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Predhovor 
 

 Zákonník práce predstavuje právny predpis, ktorý má pre Slovenskú republiku mimo-
riadnu dôležitosť. Ide o právnu normu, ktorá je „motorom“ ekonomiky, kľúčovým faktorom 
ovplyvňujúcim nezamestnanosť, je to normatívny regulátor výkonu závislej práce v podnika-
teľskej sfére, a v určitom rozsahu aj v nepodnikateľskej sfére. Reálny dosah Zákonníka práce 
na spoločensko-právne vzťahy je natoľko závažný, že je potrebné kvalifikovať ho ako právny 
predpis osobitného významu. 
 Zákonník práce bol v posledných rokoch viackrát novelizovaný, pričom minimálne 
dve z prijatých noviel je možné označiť ako tzv. „veľké novely“. Tieto nadobudli účinnosť 
začiatkom septembra 2011, resp. januára 2013. V nadväznosti je potrebné poukázať na sku-
točnosť, že počet noviel za celé obdobie účinnosti Zákonníka práce (2002 – do súčasnosti) 
naznačuje, že ide o právny predpis, ktorého znenie je pomerne nestabilné.   
 Vedecké články, ktoré tvoria obsah tohto zborníka, sú zamerané na nedávne legislatív-
ne zmeny v Zákonníku práce. Autori jednotlivých príspevkov, ktorými sú významní odborníci 
najmä z oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskeho práva, príp. 
správneho práva, prezentujú početné úvahy de lege lata a de lege ferenda, ktoré so zvoleným 
predmetom skúmania bezprostredne súvisia. Súčasťou záverov vedeckých článkov sú tiež 
riešenia viacerých teoretických problémov v rámci uvedených právnych odvetví. 
 Zborník vedeckých článkov, na sformovaní ktorého sa podieľali viaceré vysoké školy, 
je výsledkom vzájomnej spolupráce právnych teoretikov, ako aj zástupcov praxe. Finálne zos-
tavenie vedeckého zborníka zabezpečila Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabez-
pečenia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
 Na záver si dovolím vysloviť úprimné poďakovanie spoločnosti EKOBILANZ, s.r.o., 
ktorá v plnom rozsahu uhradila náklady spojené s vydaním vedeckého zborníka.   
  

V Bratislave, dňa 9. mája 2013  
 

JUDr. Michal Kuril, PhD.  
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Fakultatívnosť aktívnych opatrení na trhu práce1 
 

Mgr. Juraj Hamuľák, PhD. 
 

I. Úvod 
 

V zmysle článku 35 ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Ústava“) majú občania na prácu. Toto právo patrí 
medzi tzv. sociálne práva zakotvené v tomto základnom právnom predpise Slovenskej repub-
liky. Z dikcie tohto práva vyplýva pozitívny záväzok štátu zabezpečiť svojim občanom pod-
mienky, aby toto právo mohli realizovať.  

Právo na prácu je v osobitných právnych predpisoch dotvárané duálne, a to v prostredí 
pracovného práva („závislá práca“) alebo obchodného, resp. občianskeho práva („práca“, kto-
rá nespĺňa znaky „závislej práce“).2  

Štát za týmto účelom prijíma rôzne opatrenia na zaistenie vhodných podmienok za-
mestnávania. Táto jeho povinnosť spočíva v celom rade opatrení, ktoré vo vzájomnej korelá-
cii pôsobia na spoločenské vzťahy pri realizácii ľudskej práce.  

Jedným z najdôležitejších nástrojov štátu, ktorým stanovuje podmienky realizácie prá-
va na prácu, je úprava týchto vzťahov normami pracovného práva. Práve pracovné právo ako 
samostatné odvetvie právneho poriadku Slovenskej republiky predstavuje súbor právnych 
noriem, ktoré upravujú vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce.3  

Pracovné právo prostredníctvom svojej legislatívy rieši aktuálne potreby rozvíjajúceho 
sa pracovného trhu, pričom vo forme mnohých právnych noriem určuje pravidlá správania sa 
trhu práce.  

V súčasnej dobe je najaktuálnejším problémom pracovného trhu rastúca miera neza-
mestnanosti. Úlohou štátu prostredníctvom svojich orgánov je tento problém riešiť a pro-
stredníctvom rôznych opatrení nielen tento rast zastaviť, ale naopak počet nezamestnaných 
znižovať. 

Úlohou pracovnoprávnej legislatívy je právne vzťahy realizujúce sa na pracovnom tr-
hu upravovať tak, aby boli vytvorené priaznivé legislatívne podmienky na postupné zvyšova-
nie počtu občanom, ktorí budú svoje právo na prácu aktívne využívať.  

Jednou z hlavných oblastí pracovnoprávnej legislatívy pri riešení tohto problému je 
právna úprava služieb zamestnanosti.  

Táto sféra činnosti štátu predstavuje aktívnu časť sociálnej politiky štátu.  
Na druhej strane pasívnu časť tvoria najmä služby poskytované v rámci systému so-

ciálneho zabezpečenia, ktoré taktiež vyplývajú z ústavnej povinnosti štátu určenej v článku 35 
Ústavy, ktorý stanovuje, že štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie 
z vlastnej viny nemôžu právo na prácu vykonávať. 

 
II. Služby zamestnanosti 

 
Legislatívny rámec úloh štátu je určovaný v prvom rade zákonom č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o službách zamest-
nanosti“). Zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a 
služieb zamestnanosti upravuje zákon č.  453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 
                                                 
1 Vedecký článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA  č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty 
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
2 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-
ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, no. 1, vol. 8, s. 83 a nasl.  
3 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2007, s. 34-35. 
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sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

Zákon o službách zamestnanosti predstavuje právny základ politiky štátu na trhu prá-
ce. Obdobne ako základný pracovnoprávny predpis aj tento zákon podlieha mnohým zmenám, 
ktorými legislatíva reaguje na potreby trhu práce.  

Práve v tomto období prešiel s účinnosťou od 1. mája 2013 tento právny predpis znač-
nou legislatívnou zmenou,4 ktorá od základu zmenila charakter poskytovania služieb zamest-
nanosti.  

V tomto príspevku sa preto budeme zaoberať najpodstatnejšími legislatívnymi úpra-
vami, ktoré majú zásadný vplyv na politiku štátu v rámci vymedzenej problematiky.  

Pokúsime sa upriamiť pozornosť nielen na zmeny, ktoré sa v právnej úprave objavili, 
ale prirodzene ich budeme konfrontovať aj s predchádzajúcou právnou úpravou.  

Pre vnímanie úloh štátu v rámci politiky zamestnanosti je nevyhnutná analýza aktív-
nych opatrení na trhu práce.  

Popri úlohe pracovnoprávnej legislatívy upravovať právne vzťahy pri realizácii práva 
na prácu v rámci udržateľnosti zamestnanosti a tým predchádzaniu rastu nezamestnanosti, je 
úloha pracovnoprávnej legislatívy pri úprave nástrojov politiky štátu veľmi opodstatnená. 

 Aktívne opatrenia môžeme vo všeobecnosti zhrnúť do nasledovných oblastí: a) spro-
stredkovanie zamestnania, b) informačné a poradenské služby, c) vzdelávanie a príprava pre 
trh práce, d) finančné príspevky.5 
 

III. Fakultatívnosť kontra obligatórnosť poskytovania príspevkov 
 

V zmysle predchádzajúcej právnej úpravy patrilo do pôsobnosti úradov práce, sociál-
nych veci a rodiny (ďalej aj ako „úrad“ alebo „úrady“) v rámci služieb zamestnanosti posky-
tovanie celého radu príspevkov, ktoré mali slúžiť na podporu zamestnávania, resp. pôsobiť 
ako nástroj boja proti nezamestnanosti.  

Do tejto veľkej skupiny príspevkov patrili: 1) Príspevok na samostatnú zárobkovú čin-
nosť, 2) Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, 3) Príspevok 
na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, 4) Príspevok na pod-
poru udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami, 5) Príspevok na podporu regio-
nálnej a miestnej zamestnanosti, 6) Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatre-
ní na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, 7) Príspevok na 
vykonávanie absolventskej praxe, 8) Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obec-
ných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, 9) Príspevok na 
aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, 10) Príspevok na dochádzku za prácou, 11) 
Príspevok na presťahovanie za prácou, 12) Príspevok na dopravu do zamestnania, 13) Príspe-
vok na vytvorenie nového pracovného miesta.6  

Vo všeobecnosti platilo, že tieto príspevky boli úradom poskytované obligatórne po 
splnení zákonných podmienok na ich poskytnutie.  

Často krát boli poskytované subjektom, ktoré síce naplnili literu zákona, ale ich účel-
nosť, ako aj využiteľnosť v praxi neboli opodstatnené a nepriniesli želaný osoh.  

Zákonodarca preto v novele zákona o službách zamestnanosti upravil podmienky ich 
poskytovania s tým, že nebudú poskytované automaticky, ale až po splnení zákonných pod-

                                                 
4 Zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej 
aj ako „novela zákona o službách zamestnanosti“). 
5 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2009, s. 268. 
6 Popri týchto príspevkoch upravoval zákon aj poskytovanie príspevkov v rámci podpory zamestnávania obča-
nov so zdravotným postihnutím.  
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mienok ich schvaľovania, pričom budú podliehať režimu schvaľovania, buď priamo úradom 
práce, alebo na základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje výbor pre otázky zamestnanosti. 

 Jednou z hlavných myšlienok tejto legislatívnej zmeny je podpora zamestnávania 
najmä znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.7 

Zákonodarca upravil obligatórne poskytovanie príspevkov na fakultatívne u siedmich 
príspevkov. 

V prípade príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť8 zákon ustanovil v § 49, že 
úrad bude môcť na základe žiadosti poskytovať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 
samostatnú zárobkovú činnosť uchádzačovi o zamestnanie, pričom sa bude tento príspevok 
poskytovať v dvoch etapách, a to v prvom a treťom štvrťroku kalendárneho roka.  

Právnym základom bude písomná dohoda medzi úradom a uchádzačom o zamestna-
nie, ktorý si podá žiadosť. Jej súčasťou musí byť podnikateľský zámer vrátane predpoklada-
ných nákladov na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Túto žiadosť bude 
posudzovať spomínaná komisia zriadená výborom pre otázky zamestnanosti.9  

Istým špecifikom je regionálna diferenciácia výšky príspevku, pričom platí, že v brati-
slavskom samosprávnom kraji je jeho výška maximálne dva a pol násobok celkovej ceny prá-
ce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca a v ostatných samosprávnych krajoch najviac 
trojnásobok (v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rov-
nakou ako je celoslovenský priemer), resp. štvornásobok (v okresoch s priemernou mierou 
evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer).  

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 
50) v podstate nahradil príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi 
mzdami a príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podni-
ku.  

Legislatívnou zmenou došlo k zavedeniu unifikovaného príspevku, ktorý spočíva vo 
fakultatívnom poskytovaní úradom.  

Slúži na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestná-
vateľovi.  

                                                 
7 V zmysle § 8 zákona o službách zamestnanosti sa za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie považuje 
uchádzač o zamestnanie, ktorý je a) občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdela-
nia sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej aj ako „absolvent školy“), b) 
občan starší ako 50 rokov veku, c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov (ďalej aj ako „dlhodobo nezamestnaný občan“), d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie niž-
šie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené za-
mestnanie, f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková 
ochrana, g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho 
starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, h) občan so 
zdravotným postihnutím. 
8 V tomto prípade došlo k zmene definície samostatnej zárobkovej činnosti vo väzbe na definíciu samostatne 
zárobkovo činnej osoby (ďalej aj ako „SZČO“), pričom novela zákona o službách zamestnanosti ju upravila tak, 
že za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spo-
ločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným alebo členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti, ak nie je zamestnanec, 
alebo prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpi-
sov, alebo vykonáva činnosť napr. daňového poradcu, resp. vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospo-
dárenia v lesoch a na vodných plochách, vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania, alebo  vykonáva 
činnosť agentúry podporovaného zamestnávania.  
9 V zmysle § 16 pozostáva výbor z 11 členov, z toho z troch zástupcov úradu, pričom jeden z nich je riaditeľ 
úradu, z dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, z dvoch zástupcov 
miest a obcí, z dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a z dvoch zástupcov 
odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu. 
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Pritom platí, že zamestnávateľ môže tento príspevok dostať len na základe žiadosti a 
v prípade, ak splní nasledovné podmienky: a) jedná sa o prijatie znevýhodneného uchádzača o 
zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, b) ide o 
novovytvorené pracovné miesto, c) takto dohodnutý pracovný pomer musí byť dohodnutý 
minimálne v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.  

Aj v prípade tohto príspevku sa jeho výška odvíja od priemernej miery evidovanej ne-
zamestnanosti v príslušnom okrese, pričom pre bratislavský samosprávny kraj platí maximál-
na výška tohto príspevku v sume najviac 25 % z celkovej ceny práce tohto zamestnanca, 
v ostatných samosprávnych krajoch buď 30 % (miera nezamestnanosti nižšia, alebo rovnaká 
ako je celoslovenský priemer), alebo 40 % (miera nezamestnanosti je vyššia).  

Predpokladom je písomná dohoda medzi úradom a zamestnávateľom, pričom jej plat-
nosť je obmedzená na 12 mesiacov, resp. ak zamestnávateľ zamestná znevýhodneného uchá-
dzača, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov, je horná hranica 
poskytovania príspevku najviac 24 kalendárnych mesiacov.  

Ďalšia zásadná zmena sa týkala dvoch príspevkov, a to tzv. príspevku na podporu re-
gionálnej a miestnej zamestnanosti v § 50i a tzv. príspevku na podporu zamestnanosti na rea-
lizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, 
ktorý upravoval § 50j.  

V tejto súvislosti bol zavedený nový príspevok, ktorý zlúčil oba spomínané príspevky 
do jedného upraveného v § 50j pod názvom príspevok na podporu rozvoja miestnej a regio-
nálnej zamestnanosti.  

Hlavnou podstatou tohto zlúčenia je vytvorenie možnosti pre obce a samosprávne kra-
je, ako aj právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samo-
správny kraj, aby mohli taktiež participovať na aktívnych opatreniach na trhu práce a na zá-
klade písomnej žiadosti požiadať úrad o takýto príspevok.  

Ten by mal predovšetkým slúžiť na znižovanie nezamestnanosti v danej obci či kraji 
a zároveň umožniť obci alebo samosprávnemu kraju, prostredníctvom týchto prác zabezpečo-
vať nevyhnutné úlohy vyplývajúce zo zákonom vymedzenej pôsobnosti.  

Výhodnosť tohto legislatívneho kroku badať najmä v univerzálnosti využitia tohto prí-
spevku, ktorý je možné poskytnúť na všetky potreby, nielen na tieto, ktoré bytostne súviseli 
s nejakými živelnými pohromami.  

V zásade aj tu platí, že sa uzatvára písomná dohoda s úradom a musí sa zamestnať 
znevýhodnený uchádzač o zamestnanie.10  

Fakultatívnosť sa zaviedla aj v § 51 pri príspevku na vykonávanie absolventskej praxe, 
pričom bola zavedená zmena, ktorá spočíva vo väzbe tejto praxe len na dosiahnuté vzdelanie 
v príslušnej skupine učebných odborov podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdeláva-
ní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
resp.  študijných odborov v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V tomto prípade táto definícia nahradila pôvodnú, ktorá sa viazala na dosiahnutý stu-
peň vzdelania absolventa školy.  

Aj pri tomto príspevku platí, že sa uzatvára písomná dohoda, avšak medzi úradom 
a absolventom školy, ktorému môže úrad poskytnúť paušálny príspevok vo výške 65 % sumy 
životného minima.  

Zmena z obligatórnosti na fakultatívnosť poskytovania príspevku bola novelou zákona 
zavedená aj v prípade príspevkov poskytovaných v rámci politiky zamestnanosti pri zamest-
návaní osôb so zdravotným postihnutím.  

                                                 
10 V tomto prípade uchádzač starší ako 50 rokov veku, resp. vedený v evidencii uchádzačov najmenej 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov, alebo ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie.  
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V prvom prípade sa zmena týkala príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chrá-
neného pracoviska, ktorý je upravený § 56.  

Podstatnou zmenou je spomínaná možnosť, nie povinnosť poskytnutia tohto príspev-
ku, ale aj zmena účelovosti tohto príspevku.  

V zásade platilo, že tento príspevok používali zamestnávatelia nielen na zriadenie pra-
covného miesta, ale aj na úhradu miezd a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie, či 
sociálne poistenie.  

V tomto prípade došlo k presnej špecifikácii, že príspevok je účelovo viazaný len na 
zriadenie tohto pracovného miesta.  

Taktiež sa upravila výška jeho poskytovania v závislosti od regionálnych rozdielov, 
pričom pre bratislavský samosprávny kraj sa stanovila výška na štvornásobok celkovej ceny 
práce podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve a v ostatných samosprávnych krajoch 
v závislosti od miery nezamestnanosti na 4,8-násobok, resp. 5,2-násobok celkovej ceny práce, 
obdobne ako v predchádzajúcich príspevkoch. 

V § 56a došlo k úprave príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím 
v zamestnaní, pričom sa stanovili hmotnoprávne podmienky prijímateľa tohto príspevku tak, 
že ho úrad môže poskytnúť len zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva aspoň 25 % občanov so 
zdravotným postihnutím z priemerného počtu zamestnancov.  

Taktiež platí podmienka, že nesmie ísť o zamestnávateľa, ktorý je chránenou dielňou 
alebo pracoviskom.  

Účelom tohto príspevku je úhrada preddavkov na poistné, pričom ten sa poskytuje tak-
tiež na základe písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom. 

Posledným z príspevkov, ktorých sa dotkla zmena fakultatívnosti ich poskytovania, je 
príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť.  

V § 57 sa ustanovuje, že úrad môže tento príspevok poskytnúť uchádzačovi o zamest-
nanie, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, pričom sa poskytuje na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s prevádzkou samostatnej zárobkovej činnosti.  

Taktiež ako príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť aj žiadosť o tento príspevok 
podlieha posúdeniu komisie zriadenej výborom pre otázky zamestnanosti.  

Obdobne sa poskytuje v dvoch etapách (v prvom a treťom štvrťroku), a to na základe 
písomnej dohody s úradom a taktiež sa jeho výška odvíja v závislosti od daného regiónu (bra-
tislavský samosprávny kraj 3,2-násobok celkovej ceny práce, ostatné 4-násobok, resp. 4,8-
násobok podľa miery evidovanej nezamestnanosti).        
 

IV. Záver 
 

Legislatívne zmeny, ktoré sa v právnej úprave služieb zamestnanosti v poslednom ob-
dobí udiali, majú za cieľ efektívnejšie a cielenejšie využívanie nástrojov aktívnej politiky štá-
tu na trhu práce.  

Skúmaná novelizácia zaviedla pomerne veľké množstvo zmien nielen v analyzova-
ných príspevkoch v rámci aktívnych opatrení, ale aj v celom rade nových definícií subjektov 
služieb zamestnanosti, v určení povinností týchto subjektov pri využívaní vybraných nástro-
jov, či v spresnení kompetencií orgánov štátu, poskytujúcich služby zamestnanosti.  

Posilnila sa výrazne kontrola efektívneho a zákonného využívania finančných príspev-
kov, ako aj samotnej činnosti právnických, či fyzických osôb na tomto trhu.  

Účelnosť a vhodnosť zavedených opatrení však ukáže až aplikačná prax.  
Na to, aby sme mohli relevantne posúdiť ich efektívnosť, budeme potrebovať časový 

odstup a aj poznatky z ich praktického využívania. 
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Sociálna, alebo tiež ekonomická spravodlivosť je kategória, ktorá je automaticky oča-
kávaná od spoločnosti, ako jedna z jej základných charakteristík pri nakladaní s jednotlivca-
mi.11   
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Summary 
 

The author of the scientific paper deals with the issue of employment services in the 
Slovak Republic. He characterizes the role of the State in creating the conditions for the im-
plementation of the right to work. The author describes the changes in the legal treatment of 
selected employment services and analyses the different types of active measures on the labo-
ur market. The author briefly defines the various concepts, entities and institutions, which are 
part of the employment policy. The author draws attention to changes in the legal adjustment 
of the contributions of the employment services and analyses them through changes in the 
possibilities of providing them.      

 
Kľúčové slová: právo na prácu, služby zamestnanosti, aktívne opatrenia na trhu práce, fakul-
tatívnosť, príspevky, trh práce.  
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Právo rodinných príslušníkov pracovníkov pohybovať sa 
a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov 

 
JUDr. Andrej Karpat, PhD. 

 
I. Úvod 

 
 Právo rodinných príslušníkov pracovníkov voľne sa s nimi pohybovať a zdržiavať na 
území členských štátov úzko súvisí s inštitútom občianstva Európskej únie (ďalej aj ako „EÚ“ 
alebo „Únia“), ktorý prvýkrát spomína Maastrichtská zmluva.  
 Tá pozmenila a doplnila zakladajúce zmluvy Európskych spoločenstiev. Podpísaná 
bola 7. februára 1992 a po ratifikácii vo všetkých členských štátoch vstúpila k 1. novembru 
1993 do platnosti.  
 Samotné občianstvo Únie má akcesorický charakter, keďže len dopĺňa štátne občian-
stvo členských štátov a nenahrádza ho.1  
 Občanom Únie je tak každá osoba so štátnou príslušnosťou členského štátu, avšak 
podmienky nadobúdania a taktiež straty štátneho občianstva upravujú výlučne vnútroštátne 
právne predpisy.2  
 V prípade súbehu občianstva členského štátu Únie a občianstva tretej krajiny Súdny 
dvor EÚ rozhodol, že z dôvodu ťažkostí reálne posúdiť, s ktorou krajinou má určitá osoba 
užší vzťah, nie je možné neprihliadať na skutočnosť, že jej patrí aj občianstvo členského štátu 
Únie.3  
 Z tohto dôvodu platí, že nezávisle od občianstva nečlenského štátu, sa na osobu s ob-
čianstvom Únie vzťahujú jednotlivé oprávnenia z neho vyplývajúce.  
 Osobitný význam má pritom v čl. 21 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej aj ako „ZFEÚ“ 
alebo „Zmluva“) zakotvené právo všetkých občanov Únie voľne sa pohybovať a zdržiavať na 
území ktoréhokoľvek členského štátu Únie za akýmkoľvek účelom, pričom podliehajú len 
obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vy-
konanie.  
 Toto právo pritom súčasne prislúcha aj rodinným príslušníkom občana Únie, ktorí ho 
pri využívaní jeho oprávnenia na slobodný pohyb a pobyt sprevádzajú. 
 

II. Právna úprava pred prijatím smernice 
 
 Zakotvenie práva na slobodný pohyb a pobyt síce predstavoval veľmi významný krok 
v rámci politickej integrácie členských štátov Únie, do roku 2004 však absentovala akákoľvek 
jeho komplexná a podrobnejšia úprava podrobne sa zaoberajúca parciálnymi oprávneniami, 
ktoré sa s ním spájajú či z neho vyplývajú.  
 Dňa 29. apríla 2004 bola preto prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržia-
vať sa v rámci územia členských štátov (ďalej aj ako ,,smernica“), ktorá tento nedostatok od-
stránila.  
 Jej cieľom bolo podrobnejšie upraviť jednotlivé aspekty tohto práva, zakotviť potrebné 
definície pojmov, ako i zjednotiť bohatú judikatúru Súdneho dvora EÚ.  

                                                 
1 Článok 9 ZEÚ a čl. 20 ods. 1 ZFEÚ. 
2 V prípade Slovenskej republiky (ďalej aj ako „SR“) je to zákon Národnej rady SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom 
občianstve SR v znení neskorších predpisov. 
3 Rozsudok Súdneho dvora zo 7. júla 1992 vo veci C-369/90: Mario Vicente Micheletti a iní proti Delegación 
del Gobierno en Cantabria. 
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 Smernica nadobudla účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 
únie, ku ktorému došlo 30. apríla 2004.  
 Súčasne sa ňou novelizovali čl. 10 a čl. 11 Nariadenia Rady (EHS) 1612/684 a zjedno-
tila sa právna úprava rôznych otázok týkajúcich sa voľného pohybu osôb v rámci Európskeho 
spoločenstva (dnes EÚ), ktoré boli dovtedy upravené vo viacerých čiastkových smerniciach. 
 Konkrétne išlo o nasledujúce smernice Rady: 64/221/EHS,5 68/360/EHS,6 
72/194/EHS,7 73/148/EHS,8 75/34/EHS,9 75/35/EHS,10 90/364/EHS,11 90/365/EHS12 a 
93/96/EHS.13  
 Všetky tieto smernice a oprávnenia z nich vyplývajúce boli smernicou 2004/38/ES 
nahradené.  
 V nadväznosti na jej prijatie došlo na základe Nariadenia Komisie (ES) 635/200614 
z 25. apríla 2006 k zrušeniu Nariadenia Rady (EHS) 1251/70.15 
 

III. Osobná pôsobnosť práva na slobodný pohyb a pobyt 
 
 Sloboda voľného pohybu osôb sa pôvodne vzťahovala len na ekonomicky aktívnych 
občanov členských štátov, teda zamestnancov, resp. pracovníkov, ako i samostatne zárobkovo 
činné osoby.  
 Ostatné skupiny obyvateľstva sa tak na príslušné oprávnenia nemohli odvolávať. Po 
zakotvení inštitútu občianstva EÚ do primárneho práva došlo k postupnému rozširovaniu 
oprávnení rôznych nových skupín beneficientov, ako napr. študentov či dôchodcov.  
 Práve z tohto dôvodu možno práve Maastrichtskú zmluvu považovať za prelomovú. 
Od jej prijatia sa právo na slobodný pohyb a pobyt totiž garantuje všetkým občanom Únie, 
bez ohľadu na ich ekonomickú aktivitu.  
 Samotná smernica sa však netýka len práv občanov Únie, ale vzťahuje sa aj na ich 
rodinných príslušníkov.  
 Toto oprávnenie je dôležité najmä v prípadoch, kedy títo nie sú sami občanmi Únie.  
V zmysle čl. 2 ods. 2 smernice je možné za príbuzného považovať nielen manžela či manžel-

                                                 
4 Nariadenie Rady (EHS) 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva. 
5 Smernica Rady 64/221/EHS z 25. februára 1964 o pohybe a pobyte cudzích štátnych príslušníkov, prijatých 
z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. 
6 Smernica Rady 68/360/EHS z 15. októbra 1968 o odstránení prekážok pohybu a pobytu pracovníkov členských 
krajín a ich rodinných príslušníkov v rámci spoločenstva. 
7 Smernica Rady 72/194/EHS z 18. mája 1972 o rozšírení pôsobnosti smernice z 25. februára 1964 o koordinácii 
osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzích štátnych príslušníkov, prijatých z dôvodov verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, na pracovníkov využívajúcich právo ostať na území členského 
štátu po tom, ako boli v tomto štáte zamestnaní. 
8 Smernica Rady 73/148/EHS z 21. mája 1973 o zrušení obmedzení pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre 
štátnych príslušníkov členských štátov so zreteľom na usedenie sa a poskytovanie služieb. 
9 Smernica Rady 75/34/EHS zo 17. decembra 1974 o práve štátnych príslušníkov zostať na území iného členské-
ho štátu po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti. 
10 Smernica Rady 75/35/EHS zo 17. decembra 1974 rozširujúca rozsah smernice 64/221/EHS o koordinácii oso-
bitných opatrení o pohybe a pobyte cudzincov, prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti 
alebo verejného zdravia, aby zahŕňala štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí si uplatnia právo zostať na 
území iného členského štátu po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti v danom štáte. 
11 Smernica Rady 90/364/EHS z 28. júna1990 o práve pobytu. 
12 Smernica Rady 90/365/EHS z 28. júna 1990 o práve pobytu pre zamestnané osoby a samostatne zárobkovo 
činné osoby po skončení ich pracovnej činnosti. 
13 Smernica Rady 93/96/EHS z 29. októbra 1993 o práve študentov na pobyt. 
14 Nariadenie Komisie (ES) 635/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 1251/70 o práve 
pracovníkov zostať na území členského štátu po skončení zamestnania v tomto štáte. 
15 Nariadenie Rady (EHS) 1251/70 z 29. júna 1970 o práve pracovníkov zostať na území členského štátu po 
skončení zamestnania v tomto štáte. 
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ku občana EÚ, ale taktiež aj partnera, s ktorým občan Únie uzavrel registrované partnerstvo 
na základne platnej a účinnej legislatívy daného členského štátu EÚ, ktorá zrovnoprávňuje 
registrované partnerstvá s manželstvami.  
 Za rodinného príslušníka možno ďalej považovať aj priamych potomkov občana Únie, 
ktorí ešte nedovŕšili 21. rokov veku alebo sú nezaopatrenými osobami, ako aj priamych po-
tomkov manželského partnera, resp. v prípade zrovnoprávnenia aj registrovaného partnera.  
 Za rodinného príslušníka sa taktiež považujú závislí príbuzní občana Únie po vzostup-
nej línii, ako aj takéto osoby manželského partnera, resp. registrovaného partnera v prípade 
jeho zrovnoprávnenia.  
 Týmto osobám je priznané právo vstupovať a pobývať na území členských štátov 
Únie, rovnako ako je priznané samotnému občanovi EÚ, čo je dôležité najmä v prípade, že 
ide o štátnych príslušníkov tretích krajín. 

V zmysle čl. 3 ods. 2 smernice patrí medzi ďalšie oprávnené osoby aj partner, s kto-
rým má občan Únie riadne osvedčený trvalý vzťah, ako aj akýkoľvek ďalší rodinní príslušníci 
nespadajúci pod definíciu čl. 2 ods. 2 smernice, ktorí sú v krajine, z ktorej prišli, nezaopatre-
nými osobami alebo členmi domácnosti občana Únie, alebo si ich vážne zdravotné dôvody 
prísne vyžadujú osobnú starostlivosť zo strany občana Únie.  

Ide pritom o veľmi široko definované pojmy, pod ktoré je možné zahrnúť široký okruh 
osôb. Tejto skupine beneficientov však smernica negarantuje rovnaké oprávnenia ako príbuz-
ným definovaným v čl. 2 ods. 2 smernice, keďže hostiteľský štát je v súvislosti s nimi povin-
ný len vykonať rozsiahle preskúmanie osobných okolností a zdôvodniť akékoľvek odmietnu-
tie vstupu alebo pobytu týmto osobám.  

V súvislosti s transpozíciou definície rodinných príslušníkov podľa čl. 2 ods. 2 smer-
nice 2004/38/ES Európska komisia síce konštatovala všeobecnú spokojnosť, k spôsobu trans-
pozície práv ostatných rodinných príslušníkov podľa čl. 3 ods. 2 však už mala výhrady.16 

Niektoré štáty príslušné ustanovenie síce transponovali dokonca priaznivejšie ako to 
vyžadovala smernica cez rozšírenie automatického práva na pobyt s občanom Únie aj na túto 
kategóriu rodinných príslušníkov, iné štáty však príslušné ustanovenie netransponovali správ-
ne.  

Častým nedostatkom bolo vyžadovanie splnenia dodatočnej podmienky predchádzajú-
ceho legálneho pobytu rodinného príslušníka z tretej krajiny v inom členskom štáte. Túto po-
žiadavku pritom zakotvili nielen právne úpravy, ale vyplývala aj z viacerých administratív-
nych opatrení, pričom bola odôvodňovaná viacerými rozsudkami Súdneho dvora EÚ, ktoré 
boli vydané ešte pred nadobudnutím účinnosti smernice.17  

Samotná požiadavka však nevyplýva ani zo znenia smernice a nebola ani zakotvená 
v pôvodnom nariadení Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spolo-
čenstva. 

Uplatňovanie podmienky predchádzajúceho pobytu na území niektorého iného člen-
ského štátu viedlo v konečnom dôsledku k množstvu sťažností. Súdny dvor EÚ preto násled-
ne usúdil, že je potrebné, aby prehodnotil svoj pôvodný postoj.  

Vo svojom rozsudku v prípade Metock rozhodol, že smernica síce nebráni členským 
štátom bojovať proti zneužívaniu úniových práv, samotná požiadavka predchádzajúceho le-
gálneho pobytu sa však musí považovať za nezlučiteľnú s úniovým právom.18  

                                                 
16 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie 
a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, KOM (2008)  
840 v konečnom znení, bod 3.1. 
17 Rozsudok Súdneho dvora z 23. septembra 2003 vo veci C-109/01: Secretary of State for the Home Depar-
tment proti Hacene Akrich. 
18 Rozsudok Súdneho dvora z 25. júla 2008 vo veci C-127/08: Blaise Baheten Metock a iní proti Minister for 
Justice, Equality and Law reform. 
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To znamená, že každej osobe, aj keď je z tretej krajiny, ktorá je rodinným príslušní-
kom občana Únie a sprevádza ho, je priznané oprávnenie vstupovať a pobývať na území člen-
ských štátov EÚ bez ohľadu na jej predošlý pobyt.  

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že sa týmto spôsobom do istej miery zabránilo 
členským štátom bojovať s prisťahovalectvom a so zneužívaním práv garantovaných úniovým 
právom, nie je tomu tak.  

Aj naďalej členské štáty majú vyvíjať aktivity nasmerované voči nelegálnym prisťa-
hovalcom a uzatváraniu účelových manželstiev tak, ako to stanovuje priamo čl. 35 smernice. 
Rovnako naďalej platí, že členské štáty majú možnosť zamietnuť právo vstupu osobe v tom 
prípade, ak to odporuje verejnému poriadku, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu. Každému 
takémuto zamietnutiu však musí predchádzať dôsledné a individuálne preskúmanie daného 
prípadu.  

Obdobne tak môžu členské štáty uložiť a vykonávať príslušné sankcie voči osobám 
z tretích štátov, ktorí pred tým, ako sa stali rodinnými príslušníkmi občana Únie, porušili svo-
jim vstupom na jeho územie právne predpisy týkajúce sa prisťahovalectva. Ak sa však medzi-
časom táto osoba stala príbuzným občana Únie v zmysle definície obsiahnutej v smernici, nie 
je možné ju za toto porušenie právnych predpisov z daného členského štátu vyhostiť. 
 Z judikatúry Súdneho dvora EÚ ďalej vyplýva, že úniovému právu neodporuje taká 
vnútroštátna úprava, na základe ktorej je možné obmedziť právo štátneho príslušníka členské-
ho štátu cestovať na územie iného členského štátu Únie najmä preto, že tento občan sa tam 
zdržiaval v situácii nezákonného pobytu.  
 Správanie tohto občana je však potrebné hodnotiť individuálne na základe posúdenia, 
či predstavuje skutočné (nielen potenciálne) existujúce a dostatočne závažné ohrozenie aspoň 
jedného zo základných záujmov spoločnosti, akými sú verejný poriadok či bezpečnosť a ve-
rejné zdravie. Toto obmedzujúce opatrenie musí byť navyše vhodné na zabezpečenie cieľa, 
ktorý štát sleduje a nesmie prekročiť rámec toho, čo je na jeho dosiahnutie nevyhnutné.19 
 

IV. Právo vstupu a pobytu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov 
 
 Článok 5 ods. 2 a 4 smernice zakotvuje pravidlo, podľa ktorého môžu členské štáty od 
rodinných príslušníkov občana Únie pochádzajúcich z tretích krajín požadovať na účely vstu-
pu iba vstupné víza, pričom im zároveň musia umožniť tieto víza získať.  
 Vstupné víza sa majú udeľovať na základe zrýchleného postupu a bezplatne čo najskôr 
na základe žiadosti.  
 Ak by takáto osoba nemala potrebné doklady vrátane cestovného pasu s vízom, člen-
ský štát je ešte pred jej vrátením do štátu pôvodu povinný umožniť, aby tieto doklady získala, 
alebo aby preukázala iným spôsobom skutočnosť, že sa na ňu oprávnenia plynúce z práv na 
voľný pohyb a pobyt v zmysle smernice vzťahujú.  
 Takéto vymedzenie povinností a oprávnení však bolo znova veľmi vágne a ich výklad 
v jednotlivých členských štátoch bol rôzny. Aj z tohto dôvodu Komisia vo svojej správe kon-
štatovala, že iba veľmi málo členských štátov prijalo také opatrenia, ktoré skutočne umožnia 
zrýchlené získanie potrebných víz. Ako problematické hodnotila najmä vyžadovanie viace-
rých dokladov, ktoré by mali dokumentovať ich ubytovanie, či dostatok finančných zdrojov, 
pozvanie, zabezpečenie cesty späť a podobne, čo však ide nad rámec požiadaviek smernice.20 

                                                 
19 Rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 2008 vo veci C-33/07: Ministerul Administratiei si Internelor - Directia 
Generala de Pasapoarte Bucuresti proti Gheorghe Jipa. 
20 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie 
a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, KOM (2008)  
840 v konečnom znení, bod 3.2. 
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 Ďalším čiastkovým oprávnením, ktoré sa odvodzuje od práva vstupu a pobytu 
v zmysle čl. 2 bod 2 smernice, je právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov pobývať 
na území členského štátu počas troch mesiacov, a to bez vyžadovania splnenia akýchkoľvek 
podmienok za predpokladu, že majú platný občiansky preukaz alebo pas.  
 V tomto prípade ide teda len o krátkodobý pobyt, ktorý by mal slúžiť najmä na účely 
návštev či rekreácie.  
 Pri pobyte, ktorý je dlhší ako tri mesiace, sú členské štáty oprávnené požadovať regis-
tráciu na základe povinného či dobrovoľného registračného systému.  
 Takýto pobyt môže byť navyše podmieňovaný aj splneným ďalších požiadaviek. Mig-
rujúci občan Únie by mal preukázať, že v hostiteľskom členskom štáte je v pracovnom či ob-
dobnom pomere, alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou. Na tieto účely by mal predlo-
žiť pracovnú zmluvu či iný doklad preukazujúci pracovnoprávny vzťah alebo potvrdenie 
o samostatnej zárobkovej činnosti.  
 Ak občan nepreukáže tieto skutočnosti, mal by preukázať, že na pobyt na území dané-
ho štátu má dostatok finančných zdrojov pre seba a tiež pre ostatných svojich príbuzných, 
ktorí ho sprevádzajú tak, aby nepredstavovali záťaž pre sociálny systém krajiny.  
 Súčasne musí preukázať komplexné krytie nemocenského poistenia na obdobie poby-
tu. 
 Poslednou možnosťou je štúdium či vzdelávanie rôzneho druhu, pri ktorom sa rovnako 
preukazuje tak pokrytie nemocenského poistenia, ako aj dostatočné vlastné príjmy s cieľom, 
aby sa študent nestal záťažou pre sociálny systém hostiteľského štátu.  
 Štáty pritom nesmú vyžadovať priame preukázanie zdrojov príjmov, ale je postačujú-
ce, ak túto skutočnosť vyhlási sám študent. S týmto vyhlásením sa totiž priamo spája strata 
jeho nároku na dávky zo systému sociálneho zabezpečenia v danom štáte.  
 Pri transpozícii smernice spôsobovalo problémy najmä stanovenie hranice základnej 
(minimálnej) výšky príjmov, ktorú by mala daná osoba preukázať.  
 Takéto ustanovenie pritom smernica priamo zakazuje, nakoľko uvádza, že každý prí-
pad musí byť hodnotený individuálne a takýmto spôsobom dochádza k neprípustnému vše-
obecnému určeniu, ktoré individuálne okolnosti a osobitosti nezohľadňuje.  
 Súdny dvor v tejto súvislosti judikoval, že pokiaľ by štát vyžadoval, aby finančné pro-
striedky mali k dispozícii samotné osoby pobývajúce na jeho území dlhšie obdobie, pričom by 
sa nemohli odvolávať na príjmy, ktoré majú ich príbuzní v danej krajine, išlo by v podstate o 
ďalšiu požiadavku, ktorá by existovala popri podmienke preukázania dostatočných finanč-
ných prostriedkov.21  
 Takáto požiadavka pritom jednak nie je v smernici vôbec uvedená a zároveň by ne-
primeranou mierou zasahovala do základného práva na voľný vstup a pobyt.  
 V tomto prípade však hrozí, že príbuzní, alebo iné finančne podporujúce osoby, po 
určitom čase prestanú podporovať danú osobu a táto ostane bez primeraných prostriedkov.  
 Súdny dvor EÚ však v tejto súvislosti konštatoval, že tento dôsledok je vždy latent-
ným nebezpečenstvom, ktoré však nemôže mať vplyv na samotný vstup a pobyt na území 
hostiteľského štátu.  
 Nebezpečenstvo je pritom podmienené okolnosťami, ktoré je veľmi ťažké, resp. ne-
možné vopred predpokladať a nemožno ich v žiadnom prípade prezumovať vopred.  
 Členským štátom je v zmysle smernice umožnené uplatniť rôzne formy ďalších opat-
rení, ktoré im iným spôsobom zabezpečia ochranu svojich národných sociálnych systémov 
pred nadmernou záťažou.  
 Pôvod finančných prostriedkov členskými štátmi teda skúmaný byť nemôže a nemôžu 
byť vyžadované ani doklady, ktoré majú pôvod preukazovať. Vždy však členské štáty môžu 
                                                 
21 Rozsudok Súdneho dvora z 19. októbra 2004 vo veci C-200/02: Kunqian Catherine Zhu a Man Lavette Chen 
proti Secretary of State for the Home Department.  



17 
 

posudzovať skutočnú existenciu týchto prostriedkov a samozrejme aj ich disponibilitu vo 
vzťahu k posudzovanej osobe.22 
 

V. Záver 
 
 Smernica 2004/38/ES bola pre rozvoj inštitútu občianstva Únie nepochybným príno-
som, nakoľko zhrnula viaceré oprávnenia občanov Únie vzťahujúce sa na voľný pohyb 
a pobyt na území členských štátov.  
 Upravila pritom najmä podmienky výkonu príslušných práv, ako aj ich možné obme-
dzenia z dôvodu ochrany verejného poriadku, verejnej bezpečnosti či verejného zdravia.  
 Občanom Únie tak predovšetkým prislúcha právo na pobyt do troch mesiacov len na 
základe dokladu totožnosti, právo na pobyt po troch mesiacoch na základe registračného po-
tvrdenia, ako aj právo získať trvalý pobyt, ak sa na území hostiteľského štátu zdržiavali mi-
nimálne päť rokov.  
 Smernica však navyše výrazným spôsobom posilnila aj postavenie rodinných prísluš-
níkov občanov Únie, teda aj pracovníkov v zmysle Zmluvy, a to rozšírením uplatniteľnosti 
jednotlivých oprávnení aj na tieto osoby, ale len za podmienky, že sprevádzajú občana Únie 
pri využívaní jeho práva na slobodný pohyb a pobyt. 
 V Slovenskej republike prebehla transpozícia smernice bez výraznejších pochybení. 
V tomto zmysle aj Komisia vo svojej správe konštatovala, že v porovnaní s ostatnými člen-
skými štátmi Únie, došlo k podstatne menšiemu množstvu neuspokojivých, nesprávnych či 
neúplných transformácii článkov smernice do vnútroštátnej legislatívy.  
 Nezávisle od potreby dôslednej práce v oblasti legislatívy vo všetkých členských štá-
toch je však potrebné vysloviť požiadavku presnejšieho formulovania znenia smerníc inštitú-
ciami Únie podieľajúcimi sa na legislatívnom procese, vďaka čomu sa predíde problémom 
vyplývajúcim z veľmi širokého interpretačného priestoru, ktorý sa v opačnom prípade pre 
národné legislatívy otvára. 
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Pracovnoprávne aspekty výkonu verejnej/štátnej služby  
v podmienkach Slovenskej republiky 

 
prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 

JUDr. Vladimír Minčič  
 

I. Úvod 
 

V celej histórii ľudstva a organizovanej spoločnosti ľudí si títo vytvárali regulované 
spoločenstvá, ktorých hlavnou úlohou bola a je ochrana spoločenských a verejných záujmov 
tohto spoločenstva.  

Postupne sa tak ľudstvo prepracovalo od rodinných cez územné až po štátne spoločen-
stvá, ktoré boli regulované spočiatku náboženskými, morálnymi a etickými normami správa-
nia sa.  

Súčasná spoločnosť, tak ako ju poznáme, už nebazíruje na dodržiavaní týchto, podľa 
niektorých autorov, už zastaraných foriem regulácie spoločenských vzťahov.  

Základom novodobého štátneho usporiadania je právo a právne normy ako najvyšší 
regulátor vzťahov v spoločnosti, a normy správania sa, ktoré nemajú právny základ (napr. 
etické, morálne, náboženské) predstavujú len druhoradý regulačný mechanizmus úpravy spo-
ločenských vzťahov, ktoré síce nie sú priamo zakázané, avšak štát ich používa len vo výni-
močných prípadov a na vyplnenie medzier v práve (dobré mravy, obchodné zvyklosti, etické 
správanie a pod.).  

Štát tak okrem iného predstavuje umelo vytvorený subjekt, ktorému občania (obyvate-
lia štátneho územia) prepožičali moc (verejnú/štátnu) na to, aby spravoval, chránil a bránil ich 
záujmy.  

Štát v novodobom ponímaní vykonáva svoje základné úlohy prostredníctvom už spo-
mínaných právnych noriem a práva ako takého, ktoré regulujú viac či menej všetky vzťahy 
v štáte. Štátu na to slúži vytvorená organizačná sústava verejnej správy, prostredníctvom kto-
rej realizuje svoje úlohy. 

Nato, aby štát mohol tieto obyvateľmi mu zverené úlohy plniť, musí disponovať kva-
litným a početným personálnym substrátom, prostredníctvom ktorého vykonáva štátnu (verej-
nú) moc na vymedzenom území.  

Práve otázka tohto personálneho substrátu štátnej (verejnej) moci je v odborných kru-
hov pod neustálym drobnohľadom.  

Otázka výkonu verejnej služby, teda plnenia štátnych a verejných úloh konkrétnymi 
fyzickými osobami, totiž priamo vplýva na samotnú efektívnosť a kvalitu výkonu štátnej (ve-
rejnej) moci. 

 
II. Verejná služba 

 
Pojem „verejná služba“, resp. „štátna služba“ (v užšom ponímaní, pozn. autorov) vy-

chádza z pojmov verejná moc a štátna moc, avšak vzhľadom na tematické zameranie tohto 
vedeckého článku sa týmito pojmami ďalej nebudeme podrobne zaoberať.  

Pri vymedzovaní pojmu „verejná moc“ budeme ďalej rozumieť riadiaci systém skupi-
ny ľudí  (spoločnosti), ktorá je relatívne nezávislá (t. j. suverénna) od mocenských systémov 
iných skupín.1  

Pod pojmom „verejná moc“ sa pritom subsumuje viacero druhov moci, ako napr. zá-
konodarná, výkonná, súdna moc a pod. Verejnou mocou v spoločnosti organizovanej vo for-
                                                 
1 K tomu pozri aj Kuril, J.: Štátna služba. Bratislava : APZ, 2006, s. 58. 
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me štátu je štátna moc. Štátna moc je najvyššou a najsilnejšou mocou nad všetkými druhmi 
verejnej moci v štáte.2  

„Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodar-
nej, výkonnej a súdnej a za istých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších 
subjektov.“3 

Z tohto pohľadu je potom možné verejnú (štátnu) službu vnímať ako realizátora, resp. 
vykonávateľa vo vzťahu k verejnej (štátnej) moci. Verejná služba predstavuje tú časť verejnej 
moci, ktorá smeruje k jej adresátom. V prípade takto vymedzenej verejnej služby ide o jej tzv. 
materiálne vymedzenie. Tento pojem vo svojej podstate v sebe zahŕňa všetky činnosti spojené 
s výkonom verejnej správy (výkonnej moci ako súčasti verejnej moci, pozn. autorov). 

V zmysle formálneho vymedzenia pojmu „verejná služba“ sa verejná služba chápe ako 
okruh tých zamestnancov vykonávajúcich závislú prácu, ktorí sú v právnom vzťahu s práv-
nickou osobou verejného práva. 

Pojem „verejná služba“ možno charakterizovať materiálnymi a formálnymi znakmi. 
V legislatíve krajín aplikujúcich inštitúty verejnej služby prevažuje však formálne kritérium. 
Pri pojme „verejná služba“ nejde ani tak o druh činnosti, ktorá sa bude vykonávať, teda nie 
o to, o akú činnosť ide, či je vo verejnom záujme, alebo nie (materiálna teória), ale skôr o to, 
či činnosť osôb, ktoré ju vykonávajú, predstavuje službu (výkon práce) v prospech právnickej 
osoby verejného práva (formálna teória).4 

Uvedená charakteristika verejnej služby v našich podmienkach v podstate korešpondu-
je s vymedzením verejnej správy z organizačného a funkčného hľadiska.  

„V organizačnom poňatí verejnú správu predstavuje najmä štát reprezentovaný vlast-
nými orgánmi a verejnoprávne subjekty ako predstavitelia a nositelia verejnej moci.“5  

Toto vymedzenie verejnej správy sa zameriava najmä na nositeľov výkonnej moci, te-
da tých, ktorí realizujú výkonnú moc v štáte.  

A práve z tohto pohľadu, môžeme pojem „verejná služba“ vo formálnom zmysle 
skomparovať s pojmom „verejná správa“ v zmysle organizačnom.  

Z funkčného hľadiska pojem „verejná správa“ korešponduje najmä so samotnou čin-
nosťou verejnej správy, a to tak dovnútra, ako aj navonok.  

„V rovine štátnej činnosti môžeme verejnú správu vymedziť ako tú štátnu činnosť, kto-
rú vykonáva štát popri zákonodarstve a súdnictve.“6  

Takéto vymedzenie verejnej správy je možné stotožniť s pojmom „verejná služba“ 
v materiálnom zmysle slova. 

Na základe uvedeného sme dospeli k názoru, že pojmy „verejná moc“, „verejná sprá-
va“ a „verejná služba“ sú si obsahovo veľmi podobné, a v určitom merite dokonca totožné. 

Organizačné a funkčné vymedzenie verejnej správy (verejnej služby) nám umožňuje, 
v spojení s osobným prvkom, zaregistrovať niekoľko obmenených podôb ich vzájomného 
prepojenia: 1) verejná správa – verejná služba – verejný zamestnanec (najširšie vyjadrenie); 
2) štátna správa  – štátna služba – štátny zamestnanec (štátny úradník); 3) verejná správa (bez 
štátnej správy) – verejná služba (bez štátnej služby) – verejný zamestnanec (bez štátneho za-
mestnanca), t. j. užšie vyjadrenie. 

Najširšie vyjadrenie (obsah a rozsah) predstavuje prvá rovina vzťahu verejná správa 
(verejná služba) a personálny prvok, ktorý ju realizuje. Ak vychádzame z materiálnej a for-
málnej teórie verejnej služby, tak za verejnú službu považujeme činnosť vykonávanú vo ve-
rejnej správe, v celom jej kontexte chápania, t. j. v štátnej správe, samospráve a vo verejno-

                                                 
2 Kuril, J.: Štátna služba. Bratislava : APZ, 2006, s. 58. 
3 Vrabko a kol.: Správne právo – Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2012, s. 3. 
4 Műller, B.: Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst. München : Verlag Vahlen, 1992, s. 2. 
5 Průcha, P.: Základy správního práva a veřejné správy. Brno : Masarykova univerzita, 1994, s. 26. 
6 Škultéty, P.: Správne právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Bratislava : VO PF UK, 1997, s. 10. 
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právnych korporáciách, resp. tiež okruh osôb, ktoré vykonávajú službu (výkon práce) v pro-
spech právnickej osoby verejného práva. 

Často používaným, praktickým východiskom pre vymedzenie verejnej služby, je od-
meňovanie ich zamestnancov z verejného rozpočtu.  

Takto k danému problému pristupuje aj Odporúčanie Rady Európy. V rámci  tohto 
vymedzenia sa potom definujú skupiny zamestnancov, ktorých pomery sa vo väčšej či menšej 
miere odchyľujú od obecnej regulácie zamestnaneckých (pracovnoprávnych) vzťahov. 

Vzhľadom na tému nášho článku však budeme ďalej pokračovať v intenciách pracov-
noprávneho vymedzenia verejnej služby, resp. verejnej služby z formálneho hľadiska.  

Našim cieľom bude vymedziť pojem „verejnej služby“ z pohľadu právneho postavenia 
personálneho prvku verejnej správy (verejnej služby) a jeho pracovnoprávnych aspektov. 

Verejnú službu budeme ďalej vnímať ako tú časť verejnej správy z personálneho hľa-
diska, prostredníctvom ktorej dochádza k realizácii výkonnej moci v štáte, pričom sa zame-
riame predovšetkým na tie druhy verejnej služby, ktoré sú v organizačnom poňatí verejnej 
správy zastúpené v najväčšom počte, a teda štátnu službu a výkon prác vo verejnom záujme.  

Výkon verejnej služby (verejnej správy) konkrétnym na to povereným zamestnancom 
vo verejnej správe je svojim obsahom predmetom právnych noriem viacerých právnych od-
vetví, a to najmä ústavného, pracovného a v neposlednom rade aj správneho práva.   

Právny režim pracovnoprávneho postavenia zamestnancov vo verejnej službe vychá-
dza z právnych noriem pracovného práva, avšak obsahovo ich možno v určitých prípadoch 
zaradiť aj medzi normy práva správneho (disciplinárne trestanie v prípade štátnej služby). 

 Základnými normami upravujúcimi právne postavenie zamestnancov v štátnej správe 
a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme sú zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej 
službe v znení neskorších predpisov a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov.7  

Práve tieto právne predpisy predstavujú základný právny rámec výkonu verejnej služ-
by (rozumej štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme, pozn. autorov).  

Aj napriek tomu, že predmetom pracovnej náplne oboch druhov zamestnancov vo ve-
rejnej správe je v mnohých prípadoch rovnaká činnosť, tak nakoľko v prípade výkonu štátnej 
služby a výkonu práce vo verejnom záujme ide o rôzne právne postavenie zamestnancov 
z pracovnoprávneho hľadiska, budeme sa ďalej venovať iba pracovnoprávnym aspektom štát-
nej služby, ktorá v odborných kruhoch vyvoláva najväčšie polemiky ohľadne je zaradenia do 
konkrétneho právneho odvetvia.  

Výkon prác vo verejnom záujme má totiž viac súkromnoprávny charakter.  
Pracovný pomer tu síce je založený so zamestnávateľom, ktorý je orgánom verejnej 

správy, resp. plní verejný záujem, avšak až na niekoľko výnimiek, sa riadi vyslovene základ-
ným pracovnoprávnym predpisom, t. j. Zákonníkom práce. 
 
 
 
 
                                                 
7 Pojmy „verejná (štátna) služba“ a „právne pomery verejných (štátnych) zamestnancov“ sú si síce veľmi blízke, 
avšak nie identické. V tejto súvislosti zastávame názor, že názvy (označenie) právnych predpisov upravujúcich 
právne pomery verejných zamestnancov by nemali znieť „zákon o verejnej službe“, „zákon o štátnej službe“, ale 
skôr „zákon o právnom postavení štátnych úradníkov“, „zákon o právnom postavení verejných zamestnancov 
alebo zamestnancov verejných (štátnych) služieb“, resp. „zákon o štátnej službe a právnom postavení (pome-
roch) štátnych úradníkov (úradníkov)“ a pod. Príkladov realizujúcich takýto prístup môžeme uviesť niekoľko. 
Napríklad predpisy upravujúce výkon verejnej (štátnej) služby verejnými (štátnymi) zamestnancami sú označené 
názvami: v Nemecku „Beamtengesetz“ (úradnícky zákon), v Rakúsku „Beamten-Dienstrechtsgesetz“ (úradnícky 
služobnoprávny zákon), v Maďarsku „zákon o právnom postavení štátnych úradníkov“ a „zákon o právnom 
postavení štátnych zamestnancov“ a pod. 
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III. Štátna služba 
 

Štátnu službu je možné v intenciách právneho poriadku Slovenskej republiky chápať 
vo viacerých rovinách. 

Po prvé, v rovine jej organizačnej stránky, t. j. ako súčasť organizačného systému štá-
tu, ako súčasť štátneho aparátu. 

Po druhé, z pohľadu určitej činnosti – ide o činnosť štátnych zamestnancov pri usku-
točňovaní funkcií štátu. 

Po tretie, ako okruh osôb – vymedzuje určitý okruh osôb (štátnych zamestnancov)  v 
 službách štátu. 

Po štvrté, ako právny režim – vyjadruje spôsob usporiadania právnej úpravy štátnych 
zamestnancov. 

Po piate, ako právny vzťah – predstavuje právny vzťah štátnych zamestnancov k štátu, 
resp. po šieste, ako  právny inštitút, t. j. v zmysle súhrnu právnych noriem upravujúcich špeci-
fickú, homogénnu skupinu spoločenských vzťahov. 

Práve právny režim štátnej služby predstavuje právnu úpravu už niekoľkokrát spomí-
naného právneho statusu štátnych zamestnancov. V podstate ide o súbor všetkých právnych 
noriem, ktoré svojim obsahom ovplyvňujú právne postavenie štátnych zamestnancov, vznik, 
zmenu, skončenie, práva a povinnosti, zodpovednosť štátnych zamestnancov. 

V systéme noriem regulujúcich štátnu službu sa rozlišujú normy hmotnoprávne a pro-
cesnoprávne. Hmotnoprávne normy v inštitúte  štátnej služby zakotvujú zásadné črty (znaky) 
tohto inštitútu. Patria sem napr. princípy štátnej služby, pojem „štátneho zamestnanca“, jeho 
práva a povinnosti, právne obmedzenia, lehoty, záruky a kompenzácie, atestácie, disciplinárna 
zodpovednosť atď. Procesnoprávne normy upravujú vzťahy, ktoré smerujú k splneniu záväz-
kov (práv a povinností) obsiahnutých v hmotnoprávnych ustanoveniach. V inštitúte štátnej 
služby nachádzame špecifické procesné ustanovenia ohľadne postupu vo veci prijatia do za-
mestnaneckého vzťahu v štátnej službe, disciplinárneho konania, skončenia zamestnaneckého 
vzťahu v štátnej službe a pod.8 

Štátna služba je v zmysle organizačného vykonávaná v tzv. štátnozamestnaneckom 
pomere. Ide o atypický výkon závislej práce, ktorý je realizovaný vo verejnoprávnom vzťahu. 
Verejnoprávnu povahu týchto vzťahov je možné odvodiť z povahy činností, ktoré zamestnan-
ci v štátnej správe vykonávajú.  

Ide o činností, ktoré spočívajú v plnení úloh štátu, bezprostrednej účasti na výkone 
štátnej správy, na realizácii štátnej moci prostredníctvom štátnych orgánov a ďalších splno-
mocnených subjektov.  

„Štátna služba na účely tohto zákona je činnosť, ktorou štátny zamestnanec v rozsahu 
ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom plní úlohy štátneho orgánu pri vy-
konávaní štátnej správy alebo plní úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v služobnom úra-
de v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby.“9 

Rovnako vníma charakter štátnozamestnaneckých vzťahov aj M. Kuril , ktorý sa vy-
jadril, že cit.: „štátnozamestnanecké vzťahy sú v súčasnosti lege artis koncipované ako vzťahy 
verejnoprávne, legislatívne oddelené od ostatných zamestnaneckých vzťahov. Charakteristic-
ké znaky vyplývajú zo samotnej podstaty týchto vzťahov a z povahy plnenia vykonávaných 
úloh.“10 

Štátnozamestnanecký pomer je svojou povahou pracovnoprávnym vzťahom verejno-
právnej povahy, ktorý odborníci zaraďujú do skupiny tzv. obdobných pracovnoprávnych 
vzťahov. Sú to pracovnoprávne vzťahy, na ktoré sa vzťahuje osobitná právna úprava, pričom 
                                                 
8 Starilov, J. N.: Inštitút štátnej služby: obsah a štruktúra. In Gosudarstvo i pravo, no. 5, 1996, s. 14. 
9 § 5 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov. 
10 Kuril, M. a kol.: Základy pracovného práva. Bratislava : VŠEMvs, 2009, s. 101. 
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zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZP“), 
teda základný pracovnoprávny predpis upravujúci výkon závislej práce v súkromnej (podni-
kateľskej) sfére, sa na nich vzťahuje iba prostredníctvom delegovanej alebo subsidiárnej pô-
sobnosti. Na štátnozamestnanecký pomer sa ZP vzťahuje len delegovane. 

Predmetom štátnej služby štátneho zamestnanca je výkon zákonom presne stanove-
ných činností, ktoré svojím charakterom predstavujú výkon závislej práce pre konkrétny sub-
jekt verejného práva, ktorého organizačné zaradenie spadá do štátnej správy ako súčasti ve-
rejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky.  

Práve charakter výkonu činností v štátnej službe ako závislej práce najviac približuje 
štátnozamestnanecký vzťah k typickému pracovnému pomeru, ktorý je základným pracovno-
právnym vzťahom, na základe ktorého je vykonávaná závislá práca v súkromnej sfére. 

V zmysle § 1 ods. 2 ZP sa za závislú prácu považuje každá práca, ktorá je vykonávaná 
osobne, v pracovnom čase, na pokyn zamestnávateľa, v mene zamestnávateľa, za odmenu a 
v osobnej podriadenosti zamestnanca voči zamestnávateľovi.  

Výkon štátnej služby sa svojim spôsobom dá v jeho jednotlivých charakteristických 
prvkoch subsumovať pod definíciu závislej práce, tak ako ju definuje ZP.  

V prípade štátnej služby totiž ide prácu, ktorá je vykonávaná na pokyn nadriadeného, 
ktorým je v prípade štátnej služby vedúci služobného úradu, a ktorý je prakticky v pozícii 
zamestnávateľa, alebo iný vedúci zamestnanec s oprávnením ukladať pracovné úlohy podria-
deným štátnym zamestnancom.  

Výkon štátnej služby je rovnako osobným výkonom, keď štátny zamestnanec nemôže 
byť pri výkone svojej práce nahradený iným zamestnancom.  

Výkon štátnej služby sa realizuje v pracovnom čase a za podmienok, ktoré sú ustano-
vené v služobnej zmluve, resp. v inom internom normatívnom právnom akte, ktorý vydáva 
služobný úrad.  

V zamestnaneckých vzťahoch pri výkone štátnej služby, obdobne ako v pracovno-
právnych vzťahoch, je práca uskutočňovaná v určitej osobnej i hospodárskej závislosti od 
zamestnávateľa.  

Štátny zamestnanec nepracuje pre seba, ale v rámci osobnej závislosti musí striktne 
plniť pokyny zamestnávateľa.  

Zároveň výkon práce prebieha tiež v podmienkach hospodárskej závislosti,  to zname-
ná, že štátny zamestnanec pracuje za odmenu, ktorá je hlavným zdrojom zabezpečovania jeho 
existenčných prostriedkov.  

V zmysle platnej právnej úpravy má štátny zamestnanec za vykonanú prácu nárok na 
služobný príjem a naturálne náležitosti. Úprava platových náležitostí u štátnych zamestnancov 
je kategorická, vyplýva z kogentných ustanovení príslušného zákona, výnimkou je osobný 
príplatok ako stimulačná zložka služobného príjmu. 

Do 31. decembra 2012 bol jedným z charakteristických znakov závislej práce v zmysle 
§ 1 ods. 2 ZP aj opakovaný výkon určitých činností, čo v podstate korešponduje s činnosťami, 
ktoré sú vykonávané aj v štátnej službe, keďže aj tu ide o opakovaný výkon konkrétnych čin-
ností.  

V zmysle § 5 ods. 1 zákona o štátnej službe ide v prípade štátnej služby o vykonávanie 
najmä riadenia, rozhodovania, kontroly, dozoru alebo inšpekcie, vnútorného alebo vládneho 
auditu, odbornej prípravy rozhodnutí atď.  

Nakoľko sa jedná o opakované činnosti, nie je pochýb o tom, že predmetom štátnej 
služby je závislá práca, a teda môžeme konštatovať, že ide v prípade výkonu štátnej služby 
o pracovnoprávny vzťah, ktorý je ale založený k inému ako „typickému“ subjektu pracovného 
práva. Ide o už spomínaný verejnoprávny subjekt, teda orgán štátu, ktorý je nositeľom štátnej 
moci, a ktorý disponuje právomocou a pôsobnosťou v oblasti štátnej správy. 
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Na štátnozamestnanecký pomer je nutné sa dívať nie len ako na pracovnoprávny 
vzťah, v rámci ktorého dochádza k výkonu pracovnej činnosti zamestnancom pre zamestnáva-
teľa. Veľmi podstatným znakom štátnozamestnaneckého pomeru a štátnej služby je činnosť 
navonok, ktorú títo zamestnanci vykonávajú, a ktorá nie je a nemôže byť upravená prostred-
níctvom právnych noriem pracovného práva.  

Viacero autorov sa zhoduje v tom, že práve pracovnoprávna povaha štátnozamestna-
neckého pomeru je len predpokladom pre uskutočňovania základného cieľa, ktorý štátna služ-
ba ako taká má vykonávať, a ktorou je realizácia štátnej moci.  

„Pracovné právo je všeobecným základom pracovných vzťahov, avšak v predmete 
a obsahu, ako prvkoch právnych vzťahov spojených s uskutočňovaním štátnej služby, neposti-
huje všetky stránky činnosti štátnych zamestnancov,  predovšetkým  tie, keď títo konajú me-
nom  alebo z poverenia štátu, uskutočňujúc výkonnú a nariaďovaciu činnosť. Vzťahy súvisiace 
s touto činnosťou sú upravené normami správneho práva.“11 

S uvedenou formuláciou sa stotožňujeme aj my, a v tomto smere musíme konštatovať, 
že samotný vznik, priebeh a vôbec existencia štátnozamestnaneckého pomeru ako pracovno-
právneho vzťahu, ktorý je chápaný ako výkon závislej práce štátneho zamestnanca pre za-
mestnávateľa, ktorým je štátny alebo iný orgán, je len právnym základom pre samotné vyko-
návanie výkonnej a nariaďovacej činnosti štátu.  

Pracovnoprávne aspekty štátnozamestnaneckého pomeru tak spočívajú najmä v už 
spomínanom výkone závislej práce pre zamestnávateľa, ale aj v iných „klasických“ pracov-
noprávnych inštitútoch, ako je napr. samotná služobná zmluva.  

Tá má totiž vyslovene pracovnoprávny charakter a jej podobnosť s pracovnou zmlu-
vou, až na niekoľko výnimiek, je vcelku zjavná.  

V zmysle § 27 je uzatváraná medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorým je v 
prípade štátnej služby služobný úrad.  

Čo sa týka samotných náležitostí služobnej zmluvy, tak máme za to, že vzhľadom na 
jej už proklamovanú podobnosť s pracovnou zmluvou, tak nie je prekvapením, že ich majú 
oba zmluvné záväzky takmer totožné, samozrejme s odlišnosťami v služobnej zmluve, ktoré 
súvisia so špecifikami štátnozamestnaneckého pomeru ako verejnoprávneho vzťahu (funkcia 
štátneho alebo vedúceho zamestnanca, odbor alebo druh štátnej služby a pod.).  

Na margo uvedeného môžeme konštatovať, že v prípade služobnej zmluvy nejde o 
normatívny správny akt (konkrétne o správnu dohodu), ale o viac menej typický súkromnop-
rávny dvojstranný právny úkon medzi dvoma účastníkmi obdobného pracovnoprávneho vzťa-
hu.  

Samotnému uzavretiu služobnej zmluvy však predchádza výberové konanie, resp. vý-
ber, ktorý má obdobný charakter ako výberové konanie na obsadenie voľného zamestnanec-
kého miesta v súkromnom sektore až na to, že ide o typicky správno-právny postup v prípade 
vyhlásenia výberového konania, resp. výberu, ako aj v prípade vyhlásenia výsledkov výbero-
vého konania alebo výberu a jeho oznámenia účastníkom výberového konania alebo výberu.  

Na druhej strane ostatné, zákonom dovolené, spôsoby vzniku štátnozamestnaneckého 
pomeru už povahu individuálneho správneho aktu majú, ide napr. o zvolenie, vymenovanie 
 na štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii, vymenovanie do funkcie štatutárneho 
orgánu alebo poverenie výkonom funkcie veľvyslanca v zmysle § 25 zákona o štátnej službe. 

 Práve tieto ostatné (nie služobná zmluva) spôsoby vzniku štátnozamestnaneckého 
pomeru predstavujú jeden z typických znakov verejnoprávnosti štátnozamestnaneckého po-
meru.  

„Už v minulosti sa považovalo menovanie správnym aktom za typický znak verejno-
právnosti v zamestnaneckých právnych vzťahoch. Vtedajšia právna teória uznávala konštruk-

                                                 
11 Lukeš, Z.: Československé správní právo – obecná část. Praha : Panorama, 1981, s. 41. 
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ciu verejnoprávnej pracovnej zmluvy, vychádzajúc z názoru, že menovací akt je prijatím po-
nuky zamestnanca, ktorým sa takáto zmluva uskutočňuje.“12 

Pokiaľ by sme mali hovoriť o čisto pracovnoprávnych aspektoch štátnozamestnanec-
kého pomeru, tak odhliadnuc od ostatných ustanovení zákona o štátnej službe, musíme spo-
menúť najmä § 120 zákona o štátnej službe, ktorý vymenováva všetky ustanovenia ZP, ktoré 
sa vzťahujú na výkon závislej práce štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere 
(delegovaná pôsobnosť ZP).  

Nakoľko ide o preberanie viacerých pracovnoprávnych inštitútov charakteristických 
pre pracovný pomer samotný, tak môžeme konštatovať, že práve v aplikácii týchto ustanovení 
ZP na štátnozamestnanecký pomer sa najviac prejavuje typická pracovnoprávna (súkromnop-
rávna) povaha štátnozamestnaneckého pomeru.  

V zmysle tohto ustanovenia zákona o štátnej službe sa na štátnozamestnanecký pomer 
budú vzťahovať a aplikovať napr. ustanovenia o právnych úkonoch v pracovnoprávnych 
vzťahoch, o zástupcoch zamestnancov (odborové orgány, zamestnanecké rady a dôverníci, 
ako aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a o ich činnosti), 
ďalej ustanovenia o možnosti štátnych zamestnancov podávať sťažnosti v prípade porušova-
nia zákazu diskriminácie,13 či obrátenia sa na súdnu inštanciu v týchto veciach, ale aj vo ve-
ciach porušovania práva na súkromie, či súkromný a rodinný život, zabezpečení práv a povin-
ností z pracovnoprávnych vzťahov, doručovaní v pracovnoprávnych veciach, predzmluvných 
vzťahoch, domáckej práci a telepráci, preradení na inú prácu, ale aj ustanovenia dotýkajúce sa 
skončenia pracovného pomeru a jeho neplatnosti, pracovného času, dovoleniek, kolektívnych 
pracovnoprávnych vzťahov a pod. 

Množstvo ďalších právnych inštitútov typických pre pracovný pomer ako sú skúšobná 
doba, výpovedná doba a pod. pozná štátnozamestnanecký pomer taktiež, avšak ich právna 
úprava sa riadi výlučne zákonom o štátnej službe. 
 

IV. Záver 
 

Samotný inštitút štátnej služby je, ako sme už uviedli, veľmi zložitým právnym vzťa-
hom, ktorého jednotlivé aspekty upravujú právne predpisy z viacerých právnych odvetví.  

Na výkon štátnej služby sa tak dá nazerať nielen ako na skupinu fyzických osôb, ktoré 
vykonávajú štátnu správu, resp. realizujú štátnu moc, a tým ich postavenie vykazuje typické 
črty verejnoprávnej povahy, ale rovnako aj ako na zamestnancov zamestnávateľa, ktorým je 
štát prostredníctvom štátnych a iných orgánov, čo tomuto inštitútu dáva status súkromnopráv-
neho režimu.  

Štátni zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa závislú prácu s typickými črtami 
pracovnoprávnej povahy.  

Nakoľko v prípade výkonu štátnej služby ide o výkon štátom stanovených úloh v ob-
lasti štátnej správy, a množstvo aspektov jej výkonu sa spravuje normami správneho práva, 
musíme na záver konštatovať, že výkon štátnej služby je viac verejnoprávnym pomerom 
(vzťahom) ako súkromnoprávnym vzťahom. 

Túto skutočnosť rovnako potvrdzuje fakt, že štátnozamestnanecký pomer nie je typic-
kým pracovnoprávnym vzťahom, ale tzv. obdobným právnym vzťahom, a že pracovnoprávne 
normy tu zohrávajú rolu predovšetkým v tom, že na základe nich môže tento vzťah existovať, 

                                                 
12 Kálenská, M.: K právnímu postavení státních zaměstnanců. In Právny obzor, no. 2, 1994, s. 166. 
13 Podľa Hrtánka zovšeobecnený ústavný princíp nediskriminácie je potrebné uplatňovať vo vzťahu k osobitnej 
antidiskriminačnej legislatíve ako rámcové interpretačné pravidlo vnútroštátneho práva Slovenskej republiky 
v oblasti rovnakého zaobchádzania (bližšie pozri Hrtánek, L.: Vplyv princípov legislatívnej činnosti na modernú 
štátnu správu. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 173).   
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vznikať, a že môže byť závislá práca vôbec vykonávaná (všetko ostatné už patrí do sféry pô-
sobnosti správneho práva). 
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Summary 
 

The main aim of this scientific article is to draw attention on the different perceptions 
of the public and civil service in the literature, as well as to highlight to the fact, that the civil 
service shows signs of not only public, but also private law, and that the employment aspects 
of its performance are significantly involved in the definition of its nature as an interdiscipli-
nary law institute. In the processed paper there are several especially theoretical analyzes, that 
are directly linked to the chosen object of the authors´ research. 
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Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 
(analýza § 72 Zákonníka práce)1 

 
JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 
I. Úvod 

 
 Právna úprava skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe je obsiahnutá v § 72 
ods. 1-2 Zákonníka práce.   

Ide o ustanovenie, ktoré nadväzuje najmä na § 59 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce 
(„pracovný pomer možno skončiť skončením v skúšobnej dobe“)2 a § 45 ods. 1-4 Zákonníka 
práce („Skúšobná doba“), v rámci ktorého je právny inštitút skúšobnej doby precizovaný.  
 Znenie § 72 ods. 1-2 Zákonníka práce („Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej 
dobe“) sa uplatňuje obojsférovo, t. j. v podnikateľskej, ako aj v nepodnikateľskej sfére, čo 
umožňuje delegovaná,3 resp. subsidiárna pôsobnosť4 medzi Zákonníkom práce a osobitnými 
právnymi predpismi.5 
 Skúšobná doba je pravidelnou, ale nie podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy. Ak 
v pracovnej zmluve skúšobná doba nie je dohodnutá, skončenie pracovného pomeru v zmysle 
§ 72 ods. 1-2 Zákonníka práce je neprípustné.  

Skúšobná doba predstavuje špecifický časový úsek, v priebehu ktoré si zmluvné strany 
môžu za „voľnejších“ okolností overiť, či chcú alebo nechcú v dohodnutom pracovnom po-
mere zotrvať i naďalej, t. j. po skončení skúšobnej doby.  
 V prípade, ak sa jedna zo zmluvných strán rozhodne pracovný pomer skončiť v skú-
šobnej dobe, nebude (okrem výnimiek) musieť dodržať viaceré formálne alebo hmotnoprávne 
podmienky, ktoré sa inak vyžadujú napr. pri skončení pracovného pomeru výpoveďou. Týmto 
je stabilita pracovného pomeru počas skúšobnej doby značne oslabená.  
 V porovnaní s ostatnými jednostrannými právnymi úkonmi je skončenie pracovného 
pomeru v skúšobnej dobe výrazne jednoduchšie. Ide o cielený zámer, ktorý vyplýva z podsta-
ty účelu skúšobnej doby.  

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe však nie je absolútne „voľné“, i tu 
Zákonník práce určuje podmienky, ktoré musia byť splnené, a to napr. pri skončení pracovné-
ho pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou (výnimočnosť, odôvodnenosť, písomná forma 
pod sankciou neplatnosti a pod.).  
 Oprávnené subjekty na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sú zamestna-
nec a zamestnávateľ. Pri skončení v skúšobnej dobe oznámením ide o vôľové skončenie pra-
covného pomeru, t. j. skončenie na základe subjektívnej pracovnoprávnej skutočnosti (práv-
neho úkonu), ktorá vykazuje rôzne charakteristiky (jednostranná, adresovaná, atď.).6  

Právne účinky skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobre nastanú aj bez sú-
hlasného prejavu vôle druhej zmluvnej strany, resp. akýkoľvek prejav vôle druhej strany je 

                                                 
1 Vedecký článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA  č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty 
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
2 Keďže § 59 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce používa pojem „skončenie“ v skúšobnej dobe, je pravdepodobné, 
že pracovný pomer v skúšobnej dobe je prípustné skončiť aj ďalšími právnymi úkonmi (napr. dohodou, výpove-
ďou, atď.), a nie len „písomným oznámením“ (§ 72 ods. 2 Zákonníka práce), ktoré patrí k spôsobom „skončenia“ 
pracovného pomeru.   
3 Pozri § 120 a § 46 ods. 1 písm. d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.  
4 Pozri § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  
5 Pozri napr. § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 Zákonníka práce.  
6 Pracovný pomer v skúšobnej dobe by sa mohol skončiť aj na základe objektívnej (nevôľovej) právnej skutoč-
nosti, ako napr. smrťou zamestnanca (pozri v tejto súvislosti § 35 Zákonníka práce).  
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irelevantný. Skončenie pracovného pomeru pri tomto právnom úkone je tak podmienené pre-
javom vôle výlučne jedného z príslušných subjektov.    

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe nie je podmienené súhlasom alebo 
prerokovaním zo zástupcami zamestnancov.7  

Ak však k skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe dôjde zo strany mladistvé-
ho zamestnanca, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu.8 
V prípade, ak je vyjadrenie zákonného zástupcu nesúhlasné, ale právny úkon inak nemá vady 
spôsobujúceho jeho neplatnosť, je skončenie pracovného pomeru platné, pretože ide „iba“ 
o vyjadrenie, a nie „súhlasné vyjadrenie“. Zamestnávateľ, ktorý si uvedené vyjadrenie nevy-
žiadal, porušil pracovnoprávne predpisy, za čo môže byť sankcionovaný inšpekciou práce. 
 V situácii, kedy počas plynutia skúšobnej doby nebude pracovný pomer skončený ani 
jednou zo zmluvných strán, platí, že pracovný pomer sa neskončil, ale trvá naďalej, a to bez 
akéhokoľvek prerušenia. 
 Keďže skúšobná doba nie je „lehotou“, ale „dobou“, ak posledný deň skúšobnej doby 
pripadne na sobotu, nedeľu, príp. na iný deň pracovného voľna podľa Zákonníka práce alebo 
osobitných právnych predpisov,9 skončenie pracovného pomeru podľa § 72 Zákonníka práce 
v najbližší nasledujúci pracovný deň je už vylúčené.  
 

II. Analýza § 72 Zákonníka práce 
 
 Podľa § 72 ods. 1 Zákonníka práce platí, že v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a 
zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia 
dôvodu, ak Zákonník práce neustanovuje inak.  

Výnimku predstavuje situácia, kedy zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v 
skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou 
ženou len písomne, a to iba vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom 
alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. 
 V znení druhého odseku predmetného ustanovenia sa písomné oznámenie o skončení 
pracovného pomeru má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď 
sa má pracovný pomer skončiť. 
 Jednostranný prejav vôle zamestnanca alebo zamestnávateľa (písomné oznámenie), 
ktorý vedie k skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe, nemusí obsahovať žiadny dô-
vod, resp. môže obsahovať akýkoľvek dôvod.  

To neplatí, ak ide o tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo 
dojčiacu ženu, keďže v týchto prípadoch musí byť skončenie pracovného pomeru v skúšobnej 
dobe výnimočné a odôvodnené, pričom odôvodnenie nesmie súvisieť s tehotenstvom alebo 
materstvom.   
 Uvedenie akéhokoľvek dôvodu, okrem výnimiek, nespôsobuje neplatnosť oznámenia 
o skončení.  

Rovnako neplatnosť neprinesie ani skutočnosť, ak nebude súčasťou oznámenia žiadny 
dôvod, avšak za podmienky, že nejde o skončenie pracovného pomeru s tehotnou alebo doj-
čiacou ženou, resp. s matkou do deviateho mesiacu po pôrode.  
 Prekážky v práci alebo ochranná doba nebránia skončeniu pracovného pomeru v skú-
šobnej dobe.10  

                                                 
7 Pozri § 17 ods. 2 a § 74 Zákonníka práce. 
8 Pozri § 172 Zákonníka práce.  
9 Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 
predpisov.  
10 Skúšobná doba by nemala byť interpretovaná ako obdobie, v priebehu ktorého sa garantuje zvýšená ochrana 
zamestnanca pred skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.  
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Na rozdiel od minulosti je však významnejšia ochrana počas skúšobnej doby priznaná 
žene, ktorá je tehotná, príp. si plní svoje materské alebo rodičovské povinnosti, a to v období, 
ktoré vymedzuje Zákonník práce.11  
 Vo všeobecnosti má skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe písomnú formu 
iba odporučenú, a nie predpísanú, t. j. absentuje tu tzv. doložka neplatnosti. Tá je však súčas-
ťou uvedeného právneho úkonu, ak ide o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 
napr. s dojčiacou ženou. V prvom prípade preto nedodržanie písomnej formy nemá za násle-
dok neplatnosť skončenia pracovného pomeru, zatiaľ čo v druhej situácii už áno.  
 Ak nejde o tehotnú ženu, dojčiacu ženu alebo matku dieťaťa do deviateho mesiaca po 
pôrode, a pracovný pomer sa skončí v skúšobnej dobe písomným oznámením v inej forme, 
než je písomná forma (napr. ústne), môže to spôsobiť v prípadnom súdnom konaní dôkaznú 
núdzu. Preukázanie platného skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak bolo reali-
zované ústne, môže byť pomerne komplikované.  
 Nedodržanie odporučenej písomnej formy, okrem výnimiek (napr. tehotná žena), kde 
je písomná forma predpísaná, teda nespôsobuje neplatnosť oznámenia o skončení, keďže ta-
kýto právny následok nie je expressis verbis v § 72 Zákonníka práce obsiahnutý.  
 Súčasťou oznámenia o skončení pracovného pomeru by mal byť konkrétny deň skon-
čenia pracovného pomeru. Ak v tomto oznámení presný deň skončenia pracovného pomeru 
nie je uvedený, môže ísť o právny úkon, ktorý nebol urobený určitým spôsobom.12 Obdobne 
dohoda o skončení pracovného pomeru, ktorá je však dvojstranným právnym úkonom, vyža-
duje, aby v nej bol obsiahnutý deň skončenia pracovného pomeru.13 
 Domnievame sa, že ak písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru neobsahuje 
konkrétny deň skončenia pracovného pomeru, k jeho skončeniu dôjde v deň, kedy bolo pí-
somné oznámenie doručené druhému účastníkovi.  
 V nadväznosti na vyššie uvedené situácie platí, že ak v oznámení o skončení pracov-
ného pomeru je uvedený konkrétny deň, pracovný pomer sa skončí uplynutím tohto dňa, resp. 
ak konkrétny deň v oznámení uvedený nie je, k skončeniu pracovného pomeru dôjde uplynu-
tím dňa, v rámci ktorého bolo oznámenie doručené druhému účastníkovi. 
 Vylúčiť nemožno ani prípad, ak by oznámenie o skončení pracovného pomeru v skú-
šobnej dobe bolo druhému účastníkovi doručené ešte za trvania skúšobnej doby, ale v písom-
nom oznámení by bolo uvedené, že pracovný pomer sa skončí až v deň, ktorý je niektorým 
z dní nasledujúcich po skončení skúšobnej doby. Tu platí, že k skončeniu pracovného pomeru 
dôjde uplynutím dňa, ktorý je posledným dňom skúšobnej doby.14 
 Smerom pro futuro navrhujeme, aby deň skončenia pracovného pomeru bol Zákonní-
kom práce označený ako podstatná (obligatórna) náležitosť oznámenia o skončení pracovného 
pomeru v skúšobnej dobe. 
 Doručenie písomného oznámenia sa má vykonať v lehote (spravidla aspoň tri dni vo-
pred), ktorú ustanovuje Zákonník práce. Táto lehota však nie je donucovacia, ale len poriad-
ková, tzn. ak nebude dodržaná, nedôjde k neplatnému skončeniu pracovného pomeru v skú-
šobnej dobe.15  

                                                 
11 Pozri zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákonník práce s účinnosťou od 1. septembra 2011. 
12 Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa právny úkon musí urobiť slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 
inak je neplatný.  
13 Pozri § 60 ods. 1 Zákonníka práce. 
14 V tomto prípade by neplatnosťou bola dotknutá iba tá časť právneho úkonu, ktorá nasleduje po skončení skú-
šobnej doby.  
15 Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená lehota má iba poriadkový charakter, pričom jej nedodržanie nespôsobuje 
neplatnosť právneho úkonu, nemožno túto lehotu kvalifikovať ako hmotnoprávnu podmienku, ktorá musí byť 
splnená pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe na základe písomného oznámenia (§ 72 Zákonníka 
práce). 
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 Možnosť účastníkov skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe obmedzuje § 45 ods. 4 
Zákonníka práce, podľa ktorého skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne 
uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.  

Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je taký pracovný pomer, ktorý 
má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného 
pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.16 
 Skončenie pracovného pomeru podľa § 72 Zákonníka práce nie je možné spätne. To 
znamená, že ak už skúšobná doba uplynula (alebo ak nebola vôbec dohodnutá), je prípustné, 
aby sa pracovný pomer skončil na základe niektorého z ďalších právnych úkonov uvedených 
v § 59 ods. 1 Zákonníka práce (napr. výpoveďou), avšak nie v zmysle oznámenia o skončení 
pracovného pomeru v skúšobnej dobe (§ 72 Zákonníka práce). 
 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe na základe písomného oznámenia je 
adresovaný právny úkon. Jeho perfektnosť preto nastáva až v momente, kedy bude doručený 
druhému účastníkovi (doručenie je potrebné chápať ako hmotnoprávnu podmienku). Z oka-
mihu doručenia, t. j. perfektnosti právneho úkonu, bezprostredne vyplýva jeho záväznosť.  
 

III. Záver 
 
 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe na základe písomného oznámenia (§ 
72 ods. 1-2 Zákonníka práce) predstavuje jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru, 
ktoré Zákonník práce inak vymedzuje v rámci § 59 ods. 1-4 svojho znenia.  

V prípade, ak skúšobná doba nebola vôbec dohodnutá alebo bola dohodnutá neplatne, 
je skončenie pracovného pomeru síce možné, avšak výlučne inými spôsobmi (napr. výpove-
ďou, dohodou, okamžitým skončením), ktoré nevyplývajú z § 72 Zákonníka práce.    
 Počas plynutia skúšobnej doby môžu zmluvné strany využiť možnosť, aby pracovný 
pomer skončili „voľnejším“ spôsobom (pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa 
nevyžaduje splnenie tak prísnych podmienok, ako je to napr. pri výpovedi zamestnávateľa).  
 Menej náročné podmienky na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe súvisia 
s bazálnym účelom tohto právneho inštitútu, ktorý predpokladá, že ak je v pracovnej zmluve 
dohodnutý,17 jeho cieľom je najmä verifikovanie skutočnosti, či účastníci chcú alebo nechcú 
v dohodnutom pracovnoprávnom vzťahu pokračovať.  
 Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe je jednostranným práv-
nym úkonom, t. j. nevyžaduje sa, aby s ním druhý účastník súhlasil. Skončenie pracovného 
pomeru v skúšobnej dobe je možné realizovať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia 
dôvodu.18  

Výnimku predstavuje situácia, ak pracovný pomer v skúšobnej dobe končí zamestná-
vateľ s tehotnou ženou, dojčiacou ženou alebo matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode 
– takéto skončenie pracovného pomeru je prípustné iba vo výnimočných prípadoch, musí byť 
odôvodnené v písomnej forme, a nesmie súvisieť s tehotenstvom alebo materstvom, inak je 
neplatné. 
 Lehota, aby písomné oznámenie o skončení bolo doručené spravidla tri dni pred dňom, 
kedy sa má pracovný pomer skončiť, má len poriadkový charakter (t. j. táto lehota nemá po-

                                                 
16 Pozri § 48 ods. 3 Zákonníka práce.  
17 Skúšobná doba nie je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy (§ 43 ods. 1 Zákonníka práce).  
18 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu predstavu-
je výnimku z ústavnoprávnej požiadavky zákazu svojvoľného prepúšťania zo zamestnania [pozri článok 36 písm. 
b) zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov].  
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vahu hmotnoprávnej podmienky).19 To znamená, že nedodržanie uvedenej lehoty nespôsobuje 
neplatnosť oznámenia o skončení. 
 V prípade, ak súčasťou písomného oznámenia nie je deň skončenia pracovného pome-
ru, k jeho skončeniu dôjde dňom doručenia tohto oznámenia, inak sa pracovný pomer skončí 
uplynutím dňa, ktorý je v oznámení uvedený (ide o odlišný prístup pri porovnaní s okamžitým 
skončením pracovného pomeru, ktorého právny následok nastáva vždy dňom doručenia).  
 Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe je prípustné realizovať 
výlučne v priebehu plynutia skúšobnej doby.20 Právne účinky, ktoré Zákonník práce spája s 
uvedeným oznámením, tak môžu nastať iba počas dohodnutej skúšobnej doby.  
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Summary 
 
 In the processed paper the author deals with the issue of dismissal of contract of em-
ployment during the probationary period. The author analyzes in this context especially the 
provision 72 of the Labour Code as well as other relevant legislation (e. g. provision 45 and 
59 of the Labour Code). In the article there are involved several de lege lata and de lege fe-
renda considerations. Object of the scientific paper was examined with regard to some theore-
tical and application problems. The article contains number of recommendations for the deve-
lopment of the legislation mentioned above towards the future.    
 
Kľúčové slová: skúšobná doba, skončenie pracovného pomeru, Zákonník práce, zamestna-
nec, zamestnávateľ. 
 
 

                                                 
19 Hmotnoprávnou podmienkou je však doručenie oznámenia o skončení druhému účastníkovi (pozri § 38 Zá-
konníka práce).  
20 Podľa § 45 ods. 1-2 Zákonníka práce v pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri 
mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho 
orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac 
šesť mesiacov, pričom skúšobnú dobu nemožno predlžovať (skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci 
na strane zamestnanca).  
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Naturálna mzda 
(analýza § 127 Zákonníka práce)1 

 
JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 
I. Úvod 

 
 Právna úprava naturálnej mzdy je obsiahnutá najmä v znení § 118 a § 127 Zákonníka 
práce. Ide o ustanovenia, ktoré sa (okrem výnimiek)2 neuplatňujú v tzv. ďalších pracovných 
vzťahoch v oblasti nepodnikateľskej sféry.3 Vylúčenie predmetnej legislatívy vyplýva z dele-
govanej, resp. subsidiárnej pôsobnosti medzi Zákonníkom práce a osobitnými právnymi pred-
pismi.  
 Právna úprava naturálnej mzdy vychádza z Dohovoru Medzinárodnej organizácie prá-
ce č. 95 o ochrane mzdy z roku 1949.4  

Podľa článku 4 bod 1 tohto Dohovoru platí, že vnútroštátne právne predpisy, kolektív-
ne zmluvy alebo rozhodcovské výroky môžu dovoliť výplatu časti mzdy v naturálnych požit-
koch v odvetviach alebo v zamestnaniach, kde je vyplácanie takýmto spôsobom bežné alebo 
žiaduce, a to vzhľadom na povahu príslušného odvetvia alebo zamestnania. Vylúčená je mož-
nosť, aby dochádzalo k výplate mzdy vo forme liehovín alebo škodlivých drog.  

Bod 2 predmetného Dohovoru vyjadruje požiadavku, aby v prípadoch, keď je dovole-
né vyplácať časť mzdy vo forme naturálnych požitkov, sa urobili opatrenia s cieľom: 1) do-
siahnuť primeranosť naturálnych požitkov osobnej potrebe a prospechu zamestnanca a jeho 
rodiny, 2) prisúdiť takýmto požitkom správnu a primeranú hodnotu.    

Obdobne Ústava Slovenskej republiky v nadväznosti na vyššie uvedené deklaruje, že 
zamestnanci majú právo na odmenu za vykonanú prácu dostatočnú na to, aby im bolo umož-
nené dosiahnuť dôstojnú životnú úroveň.5 Rozsah poskytovania naturálnej mzdy obmedzujú i 
osobitné právne predpisy, ako napr. zákon o minimálnej mzde.6 

V praxi sa naturálna mzda môže poskytovať napr. vtedy, ak na strane zamestnávateľa 
vznikne čiastočná platobná neschopnosť, tzn. ak zamestnávateľ nemá dostatočné množstvo 
finančných prostriedkov na vyplatenie miezd jeho zamestnancom v sumách dohodnutých 
v pracovných zmluvách.  

Výplata naturálnej mzdy nie je rozhodnutím zamestnávateľa, je to dohoda účastníkov, 
t. j. dvojstranný právny úkon. Uvedené vytvára predpoklad, že ak sa zmluvné strany na vypla-
tení časti mzdy vo forme naturálnej mzdy dohodnú, malo by to byť výhodné pre oboch z nich.  

Odmeňovanie zamestnancov za výkon závislej práce je ústavnoprávnou zárukou. Bez-
odplatnosť pracovnoprávnych, obdobných a ďalších pracovných vzťahov je vylúčená.7 Práv-
                                                 
1 Vedecký článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA  č. 1/0935/12 „Právno-ekonomické aspekty 
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“. 
2 Aj v nepodnikateľskej sfére platí, že zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú závislú 
prácu určitú protihodnotu (porovnaj s § 118 ods. 1 Zákonníka práce), ktorá sa terminus technicus označuje ako 
„plat“. Pojmy „plat“ a „mzda“ je potrebné považovať za obsahové synonymá, keďže prostredníctvom nich sa 
obojsférovo realizuje odmeňovanie zamestnancov. V § 254 ods. 1 Zákonníka práce je tiež potvrdené, že kde sa 
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „plat“, je ním „mzda“ podľa Zákonníka práce.   
3 Pozri napr. § 29 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov alebo § 120 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení 
neskorších predpisov.  
4 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 78 v roku 1991 na s. 1924 (oznámenie Federálneho ministerstva zahranič-
ných vecí č. 411/1991 Zb.).  
5 Pozri článok 36 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.  
6 Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.  
7 Uvedené vyplýva tak zo  základných zásad Zákonníka práce (napr. z článku 3), ako aj z jeho právne záväznej 
časti [napr. v súlade s § 43 ods. 1 písm. d) sú mzdové podmienky podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy 
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ny následok, ak by výkon závislej práce bol dohodnutý pod rámec minimálnej peňažnej od-
meny určenej zákonom, spočíva v absolútnej neplatnosti (t. j. neexistencii) takejto dohody 
(zmluvy).8 

Mzda sa zamestnancom poskytuje väčšinou v peňažnej forme. Poskytovanie naturálnej 
mzdy predstavuje v aplikačnej praxi skôr výnimočnú situáciu. Napriek uvedenému je zaují-
mavé skúmať, aké sú hmotnoprávne podmienky poskytnutia naturálnej mzdy, resp. práva 
a povinnosti zamestnanca alebo zamestnávateľa v prípade, ak sa na poskytnutí naturálnej 
mzdy dohodli. 

Naturálna mzda je z hľadiska § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov zdaňovaná, a to ako príjem zo závislej činnosti, ktorý spočíva 
v tzv. „inej forme plnenia“ daňovníkovi (zamestnancovi).  

 
II. Analýza § 127 Zákonníka práce 

 
 Podľa § 118 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnan-
covi za vykonanú závislú prácu mzdu.  

Toto ustanovenie systémovo nadväzuje najmä na § 43 ods. 1 a § 47 ods. 1 Zákonníka 
práce, v zmysle ktorých je mzdové dojednanie alebo odkaz na príslušnú kolektívnu zmluvu 
podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy.  

V spojitosti logicky platí, že vykonaná závislá práca musí byť zo strany zamestnávate-
ľa odmeňovaná, nejde pritom o možnosť, ale povinnosť dohodnúť, resp. poskytnúť zamest-
nancovi odmenu.  
 V zmysle § 118 ods. 2 Zákonníka práce je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňaž-
nej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za vykonanú závislú prácu.  

Správne je používať výraz „za už vykonanú závislú prácu“, pretože, ak nebolo 
v pracovnej alebo kolektívnej zmluve dohodnuté inak, mzda je splatná pozadu, a to najneskôr 
do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pod pojmom „plnenie peňažnej hodnoty“, 
ktorý neoznačuje peňažné plnenie, sa rozumie „naturálna mzda“. 
 Znenie § 127 ods. 1 Zákonníka práce ustanovuje, že zamestnancovi možno poskytovať 
časť mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, vo forme naturálnej mzdy. Zároveň sa vyžaduje, aby 
naturálnu mzdu poskytoval zamestnávateľ len so súhlasom zamestnanca a za podmienok 
s ním dohodnutých. 
 Obsah naturálnej mzdy je vymedzený tak pozitívne, ako aj negatívne. Naturálnou 
mzdou možno poskytovať výrobky, výkony práce a služby. Poskytovanie naturálnej mzdy vo 
forme liehovín alebo iných návykových látok je zakázané.9 Za naturálnu mzdu sa nepovažuje 
zľava na cestovnom pre zamestnanca dopravcu (§ 127 ods. 2 Zákonníka práce). 
 Naturálna mzda sa vyjadruje v peňažnej forme v cenách tovaru od výrobcu alebo v 
cenách služieb od poskytovateľa služieb podľa cenového predpisu platného v čase poskytova-
nia naturálnej mzdy.  

Ak zamestnávateľ v rámci svojich priestorov zriadil obchodné zariadenia na predaj to-
varu alebo na poskytovanie služieb, nesmie zamestnanca nútiť, aby v týchto obchodných za-
riadeniach kupoval tovar alebo využíval ich služby.  

V prípade, že z dôvodov odlúčenosti prevádzky nemožno používať iné obchodné za-
riadenia, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby sa predaj tovaru alebo poskytovanie slu-

                                                                                                                                                         
alebo s ohľadom na znenie § 47 ods. 1 je zamestnávateľ povinný vyplácať zamestnancovi za vykonanú závislú 
prácu mzdu].  
8 Výška sumy minimálnej mzdy je pre kalendárny rok 2013 stanovená na 337,70 eura (bližšie pozri nariadenie 
Vlády Slovenskej republiky č. 326/2012 Z. z., ktorým sa ustanovila suma minimálnej mzdy na kalendárny rok 
2013).   
9 Porovnaj s článkom 4 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 95 o ochrane práce (1949).  
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žieb nevyužívali na dosahovanie vlastného zisku alebo aby sa tovar predával a služby posky-
tovali za ceny v mieste obvyklé v čase predaja tovaru alebo poskytovania služieb (§ 127 ods. 
3-4 Zákonníka práce). 
 Poskytovanie mzdy vo forme naturálnej mzdy predstavuje spôsob odmeňovania za-
mestnancov, ktorý Zákonník práce síce pripúšťa, ale súčasne reguluje.  

Po prvé, nie je možné, aby naturálna mzda bola poskytovaná bez súhlasu zamestnanca. 
Dohoda o poskytovaní naturálnej mzdy je dohodou zmluvných strán, t. j. dvojstranný právny 
úkon zamestnanca a zamestnávateľa. Táto dohoda musí byť v súlade s dobrými mravmi 
a nesmie vykazovať akúkoľvek vadu, ktorej následok spočíva v neplatnosti právneho úkonu. 
Zákonník práce nepožaduje pre uzatvorenie dohody písomnú formu, čo znamená, že dohodu 
je možné uzatvoriť aj v inej forme (napr. ústne). Ak by však bola dohoda uzatvorená inak než 
písomne, môže to spôsobiť dôkaznú núdzu v súvislosti s uplatňovaním nárokov, ktoré z tohto 
právneho inštitútu vznikli.  

Konkludentná forma pri dohode o poskytovaní naturálnej mzdy, domnievame sa, je 
podobne prípustná ako je to pri uzatváraní dohody o zmene pracovných podmienok.10 

Ide o individuálnu, a nie kolektívnu dohodu účastníkov, preto poskytovanie naturálnej 
mzdy iba na základe kolektívnej zmluvy je neprípustné. Výslovný súhlas alebo nesúhlas za-
mestnanca k poskytovaniu naturálnej mzdy je neopomenuteľný a nezastupiteľný. Z obsahu 
kolektívnej zmluvy môžu vyplývať všeobecné podmienky poskytovania naturálnej mzdy, ale 
konkrétnu dohodu so zamestnancom to nenahrádza.  
 Po druhé, podmienky poskytovania naturálnej mzdy musia byť súčasťou dohody o jej 
poskytovaní. Dohoda nemôže byť v rozpore so znením Zákonníka práce a osobitných práv-
nych predpisov. Je zakázané, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi celú mzdu vo forme 
naturálnej mzdy, aj keby sa na tom obaja účastníci dohodli.  

Peňažné plnenie, ktoré zamestnanec za vykonanú závislú prácu prijíma, nemôže kles-
núť pod hranicu minimálnej mzdy. Minimálna mzda však môže mať rôzne výšky, a to 
v závislosti od zaradenia zamestnanca do stupňa náročnosti práce, na ktorý nadväzuje prísluš-
ný násobok minimálnej mzdy (§ 120 Zákonníka práce).  
 Po tretie, ako naturálnu mzdu možno poskytovať výhradne výkony, výrobky, práce 
a služby. Tieto musia byť vyjadrené v peňažnej forme11 v cenách tovaru od výrobcu, resp. v 
cenách služieb od poskytovateľa služieb podľa cenového predpisu platného v čase poskytova-
nia naturálnej mzdy (§ 127 ods. 3 Zákonníka práce).12 Nepatria k nim však zľavy na cestov-
nom pre zamestnanca dopravcu.  

Ak zamestnávateľ, ktorého predmet činnosti je spojený napr. s poskytovaním služieb 
v doprave, poskytne zamestnancovi zľavu na jeho cestovných tarifách, nebude takáto zľava 
klasifikovaná ako plnenie peňažnej hodnoty, t. j. naturálna mzda.     
 Po štvrté, poskytovanie naturálnej mzdy je zakázané, ak ide o liehoviny alebo iné ná-
vykové látky. Pojem „liehovina“ a „iná návyková látka“ je vymedzený vo viacerých právnych 
predpisoch.  

Podľa Trestného zákona je návykovou látkou alkohol, omamné látky, psychotropné 
látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie 
alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie.13  

Alkoholické nápoje sú v súlade so znením zákona o ochrane pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb definované 

                                                 
10 Pozri § 54 Zákonníka práce. 
11 Pozri zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
12 Požiadavka, aby naturálna mzda bola vyjadrená v peňažnej forme, je potrebná napr. pri určovaní výšky prie-
merného zárobku zamestnanca, ako aj v rámci daňových a odvodových povinností zmluvných strán.  
13 § 130 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.  
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ako liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového 
percenta alkoholu.14  
 Uvedené pojmy konkretizujú aj ďalšie normatívne právny akty. Pod pojmom „liehovi-
na“ zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh15 rozumie kvapalinu obsahujúcu etylalkohol, ur-
čenú na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu iných požívatín; má špecifické organolep-
tické vlastnosti a množstvo etylalkoholu najmenej 15 objemových percent okrem vaječných 
likérov a likérov s vajcom s dovoleným množstvom etylalkoholu najmenej 14 objemových 
percent. 
 V súvislosti s problematikou naturálnej mzdy sme v období od 1. novembra 2012 do 
30. novembra 2012 zrealizovali aplikovaný výskum na základe ankety, ktorá bola zameraná 
na zistenie skutočnosti, aké často sú zamestnanci v praxi odmeňovaní naturálnou mzdou.16 

Respondentmi aplikovaného výskumu boli zamestnanci, ktorí mali dohodnuté miesto 
výkonu práce výlučne v Bratislavskom samosprávnom kraji.17 Druh práce zamestnancov ne-
bol rovnaký, išlo o zamestnancov, ktorí vykonávajú fyzické, ako aj duševné alebo kombino-
vané práce, a to s rôznou mierou zodpovednosti vrátane vedúcich zamestnancov. Celkový 
počet respondentov bol 877, z ktorého 512 tvorili ženy (58,4%) a 365 muži (41,6%).  
 Naturálna mzda bola v súčasnom zamestnaní poskytnutá aspoň 1 krát 212 zamestnan-
com, t. j. 24,2% z nich. S naturálnou mzdou prišlo v priebehu celého svojho profesijného ži-
vota do kontaktu 493 zamestnancov, čo je viac ako ½ respondentov (56,2%). Pravidelné od-
meňovanie vo forme naturálnej mzdy označilo na anketovom lístku 11 respondentov.  
 

III. Záver 
 
 Právny inštitút naturálnej mzdy, ktorý nadväzuje na európske tradície v oblasti pra-
covného a sociálneho zákonodarstva, je legitímnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej 
republiky. Jeho bazálnou podstatou nie je povinnosť, ale možnosť, aby sa zmluvné dohodli, 
že časť mzdy, avšak s výnimkou minimálnej mzdy, bude zamestnancovi poskytnutá vo forme 
naturálnej mzdy.  

Právna úprava naturálnej mzdy je obsiahnutá predovšetkým v ustanoveniach § 118 a § 
127 Zákonníka práce. Tieto sa ťažiskovo uplatňujú v podnikateľskej sfére, pričom v nepodni-
kateľskej sfére ich expressis verbis vylučujú osobitné právne predpisy. Niektoré odseky 
z uvedenej legislatívy sa však primeraným spôsobom aplikujú aj v nepodnikateľskej sfére, 
ako napr. § 118 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný poskytovať 
zamestnancovi za vykonanú závislú prácu mzdu (pojmy „mzda“ a „plat“ je možné stotožňo-
vať ako „protihodnotu, resp. odmenu za výkon závislej práce“).  

Z aplikovaného výskumu, ktorý sme v súvislosti s týmto vedeckým článkom uskutoč-
nili, nám vyplynulo, že viac ako polovica respondentov už bola v minulosti odmenená na zá-
klade naturálnej mzdy. Dosiahnuté výsledky preukazujú, že v praxi je oveľa bežnejšie odme-
ňovanie v peňažnej forme, keďže nepeňažná forma sa príležitostne dotýka približne ¼ res-
pondentov. Naturálnu mzdu je preto potrebné vnímať síce ako rovnocenný, ale menej častý 
spôsob odmeňovania zamestnancov.   
 Naturálnu mzdu je možné poskytovať iba na základe dohody medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom. Táto dohoda sa uzatvára na individuálnej úrovni a nenahrádza ju kolek-
                                                 
14 § 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.  
15 Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.  
16 Uvedený výskum sa uskutočnil v rámci riešenia grantovej úlohy „Právne aspekty verejnej správy“ na Vysokej 
škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (2010 – 2012).  
17 Respondenti ankety boli najmä externí a denní študenti rôznych vysokých škôl (napr. Vysokej školy ekonómie 
a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Vysokej školy v Sládkovičove – Fakulty práva Janka Jesenského, 
Univerzity Komenského v Bratislave – Právnickej fakulty).  
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tívna zmluva. Súčasťou kolektívnej zmluvy môžu byť všeobecné podmienky poskytovania 
naturálnej mzdy, avšak v prípade, ak sa naturálna mzda poskytuje konkrétnemu zamestnanco-
vi, vyžaduje sa uzatvorenie dohody o poskytovaní naturálnej mzdy priamo s takýmto zamest-
nancom.  

Akékoľvek „donútenie“ zamestnanca, aby uzatvoril uvedenú dohodu, spôsobuje ne-
platnosť tejto dohody. V prípade, ak zamestnanec nesúhlasí, aby mu zamestnávateľ poskyto-
val časť jeho mzdy vo forme naturálnej mzdy, musí mu byť vyplatená celá mzda vo forme 
peňažného plnenia.  
 Dohoda účastníkov o tom, že celá mzda bude poskytnutá vo forme naturálnej mzdy, je 
neplatná. V peňažnej forme musí byť zamestnancovi vždy poskytnuté plnenie zo strany za-
mestnávateľa, ktoré nebude nižšie ako suma minimálnej mzdy určená osobitným právnym 
predpisom18 alebo kolektívnou zmluvou.  

Zákonník práce rozlišuje 6 rôznych výšok minimálnej mzdy v nadväznosti na jednot-
livé stupne náročnosti práce a im zodpovedajúce násobky. Minimálna výška peňažného plne-
nia, ktorú zamestnancovi poskytuje zamestnávateľ, je preto podmienená aj zaradením zamest-
nanca do niektorého zo stupňov náročnosti práce.19 
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Summary 
 
 The object of the scientific article is the legislation, which is part of the provision 127, 
respectively 118 of the Labour Code, namely wage in kind. The processed paper is basically 
focused on the analyzes the provisions mentioned above. The author´s research pays attention 
to the various theoretical as well as practical issues, that are linked to the chosen object. Seve-
ral conclusions, which are included in the article, present de lege lata and de lege ferenda 
considerations.  
 
Kľúčové slová: naturálna mzda, dohoda, minimálna mzda, závislá práca, zamestnanec, za-
mestnávateľ, Zákonník práce, peňažné plnenie, plnenie peňažnej hodnoty, forma, pracovná 
zmluva, kolektívna zmluva.  
 
                                                 
18 Pozri zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.  
19 Pozri § 120 Zákonníka práce.  
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Pracovný poriadok 
(analýza § 84 Zákonníka práce) 

 
JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 
I. Úvod 

 
Pracovný poriadok predstavuje vnútorný predpis zamestnávateľa, na základe ktorého 

sa realizuje osobitná úprava niektorých podmienok výkonu závislej práce. Pracovný poriadok 
je považovaný za prameň pracovného práva. Skupina prameňov, do ktorej pracovný poriadok 
patrí, sa v teórii práva spravidla označuje ako vnútropodnikové predpisy.  

Niekedy je možné stretnúť sa tiež s označením vnútropodnikové pracovnoprávne nor-
my, príp. smernice zamestnávateľa alebo interné predpisy zamestnávateľa. Nejednotná termi-
nológia je spôsobená i skutočnosťou, že nie všetky právne predpisy používajú na označenie 
tohto druhu prameňov pracovného práva univerzálne (rovnaké) označenie. Pre účely spraco-
vaného vedeckého článku budeme v ďalšom texte používať pojem „vnútorné predpisy za-
mestnávateľa“.1  

Pre tento druh prameňov pracovného práva je charakteristické, že sa vzťahuje na ob-
medzený počet subjektov na neobmedzenom území.2  

Adresáti, voči ktorým vnútorné predpisy smerujú, sú povinní riadiť sa ich obsahom. 
Vnútorné predpisy môžu u niektorých zamestnávateľov nahrádzať kolektívne zmluvy.  

Ak však zamestnávateľ nemá uzatvorenú kolektívnu zmluvu, všeobecné znenie práv-
nych predpisov a špeciálne znenie konkrétnych pracovných zmlúv dopĺňa práve znenie vnú-
torných predpisov.  

S ohľadom na uvedené sa dá pripustiť, že vnútorné predpisy predstavujú akési „auto-
nómne právo“, ktoré je formované medzi zamestnávateľom a zamestnancami, resp. ich zá-
stupcami, a to vždy jedinečným spôsobom. 

Vo vnútorných predpisoch je obsiahnutý normatív, t. j. upravujú skupinu vzťahov rov-
nakého druhu, ale neurčitého počtu. To znamená, že ak vnútorné predpisy budú v súlade 
s právnymi predpismi, mali by byť aplikované obdobným spôsobom ako právne normy.  

Zamestnávateľom vydávané vnútorné predpisy charakterizuje niekoľko skutočností, 
po prvé, môžu byť posudzované z hľadiska neplatnosti obdobne ako právne úkony, po druhé, 
neuplatňuje sa u nich prezumpcia správnosti ako pri právnych predpisoch, po tretie, 
s niektorými z nich (napr. s pracovným poriadkom) je spojená povinnosť tzv. materiálnej pub-
likácie (tzn. podmienkou záväznosti vnútorného predpisu je oboznámenie všetkých adresátov 
s jeho obsahom), po štvrté, pri všetkých sa vyžaduje formálna publikácia (t. j. vnútorný pred-
pis ako prameň práva je nositeľom a sprostredkovateľom právnej normy), po piate, zamestná-
vateľ je oprávnený ich vydávať výlučne so zámerom konkretizovať obsah právnych noriem. 

Vnútorné predpisy a právne predpisy vykazujú viacero spoločných a rozdielnych zna-
kov. Obe kategórie sú právne záväzné a práva v nich obsiahnuté môžu mať status právneho 
nároku. Rovnako platí, že oprávnenie vydávať ich majú výlučne subjekty, ktoré sú potvrdené 
právnymi predpismi, avšak tieto subjekty nie sú identické (zamestnávateľ – zákonodarca). 

Porušovanie obsahu príslušného vnútorného predpisu alebo právneho predpisu môže 
byť aj sankcionované. Efektívne uplatňovanie sankcií zaručuje štát. Správanie, ktoré je oboma 
skupinami vyžadované, je vynútiteľné, pričom na ochranu subjektívnych práv sa dajú využiť 
rôzne procesnoprávne inštitúty (napr. žaloba na súd). 
                                                 
1 Tieto pramene pracovného práva upravujú najčastejšie organizáciu práce u zamestnávateľa, odmeňovanie za-
mestnancov, ako aj niektoré ďalšie a súvisiace otázky. 
2 Vnútorné predpisy zamestnávateľa sú zamestnanci povinní dodržiavať nielen v mieste výkonu ich práce (napr. 
v sídle zamestnávateľa), ale aj mimo takto určeného miesta, ako napr. na pracovných cestách.   
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Vydávanie vnútorných predpisov je v oblasti podnikateľskej sféry fakultatívne, t. j. ide 
o právo zamestnávateľa,3 zatiaľ čo vo sfére nepodnikateľskej ide o jeho povinnosť.4  

Právo zamestnávateľa vydávať pracovný poriadok nie je originálne, pretože mu musí 
predchádzať splnomocnenie potvrdené právnym predpisom. V zmysle § 84 Zákonníka práce 
ide o právo zamestnávateľa, a nie jeho povinnosť. V oblasti nepodnikateľskej sféry sa pojem 
„pracovný poriadok“ nahrádza napr. pojmom „služobný poriadok“.5 

 
II. Analýza § 84 Zákonníka práce 

 
 Podľa § 84 ods. 1 platí, že zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchá-
dzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. V zmysle ods. 2 tohto ustanove-
nia pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi znenie Zákonníka 
práce podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.  

Tretí odsek potvrdzuje, že pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre 
všetkých jeho zamestnancov, pričom účinnosť nadobúda dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr 
však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený.  

Posledný odsek (ods. 4) obsahuje ďalšie podmienky vydania pracovného poriadku, 
ktoré vyžadujú, aby každý zamestnanec bol s pracovným poriadkom oboznámený, resp. kaž-
dému zamestnancovi bol pracovný poriadok prístupný. 
 Prijatie pracovného poriadku zamestnávateľom v podnikateľskej sfére je fakultatívnou 
možnosťou, a nie obligatórnou povinnosťou.  

Pojem „pracovný poriadok“ nie je v Zákonníku práce ani v osobitných právnych pred-
pisoch exaktne definovaný. Môžeme však za neho považovať vnútorný predpis zamestnávate-
ľa prijatý na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý dotvára práva a povin-
nosti zmluvných strán v súvislosti s pracovnými podmienkami vyplývajúcimi z normatívnych 
právnych aktov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv.  

Znenie pracovného poriadku musí byť v súlade s obsahom právnych noriem. Konkre-
tizovaním pracovných podmienok sa v zásade rozumie precizovanie organizácie práce, odme-
ňovanie zamestnancov a pod.6 
 Vydanie pracovného poriadku je vždy dohodou, a to medzi zamestnávateľom a zá-
stupcami zamestnancov. Ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, zamest-
návateľ je povinný získať súhlas každého zamestnanca vo vzťahu k obsahu pracovného po-
riadku osobitne.  

Podľa Zákonníka práce ide o predchádzajúci súhlas, to znamená, že musí ísť o taký 
súhlas, ktorý bude vyjadrený ešte pred vydaním pracovného poriadku. Získanie dodatočného 
súhlasu ex post prináša neplatnosť pracovného poriadku.  

V prípade, ak by zamestnávateľ vydal pracovný poriadok úplne bez predchádzajúceho 
súhlasu zástupcov zamestnancov alebo konkrétnych zamestnancov, právny následok by rov-
nako spočíval v neplatnosti pracovného poriadku.7  

Platne vydaný pracovný poriadok sa stáva záväzným pre všetkých zamestnancov, ako 
aj zamestnávateľa. 
                                                 
3 Podľa § 84 ods. 1 Zákonníka prace zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok. 
4 Podľa § 75 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov služobný úrad vydá služobný 
poriadok.  
5 Napriek uvedenému napr. zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov, t. j. právny predpis z oblasti nepodnikateľskej sféry, ukladá zamestnávateľovi povinnosť vydať „pra-
covný poriadok“ (§ 12). 
6 V pracovných poriadkoch je mnohokrát konkretizovaná aj antidiskriminačná legislatíva, a to v zmysle napr. kto 
je v organizácii zamestnávateľa oprávnený na prijatie sťažnosti v prípade porušenia zásady rovnakého zaobchá-
dzania podľa § 13 ods. 5 Zákonníka práce.  
7 Porovnaj s § 17 ods. 2 Zákonníka práce.  
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 V pracovnom poriadku by mal byť stanovený deň, kedy pracovný poriadok nadobúda 
účinnosť. Začiatkom tohto dňa vstupuje pracovný poriadok do účinnosti. Zároveň však platí, 
že deň účinnosti pracovného poriadku nemôže predchádzať dňu, kedy bol pracovný poriadok 
u zamestnávateľa zverejnený.  

Z uvedeného je zrejmé, že ak by bol deň účinnosti vyjadrený v pracovnom poriadku 
ešte pred dňom zverejnenia pracovného poriadku, tak by platilo, že pracovný poriadok sa sta-
ne účinným až odo dňa zverejnenia.  

Na druhej strane je možné, aby sa účinnosť pracovného poriadku aktivovala s určitým 
časovým odstupom až po jeho zverejnení, ak to bude z pracovného poriadku vyplývať.  

Vylúčiť nemožno ani možnosť, že účinnosť pracovného poriadku vznikne v rovnaký 
deň ako bol deň jeho zverejnenia u zamestnávateľa. 
 Ak zamestnávateľ vydá v súlade so zákonom nový pracovný poriadok a nie je v ňom 
výslovne obsiahnutá tzv. derogačná klauzula (zrušovacie ustanovenie), na základe ktorej by 
bol inak zrušený starý pracovný poriadok, uplatní sa pri dvoch „rovnocenných“ pracovných 
poriadkoch výkladové pravidlo, podľa ktorého neskôr vydaný pracovný poriadok ruší skôr 
vydaný pracovný poriadok (lex posterior derogat legi priori).  

Aplikovanie uvedeného právneho princípu spôsobí stav, že starý pracovný poriadok 
bude zrušený nevýslovne (tu by stálo za uváženie s cieľom predchádzať v praxi nejasným si-
tuáciám, aby derogačná klauzula bola obligatórnou náležitosťou každého pracovného po-
riadku, ktorý nahrádza iný pracovný poriadok). 
 S pracovným poriadkom musia byť všetci zamestnanci oboznámení. Na rozdiel od 
právnych noriem, ktorých adresáti nemusia ich obsah bezpodmienečne poznať, sa pri pracov-
nom poriadku uplatňuje princíp tzv. materiálnej publikácie (tzn. adresát sa skutočne musí 
oboznámiť s jeho obsahom).  

S určitým zveličením možno pripustiť, že pokiaľ pri všeobecných právnych predpi-
soch sa uplatňuje pravidlo „neznalosť zákona neospravedlňuje“, tak pri vnútorných predpi-
soch zamestnávateľa, konkrétne pri pracovnom poriadku, je to pravidlo „neznalosť vnútorné-
ho predpisu ospravedlňuje“.  

Záväznosť pracovného poriadku pre zamestnávateľa vyplýva už zo skutočnosti, že 
pracovný poriadok bol vydaný v súlade so zákonom. Na druhej strane pracovný poriadok je 
pre zamestnancov záväzný za podmienky, že boli s jeho obsahom preukázateľne oboznámení. 
To znamená, že zamestnávateľ môže od zamestnancov požadovať, aby pri organizácii práce 
postupovali podľa pracovného poriadku až vtedy, keď zamestnanci obsah pracovného poriad-
ku skutočne poznajú.  
 Zákonník práce a ani osobitné právne predpisy neustanovujú, akým spôsobom a v akej 
forme je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnancov s pracovným poriadkom. Aby boli 
vylúčené, resp. aspoň minimalizované pochybnosti o preukázaní alebo nepreukázaní obsahu 
pracovného poriadku, je vhodné uplatňovať ľahko preukázateľné spôsoby (formy), ako napr. 
vlastnoručne podpísané potvrdenie zamestnancom o skutočnosti, že bol s pracovným poriad-
kom riadne oboznámený. Z dôvodu, že pracovné zákonodarstvo stále nepotvrdilo lege artis 
doručovanie písomností elektronickými prostriedkami, je takéto doručovanie síce možné, av-
šak zároveň aj „hraničné“ a spochybniteľné.  
 Okrem povinnosti oboznámiť zamestnancov s pracovným poriadkom je zamestnávateľ 
rovnako povinný zverejniť pracovný poriadok na mieste, ktoré bude každému zamestnancovi 
prístupné. Z tohto hľadiska musí ísť o miesto, ktoré je súčasťou verejných priestorov zamest-
návateľa, a do ktorých má neobmedzený prístup každý zamestnanec. Ako ideálne riešenie sa 
zdá stav, kedy pracovný poriadok bude umiestnený na verejnej výveske zamestnávateľa.  
 Podľa § 47 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný oboznámiť s pracovným 
poriadkom zamestnanca už pri jeho nástupe do zamestnania. Výraz „pri nástupe do zamestna-
nia“, domnievame sa, obsahuje požiadavku, aby k oboznámeniu došlo ešte „pred začiatkom 
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výkonu práce“, t. j. pred vznikom pracovného pomeru (najneskôr v deň, ktorý predchádza 
dňu, kedy má zamestnanec v zmysle pracovnej zmluvy nastúpiť do práce).8  

Predmetné ustanovenie systémovo nadväzuje na znenie § 84 Zákonníka práce. Súčas-
ne platí, že zamestnanec je povinný dodržiavať nielen právne predpisy, ale i ostatné vnútorné 
predpisy zamestnávateľa, ktoré sa vzťahujú na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne 
oboznámený.9 
 V situácii, kedy u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia, zamest-
nanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, je na vyjadrenie predchádzajúceho súhlasu s 
pracovným poriadkom oprávnená výhradne odborová organizácia. Vyjadrenie predchádzajú-
ceho súhlasu subjektom, ktorý na neho nie je oprávnený, spôsobí neplatnosť pracovného po-
riadku.10  

Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník má právo spolurozhodovať for-
mou dohody alebo formou udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa Zákonníka práce, len ak 
pracovné podmienky alebo podmienky zamestnávania, pri ktorých sa vyžaduje spolurozhodo-
vanie zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka, neupravuje kolektívna zmlu-
va.11 
 Povinné (obligatórne) ani voliteľné (fakultatívne) náležitosti, ktoré musia, resp. môžu 
tvoriť obsah pracovného poriadku, nie sú zo strany Zákonníka práce expressis verbis vyme-
dzené. Obsah pracovného poriadku je možné čiastočne odvodzovať zo znenia § 84 ods. 2 Zá-
konníka práce, podľa ktorého má tento vnútorný predpis zamestnávateľa konkretizovať pra-
covné podmienky, a to s ohľadom na špecifiká závislej práce, ktorá sa u zamestnávateľa vy-
konáva.  

Pracovný poriadok nemá legislatívne splnomocnenie na to, aby zakladal absolútne no-
vé pracovné povinnosti zamestnancov. Naopak, v jeho znení sa dotvárajú pracovné povinnos-
ti, ktorých pôvod vyplýva z právnych noriem, kolektívnych zmlúv, príp. konkrétnej pracovnej 
zmluvy.  

 
III. Záver 

 
 Pracovný poriadok sa klasifikuje ako vnútorný predpis zamestnávateľa, ktorý je v pro-
stredí aplikačnej praxe pomerne často využívaný.  

Pracovný poriadok predstavuje prameň pracovného práva, pretože jeho obsahom sa 
dotvárajú práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov pri výkone závislej práce, ktoré 
vyplývajú z právnych predpisov, resp. kolektívnych alebo pracovných zmlúv.  

Vo voľnom chápaní ide o „autonómne právo“ zamestnanca a zamestnávateľa, ktorým 
sa konkretizuje všeobecné znenie právnych noriem alebo špeciálne znenie zmluvných vzťa-
hov.  

Prijatie pracovného poriadku je bežné najmä u tých zamestnávateľov, ktorí neuzatvori-
li so zástupcami zamestnancov (odborovým orgánom) kolektívnu zmluvu. Pokiaľ však v ko-
lektívnej zmluve by mali byť pracovné podmienky dohodnuté pre zamestnancov iba výhod-
nejšie,12 pri pracovnom poriadku v Zákonníku práce takáto požiadavka chýba.  
 Pracovný poriadok nie je obmedzený miestnou pôsobnosťou, ale osobnou pôsobnos-
ťou. Vzťahuje sa na obmedzený počet subjektov na území, ktoré nemusí byť vždy miestom 

                                                 
8 Povinnosť zamestnávateľa oboznámiť fyzickú osobu (potenciálneho zamestnanca) s pracovnými podmienkami, 
ktoré vyplývajú aj z vnútorných predpisov zamestnávateľa, je pri voľnom výklade odvoditeľná z § 41 ods. 1 
Zákonníka práce.   
9 Pozri § 81 písm. c) Zákonníka práce.  
10 Pozri § 229 ods. 7 Zákonníka práce.  
11 Pozri § 233 ods. 4 Zákonníka práce.  
12 Pozri § 231 ods. 1 Zákonníka práce.  
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výkonu práce zamestnanca. Zároveň platí, že upravuje právne vzťahy nelimitovaného počtu, 
ale rovnakého, resp. obdobného druhu.13  

S platnosťou a účinnosťou pracovného poriadku sú spojené rôzne hmotnoprávne pod-
mienky. Pracovný poriadok, ktorý je prijatý v súlade s právnymi predpismi, je platný, resp. 
účinný, a mal by byť aplikovaný rovnakým spôsobom ako právne normy.  

Prijatie pracovného poriadku je v podnikateľskej sfére fakultatívnou možnosťou. V 
nepodnikateľskej sfére však môže ísť v niektorých prípadoch o obligatórnu povinnosť za-
mestnávateľa (napr. v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov alebo pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme). 
 Tento prameň pracovného práva je pravdepodobne najčastejšie sa v praxi vyskytujúci 
vnútorný predpis zamestnávateľa. Niekedy sa označuje aj ako smernica zamestnávateľa, vnú-
torný pokyn zamestnávateľa, interný predpis zamestnávateľa a pod.  

Dohodnutý obsah pracovného poriadku môže byť posudzovaný z hľadiska neplatnosti 
právnych úkonov. Nie je prípustné automaticky prezumovať, že znenie pracovného poriadku 
bude v súlade so Zákonníkom práce a osobitnými právnymi predpismi. Potenciálna kolízia s 
normatívnymi právnymi aktmi preto vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok, s ktorými je 
spojená platnosť vnútorných predpisov zamestnávateľa.   
 Zamestnávateľ je oprávnený prijať aj ďalšie vnútorné predpisy popri pracovnom po-
riadku, resp. aj bez prijatia pracovného poriadku. V porovnaní s právnou úpravou pracovného 
poriadku však nie sú ostatné vnútorné predpisy zamestnávateľa Zákonníkom práce regulova-
né, a to ani pokiaľ ide o ich platnosť, účinnosť, formu alebo obsah. 

Absencia takýchto pravidiel umožňuje, aby zamestnávateľ prijímal vnútorné predpisy 
na základe vlastného uváženia v čase, v rozsahu a s predmetom úpravy, ktorá je jeho subjek-
tívnym rozhodnutím.  

Tieto rozhodnutia zamestnávateľa môžu do určitej miery ovplyvniť, avšak nie úplne 
zmariť napr. zástupcovia zamestnancov, keďže ide o vnútorné predpisy vydávané jednostran-
ne zo strany zamestnávateľa.  

Vnútorné predpisy zamestnávateľa nesmú byť bez výnimky v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. V situácii, ak sú v rozpore, je potrebné posudzovať každý 
z nich zvlášť, a to vo vzťahu k právnym predpisom.  

Ak by preukázateľne existoval vzájomný nesúlad medzi vnútornými predpismi, pri-
čom by nešlo o nesúlad ani v jednom prípade voči právnym predpisom, sme toho názoru, aby 
mal prednosť vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovné podmienky pre zamestnancov vý-
hodnejším spôsobom.  

 
Literatúra 
 
[1] Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  
[2] Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov. 
[3] Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 
[4] Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
[5] Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
[6] Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
[7] Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpi-
sov. 
[8] Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 
                                                 
13 Teória pracovného práva nie je zjednotená v členení právnych vzťahov pri výkone závislej práce, vecná 
a osobná pôsobnosť pracovného poriadku sa tak môže uplatňovať napr. vo vzťahu k pracovnoprávnym vzťahom 
(t. j. pracovným pomerom), ako aj obdobným pracovným vzťahom (t. j. dohodám o prácach vykonávaných mi-
mo pracovného pomeru).  



45 
 

[9] Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.  
 
Summary 

 
The author of the scientific article pays attention to the provision 84 of the Labour Co-
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Splatnosť mzdy podľa Zákonníka práce1 
 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 
 

I. Úvod 
 

 Právna úprava splatnosti mzdy je obsiahnutá v § 129 Zákonníka práce. Ide o ustano-
venie, ktoré sa vzťahuje tak na podnikateľskú sféru, ako aj na nepodnikateľskú sféru, a to na 
základe subsidiárnej, resp. delegovanej pôsobnosti medzi Zákonníkom práce a osobitnými 
právnymi predpismi.2 
 Pracovná a sociálna legislatíva využíva pojmy „mzda“ aj „plat“. Ide o terminus techni-
cus zákonodarcu, ktorý pojem „mzda“ spája s podnikateľskou sférou a pojem „plat“ s nepod-
nikateľskou sférou. Uvedené pojmy však môžeme považovať za analogické obsahové syno-
nymá, pretože zahrňujú odmenu, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi za 
výkon závislej práce.  
 Terminologickú roztrieštenosť pojmov „mzda“ a „plat“ potvrdzuje už samotný Zákon-
ník práce. V zmysle § 254 ods. 1 jeho znenia totiž platí, že kde sa vo všeobecne záväzných 
predpisoch používa pojem „plat“, je ním „mzda“ podľa Zákonníka práce. Odmeňovanie za-
mestnancov vo forme „platu“ sa vyskytuje v rôznych právnych predpisoch v nepodnikateľ-
skom prostredí. Tieto právne normy pritom upravujú právne vzťahy pri výkone závislej práce 
viacerých zamestnaneckých profesií.3  
 Z hľadiska členenia právnych vzťahov pri výkone závislej práce sa dikcia § 129 Zá-
konníka práce aplikuje v pracovnoprávnych vzťahoch (t. j. v pracovnom pomere), a rovnako 
aj v ďalších pracovných vzťahoch (napr. v služobnom pomere). Odchylná právna úprava sa 
čiastočne dotýka tzv. obdobných pracovných vzťahov, pod ktorými rozumieme pre účely ve-
deckého článku dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

Pri dohode o vykonaní práce je napr. odmena za vykonanie pracovnej úlohy splatná po 
dokončení a odovzdaní práce.4 Medzi účastníkmi však možno dohodnúť, že časť odmeny bu-
de splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zároveň je zamestnávateľ oprávnený 
po prerokovaní so zamestnancom odmenu jednostranne, avšak primerane znížiť, ak vykonaná 
práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.5 

S ohľadom na vyššie uvedený odsek je možné pojem „odmena“ (v širšom slova zmys-
le) spájať s pojmami „mzda“ a „plat“, pretože všetky spôsoby slúžia k odmeňovaniu zamest-
nancov.6  

Pravidlá splatnosti mzdy tak, ako ich upravuje § 129 Zákonníka práce, sa však na do-
hody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nevzťahujú, čo Zákonník práce vý-
slovne potvrdzuje.7  

V užšom slova zmysle je preto potrebné právnu úpravu splatnosti mzdy skúmať pre-
dovšetkým v nadväznosti na pracovnoprávne vzťahy a ďalšie pracovné vzťahy.8 

                                                 
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. § 120 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov alebo § 1 ods. 4 záko-
na č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
3 Pozri napr. § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 
v znení neskorších predpisov. 
4 V dohode o vykonaní práce, v ktorej je práca vymedzená výsledkom, a nie druhovo, ustupuje zmiešaná právna 
regulácia pomerne značne súkromnoprávnej úprave.  
5 Pozri § 226 ods. 4 Zákonníka práce.  
6 Pozri § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce.  
7  Pozri § 223 ods. 2 Zákonníka práce.  



47 
 

Právna úprava splatnosti mzdy nie je v Zákonníku práce veľmi rozsiahla, pričom rám-
covo ju tvoria ustanovenia relatívne kogentného až kogentného charakteru.  

Napriek uvedenému je prípustné, aby si zmluvné strany individuálnou dohodou dotvá-
rali mechanizmus splatnosti mzdy, a to v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve.  

Dohoda zamestnanca a zamestnávateľa o konkretizovaní splatnosti mzdy nemôže byť 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Prevaha nedispozitívnej právnej úpravy v § 129 Zákonníka práce je prejavom ochran-
nej funkcie pracovného práva.9 Tú je potrebné pri splatnosti mzdy uplatňovať predovšetkým 
voči „slabšej“ zmluvnej strane,10 ktorou je zamestnanec. 

Pojem „splatnosť mzdy“ nie je definovaný v žiadnom právnom predpise. V zásade pod 
ním možno chápať zákonom určené časové obdobie, počas ktorého je zamestnancova mzda 
splatná. V priebehu splatnosti mzdy je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu, 
ak zamestnancovi na vyplatenie mzdy vznikol nárok. Na druhej strane zamestnanec je subjekt 
oprávnený na prijatie mzdy.      

 
II. Analýza § 129 Zákonníka práce 

 
 Podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce platí, že mzda je splatná pozadu za mesačné ob-
dobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej ale-
bo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.  
 Druhý odsek citovaného ustanovenia potvrdzuje, že na žiadosť zamestnanca musí mu 
byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nástupom na dovolenku. 
 V zmysle ods. 3 je zamestnávateľ povinný vyplatiť pri skončení pracovného pomeru 
zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa 
zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom ter-
míne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.    
 Splatnosť mzdy je Zákonníkom práce určená pozadu za mesačné obdobie, a to najne-
skôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výraz „pozadu za mesačné obdobie“ 
vyjadruje požiadavku, aby najskôr zamestnanec závislú prácu podľa pracovnej zmluvy vyko-
nal, a až následne bude mzda za túto prácu splatná do konca príslušného, t. j. nadväzujúceho 
kalendárneho mesiaca. Kalendárny mesiac, v ktorom k výkonu závislej práce dôjde, pritom 
musí predchádzať kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikne splatnosť mzdy.11 
 Znenie § 129 ods. 1 Zákonníka práce umožňuje, aby splatnosť mzdy bola stanovená aj 
iným spôsobom. Oprávnení na uzatvorenie dohody o splatnosti mzdy odchylným spôsobom 
sú zamestnanec a zamestnávateľ. Táto dohoda musí byť obsiahnutá v pracovnej zmluve alebo 

                                                                                                                                                         
8 Nemožno samozrejme vylúčiť dohodu zamestnanca a zamestnávateľa o splatnosti odmeny za prácu vykonáva-
nú napr. na základe dohody o pracovnej činnosti spôsobom, ktorá bude úplne alebo čiastočne korešpondovať so 
znením § 129 Zákonníka práce.  
9 Ochranná funkcia v znení § 129 Zákonníka práce napr. znamená, že zamestnávateľ sa nemôže jednostranne 
zbaviť povinnosti vyplatiť zamestnancovi mzdu za vykonanú závislú prácu v predchádzajúcom kalendárnom 
mesiaci, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zároveň je možné, aby sa zamestnanec 
so zamestnávateľom dohodli aj na iných podmienkach splatnosti mzdy, avšak výlučne dohodou, t. j. dvojstran-
ným právnym úkonom.  
10 Pre zmluvné vzťahy v súkromnom práve je charakteristické rovné právne postavenie účastníkov. V pracovno-
právnych, obdobných a ďalších pracovných vzťahoch sa však rovné právne postavenie zmluvných strán zmení 
odo dňa nástupu zamestnanca do práce na vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca (ide 
o tzv. subordináciu, ktorá je imanentným znakom závislej práce). V tomto chápaní je možné zamestnanca pova-
žovať za „slabšieho“ účastníka právneho vzťahu.  
11 To znamená, že ak sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodnú inak, tak mzda napr. za mesiac september, 
v rámci ktorého zamestnanec vykonával závislú prácu, je splatná najneskôr do 31. októbra toho istého kalendár-
neho roka.  
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v kolektívnej zmluve. Ak je splatnosť mzdy určená v kolektívnej zmluve, stačí, aby v pracov-
nej zmluve bol uvedený odkaz na konkrétne ustanovenie kolektívnej zmluvy.12  

Je možné, ak sa účastníci dohodnú inak, aby mzda vyplácaná zamestnancovi bola po-
skytovaná aj v kratšom alebo v dlhšom pravidelnom cykle (napr. mzda vyplácaná jedenkrát za 
14 dní, príp. jedenkrát za 40 dní). Voľnosť v dohode spočíva i v tom, že zmluvné strany môžu 
posunúť na neskôr vyplatenie napr. niektorej zo zložiek mzdy, príp. dohodou riešiť dočasnú 
platobnú neschopnosť zamestnávateľa.   

V zmysle § 43 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný v pracovnej zmluve 
uviesť (okrem iného) aj výplatné termíny. Dohoda o splatnosti mzdy by preto mala tvoriť 
súčasť pracovnej zmluvy. Ide o náležitosť, pri ktorej Zákonník práce predpokladá, že vyply-
nie z obsahu pracovnej zmluvy.  

Zároveň nie je táto náležitosť kvalifikovaná ako podstatná, t. j. obligatórna, preto jej 
absencia nemá za následok neplatnosť pracovnej zmluvy.  

Potenciálne chýbajúce dojednanie o splatnosti mzdy „zastupuje“ § 129 ods. 1 Zákon-
níka práce, resp. § 44 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný vyho-
toviť a poskytnúť zamestnancovi písomné oznámenie o nepodstatných (fakultatívnych) nále-
žitostiach pracovnej zmluvy, tzn. aj o výplatných termínoch, ak tieto neobsahuje samotná pra-
covná zmluva.    
 Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodnú v pracovnej zmluve alebo v kolektív-
nej zmluve na konkrétnom dni splatnosti mzdy, právny nárok zamestnanca na výplatu mzdy, 
ak mzda nebola vyplatená v súlade s § 129 ods. 1 Zákonníka práce, začína plynúť až v prvý 
deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, do konca ktorého bola mzda splatná.13  

Ustanovenie § 129 sa vzťahuje na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované za-
mestnávateľom, ak ide o ich splatnosť.14 
 Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť vyplatiť zamestnancovi jeho splatné nároky, je 
zamestnanec oprávnený dovolávať sa ochrany, t. j. vyplatenia mzdy, a to napr. súdnou cestou 
(na základe osobitných právnych predpisov je možné i mimosúdne riešenie).15  

Neposkytnutie splatnej mzdy zamestnancovi zakladá na strane zamestnávateľa jeho 
omeškanie. Právny inštitút omeškania spôsobuje následok, v rámci ktorého je zamestnávateľ 
povinný zamestnancovi vyplatiť nielen mzdu, ale rovnako aj príslušné úroky z omeškania.16  
 S nevyplatením splatnej mzdy, resp. niektorých ďalších zložiek príjmu zamestnanca, 
je spojená možnosť zamestnanca okamžite skončiť pracovný pomer.17 Tu platí, že ak zamest-
návateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pra-
covnú pohotovosť alebo náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 
alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, zakladá to právo zamestnanca okamžite 
skončiť pracovný pomer.18 

                                                 
12 Pozri § 43 ods. 3 Zákonníka práce.  
13 Pozri § 101 Občianskeho zákonníka („Premlčacia doba“).  
14  Napr. pri právnej úprave odstupného platí, že toto peňažné plnenie vypláca zamestnávateľ po skončení pra-
covného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestná-
vateľ nedohodne so zamestnancom inak (§ 76 ods. 6 Zákonníka práce). Odstupné sa však podľa Zákonníka práce 
nepovažuje za mzdu (§ 118 ods. 2 Zákonníka práce).  
15 Pozri zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov.  
16 Pozri § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych 
bodov vyššia ako základná sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňaž-
ného dlhu).  
17 Pozri § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.  
18 Zamestnanec môže pracovný pomer skončiť okamžite iba v lehote jedného mesiaca, keď sa o dôvode na oka-
mžité skončenie dozvedel (§ 69 ods. 3 Zákonníka práce).  
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 Splatná mzda nevyplatená zamestnancovi môže na strane zamestnávateľa založiť jeho 
trestnú zodpovednosť.19 V tomto prípade je zamestnanec oprávnený, aby podal na miestne a 
vecne príslušnom orgáne Policajného zboru trestné oznámenie. 
 Nevyplatenie splatnej mzdy zakladá tiež oprávnenie zamestnanca podať sťažnosť na 
príslušnom orgáne inšpekcie práce.20 
 Z hľadiska § 129 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamest-
nancovi mzdu splatnú počas dovolenky ešte pred nastúpením na dovolenku, ak o to zamest-
nanec požiada. V tomto prípade sa nevyžaduje dohoda zamestnanca a zamestnávateľa o vy-
platení mzdy skôr ako je obvyklý výplatný termín.  

Nárok zamestnanca na vyplatenie mzdy podľa § 129 ods. 2 vzniká zo zákona a zakla-
dá ho jeho žiadosť, súhlas zamestnávateľa s čerpaním dovolenky a splatnosť mzdy v čase 
plánovanej dovolenky.  
 V znení § 129 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný pri skončení pracov-
ného pomeru vyplatiť zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pra-
covného pomeru. Ak k vyplateniu mzdy v deň skončenia pracovného pomeru nedôjde, musí 
byť vyplatená najneskôr v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pra-
covného pomeru.  

Zákonník práce však pripúšťa, aby sa zmluvné strany dohodli na vyplatení mzdy pri 
skončení pracovného pomeru aj inak, autonómne od znenia Zákonníka práce, avšak musí ísť 
stále o dvojstranný právny úkon, t. j. dohodu účastníkov.   
   

III. Záver 
 

 V prípade, ak zamestnanec vykoná pre zamestnávateľa závislú prácu, je zamestnávateľ 
povinný poskytnúť zamestnancovi určité plnenie ako protihodnotu. Takéto plnenie sa označu-
je ako „mzda“, „plat“ alebo „odmena“,21 a to v závislosti od druhu právneho vzťahu pri výko-
ne závislej práce (predmetom skúmania vedeckého článku sú pracovnoprávne vzťahy, preto 
sme sa osobitne zamerali na právnu úpravu v podnikateľskej sfére, t. j. „mzdu“).  

Zamestnávateľ neposkytuje takéto plnenie (mzdu) na základe svojvoľného rozhodnu-
tia (najmä s ohľadom na výšku,22 miesto, čas, spôsob a najneskoršiu dobu vyplatenia).23 Musí 
postupovať v súlade so znením Zákonníka práce (napr. § 118 až 135) a osobitnými právnymi 
predpismi.  

Poskytované plnenie má svoju splatnosť. Právny inštitút splatnosti mzdy ju budovaný 
najmä na relatívne kogentnej, resp. kogentnej právnej úprave. Od nej sú síce prípustné od-
chýlky, ale tie spravidla predpokladajú dvojstranné právne úkony medzi zmluvnými stranami 
(dohody).  

Právna úprava splatnosti mzdy tak, ako ju ustanovuje Zákonník práce (§ 129), sa apli-
kuje tak v podnikateľskej, ako aj v nepodnikateľskej sfére. Umožňuje to delegovaná a subsi-
diárna pôsobnosť, ktorá sa uplatňuje medzi Zákonníkom práce a osobitnými právnymi pred-
pismi. 

Pojem „splatnosť mzdy“ vyznačuje časové obdobie, v priebehu ktorého je mzda splat-
ná. Splatnosť mzdy zaväzuje zamestnávateľa, aby zamestnancovi vyplatil mzdu, ak zamest-
nancovi na výplatu mzdy vznikol nárok. Oprávnený na prijatie mzdy, ak nastala splatnosť 
mzdy, je zamestnanec.   

                                                 
19 Pozri § 214 ods. 1-4 Trestného zákona.  
20 Pozri § 150 ods. 2 Zákonníka práce.  
21 Pojem „odmena“ sa vyskytuje napr. pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
22 Výšku mzdy v podnikateľskej sfére „obmedzuje“ zdola zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení 
neskorších predpisov.  
23 So splatnosťou mzdy bezprostredne súvisí napr. právna úprava výplaty mzdy (§ 130 Zákonníka práce). 
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Podľa Zákonníka práce je mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do 
konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Dojednanie o splatnosti mzdy iným spôsobom je 
možné, ale výlučne na základe dohody zmluvných strán, ktorá bude tvoriť súčasť pracovnej 
zmluvy alebo kolektívnej zmluvy. 

Splatná mzda nevyplatená zamestnancovi zakladá jeho možnosť využiť rôzne proces-
né možnosti ochrany (napr. sťažnosť na inšpekciu práce, žaloba na súd, trestné oznámenie), 
a to i kumulatívne.  

Mzda musí byť zamestnancovi v niektorých prípadoch vyplatená aj skôr než v deň, na 
ktorý pripadá výplatný termín dohodnutý v pracovnej alebo kolektívnej zmluve (ide o situá-
ciu, kedy je mzda splatná počas dovolenky zamestnanca, pričom zamestnanec požiada o vy-
platenie mzdy ešte pred nástupom na dovolenku).  
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Summary 

 
The scientific paper analyzes the legislation due to payment term of wage under § 129 

of the Labour Code. The author pays attention especially to the rights and obligations of the 
conctracting parties with regard to general conditions of payment term of wage. Part of the 
article are considerations, which are directly linked to the chosen subject of the processed 
paper. The author´s research is focused on different issues, which result from the theory of 
labour law as well as from application practice.  
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Vznik a zánik služobného pomeru prokurátora 
 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 
 

I. Úvod 
 
 Právna úprava služobného pomeru prokurátorov je obsiahnutá v zákone o prokuráto-
roch a právnych čakateľoch prokuratúry,1 ako aj v osobitných právnych predpisoch.2  

Legislatíva, ktorá upravuje právne postavenie zamestnancov v služobných pomeroch, 
a to vrátane prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, musí reflektovať i na ústavnop-
rávnu reguláciu výkonu závislej práce.  

Z tohto hľadiska ide napr. o ustanovenie maximálneho rozsahu týždenného pracovné-
ho času,3 presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania4 alebo hmotné zabezpečenie tejto 
zamestnaneckej profesie.5 

Vo vzťahu k právam prokurátorov existujú na ústavnej úrovni aj obmedzenia. Naprí-
klad v zmysle článku 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje zamestnancom právo 
na štrajk, toto právo však nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbroje-
ných zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov. 

Služobný pomer prokurátora predstavuje výkon závislej práce. Nejde o „akúkoľvek 
prácu“, ale „závislú prácu“, ktorej znaky sú uvedené v Zákonníku práce.6  

Pokiaľ „práca“ bez znakov „závislej práce“ môže byť vykonávaná na základe zmluv-
ných typov súkromného práva (napr. občianskeho práva alebo obchodného práva), pri výkone 
„závislej práce“ musí ísť o právne vzťahy, ktoré sú upravené v rámci pracovného a sociálneho 
zákonodarstva. 

V oblasti pracovnej a sociálnej legislatívy sa vyskytuje v značnom rozsahu súkrom-
noprávna, a rovnako aj verejnoprávna regulácia. To znamená, že pracovné právo je zmieša-
ným právnym odvetvím a právo sociálneho zabezpečenia dokonca verejnoprávnym odvetvím.  

V prostredí nepodnikateľskej sféry, v situácii, kedy zamestnávateľom je štát, sa prin-
cípy zmluvnosti (konsenzuálnosti) pracovného práva primerane oslabujú a ustupujú právnej 
úprave, v ktorej prevažujú kogentné, resp. relatívne kogentné ustanovenia. 

Členenie právnych vzťahov pri výkone závislej práce je pomerne komplikované. Ne-
jednotná v tejto veci je tiež teória pracovného práva. Pre účely vedeckého článku budeme 
preto vychádzať z klasifikácie, podľa ktorej pracovnoprávne7 a obdobné pracovné vzťahy8 sú 
predmetom právnej úpravy podnikateľskej sféry, t. j. Zákonníka práce a osobitných právnych 
predpisov, a tzv. ďalšie pracovné vzťahy, v rámci ktorých sa realizuje aj služobný pomer pro-
kurátorov, patria do nepodnikateľskej sféry. 

S ohľadom na uvedené služobný pomer prokurátora sa vykonáva v ďalšom pracovnom 
vzťahu. Služobné pomery vykazujú v porovnaní s pracovnoprávnymi a obdobnými pracov-
nými vzťahmi mnohé špecifické charakteristiky, ide teda o právne vzťahy pri výkone závislej 
práce v chápaní sui generis. 
                                                 
1 Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.  
2 Napr. v zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.  
3 Porovnaj článok 36 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 32 zákona o prokurátoroch a právnych čakate-
ľoch prokuratúry („maximálne rozsahy pracovného času“). 
4 Porovnaj článok 12 Ústavy Slovenskej republiky a § 7 ods. 4 zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch 
prokuratúry („zásada rovnakého zaobchádzania“). 
5 Porovnaj článok 35 Ústavy Slovenskej republiky a § 134 a nasl. zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch 
prokuratúry („dôchodkové zabezpečenie“). 
6 Pozri § 1 ods. 2-3 Zákonníka práce. 
7 Pozri § 42 a nasl. Zákonníka práce („Pracovný pomer“).  
8 Pozri § 223 a nasl. Zákonníka práce („Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“). 
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Vzťah medzi Zákonníkom práce a zákonom o prokurátoroch a právnych čakateľoch 
prokuratúry je budovaný na subsidiárnej pôsobnosti, keďže Zákonník práce sa na právne 
vzťahy upravené zákonom č. 154/2001 Z. z. uplatňuje len vtedy, ak zákon o prokurátoroch 
a právnych čakateľoch prokuratúry alebo osobitný predpis neustanovuje inak.9   

Osobitný je aj vzťah medzi zákonom o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokura-
túry (ďalej aj ako „ZoP“) a zákonom o štátnej službe.10 Pokiaľ zákon o štátnej službe sa ne-
vzťahuje na vykonávanie funkcie prokurátora,11 na právne vzťahy asistentov prokurátora sa 
vzťahuje, ak osobitný predpis (t. j. ZoP) neustanovuje inak.  

To znamená, že právna úprava služobného pomeru prokurátora je autonómna od práv-
nej úpravy zákona o štátnej službe. Na druhej strane v prípade asistentov prokurátora ide 
o štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu.12 

V spracovanom vedeckom článku sme sa zamerali výlučne na analýzu právnej úpravy, 
ktorá súvisí so vznikom a zánikom služobného pomeru prokurátora.   
 

II. Vznik služobného pomeru 
 
 Vznik služobného pomeru prokurátora je upravený v § 6 a nasl. ZoP. Služobný pomer 
prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora.13  

ZoP obligatórne ustanovuje predpoklady výkonu funkcie prokurátora, z ktorých nie-
ktoré by inak mohli byť (napr. v podnikateľskej sfére) kvalifikované ako negatívna diskrimi-
nácia (napr. vek, štátne občianstvo alebo bezúhonnosť).  

Antidiskriminačná legislatíva však predpokladá, že nie každé nerovnaké zaobchádza-
nie je negatívnou (zakázanou) diskrimináciou. Existujú totiž nerovnaké zaobchádzania, ktoré 
spôsobuje samotný zákonodarca, pričom ich súčasne zdôvodňuje a ospravedlňuje (tzv. pozi-
tívna diskriminácia). V prípade § 6 ods. 2 ZoP ide o nerovnaké zaobchádzanie, ktoré nie je 
zákonom zakázané, preto ho musí akýkoľvek dotknutý subjekt strpieť.    

Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, kto-
rý: a) v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov, b) má spôsobilosť na právne úko-
ny v plnom rozsahu, c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu pro-
kurátora bude riadne vykonávať, d) ovláda štátny jazyk, e) má trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky, f) nie je členom politickej strany ani politického hnutia, g) zložil odbornú jus-
tičnú skúšku, h) úspešne absolvoval výberové konanie, i) súhlasí s vymenovaním do funkcie 
prokurátora na určenú prokuratúru.  

Zároveň platí, že uchádzač o funkciu prokurátora preukazuje právnické vzdelanie14 
a súhlas s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru musí mať písomnú 
formu. 

V súlade so ZoP sa za bezúhonného15 nepovažuje taká fyzická osoba, ktorá bola prá-
voplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného 
činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného 
činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj taká fyzická osoba, ktorej bolo odsú-

                                                 
9 Pozri § 259 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších 
predpisov.  
10 Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.  
11 § 2 ods. 5 písm. g) zákona o štátnej službe.  
12 Pozri § 228 ZoP.  
13 Ide o odlišnú situáciu v porovnaní so Zákonníkom práce, podľa ktorého pracovný pomer vzniká odo dňa do-
hodnutého v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce (§ 46 Zákonníka práce).  
14 Na preukázanie právnického vzdelania postačuje napr. predloženie diplomu vydaného príslušnou vysokou 
školou. 
15 Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov, ktorý nemôže byť starší ako tri mesiace.  
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denie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný 
čin odsúdená.  

Voľné miesto prokurátora sa vždy obsadzuje na základe výberového konania.16 Pred-
pokladom účasti na výberovom konaní je splnenie všetkých predpokladov, ktoré ZoP na vý-
kon práce prokurátora ustanovuje.  

Výberové konanie vyhlasuje generálny prokurátor. Oznam o výberovom konaní musí 
byť verejnosti dostupný, realizuje na webovom sídle generálnej prokuratúry, ako aj v perio-
dickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných pro-
striedkoch komunikácie, a to najmenej 60 dní pred začiatkom jeho konania.   

Výberovým konaním na funkciu prokurátora sa overujú schopnosti, odborné znalosti, 
zdravotný stav, psychická vyrovnanosť uchádzača a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné ale-
bo vhodné overiť vzhľadom na povahu povinností prokurátora.  

V priebehu celého výberového konania nemôže dôjsť k porušeniu zásady rovnakého 
zaobchádzania, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.17 Výberové konanie je verej-
né, okrem fázy, kedy o výsledku výberového konania hlasuje výberová komisia.  

Do 24 hodín od skončenia výberového konania je predseda výberovej komisie povin-
ný zverejniť zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokura-
túry. 
 Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru generálny proku-
rátor, a to na základe výsledkov výberového konania, ak ZoP neustanovuje inak.  

Vymenovanie do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru je bez časového obme-
dzenia. Rozhodnutie o vymenovaní musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.18  

Prokurátor skladá do rúk generálneho prokurátora sľub, ktorého zloženie je prokurátor 
povinný potvrdiť svojim podpisom na listine s textom a dátumom sľubu.   

Právo vykonávať funkciu prokurátora vzniká dňom zloženia sľubu. V prípade, ak pro-
kurátor odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou, vymenovanie do funkcie prokuráto-
ra je neplatné. 
 

III. Zánik služobného pomeru 
 
 Spôsoby zániku služobného pomeru prokurátora sú vymedzené v § 14 a nasl. ZoP. 
Pracovnoprávne skutočnosti, ktoré môžu spôsobiť právny následok zániku služobného pome-
ru, sú tak objektívne (právne udalosti), ako aj subjektívne (právne úkony).  

Podľa § 17 ZoP (tzv. „Iné dôvody zániku služobného pomeru prokurátora“) platí, že 
služobný pomer prokurátora zaniká aj smrťou prokurátora alebo vyhlásením prokurátora za 
mŕtveho.  

Skončenie služobného pomeru prokurátora môže spôsobiť i situácia, ak je prokurátor 
zvolený alebo ustanovený do funkcie, ktorú ZoP konkretizuje v § 11 ods. 1 (napr. za poslanca 
Národnej Rady Slovenskej republiky), a ak sa výkon funkcie nepreruší, resp. ak prokurátor do 
3 dní od zvolenia alebo ustanovenia do tejto funkcie neodstráni dôvody nezlučiteľnosti. 

Najčastejšími spôsobmi zániku služobného pomeru prokurátora sú odvolanie z funkcie 
prokurátora19 alebo vzdanie sa funkcie prokurátora.20 

                                                 
16 Výnimku prestavuje situácia, ak je prokurátor preložený na vlastnú žiadosť na prokuratúru toho istého alebo 
nižšieho stupňa. 
17 Pozri napr. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred dis-
krimináciou v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon).  
18 Pozri § 8 ods. 2 ZoP.  
19 Pozri § 15 ZoP. 
20 Pozri § 16 ZoP.  
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Z funkcie prokurátora môže byť prokurátor odvolaný iba generálnym prokurátorom. 
ZoP rozlišuje situácie, kedy je generálny prokurátor povinný, resp. oprávnený odvolať proku-
rátora z funkcie. Odvolanie z funkcie ako povinnosť nastáva v prípade, ak napr. prokurátor 
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak právo-
platným rozhodnutím súdu bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, príp. ak pro-
kurátor stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky.  

K ďalším dôvodom, ktoré zakladajú povinnosť generálneho prokurátora odvolať pro-
kurátora z funkcie, patrí napr. stav, kedy sa prokurátor stal členom politickej strany alebo po-
litického hnutia, alebo stav, ak prokurátor nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
alebo stav, ak bol prokurátor právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený pre úmyselný trestný 
čin.  

Špecifická situácia nastáva, ak disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení 
prokurátora výkonu funkcie prokurátora.21 Ide o sankciu z dôvodu disciplinárneho previnenia 
prokurátora. Generálny prokurátor následne odvolá prokurátora z výkonu funkcie prokurátora.  

Oprávnenie, t. j. možnosť, nie povinnosť, odvolať prokurátora z funkcie, môže gene-
rálny prokurátor uplatniť vtedy, ak prokurátor nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov podľa 
lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho 
zabezpečenia vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,22 alebo ak prokurátor do-
siahol vek 65 rokov.  

Odvolaním z funkcie zanikne služobný pomer prokurátora v deň, kedy sa prokurátoro-
vi doručí do vlastných rúk rozhodnutie generálneho prokurátora o jeho odvolaní z funkcie.  

Prokurátor sa výkonu funkcie môže prípadne aj sám vzdať (§ 16 ZoP), a to písomne 
kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý spočíva 1) vo vzniku nároku na sta-
robný dôchodok alebo invalidný dôchodok, 2) v zdravotných dôvodoch, ak prokurátor nie je 
spôsobilý vykonávať svoju funkciu podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej 
zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho zabezpečenia. 

Vzdaním sa funkcie zanikne služobný pomer prokurátora uplynutím dvoch kalendár-
nych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doru-
čené generálnemu prokurátorovi. Nie je však vylúčené, aby sa zamestnávateľ nedohodol 
s prokurátorom na skoršom zániku jeho služobného pomeru.23 

ZoP pripúšťa aj možnosti, kedy bude zánik služobného pomeru prokurátora neplat-
ný.24 Ide napr. o situáciu, ak dôjde k zrušeniu právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol 
prokurátor odsúdený pre úmyselný trestný čin. Tu následne dochádza k zrušeniu rozhodnutia 
generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora.  

Ak služobný pomer prokurátora zanikol odvolaním z funkcie prokurátora, prokurátor 
sa môže domáhať na súde podľa osobitného zákona preskúmania zákonnosti rozhodnutia ge-
nerálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora.25 

Zánik služobného pomeru z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií26 môže prokurátor napad-
núť na súde v súlade s Občianskym súdnym poriadkom.27 

Neplatnosť zániku služobného pomeru prokurátora môže prokurátor uplatniť na súde 
najneskôr do 15 dní odo dňa zániku služobného pomeru. 

Služobný pomer prokurátora nezaniká, naopak trvá, a to vrátane platových nárokov, 
ako aj ďalších súvisiacich nárokov, ak 1) sa zrušilo rozhodnutie generálneho prokurátora o 
                                                 
21 Pozri § 189 ods. 1 písm. f) ZoP.  
22 Uvedené neplatí, ak ide o tehotnú zamestnankyňu (prokurátorku).  
23 Pozri § 16 ods. 2 ZoP.  
24 Pozri § 18 ZoP.  
25 Porovnaj s § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 
26 Pozri § 17 písm. b) ZoP.  
27 Pozri § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku („Návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa 
rozhodlo napr. aj o určení toho, či tu právny vzťah je alebo nie je“) 
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odvolaní z funkcie prokurátora, 2) súd zrušil rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní 
z funkcie prokurátora, 3) súd rozhodol o neplatnosti zániku služobného pomeru prokurátora. 
 

IV. Záver 
 
 Závislá práca vykonávaná prokurátormi sa v Slovenskej republike realizuje v tzv. slu-
žobnom pomere. Ide o špecifický právny vzťah, ktorého právna úprava sa ťažiskovo nachádza 
v zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.  

Na služobný pomer prokurátorov sa nevzťahuje zákon o štátnej službe (na rozdiel od 
asistentov prokurátora, ktorí sú štátnymi zamestnancami vykonávajúcimi štátnu službu). 

Zákonník práce sa na služobný pomer prokurátorov uplatňuje len vtedy, ak ZoP alebo 
osobitný právny predpis neustanovuje inak (tzv. subsidiárna pôsobnosť).  

Z hľadiska teórie vedy pracovného práva je náročné služobný pomer prokurátora zara-
diť bez akýchkoľvek pochybností do schémy kategorizácie právnych vzťahov pri výkone zá-
vislej práce. Vzhľadom na skutočnosť, že táto zamestnanecká profesia pôsobí v oblasti ne-
podnikateľskej sféry, skôr sa domnievame, že ide o tzv. „ďalšie pracovné vzťahy“ (tieto práv-
ne vzťahy je možné označiť aj ako „obdobné pracovné vzťahy“, ak pracovný pomer a dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sa vyskytujú v podnikateľskej sfé-
re, spoločne zaradíme pod pojem „pracovnoprávne vzťahy“).  

ZoP je pomerne rozsiahly právny predpis (spolu 266 ustanovení, pozn.). Paragrafovým 
znením dokonca presahuje legislatívu obsiahnutú v Zákonníku práce.28 Objektívne však treba 
pripustiť, že nie celý ZoP upravuje iba služobný pomer prokurátorov, resp. štátnozamestna-
necký vzťah asistentov  prokurátorov.  

Predmetom väčšiny jeho ustanovení je ale skutočne právna úprava služobného pomeru 
prokurátora. Ide preto o značne autonómnu právnu normu, ktorá služobný pomer prokuráto-
rov reguluje sebe vlastným spôsobom. Služobný pomer nie je „klasickým“ pracovnoprávnym 
vzťahom. Je to špecifický právny vzťah, ktorý má s pracovnoprávnymi vzťahmi viaceré spo-
ločné znaky. Zároveň však existuje skupina rozdielnych znakov, a to rozsiahla,29 pre ktoré 
sme sa ho rozhodli označovať ako tzv. „ďalší pracovný vzťah“.   

Vymenovanie do funkcie prokurátora je neopomenuteľným predpokladom vzniku slu-
žobného pomeru prokurátora. ZoP stanovuje v súlade s antidiskriminačnou legislatívou Slo-
venskej republiky viaceré predpoklady výkonu činnosti prokurátora, ako napr. dovŕšenie veku 
najmenej 25 rokov v deň vymenovania, príp. ukončené právnické vysokoškolské vzdelanie. 

V prípade, ak je konkrétne miesto prokurátora voľné, obsadzuje sa vždy na základe 
výberového konania. Zloženie výberovej komisie, ako aj priebeh výberového konania, určuje 
ZoP.   
 Do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru je prokurátor vymenovaný zo strany 
generálneho prokurátora, a to na to dobu neurčitú. Generálny prokurátor postupuje pri vyme-
novaní podľa výsledkov výberového konania. Právo prokurátora na výkon funkcie vzniká 
dňom zloženia sľubu. Sľub sa skladá do rúk generálneho prokurátora. Zloženie sľubu je pro-
kurátor povinný potvrdiť svojim podpisom na listine s textom a dátumom sľubu.   
 Ak prokurátor zloží sľub s výhradou alebo ho odmietne zložiť, je vymenovanie do 
funkcie prokurátora neplatné.  
 Pri zániku služobného pomeru prokurátora prevažujú jednostranné právne úkony. Ok-
rem dohody o zániku služobného pomeru (§ 16 ods. 2 ZoP) sem totiž patrí vzdanie sa funkcie 
prokurátora, resp. odvolanie z funkcie prokurátora.  
 
                                                 
28 Zákonník práce má spolu 256 ustanovení.  
29 ZoP napr. obsahuje právny inštitút disciplinárnej zodpovednosti, ktorý je v takejto forme v podnikateľskej 
sfére neznámy. 
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 In the scientific article the author is focused on the legislation touching the establis-
hing and termination of the civil service of the prosecutor. Part of the paper are several de 
lege lata and de lege ferenda considerations. The author pays attention to the various theoreti-
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Konateľ a pracovný pomer v spoločnosti s ručením obmedzeným 
 

Mgr. Peter Lukáčka 
JUDr. Vladimír Minčič 

 
I. Úvod 

 
Spoločnosť s ručením obmedzený (ďalej aj ako „s.r.o.“) je najčastejšie sa vyskytujú-

cim druhom obchodnej spoločnosti v podmienkach podnikania na území Slovenskej republi-
ky, a preto je nutné venovať sa analýze problematických otázok, ktoré sa týkajú jej bežného 
fungovania, ako aj jej organizačnej štruktúry.  

Konateľ s.r.o. patrí medzi jej obligatórne orgány a plní významnú funkciu v oblasti 
prejavu vôle spoločnosti voči tretím osobám, ako aj jej riadenia.  

Vzhľadom na to, že i v súčasnosti pomerne často dochádza k nesprávnej interpretácii 
noriem dotýkajúcich sa právneho postavenia konateľa, čo sa prejavuje aj v ich chybnej apli-
kácii v konkrétnych prípadoch, vystupuje do popredia potreba uskutočňovania výkladu týchto 
noriem, a to najmä pre potreby praxe.  

Práve z týchto dôvodov sa vo vedeckom článku zaoberáme otázkou právnej úpravy 
vzťahu medzi spoločnosťou a jej konateľom s osobitným zreteľom na možnosti realizácie 
pracovného pomeru konateľa v spoločnosti.  
 

II. Výkon funkcie konateľa na základe pracovnej zmluvy 
 

Prípady, v rámci ktorých sú konatelia s.r.o. zároveň zamestnancami spoločnosti, sú v 
podmienkach Slovenskej republiky pomerne časté a činnosti, na ktoré sú konatelia oprávnení 
a zároveň povinní v zmysle ustanovení § 133 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako 
„ObZ“), sú vykonávané v pracovnom pomere de facto riadiacimi pracovníkmi (napr. výkonný 
riaditeľ, riaditeľ, manažér a pod.). V tejto časti príspevku preto analyzujeme otázky, ktoré sú 
s touto problematikou spojené a s ktorými sa stretáva aplikačná prax.  

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia bola riešená otázka, na akom základe je 
vôbec možné vykonávať funkciu štatutárneho orgánu, t. j. či je pre výkon funkcie potrebné 
alebo vôbec prípustné uzatvorenie pracovnej zmluvy.  

V tejto súvislosti býva ako prelomové uvádzané rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe, 
ktorého právny názor znie, cit.: „Činnosť štatutárneho orgánu (poprípade jeho člena, ak ide 
o kolektívny orgán) obchodnej spoločnosti nevykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere, 
a to ani v prípade, že nie je spoločníkom. Právne predpisy ani povaha spoločnosti s ručením 
obmedzeným nebráni tomu, aby iné činnosti pre túto obchodnú spoločnosť vykonávali fyzické 
osoby na základe pracovnoprávnych vzťahov, pokiaľ náplňou pracovného pomeru (alebo iné-
ho pracovnoprávneho vzťahu) nie je výkon činnosti štatutárneho orgánu.“1  

V obdobnom duchu sa vyjadril neskôr aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhod-
nutí, ktorého právna veta znie, cit.: „Funkciu konateľa obchodnej spoločnosti s ručením ob-
medzeným nemožno vykonávať v pracovnom pomere.“2 

Uvedený právny záver sa transformoval aj do následnej právnej úpravy, ktorá bola do 
ObZ inkorporovaná zákonom č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou 
a štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zaradili do skupiny tzv. absolútnych 
obchodov a spravujú sa bez ohľadu na povahu účastníkov ObZ.  
                                                 
1 Rozhodnutie Vrchního soudu v Praze, zo dňa 21. apríla 1993, sp. zn. 6 Cdo 108/1992, publikované v Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek, 1995, č. 13. 
2 NS SR, sp. zn. 5 Cdo 92/97. 
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V zmysle uvedených argumentov je možno pomerne jednoznačne uzavrieť problema-
tiku, či je prípustné vykonávať funkciu konateľa v pracovnom pomere s tým, že takýto spôsob 
úpravy vzťahov medzi konateľom a spoločnosťou v zmysle judikatúry, ako aj platnej právnej 
úpravy, nie je možný a pracovný pomer by v takomto prípade nebol platne uzatvorený.3  

Osobitne je však potrebné pristupovať k riešeniu otázky, či je vo všeobecnej rovine 
možné, aby bola fyzická osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu v s.r.o. zároveň aj 
v pracovnom pomere so spoločnosťou, v ktorej vykonáva túto funkciu.  

Vzhľadom na to, že platná právna úprava, ako aj judikatúra takúto možnosť nevyluču-
je, domnievame sa, že v prípade, ak je predmetom výkonu práce v zmysle pracovnej zmluvy 
iná činnosť ako tá, ktorá spadá do pôsobnosti štatutárneho orgánu a ktorú mu v tomto zmysle 
ukladá ObZ, je prípustné, aby mala fyzická osoba platne uzatvorenú pracovnú zmluvu na vý-
kon tejto činnosti so spoločnosťou, pre ktorú vykonáva aj pôsobnosť štatutárneho orgánu. 

Základným pravidlom však zostáva, že nie je možné vykonávať činnosť, ktorá je ob-
sahovo zhodná s činnosťou štatutárneho orgánu v pracovnom pomere.4  

Splnenie tejto podmienky je potrebné posudzovať podľa okolností konkrétneho prípa-
du. V tomto zmysle sa vyjadrila aj V. Odrobinová, ktorá uvádza, cit.: „popis činností štatutár-
neho orgánu je pritom v ObZ vymedzený značne široko – napr. u konateľa je to podľa § 134 a 
135 obchodního zákoníku obchodné vedenie spoločnosti, zaistenie vedenia predpísanej evi-
dencie a účtovníctva a pod. V prípade konateľa teda výkon funkcie takmer každého vedúceho 
zamestnanca koliduje s výkonom funkcie konateľa. Prakticky je preto vylúčené, aby konateľ 
mohol vedľa výkonu funkcie konateľa byť platne rovnako zamestnancom spoločnosti – mohol 
by vykonávať iba špecializované technické práce (napr. hodinár) alebo práce zreteľne sa od-
lišujúce od obchodného vedenia (napr. upratovačka).“5  

S uvedeným názorom v zásade súhlasíme do tej miery, pokiaľ ich vzťahujeme na ku-
muláciu funkcie štatutárneho orgánu s.r.o. a zamestnanca tejto spoločnosti v jednej osobe. 

 Uvedenú argumentáciu, ktorá v podstate nepripúšťa zasahovanie do pôsobnosti štatu-
tárneho orgánu, je možné ďalej rozvíjať spôsobom, ktorý do istej miery zneprehľadňuje a 
spochybňuje zaužívané spôsoby riadenia spoločnosti, ako aj rozdeľovanie výkonu jednotli-
vých kompetencií v rámci spoločnosti.  

Takáto argumentácia smeruje k položeniu si otázky, či je možné vzťahovať vyššie 
uvedený názor (ktorý v podstate nepripúšťa, aby bola činnosť, ktorá je obsahovo zhodná 
s činnosťou štatutárneho orgánu, vykonávaná v pracovnom pomere) vo všeobecnosti aj na 
prípady, ktoré sa pri prevádzkovaní spoločnosti bežne vyskytujú. Ako podstatné sa javí rieše-
nie otázky, či je vôbec možné, aby činnosť štatutárneho orgánu mohla byť zhodná s činnosťou 
vedúceho zamestnanca.6  

Odpoveď na túto otázku je potrebné hľadať jednak v ObZ , ale aj v rámci zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníku práce (ďalej aj ako „Zákonník práce“).  

Konkrétne § 9 ods. 1 Zákonníka práce vymedzuje pôsobnosť vedúcich organizačných 
útvarov, ktorí sú: „...oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa 
právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.“  

Domnievame sa, že v uvedenom zmysle stoja proti sebe dve vzájomne si konkurujúce 
oprávnenia. Prvým je kompetencia štatutárneho orgánu v rámci obchodného vedenia a druhá 
                                                 
3 Porovnaj NS ČR, zo dňa 17. augusta 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004, NS ČR, zo dňa 29. septembra 2004, sp. 
zn. 21 Cdo 894/2004, NS ČR, zo dňa 4. novembra 2004, sp. zn. 21 Cdo 1634/2004, NS ČR, zo dňa 30. augusta 
2006, sp. zn. 29 Odo 801/2005. 
4 Bližšie pozri NS ČR, zo dňa 28. apríla 2004, sp. zn. 21 Cdo 2642/2003. 
5 Odrobinová, V.: Může být statutární orgán nebo jeho člen zároveň zaměstnancem téže společnosti? (dostupné 
na internetovej stránke www.epravo.cz k 19. máju 2013). Obdobne sa vyjadril NS ČR, zo dňa 17. novembra 
1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98, uverejnené v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 1999, č. 63.  
6 Bližšie pozri Rada, I.: Souběh funkce (člena) statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance. In Právní rozhledy, 
no. 1, vol. 14, 2006, s. 20.  
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je práve uvedená kompetencia, resp. zákonné splnomocnenie vyplývajúce pre vedúcich orga-
nizačných útvarov podnikateľa. Uvedená právna úprava v oblasti zákonného splnomocnenia 
konať za podnikateľa je doplnená § 15 ods. 1 ObZ.    

Domnievame sa, že pri výkone funkcie vedúceho organizačného útvaru (v zmysle § 9 
ods. 1 Zákonníka práce), resp. osoby poverenej určitou činnosťou (§ 15 ods. 1 ObZ) bude 
skoro vždy dochádzať k zásahu do pôsobnosti štatutárneho orgánu, a to najmä v oblasti ob-
chodného vedenia spoločnosti.  

V tomto kontexte súhlasíme s I. Radom, ktorý uvádza, cit.: „..z toho, že je daná osoba 
oprávnená spoločnosť zaväzovať, či už je takéto konanie osobným konaním spoločnosti ako je 
tomu v prípade štatutárneho orgánu alebo zákonným zastúpením vedúceho zamestnanca, pod-
ľa môjho názoru nemôže byť predpokladaná obsahová zhoda v činnostiach štatutárneho or-
gánu na strane jednej a vedúceho zamestnanca na strane druhej. Prípadná možnosť zaväzo-
vať spoločnosť je totiž len sprievodným znakom ustanovenia do funkcie, resp. vzniku pracov-
ného pomeru a nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Nie je možné teda povedať, že činnosť finanč-
ného riaditeľa je zhodná s činnosťou personálneho riaditeľa, aj napriek tomu, že dané osoby 
sú oprávnené z titulu obidvoch funkcií zastupovať spoločnosť.7   

K uvedenej kolízii bude dochádzať najmä v dôsledku výslovného znenia § 9 ods. 3 
Zákonníka práce,8 ktoré vymedzuje pôsobnosť vedúceho zamestnanca, a ktorú je možné 
v istom zmysle zaradiť pod vymedzenie, resp. chápanie obchodného vedenia spoločnosti, na 
ktoré sú oprávnení v zmysle § 134 ObZ konatelia s.r.o.  

Domnievame sa, že absolútnou akceptáciou argumentácie, ktorá nepripúšťa zasahova-
nie do pôsobnosti konateľa, by nebola možná realizácia práv a povinností uvedených zamest-
nancov, čo by podľa nášho názoru mohlo viesť k paradoxnému záveru, že osobitná pôsob-
nosť, ktorú týmto zamestnancom priznáva ObZ, resp. Zákonník práce, sa v časti, v ktorej do-
chádza k zásahu do kompetencie štatutárneho orgánu, nemôže uplatňovať.  

Riešenie danej problematiky má však zásadný význam aj v oblasti vymedzenia rozsa-
hu zodpovednosti konajúcich osôb, a to vzhľadom na skutočnosť, že konatelia zodpovedajú 
spoločnosti za porušenie povinností pri výkone svojej pôsobnosti celým svojím (osobným) 
majetkom a v rámci zodpovednosti zamestnancov je táto limitovaná štvornásobkom jeho 
priemerného mesačného zárobku (v prípade úmyselného spôsobenia škody ide o zodpoved-
nosť za škodu v celom rozsahu), osobitne je táto problematika aktuálna v prípade súbehu vý-
konu funkcie konateľa a vedúceho zamestnanca v jednej osobe.  

Vzhľadom na uvedené argumenty považujeme za potrebné upozorniť na právnu úpra-
vu tejto oblasti v ObZ ČR,9 ktorá reagovala práve na nejednoznačnosť platnej právnej úpravy 

                                                 
7 Bližšie pozri Rada, I.: Souběh funkce (člena) statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance. In Právní rozhledy, 
no. 1, vol. 14, 2006, s. 20.  
8 Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce platí, že „Vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú 
zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriade-
ným podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a 
dávať im na ten účel záväzné pokyny.“  
9 § 66d („Pověření obchodním vedením“) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (znenie účinné k 1. januáru  
2012): (1) Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. 
Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměs-
tnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho 
členem. (2) Při pověření obchodním vedením podle ods. 1 zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statu-
tárním orgánem nebo jeho členem, stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí 
řádného hospodáře. (3) Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním 
vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem společnosti, který je současně statutárním orgánem spo-
lečnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož pů-
sobnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů. (4) Pověření obchodním vedením 
podle ods. 1 nezahrnuje účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, 
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a danú polemiku pomerne jasným a zreteľným spôsobom odstránila, čo považujeme za veľmi 
pozitívnu skutočnosť.  

V rovine úvah de lege ferenda navrhujeme danú problematiku v ObZ upraviť rovna-
kým, resp. podobným spôsobom, a tak odstrániť neistotu, ktorá, ako sa domnievame, v platnej 
právnej úprave pretrváva.  

 
III. Uzatvorenie pracovnej zmluvy s konateľom 

 
Pripustením argumentácie, že konateľ môže byť zároveň aj zamestnancom spoločnosti 

(len v oblasti, ktorá nespadá pod výkon pôsobnosti konateľa), je potrebné riešiť otázku, či 
vôbec môže takýto konateľ uzatvoriť v mene spoločnosti pracovnú zmluvu, pri ktorej fakticky 
bude vystupovať na jednej strane v mene spoločnosti a na druhej strane ako jej zamestnanec. 

Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý smeruje k vzniku pracovného po-
meru, je výsledkom jednania, do ktorého zmluvné strany spravidla vstupujú s vlastnými, resp. 
rozdielnymi predstavami o ich obsahu a výsledku.  

Rozdielnosť záujmov zamestnávateľa a zamestnanca je daná už tým, že zmluvné stra-
ny chcú pre seba dohodnúť čo najvýhodnejšie zmluvné podmienky (druh práce, miesto výko-
nu práce, pracovnú dobu, odmenu za prácu a pod.).  

Na rozdielnosti záujmov pri dojednávaní pracovnej zmluvy nič nemení ani skutočnosť, 
že dôjde k bezvýhradnej akceptácii ponuky jednej zo zmluvných strán, alebo pracovná zmlu-
va bude dohodnutá v súlade s podmienkami v mieste a čase obvyklými, pretože aj v tomto 
prípade sú základné východiská účastníkov pre uzatvorenie zmluvy odlišné.  

Fakticky je tento proces uzatvárania pracovnej zmluvy determinovaný aktuálnou situ-
áciou na trhu práce, pričom, ako vyplýva z uvedeného, výsledok jednania nič nevypovedá o 
rozdielnosti záujmov zmluvných strán.  

V tomto zmysle rozdielnosť záujmov zamestnávateľa a zamestnanca pri uzatváraní 
zmluvy vylučuje, aby v mene zamestnávateľa realizovala právny úkon rovnaká fyzická osoba, 
ktorá je zároveň druhým účastníkom zmluvy ako zamestnanec, a to z dôvodu, že táto osoba 
nemôže zodpovedajúcim spôsobom zastávať svoje záujmy zamestnanca a súčasne záujmy 
spoločnosti ako zamestnávateľa a takúto pracovnú zmluvu je nutné považovať za neplatnú 
v zmysle § 39 OZ.10  

V takomto prípade, vzhľadom na neplatnosť pracovnej zmluvy, by bolo možné hovo-
riť o vzniku, resp. existencii tzv. faktického pracovného pomeru, pri ktorom sa práva 
a povinnosti zmluvných strán do značnej miery odvíjajú od posúdenia toho, či konali v dobrej 
viere alebo o neplatnosti tejto pracovnej zmluvy vedeli.11  

Zároveň považujeme za potrebné pri posudzovaní možností vzniku pracovného pome-
ru osoby, ktorá je zároveň konateľom danej spoločnosti, zohľadniť aj ustanovenie § 7 ods. 3 
Zákonníka práce, ktoré na jednej strane explicitne pripúšťa vznik a existenciu pracovného 
pomeru takejto osoby, avšak zároveň preň stanovuje podmienku, ktorá sa dotýka spôsobu 
uzatvorenia danej pracovnej zmluvy.  

Uvedené ustanovenie konkrétne určuje, že: „...So zamestnancom, ktorý je aj štatutár-
nym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, dohodne podmienky podľa § 43 ods. 1 v 
pracovnej zmluve orgán alebo právnická osoba, ktorá ho ako štatutárny orgán ustanovila.“  

V tomto zmysle kladie Zákonník práce osobitné podmienky pre uzatváranie pracov-
ných zmlúv konateľov spoločností, no zároveň neodpovedá na otázku, kto je za danú spoloč-

                                                                                                                                                         
rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení 
společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu. 
10 Bližšie pozri NS ČR, zo dňa 22. novembra 2011, sp. zn. 21 Cdo 3061/2010; NS ČR, zo dňa 4. novembra 2004, 
sp. zn. 21 Cdo 1634/2004, NS ČR, zo dňa 13. decembra 2007, sp. zn. 21 Cdo 313/2007. 
11 Porovnaj NS SR sp. zn. 3 Cdo 9/2007.  



62 
 

nosť oprávnený takúto zmluvu podpísať, a to vzhľadom na to, že používa terminológiu 
„...dohodne podmienky...“, a nie uzatvorí pracovnú zmluvu.  

Domnievame sa, že v tomto prípade je možné, aby boli podmienky pracovnej zmluvy 
osobitne dohodnuté valným zhromaždením s konateľom (v tomto prípade zamestnancom), ale 
samotnú pracovnú zmluvu by uzatváral v mene spoločnosti jej konateľ, pretože jedine konateľ 
je oprávnený konať v mene spoločnosti v pracovnoprávnych vzťahoch.  

V zmysle uvedených argumentov zastávame názor, že nie je možné záver, ktorý ne-
pripúšťa konanie v mene spoločnosti na jednej strane a zároveň aj na druhej zmluvnej strane 
v jednej osobe považovať za použiteľný vo všeobecnosti, resp. vzťahovať automaticky na 
všetky prípady rovnakého druhu.  

Domnievame sa, že výhrady k takémuto konaniu na jednej strane v mene spoločnosti 
a zároveň na strane druhej ako jedna osoba je nutné skúmať podľa osobitných podmienok 
konkrétneho prípadu, či došlo k porušeniu záujmov spoločnosti alebo je dané konanie v 
jej súlade.12  

Súbeh výkonu funkcie konateľa a zamestnanca spoločnosti považujeme za prípustný, 
avšak v danom prípade nie je možné, aby bola činnosť v zmysle pracovnej zmluvy totožná 
s činnosťou, ktorá napĺňa obsah výkonu funkcie konateľa s.r.o.  

V tomto zmysle súhlasíme s Blahom, ktorý na danú tému uvádza: „... konateľ môže 
mať uzavreté dva zmluvné typy, napr. zmluvu o výkone funkcie, ktorá sa primerane riadi usta-
noveniami mandátnej zmluvy a zároveň môže mať uzavretú pracovnú zmluvu, ktorej predme-
tom je činnosť odlišná od výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu.“13 
 

IV. Záver 
 

Problematika spôsobu úpravy vzťahov medzi konateľom a s.r.o. je stále aktuálnou té-
mou vedeckých diskusií, ako aj podnikateľskej praxe, a to aj napriek skutočnosti, že tento 
vzťah patrí v zmysle § 261 ods. 6 písm. a) ObZ medzi tzv. absolútne obchody, na ktorých 
právny režim sa vždy vzťahujú ustanovenia tohto zákonníka.  

Vzhľadom na pomerne bežnú prax, kedy často dochádza k uzatváraniu pracovných 
zmlúv medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a jej konateľom, sme sa v príspevku sna-
žili o jednoznačné vymedzenie tejto témy a tak definovať prípady, kedy je možné, aj napriek 
výlučnej pôsobnosti ObZ, aby mal konateľ uzatvorenú pracovnú zmluvu so spoločnosťou, 
v ktorej túto funkciu vykonáva. 

Domnievame sa však, že uzatvorenie pracovnej zmluvy na výkon funkcie konateľa je 
nutné považovať za absolútne neplatný právny úkon so všetkými dôsledkami s tým spojený-
mi. Riešenie tejto situácie by totiž mohlo výrazným spôsobom poškodiť podnikanie danej 
spoločnosti.  

Vzhľadom na prelínanie pôsobnosti vedúceho zamestnanca a konateľa s.r.o. je potreb-
né v rovine úvah de lege ferenda realizovať významné zmeny v oblasti právnej úpravy ObZ, 
ako aj Zákonníka práce, ktoré budú odstraňovať jej súčasné nedostatky, ktoré sa prejavujú vo 
významných interpretačných ťažkostiach pri analýze prípustnosti súbehu výkonu funkcie ko-
nateľa so zastávaním pracovnej pozície vedúceho zamestnanca v tej istej obchodnej spoloč-
nosti. 

 
 
 
 

                                                 
12 Porovnaj NS ČR, zo dňa 30. novembra 2011, sp. zn. 29 Cdo 2314/2010; NS ČR; obdobne NS ČR, zo dňa 26. 
októbra 2011, sp. zn. 29 Cdo 2319/2010.   
13 Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 410.  
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Zásadné legislatívne úpravy v poisťovacom systéme1 
 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
 

I. Úvod 
 
Významným nástrojom uplatňovania ekonomickej a predovšetkým sociálnej funkcie 

štátu je právo sociálneho zabezpečenia.  
V teórii, ale aj v praxi, nie sú podstatné rozdiely, pokiaľ ide o charakteristiku práva so-

ciálneho zabezpečenia ako samostatného právneho odvetvia (domnievame sa, že prístup k 
určeniu samostatnosti právneho odvetvia je teoretickou fikciou, pretože právny poriadok pô-
sobí vo svojej podstate a v systémových väzbách všetkých právnych predpisov a tiež v jedno-
te a fungovaní všetkých politických, ekonomických, sociálnych a právnych skutočností).  

Toto právne odvetvie má úzku súvislosť so sociálnou politikou; v súčasnosti dochádza 
k postupnému znižovaniu úlohy štátu a jeho „paternity“ v sociálnej sfére, k rozširovaniu sys-
tému subjektov v sociálnej oblasti a k ich aktívnemu zapájaniu do sociálnej politiky.  

Právo sociálneho zabezpečenia veľmi úzko súvisí s ostatným právnymi odvetviami, a 
to predovšetkým s pracovným právom, ale napr. aj s občianskym právom, rodinným právom a 
správnym právom.  

Právo sociálneho zabezpečenia realizuje sociálne a hospodárske práva občanov. Z 
hľadiska podstaty, genézy a tendencií vývinu sa toto právne odvetvie konštituovalo na princí-
pe solidarity a spoločenských prístupov odkázaných subjektov na tvorbu a  prerozdeľovanie 
zdrojov na základe dohodnutých (prípadne právom alebo inak ustanovených) princípov.  

Rozhodujúcim kritériom sa stali tzv. sociálne udalosti ako skutočnosti, ktoré motivo-
vali a stimulovali potrebu tvorby a rozdeľovania sociálnych zdrojov.  

Právo sociálneho zabezpečenia by malo riešiť nielen negatívne sociálne udalosti, aj 
keď toto riešenie by malo v tomto systéme práva zaujímať významné postavenie (napr. v prí-
padoch tzv. ťaživých životných situácií, nemožnosti zabezpečiť si prostriedky na obživu a 
reprodukciu vlastnou prácou), ale by v ňom malo ísť aj o pozitívnu ingerenciu sociálnych 
subjektov i  sociálnych partnerov do sociálnych procesov.  

To znamená, že v práve sociálneho zabezpečenia by sa mal uplatňovať princíp solida-
rity, princíp primeranosti a samozrejme princíp sociálnej spravodlivosti. 

Predmetom práva sociálneho zabezpečenia sú individuálne i spoločenské vzťahy za-
bezpečujúcich i zabezpečovaných subjektov.  

Štruktúra vzťahov sociálneho zabezpečenia sa samozrejme mení v súvislosti s vývo-
jom spoločenských vzťahov.  

Východiskom tejto štruktúry sú nové ekonomické a finančné vzťahy, ale aj okruhy za-
bezpečujúcich i zabezpečovaných subjektov, určovanie okruhu sociálnych udalostí, nové ok-
ruhy zabezpečovaných potrieb, ,,netradičné“ právne pomery (sociálno-poisťovacie právne 
vzťahy), atď.  

Z legislatívneho hľadiska právo sociálneho zabezpečenia pozostáva z väčšieho počtu 
normatívnych právnych aktov a z množstva medzinárodných zmlúv. 

Slovenská republika je viazaná medzinárodnými politickými, právnymi a sociálnymi 
dokumentmi (najmä na úrovni Organizácie spojených národov, Medzinárodnej organizácie 
práce, Európskej únie).  

Pre právne predpisy v sociálnej  oblasti je charakteristická ich hypertrofia, rôznosť le-
gislatívnych subjektov, ich mnohonásobné novelizovanie, a to často aj v dôsledku zmeny 

                                                 
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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vládnucich garnitúr, čo v konečnom dôsledku spôsobuje značnú neprehľadnosť tohto právne-
ho systému. 

 
II. Dobrovoľná účasť na sociálnom poistení 

 
V ostatnom období v sociálno-poisťovacích právnych vzťahoch, t. j. v  systéme so-

ciálneho poistenia (predovšetkým pokiaľ ide o nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, 
poistenie v nezamestnanosti) a zdravotného poistenia nastali  viaceré legislatívne úpravy, a to 
v rámci zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zákonov (ďalej aj 
ako „zákon o sociálnom poistení“) a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zme-
ne a doplní zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej aj ako „zákon o zdravotnom poistení“). 

Z pohľadu sociálno-poisťovacích právnych vzťahov osobitný význam má osobný roz-
sah sociálneho poistenia. Pod pojmom rozsah sociálneho poistenia treba rozumieť subjekty, 
ktoré sú poistené v rámci nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v ne-
zamestnanosti, úrazového poistenia a garančného poistenia.  

V tomto prípade možno hovoriť aj o participácii v sociálno-poisťovacích právnych 
vzťahoch.  

Z hľadiska osobného rozsahu sociálneho poistenia a zdravotného poistenia došlo 
ostatnými novelami zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení  k zásadným 
zmenám. 

Zmeny nastali u fyzických osôb fakultatívne zapojených do nemocenského poistenia a 
poistenia v nezamestnanosti. Pôvodne v rámci týchto poistných vzťahov mohli byť dobrovoľ-
ne nemocensky a dobrovoľne v nezamestnanosti poistené osoby po dovŕšení 16. roku veku za 
podmienky, že mali na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo povolenie na prechod-
ný alebo povolenie na trvalý pobyt.  

Novelou zákona o sociálnom poistení sa možnosť dobrovoľnej účasti na týchto poist-
ných vzťahoch v rámci nemocenského poistenia podmienila súbehom s účasťou na dobrovoľ-
nom dôchodkovom poistení a dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti.  

O neodôvodnenej podmienenosti svedčí skutočnosť, že na túto novelu nadviazala ďal-
šia novela, ktorá súbeh účasti na dobrovoľnom nemocenskom poistení s účasťou na dobro-
voľnom poistení v nezamestnanosti zrušila.  

Pokiaľ ide o dobrovoľnú účasť na poistení v nezamestnanosti, táto je aj naďalej pod-
mienená dobrovoľnou účasťou na nemocenskom poistení a dobrovoľnou účasťou na dôchod-
kovom poistení.   

Domnievame sa, že tieto tzv. „balíčky“ u dobrovoľne poistených subjektov výrazne 
oslabili ochrannú funkciu sociálneho poistenia, a to predovšetkým u subjektov nachádzajúcich 
sa v nepriaznivých sociálnych situáciách. Riešiť možnosť prípadného zneužívania dávok so-
ciálneho poistenia takýmto spôsobom je viac ako diskutabilná. 

     
III. Vymedzenie pojmu „zamestnanec“ 

 
Z hľadiska osobného rozsahu v oboch právnych úpravách nastali zásadné zmeny vo  

vymedzení pojmu „zamestnanec“. V pôvodnom znení týchto zákonov bol  pojem „zamestna-
nec“ taxatívne vymedzený okruhom fyzických osôb. Za zamestnanca sa považovala fyzická 
osoba v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere, člen 
družstva, ktorý bol v pracovnom vzťahu k družstvu, ústavný činiteľ, verejný ochranca práv, 
predseda obce, starosta mesta, poslanec vyššieho územného celku a obecného zastupiteľstva, 
ak bol dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, atď.   
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Fyzické osoby vykonávajúce činnosť na základe niektorej z dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, 
dohoda o brigádnickej práci študentov) nepatrili do osobného rozsahu nemocenského poiste-
nia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a ani zdravotného poistenia.  

Na účely úrazového poistenia za zamestnanca sa považovala aj osoba vykonávajúca 
činnosť na základe niektorej z prác vykonávaných mimo pracovného pomeru, čo platilo aj pre 
garančné poistenie.  

Pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bolo typické mini-
mum odvodových povinností. Zamestnávateľ bol povinný z dohôd platiť poistné na garančné 
poistenie 0,25% z vymeriavacieho základu a na úrazové poistenie vo výške 0,8% z vymeria-
vacieho základu.2 

K zásadnej zmene vo vymedzení pojmu „zamestnanec“ došlo od 1. januára 2011. V 
tento deň nadobudol účinnosť zákon č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o so-
ciálnom poistení.  

Týmto zákonom nastala zásadná zmena vo vymedzení pojmu „zamestnanec“ na účely 
nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.  

Od 1. januára 2011 sa pri vymedzení pojmu „zamestnanec“ upustilo od výpočtu jed-
notlivých okruhov subjektov a pojem zamestnanca sa previazal zárobkovou činnosťou  fyzic-
kej osoby, ktorá má právo na príjem zo závislej činnosti podliehajúci dani z príjmov podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmu“).  

Za zamestnanca sa na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a pois-
tenia v nezamestnanosti považovala fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladal právo 
na pravidelný mesačný príjem, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a žiaka strednej školy a študenta vysokej 
školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.   

Za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia sa považovala aj fyzická osoba v 
právnom vzťahu, ktorý jej zakladal právo na nepravidelný príjem, okrem fyzickej osoby v 
právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, žiaka 
strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrob-
nej) praxe a člena volebnej komisie. V zmysle uvedenej novely sa príjem zamestnanca na 
účely sociálneho poistenia začal rozlišovať na pravidelný a nepravidelný. 

Zamestnancom na účely úrazového poistenia bola aj naďalej fyzická osoba v právnom 
vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi úrazové poistenie a zamestnancom na účely garanč-
ného poistenia zasa fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garanč-
né poistenie. V oboch týchto prípadoch zamestnancom bola aj fyzická osoba, ktorá vykonáva-
la práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Obdobná zmena vo vymedzení pojmu „zamestnanec“ nastala aj v zdravotnom poiste-
ní. Dňa 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 499/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon o zdravotnom poistení. Aj na účely povinného verejného zdravotného poistenia sa po-
jem „zamestnanec“ vymedzil z hľadiska výkonu zárobkovej činnosti vyplývajúcej z právneho 
vzťahu zakladajúceho právo na príjem zo závislej činnosti  zdaňovaný podľa zákona o dani z 
príjmu. V systéme zdravotného poistenia sa vymedzenie pojmu „zamestnanec“ rozšírilo aj o 
fyzickú osobu so zdaniteľným príjmom z kapitálového majetku, ostatných príjmov a divi-
dend.3 

Od 1. januára 2011 na základe týchto zmien sa podstatne rozšíril okruh fyzických 
osôb, ktoré sa zahrnuli pod pojem „zamestnanec“ na účely nemocenského poistenia, dôchod-
                                                 
2 Porovnaj Treľová, S.: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. In Základy pracovného 
práva. Bratislava : VŠEMvs, 2009, s. 169.  
3 Podľa zákona o zdravotnom poistení sa na účely zdravotného poistenia nerozlišuje príjem na pravidelný a ne-
pravidelný.  
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kového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a verejného zdravotného poistenia,  avšak treba 
poznamenať, že s výnimkou fyzických osôb vykonávajúcich činnosť na základe niektorej z 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Dňa 10. augusta 2012 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 252/2012 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  o sociálnom poistení. Touto novelou sa od 1. januára 
2013 nanovo vymedzuje pojem „zamestnanec“ na účely sociálneho poistenia.  

Zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia 
v nezamestnanosti sa rozumie fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na 
pravidelný mesačný príjem, okrem 1) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o 
brigádnickej práci študentov, 2) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vyko-
naní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom starobného dôchodku, inva-
lidného dôchodku, výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, invalidného výsluho-
vého dôchodku a 3) žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v 
období odbornej (výrobnej) praxe. 

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia sa rozumie fyzická osoba v právnom 
vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, a to aj 1) fyzická osoba v 
právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na 
pravidelný mesačný príjem, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o 
brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem z dohody o brigádnickej práci študentov  
nepresiahne zákonom ustanovenú sumu a 2) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe do-
hody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravi-
delný mesačný príjem, ak je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vý-
sluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku. 

Za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia sa od 1. januára 2013 považuje aj 
fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem, okrem fy-
zickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak prie-
merný mesačný príjem z dohody o brigádnickej práci študentov nepresiahne zákonom ustano-
venú sumu, žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období 
odbornej (výrobnej) praxe. 

Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príj-
mu z dohody o brigádnickej práci študentov je pre fyzickú osobu odstupňovaná podľa veku. 

Osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, maximálna suma je vo výške 8,39 % priemer-
nej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slo-
venskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí 
poistné na dôchodkové poistenie, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila 
vek 18 rokov, inak je to suma vo výške 19,72 % tejto priemernej mesačnej mzdy.  

Sumy sa ustanovia opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalen-
dárnom roku.  

Pre rok 2013 je maximálna suma u fyzickej osoby do 18 rokov veku 66 eur a u fyzic-
kej osoby od 18 roku veku 155 eur.  

To znamená, že ak zamestnávateľ uzatvoril napr. so žiakom strednej školy dohodu o 
brigádnickej práci študentov s pravidelným mesačným príjmom, alebo s nepravidelným príj-
mom, pri ktorom priemerný mesačný príjem nepresiahne 66 eur, tento žiak nie je z tohto titulu 
zamestnancom a on a ani zamestnávateľ neplatí poistné na dôchodkové poistenie.  

U študenta vysokej školy to platí v prípade, ak jeho príjem nepresiahne 155 eur. Ak 
príjem fyzickej osoby v právnom vzťahu založenom na dohode o brigádnickej práci študentov 
dosiahne, resp. presiahne túto sumu, zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, je povinný platiť 
poistné na dôchodkové poistenie. Vymeriavacím základom tohto zamestnanca na platenie 
poistného na dôchodkové poistenie je rozdiel medzi jeho mesačným príjmom alebo priemer-
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ným mesačným príjmom z tohto právneho vzťahu a týmito sumami. Tento vymeriavací zá-
klad sa zahŕňa aj do vymeriavacieho základu zamestnávateľa, nakoľko vymeriavacím zákla-
dom zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca..  

Už od 1. januára 2011 zákon o sociálnom poistení rozlišuje zamestnanca v právnom 
vzťahu, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem a zamestnanca v právnom 
vzťahu, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný príjem.  

Domnievame sa, že je už pomerne dlhšia doba, kedy zo strany kompetentných orgá-
nov, vzhľadom na absenciu definície týchto pojmov v právnej norme, malo byť zaujaté stano-
visko a vysvetlené základné pravidlá pre plnenie odvodových povinností.  

Táto požiadavka je o to aktuálnejšia v tomto období, kedy odvodové povinnosti v 
rámci sociálneho poistenia boli rozšírené aj na zamestnancov a zamestnávateľov v rámci do-
hôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.   

Existencia právne irelevantných stanovísk môže spôsobiť v aplikačnej praxi viaceré 
problémy [„..je rozhodujúce, či má právo (podľa textu dohody) na pravidelný mesačný príjem 
z dohody alebo na nepravidelný príjem“].  

Na zjednodušenie danej problematiky sa už v súčasnosti vyskytujú prípady, keď za-
mestnávateľ všetkých dohodárov prihlasuje s právom na pravidelný mesačný príjem. 

Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2013 zamestnancom na účely nemocenského 
poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a verejného zdravotného po-
istenia sa rozumejú aj fyzické osoby v právnom vzťahu na základe niektorej z dohôd o prá-
cach vykonávaných mimo pracovného pomeru, samozrejme okrem uvedených výnimiek.4  

To znamená, že aj najpočetnejšie skupiny poberateľov dôchodkov (starobného a inva-
lidného) uskutočňujúce činnosť na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru sú, a to bez ohľadu na pravidelnosť príjmu, povinne dôchodkovo poiste-
ní. Tieto okruhy subjektov sú vylúčené z povinnej účasti na nemocenskom poistení a povin-
nom poistení v nezamestnanosti. 

V rámci vyššie uvedených poistných vzťahov sa odvodové povinnosti dotýkajú aj fy-
zických osôb vykonávajúcich činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Z 
legislatívneho hľadiska nastali v ostatnom období zásadné zmeny aj pokiaľ ide o pracovno-
právne vzťahy, a to aj pokiaľ ide o dohodu o brigádnickej práci študentov.5  

Ak v predchádzajúcom období zamestnávateľ mohol uzatvoriť dohodu o brigádnickej 
práci študentov aj so študentom vysokej školy v externej forme štúdia, od 1. januára 2013  
môže zamestnávateľ túto dohodu uzatvoriť s iba fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka stred-
nej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, čo znamená, že študenti 
externej formy štúdia sú z možnosti uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej 
práci študentov vylúčení.  

Táto exklúzia je diskutabilná, nakoľko študenti externej formy štúdia sa na účely so-
ciálneho poistenia a zdravotného poistenia považujú za nezaopatrené deti.  

Zmena nastáva aj pokiaľ ide o vek študenta. Pred 1. januárom 2013 Zákonník práce 
neustanovoval vekovú hranicu, avšak podľa platnej právnej úpravy dohodu o brigádnickej 
práci študentov môže uzatvoriť zamestnávateľ iba so študentom  do dovŕšenia 26 rokov veku, 
pričom prácu na základe tejto dohody  možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho 
roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.   

                                                 
4 R 22/80 (Pre posúdenie otázky, či zamestnanec vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru alebo či zamestnanec pracuje u zamestnávateľa v pracovnom pomere, nemožno vy-
chádzať len z označenia písomnej dohody uzavretej účastníkmi, ale z jej obsahu). 
5 Porovnaj Záhorčáková, J. – Kuril, M.: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (teoreticko-
analytické úvahy). In Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul 
Gerin, 2012, s. 83-85.  
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Domnievame sa, že obmedzenie možnosti uzatvorenia tejto dohody 26. rokom veku je 
opodstatnené, a to aj vzhľadom na charakter nezaopatrenosti dieťaťa na účely sociálneho po-
istenia a zdravotného poistenia, na účely ktorého je veková hranica nezaopatrenosti u študen-
tov dennej formy štúdia predĺžená do 30 rokov. 

Pokiaľ ide o dohodu o brigádnickej práci študentov zmena nastala  aj v rozsahu výko-
nu práce na základe tejto dohody.  

Pred novelou Zákonníka práce rozsah práce pri tejto dohode nemohol v priemere pre-
siahnuť polovicu týždenného pracovného času u ostatných zamestnancov, od 1. januára 2013 
na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 
20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času 
sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov. 

Rozšírenie osobného rozsahu nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, pois-
tenia v nezamestnanosti a verejného zdravotného poistenia o zamestnancov vykonávajúcich 
činnosť na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru má 
svoje pozitíva, ako aj negatíva.  

Za negatívum možno považovať skutočnosť, že táto zmena zasiahla fyzické osoby, 
ktoré sa riadne starajú o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s  dlhodobo nepriaz-
nivým zdravotným stavom do osemnásť rokov jeho veku,  ak vykonávajú zárobkovú činnosť 
na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

Za tieto osoby, ak nie sú dôchodkovo poistené a podali prihlášku na dôchodkové pois-
tenie z dôvodu tejto starostlivosti, platil poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a 
poistné do rezervného fondu solidarity štát.  

Tento negatívny vplyv sa vzťahuje aj na ďalšie skupiny poistencov štátu, ako napr. 
osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie, osoby, ktoré vykonávajú 
osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným.  

Ide určite o skupiny fyzických osôb, ktoré si nezaslúžia obmedzenie sociálneho náro-
ku, ktorým disponujú.  

Ako pozitívum zavedenia povinnej účasti „dohodárov“ možno uviesť skutočnosť, že 
v prípade nepriaznivých sociálnych udalostí sú z titulu tejto účasti poistení a teda  zabezpeče-
ní aj príslušnými dávkami sociálneho poistenia. 

 
IV.  Minimum a maximum vymeriavacieho základu 

 
V dôsledku legislatívnej úpravy pojmu „zamestnanec“ na účely sociálneho poistenia 

sa zrušilo minimum vymeriavacieho základu, ktoré v dlhšom časovom horizonte sa viazalo na 
minimálnu mzdu u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou, čím sa v plnej miere 
uplatnila zásada primeranosti v sociálno-poisťovacích právnych vzťahoch.  

Z hľadiska aplikačnej praxe to znamená, že u fyzickej osoby, ktorá má postavenie za-
mestnanca, vymeriavacím základom je príjem aj v prípade, ak je nižší ako minimálna mzda.6  

Pokiaľ však ide o maximum vymeriavacieho základu, domnievame sa, že ostatnými 
novelami zákona o sociálnom poistení, ako aj zákona o zdravotnom poistení, sa podstatne 
zmenili kritériá uplatňovania zásady primeranosti.  

Aj keď absentuje definícia pojmu „primeranosť“, treba ju chápať ako mieru náhrady 
finančných prostriedkov pri vzniku nepriaznivej sociálnej udalosti.  

Domnievame sa, že miera náhrady týchto prostriedkov by mala vyjadrovať rozdiel  
u oprávnenej osoby, resp. u poistenca medzi finančnou situáciou pred vznikom nepriaznivej 
sociálnej udalosti a po nej. Z hľadiska sociálno-poisťovacích právnych vzťahov to znamená 
určitú vyváženosť medzi odvodovou povinnosťou ekonomicky aktívneho subjektu a peňaž-

                                                 
6 Pozri zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.  
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ným plnením poskytnutým mu v prípade nepriaznivej sociálnej udalosti, čím je zaručená aj 
ochranná funkcia týchto vzťahov.  

Sme toho názoru, že legislatívnou úpravou účinnou od 1. januára 2013 sa zásada pri-
meranosti oslabila, nakoľko maximum vymeriavacieho základu sa upravilo na 5-násobok  
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
v rozhodujúcom období.7  

Zatiaľ čo odvodová povinnosť poistenca sa upravila na uvedený 5-násobok, denný 
vymeriavací základ na určenie výšky dávky nemocenského poistenia nesmie byť vyšší ako 
denný vymeriavací základ určený z 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy, na určenie dávky 
v nezamestnanosti nie viac ako z 2-násobku a na určenie dávky dôchodkového poistenia ne-
smie byť vyšší ako z 3-násobku. Pri úrazovom poistení nie je určené maximum vymeriava-
cieho základu. 

V danom prípade treba pripomenúť, že aj keď sa oslabila zásada primeranosti, v plnej 
miere sa tu uplatnila zásada solidarity. Obe tieto zásady majú osobitný význam pri plnení 
ochrannej funkcie poisťovacieho systému.  

Domnievame sa, že pri legislatívnych úpravách vo väčšej miere treba brať do úvahy  
zosúladenie týchto zásad a tým vyrovnať rozdiely medzi jednotlivými poistencami z hľadiska 
odvodových povinností a poskytovaných dávok. 

 
V. Záver 

 
Poisťovací systém je príspevkovým systémom, čo znamená, že taxatívne určené sub-

jekty sú povinné platiť príspevky.  
V niektorých prípadoch je tento systém doplnený aj platením príspevkov na báze fa-

kultatívnosti, ako aj platením príspevkov zo strany štátu.  
Povinnosť poistenia chráni spoločnosť od neustáleho poskytovania dávok pri vzniku 

viac-menej objektívnych rizík, s ktorými nemožno kalkulovať, ako napr. choroba, invalidita, 
staroba a pod.  

Poisťovací systém je charakteristický tým, že dávky sa odvíjajú alebo sú odvodené 
z príspevkov financovaných poistencami, čo znamená, že poisťovací systém predpokladá ok-
rem vzniku určitých rizík aj osobnú participáciu poistenca.  

Z tohto pohľadu každej legislatívnej úprave v tejto oblasti by mala predchádzať dô-
kladná analýza reálneho stavu a analýza dôsledkov pripravovaných zmien. 
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Summary 
 
 In the recent months in social-insurance relations, namely  in the system of the social 
insurance (especially in the sphere of sickness insurance, pension insurance, unemplyoment 
insurance) and health insurance, there have been several important amendments. Substantive 
changes occured in the definition of the term „employee“,  in the conditions of participation 
on voluntary insurance as well as in minumum and maximum assessment bases.    
  
Kľúčové slová: zamestnanec, dobrovoľne poistená osoba, sociálne poistenie, zdravotné pois-
tenie, vymeriavací základ. 
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Minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 
 

I. Úvod 
 

Poddimenzované financovanie zdravotníctva Slovenskej republiky prináša pre subjek-
ty zdravotnej starostlivosti celý rad problémov.  

Na rôznych diskusných fórach sa akcentujú problémy nedostatočného odmeňovania 
zdravotníckych pracovníkov1 a nedodržiavania právnej úpravy pracovného času.   

Ako veľmi vypuklý a stále nedoriešený problém rezonujú minimálne mzdové nároky 
sestier a pôrodných asistentiek.  

Obsah vedeckého článku zahŕňa snahu o analýzu sociálneho práva zamestnancov so 
statusom sestry alebo so statusom pôrodnej asistentky na spravodlivé a uspokojivé pracovné 
podmienky, konkrétne práva na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umož-
nila dôstojnú životnú úroveň. 

 
II. Odmeňovanie 

 
V ustanovení § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivos-

ti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú taxatívnym spôsobom vyme-
dzené kategórie zdravotníckych pracovníkov: a) lekár, b) zubný lekár, c) farmaceut, d) sestra, 
e) pôrodná asistentka, f) fyzioterapeut, g) verejný zdravotník, h) zdravotnícky laborant, i) 
asistent výživy, j) dentálna hygienička, k) rádiologický technik, l) zdravotnícky záchranár, m) 
zubný technik, n) technik pre zdravotnícke pomôcky, o) optometrista, p) farmaceutický labo-
rant, q) masér, r) očný optik, s) ortopedický technik, t) zdravotnícky asistent, u) zubný asis-
tent, v) sanitár. 

Za zdravotníckeho pracovníka sa považuje aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie 
logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zaria-
dení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 vyššie citovaného zákona (ďalej aj ako „iný zdra-
votnícky pracovník“). 

Právna úprava odmeňovania vyššie vymedzených kategórií zdravotníckych pracovní-
kov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu je ustanovená predo-
všetkým v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonníku práce v znení neskorších predpisov a v zákone 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Neúnosnú mzdovú politiku v zdravotníctve sa ako prví rozhodli, a to veľmi razantným 
spôsobom, riešiť lekári podaním hromadných výpovedí. 

Ich až priam revolučná forma boja za zlepšenie mzdových podmienok bola korunova-
ná úspechom v podobe prijatia zákona č. 512/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

                                                 
1 Pri definovaní pojmov „pracovník“ a „zamestnanec“ nie je teória pracovného práva úplne jednotná. Podľa 
Karpata platí, že pri vymedzení pojmu „zamestnanec“ sa ustanovenia vnútroštátnych predpisov členských štátov 
Európskej únie nepoužijú, ale bude sa vychádzať z pojmu „zamestnanec“ tak, ako ho vymedzuje právo Únie 
(bližšie pozri Karpat, A.: Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii. In Aktuálne otázky pracovnej 
a sociálnej legislatívy. Bratislava : VO PF UK, 2011, s. 24).   
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Predmetným zákonom boli upravené ustanovenia o minimálnej výške základnej zlož-
ky mzdy niektorých zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdra-
votnej starostlivosti s účinnosťou od 1. januára 2012, a to spôsobom, ktorý uvádzame nižšie. 

Po prvé, základná zložka mzdy lekára a zubného lekára pracujúceho v pracovnom po-
mere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, kto-
rý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností a vykonáva odborné 
pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej 1,05-násobku (pozn. s účinnos-
ťou od 1. júla 2012 sa zvyšuje na najmenej 1,20 násobku) priemernej mesačnej mzdy zamest-
nanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republi-
ky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva 
základná zložka mzdy. 

Po druhé, základná zložka mzdy lekára a zubného lekára pracujúceho v pracovnom 
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špeciali-
zovanom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom 
odbore, je najmenej 1,60-násobku (pozn. s účinnosťou od 1. júla 2012 sa zvyšuje na najmenej 
1,90 násobku) priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 
zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky pred-
chádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. 

Skoro paralelne začali bojovať sestry a pôrodné asistentky ako najpočetnejšia kategó-
ria zdravotníckych pracovníkov za zlepšenie svojej situácie pri poskytovaní zdravotnej sta-
rostlivosti. Presadzovanie svojich oprávnených požiadaviek riešili pokojnejšou cestou v po-
dobe petičnej akcie.2 

Aspoň časť oprávnených požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek bola zhmotnená 
do právneho predpisu, ktorým je zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch 
sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie-
ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

Citovaný zákon nadobudol platnosť dňom 23. februára 2012 a účinnosť dňom 1. apríla 
2012 a vzťahuje sa na: a) sestry, ktoré samostatne vykonávajú odborné pracovné činnosti spo-
jené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach alebo v za-
riadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kura-
tely, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravot-
níckeho povolania, b) pôrodné asistentky, ktoré samostatne vykonávajú odborné pracovné 
činnosti spojené s poskytovaním pôrodnej asistencie vrátane ošetrovateľskej starostlivosti 
o ženu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získanej odbornej 
spôsobilosti. 

Osobná pôsobnosť tohto predpisu sa vzťahuje na všetky sestry a pôrodné asistentky, 
ktoré vykonávajú závislú prácu v pracovnom pomere u zamestnávateľov so statusom zdravot-
níckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnej ochrany detí 
a sociálnej kurately. 
 Podľa dôvodovej správy vyššie uvedeného právneho predpisu je jeho predmetom 
priaznivejšia úprava minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek na 
úrovni presahujúcej: a) skutočné (aktuálne) priemerné mzdové ohodnotenie týchto zamest-
nancov poskytované podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov, prípadne podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, b) základnú (minimálnu) 
                                                 
2 Hamuľák, J.: Postavenie zástupcov zamestnancov v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch (analýza vo 
svetle novelizácie Zákonníka práce). In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: desať rokov aplikačnej praxe 
(2001-2011). Bratislava : VO PF UK, 2012, s. 13.  



74 
 

úroveň ohodnotenia práce ostatných zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záuj-
me, odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorej náročnosť môže 
byť porovnateľná, rovnaká či dokonca vyššia, c) výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, d) minimálne mzdové nároky ustanovené v § 120 
podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, pri zachovaní 
ďalších prípadných nárokov na mzdové zvýhodnenia podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákon-
níka práce v znení neskorších predpisov. 
 Prijatím predmetnej právnej úpravy sestry a pôrodné asistentky dosiahli stanovený cieľ 
v zákonnej forme zabezpečiť si právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby 
im umožnila dôstojnú životnú úroveň, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky, t. j. 
zákonom č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Právo na odmenu za vykonanú prácu dostatočnú na to, aby umožnila zamestnancom 
dôstojnú životnú úroveň, sa zabezpečuje prostredníctvom zákonov a podzákonných noriem, 
ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a v rámci nich osobitne konkretizujú odmeňovanie. 
Právo na odmenu za vykonanú prácu vyjadruje jednu z hlavných charakteristík pracovného 
pomeru, základného druhu pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť.3 

Žiadny právny predpis nezakotvil legálnu definíciu pojmu dôstojná životná úroveň 
a nestanovil ani kritériá vymedzujúce dôstojnú životnú úroveň.  

 
III. Obchádzanie zákonných nárokov sestier a pôrodných asistentiek 

 
Navýšenie mzdových nákladov na sestry a pôrodné asistentky nebolo finančné kryté, 

pretože zo strany zdravotných poisťovní boli rokovania o navýšenie platieb pre poskytovate-
ľov neúspešné. 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stáli pred neriešiteľným problémom. V snahe 
zabrániť značnému navýšeniu celkových mzdových nákladov bola ich kreativita, pri obchá-
dzaní zákonných nárokov sestier a pôrodných asistentiek, obdivuhodná.  

Mnohí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s cieľom optimalizácie mzdových ná-
kladov uplatňovali fiktívne organizačné zmeny. 

Na základe nich začali prepúšťať sestry s dlhšou odbornou praxou a po uplynutí záko-
nom stanovenej lehoty opätovne prijímať na uvoľnené pracovné miesta sestry bez odbornej 
praxe.  

Sadzba minimálneho mzdového nároku sestry bez odbornej praxe predstavovala sumu 
640 eur mesačne, pričom sadzba minimálneho mzdového nároku sestry s tridsaťročnou od-
bornou praxou predstavovala sumu 901 eur a štyri centy mesačne. 

Iná časť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pristúpila na prepúšťanie až po neak-
ceptácii navrhovaných zmien pôvodne dojednaných pracovných podmienok.  

Sestrám bol predložený na podpis dodatok k pracovnej zmluve, uzatvorením ktorého 
by bol druh práce dojednaný na výkon práce sestry rozdelený napríklad na: a) výkon práce 
sestry v rozsahu 0,30 pracovného úväzku s bližšou konkretizáciou dojednaného druhu práce 
(zabezpečuje ošetrovateľskú a hygienickú starostlivosť o pacienta, asistencia lekárovi pri lie-
čebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch), a b) výkon práce manažéra pacienta 
a zdravotnej dokumentácie v rozsahu 0,70 pracovného úväzku (so stručnou charakteristikou: 
zabezpečuje kvalitu zdravotnej starostlivosti s cieľom zvyšovať spokojnosť pacientov, zaistiť 
dobrú povesť pracoviska, manažovanie zdravotnej výchovy, výchova k zdraviu, zvyšovanie 
zdravotného uvedomenia pacientov).  

 

                                                 
3 Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin : Matica Slovenská, 1997, s. 187.  
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IV. Pozastavenie účinnosti zákona 
 
Okrem vyššie uvedeného obchádzania povinnosti zvýšiť mzdové ohodnotenie sestier 

a pôrodných asistentiek zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, obrovské úsilie 
vynakladala i Slovenská lekárska komora. Stavovská organizácia združujúca lekárov si dala 
za cieľ pozastaviť účinnosť zákona, kým sa nezabezpečí krytie zvýšených nákladov pri reali-
zácii jeho ustanovení.4 

Svoje aktivity smerovala na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a tiež na 
Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. 

Podľa čl. 130 ods. 1 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava“) 
v spojení s § 18 ods. 1 písm. e) a § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o pos-
tavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov podala Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky na začatie konania o súlade zákona č. 
62/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
ako „Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek“) s ústavou 
Protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej 
aj ako „Dohovor“).5 

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna dňa 11. júla 2012 
predbežne prerokoval návrh prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republi-
ky a rozhodol o pozastavení účinnosti Zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier 
a pôrodných asistentiek.6 

Za povšimnutie tiež stojí tá skutočnosť, že Generálna prokuratúra Slovenskej republi-
ky z hľadiska posudzovania veci, a to zakotvenia vyššej minimálnej mzdovej úrovne zamest-
nancov ako je upravená v zákone č. 663/2007 Z. z. o minimálne mzde v znení neskorších 
predpisov, vidí nesúlad s Ústavou len pri Zákone o minimálnych mzdových nárokoch sestier 
a pôrodných asistentiek. Nesúlad s Ústavou už však nevidí v právnej úprave vyšších minimál-
nych mzdových nárokov inej kategórie zdravotníckych pracovníkov, konkrétne pri lekároch 
a zubných lekároch.  

  
V. Etický rozmer 

 
Od momentu nadobudnutia jeho platnosti sa mnohé sestry ocitli v bezvýchodiskovej 

situácii. Zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bol na ne vyvíjaný bezprecedentný 
psychický nátlak v podobe vydierania a zastrašovania nielen prepustením zo zamestnania, ale 
aj tým, že sa „rebelky“ nikde inde na okolí nezamestnajú a dajú to pocítiť aj ich rodine.7   

Je potrebné akcentovať, že  pri výkone zdravotníckeho povolania sú práve sestry ohro-
zené fyzickými a psychickými útokmi zo strany agresívnych pacientov, nehovoriac o ich 
možnom infikovaní nozokomiálnymi nákazami a tiež ohrozovaní ich zdravia expozíciou rizi-
kových faktorov.8 

                                                 
4 Pozri www.lekom.sk. 
5 Pozri www.genpro.gov.sk.  
6 PL. ÚS 13/2012-30.  
7 Husárová, V.: Marazmu budeme čeliť. In Sestra, no. 7-8, 2012, s. 5.  
8 Lesňáková, A., Rusnák, R., Masaryk, V., Ďurej, V.: Respiračné infekcie súvisiace s nemocničnou starostlivos-
ťou a princípy ich liečby. In Zdravotnícke štúdie, no. 1, vol. 4. Ružomberok : Verbum, 2011, s. 22 a nasl.   
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Niet pochýb, že realizácia závislej práce sestier v pracovnom pomere je rovnako ako u 
lekárov psychicky a fyzicky náročná.9 

Výkon  profesijnej činnosti týchto dvoch kategórií zdravotníckych pracovníkov by mal 
fungovať na báze harmonickej spolupráce, rešpektovaní kompetencií a vzájomnej podpore. 

Harmonickej spolupráci však neprospieva, ak lekári napádajú zvýšenie minimálnych 
mzdových nárokov sestrám.  

Podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky podaný Slovenskou lekárskou 
komorou možno označiť za amorálny, potierajúci akúkoľvek sociálnu solidaritu.  

Spoločenskú nevhodnosť konania tejto stavovskej organizácie možno vidieť i v tom, 
že na jednej strane prezentuje podporu sestrám v boji za oprávnené požiadavky a na strane 
druhej proti všetkým zásadám etiky a morálky sa zasadzuje o ich nenaplnenie a označovanie 
za protiústavné, pričom zvýšenie minimálnych mzdových nárokov lekárom už za protiústavné 
nepovažuje. 

 
VI. Záver 

 
Nedostatočné odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov a nedodržiavanie právnej 

úpravy pracovného času sú „krvavým otlakom na päte“ nielen slovenského zdravotníctva, ale 
i ostatných členských krajín Európskej únie. 

Snahy o riešenie načrtnutých problémov v Slovenskej republike sa v niečom líšia od 
európskych modelov.  

Odhliadnuc od absencie vecného a systémového prístupu, možno konštatovať, že pri 
ich riešení začal zlyhávať predovšetkým sociálny, etický a morálny princíp. 
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Summary 
 

The article aims to analyze of social rights of emploees with the standing of a nurse or 
a midwife to have just and satisfactory working conditions, especially the right to be rumene-
                                                 
9 Hamuľák, J.: Niekoľko poznámok k novelizácii Zákonníka práce. In Die Stellung des Arbeitsrechts im Rech-
tssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin, 2012, s. 10.  
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rated for their work efforts in such an amount which could allow them an appropriate standard 
of living. 
 
Kľúčové slová: minimálne mzdové nároky, odmeňovanie, sestra, pôrodná asistentka.  
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Legálna definícia závislej práce – pomôcka alebo zbytočnosť? 
 

JUDr. Tomáš Sninčák 
 

I. Úvod 
 
Definícia závislej práce bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená 

novelizáciou v roku 2007, ako reakcia na obchádzanie ustanovení Zákonníka práce – tzv. 
,,nútené živnosti“. Tie sa stali po inšpirácii sa českým podnikateľským prostredím bežnou 
a najmä výhodnou praxou pre podnikateľov. Zo zamestnancov sa tak zo dňa na deň stali pod-
nikatelia a formálne už neboli zamestnancami, ale obchodnými partnermi svojho doterajšieho 
zamestnávateľa. Na prvý pohľad to možno vyzeralo zaujímavo, veď byť obchodným partne-
rom, a nie ,,len“ zamestnancom, predsa nemôže byť zlé. Ale je tomu skutočne tak? Získali 
zamestnanci zmenením postavenia viac ako stratili? A ako je takýto stav vnímaný z pohľadu 
práva? Je takýto formálny obchodnoprávny vzťah v poriadku?  

Ďalšou dôležitou otázkou je, či zakotvenie definície závislej práce do právneho po-
riadku prinieslo želané riešenie a obmedzilo prax obchádzania ustanovení zákona? V odbornej 
i laickej verejnosti sa stále viac ozývali hlasy za úplne odstránenie definície závislej práce 
z právneho poriadku alebo aspoň pozmenenie definície závislej práce. Tieto hlasy sprevádzali 
prípravu každej novely Zákonníka práce. A možno i tieto hlasy prispeli k novelizácii ustano-
venia o závislej práce, ktorá bola vykonaná ostatnou novelou Zákonníka práce.1 Táto noveli-
zácia však podľa nášho názoru nepriniesla žiadne riešenie problematiky obchádzania ustano-
vení zákona.  

Na pracovnom trhu v podmienkach Slovenskej republiky môžeme v pozícií vykonáva-
teľov práce pozorovať zamestnancov, živnostníkov a nútených živnostníkov i osoby, ktoré 
nemôžeme priradiť k žiadnej z predchádzajúcich skupín. Ak chceme odhaľovať porušovanie 
ustanovení zákona, musíme najprv vedieť zadefinovať vykonávateľov práce v podmienkach 
Slovenskej republiky a nájsť ustanovenia zákonov, ktorými sa výkon ich práce musí riadiť. 
Samozrejme, po tomto kroku je ďalej potrebné skúmať, či sa takýmto zákonom riadi, ak nie, 
tak prečo je tomu tak a vyvodiť z toho právne dôsledky.  

Pri súčasnom znení Zákonníka práce je veľmi komplikované odhaľovať prípady ob-
chádzania ustanovení zákona. Podľa nášho názoru, ak by sme zverili orgánom dozoru ako-
koľvek široké právomoci, preukázanie obchádzania ustanovení zákona je veľmi náročné. 
V mnohých prípadoch je obchádzanie ustanovení Zákonníka práce v záujme oboch partnerov, 
a to podnikateľa i vykonávateľa práce, takýto stav vedie až k nemožnosti preukázania obchá-
dzania ustanovení zákona.  

Ústava Slovenskej republiky konštituuje bazálnu legislatívnu systematiku výkonu „zá-
vislej práce“, ktorú individuálnym spôsobom následne dotvárajú ďalšie právne predpisy. Vý-
kon práce vo všeobecnom chápaní má v súlade s dikciou čl. 35 Ústavy duálnu štruktúru, keď-
že v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch dochádza k výkonu „závislej prá-
ce“ (na základe pracovnej zmluvy, resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru), avšak na základe niektorých zmluvných typov obchodného alebo občianskeho práva 
(napr. zmluva o dielo, príkazná zmluva atď.) sa môže realizovať „práca“, ktorá znaky závislej 
práce nespĺňa. Pracovné zákonodarstvo vytvára sekundárnu duálnu štruktúru uskutočňovania 
„závislej práce“ (z hľadiska osobitostí druhov právnych vzťahov) aj vo svojom vnútornom 
prostredí spôsobom, kedy rôznymi právnymi normami špecificky reguluje výkon závislej prá-
ce v tzv. „podnikateľskej sfére“ a „nepodnikateľskej sfére“. Normatívne identifikátory medzi 

                                                 
1 Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2013. 
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uvedenými sférami sú jednak vymedzenie závislej práce (§ 1 ods. 2-3 Zákonníka práce), 
a jednak ustanovenia o pôsobnosti Zákonníka práce (§ 1-5).2   
 

II. Definície závislej práce „včera a dnes“ 
 

Práca je z hľadiska pracovnoprávnej teórie hlavným predmetom skúmania pracovného 
práva. Pojem „závislá práca“ vychádza zo všeobecnejšieho pojmu „práce“ ako ľudskej čin-
nosti, ktorá musí vykazovať znaky užitočnosti, dovolenosti a súladu s dobrými mravmi. Prá-
ca, ako právne spôsobilý predmet pracovného pomeru, musí spĺňať charakteristiky práce, kto-
rú zamestnanec na základe pracovnej zmluvy, alebo dohody, vykonáva pre zamestnávateľa. 
Práca v pracovnom pomere musí byť prácou osobnou, slobodnou, závislou, nesamostatnou a 
odplatnou. Medzi základné definičné znaky práce v rámci jej teoretického vymedzenia patrí v 
prvom rade to, že sa jedná o prácu: 1) ľudskú, 2) slobodnú, 3) závislú, 4) nesamostatnú, 5) 
námezdnú, 6) odplatnú, 7) vykonávanú pre iného a 8) vykonávanú osobne.3  

Z vyššie uvedených znakov práce sa vychádzalo pri zadefinovaní toho, akú prácu po-
važovať za prácu relevantnú pre pracovnoprávny vzťah do obdobia, kedy došlo k legislatív-
nemu zakotveniu závislej práce do Zákonníka práce. Chýbajúce legislatívne zakotvenie po-
žiadavky, akú prácu považovať za prácu, na vykonávanie ktorej je potrebné uzatvoriť pracov-
noprávny vzťah, spôsobovalo viacero problémov. Napriek mnohým teoretickým vymedze-
niam, či definíciám zo strany zamestnávateľov, dochádzalo k ukončovaniu pracovných pome-
rov so svojimi zamestnancami a snahám výkon svojej činnosti pokryť inak. Týmto iným po-
krytím bolo uzatvorenie obchodnoprávnej zmluvy so svojim bývalým zamestnancom na vý-
kon tej istej činnosti, akú vykonával zamestnanec predtým. Do tohto stavu vstúpil zákonodar-
ca zákonom č. 348/2007 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony tak, že 
ustanovil legálnu definíciu závislej práce.  

V súlade s vtedy platným ustanovením § 1 ods.  2 Zákonníka práce sa závislá práca 
vymedzila týmto spôsobom: ,,za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti 
zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce za-
mestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo 
odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na 
zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania 
určených činností“. Predmetná novela tak jednoznačne určila znaky závislej práce, ktoré bu-
deme analyzovať nižšie. 

Osobný výkon práce. Na rozdiel od iných súkromnoprávnych vzťahov sa zamestnanec 
pri výkone závislej práce nemôže dať vo výkone svojej práce zastúpiť. Dohodnutá práca je 
viazaná výlučne na konkrétneho zamestnanca. Na strane zamestnávateľa je zmena v osobe 
právne prípustná. 

Práca vykonávaná pre iného. Len práca vykonávaná pre zamestnávateľa je právne re-
levantná ako predmet pracovného pomeru. Ako sme uvádzali vyššie, nie každá práca vykoná-
vaná pre iného, je predmetom pracovného práva.  

Námezdná práca. Pojem „námezdná práca“ je daný kvalitatívne odlišnou právnou po-
zíciou zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnanec nie je vlastníkom výrobných prostried-
kov, pracuje pre iného, nie pre seba.  

Práca vykonávaná podľa pokynov zamestnávateľa. Ide o najpodstatnejší obsahový pr-
vok pojmu závislá práca. Vykonávanie práce podľa pokynov zamestnávateľa  je základnou 
                                                 
2 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-
ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, no. 1, vol. 8, 2012, s. 79. 
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. 10. 
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charakteristikou závislej práce, ktorá je vždy osobnou závislosťou zamestnanca voči svojmu 
zamestnávateľovi.  

Práca vykonávaná v mene zamestnávateľa a na jeho náklady. Zamestnanec prácu ne-
vykonáva vo svojom mene, ale v mene zamestnávateľa, ktorý znáša riziko vykonávanej práce. 

Odplatný výkon práce. Výkon závislej práce musí byť odplatný. Základnej povinnosti 
zamestnanca pracovať zodpovedá základná povinnosť zamestnávateľa platiť odmenu za vy-
konanú prácu, ktorá má v pracovnom pomere formu mzdy.  

Práca vykonávaná v pracovnom čase. Zamestnanec vykonáva závislú prácu v určitom 
pracovnom čase na vopred dohodnutom pracovnom mieste. Zamestnanec má zo strany za-
mestnávateľa vopred určený pracovný čas.  

Práca, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností. Opakovanie urče-
ných pracovných činností odlišuje pracovný pomer od dohody o vykonaní práce, pri ktorej je 
práca daná vždy výsledkom. Výkon závislej práce nepozostáva z jedného jednorazového pra-
covného výkonu, ale tvorí ho celý súbor pracovných činností zamestnanca, ktoré sa opakujú.4 

Zároveň predmetná novela zaviedla v ustanovení § 1 ods. 3 Zákonníka práce zmluvné 
pokrytie závislej práce, v súlade s ktorým závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pra-
covnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanove-
ných v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Ustanovenie § 1 ods. 3 Zákon-
níka práce obsahovalo i negatívne vymedzenie závislej práce, podľa ktorého závislou prácou 
nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom ale-
bo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu. Takéto zakotvenie definície závislej práce znamena-
lo, že ak práca napĺňala pojmové znaky závislej práce zakotvené v ustanovení § 1 ods. 2 Zá-
konníka práce, mohla byť vykonávaná len v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 Zákonníka práce. 
Na prvý pohľad jasná a zrozumiteľná úprava, ktorá môže prispieť k vyriešeniu problému nú-
tených živností.5 Bolo tomu skutočne tak?  

Novele môžeme vyčítať jeden veľký nedostatok, a to, že z legálnej definície závislej 
práce nevyplývalo koľko znakov bolo potrebné naplniť, aby sme mohli hovoriť o závislej 
práci. Zastávame skôr stanovisko, že predmetné znenie jednoznačne vymenúvalo kumulatívne 
znaky závislej práce. To znamená, že museli byť naplnené všetky, aby sme mohli hovoriť 
o závislej práci. Mätúco však pôsobila novela v porovnaní s normotvorbou Medzinárodnej 
organizácie práce, ktorá inšpirovala predmetnú novelu a bola jej základom. Konkrétne 
s Odporúčaním Medzinárodnej organizácie práce č. 198 z roku 2006 o pracovnom pomere. 
Toto odporúčanie má síce nezáväznú povahu, ale požíva v členských štátoch autoritu a je 
zdrojom inšpirácie mnohých zákonodarcov.  

Medzinárodná organizácia práce v tomto svojom odporúčaní navrhuje pre charakteris-
tiku závislej práce naplnenie týchto ukazovateľov: a) skutočnosť, že práca sa vykonáva podľa 
pokynov a je riadená inou stranou (zamestnávateľom); zahŕňa integráciu pracovníka do orga-
nizácie podniku; je vykonávaná iba alebo hlavne pre prospech inej osoby; musí sa vykonávať 
osobne pracovníkom; vykonáva sa v rámci určeného pracovného času alebo na pracovisku 
určenom alebo odsúhlasenom stranou, ktorá požaduje prácu; má konkrétne trvanie a má určitú 
kontinuitu; vyžaduje dostupnosť pracovníka; alebo zahŕňa poskytovanie nástrojov, materiálov 
a strojov stranou, ktorá požaduje prácu; b) pravidelnú platbu odmeny pracovníkovi; skutoč-
nosť, že takáto odmena predstavuje jediný alebo hlavný zdroj príjmu pracovníka; poskytova-
nie platby v naturáliách, ako napr. strava, ubytovanie alebo doprava; uznanie nárokov, ako 
napr. týždenný odpočinok po práci a každoročná dovolenka; platba stranou požadujúcou prá-

                                                 
4 K znakom závislej práce pozri napr. Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 94 a nasl. 
5 Bližšie pozri Kuril, M.: Stručné zamyslenie nad niektorými oblasťami pripravovanej novely Zákonníka práce 
a súvisiacimi prepismi. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : VO PraF UK, 2011. s. 
28 a nasl. 
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cu za cestovné výdavky pracovníka, ktoré uskutočnil na výkon práce; alebo absencia finanč-
ného rizika pre pracovníka.  

Odpoveďou na to, koľko z uvedených ukazovateľov je potrebné naplniť, aby sme 
mohli hovoriť o výkone práce v pracovnom pomere, je ustanovenie čl. 11 písm. b) Odporúča-
nia, v súlade s ktorým na účely uľahčenia existencie pracovného pomeru by mali členské štáty 
zabezpečiť právnu domnienku, že ide o pracovný pomer, ak je prítomný jeden alebo viac dô-
ležitých ukazovateľov. Odporúčanie považuje za jednoznačné definovanie pracovného pome-
ru situáciu, ak z právneho vzťahu vyplýva napr. podriadenosť alebo závislosť.  

V podmienkach Slovenskej republiky tak paradoxne nastal stav, kedy sme mali legál-
nu definíciu závislej práce, ale jej zakotvenie umožňovalo obchádzanie zákona. Ako? Jedno-
ducho. Predmetné legislatívne znenie požadovalo naplnenie všetkých znakov závislej práce, 
ak sa nenaplnil čo i len jeden znak, už nešlo o závislú prácu a na jej výkon nebolo potrebné 
uzatvoriť pracovnoprávny vzťah. Takýto stav sa snažila teória pracovného práva zmeniť vý-
kladom, a to tak, že nemuselo dôjsť k naplneniu všetkých pojmových a legislatívne zakotve-
ných znakov závislej práce. Napríklad prof. Barancová pojmový znak závislej práce ako práce 
vykonávanej výrobnými prostriedkami zamestnávateľa nepovažuje za právnu vlastnosť oso-
bitne charakterizujúcu pojem závislej práce.6 My zastávame stanovisko, že z predmetného 
legislatívneho znenia vyplývala potreba naplnenia všetkých pojmových znakov závislej práce. 
Takéto legislatívne znenie závislej práce viedlo v niektorých prípadoch až ku komickým situ-
áciám, kedy stačilo, aby si zamestnanec na pracovisko priniesol vlastné pracovné nástroje a už 
nemusel mať uzatvorený pracovný pomer.  

Od ostatnej novely Zákonníka práce vykonanej zákonom č. 361/2012 Z. z., ktorým sa 
menil a dopĺňal zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a kto-
rým sa menili a dopĺňali niektoré zákony, sa očakával výrazný zásah do definície závislej prá-
ce. Dôvodová správa k novele Zákonníka práce prijatej dňa 25. októbra 2012 uvádza odkaz 
zákonodarcu na český právny poriadok a odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce č. 
198 z roku 2006.7 Predmetnou novelou však došlo len k zredukovaniu znakov závislej práce, 
ktorej súčasné legislatívne znenie je: ,,Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadria-
denosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnáva-
teľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávate-
ľom, za mzdu alebo odmenu.“ Došlo tak k vypusteniu charakteristiky „výkon práce na nákla-
dy zamestnávateľa a s jeho výrobnými prostriedkami, na zodpovednosť zamestnávateľa a vý-
kon práce pozostávajúcej z opakovania určených činností“.  

Legislatívne znenie definície závislej práce v § 1 ods. 2 Zákonníka práce upravuje len 
pojmové znaky závislej práce a vzhľadom na to, že podmienky jej výkonu upravujú ustano-
venia Zákonníka práce, nepovažoval zákonodarca za potrebné opakovane ich vymenovávať. 
Novela vôbec neriešila to, čo sa od nej očakávalo, a to otázku potrebnosti naplnenia pojmo-
vých znakov závislej práce.  

Ostatnou novelou Zákonníka práce došlo aj k zmene ustanovenia § 1 ods. 3 Zákonníka 
práce. Druhá veta, ktorá obsahovala negatívne vymedzenie závislej práce, bola nahradená 
formuláciou: ,,závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu 
alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov“. Predmetnú zmenu 
zákonodarca odôvodnil tým, že podľa pôvodného znenia, ak práca napĺňa znaky činnosti pod-
ľa osobitných predpisov (napr. mandátna zmluva, príkazná zmluva, zmluva o dielo), ide 
o zmluvný typ podľa osobitných predpisov. Takáto činnosť nemôže byť hodnotená ako závis-
lá práca, pretože ju zmluvné strany právne kvalifikovali v súlade s osobitnými predpismi 
a vykonávanie práce v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu zároveň zodpove-
dá aj vôli zmluvných strán, a tak závislou prácou nie je. To je dôvodom, prečo došlo 
                                                 
6 Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 92. 
7 Dostupné na internetovej stránke www.nrsr.sk k 1. aprílu 2013. 
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k vypusteniu negatívnej definície závislej práce – podnikanie a vykonávanie práce v občian-
skoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu, pretože uvedené definujú osobitné predpisy. 
Ak sú naplnené znaky podľa osobitných predpisov, sú splnené podmienky osobitných predpi-
sov, aby práca mohla byť vykonávaná v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu, 
a teda nejde o závislú prácu.8 
 

III. Problematické otázky vykonávateľov práce 
v podmienkach pracovného trhu Slovenskej republiky 

 
Výkon závislej práce je obmedzený na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu v súlade 

s ustanoveniami Zákonníka práce. Prevažná väčšina zárobkovo činných osôb nielen v Európe, 
ale aj v celosvetovom meradle, pracuje aj v súčasnosti v právnom postavení zamestnanca. 
Uvedené ukazuje, že pracovný pomer a pracovná zmluva, ako výlučný právny nástroj založe-
nia pracovného pomeru, je silným, resp. osvedčeným a úspešným právnym inštitútom s histo-
rickou tradíciou, ktorá presahuje rámec Európy.9 Pri definovaní vykonávateľov práce v pod-
mienkach Slovenskej republiky je nevyhnutné najprv zaoberať sa pojmom „práca“, o výkon 
ktorej v uvedenom prípade ide. Nie každá práca si vyžaduje právnu reguláciu a nie každá prá-
ca musí byť vykonávaná v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Ak práca nenapĺňa poj-
mové znaky závislej práce, pri jej vykonávaní nie je potrebné postupovať v súlade s ustano-
veniami Zákonníka práce, a vzťah medzi vykonávateľom práce a odberateľom práce sa spra-
vuje ustanoveniami iných právnych predpisov.  

Ak ide o závislú prácu, tak na jej výkon je v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 Zákonní-
ka práce nevyhnutné uzatvorenie pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo 
výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj iného pracovného vzťahu. Zá-
vislosť je pojmovým znakom závislej práce. Pracovnoprávny pojem „závislej práce“ je (pod 
rôznymi označeniami a v rôznych formách) imanentnou súčasťou právnych tradícií pracovné-
ho práva nielen európskych štátov a kladená je otázka, či osoba vykonáva závislú prácu a aký 
je charakter tejto závislosti.10 Profesorka Barancová si kladie otázku, či ide o závislosť osob-
nú, resp. funkčnú, alebo už o závislosť ekonomickú?11 Na prvý pohľad jednoduchá otázka má 
zásadný význam, pretože môže viesť k vytváraniu novej kategórie na pracovnom trhu, a to 
osoby vykonávajúce prácu v ekonomickej závislosti, ale vyňaté z pôsobnosti ochrannej funk-
cie pracovného práva. Záväzok prideľovania práce, zamestnávania zo strany zamestnávateľa 
ako indikátor pojmu pracovný pomer, poprela európska judikatúra v právnej veci Raulin, 
Wippel a Preston.12 Vzniká tak kategória fyzických osôb, ktoré nie sú v pracovnom pomere, 
ale v inom zmluvnom vzťahu k odberateľovi práce a vykonávajú prácu nie v osobnej závis-
losti, ale v hospodárskej, resp. ekonomickej závislosti (označujú sa tiež pojmom „samozames-
tnanci“13 alebo „ekonomicky aktívni zamestnanci“). Existencia takto ekonomicky závislých 
                                                 
8 Dostupné na internetovej stránke www.nrsr.sk k 1. aprílu 2013. 
9 Bližšie pozri  Barancová,  H.: Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 22. 
10 Sninčák, T.: Zamestnanec vs. živnostník. (Postavenie osôb pri výkone ,,nútených živností“). In Zamestnanec 
a právne aspekty jeho postavenia. Košice : PraF UPJŠ, 2012, s. 12. 
11 Barancová, H.: Európske pracovné právo. Flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie. Bratislava : Sprint dva 

2010, s. 137. 
12 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-357/89, V. J. M. Raulin proti Minister van Onderwijs en Wetenschappen. 
Návrh na začatie prejudiciálneho konania College van Beroep Studiefinanciering – Holandsko. Zb. 1992, s. I-
01027. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-78/98, Shirley Preston a i. proti Wolverhampton Healthcare NHS 
Trust a i. a Dorothy Fletcher a i. proti Midland Bank plc. Návrh na začatie prejudiciálneho konania House of 
Lords – Spojené kráľovstvo z 16. mája 2000.  Zb. 2000, s. I-03201. Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) vo 
veci C-313/02,  Nicole Wippel proti Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG. Návrh na začatie prejudiciálneho 
konania Oberster Gerichtshof –  Rakúsko z 12. októbra 2004. Zb. 2004, s. I-09483. 
13 Pedersini, R.: Economically dependent workers, employment law and industrial relations (dostupné na 

internetovej stránke www.eurofound.europa.eu k 1. aprílu 2013). 
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osôb je akceptovaná Medzinárodnou organizáciou práce14 a rovnako je ich existencia a prí-
tomnosť rozpoznávaná na pracovnom trhu v mnohých krajinách Európy.15  

Koncept ekonomicky závislých vykonávateľov práce, ktorí síce vykonávajú prácu, ale 
ich postavenie nekorešponduje tradičnej definícii zamestnanca, vyvoláva mnohé otázky. 
V prvom rade preto, že  nemajú s odberateľom práce uzatvorený pracovnoprávny vzťah, aký 
je požadovaný pre výkon závislej práce, ale zároveň sú ekonomicky závislí na jedinom odbe-
rateľovi práce. Ich závislosť na jedinom odberateľovi práce nápadne pripomína postavenie 
zamestnanca a pri vykonávaní svojej činnosti sa ocitajú v porovnateľných rizikách. Je preto 
neadekvátne, aby takéto osoby boli úplne vyňaté z pôsobenia noriem pracovného práva, 
a najmä z jeho ochrannej funkcie.16  

Diskusia v európskom odbornom prostredí sa zameriava na tieto rozvíjajúce sa pra-
covnoprávne vzťahy, ktoré sú ,,uprostred“ medzi závislou činnosťou a samostatne zárobko-
vou činnosťou, pričom smeruje k zadefinovaniu tzv. „samozamestnanca“ na pracovnom trhu. 
Nevyhnutnosť reagovania na tento fenomén v pracovnom práve bezprostredne súvisí aj 
s požiadavkami na sociálne istoty a s tým spojený dôstojný život.17  

Slovenský právny poriadok takúto kategóriu osôb na pracovnom trhu nerozoznáva 
a považuje ich za samostatne zárobkovo činné osoby. Problematickosť zaradenia takýchto 
osôb k niektorej zo skupín zárobkovo činných osôb vnímame najmä v tom, že ekonomicky 
závislé osoby v zásade napĺňajú pojmové znaky oboch kategórii zárobkovo činných osôb na 
pracovnom trhu: 1) formálne sú samostatne zárobkovo činné (so zamestnávateľom majú uza-
tvorenú zmluvu podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva), 2) sú ekono-
micky závislé na jedinom odberateľovi práce (celým príjmom alebo jeho časťou).  

Postavenie ekonomicky závislých vykonávateľov práce je podobné postaveniu za-
mestnancov aj v niektorých iných aspektoch: a) nie sú organizačne oddelení od zamestnancov 
zamestnávateľa – pracujú v priestoroch zamestnávateľa a s jeho výrobnými prostriedkami, b) 
nemajú jasne zadefinované a rozlíšené úlohy – majú rovnakú náplň činnosti ako ostatní za-
mestnanci, alebo plnia úlohy, ktoré boli predtým vykonávané zamestnancami a teraz sú vyko-
návané na základe iných zmluvných typov, c) ich činnosti nespadajú pod tradičný rámec od-
borných servisov – ich úlohy sú jednoduché, nevyžadujú špeciálne zručnosti a odborné zna-
losti, d) v slovenskom právnom prostredí sa v súvislosti s ekonomicky závislými osobami 
hovorí o pojme tzv. „nútených živností“. 

Výkon závislej práce vykonávaný v rozpore so zákonom, t. j. obchádzanie ustanovení 
Zákonníka práce, prináša ďalšiu problematickú kategóriu osôb na pracovnom trhu. Tieto oso-
by vykonávajú závislú prácu ako živnostníci.18 Sú tak v právnej pozícii podnikateľov a vo 
faktickej pozícii zamestnancov. Čo motivuje podnikateľov k takémuto kroku? Podnikatelia sa  
v prvom rade zbavujú množstva povinností, ktoré pre nich vyplývajú z pracovnoprávnych 
predpisov ako pre zamestnávateľov. Ide najmä o ich zvýšené náklady, ktoré im v súvislosti 
s pracovnoprávnym vzťahom vznikajú (napr. odvody do Sociálnej poisťovne na starobné po-
istenie, invalidné poistenie, rezervný fond solidarity, nemocenské poistenie, úrazové poiste-
nie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie; a odvody do zdravotnej poisťovne).  
Ďalšou neodmysliteľnou „motiváciou“, je zvýšenie zisku a získanie výhodnejšieho postavenia 
                                                 
14 Dostupné na internetovej stránke www.ilo.org k 1. aprílu 2013. 
15 Napríklad Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko. 
16 K ochrannej funkcii pracovného práva pozri bližšie napr. Kovalčíková, M.: Nová koncepcia ochrany osobnosti 

zamestnanca z pohľadu pripravovanej rekodifikácie Občianskeho zákonníka. In Dny práva 2010. Brno : Masa-
rykova univerzita, 2010, s. 957 a nasl. 

17 K tomu pozri napr. Minčič, V.: Právna istota v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Die Stellung des 
Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien :  Paul Gerin, 2012, s. 156 a nasl. 
18 K tomu pozri napr. Treľová, S.: Konkurencia zmluvných typov pracovného práva, obchodného práva 
a občianskeho práva. In Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul 
Gerin, 2012, 61 a nasl. 



84 
 

v dnešnej tvrdej konkurencii. Samozrejme, podnikatelia sa snažia motivovať aj bývalých za-
mestnancov a terajších partnerov zvýšeným príjmom, ktorým sa ich pokúšajú odpútať napr. 
od myšlienky na sociálne zabezpečenie.  

Osobitným „dôvodom“ zastretého právneho vzťahu môže byť aj ustanovenie § 120 
Zákonníka práce (tzv. minimálne mzdové nároky), ktoré sa uplatňuje v pracovnoprávnych 
vzťahoch, ale nie v rámci zmluvných vzťahov súkromného práva. Kuril v tejto súvislosti upo-
zorňuje, že jednostranná povinnosť zamestnávateľa zaradiť zamestnanca do príslušného stup-
ňa náročnosti práce, by mala byť zmenená na dvojstranný právny úkon, t. j. dohodu účastní-
kov, aby sa aspoň čiastočne obmedzilo zneužívanie tohto ustanovenia.19 
 

IV. Zamyslenie sa nad možným riešením 
 

Odhaľovanie nútených živností za situácie, kedy u odberateľa práce i jej vykonávateľa 
prevláda motivácia k takejto činnosti, je veľmi náročne, až priam nemožné. Rozšírením kom-
petencií kontrolných orgánov by k želanému riešeniu podľa nášho názoru nedošlo. Za súčas-
ného legislatívneho znenia vidíme riešenie skôr v šírení osvety medzi účastníkmi pracovného 
trhu, najmä medzi vykonávateľmi práce. Informovať ich o sociálnych istotách, ktoré im vy-
konávanie práce v pracovnom pomere prináša.20 Musia mať vedomosti o tom, čo pre nich 
znamená byť podnikateľom. Vytvoriť im tabuľky, v ktorých budú porovnávané výhody 
a nevýhody tohto statusu so statusom zamestnanca. Takáto osveta by mohla znamenať, že na 
obchádzaní ustanovení zákona bude mať záujem len jedna strana vzťahu výkonu práce, a vte-
dy bude i odhaľovanie jednoduchšie. K tomu všetkému musí pristúpiť i osveta v otázkach 
právnych nástrojov, ktoré umožnia takýto problém riešiť.21  

Štát ako reprezentant suverénnej moci na svojom území má v rukách mocný nástroj, 
ktorým môže v prípade umných krokov riešiť nežiaduce situácie na svojom území, a to záko-
nodarnú moc. V pracovnom práve je dlhodobo diskutovanou otázkou numerus clausus jeho 
zmluvných typov. Časť odbornej verejnosti vyčíta Zákonníku práce túto zásadu a snaží sa 
obhájiť potrebu otvorenosti zmluvného systému pracovného práva, ako napr. umožnením 
aplikácie § 51 Občianskeho zákonníka v pracovnoprávnych vzťahoch.22 Takéto riešenie však 
považujeme za nebezpečné najmä preto, lebo by mohlo smerovať k narušeniu právnej istoty 
zamestnancov bez právnického vzdelania.  

Vhodnejšie by bolo nachádzať nové zmluvné typy, ktoré by reflektovali súčasný stav 
pracovného trhu. Pribúdaním atypických zmlúv do Zákonníka práce je možné dosiahnuť fle-
xibilnejšiu právnu úpravu.23 Napríklad uvažujeme o situácii nemožnosti prideľovania práce zo 
strany zamestnávateľa, kedy za súčasného legislatívneho znenia dochádza k porušeniu povin-
ností zo strany zamestnávateľa, resp. ku vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 
Teória pracovného práva začína pracovať so zmluvami, pri ktorých by absentovala garancia 
prideľovania práce zo strany zamestnávateľa. A aký by bol ich účel? V prvom rade by mohlo 
ísť o uzatvorenie zmluvy o príležitostnej práci, ktorou sa zaoberal Súdny dvor Európskej únie 

                                                 
19 Kuril, M.: Minimálne mzdové nároky (analýza § 120 Zákonníka práce). In Verejná správa a regionálny roz-
voj, no. 2, vol. 8, 2012, s. 159. 
20 K tomu pozri napr. Kuril, M.: Ochrana rodiny v pracovnom práve (vybrané problémy). In Die Stellung des 
Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin,  2012,  s. 25 a nasl. 
21 Pozri napr. Haviarová, Ľ. – Kuril, M: Mediácia v pracovnom práve (analytické úvahy). In Die Stellung des 
Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien : Paul Gerin,  2012, s. 17 a nasl. 
22 Janičová, E.: Ľudská dôstojnosť ako prejav zmluvnej slobody v pracovnom práve. In Dôstojnosť zamestnanca 
v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 108. 
23 K tomu pozri napr. Matlák, J.: Právna úprava osobitných druhov pracovných zmlúv. In Die Stellung des Arbe-
itsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik. Wien :  Paul Gerin, 2012, s. 44 a nasl. 
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v právnej veci  Webb.24 Na základe tejto zmluvy by zamestnávateľ nebol povinný prideľovať 
prácu zamestnancovi stále, ale len za podmienok, že v pracovnej zmluve dojednaná práca 
bude aktuálne k dispozícii zamestnávateľovi. 
 Ďalším riešením je zásadný zásah do legislatívneho znenia závislej práce. Sme toho 
názoru, že jej definícia i napriek novele nie je najšťastnejšia, ale nenavrhujeme jej vynechanie 
zo Zákonníka práce. Takýmto krokom by sa umožnilo vo väčšej miere vytvárať nútené živ-
nosti. Myslíme si, že v prvom rade by malo dôjsť k exaktnému vyjadreniu toho, či je alebo nie 
je potrebné naplniť všetky v Zákonníku práce ustanovené ukazovatele, resp. znaky, aby sme 
mohli hovoriť o závislej práci, alebo iba dva či tri z nich. Ak chceme hovoriť o ich dôležitosti 
a selektovať ich, považujeme za vhodné určiť, ktoré znaky sú viac podstatné, a teda charakte-
rizujú závislú prácu, a ktoré sú len doplnkové a ich absencia neznamená, že nemôže ísť 
o závislú prácu.  

Napriek tvrdeniu Senecu, že ,,zákon má byť stručný, aby si ho ľudia ľahšie zapamäta-
li“ si myslíme, že je potrebné uvažovať o vytvorení ustanovenia, ktoré by upravovalo znaky 
závislej práce. Jednoznačne by obsahovalo pravidlá, kedy o závislú prácu ide a musí byť na 
jej výkon uzatvorená pracovná zmluva, a kedy o výkon závislej práce nejde, a možno použiť 
na jej výkon iný súkromnoprávny vzťah. Pri príprave zásahov do znenia definície závislej 
práce by sa nemalo zabúdať ani na vyššie spomínaných samozamestnancov, ktorí nenapĺňajú 
pojmové znaky podnikateľov a rovnako nenapĺňajú ani pojmové znaky zamestnancov, najmä 
absenciou osobnej závislosti na jednom odberateľovi práce. Z uvedeného vyplýva potreba 
dôsledného rozpracovania znaku závislej práce, a to závislosti vykonávateľa práce na odbera-
teľovi práce. Je nevyhnutné zohľadňovať proces rozširovania osobného rozsahu pracovného 
práva na osoby, ktoré sa nachádzajú v styku s tradičnou kategóriou zamestnanca vykonávajú-
ceho závislú prácu, a to aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch  ide o osoby, ktoré sa postupne 
vyčlenili z tradičnej kategórie zamestnanca vykonávajúceho závislú prácu (ekonomicky závis-
lí zamestnanci). 
 

V. Záver 
 

Zastávame stanovisko, že definíciu závislej práce je potrebné v Zákonníku práce po-
nechať. Výhrady však máme k jej legislatívnemu zneniu, ktoré navrhujeme pozmeniť, a to 
najmä v otázke potrebnosti naplnenia jej pojmových znakov. Tento krok by smeroval 
k sťaženiu obchádzania ustanovení zákona. Rovnako osveta, šírená najmä medzi vykonáva-
teľmi práce, môže predstavovať účinný nástroj odhaľovania nezákonných praktík zo strany 
podnikateľov. V mnohých prípadoch zamestnanci nemajú ani základné poznatky o svojich 
právach a spôsoboch ich obrany. Okrem zvyšovania právneho povedomia zamestnancov 
o alternatívach ich právnej ochrany, domnievame sa, je tiež potrebné skúmať možnosti ďal-
šieho rozvoja (autonómnej) procesnej úpravy pracovného práva.25 Zároveň je dôležité upria-
miť pozornosť zamestnancov najmä na sociálne istoty, ktoré pracovnoprávne predpisy priná-
šajú a na ochrannú funkciu pracovného práva, ktorá je s ním spojená od počiatkov jeho vývo-
ja.  
 Bez povšimnutie nemôžeme nechať ani vykonávateľov práce, ktorí sa reálne vyskytujú 
na pracovnom trhu v podmienkach Slovenskej republiky. Popri tradičných zamestnancoch, 
ktorí vykonávajú prácu na základe pracovnoprávnych predpisov a nútených živnostníkoch, 
ktorí zákony obchádzajú, pracovnoprávna teória rozpoznáva i zamestnancov, ktorí nepatria 
ani k jednej z predošlých skupín. Právny poriadok Slovenskej republiky takéto osoby na pra-
                                                 
24 Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) vo veci C-32/93, Carole Louise Webb proti EMO Air Cargo (UK) 
Ltd. z 14. júla 1994. Zb. 1994, s. I-03567. 
25 Kuril, M.: Procesná autonómnosť pracovného práva – quo vadis? In Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: 
desať rokov aplikačnej praxe (2001 – 2011). Bratislava : VO PraF UK, 2012, s. 31 a nasl. 
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covnom trhu nerozpoznáva a považuje ich za podnikateľov, čo nepovažujeme za správne, 
keďže ich ekonomická závislosť celým príjmom alebo jeho podstatnou časťou na jednom 
odberateľovi práce ich dostáva do porovnateľnej pozície so zamestnancami. Podľa nášho ná-
zoru by takéto osoby mali mať zabezpečený katalóg sociálnych práv v primeranom rozsahu.  
 V stále rastúcom počte nezamestnaných, zvyšovaní konkurencie a doznievajúcej kríze, 
ktorá pôsobí nekonečne, nám nedá nespomenúť ešte jeden zaujímavý názor k núteným živ-
nostiam. Tento názor bol prezentovaný v dennej tlači a myslíme si, že je v ňom kúsok pravdy, 
ktorá stojí za zamyslenie: ,,Švarcsystém (t. j. nútené živnosti, pozn. autora)  nie je v princípe 
správny, je to švejkovina. Zamestnancov zbavuje práv, štát zase preň prichádza o peniaze. V 
čase ekonomického rastu by ho tolerovať nemal. Ale za krízy je to práve švarcsystém, ktorý 
čiastočne zachraňuje pracovný trh tým, ktorí by inak spadli do kolónky nezamestnaní“.26 
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Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru 
 

JUDr. Silvia Treľová, PhD. 
 

I. Úvod 
 
Problematiku skončenia pracovného pomeru upravuje § 59 a nasl. zákona č. 311/2001 

Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“ alebo 
„ZP“). Tento zákon kogentným spôsobom upravuje spôsoby skončenia pracovného pomeru, 
čo znamená, že inak ako zákonnými spôsobmi nemožno platne skončiť pracovný pomer.  

Skončenie pracovného pomeru predstavuje zánik tohto pracovnoprávneho vzťahu. Zá-
nik práv a povinností, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru, treba ale diferencovať do dvoch 
množín.  

„V prvej z nich sa nachádzajú práva a povinnosti, ktoré zanikajú v deň skončenia pra-
covného pomeru (napr. povinnosť zamestnanca byť na pracovisku na začiatku pracovného 
času), obsah druhej množiny tvoria práva a povinnosti, ktoré v deň skončenia pracovného 
pomeru nezanikajú (napr. právo zamestnanca na odmenu za vykonanú prácu a povinnosť za-
mestnávateľa túto odmenu vyplatiť, ak odmena nebola vyplatená v deň skončenia pracovného 
pomeru, ale stane sa tak až v najbližšom výplatnom termíne, teda v období po skončení pra-
covného pomeru), v teórii pracovného práva by sme mohli v tomto prípade uvažovať o urči-
tom „pretrvávaní“ pracovného pomeru aj po jeho skončení.“1 

V súvislosti so skončením pracovného pomeru vyplývajú zamestnávateľovi určité po-
vinnosti. Tieto povinnosti sa dotýkajú oblasti spolupráce so zástupcami zamestnancov, odo-
vzdania dokumentov súvisiacich so skončením pracovného pomeru a oblasti poskytovania 
peňažných nárokov zamestnanca pri skončení pracovného pomeru.  

Novela Zákonníka práce, zákon č. 361/2012 Z. z., účinná od 1. januára 2013 priniesla 
podstatné zmeny okrem iného aj v oblasti skončenia pracovného pomeru.  
 

II. Účasť zástupcov zamestnancov § 74 ZP 
 

 Ostatná novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013 priniesla so sebou zmenu 
v ustanovení § 74 Zákonníka práce ohľadne lehoty na prerokovanie skončenia pracovného 
pomeru, ktorá bola do 31. decembra 2012 desaťdňová. 
 Podľa § 74 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný výpoveď alebo oka-
mžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa vopred prerokovať so zástup-
cami zamestnancov. Nesplnenie tejto hmotnoprávnej podmienky má za následok, že výpoveď 
alebo okamžité skončenie pracovného pomeru budú neplatné.  
 Lehota na prerokovanie ukončenia pracovného pomeru je 1) pri výpovedi zo strany 
zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zamestnávateľom, 2) 
pri okamžitom skončení pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti zamestnávateľom. 
 „Vychádzajúc z nepriaznivých skúseností aplikačnej praxe, keď k potrebnému prero-
kovaniu dlhší čas zo strany zástupcov zamestnancov nedošlo, Zákonník práce konštituuje 
nevyvrátiteľnú domnienku danosti prerokovania skončenia pracovného pomeru.“2  
 V obidvoch prípadoch, ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že 
k prerokovaniu došlo a zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer. 

                                                 
1 Kuril, M. a kol.: Základy pracovného práva. Bratislava : Merkury, 2009, s. 142-143.  
2 Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 336.  



89 
 

 Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ musí doručiť žiadosť o preroko-
vanie skončenia pracovného pomeru zástupcom zamestnancov pred samotným podaním vý-
povede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru a následne musí so zástupcami za-
mestnancov daný spôsob skončenia pracovného pomeru v zákonom stanovenej lehote prero-
kovať. 
 „Uvedené ustanovenie určuje povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať so zástup-
cami zamestnancov výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ako hmotnop-
rávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa, nesplnenie 
ktorej, v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce, spôsobuje neplatnosť vý-
povede a okamžitého skončenia pracovného pomeru.“3  
 Paradoxom však je znenie poslednej vety daného ustanovenia, podľa ktorej „ak v uve-
dených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo“.  
 Považujeme to za vágne a zmätočné znenie, pretože k prerokovaniu fakticky vôbec 
nemusí dôjsť a zamestnávateľovi stačí, ak preukáže, že žiadosť o prerokovanie výpovede ale-
bo okamžitého skončenia pracovného pomeru zástupcom zamestnancov doručil. 
 Za ďalšiu nedostačujúcu právnu úpravu považujeme aj to, že pokiaľ by i došlo k pre-
rokovaniu, výsledok prerokovania, teda vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu zástupcov za-
mestnancov so skončením pracovného pomeru, právne nezaväzuje zamestnávateľa, teda ne-
mení ani existujúci právny stav pred prerokovaním. To znamená, že zamestnanec dostane od 
zamestnávateľa výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru.  
 Celé ustanovenie § 74 Zákonníka práce sa podľa nášho názoru javí pre zamestnávateľa 
ako formalita. 
 

III. Dokumenty pri výstupe zamestnanca 
 
 V súvislosti so skončením pracovného pomeru zamestnávateľ odovzdáva zamestnan-
covi určité dokumenty, ktoré je potrebné si starostlivo uschovať. Tieto dokumenty sú dôležité 
napr. pri nástupe do nového zamestnania, ako aj pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny či Sociálnej poisťovne. 
 Pracovným posudkom sa rozumie písomný dokument, ktorý sa týka hodnotenia práce 
zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu 
práce. Pracovný posudok sa vydáva v súvislosti so skončením pracovného pomeru v lehote 15 
dní od podania žiadosti zamestnancom, nie skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného 
pomeru. 
 Potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list) je veľmi dôležitý doklad, ktorý vystavu-
je zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru a uvádza v ňom skutočnosti dôležité pre 
priebeh zamestnania, informácie o tom, že zamestnanec skutočne pracoval u zamestnávateľa, 
dĺžku pracovného pomeru a aké nároky mu z pracovného pomeru plynuli.  
 Skutočnosti, ktoré musia byť uvedené na potvrdení, sú zakotvené v § 75 ods. 2 Zákon-
níka práce.  
 „Ak má zamestnanec vyrovnané všetky záväzky voči svojmu už bývalému zamestná-
vateľovi (tzv. výstupný list, ktorý zostáva uložený u zamestnávateľa), mal by ho zamestnáva-
teľ vydať automaticky.“4   
 V aplikačnej praxi nastávajú prípady, že zamestnanci po skončení pracovného pomeru 
nemajú v rukách potvrdenia o zamestnaní, čo spôsobuje problémy nielen pri získavaní nového 
zamestnania, ale aj pri preukazovaní odpracovaných rokov pre vznik nároku na dôchodok.  
                                                 
3 Tonka, V.: Zákon č. 311/2001 Z. z. – Rekonštruované znenie. Bratislava : Zväz zamestnávateľov energetiky 
Slovenska, 2012, s. 51. 
4 Dostupné k 14. máju 2013 na internetovej stránke www.profesia.sk v časti „Kariéra v kocke“ pod názvom 
„Dokumenty pri výstupe zamestnanca“.  
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 Nepriaznivá situácia v súvislosti zo získaním potvrdenia o zamestnaní môže nastať 
napr. aj v prípade smrti zamestnávateľa ako fyzickej osoby. 
 „Z objektívnych príčin (napr. spracovávanie miezd) nie je možné poskytnúť zamest-
nancovi niektoré dokumenty spolu s dokumentmi vydanými pri skončení pracovného pomeru. 
Takýmto dokumentom je potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamest-
nanosti, ktorý zamestnanec predloží na vyplnenie po jeho zaradení do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie.  
 Ďalším dokumentom, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vystaviť, je po-
tvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z 
týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti.“5 
 Všetky vyššie uvedené dokumenty by nemali chýbať v rukách zamestnanca predtým 
ako odíde od svojho zamestnávateľa. 
 

IV. Peňažné nároky zamestnanca 
 

Pri skončení pracovného pomeru zaniká zamestnancovi nárok na mzdu. Naopak, „od-
stupné a odchodné sú formy peňažného plnenia, na ktoré môže mať zamestnanec nárok 
v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok v situácii, kedy dochádza ku skončeniu 
pracovného pomeru.“6 
 V súvislosti so skončením pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu (napr. dohoda, 
výpoveď, okamžité skončenie, uplynutie doby a pod.) zamestnávateľ musí poskytnúť zamest-
nancovi mzdu, resp. náhrady mzdy za posledný mesiac v deň skončenia pracovného pomeru, 
no najneskôr v najbližšom výplatnom termíne.  
 K uvedenému termínu musí vyplatiť: 1) mzdu za vykonanú prácu, odmeny, 2) mzdu 
a mzdové zvýhodnenie za nadčasovú prácu, v prípade, že si zamestnanec za nadčasy nečerpal 
náhradné voľno (§ 121 ods. 1 ZP) a 3) náhradu  mzdy na nevyčerpanú dovolenku (§ 116 ods. 
2 ZP). 
 Ak osobitný predpis neustanovuje inak, nezanikajú ani peňažné nároky zamestnanca 
jeho smrťou. Mzdové nároky z pracovného pomeru (mzda, odmeny, náhrada mzdy za nevy-
čerpanú dovolenku a pod.) do štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca 
postupne priamo prechádzajú na jeho manžela/-ku, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v 
domácnosti, čo znamená, že všetci spolu trvalo žili a spoločne uhrádzali náklady na svoje 
potreby. V prípade, ak tieto osoby nie sú, stávajú sa predmetom dedičstva. 

Ostatná novela Zákonníka práce zaviedla zmeny v súbehu výpovednej doby a odstup-
ného v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa.  

Do konca roka 2012 mali zamestnanci možnosť rozhodnúť sa, či zostanú pracovať 
u zamestnávateľa počas výpovednej doby alebo zoberú odstupné. „To znamená, že zamestna-
nec zostal u zamestnávateľa počas výpovednej doby bez nároku na odstupné alebo využil 
možnosť odstupného a tým sa zrušila možnosť pracovať u zamestnávateľa ešte počas výpo-
vednej doby.“7 

Novela Zákonníka práce (zákon č. 361/2012 Z. z.) účinná od 1. januára 2013 opätovne 
zaviedla súbeh výpovednej doby a odstupného. Podľa platnej právnej úpravy zamestnancovi 
patrí odstupné pri výpovedi zo strany zamestnávateľa, ako aj pri skončení pracovného pomeru 
dohodou z taxatívne ustanovených dôvodov.  

                                                 
5 Šetřilová J. – Valentová D.: Zamestnanec u mňa končí pracovný pomer. Aké dokumenty mu musím dať? (do-
stupné na internetovej stránke www.podnikam.webnoviny.sk k 14. máju 2013).  
6 Kuril, M. a kol.: Základy pracovného práva. Bratislava : Merkury, 2009, s. 160-161.  
7 Kováčiková, E.: Zákonník práce s komentárom. Žilina : Poradca, s.r.o., 2011, s. 64.  
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Výška odstupného je diferencovaná podľa odpracovaných rokov. „Ide o trvanie pra-
covného pomeru ku dňu skončenia pracovného pomeru.“8 

Novela Zákonníka práce priznáva zamestnancovi pri výpovedi zo strany zamestnáva-
teľa právo na výpovednú dobu aj odstupné až po odpracovaní dvoch rokov u jedného zamest-
návateľa. Výška odstupného sa stupňuje podľa počtu odpracovaných rokov až do výšky šty-
roch priemerných platov. Ak sa však pracovný pomer skončí z určitých zákonom stanovených 
dôvodov dohodou, zamestnanec má právo na odstupné bez ohľadu na to, či pracoval u za-
mestnávateľa dlhšie ako dva roky alebo nie. Výška odstupného v tomto prípade môže dosiah-
nuť až päť priemerných platov.9  

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi od-
stupné, ak so zamestnancom skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu zrušenia alebo 
premiestnenia zamestnávateľa  [§ 63 ods. 1 písm. a)], alebo z dôvodu nadbytočnosti zamest-
nanca [§ 63 ods. 1 písm. b)] alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdra-
votný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu [§ 63 
ods. 1 písm. c)].   

Odstupné prináleží zamestnancovi vo výške najmenej v sume a) jedného jeho prie-
merného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 2 roky a menej 
ako 5 rokov, b) 2-násobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamest-
nanca trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov, c) 3-násobku jeho priemerného mesačné-
ho zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov, 
d) 4-násobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej 20 rokov. 
 Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce nárok na odstupné má aj zamestnanec, pokiaľ sa 
jeho pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov upravených v § 63 ods. 1 písm. a) b) a c)  
ZP. Výška odstupného taktiež závisí od doby trvania pracovného pomeru zamestnanca. Za-
mestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné v sume najmenej a) jedného jeho priemerného 
mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako 2 roky, b) 2-násobku 
jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 2 roky 
a menej ako 5 rokov, c) 3-násobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov, d) 4-násobku jeho priemerného 
mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 
rokov, e) 5-násobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej 20 rokov  

Odstupné vo výške najmenej 10-násobku priemerného mesačného zárobku poskytne 
zamestnávateľ zamestnancovi, ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov, že zamest-
nanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie 
touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú roz-
hodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.  

Táto povinnosť však zamestnávateľovi zaniká, ak si zamestnanec pracovný úraz spô-
sobil tým, že svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj ako „BOZP“), alebo pokyny na zaistenie 
BOZP, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa 
sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo si zamestnanec pracovný úraz spôsobil pod vply-
vom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pra-
covnému úrazu zabrániť. 

                                                 
8 Toman, J.: Odstupné – súbeh výpovednej doby a odstupného – § 76 ods. 1 a 2. (dostupné na internetovej strán-
ke www.pp.sk k 14. máju 2013).  
9 Regecová, L.: Zásadné zmeny Zákonníka práce prinesie aj rok 2013. (dostupné na internetovej stránke 
www.ekonomika.etrend.sk k 7. máju 2013).  
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Súčasná právna úprava okrem uloženia povinnosti poskytnúť zamestnancovi odstupné 
dáva možnosť zamestnávateľovi sa rozhodnúť, či zamestnancovi dá alebo nedá odstupné.  

V iných prípadoch, ako je upravené v § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, sa zamestnáva-
teľ môže rozhodnúť, či zamestnancovi poskytne odstupné. Ide napr. o situáciu, keď zamest-
nanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. 
 Výplata odstupného je po skončení pracovného pomeru zamestnanca v najbližšom 
výplatnom termíne. 

Odchodné  ako pracovnoprávny inštitút slúži na iný účel. Odchodné na rozdiel od od-
stupného má slúžiť ako odmena za profesijnú kariéru zamestnanca pri odchode do dôchod-
ku.10 

Zákonník práce v ustanovení § 76 nešpecifikuje spôsob ukončenia pracovného pomeru 
ako podmienku pre vznik nároku na odchodné. Z toho vyplýva, že odchodné sa poskytuje pri 
akomkoľvek spôsobe skončenia pracovného pomeru, či už ide o dohodu, výpoveď, okamžité 
skončenie alebo skončenie v skúšobnej dobe, uplynutie doby určitej, prípadne aj smrť za-
mestnanca. 

Nárok na odchodné však vznikne zamestnancovi za splnenia ďalších zákonných pred-
pokladov, t. j. musí ísť o prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný 
dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak  pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 
viac ako 70 % a zamestnanec požiadal o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením 
pracovného pomeru alebo najneskôr desať dní  po jeho skončení.  

Odchodné patrí najmenej v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Po-
kiaľ chápeme odchodné ako formu odmeny za celoživotnú prácu, sme toho názoru, že toto 
stanovené minimum nepovažujeme za dostačujúce.  

Pri skončení pracovného pomeru po priznaní predčasného starobného dôchodku za-
mestnancovi patrí odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak za-
mestnanec o neho požiadal pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracov-
ných dní po jeho skončení.  

Právne predpisy o sociálnom zabezpečení neumožňujú, aby fyzická osoba požiadala o 
priznanie predčasného starobného dôchodku so spätnou platnosťou, a teda zamestnanec, ktorý 
podá žiadosť v deň, ktorý nasleduje po dni skončenia pracovného pomeru (zamestnanec ju 
spravidla skôr nepodá, pretože hoci by mohlo dôjsť k priznaniu predčasného starobného dô-
chodku, nedôjde k jeho vyplateniu), nárok na priznanie predčasného starobného dôchodku mu 
vznikne najskôr v deň podania žiadosti, a teda nie je splnená podmienka – prvé skončenie 
pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok.11 

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. V aplikačnej praxi sa 
vyskytuje problém uplatnenia nároku na odchodné pri skončení pracovného pomeru v prípade 
existencie súbehu pracovných pomerov. V tomto smere pociťujeme nedostatočnú interpretá-
ciu daného ustanovenia Zákonníka práce. 

Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný 
pomer skončil okamžite zo strany zamestnávateľa. 

Pred ostatnou novelou účinnou od 1. januára 2013 zákonodarca podmieňoval poskyto-
vanie odchodného prvým skončením pracovného pomeru po vzniku nároku na všetky uvede-
né druhy dôchodkov. Osobitnú právnu úpravu predčasného starobného dôchodku si vyžiadala 
situácia, keď právna úprava vylúčila možnosť súbehu poberania predčasného starobného dô-
chodku a výkonu činnosti v pracovnom pomere.  

                                                 
10 Dostupné na internetovej stránke www.ekonomika.sme.sk pod názvom „Odchodné znamená o jeden plat 
viac“ k 7. máju 2013.  
11 Tonka, V.: Zákon č. 311/2001 Z. z. – Rekonštruované znenie. Bratislava : Zväz zamestnávateľov energetiky 
Slovenska, 2012, s. 51. 
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V súvislosti s právnou úpravou odchodného zákonodarca novelou Zákonníka práce 
účinnou od 1. januára 2013  podrobnejšie upravuje podmienky vzniku nároku zamestnanca na 
odchodné. Oproti pôvodnému stavu má zamestnanec nárok na odchodné aj v prípade, ak o 
starobný alebo predčasný starobný alebo invalidný dôchodok požiada aj do 10 dní po skonče-
ní pracovného pomeru. Táto zmena predstavuje len podrobnejšie spresnenie právnej úpravy, 
princíp vzniku nároku zamestnanca na odchodné sa novelou Zákonníka práce nemení.12 

Domnievame sa, že legislatívna úprava odchodného bude aktuálna v prípade avizova-
nej snahy zakotviť dovŕšenie dôchodkového veku ako jeden zo spôsobov skončenia pracov-
ného pomeru. 
 

V. Pracovné voľno na hľadanie zamestnania 
podľa § 141 ods. 2 písm. i) ZP 

 
 Právna úprava Zákonníka práce predpisuje povinnosť poskytnúť zamestnancovi pra-
covné voľno na vyhľadanie nového pracovného miesta pred skončením pracovného pomeru. 
 Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac 
na jeden poldeň v týždni počas výpovednej doby.  
 V rovnakom rozsahu sa poskytne voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného 
pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov v § 63 ods. 1 písm. a) 
až c) Zákonníka práce. Pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať. 
 Keďže na dohodu o skončení pracovného pomeru sa neviaže výpovedná doba, počas 
ktorej má zamestnanec čerpať pracovné voľno, pracovné voľno bude zamestnancovi patriť 
analogicky ako pri výpovedi len v prípade, ak medzi právnym úkonom rozviazania pracovné-
ho pomeru dohodou a skončením pracovného pomeru bude časový úsek jedného alebo viac 
týždňov, v rámci ktorého by zamestnanec mohol čerpať pracovné voľno na účel vyhľadávania 
zamestnania. V prípade dohody o skončení pracovného pomeru zamestnanec je oprávnený 
čerpať pracovné voľno najviac v rozsahu za čas zákonnej výpovednej doby.13 
 

VI. Záver 
 
 V súvislosti so skončením pracovného pomeru vyplývajú zamestnávateľovi určité po-
vinnosti zakotvené v pracovnoprávnych predpisoch.  
 Tieto povinnosti sa dotýkajú oblasti spolupráce so zástupcami zamestnancov, odo-
vzdania dokumentov súvisiacich so skončením pracovného pomeru a oblasti poskytovania 
peňažných nárokov zamestnanca pri skončení pracovného pomeru. Vystavením všetkých do-
kumentov sa zamestnávateľovi jeho povinnosti nekončia.  
 Zamestnávateľovi okrem pracovnoprávnych predpisov zakotvujú určité povinnosti aj 
právne predpisy z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.  
 Do ôsmich dní od skončenia pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný odhlásiť 
zamestnanca z jeho zdravotnej poisťovne na príslušnom formulári každej zdravotnej poisťov-
ne a zo Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby.  
 Taktiež je zamestnávateľ povinný odoslať do Sociálnej poisťovne evidenčný list dô-
chodkového poistenia zamestnanca, a to v lehote 3 dní od uplatnenia nároku na dávku alebo 
od skončenia pracovného pomeru. 
 Nakoľko zamestnávateľovi vyplýva množstvo povinností v súvislosti so skončením 
pracovného pomeru, je potrebné ich právnu úpravu  legislatívne zjednodušovať. 
 
                                                 
12 Dostupné na internetovej stránke www.e-pravo.sk pod názvom „Prehľad niektorých zmien Zákonníka práce, 
Zákona o sociálnom poistení a Zákona o zdravotnom poistení účinných od 1. januára 2013“ k 7. máju 2013.  
13 Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 491.  
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Summary 
 
 In connection with the termination of employment there are certain employer´s obliga-
tions confirmed by the Labour Code and special legislation. These obligations concern coope-
ration with employee representatives, submission of documents relating to termination of em-
ployment and the provision of cash employee upon termination of employment.  
 The employer is obliged the termination of employment without notice or immediate 
termination by the employer in advance to negotiate with employee representatives. Failure to 
comply with the substantive conditions has resulted in the notice or immediate termination of 
employment will be void.  
 When employment is terminated the employer gives the employee certain documents 
that need to be carefully kept. These documents are important, for example taking up a new 
job, as well as for the Office of Labour, Social Affairs and Family and Social Insurance.  
 Upon termination of employment the employee is entitled not only to the salary, but 
also a number of financial claims relating to the termination of employment. These include 
monetary claims and severance and termination.  
 The Labour Code prescribes an obligation to provide an employee time off to find a 
new job before the end of the employment relationship by notice from the employer in the 
statutory length.  
 Ultimately, the employer is obliged to unsubscribe from the employee's health and 
social insurance. 
 
Kľúčové slová: zamestnanec, zamestnávateľ, odstupné, odchodné, Zákonník práce, skonče-
nie pracovného pomeru, zástupcovia zamestnancov, peňažné nároky, pracovné voľno. 
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Právna úprava odstupného a odchodného 
(všeobecne a v znení novely Zákonníka práce) 

 
Mgr. Lenka Trnkusová 

 
I. Úvod 

 
Odstupné a odchodné majú spoločnú charakteristiku, ktorou je ich poskytovanie až po 

skončení pracovného pomeru.  
Účelom poskytovania odstupného je určitá forma satisfakcie zo strany zamestnávateľa 

v prípade, že pracovný pomer sa skončí skôr ako bolo dohodnuté zmluvnými stranami v pra-
covnej zmluve, pričom dôvod skončenia pracovného pomeru spočíva v osobe zamestnávateľa. 
Naproti tomu odchodné slúži ako odmena za celú profesionálnu kariéru zamestnanca pri jeho 
odchode do dôchodku.1 

Ďalšou spoločnou črtou odchodného a odstupného je, že podľa mzdových predpisov 
netvoria súčasť mzdy ani platu.  

Napriek tejto črte judikatúra s odstupným a odchodným nakladá ako so mzdovými ná-
rokmi. V rámci vymožiteľnosti nárokov vyplývajúcich z odstupného a odchodného ráta s nimi 
ako so súčasťou mzdy aj právo Európskej únie.  

Sú to nároky zamestnanca, ktoré prežívajú aj v prípade zániku zamestnávateľa a v 
rámci sukcesie práv a povinností, ktoré vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu, prechádzajú 
na právneho nástupcu zamestnanca. 
 Dňa 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2012 Z. z. zo dňa 25. októbra 
2012 (ďalej aj ako „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník prá-
ce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“), ktorý sa svojimi ustanove-
niami dotkol aj úpravy odstupného a odchodného. 
 

II. Právna úprava odstupného pred a po novele Zákonníka práce 
 

Podľa právnej úpravy pred účinnosťou novely Zákonníka práce „Zamestnávateľ  po-
skytne zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených 
v  § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na 
svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu 
prácu. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom 
jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná 
doba podľa § 62.“2  

Dôvody, pre ktoré sa skončil pracovný pomer a na ktoré odkazuje predmetné vyššie 
citované ustanovenie, sú: 1) zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti, 2) 
nadbytočnosť zamestnanca alebo 3) dôvod, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravot-
ný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. 

Ak účastníci v dohode o skončení pracovného pomeru iba predstierali, že dôvodom 
skončenia pracovného pomeru týmto spôsobom je nadbytočnosť zamestnanca [§ 63 ods. 1 
písm. b) Zákonníka práce], nevznikol zamestnancovi nárok na odstupné.3  

V prípade, ak sa pracovný pomer skončil z týchto istých dôvodov, ale formou výpove-
de, zamestnanec mal právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, 
aby sa pracovný pomer skončil dohodou, pričom tejto žiadosti bol zamestnávateľ povinný 

                                                 
1 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2006, s. 455. 
2 § 76 ods. 1 Zákonníka práce (účinnosť od 1. septembra 2012).   
3 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 117/96. 
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vyhovieť. Zamestnancovi patrilo odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemer-
ného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 
62.4 

Podľa právnej úpravy po novele Zákonníka práce zamestnanec, ktorého zamestnanie 
bolo skončené, má právo na odstupné alebo iné podobné dávky, ktorých výška sa určí okrem 
iného s ohľadom na výšku mzdy, a ktoré vypláca priamo zamestnávateľ.  

Stanovila sa tiež povinnosť pre zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné 
nielen v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou, ale aj výpoveďou, a to z organizač-
ných dôvodov a zo zdravotných dôvodov.  

Zamestnancovi tak vznikne právny nárok na odstupné, ktoré je diferencované podľa 
odpracovaných rokov rozdielne v závislosti od toho, či sa skončil pracovný pomer výpoveďou 
alebo dohodou.  

V prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou z vyššie uvedených dôvodov 
patrí zamestnancovi odstupné najmenej v sume: a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak 
pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku 
jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť 
rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pra-
covný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvorná-
sobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 
dvadsať rokov.  

Pri skončení pracovného pomeru z vyššie uvedených dôvodov dohodou patrí zamest-
nancovi odstupné najmenej v sume: a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný 
pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného 
zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, c) 
trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného 
zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať 
rokov, e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej dvadsať rokov. 

Tým, že sa v § 76 vypúšťa ods. 3, zrušuje sa možnosť dohody ohľadom kombinácie 
výpovednej doby a odstupného vzhľadom na zavedenie povinného súbehu výpovednej doby 
a odstupného.5  

To znamená, že novela Zákonníka práce obnovila súbeh odstupného a výpovednej do-
by, t. j. zamestnanec má právo okrem výpovednej doby aj na vyplatenie odstupného v rozsahu 
vyššie uvedených podmienok trvania pracovného pomeru.  

Naďalej zostalo v platnosti ustanovenie, podľa ktorého môže zamestnávateľ poskytnúť 
zamestnancovi odstupné aj v prípade, ak to Zákonník práce výslovne neustanovuje, resp. za-
mestnávateľ sa môže rozhodnúť, v ktorých ďalších prípadoch poskytne zamestnancovi od-
stupné.6 

V zmysle § 17 ods. 1 Zákonníka práce je „neplatný právny úkon, ktorým sa zamestna-
nec vopred vzdáva svojich práv.“  

V prípade odstupného sa zamestnanec môže vzdať svojho práva na odstupné poskyto-
vaného pri skončení pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, len ak v čase vzdania sa 
tohto práva, právo na odstupné existovalo.7  

                                                 
4 § 76 ods. 2 Zákonníka práce (účinnosť od 1. septembra 2012).   
5 Dôvodová správa k zákonu č. 361/2012 Z. z. zo dňa 25. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov. 
6 § 76 ods. 7 Zákonníka práce. 
7 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 102/97. 
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Tiež platí, že pri uzavretí dohody o skončení pracovného pomeru môžu jej účastníci 
platne dojednať i výšku odstupného napr. tak, že jeho zvýšenie dojednané v kolektívnej zmlu-
ve sa zamestnancovi neposkytne; zamestnanec sa tým vopred nevzdáva svojho práva.8 

Judikatúra súdov riešila tiež prípad, kedy bola dohoda o odstupnom dojednaná v rámci 
zmluvy o nájme bytu. Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že možnosť dohod-
núť odstupné a jemu zodpovedajúce právo užívania uvoľneného bytu, umožňuje zmluvná 
autonómia subjektov občianskoprávnych vzťahov. Dohoda o odstupnom dojednanom v rámci 
zmluvy o nájme bytu nie je neplatným právnym úkonom len preto, že nie je upravená Občian-
skym zákonníkom ani iným právnym predpisom. Takáto zmluva je pre účastníkov zmluvného 
vzťahu záväzná.9 
 

III. Právna úprava odchodného pred a po novele Zákonníka práce 
 

Novela Zákonníka práce v otázke odchodného hlavne precizovala skutočnosť, kedy 
patrí zamestnancovi odchodné pri skončení pracovného pomeru.  

Zamestnancovi musí vzniknúť nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok 
alebo, ak pokles schopnosti zamestnanca vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %.10 

Takisto zamestnancovi patrí odchodné aj v prípade, ak mu bol priznaný predčasný sta-
robný dôchodok,11 pričom táto možnosť vzniku nároku na odchodné bola v rámci Zákonníka 
práce precizovaná v samostatnom odseku. 

Cieľom zákonodarcu je umožniť, aby aj zamestnanec, ktorému vznikol nárok na pred-
časný starobný dôchodok, mohol požiadať o tento dôchodok do 10 dní po skončení pracovné-
ho pomeru, pretože právne predpisy o sociálnom zabezpečení neumožňujú, aby fyzická osoba 
požiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku so spätnou platnosťou. 

Zamestnancovi, ktorý podá žiadosť v deň, ktorý nasleduje po dni skončenia pracovné-
ho pomeru (zamestnanec ju spravidla skôr nepodá, pretože hoci by mohlo dôjsť k priznaniu 
predčasného starobného dôchodku, nedôjde k jeho vyplateniu), nárok na priznanie predčasné-
ho starobného dôchodku vznikne najskôr v deň podania žiadosti, preto nie je splnená pod-
mienka, aby išlo o prvé skončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný 
starobný dôchodok.12 
 

IV. Záver 
 

Odchodné a odstupné predstavujú istú formu satisfakcie, ktorá je poskytovaná zamest-
nancovi pri skončení jeho pracovného pomeru.  

Pokým odchodné predstavuje jednorazovú dávku, ktorá patrí zamestnancovi jedenkrát 
za život pri splnení zákonných podmienok, odstupné patrí zamestnancovi pri každom skonče-
ní pracovného pomeru za podmienok upravených v Zákonníku práce. 

Na právnu úpravu odchodného a odstupného sme sa zamerali jednak z pohľadu vše-
obecnej právnej úpravy, podmienok poskytovania a príslušnej súdnej judikatúry dotýkajúcej 
sa danej oblasti, ako aj z hľadiska znenia novely Zákonníka práce.  

Analyzovaná novela upravila najmä výpočet výšky odstupného a odchodného podľa 
počtu odpracovaných rokov, ale opätovne tiež obnovila súbeh odstupného a výpovednej doby, 

                                                 
8 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 129/92. 
9 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 39/03. 
10 § 76a ods. 1 Zákonníka práce. 
11 § 76a ods. 2 Zákonníka práce. 
12 Dôvodová správa k zákonu č. 361/2012 Z. z. zo dňa 25. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov. 
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čo znamená, že zamestnanec má právo okrem výpovednej doby i na vyplatenie odstupného 
v rozsahu vyššie uvedených podmienok trvania pracovného pomeru.  

Prechodné ustanovenia k novele Zákonníka práce určujú, že sa ňou spravujú aj pra-
covnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred l. januárom 2013. Právne úkony, ktoré boli urobené 
pred l. januárom 2013 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa Zákonníka práce 
účinného do 31. decembra 2012. 
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Summary 
 
 The author´s research is focused on the legislation of the severance allowance (provi-
sion 76 of the Labour Code), respectively the discharge benefit (provision 76a of the Labour 
Code). Both legal institutes are examined with regard to the theoretical as well as application 
issues. Part of the scientific paper are several de lege lata and de lege ferenda considerations.  
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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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