ak ním adresát právneho úkonu disponuje. 
Od tohto momentu nie je možné návrh jednostranne odvolať, ani ho nijakým spôsobom jed-
nostranne zmeniť. Je to tak z dôvodu, že návrh na uzatvorenie dohody je voči navrhovateľovi 
záväzný. Z perfektnosti právneho úkonu teda bezprostredne vyplýva jeho záväznosť.      
 

II. Analýza § 54 Zákonníka práce 
 
 Podľa § 54 Zákonníka práce platí, že dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zme-
niť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene, pričom zamestná-
vateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. Dohoda o zmene pracovných 
podmienok nemá na rozdiel od dohody o skončení pracovného pomeru žiadnu zákonom urče-
nú obligatórnu (podstatnú) náležitosť, ktorej vynechaním by bola spôsobená absolútna neplat-
nosť právneho úkonu.  
 Zákonník práce formu dohody iba odporúča, ale nepredpisuje. V znení § 54 totiž chý-
ba tzv. doložka neplatnosti, ktorá inak spôsobuje, že forma právneho úkonu sa považuje za 
predpísanú. Dohoda by preto mala byť písomná, ale nemusí byť písomná. Uvedené má za 
                                                           
7 Pozri § 57 Zákonníka práce. 
8 Pozri § 58, § 58a a § 58b Zákonníka práce. 
9 Zamestnanca možno jednostranne vyslať na pracovnú cestu, ak to vyplýva z dohodnutého druhu práce, miesta 
výkonu práce alebo ak možnosť jednostranného vyslania je dohodnutá v pracovnej zmluve (§ 57 Zákonníka 
práce).  
10 Pozri § 55 ods. 3 Zákonníka práce.  
11 Pozri § 54 a nasl., resp. § 60 a nasl. Zákonníka práce. 
12 Pozri § 43-44 Občianskeho zákonníka.  
13 Pozri § 18 Zákonníka práce.  
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následok, že aj ústna zmena pracovného pomeru dohodou je platná. Túto teóriu podporuje aj 
znenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého je právny úkon neplatný (myslí sa abso-
lútna neplatnosť, pozn.), ak sa neurobil vo forme predpísanej Zákonníkom práce, ak to Zá-
konník práce alebo osobitný právny predpis výslovne ustanovuje (takáto explicitná požiadav-
ka pritom v § 54 absentuje).  

Dohoda o zmene pracovných podmienok nemusí byť pod sankciou neplatnosti písom-
ná, čo môže byť vnímané s pochybnosťami. Ostatné formy, okrem písomnej formy, však mô-
žu mať za následok zníženú právnu istotu, a dokonca aj dôkaznú núdzu na strane toho účast-
níka, ktorý je „slabšou“ zmluvnou stranou (zamestnanec). Nie je totiž veľmi pravdepodobné, 
že napr. v rámci občianskeho súdneho konania by svedčili niektorí zo spoluzamestnancov 
v prospech zamestnanca (účastníka konania), ak by existencia alebo neexistencia dohody o 
zmene pracovných podmienok bola predmetom dokazovania na súde, pretože bola uzatvorená 
v ústnej forme. Zároveň možno pripustiť, že opomenutá doložka neplatnosti môže zákonodar-
covi do istej miery aj „vyhovovať“, pretože nedodržanie odporučenej písomnej formy je 
sankcionovateľné (pokutami). Takto „získané“ finančné prostriedky sa následne stávajú zdro-
jom verejných financií.  

V prípade konkludentného uzatvorenia dohody o zmene pracovných podmienok sa 
skôr prikláňame k názoru, že táto dohoda môže byť v tejto forme uzatvorená. Je to odlišná 
situácia v porovnaní s dohodou o skončení pracovného pomeru, pri ktorej by malo platiť, že aj 
keď jeden z účastníkov doručí dohodu druhému účastníkovi a ten sa k nej nevyjadrí (napr. do 
doby určenej v dohode), nemusí to znamenať, že s dohodou súhlasí nevýslovne (konkludent-
ne). Konkludentne súhlasný prejav vôle totiž vyplýva napr. z preradenia zamestnanca prácu 
iného druhu (§ 55 ods. 3 Zákonníka práce), ak zamestnanec takúto prácu začne vykonávať 
bez akéhokoľvek vyjadrenia.14  

Právna úprava obsiahnutá v § 54 Zákonníka práce by mohla byť vykladaná „voľnej-
ším“ spôsobom, než pri § 60 (dohoda o skončení pracovného pomeru). Obe dohody predsta-
vujú dvojstranné právne úkony, pre ktorých platnosť je potrebný súhlasný prejav vôle zmluv-
ných strán. Pokiaľ však pri dohode o skončení pracovného pomeru má byť forma písomná, 
ale môže byť aj ústna, avšak nie konkludentná, pri dohode o zmene pracovných podmienok sú 
prípustné pravdepodobne všetky tri uvedené formy. S uzatvorením dohody o skončení pra-
covného pomeru je preto spojená „výslovnosť“ súhlasu o niečo dôslednejšie (konkludentné 
právne úkony v pracovnom práve sú v kolízii najmä s § 44 ods. Občianskeho zákonníka).15  

V zmysle dohody o zmene pracovných podmienok je možné zmeniť v obsahu rôzne 
druhy pracovného pomeru, ako napr. pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer na 
dobu neurčitú, pracovný pomer v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času („plný 
úväzok“), príp. pracovný pomer na kratší pracovný čas („čiastočný úväzok“). Rovnako je prí-
pustné, aby bol pracovný pomer zmenený dohodou aj v tom prípade, ak je zamestnanec pod 
právnym režimom ochrannej doby (napr. pre pracovný úraz alebo chorobou z povolania), 
ktorá inak znamená zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa.16 Pri platnosti zmeny pracov-
ného pomeru dohodou nezohrávajú osobitnú úlohu zástupcovia zamestnancov.  

Podľa § 171 ods. 1 Zákonníka práce je však zamestnávateľ povinný pri riešení dôleži-
tých otázok, ktoré sa týkajú mladistvých zamestnancov, úzko spolupracovať s ich zákonnými 
zástupcami. Pojem „úzka spolupráca“ je pomerne vágny, t. j. neurčitý, až nejasný. V prípade, 
ak by zamestnávateľ takúto formu spolupráce so zákonnými zástupcami mladistvých nereali-

                                                           
14 Obdobne možno uvažovať aj o situácii, kedy zamestnávateľ začne zamestnancovi vyplácať vyššiu mzdu, a ten 
vykonáva bez vyjadrenia (t. j. výslovného súhlasu) k tejto zmene závislú práce aj naďalej (tu sa má za zo, že 
zamestnanec so zmenou výšky mzdy konkludentne súhlasil).  
15 Podľa § 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že mlčanie alebo nečinnosť samy o sebe neznamenajú prijatie 
návrhu. 
16 Pozri § 64 Zákonníka práce. 
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zoval, a bolo by dôvodné očakávať, že pri konkrétnej zmene pracovných podmienok sa vyža-
duje, hrozila by zamestnávateľovi za nedodržanie pracovnoprávnych predpisov sankcia (po-
kuta) od inšpekcie práce.  

Podobne, ako pri dohode o skončení pracovného pomeru, aj v znení § 54 Zákonníka 
práce by mala byť vyjadrená povinnosť (ktorá v skutočnosti chýba), aby zamestnávateľ jeden 
exemplár dohody o zmene pracovných podmienok vydal zamestnancovi. Na vyhotovenej do-
hode musí byť vždy jednoznačne identifikovateľný súhlas zamestnávateľa so zmenou pracov-
ných podmienok. Malo by ísť najmenej o 2 originálne exempláre, keďže každej zmluvnej 
strane ostáva 1 vyhotovenie. Rovnako by malo platiť, aby zamestnanec dostal vyhotovenie 
tejto dohody bez zbytočného odkladu, t. j. ihneď, ako to bude možné, alebo najneskôr v deň, 
ktorý predchádza dňu, kedy zmena pracovných podmienok začína platiť.  

Dohoda o zmene pracovných podmienok je v aplikačnej praxi známa aj pod rôznymi 
„príbuznými“, ale laickými označeniami, ako napr. „doplnok k pracovnej zmluve“ alebo „do-
datok k pracovnej zmluve“. Niekedy je tiež možné stretnúť sa s označením „dohoda o zmene 
pracovnej zmluvy“. Vo všetkých prípadoch musí byť právne spôsobilým predmetom týchto 
dohôd zmena pracovného pomeru v obsahu, ktorá bola zrealizovaná v súlade so znením Zá-
konníka práce a osobitných právnych predpisov.  

Touto dohodou nie je možné meniť pracovné podmienky, ak to právna úprava vyluču-
je alebo ak je z nej zrejmé, že sa od nej nemožno odchýliť.17 Právny účinok, ktorý platne uza-
tvorená dohoda spôsobuje, je zmena pracovného pomeru v obsahu. Domnievame sa, že ak by 
napr. z pomenovania tejto dohody nebolo zrejmé, ku ktorému právnemu odvetviu, resp. práv-
nemu predpisu vecne a osobne patrí, súd musí správnu identifikáciu vykonať z obsahu doho-
dy, a nie z jej názvu, ako ani z označenia subjektov (v dohode sa napr. môže vyskytnúť sub-
jekt s mätúcim označením „pracovník“). 

V praxi „klasická“ situácia, ktorá však vylučuje uzatvorenie dohody o zmene pracov-
ných podmienok, je napr. predlžovanie skúšobnej doby.18 Ak bola skúšobná doba dojednaná 
v rozsahu kratšom ako je zákonom maximálne prípustný, jej predĺženie v zmysle dohody 
účastníkov je vylúčené (skúšobná doba sa nemôže predlžovať, resp. predlžuje sa iba o čas 
prekážok v práci na strane zamestnanca).  

Dohoda je budovaná na princípe zmluvnosti, ktorý je vyjadrený aj v požiadavke, aby 
práce iného druhu alebo práce na inom mieste ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, vyko-
nával zamestnanec iba výnimočne a výhradne v prípadoch ustanovených zákonom.19  Z hľa-
diska prameňov práva dohoda o zmene pracovných podmienok nadväzuje na článok 18 Ústa-
vy Slovenskej republiky,20 ako aj na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 29 o núte-
nej (povinnej) práci z roku 1930.  

Zákonník práce počtom neustanovuje, koľko dohôd o zmene pracovných podmienok 
môže zamestnanec so zamestnávateľom v rámci konkrétneho pracovnoprávneho vzťahu uza-
tvoriť. Na rozdiel od dohody o skončení pracovného pomeru, ktorou je možné platne skončiť 
pracovný pomer iba jedenkrát, sa pri dohodách o zmene pracovných podmienok predpokladá, 
že účastníci ich môžu zjednávať kedykoľvek a v neobmedzenom počte. 

Paragrafové znenie analyzovaného ustanovenia Zákonníka práce nespôsobuje (napriek 
veľmi krátkemu textu) v prostredí aplikačnej praxe žiadne významnejšie problémy.  

 
 
 

                                                           
17 Porovnaj s § 1 ods. 6 Zákonníka práce. 
18 Pozri § 45 Zákonníka práce. 
19 Pozri § 55 ods. 2 a ods. 4 Zákonníka práce. 
20 Podľa článku 18 Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby, ak 
nie je ustanovené inak (napr. práce ukladané podľa zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody).  
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IV. Záver 
 
 Dohoda o zmene pracovných podmienok (§ 54 Zákonníka práce) je právny inštitút, 
ktorý sa uplatňuje v podnikateľskej sfére a čiastočne aj v nepodnikateľskej sfére (je vylúčený 
v zmysle delegovanej pôsobnosti medzi Zákonníkom práce a zákonom o štátnej službe napr. 
z oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov). Dohoda je dvojstranný právny úkon, ktorý je bu-
dovaný na konsenzuálnom (zmluvnom) princípe. Na rozdiel od právnej úpravy skončenia 
pracovného pomeru, kde kvantitatívne dominujú jednostranné právne úkony, pri zmene pra-
covného pomeru v obsahu sú to (okrem dohody o zmene pracovných podmienok) aj ďalšie 
dvojstranné právne úkony, ktoré sú v tejto súvislosti potenciálne realizovateľné (napr. prera-
denie zamestnanca na prácu iného druhu s jeho súhlasom). Dvojstranné právne úkony sú však 
pri zmene i skončení pracovného pomeru tými „najprirodzenejšími“, keďže obmedzujú „kon-
fliktnosť“ a „donútenie“.   
 Forma dohody o zmene pracovných podmienok je „iba“ odporučená, a to písomná. 
Ďalšia forma (napr. ústna) však môže spôsobovať viaceré aplikačné problémy (napr. dôkaznú 
núdzu zamestnanca v rámci občianskeho súdneho konania). Aktuálne účinný legislatívny stav 
takto vyvoláva dôvodné pochybnosti o tom, prečo zákonodarca v rámci § 54 Zákonníka práce 
písomnú formu nepredpisuje. V praxi je totiž lepšie trvať na tom, aby dohoda bola uzatvorená 
v písomnej forme, keďže jej existencia a obsah dohodnutý ústne sa preukazuje veľmi kompli-
kovane. Konkludentná forma dohody o zmene pracovných podmienok je s najväčšou pravde-
podobnosťou prípustná, hoci je „na hrane“ s občianskoprávnou legislatívou o právnych úko-
noch (§ 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
 Skúmaná dohoda nemá žiadne obligatórne (podstatné) náležitosti. Tu platí, že na jej 
základe je možné meniť obsah pracovného pomeru, ale iba v medziach dispozitívnych, resp. 
relatívne kogentných ustanovení Zákonníka práce a osobitných právnych predpisov. Dotvára-
nie kogentného pracovného a sociálneho zákonodarstva touto dohodou je vylúčené. Zmena 
pracovného pomeru v obsahu zahŕňa aj zmenu subjektov (zmluvných strán). Tá je možná vý-
lučne na strane zamestnávateľa, pričom s ňou súvisí tzv. generálna sukcesia práv a povinností 
z pracovnoprávnych vzťahov. Dohoda o zmene pracovných podmienok vylučuje dojednanie, 
ktorým by sa menil subjekt pracovného pomeru na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa.   
 Dohodou je možné zmeniť rôzne druhy pracovného pomeru (napr. pracovný pomer na 
kratší pracovný čas, pracovný pomer v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času), 
a to aj v situácii, ak je zamestnanec v ochrannej dobe. Osobitná (a všeobecne chápaná) povin-
nosť zamestnávateľa je spojená s § 171 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ 
pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnancov, je povinný úzko spolu-
pracovať s ich zákonnými zástupcami (tzn. pri zmene pracovného pomeru dohodou by mohlo 
ísť o otázku, ktorá je významná pre mladistvého zamestnanca, pričom sa rieši práve predmet-
nou dohodou).  
 Zmena pracovného pomeru v obsahu dohodou je pomerne jednoduchý právny inštitút, 
s ktorými sa nespájajú žiadne komplikovanejšie hmotnoprávne podmienky. V nadväznosti na 
zásadu zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov21 máme za to, že tak pri zmene, ako aj pri 
skončení pracovného pomeru, by dvojstranné právne úkony mohli byť uprednostňované, ok-
rem situácie, ak povinnosť zmeniť pracovné podmienky vyplýva explicitne zo zákona a sledu-
je určitý vyšší princíp (napr. ochranu zamestnanca alebo zamestnávateľa).22 Znenie § 54 Zá-
konníka práce nie je veľmi rozsiahle. Je to najmä z dôvodu, že pri dohode účastníkov, ak oba-
ja súhlasia so zmenou pracovných podmienok, je postačujúca aj rámcová právna úprava. Le-
gislatívna „voľnosť“ sa tak prejavuje nielen vo vzťahu k forme dohody, ale tiež k jej náleži-
tostiam.   
                                                           
21 Pozri článok 2 prvú vetu základných zásad Zákonníka práce. 
22 Pozri napr. § 55 ods. 2 a ods. 4 Zákonníka práce. 
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 Právna úprava v Českej republike sa od slovenskej legislatívy principiálne neodlišuje. 
Podľa § 40 ods. 1 českého Zákonníka práce platí, že obsah pracovného pomeru je možné 
zmeniť iba vtedy, ak sa na tom zamestnávateľ so zamestnancom dohodne, pričom zmena pra-
covného pomeru sa má vykonať písomne. Spoločné znaky je možné vypozorovať tak v širšom 
slova zmysle (všeobecné a stručné ustanovenie), ako aj v užšom slova zmysle (žiadne obliga-
tórne náležitosti, odporučená forma). 
 Dohodu o zmene pracovných podmienok sprevádza medzi laickou verejnosťou nieke-
dy „mýtus“, že ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa (napr. zamestnávateľ zamest-
nancovi oznámi, že mu „musí“ znížiť mzdu a zamestnanec „musí“ takéto zníženie podpísať). 
Nie je to však pravda. Táto dohoda, žiaľ, niekedy slúži aj ako „prostriedok“ vedúci k bossingu 
v pracovnoprávnych vzťahoch. A hoci zásada „neznalosť zákona neospravedlňuje“ sa uplat-
ňuje vo všetkých právnych odvetviach vrátane pracovného práva, domnievame sa, že prísluš-
né orgány verejnej, resp. štátnej správy (inšpekcia práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky) by sa v spolupráci s mimovládnymi organizáciami mali zame-
rať aj na zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov, aby sa tí nedôvodne neobávali, že im 
zamestnávateľ jednostranne zníži napr. mzdu, ale vystupovali v kontexte tejto dohody ako 
rovnocennejší partneri.  
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Summary 
 
 The object of the scientific paper is the analyzes of the provision 54 of the Labour Co-
de, which is one of the legal institutes how to change the content of the contract of employ-
ment. The author pays attention therefore to the agreement on changes of working conditions, 
its special characteristics, and in this context are examined several issues that are diretcly lin-
ked to the chosen object of the scientific research. Part of the article are also several de lege 
lata and de lege ferenda considerations, respectively recommendations for theory of the labo-
ur law as well as for application practice.   
 
Kľúčové slová: dohoda, pracovné podmienky, zamestnanec, zamestnávateľ, Zákonník práce, 
obsah, forma.  
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Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca 
 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 
 

I. Teoreticko-právne východiská 
 
Fyzická osoba, ktorá disponuje spôsobilosťou mať práva a povinnosti, resp. spôsobi-

losťou na právne úkony (ide o tzv. pasívnu a aktívnu zložku právnej subjektivity),1 sa označu-
je ako subjekt pracovného práva, ak normy pracovného práva ustanovujú fyzickej osobe práva 
a povinnosti v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch.  

Medzi pojmom „subjekt pracovného práva“ a „subjekt pracovnoprávneho alebo ob-
dobného pracovného vzťahu“ je však rozdiel. Tento spočíva najmä v tom, že „subjekt pracov-
noprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu“, na rozdiel od „subjektu pracovného prá-
va“, zrealizoval konkrétnu subjektívnu pracovnoprávnu skutočnosť, s ktorou pracovné záko-
nodarstvo spája vznik pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu.2  

Subjektívna právna skutočnosť je prejavom vôle, t .j. právnym úkonom, ktorý musí 
vykazovať zákonom (Zákonníkom práce, Občianskym zákonníkom) stanovené kritériá (slo-
bodný, vážny, zrozumiteľný, určitý, v súlade s dobrými mravmi). Pre založenie pracovno-
právneho alebo obdobného pracovného vzťahu sa vyžaduje uskutočnenie dvojstranného práv-
neho úkonu (napr. uzatvorenie pracovnej zmluvy, príp. niektorej z dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru).  

V situácii, kedy by uvedený právny úkon uskutočňovala fyzická osoba, ktorá nespĺňa 
kumulatívne jednotlivé zložky pracovnoprávnej subjektivity, právny úkon by bol postihovaný 
vadou, ktorej právny následok znamená neplatnosť právneho úkonu ex tunc („ničotnosť“), 
tzn. od počiatku (absolútna neplatnosť).  

Z naznačeného je zrejmé, aký má pracovnoprávna subjektivita fundamentálny význam 
– vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám ustanovuje všeobecné podmienky, ktorých 
splnenie je jedným z neopomenuteľných predpokladov založenia pracovnoprávneho alebo 
obdobného pracovného vzťahu. 

Popri právnickej osobe predstavuje fyzická osoba druhý zo subjektov pracovného prá-
va. Keďže nemožno pri každom subjekte pracovného práva vopred prezumovať, že splní po-
žiadavky pracovnoprávnej subjektivity a v nadväznosti uzatvorí pracovnoprávny alebo ob-
dobný pracovný vzťah, je žiaduce subjekty pracovného práva vnímať iba ako potenciálne 
subjekty pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov.  

Za subjekty týchto právnych vzťahov totiž považujeme spravidla až tie subjekty, ktoré 
sú nositeľmi práv a povinností vyplývajúcich z pracovného zákonodarstva v konkrétnom 
právnom vzťahu. V tomto momente však už nejde o subjekty pracovného práva, ale o subjek-
ty pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov, ktoré na individuálnej (nekolektív-
nej) úrovni najčastejšie reprezentujú zamestnanec a zamestnávateľ.  

Proces vzniku, zmien a zániku pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov, 
ktorý je podmienený pracovnoprávnou subjektivitou a pracovnoprávnymi skutočnosti, pred-
stavuje pri vyjadrení vo forme metafory akýsi perpetuum mobile, čo znamená, že v skutočnos-
ti dochádza nielen k transformácii subjektov pracovného práva na subjekty pracovnoprávnych 
a obdobných pracovných vzťahov, ale k opačnej situácii, kedy sa zo subjektov pracovnopráv-
nych a obdobných pracovných vzťahov stávajú subjekty pracovného práva (tento kolobeh 

                                                           
1 Teória práva rozoznáva aj ďalšie zložky právnej subjektivity, ktoré predstavuje procesná spôsobilosť a deliktu-
álna spôsobilosť.  
2 Niektoré druhy pracovnoprávnych vzťahov, ako napr. zodpovednostné vzťahy, môžu vznikať aj na základe 
objektívnych právnych skutočností.  
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môže do určitej miery narušiť napr. rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobi-
losti na právne úkony, ak je fyzická osoba v právnom postavení zamestnanca).        

Znením právnych predpisov, právnou teóriou i konštantnou súdnou judikatúrou je po-
dopretá axióma, že zamestnanec musí byť výlučne fyzická osoba. Touto otázkou sa budeme 
dôslednejšie zaoberať v ďalšej časti vedeckého článku, tu by sme chceli poukázať na inú sú-
vislosť, a to členenie fyzických osôb.  

Pokiaľ kategorizáciu právnických osôb (ako potenciálnych zamestnávateľov) možno 
oprieť expressis verbis o dikciu niekoľkých právnych predpisov,3 rozdelenie fyzických osôb 
ostáva skôr teoretickým problémom.  

Členenie fyzických osôb na mužské a ženské pohlavie totiž nie je jediným kritériom 
(pohlavie), ktoré Zákonník práce využíva. Dôvodne možno predpokladať, že v niektorých 
prípadoch (napr. pri legislatívnom predchádzaní, odstraňovaní a sankcionovaní profesijných 
stereotypov) ide aj o členenie na základe rodu, a nie pohlavia.  

Rozdiel v delení fyzických osôb (ako subjektov pracovného práva) v zmysle rodu, 
resp. pohlavia chápeme predovšetkým tým spôsobom, že pokiaľ rodová kategorizácia má 
prevažujúci sociologický aspekt, kategorizácia na základe pohlavia je viac biologická (fyzic-
ko-duševná).  

Paradoxom je, že hoci pohlavie aj rod sú tzv. chránené dôvody v rámci antidiskrimi-
načnej legislatívy,4 čo znamená, že sú vyňaté zo subjektívnych preferencií povinných subjek-
tov v príslušných právnych vzťahoch a oblastiach, Zákonník práce, ktorý bol prijatý jedným 
z takto povinných subjektov (zákonodarcom), ich „štandardne“ využíva. Príkladom je ustano-
venie § 11 ods. 1 Zákonníka prace, ktoré neobsahuje obojosobové označenie „zamestnanec“ a 
„zamestnankyňa“, ale iba pojem „zamestnanec“.  

Tu by sa mohlo zdať, že zákonodarca výslovne nepotvrdil v kontexte právnej subjekti-
vity možnosť, aby do pracovnoprávnych vzťahov ako zamestnankyne mohli vstupovať aj že-
ny. V iných ustanoveniach Zákonníka práce (napr. v § 40) sa však pojem „zamestnankyňa“ už 
vyskytuje.  

V tejto súvislosti sme toho názoru, že právnu subjektivitu zamestnanca (§ 11 ods. 1 
Zákonníka práce) je nevyhnutné interpretovať extenzívne smerom k obom pohlaviam, pričom 
smerom pro futuro by stálo za zváženie, či by znenie § 11 ods. 1 nemalo byť preformulované 
tým spôsobom, že zamestnanec alebo zamestnankyňa sú fyzické osoby, ktoré v pracovnopráv-
nych alebo obdobných pracovných vzťahoch vykonávajú za podmienok ustanovených Zákon-
níkom práce a osobitnými právnymi predpismi pre zamestnávateľa závislú prácu.  

 
II. Analýza § 11 ods. 1  

 
 Normatívne vymedzenie pojmu „zamestnanec“ je obsiahnuté v § 11 ods. 1 Zákonníka 
práce. Pod týmto pojmom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, 
a ak to ustanovuje osobitný predpis,5 aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre za-
mestnávateľa závislú prácu.6  

Napriek skutočnosti, že Zákonník práce osobitne nezdôrazňuje, že v prípade zamest-
nanca musí ísť „výhradne o fyzickú osobu“, situácia, kedy by sa zamestnancom mohla stať 
právnická osoba, je vylúčená. Nepripúšťa to vymedzenie závislej práce (konkrétne znak spo-
                                                           
3 Pozri napr. § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo § 7 ods. 2 Zákonníka práce (v pracovnoprávnych a ob-
dobných pracovných vzťahoch môžu vystupovať aj iné právnické osoby, hoci nie v pozícii zamestnávateľa, a to 
napr. v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov).  
4 Pozri napr. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimi-
náciou v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon).   
5 Napr. zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 
400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov. 
6 Pozri § 1 ods. 2-3 Zákonníka práce.  
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čívajúci v „osobnom“, t. j. nezastupiteľnom výkone závislej práce), ani súdna judikatúra 
a osobitné právne predpisy.  

Uvedená definícia pojmu „zamestnanec“ koncepčne nadväzuje najmä na rozhodovaciu 
prax Súdneho dvora Európskej únie a viaceré dokumenty Medzinárodnej organizácie práce. 
V priebehu niekoľkých desaťročí sa obsah pojmu „zamestnanec“ na pôde Súdne dvora preci-
zoval, pričom za významné sa považovalo predovšetkým vzájomné a jednoznačné vyhranenie 
sa pojmov „zamestnanec“, „pracovník“ a „osoba samostatne zárobkovo činná“ (v širšom kon-
texte išlo tiež o vymedzenie pojmov „závislá práca“ a „práca“, ktorá nespĺňa znaky „závislej 
práce“, a môže byť vykonávaná na základe rôznych zmluvných typov súkromného práva). 

V súčasnosti je teóriou pracovného práva väčšinovo akceptovaný názor, že podľa 
Súdneho dvora Európskej únie sa za zamestnanca považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva pre 
zamestnávateľa závislú prácu, a to vo vzťahu podriadenosti a za určitú protihodnotu.  

Sumarizované znaky nie je možné považovať za všetky znaky, ktoré sa s pojmom 
„zamestnanec“ spájajú, v závislosti od skutočnosti, do akej miery budeme rozvíjať pojem 
„závislá práca“, môžeme k ďalším znakom zaradiť napr. „osobný výkon závislej práce“, „vý-
kon závislej práce v pracovnom čase“, „závislú prácu vykonávanú na náklady, zodpovednosť 
a s výrobnými prostriedkami zamestnávateľa“ atď.  
 Pre aplikačnú prax je „prirodzené“ vzájomné zamieňanie, resp. stotožňovanie pojmov 
„zamestnanec“ a „pracovník“. Pojem „pracovník“ pritom Zákonník práce s ohľadom na práv-
nu úpravu právnej subjektivity nepotvrdzuje za subjekt pracovného práva ani za subjekt pra-
covnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov. To znamená, že pojem „pracovník“ nedis-
ponuje možnosťou získať pracovnoprávnu subjektivitu, teda nemá v sebe potenciál vstupovať 
do pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov.  

Napriek uvedenému treba objektívne pripustiť, že pojem „pracovník“ sa neraz 
v pracovných zmluvách vyskytuje. Ide teda nielen o teoretický, ale aj aplikačný problém. Ako 
je potrebné pojem „pracovník“ z tohto hľadiska vykladať?  

Zastávame názor, že ak akákoľvek zmluva obsahuje všetky náležitosti, ktoré Zákonník 
práce označuje ako podstatné (obligatórne), hoci by išlo aj o takú zmluvu, ktorá nie je pome-
novaná ako pracovná zmluva, ale nejako inak (napr. manažérska zmluva), a to aj za predpo-
kladu, že jedna zo zmluvných strán bude nesprávne vymedzená ako „pracovník“, a nie správ-
nym spôsobom ako „zamestnanec“, avšak bude spĺňať požiadavky právnej subjektivity, musí 
ísť o pracovnú zmluvu, tzn. zmluvu, ktorá je osobne a vecne príslušná k pracovnému právu, 
pretože podstatné (obligatórne) náležitosti vnímame v tejto situácii ako rozhodujúci prvok 
(popri právnej subjektivite). Tento prístup vychádza z princípu, že identifikovanie zmluvy by 
sa malo vykonať podľa jej obsahu, a nie podľa jej pomenovania. Ak majoritná časť obsahu 
vrátane podstatných (obligatórnych) náležitostí bude mať originálne korene v pracovnom zá-
konodarstve, je žiaduce, aby išlo o pracovnú zmluvu.  

Sme aj toho názoru, že pojem pracovník je možné interpretovať nielen vo vzťahu 
k obsahu zmluvy v prípade nutnosti jej zaradenia do určitého právneho odvetvia, ale aj vo 
vzťahu k iným subjektom ďalších právnych odvetví (napr. zhotoviteľovi v zmluve o dielo), 
príp. vo vzťahu k pojmu „zamestnanec“. Pojem „pracovník“ je totiž možné vnímať tak 
v širšom slova zmysle, kedy sa pod ním rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá vykonáva 
„závislú prácu“ v pracovnoprávnych alebo obdobných pracovných vzťahoch, príp. „prácu“ 
v občianskoprávnych, obchodnoprávnych alebo hybridných právnych vzťahoch, ako aj 
v užšom slova zmysle, kedy pojem „pracovník“ prepojíme výlučne na „závislú prácu“. 
 Obdobne ako pojem „pracovník“ aj pojem „zamestnanec“ je možné skúmať v užšom 
alebo v širšom zmysle slova, a to i v nadväznosti na znenie § 11 ods. 1 Zákonníka práce 
a v závislosti od zvoleného diferenciačného kritéria. Uvedené ustanovenie potvrdzuje (okrem 
iného) dualizmus vo výkone závislej práce, ktorá môže byť realizovaná v podnikateľskej (vý-
robnej) sfére, ako aj v nepodnikateľskej (nevýrobnej) sfére. Pod pojmom „zamestnanec“ mô-
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žeme pri tomto prístupe v užšom slova zmysle rozumieť fyzickú osobu, ktorá v tzv. základ-
ných pracovnoprávnych vzťahoch (v pracovnom pomere alebo v zmysle niektorej z dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vykonáva závislú prácu, v širšom slova 
zmysle však ide už o takú fyzickú osobu, ktorá závislú prácu vykonáva v oboch sférach, t. j. aj 
v ďalších pracovných vzťahoch (napr. v služobnom pomere – v tejto oblasti právnej úpravy 
existujú odchýlky od právnej subjektivity vymedzenej Zákonníkom práce, ako napr. dosiah-
nutie príslušného veku na výkon určitého povolania, ktoré sa realizujú v zmysle subsidiárnej, 
resp. delegovanej pôsobnosti medzi oboma sférami).7    

 
III. Analýza § 11 ods. 2 

 
 Pokiaľ prvý odsek § 11 Zákonníka práce môžeme označiť v zásade ako „definičný“ (z 
dôvodu vymedzenia pojmu „zamestnanec“) resp. „kategorizačný“ (s osobitným zreteľom na 
členenie relevantných právnych vzťahov), druhý odsek rovnakého ustanovenia má obsah už 
ťažiskovo „spôsobilostný“. Termín „spôsobilosť fyzickej osoby“ sa v rámci § 11 Zákonníka 
práce spomína výlučne v druhom odseku, hoci hneď dvakrát, avšak nadväzujúce odseky ana-
lyzovaného znenia dotvárajú celkovú mozaiku právnej subjektivity fyzickej osoby ako poten-
ciálneho zamestnanca v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch.  
 Právna subjektivita kumuluje predpoklady, ktorý musí fyzická osoba splniť, aby moh-
la nadobudnúť právny status zamestnanca. Podľa § 11 ods. 2 Zákonníka práce platí, že spôso-
bilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec 
a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povin-
nosti vzniká, ak nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; za-
mestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, 
keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Vznik pracovnoprávnej subjektivity je 
z tohto hľadiska špecifický predovšetkým v tom, že nevzniká vo vzájomnej nadväznosti jej 
zložiek (spôsobilosti mať práva a povinnosti a spôsobilosti na právne úkony), ale súčasne. 
 V deň, v rámci ktorého fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku, je oprávnená, aby vo svo-
jom vlastnom mene založila pracovný pomer. Okamih založenia pracovného pomeru je mo-
ment, kedy dôjde k súhlasnému prejavu vôle subjektov predzmluvných vzťahov smerom 
k obsahu pracovnej zmluvy, t. j. k uzatvoreniu pracovnej zmluvy.8  

Nezrušiteľnou podmienkou založenia platného pracovného pomeru je dohoda o tom, 
že zamestnanec nenastúpi do práce v deň, ktorý by predchádzal dňu, kedy ešte ako fyzická 
osoba nemal skončenú povinnú školskú dochádzku.9  

Spôsobilosť zamestnanca na právne úkony môže byť obmedzená čiastočne alebo úpl-
ne, avšak iba na základe súdneho rozhodnutia – táto možnosť vyplýva z občianskoprávnej 
legislatívy. Úplné alebo čiastočné obmedzenie spôsobilosti zamestnanca na právne úkony je 
vyvrátiteľnou domnienkou, tzn. táto domnienka platí, ak sa nepreukáže opak . Spôsobilosť na 
právne úkony v sebe zahŕňa aj ďalšie zložky právnej subjektivity, a to procesnú spôsobilosť 
a deliktuálnu spôsobilosť.  
 Fyzická osoba (zamestnanec), ktorá disponuje pracovnoprávnou subjektivitou, tzn. 
ukončila povinnú školskú dochádzku a dovŕšila 15 rokov, ale ešte nedovŕšila 18 rokov veku, 
je vo zvýšenej miere chránená pracovnoprávnou legislatívou. Dôvodom je stav, že takáto fy-

                                                           
7 Pozri napr. zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. 
8 Podľa § 18 Zákonníka práce je zmluva uzatvorená, ak sa účastníci dohodli na jej obsahu. 
9 Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školského 
zákona) je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 
16. rokov veku, ak nie je ustanovené inak (školský rok začína dňa 1. septembra a končí dňa 31. augusta prísluš-
ného kalendárneho roka).  Na druhej strane školská dochádzka sa začína odo dňa začiatku školského roka, ktorý 
nasleduje po dni, kedy dieťa získalo tzv. školskú spôsobilosť (spravidla dovŕšením 6. roku veku).   
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zická osoba stále nie je plnoletá v zmysle občianskoprávnych predpisov, naopak, v oblasti 
pracovného práva je považovaná za mladistvého zamestnanca.  

Zvýšená miera ochrany spočíva v tejto súvislosti napr. v skutočnosti, že  podľa § 41 
ods. 4 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vyžiadať si pri uzatváraní pracovnej zmluvy 
s mladistvým zamestnancom vyjadrenie zo strany jeho zákonného zástupcu. Bez ohľadu na 
to, či vyjadrenie zákonného zástupcu bude súhlasné alebo nesúhlasné, na platnosť právneho 
úkonu ako celku (pracovnej zmluvy) to nebude mať žiadny vplyv.  

Zároveň platí, že ak zamestnávateľ nebude vyjadrenie zákonného zástupcu vôbec vy-
žadovať, zakladá sa týmto jeho zodpovednosť za porušovanie pracovnoprávnych predpisov, 
ktorá môže byť zo strany inšpekcie práce sankcionovaná.  
 Súčasťou § 11 ods. 2 Zákonníka práce je aj výraz „ak nie je ustanovené inak“. Ide 
o výnimku z pracovnoprávnej subjektivity, ktorá sa uplatňuje voči pozostalým deťom za-
mestnanca, ak zamestnanec zomrel z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 
ako následkov výkonu závislej práce v prospech zamestnávateľa.  

Uvedená výnimka je teoreticky i aplikačne obhájiteľná, pretože nerieši vzájomný 
vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ale vzťah medzi pozostalými po zamestnan-
covi a samotným zamestnancom, tzn. nie je tu možné uplatňovať pracovnoprávnu subjektivi-
tu, ale občianskoprávnu subjektivitu (nároky pozostalých sú však v niektorých iných prípa-
doch riešené priamo Zákonníkom práce).10 
 

IV. Analýza § 11 ods. 3 
 

 V znení § 11 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnanec oprávnený uzatvoriť dohodu 
o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, kedy dovŕši 18 rokov veku.  

Toto ustanovenie predstavuje výnimku z pracovnoprávnej subjektivity, a to s osobit-
ným zreteľom na inak všeobecnú podmienku vychádzajúcu z dovŕšenia 15 roku veku pri spô-
sobilosti na právne úkony.  

Zvýšenie vekového limitu je možné vnímať najmä ako prejav ochrannej funkcie pra-
covného práva k mladistvým zamestnancom, pretože na základe dohody o hmotnej zodpo-
vednosti je možné založiť zodpovednostné vzťahy s „vážnejšími“ následkami (pri zodpoved-
nosti za schodok).  

Túto dohodu nie je v mene mladistvého zamestnanca oprávnený uzatvoriť ani jeho zá-
konný zástupca, ani súdom určený opatrovník. Ak dohodu o hmotnej zodpovednosti uzatvoril 
sám mladistvý zamestnanec, hoci plnoletý podľa občianskeho práva,11 táto dohoda je neplat-
ná. Na uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti je preto potrebná príslušná pracovno-
právna subjektivita, občianskoprávna subjektivita nie je postačujúca.  

 
V. Analýza § 11 ods. 4 

 
 Zákonník práce zakazuje výkon závislej práce fyzickým osobám, ktoré sú mladšie ako 
15 rokov veku, resp. fyzickým osobám, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku, ale ešte neukončili 
povinnú školskú dochádzku. Zákaz detskej práce predstavuje veľmi významnú a rozšírenú 
požiadavku najmä v oblasti medzinárodného (európskeho) práva,12 ktorá bola implementova-
ná do mnohých vnútroštátnych legislatív vrátane právneho poriadku Slovenskej republiky. 

                                                           
10 Pozri § 35 Zákonníka práce.  
11 Napr. na základe právoplatného uzatvorenia manželstva.  
12 Pozri napr. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 138 o minimálnom veku na prijatie do zamestnania 
z roku 1973 (Slovenská republika ho ratifikovala v roku 1998) alebo Smernicu Rady 94/33/ES o právnej ochrane 
mladistvých pri práci.   
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Súčasne je však možné, aby tieto fyzické osoby vykonávali tzv. „ľahké práce“, medzi 
ktoré Zákonník práce taxatívne zaraďuje účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na kultúrnych a 
umeleckých predstaveniach, športových podujatiach, príp. reklamných činnostiach.  

Charakter a rozsah týchto prác pritom nesmie ohroziť zdravie, bezpečnosť, školskú 
dochádzku alebo ďalší vývoj uvedených fyzických osôb.  

Zákaz detských prác predpokladá výkon závislej práce zo strany dieťaťa, tzn. existen-
ciu pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu. Legislatívny význam tohto usta-
novenia smeruje k dôslednejšej ochrane detí v oblasti pracovného práva, keďže vo sfére súk-
romného práva existujú viaceré zmluvné vzťahy (založené napr. na základe Občianskeho zá-
konníka alebo autorského zákona), v rámci ktorých sa obdobná ochrana neuplatňuje.13  
 

VI. Analýza § 11 ods. 5 
 

 Výkon ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce 
po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.14 V povo-
lení sa musí určiť počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. V 
prípade, ak podmienky stanovené na výkon ľahkej práce nie sú zo strany zamestnávateľa do-
držiavané, inšpektorát práce je oprávnený povolenie odobrať. Všetky právne úkony fyzickej 
osoby do 15 rokov jej veku (vrátane vzniku, zmeny a zániku pracovnoprávnych a obdobných 
pracovných vzťahov), keďže nemá pracovnoprávnu spôsobilosť na právne úkony, za túto 
osobu realizujú zákonní zástupcova (spravidla rodičia dieťaťa alebo opatrovník, ktorého usta-
novil súd).  
 Fyzická osoba do 15 rokov veku sa v teórii pracovného práva niekedy označuje aj ako 
„maloletá“. Ide o pojem, ktorý Zákonník práce (na rozdiel od pojmu „mladistvý“) nepoužíva. 
Tu je aktuálna otázka, či maloletá fyzická osoba, za ktorú právne úkony vykonávajú zákonní 
zástupcovia, príp. súdom určený opatrovník, a ktorá ešte nie je plnohodnotným subjektom 
pracovného práva, pretože nemá spôsobilosť na právne úkony, resp. spôsobilosť mať práva 
a povinnosti je jej priznaná „iba“ na úrovni výnimky, keďže nedovŕšila zatiaľ 15 rokov veku, 
je alebo nie je spôsobilá byť plnohodnotným subjektom pracovného práva v súlade s charak-
teristickým znakmi výkonu závislej práce. Nejasná je aj odpoveď na otázku, či akýkoľvek 
spor, ktorý by vznikol pri výkone detskej práce v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracov-
nom vzťahu, je pracovnoprávny alebo občianskoprávny spor. V určení osobnej a vecnej prí-
slušnosti ku konkrétnemu právnemu odvetviu viac zastávame názor, aby takéto spory boli 
riešené na základe a za podmienok ustanovených pracovnoprávnymi predpismi.  
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In the processed article the author deals with the issue of employee´s legal subjectivity 
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Dohoda o skončení pracovného pomeru 
 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 
 

I. Úvod 
 
 Dohoda o skončení pracovného pomeru (ďalej aj ako „dohoda“) je upravená v § 60 
ods. 1-3 Zákonníka práce. Uvedené ustanovenie sa však neuplatňuje výlučne v pracovnopráv-
nych vzťahoch (t. j. v podnikateľskej sfére), ale aj v tzv. ďalších pracovných vzťahoch (t. j. 
v nepodnikateľskej sfére), a to na základe subsidiárnej,1 resp. delegovanej2 pôsobnosti medzi 
Zákonníkom práce a osobitnými právnymi predpismi.  
 Predmetom právnej úpravy analyzovaného ustanovenia Zákonníka práce je skončenie 
pracovného pomeru dohodou. Oprávnení na uzatvorenie tejto dohody sú zamestnanec a za-
mestnávateľ ako subjekty pracovného pomeru, ktorí disponujú pracovnoprávnou subjektivi-
tou. Neopomenuteľným predpokladom je existencia pracovného pomeru ako základného pra-
covnoprávneho vzťahu.  

Formu a obsah dohody upravuje Zákonník práce. Právna úprava v nepodnikateľskej 
sfére neustanovuje takmer žiadne odchýlky od dikcie Zákonníka práce – napr.  zákon o štátnej 
službe v znení § 46 ods. 1 písm. a) expressis verbis potvrdzuje možnosť skončiť štátnozames-
tnanecký vzťah na základe dohody medzi služobným úradom a zamestnancom, avšak legisla-
tívne táto dohoda vychádza do Zákonníka práce. 
 Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom. Na rozdiel 
od právnych úkonov, ktoré klasifikujeme ako jednostranné právne úkony, pričom účastníci 
ich môžu obdobne využiť na skončenie pracovného pomeru (napr. výpoveď), je dohoda pre-
javom konsenzuálnosti. Pojem „konsenzuálnosť“ môžeme spájať s pojmom „zmluvnosť“. Vo 
všeobecnom chápaní zmluvnosť znamená najprirodzenejší spôsob realizácie právnych úko-
nov, ktorý je podmienený vzájomným vôľovým súhlasom (nejde teda o jednostrannosť 
v zmysle akéhosi „donútenia“).  

V tejto súvislosti je zaujímavé poukázať na skutočnosť, že dohoda o skončení pracov-
ného pomeru je z hľadiska číslovania jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, ktoré súvisia 
so skončením pracovného pomeru, zákonodarcom „priorizovaná“.3 Toto uprednostňovanie 
má však iba formálno-technický základ, pretože všetky právne úkony vo veci skončenia pra-
covného pomeru sú si rovnocenné v zmysle, že oprávnený subjekt alebo subjekty, môžu na 
základe vlastného rozhodnutia, príp. dohody zvoliť ktorýkoľvek z týchto právnych úkonov 
s cieľom skončiť pracovný pomer. Je samozrejmé, aby došlo k platnému skončeniu pracovné-
ho pomeru, že uvedené právne úkony vyžadujú splnenie rôznych hmotnoprávnych podmie-
nok. 
 Mechanizmus uzatvorenia dohody sa skladá z dvoch fáz – návrhu a akceptácie návr-
hu.4 Poradie týchto fáz je dané teóriou pracovného práva, keďže akceptácia návrhu nemôže 
predchádzať samotnému návrhu. Dohodu je z tohto hľadiska potrebné vnímať ako zmluvu, 
pre uzatvorenie ktorej sú potrebné dva prejavy vôle zmluvných strán (zmluva je podľa Zákon-
níka práce a osobitných právnych predpisov uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej 
obsahu).5  

Návrh na uzatvorenie dohody je perfektný, ak ním adresát právneho úkonu disponuje. 
Od tohto momentu nie je možné návrh jednostranne odvolať, ani ho nijakým spôsobom jed-
                                                           
1 Pozri § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
2 Pozri § 120 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov. 
3 Pozri § 59 ods. 1 písm. a) a § 60 a nasl. Zákonníka práce. 
4 Pozri § 43-44 Občianskeho zákonníka.  
5 Pozri § 18 Zákonníka práce.  
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nostranne zmeniť. Je to tak z dôvodu, že návrh na uzatvorenie dohody je voči navrhovateľovi 
záväzný. Z perfektnosti právneho úkonu teda bezprostredne vyplýva jeho záväznosť.      
 

II. Analýza § 60 Zákonníka práce 
 
 Podľa § 60 Zákonníka práce platí, že ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na 
skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skon-
čení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia 
byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa 
pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka 
práce. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamest-
nancovi.6 
 V dohode nemôže chýbať obligatórna náležitosť, ktorou je deň skončenia pracovného 
pomeru. Platí, že na tomto dni sa účastníci musia dohodnúť, pričom pracovný pomer sa skon-
čí uplynutím takto dohodnutého dňa. Deň skončenia pracovného pomeru predstavuje deň, 
ktorý je nezameniteľný s akýmkoľvek ďalším dňom. Identifikácia dňa, kedy sa pracovný po-
mer skončí, musí byť preto jednoznačná. Keďže Zákonník práce nevyžaduje, aby deň skonče-
nia pracovného pomeru bol vyjadrený ako konkrétny dátum, je prípustné, aby išlo o deň urče-
ný aj iným spôsobom, ako napr. „deň, ktorý nasleduje po dni, na ktorý pripadá deň výplaty 
mzdy zamestnancovi“ alebo „deň, ktorý nasleduje po dni, kedy sa skončila práceneschopnosť 
zamestnanca“.  

Nemôže dôjsť ani k tomu, že by išlo o deň, ktorý nikdy nenastane (dojednanie o kon-
krétnom dni preto musí vylučovať akékoľvek pochybnosti o jeho zameniteľnosti s iným 
dňom, resp. pochybnosti o tom, či tento deň nastane alebo nenastane). V prípade, ak by doho-
da o skončení pracovného pomeru neobsahovala deň skončenia pracovného pomeru, bola by 
absolútne neplatná. 
 Forma dohody je z hľadiska Zákonníka práce iba odporučená, a nie predpísaná. V § 60 
ods. 2 prvá veta totiž chýba tzv. doložka neplatnosti, ktorá inak spôsobuje, že forma právneho 
úkonu sa považuje za predpísanú. Dohoda by preto mala byť písomná, ale nemusí byť písom-
ná. Uvedené má za následok, že aj ústne skončenie pracovného pomeru dohodou je platné. 
Túto teóriu podporuje aj znenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého je právny úkon 
neplatný (myslí sa absolútna neplatnosť, pozn.), ak sa neurobil vo forme predpísanej Zákon-
níkom práce, ak to Zákonník práce alebo osobitný právny predpis výslovne ustanovuje (takáto 
explicitná požiadavka pritom v § 60 absentuje).  

Je pozoruhodné, že tak významný právny úkon ako je dohoda o skončení pracovného 
pomeru, nemusí byť pod sankciou neplatnosti písomná.7 Ostatné formy, okrem písomnej for-
my, však môžu mať za následok zníženú právnu istotu, a dokonca aj dôkaznú núdzu na strane 
toho účastníka, ktorý je „slabšou“ zmluvnou stranou (zamestnanec).8 Nie je totiž veľmi prav-
depodobné, že napr. v rámci občianskeho súdneho konania by svedčili niektorí zo spoluza-

                                                           
6 S účinnosťou od 1. januára 2013 sa v zmysle zákona č. 361/2012 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákonník 
práce ustanovilo, že v dohode o skončení pracovného pomeru musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného 
pomeru, ak to požaduje zamestnanec alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 
ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce (do konca kalendárneho roka 2012 platilo, že dôvody sa uvádzali, len ak to 
požadoval zamestnanec alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodu organizačných zmien).  
7 Podobne ani dohoda o zmene pracovného pomeru v obsahu (§ 54 Zákonníka práce), ktorá sa dá považovať 
rovnako za mimoriadne vážny právny úkon, nemusí byť písomná, a to z dôvodu chýbajúcej doložky neplatnosti. 
8 Hoci Zákonník práce čiastočne vyrovnáva nerovné právne postavenie účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, 
ich zmluvný vzťah bude vždy vykazovať subordináciu, t. j. nadriadenosť zamestnávateľa a podriadenosť za-
mestnanca.   
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mestnancov v prospech zamestnanca (účastníka konania),9 ak by existencia alebo neexistencia 
dohody o skončení pracovného pomeru bola predmetom dokazovania na súde, pretože bola 
uzatvorená v ústnej forme. Zároveň možno pripustiť, že opomenutá doložka neplatnosti môže 
zákonodarcovi do istej miery aj „vyhovovať“, pretože nedodržanie odporučenej písomnej 
formy je sankcionovateľné (pokutami). Takto „získané“ finančné prostriedky sa následne stá-
vajú zdrojom verejných financií.  

Pokiaľ ide o konkludentnú formu uzatvorenia dohody, skôr sa domnievame, že na roz-
diel od uzatvorenia pracovnej zmluvy (§ 42 a nasl. Zákonníka práce) alebo dohody o zmene 
pracovného pomeru v obsahu (§ 54 Zákonníka práce), je pri dohode o skončení pracovného 
pomeru konkludentná forma neprípustná.10 Tu by malo platiť, že aj keď jeden z účastníkov 
doručí11 dohodu druhému účastníkovi a ten sa k nej nevyjadrí (napr. do doby určenej v doho-
de), nemusí to znamenať, že s dohodu súhlasí nevýslovne (konkludentne).  

Je preto potrebné, aby Zákonník práce bol vykladaný spôsobom, že pri skončení pra-
covného pomeru dohodou sa vyžaduje súhlasný a výslovný prejav vôle oboch zmluvných 
strán. Iná je situácia pri dohode o zmene pracovného pomeru. Ak napr. zamestnanec prijíma 
finančné prostriedky od zamestnávateľa vo väčšej výške ako je dohodnutá mzda v pracovnej 
zmluve, je zrejmé, že s dohodou o zmene pracovného pomeru už súhlasil, a to konkludentne 
(nevýslovne).  

Podstatnou náležitosťou dohody o skončení pracovného pomeru je aj dôvod skonče-
nia, ale iba v tom prípade, ak na uvedení tohto dôvodu zamestnanec trvá, príp. ak sa pracovný 
pomer skončil dohodou z dôvodov, ktoré sú uvedené v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka 
práce. V ostatných situáciách nemusí byť dôvod skončenia pracovného pomeru v dohode 
uvedený. Odporúčame, aby dôvod v dohode bol v konkrétnych prípadoch v praxi zahrnutý, 
a to najmä preto, aby nevznikli „pochybnosti o skutočnom dôvode skončenia“, ktoré môžu 
zamestnanca čiastočne „diskvalifikovať“ na trhu práce u iných zamestnávateľov. 

Na základe dohody o skončení pracovného pomeru je možné skončiť rôzne druhy pra-
covného pomeru, ako napr. pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer na dobu neurči-
tú, pracovný pomer v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času („plný úväzok“), 
príp. pracovný pomer na kratší pracovný čas („čiastočný úväzok“). Rovnako je prípustné, aby 
bol pracovný pomer skončený dohodou aj v tom prípade, ak je zamestnanec pod právnym 
režimom ochrannej doby (napr. pre pracovný úraz alebo chorobou z povolania), ktorá inak 
znamená zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa.12 Pri skončení pracovného pomeru doho-
dou nezohrávajú osobitnú úlohu zástupcovia zamestnancov.13 

Ak chce zamestnávateľ skončiť pracovný pomer dohodou s mladistvým zamestnan-
com, je povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.14 Vyjadrenie neznamená, že 
je potrebný na takéto skončenie súhlas zákonného zástupcu. V prípade, ak by bolo vyjadrenie 
nesúhlasné alebo ak by si zamestnávateľ nevyžiadal vyjadrenie vôbec, dohoda o skončení 

                                                           
9 Nie je vždy jednoduché preukázať napr. bossing zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi ako „odplatu“ 
za to, že proti nemu napr. svedčil na súde. Tu je potrebné pripomínať „nešťastný“ stav, kedy súdna ochrana práv 
účastníkov právnych vzťahov pri výkone závislej práce, sa vykonáva na základe Občianskeho súdneho poriadku, 
teda rozhodujúcej normy civilného procesného práva. Problém spočíva najmä v tom, že právne postavenie za-
mestnanca a zamestnávateľa je nerovné, zatiaľ čo Občiansky súdny poriadok predpokladá rovné právne postave-
nie príslušných účastníkov (táto teoretická kolízia sa prejavuje v praxi neraz dôkaznou núdzou zamestnanca 
alebo jeho rezignáciou na súdnu ochranu, aby sa vyhol „sankciám“ zo strany zamestnávateľa). Okrem autonóm-
nej procesnej legislatívy ako celku (napr. Pracovného súdneho poriadku), by preto pracovné právo mohlo zvažo-
vať aj precíznejší rozvoj niektorých špecifických inštitútov právnej ochrany, ako napr. zmluvnej pokuty.    
10 Pozri § 44 Občianskeho zákonníka.  
11 Dohoda o skončení pracovného pomeru sa doručuje v súlade s § 38 Zákonníka práce („Doručovanie“).  
12 Pozri § 64 Zákonníka práce. 
13 Pozri § 74 Zákonníka práce.  
14 Pozri § 172 Zákonníka práce. 
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pracovného pomeru by bola napriek tomu platná. Za porušenie pracovnoprávnych predpisov 
by však zamestnávateľovi hrozila sankcia (pokuta) napr. od inšpekcie práce.    

Zamestnávateľ je povinný vydať jeden exemplár dohody o skončení pracovného po-
meru zamestnancovi. Na vyhotovenej dohode musí byť jednoznačne identifikovateľný súhlas 
zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru. Počet dohôd sú minimálne 2 originálne 
exempláre, keďže každému účastníkovi ostáva 1 exemplár. Nemožno vylúčiť, že počet vyho-
tovení bude aj vyšší, hoci Zákonník práce predpokladá, že zamestnávateľ poskytne zamest-
nancovi jeden exemplár, a nie najmenej jeden exemplár. Rovnako by malo platiť, aby za-
mestnanec dostal vyhotovenie tejto dohody bez zbytočného odkladu, t. j. ihneď ako to bude 
možné, alebo najneskôr v deň skončenia pracovného pomeru. 

S ohľadom na znenie § 60 Zákonníka práce možno konštatovať, že analyzovaná práv-
na úprava nespôsobuje v aplikačnej praxi žiadne významnejšie problémy.  

   
IV. Záver 

 
 Dohoda o skončení pracovného pomeru (§ 60 ods. 1-3 Zákonníka práce) je obojsféro-
vý právny inštitút, ktorý sa uplatňuje tak v prostredí podnikateľskej, ako aj nepodnikateľskej 
sféry. Skončenie pracovného pomeru na základe dohody je prejavom zmluvnosti (konsenzu-
álnosti) v pracovnom práve, pretože ide o dvojstranný právny úkon. V porovnaní s jedno-
strannými právnymi úkonmi, na základe ktorých je skončenie pracovného pomeru tiež možné, 
je dohoda tým „prirodzenejším“ spôsobom.   
 Forma dohody je „iba“ odporučená, a to písomná. Ďalšia forma (napr. ústna) však mô-
že spôsobovať viaceré aplikačné problémy (napr. dôkaznú núdzu zamestnanca v rámci ob-
čianskeho súdneho konania). Legislatívny status quo takto vyvoláva dôvodné pochybnosti 
o tom, prečo zákonodarca v rámci § 60 Zákonníka práce písomnú formu nepredpisuje. V pra-
xi je lepšie trvať na tom, aby dohoda bola uzatvorená v písomnej forme, keďže jej existencia 
a obsah dohodnutý ústne sa preukazuje veľmi komplikovane. Konkludentná forma dohody 
o skončení pracovného pomeru s najväčšou pravdepodobnosťou nie je v súlade s občiansko-
právnou legislatívou o právnych úkonoch (§ 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
 Súčasťou dohody musí byť obligatórna náležitosť, ktorou je deň skončenia pracovné-
ho pomeru. Do dohody však možno zahrnúť aj rôzne fakultatívne náležitosti, ako napr. výšku 
odstupného, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru, 
príp. výšku preplatenia nevyčerpanej dovolenky a pod. Dôvod skončenia sa v dohode uvádza, 
iba ak na tom trvá zamestnanec, resp. ak sa pracovný pomer končí dohodou z dôvodov uve-
dených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce.  
 Dohodou je možné skončiť rôzne druhy pracovného pomeru, a to aj v situácii, ak je 
zamestnanec v ochrannej dobe. Osobitná povinnosť zamestnávateľa je spojená so skončením 
pracovného pomeru dohodou s mladistvým zamestnancom, kedy je potrebné vyžiadať si vy-
jadrenie jeho zákonného zástupcu (§ 172 Zákonníka práce). 
 Skončenie pracovného pomeru na základe dohody medzi zamestnancom a zamestná-
vateľom predstavuje spôsob skončenia pracovného pomeru, ktorý je z hľadiska hmotnopráv-
nych podmienok pomerne jednoduchý. Tento právny inštitút by mal byť účastníkmi priorizo-
vaný, a to predovšetkým pre jeho „nekonfliktnosť“ a „konsenzuálnosť“ (zmluvných charak-
ter). Pre právne vzťahy pri výkone závislej práce je však charakteristická vysoká emočnosť, t. 
j. potenciálna konfliktnosť, preto nemožno bez dôsledného aplikovaného výskumu tvrdiť, že 
v praxi ide o najčastejšie využívaný právny úkon vedúci k skončeniu pracovného pomeru. 
 Znenie § 60 Zákonníka práce nie je veľmi rozsiahle. Je to z dôvodu, že pri dohode 
účastníkov, ak obaja súhlasia so skončením pracovného pomeru, je postačujúca aj rámcová 
právna úprava. Osobitné hmotnoprávne podmienky ako predpoklad platnosti právneho úkonu, 
sú skôr vlastné jednostranným právnym úkonom (napr. výpovedi alebo okamžitému skonče-
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niu pracovného pomeru). Legislatívna „voľnosť“ sa tak prejavuje nielen vo vzťahu k forme 
dohody o skončení pracovného pomeru, ale tiež k jej náležitostiam.   
 Právna úprava dohody o skončení pracovného pomeru v Českej republike je od slo-
venskej právnej úpravy iba „jemne“ odchylná. Síce tu platí, že dohoda „musí“ byť písomná, 
ale doložka neplatnosti v zákone zahrnutá nie je. Český Zákonník práce výslovne potvrdzuje, 
že každá zmluvná strana musí obdržať jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného 
pomeru. Nepatrná odlišnosť je tiež v povinnosti uvádzať v dohode dôvod alebo dôvody jej 
uzatvorenia. Na druhej strane znenie zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce,15 ktorý pred-
chádzal zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonníku práce v znení neskorších predpisov, sa odlišova-
lo od súčasnej dikcie najmä terminologicky, keď namiesto pojmu „skončenie“ pracovného 
pomeru, používalo výraz „rozviazanie“ pracovného pomeru.16 Postupný vývoj právnej úpravy 
priniesol zmenu aj v tom, že dôvod skončenia dohody sa neuvádza už iba vtedy, ak to požadu-
je zamestnanec, ale aj v ďalších prípadoch. 
 V praxi je niekedy zaužívaný laický výraz „výpoveď dohodou“. Ide pritom o nezmy-
selne hybridný pojem, ktorý nemá oporu v žiadnom zákone. V tejto súvislosti (a obdobných 
vedeckých článkoch) je zaujímavé skúmať, aké sú výhody a nevýhody skončenia pracovného 
pomeru v zmysle dohody alebo výpoveďou. K základným „rozdielovým“ znakom možno 
zaradiť napr. rýchlosť skončenia pracovnoprávneho vzťahu, Zákonníkom práce a osobitnými 
právnymi predpismi stanovené hmotnoprávne podmienky platnosti príslušného právneho 
úkonu, príp. peňažné plnenia, ktoré obligatórne alebo fakultatívne nadväzujú na výpoveď, 
resp. dohodu.  
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Summary 
 
 The scientific article deals with the issue of the agreement on termination of employ-
ment relationship, both in business and non-business fields. The author´s interest was primari-
ly focused on the provision 60 of the Labour Code, which is also applied (under delegate 
competence) in the civil service relations, respectively for the work performing in the public 
interest (subsidiary competence). The paper contains a number of considerations, which point 
at the current legislation as well as its possible amendments toward the future.   
 
Kľúčové slová: dohoda, skončenie pracovného pomeru, zamestnanec, zamestnávateľ, Zá-
konník práce, závislá práca, pracovnoprávne a obdobné pracovné vzťahy, ďalšie pracovné 
vzťahy. 
 
 
                                                           
15 Zákon č. 65/1965 Zb. bol zrušený k 31. marcu 2002.  
16  Pozri § 43 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce. 
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Funkcie pracovného práva1 
 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 
 

I. Úvod 
 
 Na určitom stupni vývoja spoločnosti dochádza spravidla k vytvoreniu štátneho zria-
denia, v rámci ktorého spoločnosť pôsobí na vôľu príslušných subjektov tak, aby dochádzalo 
k splneniu rôznych cieľov, ktoré sú predmetom spoločenských vzťahov. Súčasťou spoločen-
ských vzťahov sú aj právne vzťahy. Právne vzťahy je možné kategorizovať podľa viacerých 
kritérií. Druhové členenie a logické systematizovanie právnych vzťahov do určitých skupín 
vytvára jednotlivé právne odvetvia, ktoré spolu tvoria právny poriadok. Spoločnosť prostred-
níctvom právneho poriadku zabezpečuje fungovanie spoločenských vzťahov, a to predovšet-
kým tým spôsobom, že oprávneným alebo povinným subjektom priznáva konkrétne práva, 
resp. povinnosti. Na druhej strane právny poriadok ustanovuje možnosti právnej ochrany 
pre prípady, ak je niektorý zo subjektov dotknutý na svojom práve, príp. ak nejaký subjekt 
neplní svoju povinnosť, ak je povinný na plnenie určitej povinnosti. 
 V systéme práva Slovenskej republiky je pracovné právo relatívne samostatným práv-
nym odvetím. Absolútna samostatnosť je vylúčená z toho dôvodu, že existujúce vzťahy 
k iným právnym odvetviam neidentifikuje výlučne právna teória, ale potvrdzuje ich expressis 
verbis tiež samotný zákonodarca.2 S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že pracovné 
právo v koexistencii s ďalším právnymi odvetviami kompaktne spolupôsobí na spoločenské 
vzťahy, pričom v tejto súvislosti zohráva významnú úlohu, keďže do spoločenských vzťahov 
zavádza univerzálne a všeobecne akceptované pravidlá. Na úseku pracovného práva je možné 
tieto spoločenské vzťahy konkrétne pomenovať ako právne vzťahy pri výkone závislej práce. 
„Závislá práca“ predstavuje právne spôsobilý predmet pracovného práva, a to na rozdiel od 
„práce“, ktorá nespĺňa znaky „závislej práce“ a je vykonávaná v zmysle zmluvných vzťahov 
súkromného práva.  
 Teória práva predpokladá, že právny poriadok plní štyri základné funkcie: výchovnú, 
organizačnú, ochrannú a kontrolnú. Tieto funkcie sú vlastné aj pracovnému právu, ktoré je 
začlenené do právneho poriadku. V prostredí pracovného práva sa však uvedené funkcie ne-
musia prejavovať rovnakým spôsobom, ako sa prejavujú na úrovni právneho poriadku ako 
celku. Ich špecifické vyjadrenie je ovplyvnené individuálnymi skutočnosťami, ako napr. roz-
delením hmotnoprávnej úpravy pracovného práva na podnikateľskú (výrobnú) a nepodnika-
teľskú (nevýrobnú) sféru, kolíziou súkromnoprávnej a verejnoprávnej regulácie, ktoré spôso-
bujú, že pracovné právo je v systéme práva považované za zmiešané právne odvetvie, ako aj 
dvojstupňovou úrovňou právnych vzťahov pri výkone závislej práce s osobitným zreteľom na 
počet subjektov, ktoré v nich vystupujú (individuálne a kolektívne pracovnoprávne a obdobné 
pracovné vzťahy). 
 Exaktné sformulovanie významu jednotlivých funkcií pracovného práva je iba ťažko 
vykonateľné. V zásade sa uznáva, že výchovná funkcia vedie subjekty právnych vzťahov 
k zvyšovaniu ich právneho povedomia, ktoré by sa malo prejaviť v neporušovaní práv a dodr-
žiavaní povinností, ktoré potvrdzuje zákon. Dôsledkom presadzovania výchovnej funkcie by 
v pozitívnom slova zmysle mohlo byť všeobecné zlepšenie kultúrnosti prostredia, v ktorom 
dochádza k výkonu závislej práce. Organizačná funkcia a ochranná funkcia sú vzájomne bez-
prostredne prepojené, pretože prinášajú rovnováhu medzi oprávnené záujmy oboch zmluv-
ných strán. Pokiaľ organizačná funkcia prispieva k ochrane zamestnávateľov, ochranná funk-
                                                           
1 Vedecký článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA  č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty 
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
2 Pozri napr. § 1 ods. 4 Zákonníka práce. 
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cia napomáha ochrane zamestnancov. Keďže nemožno predpokladať, že výchovná funkcia 
bude úspešná bez výnimky smerom k všetkým subjektom právnych vzťahov, musí ju dopĺňať 
kontrolná funkcia, ktorá predchádza, odhaľuje a postihuje situácie, kedy dochádza k porušo-
vaniu práv alebo povinností v pracovnom práve.  
 Pracovné právo plní niekoľko funkcií, ktoré vyjadrujú základné úlohy tohto právneho 
odvetvia v systéme práva a aktívne pôsobia na pracovné vzťahy a ich rozvoj.3 
   

II. Terminologické mutácie pojmu „funkcia“ 
 
 Výraz „funkcie pracovného práva“ nie je definovaný v Zákonníku prácu a ani v žiad-
nom osobitnom právnom predpise. To znamená, že definícia tohto pojmu, ktorá by mala mať 
normatívny základ, neexistuje. V situácii, kedy určitý pojem nie je vymedzený zákonom, je na 
právnej teórii, či dokáže vytvoriť definíciu, ktorá bude zdieľaná väčšinou odbornej verejnosti. 
Ak takáto definícia existuje, slúži ako výkladové pravidlo k obsahu právneho predpisu alebo 
k obsahu právnej teórie. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „funkcie pracovného práva“ v teórii 
pracovného práva, nie je možné tvrdiť, že by bol bez výhrad prijatý niektorý z návrhov, ktorý 
predložili právni teoretici. Naopak, vymedzenie pojmu „funkcie pracovného práva“ podlieha 
značnému názorovému pluralizmu. 
 Domnievame sa, že analyzovaný pojem sa môže interpretovať niekoľkými spôsobmi, 
ktoré sa vzájomne dopĺňajú, príp. čiastočne prekrývajú, po prvé, funkcie pracovného práva 
vyjadrujú špeciálnu pôsobnosť právneho odvetvia v systéme práva, a to smerom navonok 
k iným právnym odvetviam, i do jeho vnútra, ktorá kumuluje rôznorodé činnosti vedúce 
k dosiahnutiu cieľov, na ktorých mal zákonodarca záujem, alebo nemal záujem (v negatívnom 
chápaní), avšak došlo k ich dosiahnutiu, po druhé, vyjadrujú právne následky, ktoré spôsobujú 
právne normy právneho odvetvia v priebehu ich aplikácie, po tretie, vo forme precizovaných 
spoločenských požiadaviek smerom pro futuro vychádzajú z charakteristík pracovného práva, 
a to najmä historických, po štvrté, poukazujú na rozdiely medzi faktickou spoločenskou reali-
tou a spôsobom, resp. obsahom reálneho pôsobenia noriem pracovného práva. 
 V kontexte spracovaného vedeckého článku rozumieme pod pojmom „funkcie pracov-
ného práva“ vymedzenie úloh pracovného práva, ktoré by mali byť splnené v oblasti výkonu 
závislej práce, tzn. v rámci pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov. Tieto úlohy 
je možné kategorizovať na základe rôznych kritérií, ako napr. bezodkladné úlohy, dlhodobé 
úlohy, dočasné úlohy, trvalé úlohy a pod.    
     

III. Výchovná funkcia 
 
 Každé právne odvetvie ovplyvňuje vôľu svojich subjektov, t. j. fyzických alebo práv-
nických osôb, ako aj vôľu subjektov právnych vzťahov tohto právneho odvetvia, ako napr. 
zamestnanca alebo zamestnávateľa. Je to dané tým, že vôľa je vždy subjektívna, zatiaľ čo 
právo je objektívne. V konečnom dôsledku to znamená, že tieto subjekty prejavujú vôľu spô-
sobom, ktorý je v súlade s právom (väčšina subjektov), príp. ktorá nie je v rozpore s právom 
(väčšina subjektov), ako aj spôsobom, ktorý je v rozpore s právom (menšina subjektov). Vý-
chovná funkcia právneho odvetvia spočíva teda v tom, aby čo najväčší počet subjektov preja-
voval svoju vôľu  spôsobom, ktorý nie je v rozpore s právom. Stav, kedy by všetky subjekty 
prejavovali vôľu spôsobom, ktorý je v súlade s právom, možno označiť za reálne nedosiahnu-
teľný. Dôvodom je vysoký individualizmus týchto subjektov a príliš rozdielne osobné prefe-
rencie, ktoré majú nezovšeobecniteľný psychicko-fyzický základ.  

                                                           
3 Hamuľák, J.: Niekoľko poznámok k novelizácii Zákonníka práce. In Die Stellung des Arbeitsrechts im Rech-
tssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin, 2012, s. 12.  
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 Výchovná funkcia pracovného práva by mala vo všetkých subjektoch podporovať pre-
javy vôle, ktoré sú v súlade s pracovným zákonodarstvom. Tento prístup je dôležitý z toho 
dôvodu, aby v subjektoch postupne vznikol pozitívny vzťah k právnemu systému ako celku, 
a to aj v oblasti právnych noriem pracovného práva. Výchovná funkcia zároveň zvyšuje práv-
ne povedomie v celej spoločnosti. Dôsledkom jej pôsobenia má byť sformovanie prostredia, 
ktoré bude označené ako kultúrne. Kultúrne znamená, že subjekty právneho odvetvia, resp. 
právnych vzťahov právneho odvetvia nebudú prejavovať svoju vôľu spôsobom, ktorý je 
v rozpore s právom. Zároveň je nevyhnutné, aby subjekty, ktoré porušujú právo, boli sankcio-
nované (na tomto mieste dochádza k prelínaniu sa výchovnej a kontrolnej funkcie).  
 Konkrétne prejavy výchovnej funkcie môžeme nájsť v Zákonníku práce a v osobit-
ných právnych predpisoch v mnohých ustanoveniach. Výchovná funkcia pracovného práva je 
vytvorená v zásade na systéme vzájomných záväzkov medzi zamestnancom a zamestnávate-
ľom, príp. ich zástupcov na kolektívnej úrovni. Tu platí, že prejavy vôle nebudú vychádzať 
nikdy zo svojvôle účastníkov v rozpore s právom, naopak, budú v súlade s právom. Medzi 
vzájomné „klasické“ povinnosti patrí napr. záväzok plniť si povinnosti, ktoré vyplývajú z 
pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov riadne a včas, príp. dodržiavať všeobec-
né záväzné právne predpisy alebo neprejavovať vôľu spôsobom, ktorý je v rozpore s dobrými 
mravmi. K povinnostiam, ktoré sa osobitne dotýkajú niektorej zo zmluvných strán, zaraďuje-
me napr. záväzok riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými zamestnávateľom, zachovávať 
mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel pri výkone povolania, alebo 
nevydávať zamestnancovi pokyny, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi. Vplyv výchov-
nej funkcie na zamestnancov sa zintenzívňuje, ak ide o vedúcich zamestnancov, ktorí dispo-
nujú osobitnými právami a povinnosťami.4 
 Výchovná funkcia pracovného práva má v sebe v prenesenom slova zmysle do určitej 
miery „romantizujúce“ idey. Dôvodom je fakt, že výchovná funkcia sa presadzuje donútením, 
tzn. dotknuté subjekty neraz hľadajú spôsoby, ktoré by mohli využiť na prejav vôle v rozpore 
s právom, ktorý kontrolná funkcia nedokáže odhaliť, ak je pre ne takýto prejav vôle subjek-
tívne „výhodnejší“. Je preto veľmi dôležité, aby sa kontrolná funkcia presadzovala v nadväz-
nosti na výchovnú funkciu dôsledne, bezprostredne a efektívne. Táto požiadavka prináša zvý-
šené nároky na kvalitu právnej úpravy, ako aj  na kvalitu personálneho prvku v orgánoch ve-
rejnej správy, ktoré kontrolnú funkciu v aplikačnej praxi realizujú.   
 

IV. Organizačná funkcia 
 
 V pracovnej legislatíve sa organizačná funkcia neustále rozvíja. Jej základ tvorí nezru-
šiteľný princíp, že pracovný proces riadi zamestnávateľ. Tu platí, že riadenie výkonu závislej 
práce musí byť zo strany zamestnávateľa uskutočňované v súlade s právnymi predpismi, dob-
rými mravmi (ide o nadviazanie na výchovnú funkciu) a v rozsahu, ktorý umožňuje pracovné 
právo. Organizačná funkcia sa v oslabenom režime môže prejavovať aj v niektorých právnych 
vzťahoch súkromného práva (napr. v zmluve o dielo). Vlastná je však najmä pracovnému 
právu, pretože pramení zo subordinácie (vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 
zamestnanca), ktorú zmluvné občianskoprávne alebo obchodnoprávne vzťahy vylučujú. Pro-
stredníctvom tejto funkcie sa riadia prejavy vôle zamestnanca a zamestnávateľa pri výkone 
závislej práce. Organizačnú funkciu treba vnímať ako prostriedok, v zmysle ktorého sa právne 
postavenie zamestnávateľa nielen posilňuje (na základe jeho riadiacich oprávnení), ale v urči-
tom slova zmysle aj oslabuje (na základe jeho riadiacich povinností). Niektoré povinnosti 
totiž znamenajú nutnosť zdržať sa určitých prejavov vôle, ktorými by inak zamestnávateľ 
mohol svoj vzťah nadriadenosti voči zamestnancovi ešte viac exponovať. Organizačná funk-

                                                           
4 Bližšie pozri napr. § 82 Zákonníka práce.  
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cia preto slúži aj vyrovnávaniu nerovného právneho postavenia medzi zamestnancom a za-
mestnávateľom. 
 Tento druh funkcie limituje dispozičné oprávnenia zamestnávateľa. Nie je možné, aby 
zamestnávateľ na základe ľubovôle napr. rozhodoval o maximálnych rozsahoch pracovného 
času, bez obmedzení určoval, ktoré dni budú pracovné dni, a ktoré dni budú dňami nepretrži-
tého odpočinku zamestnanca v týždni, príp. stanovoval minimálne rozsahy dovolenky za ka-
lendárny rok. V organizačnej funkcii sú vyjadrené určité všeobecné pravidlá fungovania trhu 
práce, ktoré sú pre zamestnancov zárukou stability tohto prostredia. Uvoľnenie obmedzení 
zamestnávateľa vo veci riadenia pracovného procesu nemusí byť vnímané výhradne ako prí-
klon pracovného práva k súkromnému právu (v pozitívnom slova zmysle cesta k flexibilite),  
ale tiež ako oslabovanie sociálnych prvkov pracovnej legislatívy (v negatívnom slova zmys-
le), ktoré potvrdzuje už Ústava Slovenskej republiky.  
 V právnych predpisoch nachádzame organizačnú funkciu predovšetkým v znení usta-
novení, ktoré upravujú práva a povinnosti účastníkov smerom k samotnému výkonu závislej 
práce. Spôsob realizácie organizačnej funkcie môže byť tak pozitívny (napr. bonusové odme-
ňovanie zamestnancov za splnenie osobitných pracovných úloh), ako aj negatívny (napr. po-
stihovanie zamestnancov z dôvodu porušovania pracovnej disciplíny), alebo kombinovaný (v 
prepojení pozitívneho a negatívneho prístupu).   
 

VI. Ochranná funkcia 
 
 Oprávnené záujmy zamestnávateľa a zamestnanca nie sú vo väčšine prípadov hodno-
tovo kompatibilné. Na strane zamestnávateľa sa spravidla prejavuje snaha o „maximalizáciu 
zisku“, a to zvyšovaním noriem spotreby práce a zavádzaním racionalizačných opatrení vo 
vzťahu k nákladom na výkon závislej prace (mzdy, odvody, atď.). U zamestnanca prevažne 
dominuje záujem, aby pracovnoprávny vzťah bol 1) stabilný, 2) sociálny a 3) finančne atrak-
tívny. Do tejto disharmónie záujmov musí vstupovať ochranná funkcia pracovného práva 
smerom k zamestnancovi, inak by boli jeho záujmy iba ťažko dosiahnuteľné. Vyplýva to z 
imanentného charakteru právnych vzťahov pri výkone závislej práce, v ktorých sa po vzniku 
pracovného pomeru (v deň nástupu zamestnanca do práce) začne prejavovať subordinácia, t. j. 
vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Ochranná funkcia však 
nechráni iba zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, hoci v menšom rozsahu a intenzite (napr. 
zamestnanec nemôže skončiť pracovný pomer okamžite z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 
uvedenia dôvodu, ale len na základe niektorého z dôvodov, ktoré taxatívne vymedzuje Zá-
konník práce, príp. osobitné právne predpisy).5 
 Zamestnanec je voči zamestnávateľovi „slabšia“ zmluvná strana, a to predovšetkým 
z ekonomického hľadiska. Ochranná funkcia však musí zohľadňovať mnohé špecifické situá-
cie, ktoré v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch môžu vzniknúť. Sociálny, 
finančný alebo hospodársky aspekt je preto dôležitý, ale nie je výlučný a bez výhrad rozhodu-
júci. Prejavy ochrannej funkcie môžeme identifikovať tak v širších, ako aj v užších súvislos-
tiach (napr. z hľadiska počtu subjektov). Ak poukážeme na skutočnosť, že pracovné právo 
zakazuje skončenie pracovného pomeru s akýmkoľvek zamestnancom, ktorý je pod právnym 
režimom ochrannej doby, ide o širší rozmer ochrany. V situácii, kedy konkrétny zamestnanec 
vykonáva zvlášť rizikovú prácu v sťažených podmienkach a ochranná funkcia kulminuje prá-
ve vo vzťahu k takémuto zamestnancovi, jedná sa o užší prejav (smerom k monosubjektu). 
 Základnou úlohou ochrannej funkcie je najmä posilniť právne postavenie zamestnan-
ca. Pracovné zákonodarstvo preto priznáva v mnohých prípadoch viac práv zamestnancom 
a viac povinností zamestnávateľom. Už základné zásady Zákonníka práce v prevažnej miere 
                                                           
5 Príp. pozri ustanovenie § 81 písm. e) Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnanec povinný chrániť majetok 
zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím.  



58 

 

zdôrazňujú práva zamestnancov a povinnosti zamestnávateľov.6 Ďalším „vzorovým“ právnym 
predpisom, ktorý je budovaný na povinnostiach zamestnávateľov, je zákon o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci.7 Existujú však aj právne predpisy, ktoré chránia spoločnosť ako 
celok pred porušovaním vnútroštátneho práva zo strany zamestnancov i zamestnávateľov, 
takže osobitne zdôrazňujú povinnosti oboch zmluvných strán.8  
    

V. Kontrolná funkcia 
 
 Kontrolná funkcia pracovného práva je zameraná na predchádzanie, odhaľovanie 
a postihovanie situácií, kedy dochádza k porušovaniu pracovného zákonodarstva. Túto funk-
ciu realizujú príslušné orgány verejnej správy (napr. inšpekcia práce),9 ako aj samotné zmluv-
né strany (napr. na základe zmluvnej pokuty). Ide o funkciu, ktorá sa uplatňuje v prepojenosti 
najmä na organizačnú a ochrannú funkciu. Kľúčovou úlohou kontrolnej funkcie (v spolupô-
sobení s ostatnými funkciami) je dosiahnuť v spoločnosti a jej právnych vzťahoch stav, kedy 
nebude dochádzať k porušovaniu práva („utopistická požiadavka“), alebo aspoň budú prípady 
porušovania práva minimalizované („realistická požiadavka“).  
 Uplatňovaním kontrolnej funkcie pracovného práva sa nepriamo vymedzujú „limity“ 
správania sa subjektov právneho odvetvia, resp. právnych vzťahov tohto odvetvia, ktoré sú 
ešte v súlade s jeho normami. Ak sa aktivuje ex offo sankčná zložka kontrolnej funkcie je 
zrejmé, že by malo byť preukázané, že subjekt porušil konkrétny právny predpis. Domnieva-
me sa, že sankčný systém pracovného práva je pomerne neefektívny, nemoderný a v praxi 
odhaľovanie prípadov, kedy dochádza k porušovaniu pracovného zákonodarstva, je výrazne 
menšinové. Za uváženie by stálo, či by pracovné právo nemalo dôslednejšie rozvíjať auto-
nómny systém „zmluvných pokút“, ktoré by sa ukladali ex lege, vzájomne medzi účastníkmi 
v zmysle zákona. 
 

VI. Záver 
 
 Pojem „funkcie pracovného práva“ je pojem, ktorý nedefinuje pracovná legislatíva, ale 
teória pracovného práva. Definícia tohto pojmu je spravidla odvodená od významu, rozsahu a 
zamerania úloh, ktoré plní konkrétne právne odvetvie v rámci právneho poriadku. Z tohto 
hľadiska môžeme pod funkciami pracovného práva rozumieť súbor rôznych úloh, ktoré záko-
nodarca presadzuje v oblasti výkonu závislej práce v pracovnoprávnych a obdobných pracov-
ných vzťahoch.  
 Pracovné právo charakterizuje najmä výchovná, organizačná, ochranná a kontrolná 
funkcia. Každá z uvedených funkcií má odlišnú úlohu. Výchovná funkcia sa podieľa na zlep-
šovaní kultúrnosti prostredia, v ktorom sa vykonáva závislá práca. Výchovnú funkciu dopĺňa 
kontrolná funkcia, ktorá má prevenčnú, identifikačnú a sankčnú zložku, pričom komplexne sa 
sústredí na kontrolu dodržiavania pracovného zákonodarstva v praxi. Organizačná funkcia 
ťažiskovo slúži k ochrane oprávnených záujmov zamestnávateľov, ochranná funkcia sa ana-
logicky uplatňuje voči zamestnancom.  
 Všetky skúmané funkcie sa prejavujú pri výkone závislej práce v podnikateľskej (vý-
robnej) sfére aj v nepodnikateľskej (nevýrobnej) sfére. Rovnako je možné ich identifikovať na 
úrovni individuálnych, ako i kolektívnych pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťa-
hov. Pokiaľ ide o funkcie, ktoré charakterizujú „prácu“, ktorá nespĺňa znaky „závislej práce“, 
tu je možné vypozorovať podstatné rozdiely (napr. na základe oslabenia ochrannej funkcie), 
                                                           
6 Pozri napr. článok 3 základných zásad Zákonníka práce. 
7 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
8 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 
9 Pozri zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 
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keďže súkromné zmluvné právo je budované na rozdielnych princípoch od zmiešaného pra-
covného práva.   
 Spor o pojmoch „právo“, resp. „funkcia práva“ je sporom o to, čo je právo a čo je 
funkcia práva. Každý právnik má o týchto pojmoch viac, či menej jasnú predstavu, ktorá sa 
prejavuje v jeho praxi.10 
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Summary 
 
 The scientific paper is focused on the analysis of the fundamental functions of the la-
bour law, which are mainly the educational function, organizational function, protective fun-
ction and control function. The author consistently deals with the content and importance of 
these functions within the labour law as a relatively independent legal branch of the slovak 
law system. In the article there are resolved several theoretical issues, such as proposal of the 
definition the term „functions of labour law“. 
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nec, zamestnávateľ, pracovnoprávne a obdobné pracovné vzťahy, pracovná zmluva, závislá 
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Pojem „dieťa“ 
v pracovnom práve a v práve sociálneho zabezpečenia 

 
JUDr. Zuzana Macková, PhD. 

 
I. Úvod 

 
Právny jazyk sa líši od jazyka spisovného niektorými svojimi zvláštnosťami, resp. 

špecifikami. Je to predovšetkým konštantnosť základných právnych pojmov, ktoré sa stávajú 
všeobecnou terminológiou všeobecného právneho povedomia. Avšak „konštantnosť právnej 
terminológie neznamená jej historickú nemennosť, pretože k zmenám, doplneniu, resp. rozší-
reniu dochádza v priebehu spoločenského vývoja, ktorý napĺňa právne pojmy novým obsa-
hom“.1 Pojmy v právnej terminológii by mali byť stručné, jasné, výstižné, zrozumiteľné 
a predovšetkým jednoznačné, aby sa v legislatívnej činnosti dosiahla stálosť pojmoslovia 
a tým aj stabilizácia právnej vedy. 

V práve sociálneho zabezpečenia, v pracovnom práve, v rodinnom práve i v zdravot-
nom práve sa pomerne často vyskytuje problematika týkajúca sa „detí“. S tým je úzko spojený 
aj pojem „dieťaťa“. V právnom jazyku má tento výraz, resp. slovo iný význam ako vo vše-
obecnom spisovnom jazyku, kde pojem „dieťa“ sa vníma biologicky, napr. vlastné dieťa ale-
bo nevlastné dieťa. V právnom jazyku pojem „dieťaťa“ sa často krát vyskytuje spolu s prí-
davným menom ako maloleté dieťa, nezaopatrené dieťa, malé dieťa, atď., čo znamená, že 
legislatívna činnosť presne vymedzuje použitý výraz v konkrétnom význame.  

V mnohých právnych predpisoch ako napr. v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom po-
istení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sociálnom poistení“), v zákone č. 
571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon 
o rodičovskom príspevku“), v zákone 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 
aj ako „zákon o prídavku na dieťa“), v zákone č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť 
o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa“), v zákone č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri na-
rodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo 
ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zá-
kony (ďalej aj ako „zákon o príspevku pri narodení dieťaťa“), v zákone č. 201/2008 Z. z. 
o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 
615/2006 Z. z. (ďalej aj ako „zákon o náhradnom výživnom“), v zákone č. 627/2005 Z. z. 
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej 
aj ako „zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti“), v zákone č. 599/2009 Z. 
z.  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej aj ako „zákon 
o pomoci v hmotnej núdzi“), ako aj v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o zdravotnom poistení“), aj v zákone č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZP“) sa veľmi často stretá-
vame s pojmami „dieťaťa“, „maloletého dieťaťa“, „nezaopatreného dieťaťa“, ako aj s pojmom 
„fyzická osoba, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vyso-
koškolského štúdia“, atď.  

V tejto súvislosti mnohokrát vznikajú nejasnosti, či nezaopatreným  dieťaťom je napr. 
len študent dennej formy štúdia na vysokej škole alebo aj externej formy štúdia, či maloleté 
dieťa je dieťa mladšie ako 15 rokov alebo mladšie ako 18 rokov veku a podobne.  

                                                           
1 Knapp, V.: Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 120.  
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Vzhľadom na dôležitosť a častú frekvenciu používania týchto pojmov z dôvodu reš-
pektovania právnej istoty v zmysle Ústavy Slovenskej republiky sa v nasledujúcich riadkoch 
pokúsime o jeho priblíženie z pohľadu legislatívno-teoretického i praktického.   
 

II. Rozbor z hľadiska medzinárodno-právnej úpravy 
 
Všeobecná  deklarácia ľudských práv v článku 25 ods. 2 ustanovuje, že „materstvo a 

detstvo majú nárok na zvláštnu starostlivosť a pomoc a všetky deti, či manželské alebo ne-
manželské, požívajú rovnakú sociálnu ochranu“. Uvedené pojmy sa premietajú do vnútroštát-
nej právnej úpravy najmä rodinného práva (pozri bod 2). Avšak samotný pojem „dieťaťa“ 
deklarácia nevymedzuje. 

Medzinárodný pakt OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach v článku 
10 ods. 1 ustanovuje poskytovanie najširšie možnej ochrany a pomoci rodine, ktorá je pova-
žovaná za prirodzenú a základnú jednotku spoločnosti, najmä na jej založenie a po čas, keď 
zodpovedá za starostlivosť a výchovu maloletých detí. V odseku 2 tohto článku sa zakotvuje 
poskytovanie osobitnej ochrany matkám v priebehu primeraného obdobia pred narodením 
a po narodení dieťaťa a v zmysle nasledujúceho odseku 3 by sa mali robiť osobitné opatrenia 
na ochranu a pomoc všetkým deťom a mládeži bez akejkoľvek diskriminácie na základe ro-
dinného pôvodu alebo iných podmienok a deti i mládež by sa mali ochraňovať pred hospodár-
skym a sociálnym vykorisťovaním. Ich zamestnávanie prácou, ktorá by škodila ich morálke 
alebo zdraviu alebo by bola nebezpečná ich životu alebo by mohla brzdiť ich normálny vývoj, 
by sa malo trestať podľa zákona a štáty by mali tiež určiť vekovú hranicu, pod ktorou by det-
ská námezdná práca mala byť zakázaná a trestaná podľa zákona. Na základe uvedeného je 
zrejmé, že pojem „dieťaťa“ nevymedzuje ani tento právne záväzný pakt. 

Pojem „dieťa“ obsahuje aj dohovor Medzinárodnej organizácie práce (ďalej aj ako 
„MOP“) č. 102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia (oznámenie č. 461/1991 Zb. 
Federálneho ministerstva zahraničných vecí), ktorý ho opätovne bližšie nešpecifikuje. Až  
dohovor MOP č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (oznámenie 
č.416/1991 Zb. Federálneho ministerstva zahraničných vecí) vymedzuje pojem „dieťa“ a  
zahŕňa do neho školopovinné dieťa alebo mladšie ako 15 rokov podľa toho, ktorá veková hra-
nica je vyššia alebo dieťa mladšie, ako je predpísaný vek, ktorý je vyšší ako vek 15 rokov, ak 
je učňom alebo študentom alebo trpí chronickou chorobou alebo neduhom, ktoré mu znemož-
ňujú akúkoľvek zárobkovú činnosť za ustanovených podmienok, ibaže by vnútroštátne záko-
nodarstvo vymedzilo výraz „dieťa“ tak, aby zahŕňal každé dieťa vo veku podstatne vyššom, 
ako je ustanovený vek, t. j. 15 rokov.2  

Európska sociálna charta (oznámenie č. 329/1998 Z. z. Ministerstva zahraničných ve-
cí Slovenskej republiky) a neskôr aj Európska sociálna charta (revidovaná) – oznámenie č. 
273/2009 Z. z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v článku 7 ustanovuje 
právo detí a mladistvých na ochranu, pričom používa výrazy ako „osoby podliehajúce povin-
nej školskej dochádzke“, „osoby, ktoré nedovŕšili 16 rokov veku“, „osoby, ktoré nedovŕšili 18 
rokov veku“, „mladiství a učni“, „mladí ľudia“, „osoby mladšie ako 18 rokov veku“, deti 
a mladé osoby“. 

Najvýznamnejšou právnou normou týkajúcou sa problematiky práv detí, ako aj pre 
vymedzenie pojmu „dieťaťa“, je Dohovor o právach dieťaťa prijatý Valným zhromaždením 
OSN 20. novembra 1989, ktorý bol ratifikovaný 6. februára 1991 Českou a Slovenskou Fede-
ratívnou Republikou (oznámenie č. 104/1991 Zb.). Slovenská republika v dôsledku sukcesie 
po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike sa stala zmluvnou stranou Dohovoru 
28. mája 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993. Všeobecná definícia dieťaťa je vymedzená 
                                                           
2 Článok 1 písm. h) dohovoru MOP č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (oznámenie č. 
416/1991 Zb. Federálneho ministerstva zahraničných vecí).  



63 

 

v článku 1 a pre účely tohto Dohovoru sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť mladšia než 
18 rokov, ak podľa právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnu-
tá skôr. Pozornosť sociálnemu zabezpečeniu sa venuje v článku 26. V zmysle tohto článku má 
dieťa právo využívať sociálne zabezpečenie vrátane sociálneho poistenia.  Problematika det-
skej práce je obsiahnutá v článku 32, v zmysle ktorého „dieťa má právo na ochranu pred prá-
cou, ktorá ohrozuje jeho zdravie, výchovu alebo rozvoj a štát musí stanoviť najnižšiu vekovú 
hranicu pre vstup do zamestnania a určiť pracovné podmienky“. 
 

III. Pohľad z hľadiska vnútroštátneho práva 
 
Listina základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.) v článku 29  ustano-

vuje, že „mladiství majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a na osobitné pracovné 
podmienky (ods. 1), ako aj právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri 
príprave na povolanie (ods. 2).“ V článku 32 je upriamená pozornosť na osobitnú ochranu detí 
a mladistvých, ktorá sa zaručuje (odsek 1), priznávajú sa rovnaké práva deťom narodeným 
v manželstve i mimo neho (odsek 3) a deťom sa priznáva právo na rodičovskú výchovu a sta-
rostlivosť (odsek 4).    
 Ústava Slovenskej  republiky (zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) 
obdobne ako Listina taxatívne ustanovuje právo mladistvých na zvýšenú ochranu zdravia pri 
práci a osobitné pracovné podmienky (čl. 38 ods. 1), právo na osobitnú ochranu v pracovných 
vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie (čl. 38 ods. 2), zaručené právo na osobitnú 
ochranu detí a mladistvých (čl. 41 ods. 1), právo detí na rovnaké práva bez zreteľa na skutoč-
nosť, či sú  narodené v manželstve alebo mimo neho (čl. 41 ods. 2), ako aj právo detí na rodi-
čovskú výchovu a starostlivosť (čl. 41 ods. 4). 
 Uvedené ustanovenia sú premietnuté aj do jednotlivých právnych predpisov týkajúcich 
sa sociálnych práv detí a mladistvých, a to konkrétne do Zákonníka práce i Občianskeho zá-
konníka, ako aj do zákonov upravujúcich sociálno-zabezpečovacie vzťahy, t. j. do zákona 
o sociálnom poistení, do zákona o zdravotnom poistení, ako aj do zákonov upravujúcich štát-
ne sociálne dávky, ako napr. príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa a príplatok 
k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, atď. Avšak pojem „dieťa“, „maloleté dieťa“, ne-
zaopatrené dieťa“ ako poukážeme v nasledujúcich riadkoch nie je jednotný, ale rôzny. 

Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) pojem „die-
ťaťa“ taxatívne nevymedzuje, ale vymedzuje účastníkov občianskoprávnych vzťahov,3 kto-
rými môžu byť iba subjekty spĺňajúce spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na 
právne úkony. Spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká narodením, pričom túto spôsobilosť 
má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu 
plnoletosťou, t. j. dovŕšením osemnásteho roku veku, resp. pred dosiahnutím tohto veku iba 
uzavretím manželstva. Zároveň zákonník ustanovuje, že maloletí majú spôsobilosť len na také 
právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpove-
dajúcej ich veku. Z uvedeného možno vo všeobecnosti vyvodiť, že za dieťa sa považuje osoba 
mladšia ako 18 rokov veku. 
 Zákon o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) pojem „malole-
tého“ taxatívne nevymedzuje, avšak vzhľadom na dikciu, že „manželstvo nemôže uzavrieť 
maloletý a súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva 
maloletému staršiemu ako 16 rokov, resp. v prípade, ak v čase uzavretia manželstva bol malo-
letý starší ako 16 rokov a už dovŕšil 18 rokov alebo ak manželka otehotnela, súd nerozhodne 
o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným“,4 možno dospieť k záveru, že vo 
všeobecnosti v zmysle ustanovení tohto zákona sa za maloletého považuje fyzická osoba 
                                                           
3 § 7 až 10 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.).  
4 § 11 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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mladšia ako 16 rokov, avšak zákonodarca v prípade osoby staršej ako 16 rokov používa prí-
davné meno, a to „maloletý starší ako 16 rokov“ a v prípade osoby mladšej ako 16 rokov pou-
žíva prídavné meno „maloletá osoba mladšia ako 16 rokov“.5  
 Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov – ďalej aj ako 
„ZP“) taxatívne vymedzuje iba pojem „mladistvý zamestnanec“, ktorým sa rozumie zamest-
nanec mladší ako 18 rokov.6 Zamestnancom na účely ZP je fyzická osoba, ktorá v pracovno-
právnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťa-
hoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.7 Avšak k tomu, aby fyzická osoba mala 
právny status zamestnanca, musí mať pracovnoprávnu subjektivitu, t. j. spôsobilosť na práva 
a povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať z pracovnoprávnych vzťa-
hov práva a povinnosti. Pracovnoprávnu subjektivitu fyzická osoba v zmysle výslovnej dikcie 
Zákonníka práce nadobúda dovŕšením 15 rokov veku, pokiaľ nie je ustanovené inak. 
V prípade zamestnávateľa dochádza k obmedzeniu zmluvnej voľnosti z dôvodu, že zamestná-
vateľ s fyzickou osobou, ktorá by aj dovŕšila 15 rokov veku ešte pred skončením povinnej 
školskej dochádzky nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal 
dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.8  

ZP taxatívne ustanovuje, že „práca  fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca 
fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná“.9 
V ďalších ustanoveniach týkajúcich sa pracovného času ZP používa pojmy „mladistvý za-
mestnanec mladší ako 16 rokov“ a „mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov“.10 Pojem 
„dieťa“ sa pomerne často vyskytuje v časti Sociálna politika zamestnávateľa, avšak opätovne 
s prídavnými menami, ako napr. „narodené dieťa“, „dieťa mladšie ako 15 rokov“, „dieťa 
mladšie ako tri roky“.11 Na základe uvedeného možno jednoznačne konštatovať, že za „dieťa“ 
v zmysle ZP možno považovať fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku a neukončila 
povinnú školskú dochádzku a za „mladistvého zamestnanca“ fyzickú osobu po dovŕšení 15 
rokov veku a po skončení povinnej školskej dochádzky, ale mladšiu ako 18 rokov veku, t. j. 
od nadobudnutia pracovnoprávnej subjektivity do dovŕšenia 18 roku veku. 

Zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) po-
užíva pojem „dieťa“ v súvislosti s poskytovaním nemocenskej dávky, a to ošetrovného.12 Zá-
roveň k pojmu „dieťa“ priraďuje prídavné meno „choré“ dieťa, „dieťa do desiatich rokov ve-
ku“ a súčasne v ustanovení 39 ods. 3 tohto zákona taxatívne vymedzuje, že „dieťaťom na úče-
ly poskytovania ošetrovného je vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho man-
žela (manželky), ako aj dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu“. Vzhľadom na uvedenú dik-
ciu platnej a účinnej právnej úpravy od 1. januára 2004 možno konštatovať, že na účely po-
skytovania ošetrovného ide o dieťa v biologickom slova zmysle bez ohľadu na vek. Znamená 
to, že fyzická osoba vo veku vyššom ako 15 rokov, resp. 26 rokov veku, ak ide o nezaopatre-
né dieťa v zmysle zákona o sociálnom poistení, napr. vo veku aj 40 rokov je dieťaťom 
v prípade, ak potrebuje osobné a celodenné ošetrovanie, ktoré mu bude poskytovať vlastný 
rodič (t. j. otec alebo matka), resp. rodič, ktorý si ho osvojil alebo poistenec, ktorému bol zve-
rený do náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorý je napr. zamestnancom alebo samostatne zá-
robkovo činnou osobou a má vek napr. 60 rokov veku.  
                                                           
5 § 17 písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
6 § 40 ods. 3, 41 ods. 3 a § 171 až 176 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
7 § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
8 § 11 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
9 § 11 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
10 § 85 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
11 § 160 až 170 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
12 § 39 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
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Používanie pojmu „nezaopatreného dieťaťa“ bezprostredne súvisí s dávkami dôchod-
kového poistenia pri strate živiteľa rodiny (vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský 
dôchodok) a s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo ne-
priaznivého zdravotného stavu poistenca (invalidný dôchodok).  

Za nezaopatrené dieťa13 na účely tohto zákona sa považuje dieťa do skončenia povin-
nej školskej dochádzky,14 ktorá je desaťročná a končí spravidla v školskom roku, v ktorom 
dieťa dovŕši 16 rokov veku a  po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕše-
nia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolenie štúdiom na strednej škole po skon-
čení povinnej školskej dochádzky alebo štúdiom na vysokej škole dennou formou štúdia alebo 
externou formou štúdia alebo pre chorobu a stav, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť pod-
ľa prílohy č. 2 zákona o sociálnom poistení, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie 
alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav15 
je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú 
činnosť.  

Dieťa sa však za nezaopatrené nepovažuje, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štú-
diom16 (t. j. štúdiom na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdiom 
na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa), ak už získalo vyso-
koškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul (napr. Mgr., Ing., 
MUDr., atď.)17 alebo je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.  

V súvislosti s invalidným dôchodkom je potrebné upozorniť na skutočnosť, že fyzická 
osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je 
nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, pričom nárok na 
invalidný dôchodok jej vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na invalidný 
dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia 
v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a na území Slovenskej republiky má trvalý pobyt.18   
 Nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič alebo 
osvojiteľ ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, 
mal nárok na predčasný starobný dôchodok alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodko-
vého poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný 
dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má nárok aj 
na sirotský dôchodok.19 Osvojením nezaopatreného dieťaťa nárok na výplatu sirotského dô-
chodku zaniká, avšak zrušením osvojenia nárok na výplatu sirotského dôchodku vznikne zno-
vu. Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká aj dňom, ktorým dieťa prestalo byť nezao-
patreným dieťaťom a nárok na výplatu sirotského dôchodku sa obnoví odo dňa, ktorým dieťa 
znovu začalo byť nezaopatreným dieťaťom. Nárok na sirotský dôchodok zaniká vždy dovŕše-
ním 26. roku veku dieťaťa. V súvislosti s dôchodkovými dávkami pozostalých je potrebné 
uviesť, že vdova (vdovec) má nárok na výplatu vdovského (vdoveckého) dôchodku aj po 
uplynutí jedného roka od smrti manžela (manželky), ak sa stará o nezaopatrené dieťa, ktorým 

                                                           
13 § 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  neskorších predpisov. 
14 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
15 Pod dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom nezaopatreného dieťaťa sa rozumie choroba a stav, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo 
trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy. 
16 § 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  neskorších predpisov. 
17 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
18 § 70 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  neskorších predpisov. 
19 V zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nárok na 
sirotský dôchodok nevzniká nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo po jeho man-
želovi. 
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sa na tento účel považuje dieťa, ktoré má po zomrelom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, 
a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené 
dieťa vdovy (vdovca) alebo ak bolo dieťa vdove (vdovcovi) alebo zomretému manželovi zve-
rené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu počas trvania manželstva. 
 Zákon o prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa (zákon č. 600/2003 Z. z. 
v znení neskorších predpisov) používa taktiež pojem dieťaťa v spojení s prídavným menom 
„nezaopatrené dieťa“. Za nezaopatrené dieťa20 na účely tohto zákona sa považuje vždy dieťa 
do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktorá je desaťročná a končí sa spravidla v škol-
skom roku, v ktorom dieťa dovŕši 16 rokov veku, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku, 
ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom na strednej škole okrem štúdia popri 
zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo štú-
diom na vysokej škole okrem externého štúdia21 alebo sa nemôže sústavne pripravovať na 
budúce povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Štú-
diom na stredných a vysokých školách22 sa rozumie štúdium na týchto školách bez rozdielu, 
či ide o štúdium na verejných, štátnych, súkromných alebo cirkevných školách. 

Nezaopatreným dieťaťom od 1. januára 2008 je aj dieťa po skončení povinnej školskej 
dochádzky, avšak najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dovŕšilo 18 rokov veku, 
ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky zúčastňuje dennou formou kurzu na získa-
nie základného vzdelania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem (t. j. 
s výnimkou) kurzu organizovaného podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo najdlhšie do dovŕ-
šenia plnoletosti, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom a vykoná-
vať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý  zdravotný stav.23  

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dô-
chodok alebo ktoré poberá sociálny dôchodok, taktiež ani dieťa, ktorého štúdium na vysokej 
škole podľa študijného programu presahuje jeho štandardnú dĺžku24 a ktoré získalo vysoko-

                                                           
20 § 3 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene  a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
21 § 4 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene  a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
22 V zmysle § 4 ods. 2 zákona 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 za sústavnú prípravu na povolanie (od 1. januára 2008) sa 
nepovažuje príprava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby podľa 
zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa 
zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, príprava 
colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe 
colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a príprava príslušníka 
Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa zákona č. 
315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.  
23 § 3 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
24 Pre bakalársky študijný program štandardná dĺžka štúdia vrátane praxe, t. j. pre študijný program prvého stup-
ňa je štandardná  dĺžka štúdia najmenej tri roky a najviac štyri roky. Pre študijný program druhého stupňa štan-
dardná dĺžka štúdia vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac 3 roky tak, aby celková štandardná dĺžka štú-
dia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu druhého stupňa v tom istom 
alebo príbuznom študijnom odbore (t. j. magisterský,  inžiniersky a doktorský študijný program) bola spolu naj-
menej  päť rokov (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov). 
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školské vzdelanie druhého stupňa.25 Titul bakalár sa za akademický titul nepovažuje (skratka  
„Bc“.). Ak dieťa po priznaní tohto titulu ďalej pokračuje v študijnom programe druhého 
stupňa alebo prvého stupňa v inom odbore, na účely prídavku na dieťa a príplatku k prídavku 
na dieťa sa počas štandardnej dĺžky štúdia opätovne považuje za nezaopatrené dieťa, najdlhšie 
však do 25 rokov veku alebo do dosiahnutia niektorého z uvedených  akademických titulov. 
Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje ani dieťa, ktoré absolvuje doktorandské štúdium za úče-
lom získania akademicko-vedeckého titulu doktor (skratka „PhD.“, „ArtD.“, „ThLic.“, 
„ThDr.“). 

Zároveň je potrebné uviesť, že na účely prídavku na dieťa sa za sústavnú prípravu die-
ťaťa na budúce povolanie nepovažuje ani obdobie, v ktorom  dieťa vykonáva zárobkovú čin-
nosť okrem (s výnimkou) dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce (a 
od 1. septembra 2007 malo ísť aj o výnimku v prípade dohody o pracovnej činnosti)26 alebo 
ak bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.27 Za sús-
tavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie sa nepovažuje ani obdobie, v ktorom sa štúdium 
prerušilo. 

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa28 
používa taktiež termín „dieťaťa“ v spojení s prídavným menom „maloleté dieťa“ odvolávajúc 
sa na zákon o rodine29 v súvislosti so zverením maloletého dieťaťa na základe rozhodnutia 
súdu do náhradnej starostlivosti, ako aj pojem „plnoleté dieťa“ v súvislosti s poskytovaním 
jednorazového príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti a pojmy „nezaopatrené dieťa“ a 
„plnoleté nezaopatrené dieťa“30 v súvislosti s poskytovaním opakovaného príspevku s odvo-
laním sa na zákon o prídavku na dieťa.  

Zákon o rodičovskom príspevku (zákon č. 571/ 2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v 
znení neskorších predpisov), ako aj zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa (zákon č. 561/ 
2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pou-
žívajú pojem „dieťaťa“ v súvislosti s vekom, a to „dieťa do troch rokov veku“ alebo „dieťa do 
šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav“.31 

Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa (zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri naro-
dení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo 
ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zá-
kony v znení neskorších predpisov) používa pojem „dieťaťa“ v spojení s číslovkami ako „prvé 
dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní“,  „viac detí“ a „viac detí 
súčasne“. 

                                                           
25 § 3 ods. 3 zákona 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. 
26 V prípade zúženého výkladu výnimka na dohodu o pracovnej činnosti sa nevzťahuje, avšak v prípade výkladu 
rozšíreného uvedená výnimka sa vzťahuje aj na dohodu o pracovnej činnosti. 
27 Zákonodarca zrejme opomenul zapracovať aj dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bola opätovne zavedená od 1. 
septembra 2007.  
28 Účinný 1. januára 2006 a ktorým bol zrušený zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspev-
koch pestúnskej starostlivosti (účinný od 1. januára 1999). 
29 § 45 až 47 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov. 
30 § 3 zákona 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 – t. j. do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕ-
šenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na 
povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, prípadne je to aj dieťa, ktoré je 
neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav, najdlhšie však do dovŕšenia plnoletosti (t. j. 18 rokov veku). 
31 § 3 ods. 2 zákona č. 571/ 2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 1 záko-
na č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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 Zákon o náhradnom výživnom (zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom 
a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej  republiky č. 615/2006 Z. z.) používa výraz 
„nezaopatreného dieťaťa“ s odkazom na zákon o prídavku na dieťa.32 
 Zákon o zdravotnom poistení (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zme-
ne a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov) používa viacero pojmov ako „maloletý poistenec“,33 „die-
ťa“,34 „maloletý“35 a „nezaopatrené dieťa“36 s odkazom na zákon o sociálnom poistení, t. j. 
najdlhšie do 26 rokov veku. Zákonodarca zároveň pojem nezaopatreného dieťaťa precizuje  aj 
ako „fyzickú osobu do dovŕšenia 30 rokov veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do 
získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem (t. j. s výnimkou) externej formy 
štúdia“, taktiež aj ako „poistenca štátu v období prázdnin až do vykonania štátnych závereč-
ných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa 
v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stup-
ňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdela-
nia prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia“.37  
 Trestný zákon (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) vymedzuje po-
jem „dieťaťa“ ako osobu, ktorá je mladšia ako osemnásť rokov veku, ak nenadobudla plnole-
tosť už skôr38 a osobu, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila dvadsaťjeden 
rokov svojho veku, ktorú zároveň nazýva osobou blízkou veku mladistvých.39 
 Zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) používa 
pojem „dieťa“ v súvislosti s daňovým bonusom ako „vyživované dieťa žijúce v domácnosti 
s daňovníkom“40 s odkazom na ustanovenie § 115 Občianskeho zákonníka, v ktorom sa vy-
medzuje  pojem „domácnosť“, ktorú tvoria fyzické osoby, spolu trvale žijúce a spoločne 
uhrádzajúce náklady na svoje potreby“. Za vyživované dieťa daňovníka41 sa považuje nezao-
patrené dieťa do 25. roku veku podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a príplatku 
k prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, a to dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do 
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu 
a dieťa druhého z manželov.  
 
 
 
 

                                                           
32 § 3 zákona 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. 
33 § 6 ods. 4 zákona 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. 
34 § 6 ods. 8 zákona 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. 
35 § 6 ods. 8 zákona 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. 
36 § 11 ods. 7 písm. a) zákona 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 v spojení 
s ustanovením § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
37 § 11 ods. 7 písm. a) zákona 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. 
38 § 127  ods. 1 Trestného zákona (zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) v znení  neskorších 
predpisov.  
39 § 127 ods. 2 Trestného zákona (zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) v znení  neskorších 
predpisov.  
40 § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
41 § 33 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
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IV. Záver 
 
 Právo predstavuje dynamický systém, ktorý sa vyvíja spolu so spoločnosťou. Samotný 
výraz, resp. pojem, príp. termín42 „dieťa“ sa používa v rôznych spojeniach, ktoré závisia od 
konkrétneho právneho odvetvia patriaceho do sféry práva verejného (napr. ústavné právo, 
daňové právo, právo sociálneho zabezpečenia, trestné právo) alebo práva súkromného (napr.  
občianske právo, rodinné právo, pracovné právo), prípadne do práva tzv. zmiešaného ako 
napr. zdravotné právo. Právna terminológia by mala vychádzať z právnej filozofie, právnej 
sociológie a mala by mať aj právnu logiku, čo by sa zákonite prejavilo v právnom poriadku 
(inými slovami v systéme práva).  
 Vychádzajúc z vymedzenia pojmu „dieťaťa“ v jednotlivých právnych odvetviach 
možno dospieť k záveru, že zákonodarca by sa pro futuro mal určite zaoberať najmä presným 
vymedzením pojmu „nezaopatreného dieťaťa“ vo sfére verejného práva – t. j. v práve sociál-
neho zabezpečenia na účely zákona o sociálnom poistení  (26 rokov veku) a zákona o prídav-
ku na dieťa (25 rokov veku), ako aj v zdravotnom práve (30 rokov veku) a daňovom práve 
(25 rokov veku). Mal by zosúladiť vekovú hranicu na 25 rokov vo všetkých prípadoch a do 
úvahy by mal brať iba dennú formu štúdia. Taktiež by sa mal zjednotiť pojem „malé“ dieťa 
(do troch rokov veku, resp. do šiestich rokov veku v prípade zdravotného postihnutia), ako aj 
pojem „maloleté“ dieťa (do 15. roku veku a do skončenia povinnej školskej dochádzky). 
Domnievame sa, že pri zjednotení uvedených pojmov by sa malo prioritne vychádzať 
z ustanovení zákona o sociálnom poistení, ako aj Zákonníka práce, ktoré by mohli byť inšpi-
ráciou aj pre ostatné právne odvetvia ako daňové právo, trestné právo, rodinné právo, atď.   

Viac ako zarážajúce je, že paradoxne v čase nedostatku verejných financií na účely 
zdravotného poistenia, je veková hranica nezaopatreného dieťaťa dennej formy štúdia stano-
vená až na 30. rok  a dokonca do 26. roku veku nezaopatrené dieťa dennej formy štúdia nepla-
tí poistné na zdravotné poistenie ani v prípade, ak vykonáva činnosť na základe dohody 
o brigádnickej práci študentov bez ohľadu na výšku príjmu z tejto dohody43 a poistné  na 
zdravotné poistenie za neho platí štát.  
 Uvedené právne normy vymedzujúce pojem „dieťa“, najmä „nezaopatrené dieťa“, nie 
sú vo vzájomnom súlade a pri tvorbe práva dochádza k porušovaniu (resp. nerešpektovaniu) 
základného princípu práva, a to princípu rovnosti nielen medzi subjektmi práva, ale aj v rámci  
jednotlivých odvetví práva. Zdá sa, akoby sa zabúdalo, že právny poriadok má odrážať so-
ciálno-ekonomické vzťahy a právne normy majú vnútorne harmonizovať, zosúlaďovať a 
zjednocovať do usporiadaného celku.  

Záverom možno konštatovať, že nejednotné vymedzenie tak „relatívne“ jednoduchého 
a často sa vyskytujúceho sa výrazu „nezaopatrené dieťa“, resp. aj „malé dieťa“ a „maloleté 
dieťa“ mnohokrát spôsobuje problémy nielen v systéme práva, ale predovšetkým v samotnej 
praxi a právne normy jednotlivých právnych odvetví spôsobujú pravý opak, a to zmätok 
a chaos.  
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Summary 

  
The article deals with frequently used term „child“, „dependent child“ or „dependent 

minor of age“ and „minor of age“ used in the Labour and Social Security Law and other bran-
ches of public law (such as criminal, administrative, tax or medical law) as well as private law 
(civil and family law). In her analysis, the author points at the fact that each of the abovemen-
tioned branches of law employs different terminology, including a variety of definitions of a 
child, which leads to theoretical inconsistency and creates problems in legal practice. In order 
to improve the situation, proposal de lege ferenda is being made, stressing the need to unify 
the definition of a „child“ and a „dependent minor of age“ in all legal branches, proposing that 
the „dependent child“ or „dependent minor of age“ term and category used in the Social Secu-
rity Law includes children and young people up to 25 years of age, provided that they are still 
in full-time (university) education.       
 
Kľúčové slová: dieťa, nezaopatrené dieťa, malé dieťa, maloleté dieťa, plnoleté dieťa, vyživo-
vané dieťa. 
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Právny rozmer dočasného vyslania zamestnancov 
 v rámci Európskej únie 

 
JUDr. Tomáš Sninčák 

 
I. Úvod 

 
V poslednom období, najmä v nových členských štátoch Európskej únie (ďalej aj ako 

„EÚ“) a v období krízy, je zjavný trend podporovať hospodárske ciele EÚ. Európska únia sa 
snaží pôsobiť ako jeden celok a vyrovnávať rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, 
ktoré sú veľmi výrazné. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (ďalej aj ako „Zmluva 
a založení ES“ alebo „ES“) bola na svojom počiatku obsahovo zameraná na plnenie hospo-
dárskych cieľov. Takéto zameranie však nepostačovalo na riešenie stále narastajúcich rozdie-
lov medzi jednotlivými členskými štátmi, najmä novými členskými štátmi. Postupnými zme-
nami a doplnkami Zmluvy o založení ES sa vytváral širší obsahový priestor aj pre plnenie 
sociálnych úloh EÚ. Problematické sa javí i to, že nie každá časť pracovného práva 
v jednotlivých členských štátoch EÚ podlieha minimálnym sociálnym štandardom práva EÚ. 
Najmarkantnejší vplyv na rozvoj národných právnych úprav pracovného práva členských štá-
tov EÚ má nepochybne problematika zákazu diskriminácie,1 resp. komplex pracovnopráv-
nych problémov dotýkajúcich sa reštrukturalizácie podnikov. V mnohých členských krajinách 
pozorujeme úpadok hospodárstva a nárast počtu nezamestnaných. Odstránenie takéhoto stavu 
je jedným z dôležitých zámerov EÚ. K problémom pracovného práva, ktoré celkom nepo-
chybne majú bezprostredný vplyv na dosiahnutie hospodárskych cieľov EÚ, patrí najmä eu-
rópska právna úprava voľného pohybu zamestnancov a otázka dočasného vyslania zamest-
nancov, ktorá má v rámci voľného pohybu služieb za cieľ prispievať k efektívnemu využitiu 
ľudských a ekonomických zdrojov EÚ.2  

Dočasné vysielanie zamestnancov v rámci poskytovania služieb je predmetom úpravy 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci posky-
tovania služieb zo dňa 16. decembra 19963 (ďalej aj ako „Smernica č. 96/71/ES“).  Z hľadiska 
systematického členenia práva EÚ dočasné vyslanie zamestnancov patrí do slobody poskyto-
vania služieb, ktorá predstavuje pilier jednotného vnútorného trhu EÚ. Po vstupe Slovenskej 
republiky do EÚ sa zamestnávatelia dostali do úplne novej – inej – pozície v oblasti pracov-
noprávnych vzťahov. Táto pozícia znamená i to, že sú povinní v rámci pracovnoprávnych 
vzťahov dodržiavať a rešpektovať nielen pracovné právo Slovenskej republiky, ale súčasne sú 
aj priamo viazaní právom EÚ, ktoré vyplýva zo zakladajúcich zmlúv, ako aj nariadení Rady 
EÚ. A to už nie je pre zamestnávateľov jednoduchá úloha. Navyše, pri dočasnom vyslaní za-
mestnancov, sa musia zamestnávatelia s plnou vážnosťou zaoberať aj pracovným právom 
príslušnej krajiny EÚ, do ktorej dočasne vysielajú svojich zamestnancov.  

V súčasnom období je dočasné vyslanie zamestnancov veľmi aktuálne, a to nielen na 
území Slovenskej republiky, kde si podnikatelia nevedia poradiť s celým komplexom práv-
nych problémov súvisiacich s dočasným vyslaním zamestnancov. 

                                                           
1 Kuril napr. poukazuje na skutočnosť, že antidiskriminačná legislatíva Európskej únie vykazuje zvláštnu „prí-
ťažlivosť“, keďže na legislatívu v oblasti rovnakého zaobchádzania nielen nadväzuje, ale zároveň ju významným 
spôsobom originálne formovala (bližšie pozri Kuril, M.: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava 
: APZ, 109-110.  
2 Barancová, H. a kol.: Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 72.  
3 Smernica č. 96/71/ES používa v súlade s právom EÚ pojem „pracovník“. V texte vedeckého článku spolu 
s pojmom „pracovník“ používame v rovnakom význame aj pojem „zamestnanec“, a to v súlade so slovenskou 
pracovnoprávnou úpravou.  
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Aktuálne dochádza veľmi často v ponímaní podnikateľov k zamieňaniu pojmov do-
časného vyslania zamestnancov v rámci poskytovania služieb a  slobody pohybu zamestnan-
cov. Je nevyhnutné upozorniť na to, že  každý z týchto modelov predstavuje iný druh základ-
nej slobody, na ktorej je postavená Európska únia, pretože prvý je model voľného pohybu 
zamestnancov a druhý je model voľného pohybu služieb.  

 
II. Voľný pohyb zamestnancov vs. dočasné vyslanie zamestnancov 

 
Najschodnejšia a najspoľahlivejšia cesta ako nájsť rozdiely medzi jednotlivými inšti-

tútmi európskeho práva je študovať rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Preto si jeho rozhodnu-
tiami pomáhame i v predkladanom článku, keď hľadáme rozdiely medzi dočasným vyslaním 
zamestnancov v rámci EÚ pri poskytovaní služieb a slobodou pohybu zamestnancov. V súla-
de s doterajším vývojom judikatúry Súdneho dvora EÚ možno nachádzať diferenciálne znaky 
medzi právnym režimom voľného pohybu zamestnancov a právnym režimom dočasného vy-
slania zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb. Ako uvádzame vyššie každý z týchto 
modelov sa viaže na kvalitatívne iný druh základnej slobody, na ktorej je postavená EÚ. Súd-
ny dvor EÚ v spojenej veci Seco a Deesqenne4 zdôraznil, že na rozdiel od voľného pohybu 
zamestnancov, sa zamestnanci, ktorí boli dočasne vyslaní do inej krajiny EÚ, aby vykonávali 
služby, po skončení vyslania vracajú do krajiny ich pôvodu bez toho, aby sa ocitli na trhu 
práce hostiteľského členského štátu. Z týchto dôvodov na nich nemožno aplikovať predpisy 
o voľnom pohybe zamestnancov, ale predpisy o voľnom pohybe služieb. Na rozdiel od voľ-
ného pohybu zamestnancov pri dočasnom vyslaní zamestnancov ide o kvalitatívne novú práv-
nu formu pracovnej mobility zamestnancov, ktorá je formou aj obsahom odlišná od systému 
voľného pohybu zamestnancov.5 

Voľný pohyb pracovníkov bol pôvodne upravený v primárnom práve v čl. 39 až 42 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení Zmluvy z Nice. Keďže Lisabonskou 
zmluvou došlo jednak k premenovaniu Zmluvy o Založení Európskeho spoločenstva na 
Zmluvu fungovaní Európskej únie, ako aj k prečísleniu jednotlivých ustanovení, príslušné 
ustanovenia sa v súčasnosti nachádzajú v čl. 45 až 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ďalej aj ako „ZFEÚ“). Táto sloboda je v súlade s legislatívou EÚ priznaná len zamestnan-
com. Voľný pohyb pracovníkov zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie6 pracovníkov člen-
ských štátov na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu 
a ostatné pracovné podmienky7. Pri voľnom pohybe zamestnancov podľa čl. 45 ZFEÚ sa za-
mestnanec jednotlivec rozhodne pracovať na území iného než domovského štátu. Jeho pra-
covné vzťahy sa spravujú okrem ZFEÚ hlavne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) z 5. apríla  2011o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie. 

Jedným z ústredných pojmov slobodného pohybu zamestnancov je pojem zákazu dis-
kriminácie. Ustanovenie čl. 45 ods. 2 ZFEÚ je v pozícii ustanovenia lex specialis k ustanove-
niu čl. 18 ZFEÚ, ktorý formuluje všeobecný zákaz diskriminácie. V súlade s ustanovením čl. 

                                                           
4 Rozsudok Súdneho dvora v spojenej veci C-62/81 a C-63/81 Société anonyme de droit français Seco a Société 
anonyme de droit français Desquenne & Giral proti Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. 
Zb. 1982 s. 002223. 
5 K tomu pozri Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-113/89 Rush Portuguesa Limitada proti Office national 
d'immigration z 27. marca 1990. Zb. 1990 s. I-01417.  
6 Za diskrimináciu nemožno podľa Haviarovej a Kurila považovať akékoľvek nerovnaké zaobchádzanie, ale iba 
také, ktoré je zakázané zákonom (negatívna diskriminácia), pretože existujú aj nerovnaké zaobchádzania, ktoré 
spôsobuje a zároveň ospravedlňuje samotný zákonodarca (pozitívna diskriminácia), resp. nerovnaké zaobchá-
dzania prirodzeného pôvodu bez právnej regulácie s nutnosťou strpieť ich (bližšie pozri Haviarová, Ľ. – Kuril, 
M.: Dočasné vyrovnávacie opatrenia (aktuálny právny stav a perspektívy vývoja v oblasti pracovného práva). In 
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 162-163.  
7 Odsek 2 čl. 45 ZFEÚ.  
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20 ZFEÚ majú zamestnanci, s výnimkou obmedzení odôvodnených verejným poriadkom, 
verejnou bezpečnosťou a ochranou verejného zdravia, právo: a) uchádzať sa o skutočne po-
núkané pracovné miesta, b) voľne sa za týmto účelom pohybovať na území členských štátov, 
c) na pobyt v niektorom z členských štátov za účelom zamestnania v súlade s príslušným 
ustanoveniami ZFEÚ, d) po ukončení zamestnania zostať na území členského štátu za pod-
mienok ustanovených vo vykonávacích nariadeniach, ktoré stanoví Komisia. 

Cieľom ustanovení týkajúcich sa voľného pohybu zamestnancov je uľahčiť a zjedno-
dušiť občanom členských štátov výkon pracovných činností všetkých druhov na celom území 
EÚ. Za týmto cieľom im bola priznaná prednosť pred opatreniami vnútroštátnej legislatívy, 
ktoré by ich mohli znevýhodňovať alebo narúšať v prípade, že chcú svoje pracovné aktivity 
rozšíriť za hranice členského štátu. Vnútroštátna legislatíva by teda nemala zasahovať 
a prekážať oprávneniam, ktoré z tejto slobody vnútorného trhu vyplývajú.8  
 Oproti tomu pri dočasnom vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb sa 
zamestnanec individuálne nerozhoduje, že vstúpi na pracovný trh iného členského štátu EÚ, 
ale zamestnávateľ ho vyšle na určitú dobu do niektorej z krajín EÚ (alebo EHP) pracovať 
v prospech iného podnikateľa bez toho, aby s ním skončil existujúci pracovnoprávny vzťah. 
Cieľom zamestnávateľa je dosiahnutie zisku v rámci svojich komerčných aktivít vo vzťahu 
k zahraničnému obchodnému partnerovi. Dočasné vysielanie zamestnancov v EÚ v rámci 
voľného pohybu služieb sa spravuje Smernicou č. 96/71/ES.  

Pracovnoprávny vzťah zamestnanca k svojmu zamestnávateľovi, ktorý ho vysiela na 
dočasný výkon práce do inej krajiny EÚ, sa v tzv. ,,tvrdom jadre“ pracovných podmienok 
podľa čl. 3 bod 1 Smernice č. 96/71/ES musí spravovať právom štátu, v ktorom zamestnanec 
dočasne vykonáva prácu.9 Nad rámec tzv. „tvrdého jadra“ pracovných podmienok sa môžu 
zmluvné strany ešte pred samotným dočasným vyslaním dohodnúť na voľbe rozhodného prá-
va podľa Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvoreného na podpis v Rí-
me 19. júna 1980 (ďalej aj ako „Rímsky dohovor“) alebo podľa Nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady (ES) zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (ďa-
lej aj ako „Nariadenie Rím I“) a v prípade absencie voľby práva postupovať podľa čl. 6 ods. 2 
písm. a), b) Rímskeho dohovoru, resp. podľa Nariadenia Rím I.  
 

III. Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci poskytovania služieb 
 

Ako uvádzame vyššie, vysielanie zamestnancov je na úrovni EÚ právne upravené 
v Smernici č. 96/71/ES. Smernica vychádza zo základných cieľov EÚ, a to voľného pohybu 
osôb a služieb medzi členskými štátmi. Snaha o podporu podnikateľských subjektov poskytu-
júcich nadnárodné služby v rámci krajín EÚ viedla k prijatiu záveru, že je neprípustné obme-
dzenie slobody poskytovania služieb na základe štátnej príslušnosti alebo bydliska. Toto ob-
medzenie by totiž neprimerane ovplyvňovalo konkurenčné prostredie a opatrenia zaručujúce 
rešpektovanie práv zamestnancov. O dočasné vyslanie zamestnanca ide vtedy, ak zamestna-
nec svoju prácu v pracovnom pomere dočasne vykonáva na území iného štátu EÚ, než 
v ktorom obvykle pracuje. Záväzky vyplývajúce so Smernice č. 96/71/ES boli do slovenského 
právneho poriadku implementované zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení ne-
skorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). Za  vyslaného zamestnanca Smernica č. 
96/71/ES považuje zamestnanca, ktorý počas vymedzeného obdobia vykonáva prácu 
v zahraničí. Na účely Smernice č. 96/71/ES platí definícia zamestnanca používaná v zmysle 

                                                           
8 Karpat, A.: Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej 
legislatívy. Bratislava : VO PraF UK, 2011, s. 20.  
9 Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 125.  
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práva toho členského štátu, na ktorého územie je zamestnanec vyslaný.10 To znamená, že 
v prípade, ak dôjde k vyslaniu na územie Slovenskej republiky, bude sa pojem zamestnanec 
vykladať v zmysle ustanovenia § 11 Zákonníka práce. Doba dočasného vyslania nie je 
v Smernici č. 96/71/ES ohraničená žiadnou maximálnou lehotou, v čom sa líši napr. od Na-
riadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov 
a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci ES v platnom znení, ktoré pre účely sociálneho zabez-
pečenia obmedzuje dočasné vyslanie zamestnancov na obdobie dvanástich mesiacov, čo býva 
neraz predmetom kritiky.11 V otázkach sociálneho zabezpečenia na dočasné vyslanie zamest-
nancov podľa Smernice č. 96/71/ES však treba použiť kolízne právo podľa koordinačného 
Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. Apríla 2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. Dočasné vyslanie zamestnancov v zmysle Smernice č. 
96/71/ES preto platí nezávisle od dĺžky vyslania zamestnancov. Môže trvať aj niekoľko ro-
kov, aj keď je jednoznačne určené, že musí byť časovo ohraničené.  

Smernica č. 96/71/ES platí vtedy, ak podniky zriadené v niektorom z členských štátov 
EÚ, prijmú niektoré z nasledujúcich nadnárodných opatrení (môžeme tiež hovoriť o typoch 
vyslania): a) vysielanie pracovníkov na územie členského štátu v réžii a pod vedením podniku 
na základe zmluvy uzavretej medzi vysielajúcim podnikom a stranou pôsobiacou na území 
daného členského štátu, pre ktorú sú služby určené, za predpokladu, že medzi vysielajúcim 
podnikom a jeho pracovníkom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo b) 
vysielanie pracovníkov do organizácie alebo podniku v skupinovom vlastníctve na území 
členského štátu za predpokladu, že medzi vysielajúcim podnikom a jeho pracovníkom existu-
je počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) prenájom pracovníkov zo strany pod-
niku, ktorý je dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou, užívateľ-
skému podniku zriadenému alebo činnému na území členského štátu za predpokladu, že me-
dzi takým dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľom práce a jeho pracovníkom 
existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    

Smernica č. 96/71/ES zabezpečuje ochranu pre podniky založené v členských štátoch 
EÚ, keď ustanovuje, že podnikom založeným v inom ako členskom štáte EÚ nesmú byť po-
skytnuté výhodnejšie podmienky, než podnikom zriadeným v členskom štáte EÚ. 
 

IV. Povinnosť dodržiavať minimálne pracovné podmienky  
hostiteľského štátu 

 
Úprava dočasného vyslania zamestnancov do krajín EÚ odráža nároky pracovného 

práva EÚ na ochranu zamestnanca a súčasne na plnenie minimálne rovnakých podmienok pre 
voľnú hospodársku súťaž. Jej účelom je aj naplnenie zásady rovnakého zaobchádzania so za-
mestnancami pracujúcimi v príslušnom štáte EÚ. Ak by takáto osobitná pracovnoprávna 
úprava právneho postavenia vyslaných zamestnancov chýbala, ak by pracovnoprávne nároky 
podľa právneho poriadku boli podstatne nevýhodnejšie než nároky iných zamestnancov pra-
cujúcich v hostiteľskom štáte, na zamestnancov by to pôsobilo diskriminačne so stálym rizi-
kom sociálneho dumpingu.12  

Zo Smernice č. 96/71/ES vyplýva členským štátom záväzok zabezpečiť, aby podniky 
zriadené v členských štátoch EÚ bez ohľadu na rozhodné právo pre pracovnoprávne vzťahy, 
zaručili pracovníkom, vyslaným na územie členských štátov, nasledujúce pracovné podmien-

                                                           
10 Porovnaj Kuril, M.:  Pojem ,,pracovník“ v pracovnom práve (rámcová teoreticko-právna analýza). In Hybné 
sily rozvoja regiónov. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012, s. 
180 a nasl.  
11 K tomu pozri napr. Birk, R., Richardi, R.: Münchner Handbuch z. Arbeitsrecht. München: C. H. Beck, 2000. 
12 Barancová, H. a kol.: Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 72.  
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ky, platné v členskom štáte vykonávania práce a zakotvené: 1) v zákonoch, iných právnych 
predpisoch alebo správnych opatreniach a/alebo 2) v kolektívnych zmluvách alebo v arbitráž-
nych nálezoch vyhlásených za všeobecne uplatniteľné, pokiaľ sa týkajú činností uvádzaných 
v prílohe Smernice č. 96/71/ES, t. j. a) maximálna dĺžka pracovného času a minimálna doba 
odpočinku; b) minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky; c) minimálne mzdové tarify (defi-
nované podľa vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo praxe členského štátu kde je za-
mestnanec dočasne vyslaný) vrátane sadzby za nadčasy – toto sa nevzťahuje na zamestnanec-
ké systémy doplnkového dôchodkového poistenia; d) podmienky prenájmu pracovníkov, 
najmä dodanie pracovníkov podnikmi pre dočasné zamestnávanie; e) zdravie, bezpečnosť a 
hygiena pri práci; f) ochranné opatrenia, týkajúce sa podmienok zamestnávania tehotných 
žien alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a mladistvých; g) rovnaké zaobchádzanie medzi 
mužmi a ženami a iné antidiskriminačné ustanovenia. 

V prípade počiatočnej montáže alebo prvej inštalácie tovaru, ktorá je integrálnou sú-
časťou zmluvy o dodávke tovaru a je potrebná pre uvedenie dodaného tovaru do užívania 
a vykonávaná zaškolenými zamestnancami alebo odborníkmi dodávateľského podniku, sa 
ustanovenie o minimálnej mzde a o minimálnej ročnej dovolenke nepoužije, ak doba ich vy-
slania nepresahuje osem dní (toto ustanovenie neplatí pre oblasť stavebných prác uvedených 
v prílohe Smernice č. 96/71/ES). Členské štáty môžu po porade so zamestnávateľmi a za-
mestnancami rozhodnúť, že nepoužijú ustanovenia o minimálnej dovolenke, ako aj ustanove-
nia o minimálnych mzdových tarifách aj v prípadoch, ak doba vyslania nepresahuje jeden 
mesiac. Minimálne pracovné podmienky rovnako nemusia byť dodržané aj v prípade, že sú 
podľa práva vysielajúceho štátu výhodnejšie pre zamestnanca v porovnaní s právom hostiteľ-
ského štátu, na území ktorého zamestnanec dočasne vykonáva prácu.  

Vo vyššie uvedenom prípade ide o tzv. „tvrdé jadro“ pracovných podmienok. 
V zmysle Smernice č. 96/71/ES sa požaduje dodržať každú z vyššie uvedených  pracovných 
podmienok osobitne. Nad rámec tohto výpočtu napr. zostávajú prekážky v práci na strane 
zamestnanca a zamestnávateľa a ich hmotné zabezpečenie, podnikové dôchodky, podniková 
sociálna politika, skončenie pracovného pomeru a pod. Napriek tomu, že Smernica č. 
96/71/ES zaväzuje členské štáty len vo vzťahu k minimálnym pracovným podmienkam for-
mulovaným v čl. 3 bod 1 Smernice č. 96/71/ES, zo strany členských štátov sa predpokladá 
uplatnenie princípu výhodnosti pre zamestnanca. Táto požiadavka predurčuje, že princíp vý-
hodnosti pre zamestnanca treba uplatniť v celej obsahovej šírke „tvrdého jadra“ pracovných 
podmienok. V súlade s čl. 3 bod 10 Smernice č. 96/71/ES môžu členské štáty za predpokladu 
dodržania zásady rovnakého zaobchádzania rozšíriť minimálny katalóg pracovných podmie-
nok aj na iné pracovné podmienky, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadavky verejného poriadku. 
Táto možnosť sa vzťahuje aj na kolektívne zmluvy a arbitrážne nálezy. Tieto kolektívne 
zmluvy musia svojou právnou povahou zodpovedať čl. 3 bod 8 Smernice č. 96/71/ES. 

Tým, že Smernica č. 96/71/ES ustanovuje, že v prípade dočasného vyslania zamest-
nancov sa výkon práce spravuje právom štátu, v ktorom sa práca vykonáva bez ohľadu na 
rozhodné právo, ako aj bez ohľadu na vôľu účastníkov pracovného pomeru, dochádza 
k určitému napätiu medzi voľným pohybom služieb, princípom zmluvnej autonómie účastní-
kov pracovného pomeru a potrebami konkurencie.13  

Za problematické, resp. sporné otázky „tvrdého jadra“ smernice môžeme považovať 
najmä: 1) Uplatniteľnosť kolektívnych zmlúv (Požiadavka vyplývajúca na uplatniteľnosť ko-
lektívnych zmlúv, ktoré sú v súlade s ustanovením čl. 3 bod 8 Smernice č. 96/71/ES vytvára 
neistotu pri určovaní pravidiel, ktoré sa majú aplikovať v tom členskom štáte, ktorý nepozná 
systém všeobecne platných kolektívnych zmlúv. V prípade kolektívnych zmlúv záväzných pre 
všetkých, majú členské krajiny EÚ možnosť za všeobecne aplikovateľné kolektívne zmluvy 

                                                           
13 Barancová, H. a kol.: Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 86. 
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vyhlásiť aj kolektívne zmluvy, ktoré uzatvorili najreprezentatívnejšie organizácie zamestnáva-
teľov a organizácie zamestnancov. Takéto zmluvy musia byť platné na území celého štátu 
a ich uplatnenie zabezpečuje rovnosť v zaobchádzaní medzi podnikmi, ktoré sú v obdobnej 
situácii.), 2) Zástupca na území hostiteľského štátu (V právnej veci Arblade Súdny dvor EÚ 
konštatoval, že pre splnenie kontrolných opatrení zo strany hostiteľského štátu by mal stačiť 
jeden zamestnanec, ktorý by zastával akúsi funkciu kontaktnej osoby spomedzi dočasne vy-
slaných zamestnancov.14 Súdny dvor EÚ tak neuznal požiadavku niektorých členských štátov 
EÚ voči vysielajúcim podnikom mať na území hostiteľského štátu svojho zástupcu, ktorý má 
v hostiteľskom štáte svoje bydlisko.), 3) Požiadavka získania povolenia (Súdny dvor EÚ kva-
lifikoval požiadavku niektorých členských štátov získať povolenie od príslušných orgánov 
hostiteľského štátu za nadbytočnú. Hostiteľský štát má právo vyžadovať predchádzajúce po-
volenie iba na výkon niektorých činností pod podmienkou, že to vyžadujú naliehavé dôvody 
všeobecného záujmu a sú súčasne primerané a zlučiteľné so zmluvou ZFEÚ o slobode posky-
tovania služieb.), 4) Vopred uskutočnené vyhlásenie voči orgánom hostiteľského štátu (Európ-
ska komisia sa vyjadrila, že v súlade so zásadou proporcionality hostiteľský štát najneskôr na 
začiatku prác môže žiadať od poskytovateľa služieb predloženie vyhlásenia, ktoré by malo 
obsahovať údaje o vyslaných zamestnancoch, trvaní dočasného vyslania a mieste poskytova-
nej služby a jej druhu.15 Myslíme si, že povinnosť podniku poskytujúceho služby miestnym 
orgánom vopred oznámiť nielen prítomnosť dočasne vyslaných zamestnancov, ale aj  predpo-
kladanú dobu ich vyslania, charakter uskutočňovaných služieb, by predstavoval účinné 
a menej obmedzujúce opatrenie než požiadavka pracovného povolenia pre zamestnanca, ktorý 
je občanom tretieho štátu.), 5) Sociálna a pracovná dokumentácia (Problematické je i ucho-
vávanie sociálnej a pracovnej dokumentácie na území hostiteľského štátu. V súlade s judika-
túrou Súdneho dvora EÚ má hostiteľský štát právo vyžadovať, aby boli niektoré doklady 
k dispozícii na prístupnom a ľahko identifikovateľnom mieste na území hostiteľského štátu. 
Takáto požiadavka však musí byť odôvodnená ochranou zamestnancov. Rovnako je na štát-
nych orgánoch hostiteľského štátu overiť, či by sociálna ochrana vyslaných zamestnancov 
nebola dostatočne zachovaná aj predložením dokladov z členského štátu, v ktorom má vysie-
lajúci podnik sídlo. K problematike dokumentácie sa vyjadrila i Komisia, a to tak, že k tomu, 
aby mohol hostiteľský štát overiť rešpektovanie podmienok zamestnania podľa Smernice č. 
96/71/ES, musí vyžadovať v súlade s princípom proporcionality, aby na mieste výkonu práce 
boli vedené doklady, ako napr. pracovný výkaz, doklady týkajúce sa bezpečnostných a zdra-
votných podmienok. Hostiteľský štát nemôže vyžadovať druhú sériu dokladov, ak sú infor-
mácie v dokladoch podľa členského štátu, v ktorom je podnik usadený, vcelku postačujúce, 
aby sa potrebné kontroly mohli uskutočniť.).16 
 

V. Agentúra dočasného zamestnávania a sprostredkovateľ 
zamestnania za úhradu 

 
V zmysle ustanovení Smernice č. 96/71/ES  jedným z prípadov vysielania je aj prená-

jom zamestnancov zo strany podniku, ktorý je dočasným zamestnávateľom alebo sprostred-
kovateľskou agentúrou, užívateľskému podniku zriadenému alebo činnému na území člen-
ského štátu za predpokladu, že medzi takým dočasným zamestnávateľom alebo sprostredko-
vateľom práce a jeho pracovníkom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. Prob-
lematiku činnosti tzv. dočasných zamestnávateľov, resp. sprostredkovateľov práce upravuje v 

                                                           
14 Rozsudok Súdneho dvora v spojenej veci C-369/96 a C-376/96 Trestné konania proti Jean-Claude Arblade a 
Arblade & Fils SARL (C-369/96) a Bernard Leloup, Serge Leloup a Sofrage SARL (C-376/96) z 23. novembra 
1999. Zb. 1999 s. I-08453. 
15 Usmernenie na vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb – Oznámenie Komisie (SEK/2006/439). 
16 Barancová, H. a kol.: Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 86. 
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rámci legislatívy platnej v Slovenskej republike zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o službách zamestnanosti“). Ten 
v rámci svojej šiestej časti upravuje pôsobenie tzv. agentúr dočasného zamestnávania a spro-
stredkovateľov zamestnávania za úhradu.  

Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá za-
mestnáva občana v pracovnom pomere ako dočasného zamestnanca na účel jeho dočasného 
pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi. Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že 
medzi agentúrou dočasného zamestnávania a fyzickou osobou – dočasným zamestnancom 
vzniká pracovný pomer, pričom agentúra dočasného zamestnávania je zamestnávateľom a 
občan – dočasný zamestnanec jej riadnym zamestnancom. Vzťahy medzi dočasným zamest-
nancom a agentúrou dočasného zamestnávania ako jeho zamestnávateľom sú upravené Zá-
konníkom práce. Podľa ustanovenia § 58 ods. 2 Zákonníka práce sa agentúra dočasného za-
mestnávania v pracovnej zmluve zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u 
užívateľského zamestnávateľa a dohodne s ním podmienky zamestnania. Toto dočasné pride-
ľovanie sa realizuje prostredníctvom písomných dohôd o dočasnom pridelení na výkon práce 
k užívateľskému zamestnávateľovi. Na ukladanie pracovných úloh dočasnému zamestnancovi 
počas jeho dočasného pridelenia, organizovanie, riadenie a kontrolu jeho práce, je oprávnený 
užívateľský zamestnávateľ, ktorý mu na tento účel dáva pokyny. Užívateľský zamestnávateľ 
je ďalej povinný utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci dočasných zamestnancov rovnako ako u svojich ostatných zamestnancov. 
Agentúra dočasného zamestnávania je povinná dočasnému zamestnancovi poskytovať počas 
celej doby pridelenia mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady. Agentúra dočasného zamestná-
vania sa tak pri dočasnom vyslaní svojho zamestnanca do zahraničia riadi ustanoveniami 
Smernice č. 96/71/ES, to znamená, že v uvedenom príde sa jedná o dočasné vyslanie zamest-
nanca.  

Príklad: Spoločnosť XX, s.r.o. so sídlom v Hlohovci (Slovenská republika) je agentú-
rou dočasného zamestnávania. Na vykonávanie tejto svojej činnosti má vydané povolenie od 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s ustanoveniami zákona o službách za-
mestnanosti. Uvedená spoločnosť uzavrie s p. Jánom Zimným pracovnú zmluvu za účelom 
jeho dočasného pridelenia. Medzi zmluvnými stranami tak vznikol pracovný pomer a p. Ján 
Zimný sa stal zamestnancom spoločnosti XX, s.r.o. Spoločnosť sa rozhodne prideliť uvedené-
ho zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi – spoločnosti YY, Ltd. so sídlom v Leeds 
(Veľká Británia). Pred jeho dočasným pridelením s ním uzavrie dohodu o dočasnom pridele-
ní, v ktorej sa detailnejšie upravia jeho podmienky. Keďže počas celej doby dočasného pride-
lenia trvá pracovný pomer medzi p. Jánom Zimným a spoločnosťou XX, s.r.o. a užívateľským 
zamestnávateľom je podnik zriadený alebo činný na území iného členského štátu EÚ, v tomto 
prípade ide o prípad vysielania zamestnanca podľa čl. 1, bod 3., písm. c) Smernice č. 
96/71/ES. 
 Odlišná situácia je pri agentúre, ktorá sprostredkúva zamestnanie za úhradu v súlade 
s ustanovením § 25 zákona o službách zamestnanosti. Sprostredkovateľom zamestnania za 
úhradu je  právnická alebo fyzická osoba, ktorá za podmienok stanovených zákonom o služ-
bách zamestnanosti na základe povolenia vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, sprostredkúva občanom zamestnanie za úhradu. Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplý-
va, že medzi sprostredkovateľom zamestnania za úhradu a občanom nevzniká pracovný po-
mer. Pretože jedným zo základných znakov, ktoré musia byť kumulatívne splnené pri vysie-
laní zamestnancov, je existencia pracovnoprávneho vzťahu k vysielajúcemu zamestnávateľovi 
počas celej doby vyslania a ten, ako už bolo uvedené, medzi sprostredkovateľom a občanom, 
ktorému je zamestnanie sprostredkované, nevznikne. V prípade sprostredkovania zamestnania 
občanovi do zahraničia tak nemôže ísť o vysielanie zamestnancov, ale je to práca v zahraničí. 
Zamestnanec sa začleňuje do pracovného trhu členského štátu EÚ.  
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Príklad: Spoločnosť UU, s.r.o. so sídlom v Michalovciach (Slovenská republika) je 
sprostredkovateľom zamestnania za úhradu. Na túto svoju činnosť má vydané povolenie od 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s ustanoveniami zákona o službách za-
mestnanosti. Táto spoločnosť sprostredkuje p. Zuzane Peknej  zamestnanie v spoločnosti ZZ 
GmbH so sídlom v Mníchove (Spolková republika Nemecko). Miesto výkonu práce bude 
v sídle spoločnosti. Medzi p. Zuzanou Peknou  a spoločnosťou  UU, s.r.o. nevznikne pracov-
noprávny vzťah. Nejde o dočasné vyslanie zamestnanca, ale o prácu v zahraničí, kedy sa p. 
Zuzana Pekná stáva súčasťou pracovnoprávneho trhu Spolkovej republiky Nemecko.  
 

VI. Záver 
 

Aby sme mohli hovoriť o medzinárodnom vysielaní zamestnancov, je potrebné uve-
domiť si rozdiel medzi voľným pohybom služieb a voľným pohybov zamestnancov. Dočasné 
vyslanie znamená, že dočasne vyslaný zamestnanec sa nestáva súčasťou pracovného trhu kra-
jiny, kde je dočasne vyslaný. Zostáva mu zachovaný pracovný pomer k vysielajúcemu za-
mestnávateľovi, pre ktorého je motivácia vyslania najmä získanie zisku. Ak dôjde k spro-
stredkovaniu zamestnania a zamestnanec uzavrie pracovnú zmluvu v inom členskom štáte 
EÚ, nemôžeme hovoriť o dočasnom vyslaní zamestnancov. Zamestnanec sa stal súčasťou 
pracovného trhu inej členskej krajiny EÚ a vzťahuje sa naňho sloboda pohybu zamestnancov. 
Takýto zamestnanec nemá so sprostredkovateľom zamestnania uzatvorenú pracovnú zmluvu, 
nie je jeho zamestnancom.  

Dočasné vysielanie zamestnancov je upravené Smernicou č. 96/71/ES. V súlade so 
znením čl. 3 bod 1 Smernice č. 96/71/ES katalóg pracovných podmienok – „tvrdé jadro“ –
musí byť dodržaný podľa právnych predpisov hostiteľského štátu EÚ, na území ktorého za-
mestnanec vykonáva prácu. V týchto prípadoch dochádza zo strany zákonodarcu k vylúčeniu 
aplikácie kolízneho práva. „Tvrdé jadro“ pracovných podmienok však prináša viacero kritic-
kých názorov. V zmysle Smernice č. 96/71/ES sa vyžaduje dodržanie každej podmienky 
z „tvrdého jadra“ osobitne. Nad rámec taxatívneho výpočtu týchto podmienok však zostávajú 
mnohé pracovnoprávne inštitúty. Vyvstáva otázka, či by nebolo možné niektoré z nich zahr-
núť do niektorej z podmienok „tvrdého jadra“ smernice. Ide najmä o prekážky v práci na stra-
ne zamestnanca, ale i na strane zamestnávateľa a o ich hmotné zabezpečenie, ktoré by sme si 
vedeli predstaviť pod požiadavkou dodržiavania minimálnych mzdových podmienok (na dru-
hej strane zákonom stanovené minimálne mzdové podmienky neraz prinášajú problém tzv. 
zastretých právnych vzťahov, na ktorý vo svojich dielach poukazuje napr. Kuril).17 Rovnako 
vznikajú nezrovnalosti pri požiadavkách jednotlivých členských štátov, ako je napr. uplatni-
teľnosť kolektívnych zmlúv alebo požiadavka zástupcu na území hostiteľského štátu. Komisia 
vidí nedostatok i v samotnej implementácii Smernice č. 96/71/ES zo strany členských štátov, 
ktorá spočíva najmä v absencii administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, ne-
uspokojivým prístupom k informáciám, ako aj problémami s cezhraničným presadzovaním 
predpisov. Komisia zastáva stanovisko, že dôkladná implementácia a dôsledné uplatňovanie 
Smernice č. 96/71/ES, sú kľúčovými prvkami pri ochrane práv vyslaných zamestnancov. Na-
proti tomu jej nedostatočné presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov celého Spoločenstva.18  
 Cieľom zamestnávateľa je nepochybne dosiahnuť dočasným vyslaním zamestnancov 
zisk, a to si vyžaduje z jeho strany pred uzavretím obchodnoprávnej zmluvy so zahraničným 
partnerom detailnú kalkuláciu nákladov na vyslanie zamestnanca. Dočasné vyslanie zamest-
nancov je však i v záujme samotných zamestnancov. Najmä v súčasnom období, keď sa sve-
                                                           
17 Kuril, M.: Minimálne mzdové nároky (analýza § 120 Zákonníka práce). In Verejná správa a regionálny roz-
voj, no. 2, vol. 8, s. 149 a nasl. 
18 Odporúčanie Komisie o posilnenej administratívnej spolupráci v súvislosti s vysielaním pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb (2008/C85/01) zo dňa 31. marca 2008. 
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tom nesie neustále vlna krízy. A je aj v hospodárskom záujme samotnej EÚ. Predstavitelia 
členských štátov, by si tak mali uvedomiť význam tohto inštitútu a dohliadnuť na dôsledné 
implementovanie a následne na efektívne uplatňovanie Smernice č. 96/71/ES.19 
 Úsilie Ústavného Súdu Slovenskej republiky o eurokonformný výklad vnútroštátneho 
práva, a to najmä s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, nie je vždy úspeš-
né. Zostáva dúfať, že sa Ústavný súd Slovenskej republiky bude v budúcnosti intenzívnejšie 
právom Európskej únie zaoberať a zohľadní judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.20  
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Summary 
 

In the processed article the author deals with the posting of workers in the framework 
of the provision of services. The author compares institute the concerning the posting of 
workers in the framework of the provision of services with the institute the freedom free 
movement of workers. The author describes the two different freedoms, which are represented 
by these two institutes, i. e. the freedom to provide services and the freedom of movement for 
workers. Likewise the author deals with the directive no. 96/71/ES, he tries to find out the 
problematic areas of this directive. In the conclusion of the scientific paper the author deals 
with differences between the temporary employment agency and the broker jobs. 
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Optimálna organizácia miestnej štátnej správy 
 

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 

I. Historický pohľad na vývoj miestnej štátnej správy 
 

Po roku 1990 dochádza k formovaniu miestnej štátnej správy,1 a to kreovaním osobit-
ných miestnych orgánov štátnej správy – obvodných a okresných úradov štátnej správy. Ok-
rem všeobecnej miestnej štátnej správy sa vytvorilo v tomto období relatívne veľké množstvo 
špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy. Ako demonštratívne uvádzame obvodné 
a okresné úrady životného prostredia, lesné úrady, veterinárske správy, pozemkové úrady, 
školské úrady, správy katastra, a pod. 

Počas fungovania špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy sa ukázalo, že je 
to administratívne náročné a nepribližuje miestnu štátnu správu k občanovi. Hľadali sa opti-
málne nové varianty usporiadania špecializovanej miestnej štátnej správy tak, aby jej výkon 
bol efektívny a racionálny. Významným medzníkom bolo prijatie zákona č. 222/1996 Z. z. 
o organizácii miestnej štátnej správy. Tento právny predpis zrušuje viaceré špecializované 
miestne orgány štátnej správy, ktoré prešli na všeobecné miestne orgány štátnej správy, kto-
rými boli krajské a okresné úrady. 

Zrušili sa všetky úrady, ktoré vznikli na základe zákona č. 472/1990 Zb. o organizácii 
miestnej štátnej správy, či už išlo o úrady životného prostredia, lesné úrady, veterinárne sprá-
vy, úrady dopravy, a pod.  Kompetencie týchto orgánov štátnej správy boli subsumované pod 
odbory okresných, resp. krajských úradov štátnej správy, a to v rámci všeobecnej miestnej 
štátnej správy. 
 

II. Súčasný stav v organizácii miestnej štátnej správy 
 

Od 1. januára 2004 v rámci miestnej štátnej správy podľa zákona č. 515/2003 Z. z. 
o krajských a obvodných úradoch v znení neskorších predpisov boli namiesto okresných úra-
dov konštituované obvodné úrady štátnej správy, a to v počte 50, krajské úrady štátnej správy 
zostali zachované v počte 8, ako druhostupňové správne orgány.2 

Je potrebné uviesť, že v súčasnosti pôsobia rozmanité orgány štátnej správy, s rôznym 
druhovým označením a s rôznou organizačnou štruktúrou. Nie všetky miestne orgány štátnej 
správy sú právnické osoby (právnu subjektivitu nemajú napr. obvodné lesné úrady podľa zá-
kona č. 519/2003 Z. z., obvodné úrady životného prostredia podľa zákona č. 525/2003 Z. z., 
obvodné úrady dopravy, a pod). Jednotlivé špecializované miestne orgány sa zriaďujú zá-
konmi, ktoré zároveň  ustanovujú ich pôsobnosť a právomoc. Na ich čele je prednosta, alebo 
inak označený funkcionár (riaditeľ, vedúci), ktorého vo väčšine prípadov vymenúva a odvo-
láva vláda.  

Tak, ako sme to už uviedli, s účinnosťou od 1. januára 2004 sa okresné úrady zrušili 
a krajské úrady sa stali špecializovanými miestnym orgánmi štátnej správy v rozsahu vecnej 
pôsobnosti podľa tohto zákona (všeobecná vnútorná správa , živnostenské podnikanie, civilná 
ochrana a tzv. krízové riadenie štátu mimo času vojny a vojnového stavu). Od tohto obdobia 

                                                           
1 Podľa M. Kurila jedným z neopomenuteľných predpokladov efektívneho fungovania „správy“ je zamestnanec-
ká zložka, ktorá je realizovaná v právnych vzťahoch pri výkone závislej práce (v tzv. „ďalších pracovných vzťa-
hoch“), pričom tieto právne vzťahy môžu vykazovať viaceré špecifické odchýlky v porovnaní s „pracovnopráv-
nymi a obdobnými pracovnými vzťahmi“, t. j. s právnymi vzťahmi pri výkone závislej práce v podnikateľskej 
sfére (bližšie pozri Kuril, M.: Pojem „pracovník“ v pracovnom práve. In Hybné sily rozvoja regiónov. Bratislava 
: VŠEMvs, 2012, s. 180 a nasl.).      
2 Bližšie k tomu pozri Škultéty, P.: Základy miestnej správy. Bratislava : VO PF UK, 1999, s. 75 a nasl.  
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sa už nečlení miestna štátna správa na správu so všeobecnou pôsobnosťou (integrovanú sprá-
vu) a na správu so špecializovanou pôsobnosťou, pretože všetky miestne orgány sa kreovali 
ako špecializované orgány. Preto sa neraz označujú ako odborné správne orgány alebo regio-
nálne, či územné odborné správne úrady. Terminologický pojem „správny úrad“ nemá v rám-
ci Slovenskej republiky oporu v zákone.3 

K  l. októbru 2007 došlo k zrušeniu krajských úradov štátnej správy, v pôsobnosti Mi-
nisterstva vnútra, ostatné krajské úrady zostali zachované.  

Už z tohto stručného pohľadu na súčasnú organizáciu miestnej štátnej správy vyplýva, 
že samotná štruktúra je zložitá a neprehľadná. Taktiež z pohľadu terminologického  „obvody“ 
ako také nepozná zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky, ide v podstate o umelo vytvorený článok, v ktorom absentuje zdôvodnenie, nenad-
väzuje ani historicky na členenie Slovenskej republiky. 

V rámci Slovenskej republiky pôsobí viacero špecializovaných miestnych orgánov 
štátnej správy, kým predtým jednotlivé úseky činnosti štátnej správy zabezpečovali odbory 
okresných úradov. Jednoznačne teda môžeme konštatovať problém z pohľadu jednoduchej 
organizačnej štruktúry, nehovoriac o finančných nákladoch zabezpečovania takéhoto výkonu 
štátnej správy. Nie je možné hovoriť o tom, že štátna správy na miestnej úrovni je službou pre 
občana a právnické osoby a základnou prioritou musí byť priblíženie výkonu miestnej štátnej 
správy k fyzickým a právnickým osobám. 
 

III. Navrhované zmeny v organizačnej štruktúre  
miestnej štátnej správy 

 
V súvislosti s požiadavkou vybudovania modernej a efektívnej miestnej štátnej správy 

sa s účinnosťou od 1. januára 2013 predpokladá zrušenie špecializovanej krajskej štátnej 
správy (krajské školské úrady, stavebné úrady, územné vojenské správy, krajské úrady život-
ného prostredia. pozemkové úrady, lesné úrady, úrady pre cestnú dopravu a pozemné komu-
nikácia, ako aj katastrálne úrady). 

Ak krajskému špecializovanému miestnemu orgánu štátnej správy korešponduje ob-
vodný špecializovaný miestny orgán štátnej správy, ako prvostupňový správny orgán, bude 
pôsobnosť krajského úradu prechádzať na obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja. 
Ako príklad môžeme uviesť úrady životného prostredia (krajské a obvodné úrady životného 
prostredia, a pod). V prípade krajských školských úradov a krajských stavebných úradov pô-
sobnosť ustanovená osobitnými právnymi predpismi prechádza na obvodné úrady sídle kraja.  

Druhá etapa pripravovanej reformy miestnej štátnej správy predpokladá rušenie aj 
špecializovanej štátnej správy v rámci obvodov a prechod kompetencií na novovytvorené od-
bory v rámci obvodných úradov. Inými slovami ide tu o tzv. horizontálnu integráciu miestnej 
štátnej správy.4 

Nová štruktúra miestnej štátnej správy bude znamenať zjednodušenie kontaktu občana 
so štátnou správou, pretože sa predpokladá, že všetko bude koncentrované v jednom kom-
plexnom správnom orgáne, kde si fyzické a právnické osoby vybavia všetky svoje záležitosti. 

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. 

Procesný priebeh decentralizácie miestnej štátnej správy je spojený so zmenami výko-
nu pôsobností, ktoré sa presúvajú z miestnych orgánov štátnej správy na miestnu a regionálnu 
                                                           
3 Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Bratislava : Eurokódex, 2008, s. 52 a nasl. 
4 Pozri Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa, ESO, schválené vládou Slovenskej republiky (2012). 
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samosprávu. S decentralizáciou sú spojené problémy, ktoré súvisia najmä s nedostatočným 
personálnym a materiálno-technickým zabezpečením výkonu decentralizovaných pôsobností 
miestnou samosprávou. Existujú tri modely riešenia problémov: zlučovanie obcí, združovanie 
obcí a zriaďovanie spoločných obecných úradov.5 

Ak odhliadneme od problémov, ktoré súvisia s interakčnými väzbami medzi jednotli-
vými stupňami miestnej štátnej správy a vzťahovými aspektmi medzi obcami (mestami) 
a vyššími územnými celkami, ostáva vyriešiť problematickú oblasť, a tou je vzájomný vzťah 
medzi samosprávou a ústrednou, či miestnou štátnou správou. Spornou ostáva predovšetkým 
otázka kontroly. Kľúčovým v tomto smere je predovšetkým princíp municipálnej autonómie, 
v rámci ktorého je potrebné chrániť samosprávu, a to pred neželanými zásahmi štátu, ktoré by 
mohli predstavovať elimináciu jej nezávislosti.6 
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Summary 
 

In the processed paper the author points out that the present organizational and institu-
tional system conceptiom of local state administration, with regard to the chosen view, does 
not generate preconditions to assure the economic and the social development of regions. Part 
of the article are several considerations touching the issue mentioned above, that are directly 
linked to the author´s scientific research.  
 
Kľúčové slová: miestna štátna správa, verejná správy, prenesená štátna správa, originálna 
právomoc obce, reforma miestnej štátnej správy.  
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vol. 6, s. 37 a nasl.  



85 

 

Katedra práva 
Furdekova 16 
851 05 Bratislava 
Slovenská republika 
E-mail: peter.skultety@vsemvs.sk  
 
Recenzenti: prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. 
 doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

Novely v pracovnom zákonodarstve 
(štatistická analýza)1 

 
Mgr. Jana Záhorčáková 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 
 

I. Úvod 
 

 Nestabilita obsahu pracovného a súvisiaceho sociálneho zákonodarstva predstavuje 
problém právneho poriadku, ktorý vystupuje do popredia predovšetkým po roku 1990. Zmena 
spoločenského zriadenia z centrálne riadenej ekonomiky na trhovú ekonomiku priniesla vý-
raznú dynamizáciu spoločenských vzťahov, ktorých súčasťou sú aj právne vzťahy.  

Pojem „stabilita právnej úpravy“ preto možno pri voľnom výklade interpretovať ako 
nemennosť obsahu príslušných právnych noriem, spravidla určitej systematizovanej skupiny, 
t. j. právneho odvetvia, a to po dobu, ktorej trvanie by mohlo byť vyjadrené minimálne 
v rozsahu rokov, okrem situácie, ak existuje odôvodnená a nevyhnutná požiadavka na zreali-
zovanie konkrétnej novelizácie. 

Časté obsahové zmeny v pracovnom zákonodarstve je možné vnímať v užšom alebo 
širšom slova zmysle. V prvom prípade ide o zásahy do právnych noriem, ktoré síce menia 
obsah, avšak nemenia celkové idey, príp. zásady, ktoré sú zo strany samotného obsahu podpo-
rované. Za závažnejšie ingerencie do právnej úpravy tak považujeme situácie, kedy sa s obsa-
hom právnej normy komplexne mení aj jej hodnotovo-právna orientácia. Tu platí, že nie je 
rozhodujúci rozsah noviel, pretože i „malá novela“ môže zmeniť právny princíp, ktorý bol 
dovtedy považovaný za stabilizovaný, tzn. dlhodobo nemenný.  
 V negatívnom chápaní „podporuje“ nestabilitu pracovného zákonodarstva aj členstvo 
Slovenskej republiky v Európskej únii a ďalších nadnárodných zoskupeniach. Pracovná a so-
ciálna legislatíva totiž patrí k „najobľúbenejším“ oblastiam normotvorných orgánov Európ-
skej únie. V tejto súvislosti je možné vyjadriť presvedčenie, že z viac ako 14 300 normatív-
nych právnych aktov, ktoré vzišli z pôdy Európskej únie do konca roka 2012, je najvýraznejší 
podiel adresovaný do sféry pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov, ako aj so-
ciálnoprávnych vzťahov.  

Na druhej strane je potrebné objektívne pripustiť, že práve ratifikačné záväzky Česko-
slovenska a neskôr Slovenskej republiky významným spôsobom „demokratizovali“ a „mo-
dernizovali“ pracovné právo. Vplyvy z externého (nevnútroštátneho) prostredia týmto môžu 
za určitých okolností vytvárať istú schizofréniu, ktorá spôsobuje, že pracovné právo sa „zmie-
ta“ medzi stabilitou a progresom. Nemožno však prezumovať, že so stabilitou právnej úpravy 
príde automaticky jej progres, ani to, že bez pokroku bude právna úprava stabilná, zároveň 
tieto hypotézy nemožno ani vylúčiť.    
 Ďalším neopomenuteľným „problémom“ je skutočnosť, že pracovné právo je zmieša-
ným právnym odvetvím, tzn. v rámci jeho právnych noriem prebieha „prirodzený neuralgický 
súboj o dominanciu“ medzi súkromnoprávnou a verejnoprávnou reguláciou, ktoré v zmluv-
nom práve nie sú veľmi kompatibilné. Priklonenie sa Zákonníka práce alebo osobitných práv-
nych predpisov viac k súkromnému právu „uvoľňuje“ právnu úpravu preferovaním dispozi-
tívnych alebo relatívne kogentných ustanovení, čím je možné dosiahnuť napr. zvýšenie flexi-
bility tohto zákonodarstva.  

Naopak, s rozširovaním verejnoprávnej úpravy, ktorá však nadväzuje najmä na sociál-
ne práva vymedzené v Ústave Slovenskej republiky, sa pracovné právo prostredníctvom ko-

                                                           
1 Vedecký článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA  č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty 
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
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gentných právnych noriem stáva tuhším, rigidnejším a skôr „prozamestnaneckým“. Problé-
mom sú aj tzv. nepriame, a žiaľ zákonodarcom neraz využívané novely právnych predpisov, 
ktoré sú v rozpore s požiadavkou hierarchického budovania právneho poriadku.  

Dôvodov, ktoré spôsobujú nestabilitu právnych noriem pracovného práva tak, ako 
uvádzame vyššie, je niekoľko. Za významný faktor možno považovať aj personálny prvok. 
Závažné je zistenie, že spoločnosť, ktorá sa pasuje nielen s ekonomickou, ale najmä morálnou 
krízou, nereaguje väčšinovo na nestabilitu právnej úpravy sebareflexiou, a to napr. pri výbere 
jej zástupcov do riadiacich funkcií v oblasti verejnej správy, ale opakovane skôr rezignáciou a 
apatiou. Dlhšiu nemennosť právnej úpravy je však potrebné považovať za ústavný princíp, 
ktorý sprehľadňuje a zjednodušuje aplikáciu práva bez výnimky medzi všetkými subjektmi 
právnych vzťahov.  

V ostatných častiach spracovaného vedeckého článku sme sa nezamerali na výskum 
dôvodov nestability právnej úpravy, ale štatistickú analýzu, ktorej predmetom je posúdenie 
a vyhodnotenie počtu novelizácií vybraných právnych predpisov v rozhodujúcich obdobiach. 
Štatistické výsledky, ktoré prezentujeme, vychádzajú z právnej úpravy účinnej k 13. aprílu 
2013.   

 
II. Zákonník práce 

 
 Zákonník práce bol prijatý dňa 2. júla 2001, pričom do účinnosti vstúpil dňa 1. apríla 
2002. Ide o právny predpis, ktorý upravuje výkon závislej práce v podnikateľskej (výrobnej) 
sfére, a v rôznom rozsahu v zmysle delegovanej alebo subsidiárnej pôsobnosti aj v nepodnika-
teľskej (nevýrobnej) sfére.  

                                Obrázok 1 Novely Zákonníka práce v rokoch 2002 – 2012 
 
 V priebehu rokov 2002 až 2012 bol Zákonník práce spolu 28 krát novelizovaný. Naj-
viac noviel sa prijalo v rokoch 2005, 2011 a 2012 – vždy 4 novely. Ak vytýčime úplné obdo-
bie účinnosti Zákonníka práce ku koncu kalendárneho roka 2012 v mesiacoch, ide spolu o 129 
mesiacov. Tu platí, že novela Zákonníka práce je prijatá v priemere každého 4 a ½ mesiaca. 
V priemernom ročnom vyjadrení pripadne na každý kalendárny rok 2 a ½ novely Zákonníka 
práce. Závažná je tiež skutočnosť, že ešte v priebehu roka, v ktorom Zákonník práce vstúpil 
do účinnosti (2002), bol 3 krát novelizovaný. Vzhľadom k uvedenému je možné konštatovať, 
že Zákonník práce predstavuje z hľadiska svojho obsahu nestabilný právny predpis. 
 Pre porovnanie uvádzame nižšie aj obrázok, ktorý zobrazuje novely zákona č. 65/1965 
Zb. Zákonníka práce (ďalej aj ako „starý Zákonník práce“) v rokoch 1990 až 2002,2 ktorý bol 
zrušený a nahradený zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj ako „nový Zákonník práce“).  

Starý Zákonník práce bol počas 12-tich „porevolučných“ rokov novelizovaný spolu 24 
krát. Počet legislatívnych zmien, ktoré sa vyskytli v jednom kalendárnom roku, sú v priemere 

                                                           
2 V roku 2002 zohľadňujeme výlučne obdobie do účinnosti nového Zákonníka práce (1. apríla 2002). 

0

1

2

3

4

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Počet noviel



88 

 

2 novely. Ak zohľadníme celkový počet mesiacov v sledovanom období, tak platí, že jedna 
novela bola prijatá približne vždy po 5 a ½ mesiaci. 

Je zaujímavé, že v roku 1994 Zákonník práce nebol vôbec novelizovaný – ide o jediný 
kalendárny rok v celej dĺžke, v priebehu ktorého nebola prijatá žiadna novela (starý Zákonník 
práce nebol novelizovaný ani v roku 2002 v priebehu mesiacov január až marec, dôvod spočí-
va najmä v tom, že 1. marca 2002 vstúpil do účinnosti nový Zákonník práce). 
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                                    Obrázok 2 Novely Zákonníka práce v rokoch 1990 - 2002 
 
 Domnievame sa, že garancia vyššej stability znenia Zákonníka práce by mohla byť 
dosiahnutá napr. na základe prijatia Zákonníka práce ako ústavného zákona, príp. prostredníc-
tvom rozvoja autonómnej procesnej úpravy pracovného práva (neštandardný stav spočívajúci 
neraz v komplikovanej vymožiteľnosti práva, kedy sa ochrana práv subjektov pracovnopráv-
nych a obdobných pracovných vzťahov realizuje na základe Občianskeho súdneho poriadku, 
ktorý predpokladá rovné právne postavenie účastníkov,3 pričom právny vzťah zamestnávateľa 
a zamestnanca je právnym vzťahom nadriadenosti a podriadenosti, je v mnohých prípadoch 
dôvodom snahy vyjednať čo „najvýhodnejšiu“ hmotnoprávnu ochranu, a to „za každú cenu“ 
už na úrovni Zákonníka práce).   

 
III. Štátna služba 

 
 Starý zákon o štátnej službe (zákon č. 312/2001 Z. z.) a nový zákon o štátnej službe 
(zákon č. 400/2009 Z. z.) boli v priebehu rokov 2001 – 2012 spolu 47 krát (!) novelizované.   
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                               Obrázok 3 Novely zákona o štátnej službe v rokoch 2001 – 2009  

 

                                                           
3 Občiansky zákonník a Občiansky súdny poriadok používajú nesprávny termín „rovnaké právne postavenie“. 
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                                 Obrázok 4 Novely zákona o štátnej službe v rokoch 2009 – 2012  

 
 Medzi Zákonníkom práce a zákonom o štátnej službe sa uplatňuje delegovaná pôsob-
nosť, v zmysle ktorej sa na štátnozamestnanecké vzťahy aplikuje Zákonník práce iba v tom 
prípade, ak to zákon o štátnej službe výslovne ustanovuje. Vývojové tendencie pravdepodob-
ne smerujú k úplnému osamostatneniu sa štátnozamestnaneckých vzťahov od Zákonníka prá-
ce. V súčasnosti môžeme potvrdiť, že medzi oboma predpismi existuje de iure delegovaná 
pôsobnosť,4 avšak de facto predstavujú štátnozamestnanecké vzťahy už výrazne autonómnu 
právnu úpravu. Vzhľadom k uvedenému možno „ospravedlniť“ viaceré novely zákona o štát-
nej službe, ktoré boli v posledných rokoch prijaté aj s týmto zámerom, inak je priemerný po-
čet noviel v kalendárnom roku veľmi vysoký (starý zákon o štátnej službe bol zmenený v 
priemere 3 a ¾  krát ročne, nový zákon o štátnej službe 3 a ½ krát ročne).    

 
IV. Výkon práce vo verejnom záujme 

 
 Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nadobudol účinnosť v rovnaký deň ako nový 
Zákonník práce (1. apríla 2002). Na rozdiel od nového Zákonníka práce, ktorý je účinný do-
dnes, zákon o verejnej službe bol zrušený ku koncu roka 2003. V priebehu 21 mesiacov svojej 
účinnosti sa zmenil až 9 krát, t. j. 1 novela sa prijala v priemere vždy po 2 mesiacoch a 10 
dňoch. Tento stav je možné označiť ako mimoriadne vysokú nestabilitu znenia právneho 
predpisu. Pravdepodobne aj táto skutočnosť viedla zákonodarcu k skorému zrušeniu zákona 
o verejnej službe a k jeho nahradeniu zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. 
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                                  Obrázok 5 Novely zákona o verejnej službe v rokoch 2002 – 2003 
 
 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme nahradil s účinnosťou od 
1. januára 2004 vyššie uvedený zákon o verejnej službe. Vzťah medzi Zákonníkom práce 
a zákonom o výkone práce vo verejnom záujme je založený na subsidiárnej pôsobnosti, to 
znamená, že Zákonník práce sa na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záuj-
me, aplikuje iba v tom prípade, ak to osobitný právny predpis (zákon o výkone práce vo ve-
rejnom záujme) nevylučuje. V tejto súvislosti je zaujímavé uviesť, že hoci zákon o verejnej 
službe bol zrušený 31. decembra 2003, Zákonník práce až do 31. augusta 2011 používal v § 3 

                                                           
4 Pozri § 2 ods. 1 Zákonníka práce. 



90 

 

ods. 1 svojho znenia nesprávny pojem „verejná služba“, namiesto pojmu „výkon práce vo 
verejnom záujme“.5  
 Ako je možné vidieť na obrázku nižšie, zákon o výkone práce vo verejnom záujme je 
pomerne stabilný, pokiaľ ide o jeho obsah. V priebehu 9-tich rokov účinnosti bol novelizova-
ný spolu iba 7 krát. V priemernom vyjadrení bola každá novela prijatá takmer po 1 roku a 3 
mesiacoch. Počas troch rokov (2005, 2006, 2009) nebol tento právny predpis dokonca vôbec 
novelizovaný. Na rozdiel od štátnozamestnaneckých vzťahov, ktoré smerujú k vlastnej auto-
nómnosti právnej úpravy, pričom delegovanú pôsobnosť vo vzťahu k Zákonníku práce dlho-
dobo oslabujú, právna úprava výkonu práce vo verejnom záujme je od znenia Zákonníka prá-
ce oveľa viac závislá (spôsobuje to subsidiárna pôsobnosť). Z tohto dôvodu je za stabilitou 
znenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme potrebné identifikovať aj nestabilitu obsa-
hu Zákonníka práce, pretože ten sa na výkon práce vo verejnom záujme v značnom rozsahu 
aplikuje. 
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                 Obrázok 6 Novely zákona o výkone práce vo verejnom záujme v rokoch 2004 – 2012  
 
 Je zaujímavé zvážiť, či by na základe osobitného právneho predpisu nemohli byť pri-
deľované všetkým zákonodarným orgánom v Slovenskej republike príslušné kvóty na zmeny 
právnych predpisov, pričom by platilo, že zákonodarná iniciatíva by bola obmedzená v rozsa-
hu konkrétnej pridelenej kvóty. Na druhej strane by akýkoľvek zákonodarný orgán mohol 
tieto kvóty vymieňať na základe dohody s iným zákonodarným orgánom, ak by kvótu potre-
boval navýšiť. Z tohto systému by bolo samozrejme potrebné ustanoviť výnimky, ktoré súvi-
sia napr. s mimoriadnymi udalosťami, vojnovým stavom a pod. Tieto pravidlá by sa nevzťa-
hovali iba na oblasť výkonu práce vo verejnom záujme, ale na všetky právne predpisy alebo 
aspoň na právne predpisy mimoriadneho významu (napr. kodifikované zákonníky, Ústavu 
Slovenskej republiky a pod). 

 
V. Antidiskriminačný zákon 

 
 Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch má svoje 
originálne korene v právnom systéme Európskej únie, ako aj v normotvorbe Medzinárodnej 
organizácie práce a Rady Európy. Právna požiadavka nediskriminácie nie je v rámci vnútro-
štátneho práva Slovenskej republiky obsiahnutá výlučne v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovna-
kom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný 
zákon), ale aj v Zákonníku práce a ďalších osobitných právnych predpisoch.6  

                                                           
5 Správne označenie „výkon práce vo verejnom záujme“ zaviedol až zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa menil 
a dopĺňal Zákonník práce s účinnosťou od 1. septembra 2011.  
6 Odhadujeme, že zákaz diskriminácie je v súčasnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky obsiahnutý vo 
viac ako 100 právnych predpisoch. 
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                        Obrázok 7 Novely antidiskriminačného zákona v rokoch 2005 – 2013 7 

 
 Antidiskriminačný zákon bol počas svojej účinnosti novelizovaný spolu 9 krát. Súčas-
ťou obrázka je aj zákon č. 32/2013 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal tento právny predpis, a to 
s účinnosťou od 1. apríla 2013. Pri priemerovaní počtu noviel antidiskriminačného zákona za 
obdobie jeho účinnosti vychádza, že k novelizácii dochádza spravidla 1 krát ročne. Stabilita 
obsahu antidiskriminačného zákona je priemerná až podpriemerná, napriek tomu možno vy-
sloviť dôvodnú obavu, že ak by bol antidiskriminačný zákon prijatý skôr ako v roku 2004, je 
pravdepodobné, že priemer noviel v kalendárnom roku by bol ešte vyšší, pretože koncom 20. 
storočia a bezprostredne začiatkom roku 2000 sa na pôde Európskej únie realizovali pomerne 
rozsiahle rekodifikačné práce na antidiskriminačnej legislatíve8 (týmto nenaznačujeme, že by 
bolo správne, aby bol antidiskriminačný zákon prijatý ešte neskôr ako v roku 2004).   

 
VI. Zákon o službách zamestnanosti 

 
 Nezastupiteľné miesto v legislatívnom systéme pracovného práva má zákon č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do účinnosti dňa 1. 
februára 2004. Predmetom zákona je úprava právnych vzťahov pri poskytovaní služieb za-
mestnanosti, tzn. ide o jeden z právnych predpisov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri znižo-
vaní nezamestnanosti v Slovenskej republike. 
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                     Obrázok 8 Novely zákona o službách zamestnanosti v rokoch 2004 – 2012  

 
 Od roku 2004 bol zákon o službách zamestnanosti spolu 30 krát novelizovaný. Tento 
počet prináša ročný priemer 3,3 novely. Z tohto hľadiska nie je možné zákon o službách za-
mestnanosti označiť ako stabilný právny predpis. V širších súvislostiach je však potrebné ob-
jektívne uznať, že obsah zákona musí dynamicky reagovať na požiadavky trhu práce, zvyšo-
vanie nezamestnanosti, hospodárske krízy a pod., preto je potrebné vyšší priemerný ročný 
počet noviel do určitej miery ospravedlniť. Je tiež pozoruhodné, že zákon bol novelizovaný 
v každom roku svojej účinnosti, pričom v rokoch 2004, 2008 a 2009 to bolo dokonca 5 krát. 

 
 

                                                           
7 V kalendárnom roku 2013 zohľadňujeme právny stav k 13. aprílu 2013. 
8 Pozri antidiskriminačné smernice Európskej únie 2000/78/ES a 2000/43/ES. 
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VII. Zákon o kolektívnom vyjednávaní 
 

 Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov je 
v súčasnosti účinný už viac ako 22 rokov (od 1. februára 1991). Skúmaný zákon upravuje 
kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými subjektmi, ktorého cieľom je uzatvorenie kolek-
tívnej zmluvy. 

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

1991 1996 2001 2003 2004 2007 2009 2010

Počet noviel

 
                 Obrázok 9 Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní v rokoch 1991 – 2012  

 
 V rokoch 1992 – 1995, 1997 – 2000, 2002, 2005 – 2006, 2008 a 2011 – 2012 nebol 
tento právny predpis vôbec novelizovaný. To znamená, že spolu ide o 14 rokov, v priebehu 
ktorých zákonodarca ponechal obsah zákona o kolektívnom vyjednávaní bez zmien. Uvedený 
právny predpis je novelizovaný v priemere vždy po 1 roku a 240 dňoch.   

 
VIII. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 

 
 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskor-
ších predpisov predchádza, odhaľuje a postihuje jednotlivé situácie, kedy pri výkone „závislej 
práce“ v pracovnoprávnych alebo obdobných pracovných vzťahoch, resp. „práce“ v občian-
skoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch dochádza napr. k tomu, že účastníci medzi sebou 
neuzatvoria žiadny zmluvný vzťah. Tento zákon nadväzuje na znenie § 1 ods. 2-3 Zákonníka 
práce, ktoré predstavuje ustanovenie potvrdzujúce dualizmus pri výkone „závislej práce“ a 
„práce“ v zmluvnom práve Slovenskej republiky.  
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            Obrázok 10 Novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v rokoch 2005 – 2012  
 
 Od roku 2005 bol zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní novelizovaný 
iba 3 krát (v rokoch 2006, 2010 a 2011). Obsah tohto právneho predpisu je pomerne stabilný, 
keďže 1 novela vychádza v priemere na obdobie viac ako 2 a ½ roka. Na druhej strane 
v priebehu piatich kalendárnych rokov (2005, 2007 – 2009, 2012) nebol zákon o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní vôbec zmenený. Analyzovaný právny predpis nadobudol 
účinnosť 1. apríla 2005, okrem niektorých ustanovení, ktoré vstúpili do účinnosti 1. februára 
2006.  
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IX. Inšpekcia práce 
 

 Inšpekcia práce, ktorá je v pozícii „prokuratúry pracovného práva“, realizuje kontrolnú 
funkciu vo vzťahu k dodržiavaniu, resp. porušovaniu pracovného a sociálneho zákonodarstva. 
Právne postavenie inšpekcie práce upravuje predovšetkým zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce v znení neskorších predpisov.  
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                           Obrázok 11 Novely zákona o inšpekcii práce v rokoch 2006 – 2012  

 
 Zákon o inšpekcii práce je účinný od 1. júla 2006. Počas tohto obdobia bol spolu 12 
krát novelizovaný. Z hľadiska priemeru je novela prijatá vždy približne po 5-tich až 6-tich 
mesiacoch. Takáto intenzita zmien znamená, že zákon o inšpekcii práce je potrebné označiť 
za právny predpis, ktorého obsah je nestabilný.   

 
X. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 
 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov nie je (napr. na rozdiel od zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaním) 
obojsférovým právnym predpisom, pretože sa vzťahuje výlučne na oblasť pracovnoprávnych 
a obdobných pracovných vzťahov, t. j. iba na „závislú prácu“ (v inom chápaní je tento právny 
predpis obojsférovým právnym predpisom, ak zohľadníme, že k výkonu závislej práce môže 
dochádzať tak v podnikateľskej, ako aj nepodnikateľskej sfére).  
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Obrázok 12 Novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v rokoch 2006 – 2012  

 
 Posudzovaný zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2006. Za celé obdobie svojej účinnosti 
sa novelizoval spolu 5 krát. V priebehu rokov 2006 – 2007 a v rokoch 2009 a 2012 bol obsah 
právneho predpisu zachovaný bez akejkoľvek zmeny. V priemernom vyjadrení to znamená, 
že 1 novela pripadne na zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vždy po 1 roku a 5-
tich mesiacoch. Celkovo možno konštatovať, že znenie tohto zákona s ohľadom na ostatnú 
pracovnú legislatívu, je v zásade stabilné.   
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XI. Záver 
(vyhodnotenie získaných údajov) 

 
 Údaje, ktoré sme v predchádzajúcich častiach vedeckého článku získali, je potrebné 
vyhodnotiť podľa rôznych kritérií. 
 Analyzované právne predpisy je možné zoradiť podľa celkového počtu noviel, ktoré 
boli prijaté za celé obdobie ich účinnosti. Takéto vyhodnotenie však nie je úplne objektívne, 
pretože rôzne právne predpisy sú účinné v rôznej dĺžke a v zásade platí, že čím je zákon dlh-
šie účinný, tým stúpa pravdepodobnosť, že dôjde k jeho viacerým novelizáciám.  
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                          Obrázok 13 Celkový počet noviel (najviac novelizované právne predpisy) 
 

0

2

4

6

8

10

82/2005 124/2006 552/2003 365/2004 313/2001

Počet noviel

 
                          Obrázok 14 Celkový počet noviel (najmenej novelizované právne predpisy) 
 
 Výsledky výskumu je možné zoradiť aj podľa priemeru, aký počet noviel pripadne na 
konkrétny právny predpis v 1 kalendárnom roku počas celej jeho účinnosti. Toto vyhodnote-
nie možno považovať na najobjektívnejší záver o tom, znenie ktorých právnych predpisov 
môžeme klasifikovať ako stabilné, resp. nestabilné.  
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Obrázok 15 Priemerný počet noviel za 1 kalendárny rok (od najvyššieho) 
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Obrázok 16 Priemerný počet noviel za 1 kalendárny rok (od najnižšieho) 

 
 Zaujímavé je tiež porovnanie, do akej miery bol zákonodarca aktívny v jednotlivých 
kalendárnych rokoch pri novelizáciách právnych predpisov, ktoré sme do výskumu zahrnuli 
(pre väčšiu prehľadnosť sme posudzovali osobitne obdobie rokov 1991 – 2001 a obdobie ro-
kov 2002 – 2012) . 
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              Obrázok 17 Celkový počet noviel všetkých skúmaných právnych predpisov v rokoch 1991 – 2001  
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               Obrázok 18 Celkový počet noviel všetkých skúmaných právnych predpisov v rokoch 2002 – 2012  
 
 Z uvedeného je zrejmé, že najviac noviel v oblasti pracovného zákonodarstva (s ohľa-
dom na analyzované právne predpisy) bolo prijatých v roku 2011 (spolu 21). Rovnako možno 
vypozorovať skutočnosť, že od roku 2002 počet noviel výrazne narastal, a to v priemere cca 7 
násobne (priemerný počet noviel v rokoch 1991 – 2001 bol 2,3 novely za kalendárny rok, 
v období rokov 2002 – 2012 to už je 14,09 novely ročne). 
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[10] Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 
[11] Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 
predpisov. 
[12] Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov. 
[13] Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 
[14] Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe zrušený k 1. januáru 2004. 
 
Summary 
 
 The main subject of the scientific paper is a statistical analysis that is focused on the 
amendments in the slovak labour and social legislation. The authors examined the number of 
amendments fall on the most important laws during their efficiency. The processed article 
also includes the summary of several reasons that cause instability mentioned legislation. Part 
of the work are some de lege lata and de lege ferenda considerations, which are directly lin-
ked to the chosen subject of the authors´ research. 
 
Kľúčové slová: novela, (ne)stabilita, právna úprava, zákon, pracovné právo, pracovnoprávne 
a obdobné pracovné vzťahy, Zákonník práce. 
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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 reali-
sed annual audit in many companies, including bussiness and production companies, companies dea-
ling with activities in publishing, and in the bodies of the state administration. Our clients are compa-
nies belonging to Trend Top 200. 
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