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ÚVODNÉ SLOVO 

 

 Vážení čitatelia, 

 

 predkladaná monografia sa zaoberá otázkou zamestnávania zdravotníckych 

pracovníkov. Zdravotnícki pracovníci tvoria osobitnú skupinu zamestnancov. Jednak sú na 

výkon zdravotníckeho povolania kladené osobitné podmienky, v závislosti od 

zdravotníckeho pracovníka, a jednak obsah pracovnej zmluvy v časti pracovných 

podmienok je pre kategóriu zdravotníckych pracovníkov osobitne upravený Zákonníkom 

práce a inými právnymi predpismi.  

 

 Monografia sa zaoberá postavením zdravotníckeho pracovníka cez zadefinovanie 

podmienok na výkon zdravotníckeho povolania s osobitným dôrazom na vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícky pracovník, ktorý nadobudol spôsobilosť na 

výkon práce zdravotníckeho pracovníka, svoj vzdelávací proces týmto nekončí. 

Vysokoškolské vzdelanie je možné považovať za istý základ, ktorý nutne vyžaduje 

nadstavbu, špecializáciu, osvojenie si praktických zručností vo vybranom odbore. Obsah, 

rozsah a samotná dĺžka ďalšieho vzdelávacieho procesu závisia od zvoleného 

zdravotníckeho povolania a od spôsobu a druhu ďalšieho vzdelávania. Ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných 

pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a 

sústavné vzdelávanie. Osobitným spôsobom špecializačného štúdia je rezidentské štúdium. 

Práve tento druh štúdia sa v súčasnosti neteší veľkej obľube a počet účastníkov štúdia je 

niekoľko násobne nižší ako sa predpokladalo. Čo je dôvodom tohto nezáujmu a v čom 

možno vidieť najväčšie nedostatky? 

 

 V monografii sme sa ďalej venovali samotným podmienkam zamestnávania 

a špecifickým aspektom zamestnávania zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícky 

pracovník má podľa Zákonníka práce možnosť odlišnej úpravy pracovného času, prestávok 

v práci, nepretržitého denného odpočinku a odpočinku v týždni, práce nadčas, pracovnej 

pohotovosti a nočnej práce. Sú tieto podmienky nastavené primerane a v súlade s európskym 

právom? 

 

 V neposlednom rade bola venovaná pozornosť aj možnostiam zlepšenia súčasnej 

právnej regulácii. V praxi oblasť zdravotníctva bojuje hlavne s nedostatkom lekárov, ktorý 

by sa mal v nadchádzajúcich rokoch ešte viac prehlbovať a nemal by sa týkať iba nedostatku 

všeobecných lekárov, ale aj špecialistov. Čo je dôvodom tohto nedostatku a akým spôsobom 

by ho bolo možné zvrátiť? 

 

 Problematika zamestnávania zdravotníckych pracovníkov je veľmi podnetnou 

témou, ktorá otvára viaceré otázky. Zdravotníctvo Slovenskej republiky nepochybne 

vyžaduje celkovú reformu. Sľubným začiatkom by bolo zlepšenia pracovných podmienok 
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zdravotníckych pracovníkov, ktorí by nemali doplácať na celkové systémové nedostatky 

a nedostatok pracovnej sily. Zdravotníkom by malo byť vytvorené motivujúce pracovné 

prostredia, stabilné podmienky ich vzdelávania a zamestnávania. Je zjavné, že predložená 

monografia všetky predmetné otázky nevyrieši, ale máme za to, že poskytne inšpirujúci 

podklad na možné smerovanie novelizácie právnej úpravy v časti vzdelávania 

a zamestnávania zdravotníckych pracovníkov. 

 

Bratislava, október 2020 

 

       JUDr. Lenka Freel, PhD. 
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1 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

 

Na to, aby mohla byť osobám poskytovaná zdravotná starostlivosť, musia byť 

splnené podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. Zdravotníckym povolaním sa 

rozumie súbor činností vykonávaných zdravotníckym pracovníkom v súlade s § 3 ods. 1 

zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len ,,Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).1  

 

Zdravotnícky pracovník vykonáva súbor pracovných činností pri (i) poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, (ii) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby, (iii) ochrane 

zdravia ľudí, (iv) lekárskej posudkovej činnosti, (v) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi 

pomôckami, (vi) výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia 

ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a  pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, 

(vii) vykonávaní prehliadky mŕtveho tela a (viii) pri poskytovaní starostlivosti o osoby v 

detencii.2 Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická 

činnosť a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Takto definované 

zdravotnícke povolanie3 vykonáva zdravotnícky pracovník4  

 v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,  

 na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia 

vydaného podľa Zákona o liekoch, 

 na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, 

 na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti alebo 

 na základe živnostenského oprávnenia podľa Živnostenského zákona.5 

 

 Podkladu výkonu zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom bude 

venovaná osobitná pozornosť v samostatnej kapitole číslo 2. Na tomto mieste považujeme 

však za dôležité načrtnúť hlavný rozdiel medzi zdravotníckym pracovníkom 

a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Z dikcie zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 

                                                           
1 MACH, J., BURIÁNEK, A., ZÁLESKÁ, D., a kol.: Zákon o zdravotných službách a podmínkách jejich 

poskytování. Zákon o špecifických zdravotních službách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2018, s. 195 
2 § 3 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
3 Zdravotnícke povolanie je podľa § 3 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti súbor 

pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby, ochrane zdravia ľudí, lekárskej posudkovej činnosti, 

zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, 

vykonávaní prehliadky mŕtveho tela, poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii. Súčasťou zdravotníckeho 

povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť a riadenie a organizácia poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. 
4 Pozri tiež BARANCOVÁ, H. a kol.: Medicínske právo. Typi Universitatis Tyrnaviensis. Bratislava: VEDA, 

vydavateľstvo SAV, 2008. 
5 § 3 ods. 4 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o zdravotnej starostlivosti“) možno prijať 

záver, že pojem poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je z právno - teoretického aspektu 

pojmom širším ako je pojem zdravotnícky pracovník. Vychádzať pritom možno napríklad z 

§ 2 ods. 4 Zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý definuje ošetrujúceho zdravotníckeho 

pracovníka ako zdravotníckeho pracovníka určeného poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim 

zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je 

ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka, ide o ošetrujúcu 

sestru alebo o ošetrujúcu pôrodnú asistentku. 

 

Druhy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti upravuje § 4 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V zmysle tohto ustanovenia zákona je 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na 

základe 

- povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného Ministerstvom 

zdravotníctva SR, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva alebo samosprávnym krajom v rámci preneseného 

výkonu štátnej správy v súlade s § 11 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti,  

- povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydaného 

v súlade s podmienkami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“) 

- živnostenského oprávnenia vydaného v súlade so zákonom č. 455/1991 Z. z. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Živnostenský zákon“) 

- rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta v súlade s § 6 ods. 

8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane zdravia“) alebo 

b) fyzická osoba - podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe 

licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár, zubný lekár, 

sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ 

a masér tak ako je zakotvené v § 10 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti6 alebo  

c) fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú 

starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných 

kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa § 33 zákona č. 

538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 

kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.7 

 

                                                           
6 § 4 písm. b) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
7 § 4 písm. c) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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 Z takto zadefinovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vychádza záver, že 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť napríklad na 

základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, môže byť súčasne aj 

zdravotníckym pracovníkom. 

 

1.1 Zdravotnícki pracovníci  

 

Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

môže poskytovať výlučne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnícki 

pracovníci8 za podmienok stanovených Zákonom o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa možno stretnúť s pojmom 

pracovníci v zdravotníctve, ktorý je pojmom širším ako zdravotnícki pracovníci, nakoľko 

zahŕňa nezdravotníckych i zdravotníckych pracovníkov. 

 

Nezdravotnícky pracovník9 je osoba, ktorá uľahčuje prácu zdravotníckym 

pracovníkom. Vykonáva najmä (i) administratívne činnosti (napríklad mzdová a personálna 

činnosť), (ii) technické činnosti (výpočtová technika, laboratórne zabezpečenie) a (iii) 

manuálne činnosti (upratovacie práce, príprava jedál, dezinfekcia).10 

 

Platné a účinné znenie Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

taxatívnym spôsobom ustanovuje kategórie zdravotníckych pracovníkov, ktorými sú: 

 

- lekár - zdravotnícky záchranár, 

- zubný lekár - zubný technik, 

- farmaceut - technik pre zdravotnícke pomôcky, 

- sestra - optometrista, 

- pôrodná asistentka - farmaceutický laborant, 

- fyzioterapeut - masér, 

- verejný zdravotník - očný optik, 

- zdravotnícky laborant - ortopedický technik, 

- asistent výživy - zdravotnícky asistent, 

- dentálna hygienička - zubný asistent, 

- rádiologický technik - sanitár.11 

 

 Za zdravotníckeho pracovníka sa v súlade s § 27 ods. 2 Zákona o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti považuje aj logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a 

laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva ak disponujú 

požadovanou odbornou spôsobilosťou v súlade s § 33 ods. 3 Zákona o poskytovateľoch 

                                                           
8 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.: Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 88.  
9 MACH, J. a kol.: Zdravotnictví a právo, komentované předpisy. Prada: LexisNexis CZ s.r.o., 2005, s. 327.  
10 FREEL, L., NOVÁKOVÁ, M.: Zdravotné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 107. 
11 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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zdravotnej starostlivosti, pričom takýto zdravotnícki pracovníci bývajú označovaní ako iní 

zdravotnícki pracovníci. Sú to osoby s kvalifikáciou získanou na ustanovizniach 

nezdravotníckeho charakteru odborne spôsobilé vykonávať pracovné činnosti získaním 

osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve. Požiadavka prípravy na výkon práce 

v zdravotníctve neplatí, ak iný zdravotnícky pracovník získal vysokoškolské vzdelanie, 

ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 

podľa § 27 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

 

1.1.1. Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania 

 

Ustanovenie § 31 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti obsahuje 

podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. Takto stanovené podmienky musí 

zdravotnícky pracovník spĺňať počas celého výkonu svojho povolania. Ako zhrnutie možno 

konštatovať, že na to, aby zdravotnícky pracovník mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť 

je potrebné naplnenie jednak (i) kvalitatívnych znakov v podobe spôsobilosti, bezúhonnosti, 

zápisu do registra a (ii) jednak znakov konkrétneho vzťahu, v akom sa bude zdravotnícke 

povolanie vykonávať. Podmienkami na výkon zdravotníckeho povolania sú: 

 

a) Spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu. 

 

b) Zdravotná spôsobilosť 

 Vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania je potrebné preukázať 

prostredníctvom lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť v súlade s § 32 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník podá žiadosť 

posudzujúcemu lekárovi, ktorý má so zdravotníckym pracovníkom uzatvorenú dohodu o 

poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa § 12 ods. 6 Zákona o zdravotnej 

starostlivosti (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo). 

Posudzujúci lekár pri vypracovaní posudku prihliada najmä na predchádzajúce zápisy 

v zdravotnej dokumentácii, je oprávnený poslať žiadateľa na odborné vyšetrenia a výsledky 

vyšetrení uvádza v zdravotnej dokumentácii. Posudzujúci lekár vydá posudok do 15 dní odo 

dňa doručenia žiadosti o vydanie posudku a všetky závery zaznamená aj do zdravotnej 

dokumentácii. Pri zdravotníckych pracovníkoch, ktorí dovŕšili 65 rokov života je posúdenie 

ich zdravotnej spôsobilosti obligatórne a musia sa mu podrobiť do troch mesiacov po 

dovŕšení tohto veku a následne každý rok. Vyššie uvedené podmienky posúdenia zdravotnej 

spôsobilosti sa týkajú zdravotníckeho povolania vykonávaného v pracovnoprávnom vzťahu 

alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 

 

 Zdravotnícke povolanie12, ktoré je vykonávané na základe povolenia, licencie alebo 

živnostenského oprávnenia v súlade s § 3 ods. 4 písm. b) – e) Zákona o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti alebo ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je spoločníkom 

obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje 

                                                           
12 MACH, J. a kol.: Univerzita Medicínskeho práva. Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2013, s. 71.  
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zdravotnú starostlivosť, zdravotná spôsobilosť nie je posudzovaná lekárom so špecializáciou 

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, s ktorým by mal žiadateľ uzatvorenú dohodu 

o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Na výzvu orgánu príslušného na 

vydanie povolenia sa musí zdravotnícky pracovník podrobiť posúdeniu zdravotnej 

spôsobilosti u poskytovateľa špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého určí orgán 

príslušný na vydanie povolenia. Posudzujúci lekár má zákonom stanovené tie isté povinnosti 

ako v prípade posudzujúceho lekára zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich 

zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 

Zdravotná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka môže byť posúdená opakovane, pričom 

podnet na takéto opakované posúdenie môže dať osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť 

poskytuje alebo jej zákonný zástupca, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo 

komory príslušné na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov.13 Zdravotnícky 

pracovník je povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch 

mesiacov od doručenia výzvy na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti. 

 

 Zdravotnícke povolanie môžu vykonávať aj cudzinci, čo je v rámci nášho systému 

zdravotníctva bežná prax najmä kvôli nedostatku zdravotníckych pracovníkov. V prípade 

cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky 

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, sa zdravotná spôsobilosť preukazuje dokladom 

vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá požiadavkám na doklady vydané 

v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace od jeho vydania a 

musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka v súlade s § 

32 ods. 7 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

 

c) Odborná spôsobilosť 

 Ďalšou podmienkou pre výkon zdravotníckeho povolania je odborná spôsobilosť, 

ktorej podmienky ustanovuje nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti 

na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných 

činností (ďalej len „Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti“). Odbornú spôsobilosť je 

potrebné charakterizovať v súlade so Zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

v závislosti od výkonu zdravotníckeho povolania ako 

- odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, ktorá sa preukazuje 

dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v 

príslušnom zdravotníckom povolaní (v niektorých prípadoch postačuje ukončené 

stredoškolské vzdelanie alebo prvý stupeň vysokoškolského vzdelania) alebo získaním 

osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve v prípade povolania logopéd, 

psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení. 

Odbornú spôsobilosť možno preukázať aj odbornou zdravotníckou praxou alebo tiež 

dokladom o uznaní dokladov. 

- odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorá sa 

preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom 

                                                           
13 § 32 ods. 6 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní a súčasne diplomom o špecializácii v 

príslušnom špecializačnom odbore. 

- odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností14, ktorá sa 

preukazuje buď dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom 

študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní a certifikátom na výkon 

certifikovaných pracovných činností alebo dokladom o získaní požadovaného stupňa 

vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní, 

diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore a certifikátom. 15 

 

Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti zakotvuje a zavádza pre každý druh 

zdravotníckeho pracovníka osobitnú sústavu špecializovaných a certifikovaných činností. 

Podrobnosti týchto činnosti upravuje výnos Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 

17.09.2010 č. 12422/2010 – OL ustanovujúci minimálne štandardy pre špecializačné 

študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne 

štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Výnos o minimálnych štandardoch“). 

 

d) Bezúhonnosť 

 Podmienku bezúhonnosti upravuje Zákon o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti a Živnostenský zákon, pričom za bezúhonného sa považuje ten, kto preukáže 

prostredníctvom výpisu z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace, že nebol právoplatne 

odsúdený za 

- obzvlášť závažný trestný čin,  

- trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, trestný čin v súvislosti s detskou 

pornografiou, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa 

do moci iného,  

- trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej 

korupcie,  

- úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.16 

 

 V prípade cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, sa bezúhonnosť preukazuje 

dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá požiadavkám na doklady 

vydané v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace od jeho 

vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka 

v súlade s § 38 ods. 2 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.  

 

 Náš právny poriadok chápe teda bezúhonnosť iba v intenciách trestného práva. 

Zdravotnícky pracovník môže mať síce výpis z registra trestov bez jediného záznamu, ale 

                                                           
14 § 33 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
15 Freel, L.: Ambulantná a ústavná starostlivosť, jej medzinárodná právna úprava a úprava de lege ferenda = 

Outpatient and inpatient care, its international legislation and the legislation of de lege ferenda. - Bratislava: 

Univerzita Komenského, Bratislava, 2015, s. 30. 
16 § 38 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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môže sa dopúšťať previnení mimo trestného práva a jeho mravnostný profil môže byť 

značne narušený. Preto je otázne, či takto úzko definovaná bezúhonnosť je dostatočným 

kritériom na výkon zdravotníckeho povolania. Napríklad krajiny ako Švajčiarsko, Nemecko 

alebo Rakúsko chápu bezúhonnosť na účely výkonu zdravotníckeho povolania aj mimo 

trestného konania – keďže ide o činnosť, ktorá si zaslúži zvýšenú ochranu verejnosti, 

bezúhonnosť je poňatá v širšom slova zmysle.17 

 

e) Registrácia 

 V niektorých prípadoch je podmienkou pre výkon zdravotníckeho povolania aj 

dôveryhodnosť18 a registrácia zdravotníckeho pracovníka do príslušného registra. Registre 

zdravotníckych pracovníkov sú vedené komorami v závislosti od druhu zdravotníckeho 

povolania. Komory sú subjektmi záujmovej samosprávy, sú zriaďované zákonom, takže sú 

subjektmi verejnej správy. Konkrétny zákon vymedzuje orgány, vzťahy medzi orgánmi 

komory, ale tiež vzťahy orgánov komory vo vzťahu k členom. Základné črty záujmovej 

samosprávy sú: 

- zriadenie na základe zákona; 

- právna subjektivita a schopnosť regulovať svojich členov vnútornými predpismi 

záujmovej samosprávy; 

- dispozícia s vlastným majetkom, ktorý získava záujmová organizácia najmä 

prostredníctvom príspevkov; 

- záujmová samospráva má svoj vlastný personálny základ a to predovšetkým fyzické 

osoby, ktoré sú jej členmi. 

 

 Profesijné komory alebo profesijné organizácie združujú ľudí, ktorí sa venujú a 

vykonávajú určitú profesiu, združujú predstaviteľov slobodných povolaní. Ich členstvo v 

komore je obligatórne a komora dohliada na plnenie predpisov a pravidiel. To však neplatí 

pre členstvo v zdravotníckych komorách vo všeobecnosti. Členstvo v zdravotníckych 

komorách je založené na báze dobrovoľnosti teda nie je rozhodujúce či zdravotnícky 

pracovník je alebo nie je členom komory, dôležité je, že je zapísaný do príslušného registra.  

 

 Registre zdravotníckych pracovníkov vedú v závislosti od zdravotníckeho povolania 

nasledujúce komory: 

- Slovenská lekárska komora; 

- Slovenská komora zubných lekárov; 

- Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek; 

- Slovenská lekárnická komora; 

- Slovenská komora fyzioterapeutov; 

- Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov; 

                                                           
17 Pozri tiež BOŠKOVÁ, V.: Povolení výkonu profese – zákonné předpoklady, s. 1, dostupné na www.zdn.cz, 

stav aktuálny ku dňu 08.08.2020. 
18 Za dôveryhodnú sa považuje v súlade s § 12 ods. 6 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

fyzická osoba a právnická osoba, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené 

povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti. 
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- Slovenská komora zubných technikov; 

- Slovenská komora ortopedických technikov; 

- Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov; 

- Slovenská komora psychológov. 

 

1.2 Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

 

 Samotná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zdravotníckych zariadeniach 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Znaky 

jednotlivých zdravotníckych zariadení sú upravené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva 

SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení (ďalej len ,,Vyhláška o zdravotníckych zariadeniach“). Podľa 

ustanovenia § 17 ods. 1 Vyhlášky o zdravotníckych zariadeniach sa zdravotnícke zariadenie, 

ktoré popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje aj pravidelnú praktickú časť 

výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl, praktickú časť vysokoškolského vzdelávania 

v zdravotníckych povolaniach alebo ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 

považuje za výučbové zdravotnícke zariadenie. Odsek 2 predmetného ustanovenia ďalej 

konkretizuje, že pracovisko zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, v 

ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku alebo spoločné vyšetrovacie a 

liečebné zložky, sa označuje ako oddelenie. Oddelenie univerzitnej nemocnice, oddelenie 

fakultnej nemocnice alebo oddelenie špecializovanej nemocnice sa po dohode štatutárneho 

orgánu zdravotníckeho zariadenia s príslušným rektorom vysokej školy môže označiť ako 

klinika vrátane spojenia označenia s označením príslušnej vzdelávacej inštitúcie. Oddelenie 

možno ďalej organizačne členiť na ošetrovacie jednotky. V zmysle vyššie uvedeného teda 

možno prijať záver, že je na vôli štatutárneho orgánu zdravotníckeho zariadenia a rektora 

vysokej školy ako označia pracovisko, na ktorom bude prebiehať praktická časť výučby; či 

bude pracovisko premenované na kliniku alebo bude niesť pôvodný názov oddelenia. V čom 

však možno vidieť nedostatok právnej úpravy je skutočnosť, že rozhodnutie o tom, či 

praktická výučba bude prebiehať na oddelení zdravotníckeho zariadenia a pre ktoré 

konkrétne vysoké školy bude táto praktická časť výučby povolená, je ponechané výslovne 

na vôli štatutárneho orgánu zdravotníckeho zariadenia. Samotné povolenie na 

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a status univerzitnej alebo fakultnej nemocnice 

priznáva Ministerstvo zdravotníctva SR. Praktickú výučbu zabezpečujú lekárske fakulty – 

konkrétne univerzity v riadiacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (okrem 

Slovenskej zdravotníckej univerzity).  

 

 Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o vysokých školách“) špecializované výučbové 

zariadenie verejnej vysokej školy slúži na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré 

takúto výučbu vyžadujú. Špecializovaným výučbovým zariadením verejnej vysokej školy 

môže byť zdravotnícke zariadenie v súlade s § 7 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti ako 

- súčasť verejnej vysokej školy alebo jej fakulty, 
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- samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo 

- samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má verejná vysoká škola 

uzatvorenú zmluvu o praktickej výučbe, alebo pracovisko takejto právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby. 

 

 Zo strany univerzít však neexistujú žiadne právne nástroje, akými by mohlo byť 

vynútené umožnenie praktickej výučby. 

 

 Ako už bolo spomenuté vyššie, subjekty, ktoré majú dôležité postavenie pri 

praktickej časti vzdelávania vysokoškolských študentov – budúcich zdravotníckych 

pracovníkov a pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, sú univerzitná 

nemocnica, fakultná nemocnica, špecializovaná nemocnica a v neposlednom rade vysoká 

škola.  

 

 Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice v súlade s § 7 ods. 8 

Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zaradenej do koncovej siete 

poskytovateľov uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa § 35 ods. 1 písm. c) Zákona 

o vysokých školách s vysokou školou, ktorá je oprávnená uskutočňovať študijné programy 

v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v študijnom odbore zubné lekárstvo a ktorej sídlo 

alebo sídlo jej lekárskej fakulty sa nachádza v tom istom meste ako všeobecná nemocnica, 

všeobecná nemocnica sa označuje ako univerzitná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom 

názve alebo obchodnom mene používať slová univerzitná nemocnica. Univerzitná 

nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a zubné 

lekárstvo a praktickú výučbu vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom 

povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, 

praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v 

certifikovaných pracovných činnostiach v ostatných zdravotníckych povolaniach. 

 

 Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice v súlade s § 7 ods. 9 

Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zaradenej do koncovej siete 

poskytovateľov uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa § 35 ods. 1 písm. c) Zákona 

o vysokých školách s vysokou školou, ktorej sídlo alebo sídlo fakulty sa nachádza v tom 

istom meste ako sídlo nemocnice, nemocnica sa označuje ako fakultná nemocnica. Iné osoby 

nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová fakultná nemocnica. 

Fakultná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných 

odboroch v príslušných zdravotníckych povolaniach okrem zdravotníckeho povolania lekár 

a zubný lekár a praktickú výučbu v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných 

činnostiach v príslušných zdravotníckych povolaniach. 

 

 Špecializovanou nemocnicou sa rozumie zdravotnícke zariadenie ústavnej 

starostlivosti v súlade s § 7 ods. 4 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

Špecializovanú nemocnicu bližšie charakterizuje § 11 ods. 3 Vyhlášky o zdravotníckych 

zariadeniach, podľa ktorej je špecializovaná nemocnica určená na poskytovanie ústavnej 

zdravotnej starostlivosti prevažne v jednom špecializačnom odbore alebo aj v 
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špecializačných odboroch s ním súvisiacich, bez určenia konkrétnych vysokoškolských 

študijných odborov, špecializačných odborov, certifikovaných pracovných činností 

určených na praktickú výučbu. 

 

 Vysoká škola zabezpečuje pregraduálnu a postgraduálnu výučbu budúcich 

zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke 

povolanie. Fakulta je súčasťou vysokej školy a v súlade s § 22 Zákona o vysokých školách: 

- prispieva k plneniu poslania vysokej školy a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh 

verejnej vysokej školy vo vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje jej názov, 

- uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov vo vymedzenom 

študijnom odbore alebo vo vymedzených študijných odboroch, 

- vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo 

ďalšiu tvorivú činnosť. 

 

 Zdravotnícky pracovník, ktorý nadobudol spôsobilosť na výkon práce 

zdravotníckeho pracovníka, svoj vzdelávací proces týmto nekončí. Je nutné, aby sa ďalej 

vzdelával a to formou špecializácie vo vybranom odbore. Vysokoškolské vzdelanie je totiž 

možné považovať za istý základ, ktorý nutne vyžaduje nadstavbu, špecializáciu, osvojenie 

si praktických zručností vo vybranom odbore. Obsah, rozsah a samotná dĺžka ďalšieho 

vzdelávacieho procesu závisia od zvoleného zdravotníckeho povolania a od spôsobu a druhu 

ďalšieho vzdelávania. 

  

 Podľa § 39 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa (i) špecializačné štúdium na výkon 

špecializovaných pracovných činností, (ii) certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných 

pracovných činností a (iii) sústavné vzdelávanie. V prípade iných zdravotníckych 

pracovníkov zahŕňa ďalšie vzdelávanie aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve. 

 

 Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov metodicky riadi a usmerňuje 

Ministerstvo zdravotníctva SR pričom spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných činností 

ustanovuje v súlade s § 39 ods. 3 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti. Konkrétne v § 68 Nariadenia vlády o odbornej 

spôsobilosti sú v súlade so Zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

definované, tak ako je uvedené vyššie, spôsoby ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa 

 špecializačné štúdium, 

 certifikačnú prípravu, 

 prípravu na výkon práce v zdravotníctve, 

 sústavné vzdelávanie. 

 

 Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie 

odbornej spôsobilosti, pričom odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o 
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špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon 

práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.19 

 

1.1.2. Špecializačné štúdium 

 

 Špecializačné štúdium v akreditovanom špecializačnom študijnom programe slúži na 

rozšírenie vedomostí a zručností, ktoré zdravotnícky pracovník získal štúdiom a odbornou 

praxou. Špecializačné štúdium ako také delíme na  

- teoretickú časť, ktorou si zdravotnícky pracovník osvojuje teoretické vedomosti 

potrebné na výkon špecializovaných pracovných činností; 

- praktickú časť, ktorá tvorí prevažnú časť špecializačného štúdia. Praktická časť pri 

povolaní lekár a zubný lekár zahŕňa aj účasť na pohotovostných službách. Praktická 

časť sa realizuje na vecne, technicky a personálne dostatočne vybavených 

pracoviskách zdravotníckych zariadení v súlade s príslušným špecializačným 

odborom. Zdravotnícky pracovník absolvuje praktickú časť pod dohľadom 

zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných 

pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore respektíve pod dohľadom 

školiteľa.20 Zdravotnícky pracovník je oprávnený vykonávať špecializované 

pracovné činnosti samostatne no vždy len pod odborným vedením zdravotníckeho 

pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných 

činností v príslušnom špecializačnom odbore alebo pod odborným vedením a 

dohľadom školiteľa a to v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.21 Do 

záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít sa potvrdzuje osobná 

účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v akreditovanom 

špecializačnom študijnom programe podľa príslušného špecializačného odboru. 

 

 Samotné zaradenie do špecializačného štúdia je v kompetencii vzdelávacej 

ustanovizne, ktorá získala osvedčenie o akreditácii v spolupráci s Ministerstvo 

zdravotníctva SR. Proces zaradenia do špecializačného štúdia sa začne na základe žiadosti, 

ktorú je oprávnený podať: 

a) zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka v pracovnom pomere a to na základe 

žiadosti, ktorú si u neho takýto zamestnanec podal; 

b) lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja alebo farmaceut 

samosprávneho kraja a to v prípade zdravotníckeho pracovníka, ktorý je 

držiteľom licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami a podal si žiadosť o zaradenie; 

                                                           
19 § 39 ods. 4 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
20 Zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v 

príslušnom špecializačnom odbore s rozsahom a odborným zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného 

špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore. 
21 § 69 ods. 3 Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti. 
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c) sám zdravotnícky pracovník ak ide o špecializačné odbory uvedené v prílohe č. 

4 Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti (napríklad, lekár, zubný lekár, 

farmaceut a to v oblasti manažmentu a administrácie v oblasti zdravia). 

 

 Začiatok špecializačného štúdia je Nariadením vlády o odbornej spôsobilosti 

stanovený vždy k 1. októbru alebo k 1. februáru kalendárneho roka a vzdelávacia 

ustanovizeň zaraďuje zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia vždy k týmto 

dátumom.  

 

 Zdravotnícky pracovník môže počas špecializačného štúdia zmeniť vybraný 

špecializačný odbor a tiež vzdelávaciu ustanovizeň: 

 

i. Zmena vybraného špecializačného odboru 

 Zdravotnícky pracovník môže počas špecializačného štúdia zmeniť vybraný 

špecializačný odbor, no najviac jeden krát. Zmena sa uskutoční na základe žiadosti podanej 

zdravotníckym pracovníkom (vrátane písomného súhlasu (i) toho, kto podal žiadosť 

o zaradenie v zmysle vyššie uvedeného odseku ak žiadosť nepodal zdravotnícky pracovník 

sám alebo (ii) nového zamestnávateľa ak si zdravotnícky pracovník nepodal žiadosť sám 

a počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa). Vzdelávacia ustanovizeň pri takejto 

zmene špecializačného odboru posudzuje obsah a rozsah špecializačného štúdia 

v príslušnom špecializačnom odbore a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a 

zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi minimálnymi štandardmi pre špecializačné 

študijné programy22 v príslušných špecializačných odboroch, medzi ktorými sa zmena 

zaradenia uskutočnila a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť.23 

 

ii. Zmena vzdelávacej ustanovizne 

 Zdravotnícky pracovník sa môže počas špecializačného štúdia rozhodnúť zmeniť 

vzdelávaciu ustanovizeň a pokračovať v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom 

odbore. V takomto prípade je na posúdení novej, prijímacej vzdelávacej ustanovizni 

rozhodnúť, v akom rozsahu a aký obsah absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom 

špecializačnom odbore započíta zdravotníckemu pracovníkovi, poprípade, následne určí 

zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah špecializačného štúdia v príslušnom 

špecializačnom odbore, ktorý si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným 

študijným programom a to formou individuálneho plánu.  

 

 Ak zdravotnícky pracovník zmení vzdelávaciu ustanovizeň a zároveň mení aj 

špecializačný odbor, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň v takomto prípade postupuje 

rovnako ako pri zmene vybraného špecializačného odboru (uvedenej v bode (i) vyššie), tzn. 

prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň posudzuje obsah a rozsah absolvovaného 

špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na pôvodnej vzdelávacej 

ustanovizni zdravotníckeho pracovníka (pričom môže určiť rozsah a obsah špecializačného 

                                                           
22 V súlade s § 40 ods. 2 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
23 § 70 ods. 9 Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti. 
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štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, ktorý si má zdravotnícky pracovník dokončiť) 

a následne prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň posudzuje obsah a rozsah špecializačného 

štúdia v príslušnom špecializačnom odbore absolvovaného zdravotníckym pracovníkom na 

jeho pôvodnej vzdelávacej ustanovizni a určuje rozsah vedomostí a zručností, ktoré 

predstavujú rozdiel medzi minimálnymi štandardmi pre špecializačné študijné programy v 

príslušných špecializačných odboroch, medzi ktorými sa zmena zaradenia uskutočnila a 

ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť. 

 

 Do špecializačného štúdia sa v súlade s § 71 ods. 2 Nariadenia vlády o odbornej 

spôsobilosti nezapočítava obdobie: 

- dočasnej pracovnej neschopnosti, 

- materskej dovolenky, 

- rodičovskej dovolenky, 

- pracovného voľna bez náhrady mzdy, 

- výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného 

pracovného času. 

 

 Dĺžka a obsah špecializačného štúdia závisí od (i) kategórie zdravotníckych 

pracovníkov (druhu zdravotníckeho povolania), (ii) špecializačného odboru a od (iii) 

rozsahu týždenného pracovného času. Minimálna dĺžka trvania špecializačného štúdia je 

upravená, v závislosti od  zdravotníckeho povolania a špecializačného odboru, v prílohe č. 

3 Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti.  

 

 Napríklad všeobecné lekárstvo je v zmysle prílohy č. 3 písmena c) Nariadenia vlády 

o odbornej spôsobilosti špecializačným odborom s minimálnou dĺžkou trvania 

špecializačného štúdia tri roky, ak minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy 

neustanovujú inak. V zmysle Výnosu o minimálnych štandardoch je všeobecné lekárstvo 

špecializačný odbor, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým 

obyvateľom. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky jednotlivých 

medicínskych odborov. Špecializačné štúdium trvá tri roky a tri mesiace. Špecializačné 

štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom 

programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium sa začína 

akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej časti a 

teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným 

internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje 

špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo v trvaní 15 mesiacov. V rámci 

špecializačného štúdia študent absolvuje teoretickú prípravu vo vzdelávacej ustanovizni v 

odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu dvoch týždňov. Špecializačné štúdium sa ukončí 

špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. 

Teoretické vedomosti sa získavajú a posudzujú na úseku prevencie, diagnostiky, liečby, 

rehabilitácie, organizácie práce a na iných úsekoch. Praktické zručnosti a skúsenosti sú 

určené minimálnym počtom zdravotných výkonov nasledovne v rámci spoločného 

internistického kmeňa, asistenciou pri výkone a v rámci odboru všeobecné lekárstvo, 

v nasledovnom rozsahu24: 

                                                           
24 Dĺžku špecializačného štúdia reflektuje a viac rozoberá tiež kapitola 4.1, ktorá sa venuje problému 

nedostatku lekárov. 
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Tabuľka č. 1 Minimálny počet zdravotných výkonov 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Ako už bolo uvedené vyššie, špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu 

ustanoveného týždenného pracovného času, prípadná práca nadčas sa do rozsahu 

špecializačného štúdia nezapočítava. V prípade kratšieho ako ustanoveného týždenného 
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pracovného času sa primerane predlžuje dĺžka špecializačného štúdia a zdravotná 

starostlivosť musí byť poskytovaná v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času s dostatočným počtom teoretických a praktických hodín na zabezpečenie 

samostatného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Takto získaný diplom o špecializácii 

bude rovnocenný s diplomom o špecializácii získaným v špecializačnom štúdiu 

uskutočnenom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času. 

 

1.1.2.1 Rezidentské štúdium 

 

 Rezidentské štúdium, ako osobitný ,,druh“ špecializačného štúdia, bolo prvý krát 

spustené v roku 2014 ako reakcia na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a 

pediatrov. Ťažkosti s naplnením siete poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti 

a tiež vyšší priemerný vek všeobecných lekárov25 sú problémy, ktoré vznikli v dôsledku 

dlhodobého komplexného neriešenia problematiky a ktoré malo zmierniť práve rezidentské 

štúdium. Na preklenutie nedostatku všeobecných lekárov by bolo možné sa inšpirovať 

napríklad Kanadou, v ktorej si lekári, ktorí majú okrem špecializácie všeobecné lekárstvo aj 

inú špecializáciu, rozdelili svoju prax medzi obe špecializácie. Napríklad doobeda pracujú 

v ambulancii všeobecného lekára a poobede v nemocnici. Uvedená možnosť existovala aj 

na Slovensku a bola realizovaná formou doplnkovej prípravy k získaniu špecializácie 

v odbore všeobecné lekárstvo. Takéto štúdium trvalo  6 mesiacov a dva týždne a bolo určené 

lekárom, ktorí ukončili svoje špecializačné štúdium v inom špecializačnom odbore ako 

všeobecné lekárstvo. Veľkým negatívom takejto formy však bola možnosť získať, 

v pomerne krátkom čase, špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo aj lekárom, ktorých 

skutočná prax bola veľmi vzdialená od odboru všeobecné lekárstvo (išlo napríklad 

o patológov alebo genetikov), a preto bola táto forma zrušená.26 

 

 Rezidentské štúdium by sme mohli, v súlade so Zákonom o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, charakterizovať ako špecializačné štúdium v špecializačnom 

odbore určenom Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré je, do jeho ukončenia vykonaním 

špecializačnej skúšky v riadnom termíne, financované prostredníctvom účelovo viazaných 

finančných prostriedkov na špecializačné štúdium z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

zdravotníctva SR. Lekárov je v súčasnosti možné zaradiť do špecializačných odborov 

neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, 

urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína, rádiológia, geriatria, gynekológia 

a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR, 

otorinolaryngológia a klinická biochémia. Od roku 2018 sa rezidentské štúdium rozšírilo aj 

o špecializačné odbory určené pre sestry, konkrétne ide o odbory anestéziológia a intenzívna 

starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. 

 

                                                           
25 Priemerný vek všeobecných lekárov na Slovensku je 53,9 rokov, v Českej republike je to napríklad 53 rokov. 

Ide však stále len o priemerný vek – na Slovensku je najpočetnejšou skupina všeobecných lekárov vo veku 60 

– 69 rokov.  
26 Pozri tiež GAZDÍKOVÁ, K.: Vzdelávanie všeobecných lekárov na Slovensku, rezidentský program. In: 

Verejné zdravotníctvo. 2017, 13(2), s 86-102. 
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 Zdravotníckeho pracovníka je možné zaradiť do rezidentského štúdia na základe 

žiadosti. Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia je 

upravená v § 39b ods. 6 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Túto žiadosť 

podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni s nižšie 

uvedenými náležitosťami: 

a) úradne osvedčená kópia dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon 

odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka a ak zdravotnícky 

pracovník získal aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 

činností, tak je potrebné k žiadosti doložiť aj úradne osvedčenú kópiu dokladu o 

získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností 

zdravotníckeho pracovníka; 

b) čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka o nezaradení do špecializačného štúdia 

v inom špecializačnom odbore; 

c) doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom 

uzavretom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia; 

d) názov špecializačného odboru a 

e) označenie samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude 

rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo zdravotníctva SR 

zverejňuje zoznam takýchto samosprávnych krajov na svojom webovom sídle 

vrátane zoznamu špecializačných odborov rezidentského štúdia. 

 

Na to, aby zdravotnícky pracovník mohol podať žiadosť o rezidentské štúdium, musí: 

- získať odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností a 

- splniť podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, ktorými sú spôsobilosť na 

právne úkony v celom rozsahu, zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.  

 

 Podmienky registrácie a odbornej spôsobilosti (upravené v § 31 ods. 1 písm. c) a e) 

Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) nie sú vyžadované v súlade 

s ustanovením § 39b ods. 1 písm. b) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

Žiadateľovi o rezidentské štúdium teda stačí preukázanie odbornej spôsobilosti na výkon 

odborných pracovných činností prostredníctvom dokladu o získaní požadovaného stupňa 

vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní. 

 

Rezidentské štúdium je zastrešené zmluvami medzi subjektami rezidentského štúdia, 

ktorými sú: 

 Zmluva medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a vzdelávacou ustanovizňou. 

V súčasnosti má Ministerstvo zdravotníctva SR uzatvorené zmluvy o vzájomnej 

spolupráci so štyrmi univerzitami: Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin, Lekárska 

fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, Lekárska fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave; 

 Zmluva medzi vzdelávacou ustanovizňou a zamestnávateľom; 

 Zmluva medzi vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

(dohoda o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia); 
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 Pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a rezidentom – zamestnancom (okrem 

pracovnej zmluvy sa uzatvára aj dohoda o podpore špecializačného štúdia 

zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia, financovaného zo štátneho 

rozpočtu podľa § 39b Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti uzatvorená 

podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce). V rámci Slovenskej 

republike rezidentov najčastejšie zamestnávajú nemocnice; pre porovnanie, v rámci 

rezidentského programu v Českej republike sú zamestnávateľom rezidentov 

najčastejšie všeobecní lekári.27 

 

 Rezident a zamestnávateľ uzatvárajú spolu pracovnú zmluvu a okrem nej aj dohodu 

o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka podľa § 39b  

Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá je uzatvorená podľa § 155 

Zákonníka práce. Touto dohodou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi 

zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších 

nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u 

zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so 

štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia.28 

Táto dohoda je istou formou stabilizácie zamestnancov. Musí byť uzatvorená v písomnej 

forme, inak je neplatná. Náležitosťami dohody sú v súlade s § 155 ods. 2 Zákonníka práce 

 

- druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia, 

- študijný odbor a označenie školy, 

- dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom 

pomere, ktorú obmedzuje Zákonník práce na maximálne 5 rokov, 

- druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť 

zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere 

počas dohodnutej doby. 

 

 Ak by chýbali v dohode niektoré z vyššie uvedených obsahových náležitostí, dohodu 

by bolo možné považovať za neplatnú. Z praktického pohľadu by isté problémy v praxi 

mohlo spôsobovať vyjadrenie druhov nákladov a ich celková suma, ktorú by musel 

zamestnanec uhradiť zamestnávateľovi v prípade, ak by nezotrval u neho v pracovnom 

pomere počas dohodnutej doby. Druh a suma nákladov by mali byť uvedené v dohode 

priamo pri jej uzatváraní. Judikatúra sa v tomto smere vyjadrila v tom slova zmysle, že 

celkovú sumu nákladov možno vyjadriť aj inak ako číselne. Podstatné je, že je táto suma 

vyjadrená dostatočne určito na to, aby nevznikli pochybnosti o úmysle účastníkov.29 

V prípade rezidenta nevidíme vyjadrenie celkovej sumy nákladov ako problém, nakoľko 

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti dostatočne jasne vyjadruje, že rezidentovi 

patrí odmena, ktorá predstavuje 1,25-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

                                                           
27 SEIFERT, B., BENEŠ, V., BÝMA, S. et al.: Všeobecné praktické lékařství. 2nd ed. Praha, Czech Republic: 

Galen, 2013, s. 673. 
28 § 155 ods. 1 Zákonníka práce. 
29 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR č. R 10/1980 
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hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 

kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa náhrada mzdy 

za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje a odvodov poistného30 podľa osobitných 

predpisov zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy. Z takto určito vyjadrenej odmeny 

je možné dospieť k celkom sume finančných nákladov súvisiacich s rezidentským štúdiom, 

ktoré boli vynaložené zamestnávateľom. Zákonník práce neobmedzuje maximálnu sumu 

vynaložených nákladov preto zamestnávateľ môže vyžadovať aj celú sumu vynaložených 

nákladov na kvalifikačný proces. Rezident má tiež zákonom stanovenú povinnosť uhradiť 

Ministerstvu zdravotníctva SR sumu 5.000 eur v prípade nesplnenie podmienok štúdia. 

Pracovný pomer sa uzatvára so zdravotníckym pracovníkom minimálne na dobu trvania 

rezidentského štúdia. Zamestnávateľ je povinný umožniť, aby rezident absolvoval 

rezidentské štúdium v dĺžke minimálneho štandardu pre zvolený špecializačný odbor, ktorá 

je upravené vo výnose Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 17. septembra 2010 č. 

12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné 

programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy 

pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov. 

 

 Zákonník práce stanovuje v § 155 ods. 6 dôvody, pre ktoré by nevnikla 

zamestnancovi povinnosť uhradiť zamestnávateľovi náklady: 

i. zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného 

voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo 

nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, 

ii. pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov, že sa 

zamestnávateľ zrušuje premiestňuje alebo sa zamestnanec stal nadbytočným alebo 

dohodou z tých istých dôvodov, 

iii. zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, pre ktorú si zvyšoval 

kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu31  

iv. zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov 

kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil, 

v. zamestnávateľ porušil ustanovenia tohto zákona vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý 

vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, a toto porušenie bolo 

zistené príslušným inšpektorátom práce a právoplatne o ňom rozhodol súd. 

  

 Ak by sme chceli aplikovať vyššie uvedené dôvody na rezidenta, ide o dôvody, pre 

ktoré by rezident nemusel svojmu zamestnávateľovi uhradiť náklady, ktoré na jeho 

zvyšovanie kvalifikácie zamestnávateľ vynaložil. Nakoľko rezidentské štúdium je 

financované zo štátneho rozpočtu a uskutočňuje sa u poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti s povolením na prevádzkovanie všeobecnej a špecializovanej ambulancie, 

zamestnávateľ disponuje značnou stabilitou. Navyše vzdelávacia ustanovizeň posudzuje 

                                                           
30 Pozri tiež BARANCOVÁ, H. a kol.: Pracovný pomer a poistný systém. Bratislava: VEDA, 2008, 509 s. 
31 Zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo 

ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného 

zdravotníctva. 
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spĺňanie podmienok poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zamestnanec – rezident má 

tiež garantované pracovné miesto po ukončení štúdia, čím je možné vylúčiť ďalší 

z dôvodov odpustenia úhrady nákladov. Ak by podľa lekárskeho posudku stratil rezident 

spôsobilosť vykonávať prácu, na ktorú si zvyšuje kvalifikáciu, stratil by zároveň 

predpoklad na to, aby mohol vykonávať prácu zdravotníckeho pracovníka. Preto možno 

prijať záver, že z dôvodov, pre ktoré je možné upustiť od povinnosti zamestnanca uhradiť 

zamestnávateľovi náklady na neho vyložené, je možné na rezidenta uplatniť dôvod, kedy 

zamestnávateľ porušil ustanovenia Zákonníka práce vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý 

vykonáva zdravotnícke povolanie podľa Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, a toto porušenie bolo zistené príslušným inšpektorátom práce a zároveň 

o ňom právoplatne rozhodol súd. Nevzniknutie povinnosti zamestnanca uhradiť 

zamestnávateľovi náklady nie je možné stotožňovať s povinnosťou zamestnanca uhradiť 

Ministerstvu zdravotníctva SR sumu 5.000 eur za porušenie podmienok rezidentského 

štúdia stanovených v Zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

 

 Z rezidentského štúdia vyplývajú povinnosti pre samotného rezidenta, vzdelávaciu 

ustanovizeň a zamestnávateľa rezidenta v nasledujúcom rozsahu: 

i. Rezident je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z jeho akreditovaného 

špecializačného študijného programu. Rezident má povinnosť splniť cirkulácie 

podľa rozsahu odbornej zdravotníckej praxe akreditovaného špecializačného 

študijného programu. Ak napríklad rezident zaradený do špecializačného študijného 

programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo nebude mať absolvovaných 

v rámci oddelenia vnútorného lekárstva - 11 mesiacov, z toho 2 mesiace na JIS, 1 

mesiac na oddelení geriatrie alebo oddelení pre dlhodobo chorých a 3 mesiace na 

centrálnom príjme, urgentnom príjme alebo prijímacej ambulancii, nesplní študijný 

program a nemôže požiadať o špecializačnú skúšku. V opačnom prípade by sa dalo 

prísť k záveru, že je umelo predlžovaná dĺžka štúdia a zamestnávateľovi môžu 

vzniknúť neoprávnené náklady na refundáciu mzdy rezidenta. Okrem toho má 

povinnosť sa prihlásiť na špecializačnú skúšku a to do 14 dní odkedy splní všetky 

podmienky určené v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v 

príslušnom špecializačnom odbore. Rezident má následne povinnosť úspešne 

ukončiť svoje štúdium v zaradenom špecializačnom odbore. Ak by sa stalo, že 

rezident nebol úspešný pri špecializačnej skúške, má následne povinnosť prihlásiť sa 

na opravný termín špecializačnej skúšky, ktorú má vzdelávacia ustanovizeň 

povinnosť rezidentovi umožniť absolvovať. V prípade, ak by sa rezident v termíne 

14 dní na špecializačnú skúšku neprihlásil, respektíve by neukončil úspešne svoje 

rezidentské štúdium špecializačnou skúškou najneskôr v rámci opravného termínu, 

rezident je by bol povinný uhradiť Ministerstvu zdravotníctva SR sumu 5.000 eur za 

každý začatý rok rezidentského štúdia. 

ii. Vzdelávacia ustanovizeň je povinná, do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o rezidentské 

štúdium, informovať zdravotníckeho pracovníka a jeho zamestnávateľa, či 

zdravotnícky pracovník spĺňa podmienky na zaradenie a či bude do rezidentského 

štúdia zaradený. 

iii. Zamestnávateľ rezidenta má povinnosť  
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- poskytnúť rezidentovi pracovné voľno s náhradou mzdy za účelom 

absolvovania teoretickej a praktickej časti rezidentského štúdia v závislosti 

od akreditovaného špecializačného študijného programu. Podľa Zákonníka 

práce ide v tomto prípade o zvyšovanie kvalifikácie. Náhrada mzdy v sume 

priemerného zárobku rezidenta sa poskytuje v rozsahu potrebnom na účasť 

na vyučovaní, minimálne 2 dni plateného voľna na prípravu a vykonanie 

každej skúšky a minimálne 5 dní plateného voľno na prípravu a vykonanie 

záverečnej skúšky rezidenta, 

- zúčtovať finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené na rezidentské štúdium, 

- umožniť rezidentovi absolvovať rozsah odbornej praxe v súlade s 

akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom 

odbore a to prostredníctvom cirkulácií. Ak by sa stalo, že rezident by nemal 

možnosť absolvovať všetky cirkulácie u svojho zamestnávateľa, 

zamestnávateľ je povinný v spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou 

zabezpečiť cirkuláciu v inom zdravotníckom zariadení, s ktorým má 

príslušná lekárska fakulta podpísanú zmluvu, čiže je výučbovým 

zdravotníckym zariadením v rámci rezidentského štúdia, 

- umožniť, aby rezident absolvoval rezidentské štúdium v stanovenej dĺžke. 

V prípade, ak by zamestnávateľ neumožnil rezidentovi absolvovať 

rezidentské štúdium v stanovenej dĺžke, bol by povinný uhradiť Ministerstvu 

zdravotníctva SR sumu 5.000 eur za každý rok začatého rezidentského štúdia. 

 

 Rezidentské štúdium je možné prerušiť a to z dôvodu dočasnej pracovnej 

neschopnosti, materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu skončenia 

pracovného pomeru v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré rezident 

nemohol ovplyvniť svojím konaním.32 Samozrejme počas obdobia, kedy je rezidentské 

štúdium prerušené, Ministerstvo zdravotníctva SR pozastaví aj poskytovanie finančných 

prostriedkov. 

 

 Zákon č. 92/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti nadobudol účinnosť dňom 01.05.2017. Týmto dňom sa do Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zaviedlo, okrem iného33, ustanovenie § 39a ods. 

7, ktoré ustanovilo, že zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý získal na špecializačné štúdium 

v príslušnom špecializačnom odbore finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a 

špecializačné štúdium prerušil, Ministerstvo zdravotníctva SR pozastaví na obdobie 

prerušenia špecializačného štúdia poskytovanie finančných prostriedkov na špecializačné 

štúdium v príslušnom špecializačnom odbore. Špecializačné štúdium sa môže prerušiť 

súvisle najviac na dva roky. Toto ustanovenie ovplyvnilo aj rezidentské štúdium, nakoľko je 

                                                           
32 § 39b ods. 12 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
33 Týka sa to napríklad aj zavedenia povinnosti rezidenta pracovať iba na plný úväzok alebo nemožnosť zvoliť 

si samosprávny kraj (nebol ani vopred dohodnutý), v ktorom po ukončení štúdia bude rezident vykonávať 

zdravotnícke povolanie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. 
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financované zo štátneho rozpočtu a navyše novela zákona bola platná aj retroaktívne.34 Táto 

novela spustila vlnu kritiky, nakoľko negatívnym spôsobom ovplyvňovala rodičov – ženy 

a mužov na materskej, rodičovskej dovolenke. Na rodičovskú dovolenku má rodič nárok, 

kým dieťa nedovŕši tri roky života. V tomto prípade obmedzenie prerušenia štúdia na iba 

dva roky predstavovalo formu diskriminácie, ktorej podkladom bolo jednak povolanie, ale 

predovšetkým forma štúdia – rezidentské štúdium (tieto podmienky sa napríklad 

nevzťahovali na všetkých lekárov, ale iba na tých, ktorí boli financovaní zo štátneho 

rozpočtu, t. j. rezidentov). Novela zákona tiež zaviedla neistotu, nakoľko pravidlá, vtedy 

rezidentského programu (nie rezidentského štúdia), sa menili aj spätne, niektoré ženy boli 

napríklad na materskej dovolenke a dozvedeli sa, že novelou, ktorá pôsobí retroaktívne, im 

prerušením programu vznikli niekoľko tisícové pokuty. Táto pokuta predstavovala 

povinnosť vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné 

štúdium v príslušnom špecializačnom odbore do rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

zdravotníctva SR. Máme za to, že takáto novela bola jednak v rozpore so zásadou rovnakého 

zaobchádzania, so zákazom diskriminácie, ale tiež bola v rozpore so Zákonníkom práce. 

Zamestnancovi patrí za odvedenú prácu odmena, pričom dané ustanovenie bolo v tomto 

prípade porušené. Vrátením finančných prostriedkov by predsa zdravotnícky pracovník, 

rezident, vykonával prácu zadarmo. Predmetná novela zákona priniesla aj negatívne 

ustanovenie o nemožnosti rezidenta pracovať na polovičný úväzok. Opäť toto ustanovenie 

ovplyvnilo predovšetkým rodinný život rezidentov, ktorí buď museli prejsť na plný úväzok 

alebo nastúpiť na rodičovskú dovolenku ak ešte ich deti nedovŕšili 3 roky života. Novelou 

zákona č. 192/2018 Z. z. boli zo Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

odstránené ustanovenia týkajúce sa dĺžky prerušenia štúdia a tiež ustanovenia v § 38a ods. 4 

– 12, bol pridaný § 39b v takej podobe, v akej je účinný aj k dnešnému dňu.35 Aj keď prišlo 

novelou zákona k náprave, rezidentský program sa momentálne neteší veľkému záujmu 

a dôvodom môže byť práve stigma neistoty, ktorú novela zákona v máji 2017 spôsobila. 

 

 V súčasnosti možno vidieť nevýhodu účastníctva v rezidentskom programe aj 

v skutočnosti, že rezidenti tvoria kategóriu zdravotníckych pracovníkov, s ktorými možno 

opätovne predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú do dvoch rokov 

alebo nad dva roky. Táto výnimka je dohodnutá ako vecný dôvod v kolektívnej zmluve.36 

 

  Rezidentské štúdium je financované z účelovo viazaných finančných prostriedkov z 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Tieto finančné prostriedky poskytuje 

Ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra 2020 a to prostredníctvom vzdelávacej 

                                                           
34 V prechodných ustanoveniach zákona č. 92/2017 Z. z. bolo uvedené, že špecializačné štúdium začaté pred 

1. májom 2017 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2017. 
35 Samozrejme s pár výnimkami, napríklad zdravotnícky pracovník na to, aby sa mohol prihlásiť na rezidentské 

štúdium, nemohol mať nadobudnutú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, iba 

odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. 
36 Ako príklad sme si zvolili kolektívnu zmluvu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami Národný ústav 

detských chorôb Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, IČO: 00 607 231 a Základná odborová organizácia 

SOZZ a SS pri NÚDCH v Bratislave, Limbová 1, 833 40 Bratislava, IČO:006839490370 a LOZ DFNsP 

Bratislava Limbová 1, 833 40 Bratislava, IČO: 42260582 uzatvorená podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 

Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,kolektívna zmluva“). 
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ustanovizne zamestnávateľovi rezidenta na náhradu mzdy rezidenta (za účelom zvyšovania 

kvalifikácie) vo výške 1,25-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 

kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa náhrada mzdy 

za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje a odvodov poistného podľa osobitných 

predpisov zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy.37 Napríklad za mesiac august 2020 

by rezidentovi patrila náhrada mzdy vo výške 1240,00 Eur. Rezident má tiež právo na 

refundáciu poplatkov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva MZ SR č. 31/2006 Z. z. o 

výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie vo výške 1.400,00 Eur za 

celé obdobie špecializačného štúdia. Ministerstvo zdravotníctva SR môže účelovo viazané 

finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytnúť aj priamo vzdelávacej ustanovizni 

(i) na pokrytie nákladov súvisiacich s administráciou rezidentského štúdia alebo (ii) na 

odmenu zamestnávateľa poskytnutú školiteľovi, pod dohľadom ktorého rezident 

uskutočňuje praktickú časť rezidentského štúdia (alebo 6 – mesačnú prax vo všeobecnej 

ambulancii ak ide o odbor všeobecné lekárstvo alebo pediatria). Výška takto účelovo 

viazaných finančných prostriedkov sa dohodne v zmluve, ktorú uzatvára vzdelávacia 

ustanovizeň a Ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR môže účelovo 

viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytnúť vzdelávacej ustanovizni aj 

na pokrytie nákladov na refundáciu úhrady rezidenta za rezidentské štúdium – jedná sa 

o úhrady pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania. Výšku 

takýchto úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom 

zdravotníctva SR. 

 

 Účelovo viazané finančné prostriedky podľa predchádzajúceho odseku (t. j. tie, ktoré 

pokrývajú rezidentské štúdium i tie, ktoré sú poskytnuté priamo vzdelávacej ustanovizni) 

podliehajú povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, pričom povinné zúčtovanie má 

povinnosť predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR zamestnávateľ rezidenta a vzdelávacia 

ustanovizeň. 

 

Rezidentské štúdium sa uskutočňuje u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s povolením 

na prevádzkovanie 

 všeobecnej ambulancie v prípade, ak sa jedná o rezidentské štúdium v 

špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore 

pediatria. Na to, aby poskytovateľ mohol uskutočňovať praktickú časť výučby 

rezidentského štúdia musí spĺňať základné podmienky, ktorými sú 

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti školiteľom minimálne 35 ordinačných 

hodín týždenne s najmenej dvoma rokmi praxe v špecializačnom odbore; 

- uzatvorená dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti s 1200 poistencami v prípade dospelých a s 900 poistencami 

v prípade detí a dorastu; 

                                                           
37 § 39b ods. 2 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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- vykonávanie zdravotných výkonov školiteľom v rozsahu praktickej časti 

akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom 

odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria.38 

 špecializovanej ambulancie v prípade, ak sa jedná o rezidentské štúdium v 

špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore 

pediatria. Na to, aby poskytovateľ mohol uskutočňovať praktickú časť výučby 

rezidentského štúdia musí spĺňať základné podmienky, ktorými sú 

- poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti školiteľom v 

špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon 

špecializovaných pracovných činností najmenej s dvoma rokmi odbornej 

praxe v špecializačnom odbore, v ktorom poskytuje špecializovanú 

ambulantnú zdravotnú starostlivosť; 

- uzatvorenie zmluvy o poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti 

so zdravotnou poisťovňou; 

- poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti školiteľom v 

špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon 

špecializovaných pracovných činností v pracovnom pomere na ustanovený 

týždenný pracovný čas.39 

 

 Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spĺňa podmienky na poskytovanie 

praktickej časti rezidentského štúdia a preukáže ich splnenie príslušnými dokladmi, môže 

požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o uskutočňovanie praktickej časti rezidentského štúdia. 

Vzdelávacia ustanovizeň, po overení splnenia podmienok, uzatvorí s poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti dohodu o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia.  

 

 Po úspešnom ukončení rezidentského štúdia v špecializačnom odbore všeobecné 

lekárstvo, zdravotnícky pracovník má zákonom stanovenú povinnosť: 

1. Požiadať o vydanie povolenia v špecializačnom odbore, v ktorom ukončil rezidentské 

štúdium a to do 6 mesiacov od vykonania špecializačnej skúšky a následne  

- do 12 mesiacov od vykonania špecializačnej skúšky začať vykonávať 

špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania na 

základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia 

vydaného podľa Zákona o liekoch v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o 

zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, alebo 

- do 3 mesiacov od vykonania špecializačnej skúšky začať vykonávať 

špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania v 

pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu  v 

samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho 

pracovníka do rezidentského štúdia. 

                                                           
38 Podmienky ustanovuje § 39b ods. 15 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
39 Podmienky ustanovuje §39b ods. 16 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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Ak zdravotnícky pracovník nesplní podmienku začatia poskytovania zdravotnej 

starostlivosti (do troch alebo dvanástich mesiacov), vzniká mu povinnosť uhradiť 

Ministerstvu zdravotníctva SR sumu 5.000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia. 

2. Poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom ukončil svoje 

rezidentské štúdium, v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do 

rezidentského štúdia pri vykonávaní vyššie uvedených špecializovaných činností a to 

- úhrnne minimálne 5 rokov počas siedmych rokov odo dňa, kedy zdravotnícky 

pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium špecializačnou skúškou pri 

vykonávaní špecializovaných činností minimálne v rozsahu ordinačných hodín40 

alebo 

- úhrnne minimálne 5 rokov počas desiatich rokov odo dňa, kedy zdravotnícky 

pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium špecializačnou skúškou pri 

vykonávaní špecializovaných činností minimálne v rozsahu polovice ordinačných 

hodín.41 

Do vyššie uvedenej lehoty sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, 

obdobie materskej a rodičovskej dovolenky alebo obdobie, v ktorom zdravotnícky 

pracovník nemohol poskytovať zdravotnú starostlivosť z iných dôvodov hodných 

osobitného zreteľa. Zdravotníckemu pracovníkovi by vznikla povinnosť uhradiť 

Ministerstvu zdravotníctva SR sumu 5.000 eur za každý rok rezidentského štúdia aj vtedy 

ak by neposkytoval zdravotnú starostlivosť a to po dobu minimálne 5 rokov v zmysle 

vyššie uvedeného. 

3. Do 30 dní odo dňa, kedy zdravotnícky pracovník začal poskytovať zdravotnú 

starostlivosť, oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR názov a adresu sídla poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania (t. j. (i) v 

pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo (ii) na základe 

povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného podľa 

Zákona o liekoch), dohodnutý pracovný čas, príslušný špecializačný odbor, v ktorom 

bude zdravotnícky pracovník zdravotnú starostlivosť poskytovať, dátum začatia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov. 

4. Špecializované činnosti má povinnosť vykonávať zdravotnícky pracovník minimálne 

v rozsahu polovice rozsahu ordinačných hodín. 

                                                           
40 Podľa § 2 ods. 32 sa za ordinačné hodiny považuje časový úsek, v ktorom poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti poskytuje ambulantnú starostlivosť okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a 

zubno-lekárskej pohotovostnej služby. V súlade s § 79 ods. 1 písm. aj) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti je zdravotnícky pracovník povinný poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu 

minimálne 35 ordinačných hodín týždenne. Tento rozsah nezahŕňa doplnkové ordinačné hodiny (časový úsek 

nad rámec ordinačných hodín). Zdravotná starostlivosť musí byť ďalej poskytovaná minimálne dva krát do 

týždňa a to najmenej do 15.00 hod. Samosprávny kraj však môže schváliť poskytovateľovi poskytujúcemu 

všeobecnú zdravotnú starostlivosť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu ibaže by išlo o zdravotníckeho 

pracovníka, ktorý úspešne absolvoval rezidentské štúdium nakoľko pre takéhoto zdravotníckeho pracovníka 

vyplýva povinnosť vykonávať špecializované pracovné činnosti najmenej v rozsahu polovice rozsahu 

ordinačných hodín (ďalej len ,,ordinačné hodiny“). 
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 Po úspešnom ukončení rezidentského štúdia v špecializačnom odbore inom ako 

všeobecné lekárstvo, zdravotnícky pracovník má zákonom stanovené tie isté povinnosti ako 

zdravotnícky pracovník, ktorý ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom odbore 

všeobecné lekárstvo alebo alternatívne nasledujúce povinnosti: 

1. Povinnosť bezodkladného začatia vykonávania zdravotníckeho povolania v 

pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý 

podal žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, v 

špecializačnom odbore, v ktorom zdravotnícky pracovník úspešne ukončil rezidentské 

štúdium a to 

- minimálne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času po dobu minimálne 

5 rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky 

alebo 

- minimálne v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času po dobu 

minimálne 5 rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej 

skúšky. 

Ak zdravotnícky pracovník nesplní podmienku začatia poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, vzniká mu povinnosť uhradiť Ministerstvu zdravotníctva SR sumu 5.000 

eur za každý začatý rok rezidentského štúdia. Okrem toho, zdravotnícky pracovník by bol 

povinný uhradiť Ministerstvu zdravotníctva SR sumu 5.000 eur za každý rok 

rezidentského štúdia aj vtedy ak by neposkytoval zdravotnú starostlivosť a to po dobu 

minimálne 5 rokov v zmysle vyššie uvedeného. 

2. Do 30 dní odo dňa, kedy zdravotnícky pracovník začal poskytovať zdravotnú 

starostlivosť, oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR názov a adresu sídla poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia poskytovania 

zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov. 

 

 Vyššie uvedená povinnosť zdravotníckeho pracovníka uhradiť Ministerstvu 

zdravotníctva SR sumu 5.000 eur nevznikne v prípade ak (i) Ministerstvo zdravotníctva SR 

pozastaví poskytovanie finančných prostriedkov na rezidentské štúdium alebo (ii) rezident 

prestane spĺňať podmienku na výkon zdravotníckeho povolania z dôvodu straty zdravotnej 

spôsobilosti alebo (iii) rezident, po úspešnom ukončení rezidentského štúdia 

v špecializačnom odbore, nezačne vykonávať špecializované pracovné činnosti v súlade s § 

39b ods. 13 písm. a) a b) alebo § 39b ods. 23 písm. a) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti a to z iných dôvodov, ktoré sú hodné osobitného zreteľa. 

 

1.1.3. Certifikačná príprava 

 

 Certifikačná príprava zdravotníckeho pracovníka predstavuje ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov a je považovaná za zvyšovanie kvalifikácie. Odbornú 

spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností možno získať len v 

akreditovaných certifikačných študijných programoch. V súlade s § 2 ods. 9 Nariadenia 

vlády o odbornej spôsobilosti sa odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných 

činností získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach 
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uvedených v prílohe č. 3 tohto nariadenia. Certifikované pracovné činnosti sú špecifické 

diagnostické a terapeutické postupy vykonávané v rozsahu certifikačného študijného 

programu, ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva samostatne po získaní certifikátu. 

Samotná certifikačná príprava zdravotníckeho pracovníka je upravená v § 73 Nariadenia 

vlády o odbornej spôsobilosti. Certifikačnú prípravu môže zdravotnícky pracovník 

absolvovať samostatne alebo môže byť súčasťou špecializačného štúdia. Ak by bola 

certifikačná príprava súčasťou špecializačného štúdia, zdravotnícky pracovník získa aj 

odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností.  

 

 Zaradenie zdravotníckeho pracovníka do certifikačnej prípravy dodržiava tie isté 

pravidlá a postupy ako v prípade špecializačného štúdia. Zdravotníckeho pracovníka 

zaraďuje do štúdia vzdelávacia ustanovizeň s akreditáciou v spolupráci s Ministerstvo 

zdravotníctva SR. Žiadosť o zaradenie podáva: 

a) zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka v pracovnom pomere a to na základe 

žiadosti, ktorú si u neho takýto zamestnanec podal; 

b) lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja alebo farmaceut 

samosprávneho kraja a to v prípade zdravotníckeho pracovníka, ktorý je 

držiteľom licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami a podal si žiadosť o zaradenie; 

c) sám zdravotnícky pracovník ak ide o špecializačné odbory uvedené v prílohe č. 

4 Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti (napríklad, lekár, zubný lekár, 

verejný zdravotník po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 

magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, a 

to v oblasti manažmentu a administrácie v oblasti zdravia). 

 

 Počas trvania certifikačnej prípravy môže zdravotnícky pracovník vykonávať 

certifikované pracovné činnosti a to len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka 

s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej 

certifikovanej pracovnej činnosti. Ak by zdravotnícky pracovník počas certifikačnej 

prípravy zmenil vzdelávaciu ustanovizeň a chcel by pokračovať v certifikačnej príprave, 

prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah 

absolvovanej certifikačnej prípravy v príslušnom špecializačnom odbore a určí 

zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah certifikačnej 

prípravy v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré si má dokončiť v súlade s 

akreditovaným špecializačným študijným programom v súlade s § 70 ods. 10 prvej vety 

Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti. V súlade s § 41a ods. 3 a ods. 4 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa certifikačná príprava ukončuje záverečnou 

skúškou, ktorá sa nazýva certifikačná skúška a prebieha pred skúšobnou komisiou. Pri jej 

úspešnom absolvovaní je zdravotníckemu pracovníkovi vzdelávacou ustanovizňou vydaný 

certifikát.  
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1.1.4. Príprava na výkon práce v zdravotníctve 

  

 Podľa § 74 ods. 1 Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti sa prípravou na výkon 

práce v zdravotníctve získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon odborných 

pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke 

povolania zdravotníckeho pracovníka, ktorý spôsobilosť na výkon odborných pracovných 

činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach získal nadobudnutím vysokoškolského 

vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo úplného stredného odborného vzdelania 

podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti a prípravou na výkon práce v 

zdravotníctve v zdravotníckych povolaniach logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a 

laboratórny diagnostik. Príprava na výkon práce v zdravotníctve sa teda vzťahuje na 

kategóriu iných zdravotníckych pracovníkov. 

 

 Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých 

zdravotníckych povolaniach sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého 

stupňa alebo druhého stupňa, vyššieho odborného vzdelania, úplného stredného odborného 

vzdelania alebo stredného odborného vzdelania podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády 

o odbornej spôsobilosti v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, 

pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný 

terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, 

technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, 

ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent a sanitár v súlade s § 2 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti. Ak zdravotnícky pracovník získal odbornú 

spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností vo vyššie uvedených povolaniach 

v tomto odseku a chcel by vykonávať odborné pracovné činnosti ako iný zdravotnícky 

pracovník, príprava na výkon práce v zdravotníctve sa nevyžaduje.  

 

 Do prípravy na výkon práce v zdravotníctve žiadateľov zaraďuje Slovenská 

zdravotnícka univerzita.42 Slovenská zdravotnícka univerzita tiež určuje obsah prípravy na 

výkon práce v zdravotníctve, pričom celá príprava trvá 6 mesiacov. Príprava na výkon práce 

v zdravotníctve sa po splnení všetkých podmienok ukončí odborným pohovorom pred 

komisiou, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

Slovenská zdravotnícka univerzita vydá absolventovi po úspešnom absolvovaní pohovoru 

osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve v súlade s § 41 ods. 3 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

 

1.1.5. Sústavné vzdelávanie 

 

 Každý zdravotnícky pracovník má zákonom stanovenú povinnosť sa sústavne 

vzdelávať. Sústavné vzdelávanie je v § 42 ods. 2 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti definované ako priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej 

odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu 

                                                           
42 V súlade s ustanovením § 47 Zákona o zdravotnej starostlivosti. 
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zdravotníckeho povolania. Negatívne je vymedzená účasť zdravotníckeho pracovníka na 

odborno-vedeckom podujatí zameranom na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou 

výrobcov liekov, ktoré sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie. 

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka je zabezpečované prostredníctvom43: 

a) zamestnávateľa zdravotníckeho pracovníka 

b) odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti a 

c) komory ako stavovskej organizácii, ktorá registruje zdravotníckeho pracovníka. 

 

 Tieto vyššie uvedené subjekty môžu zabezpečovať sústavné vzdelávanie 

zdravotníckeho pracovníka buď samostatne alebo v spolupráci s jednotlivými vzdelávacími 

ustanovizňami poprípade v spolupráci s inými medzinárodne uznanými odbornými 

spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi. Sústavné vzdelávanie sa 

môže uskutočňovať buď v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania, 

alebo ak ide iba o jednorazovú vzdelávaciu aktivitu tak aj v neakreditovaných vzdelávacích 

aktivitách. Takto nastavený študijný program sústavného vzdelávania prebieha prezenčnou 

formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Výsledkom účasti zdravotníckeho 

pracovníka na sústavnom vzdelávaní je potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní, ktoré 

vydáva organizátor sústavného vzdelávania. 

 

 Príslušná komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník zaregistrovaný, vykonáva 

hodnotenie sústavného vzdelávania a to buď samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne 

uznávanou organizáciou na prideľovanie kreditov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Kritériá a spôsob hodnotenia určuje 

všeobecne záväzný predpis Ministerstva zdravotníctva SR. Činnosť komory tiež spočíva 

v priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít, a to 

samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie 

úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v príslušnom 

zdravotníckom povolaní. 

 

 Výsledky hodnotenia sústavného vzdelávania zašle príslušná komora zdravotníckeho 

pracovníka samotnému zdravotníckemu pracovníkovi, Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou a v závislosti od zdravotníckeho povolania, ktoré vykonáva zdravotnícky 

pracovník: 

- zamestnávateľovi, ak je zdravotnícky pracovník v pracovnoprávnom alebo 

obdobnom pracovnom vzťahu; 

- orgánu, ktorý je príslušný na vydanie povolenia, ak zdravotnícky pracovník 

prevádzkuje zdravotnícke zariadenie na základe povolenia; 

- živnostenskému úradu, ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolenie 

na základe živnostenského oprávnenia. 

 

                                                           
43 Pozri tiež TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R.: Medicínské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2011, 448 s.  
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 Ak by sa stalo, že zdravotnícky pracovník podmienky sústavného vzdelávania 

a výsledné hodnotenie nesplnil, príslušná komora zdravotníckeho pracovníka mu uloží 

povinnosť najneskôr do 6 mesiacov odstrániť zistené nedostatky. Ak by zdravotnícky 

pracovník takto zistené nedostatky včas neodstránil, príslušná komora zdravotníckeho 

pracovníka rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá 

chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania 

komora príslušná na vedenie registra určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí 

sústavného vzdelávania v súlade s § 42 ods. 9 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti. 
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2 Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov 

 

 Ako bolo uvedené v prvej kapitole, zdravotnícky pracovník44 vykonáva zdravotnícke 

povolanie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, na základe 

povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného podľa 

Zákona o liekoch, na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, na základe 

licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti alebo na základe živnostenského oprávnenia 

podľa Živnostenského zákona. V ďalšej časti sme sa zamerali práve na vykonávanie 

zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom 

vzťahu. 

 

 Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckeho pracovníka, ich regulácia, práva 

a povinnosti vyplývajúce z takýchto vzťahov závisia od zdravotníckeho zariadenia, pre ktoré 

zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie a poskytuje zdravotnícke služby.  

 

Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckeho pracovníka sa môžu riadiť: 

1. zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) a zákonom č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákonník 

práce“), ak Zákon o výkone práce vo verejnom záujme alebo osobitný predpis 

neustanovuje inak. Ustanovenie § 1 ods. 3 Zákona o výkone práce vo verejnom záujme 

stanovuje, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje 

inak. Subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce nachádza svoje vyjadrenie v § 3 ods. 1 

Zákonníka práce. Ustanovenie § 1 ods. 2 a ods.3 Zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme obsahuje vymedzenie okruhu zamestnávateľov, na ktorých sa predmetný zákon 

vzťahuje. Preto možno prijať záver, že o výkon práce vo verejnom záujme pôjde vtedy, 

ak zamestnanec (či už zdravotnícky alebo nezdravotnícky  pracovník) vykonáva tieto 

práce v pracovnom pomere k subjektom, ktorými sú: 

- štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje 

právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických 

osôb v oblasti verejnej správy, 

- právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, 

obcou alebo vyšším územným celkom a verejné výskumné inštitúcie, 

- právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, 

ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, obce alebo vyššieho 

územného celku je viac ako 67 %, 

- iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným 

celkom, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok. 

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme obsahuje aj negatívne vymedzenie 

pôsobnosti v § 1 ods. 5, podľa ktorého sa Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 

                                                           
44 VLČEK, R., HRUBEŠOVÁ, Z.: Zdravotnícke právo. Bratislava: EPOS, 2007, s. 117.  
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nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne 

alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. 

 

2. Zákonníkom práce v prípade, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho práce v pracovnom 

pomere k subjektom, ktoré nespadajú do vymedzenie podľa § 1 ods. 2 Zákona o výkone 

práce vo verejnom záujme (napríklad neštátne zdravotnícke zariadenie zriadené vo forme 

obchodnej spoločnosti). 

 

2.1 Zdravotnícky pracovník vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 

 

 Na to, aby mohol zdravotnícky pracovník vykonávať prácu vo verejnom záujme musí 

spĺňať, okrem požiadaviek kladených na výkon zdravotníckeho povolania v súlade s § 31 

Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, aj požiadavky upravené v § 3 Zákona 

o výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladmi na výkon práce vo verejnom záujme sú 

naplnené, ak fyzická osoba – zdravotnícky pracovník: 

 

a) Má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

 

b) Je bezúhonná pričom na účely Zákona o výkone práce vo verejnom záujme sa za 

bezúhonnú považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný 

čin a preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Zaujímavé 

je, že Zákon o výkone práce vo verejnom záujme platný a účinný do 31.12.2007 

vymedzoval ako podmienku bezúhonnosti, že v prípade trestného činu prijímania 

úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu 

nepriamej korupcie sa za bezúhonného nepovažuje aj ten, komu bolo odsúdenie za 

takýto trestný čin zahladené podľa osobitného predpisu.  

 

c) Spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje 

osobitný predpis – Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti, ktoré stanovuje  

odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov pri výkone zdravotníckeho 

povolania. 

 

d) Spĺňa požiadavku zdravotnej spôsobilosti v prípade, ak je to vyžadované osobitným 

predpisom, ktorým je Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

 

e) Bola zvolená alebo vymenovaná, ak tento zákon alebo osobitný predpis voľbu alebo 

vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme, 

pričom vymenovanie je predpokladom výkonu funkcie štatutárneho orgánu 

právnickej osoby zriadenej štátnym orgánom. 

 

 Vyššie uvedené predpoklady, tak isto ako predpoklady na výkon zdravotníckeho 

povolania, musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme. 
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2.2 Zdravotnícky pracovník vykonávajúci prácu ako zamestnanec 

 

 Zákonníkom práce sa riadi pracovný pomer zdravotníckeho pracovníka v prípade, ak 

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme alebo osobitný predpis neustanovuje inak a tiež 

v prípade ak ide o zamestnanca vykonávajúceho práce v pracovnom pomere k subjektom, 

ktoré nespadajú do vymedzenie podľa § 1 ods. 2 Zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

 

2.2.1. Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka 

 

 Keďže na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme sa subsidiárne vzťahuje Zákonník práce, predzmluvné vzťahy a samotný vznik 

pracovného pomeru sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce bez ohľadu na to, či 

zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer so zamestnávateľom podľa Zákona o výkone 

práce vo verejnom záujme alebo so zamestnávateľom, ktorý nespadá do vymedzenie podľa 

§ 1 ods. 2 Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. 

 

2.2.2. Predzmluvné vzťahy 

 

 Predzmluvné vzťahy, ktoré sa považujú za pracovnoprávne vzťahy, kladú dôraz na 

vzájomnú informovanosť zmluvných strán ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy. 

Zamestnávateľ aj potencionálny zamestnanec majú práva a povinnosti vyplývajúce zo 

Zákonníka práce. Zamestnávateľ je v prvom rade povinný zabezpečiť, aby bolo dodržané 

rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi o zamestnanie. Na predzmluvné vzťahy sa 

totiž vzťahuje zákaz diskriminácie45 v súlade s čl. 1 základných zásad Zákonníka práce 

a v súlade s § 13 Zákonníka práce. 

 

 Ustanovenie § 41 ods. 5 Zákonníka práce vymedzuje právo zamestnávateľa 

vyžadovať iba tie informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má zamestnanec vykonávať. 

Zamestnávateľ môže navyše od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať 

predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní. Z vyššie uvedenej formulácie 

teda vyplýva povinnosť zamestnávateľa nezhromažďovať také informácie, ktoré by 

nesúviseli s kvalifikáciou budúceho zamestnanca a jeho profesionálnymi skúsenosťami 

v nadväznosti na prácu, ktorú by mal uchádzač o zamestnanie vykonávať. Uvedená 

povinnosť zamestnávateľa korešponduje s článkom 11 Zákonníka práce, podľa ktorého 

môže zamestnávateľ o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s 

kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť 

významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. 

Vo svojej podstate ide o ochranu súkromia osoby vrátane ochrany osobných údajov 

požívajúcu ústavnoprávnu a medzinárodnú ochranu. Na rozsah a obsah zhromažďovaných 

osobných údajov počas trvania pracovného pomeru platí rovnaký vecný rozsah ochrany ako 

                                                           
45 Pozri tiež VOJTKO, J.: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava: Sprint 2 s.r.o., 2014, 386 

s. 
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v prípade predzmluvných vzťahov. Po skončení pracovného pomeru môže zamestnávateľ 

zhromažďovať osobné údaje o zamestnancovi len ak by to bolo potrebné napríklad 

z hľadiska zodpovednostných právnych vzťahov (ak by k škode došlo za trvania pracovného 

vzťahu)46. Zamestnávateľ má vo vzťahu k budúcemu zamestnancovi informačnú povinnosť 

a to konkrétne povinnosť informovať a oboznámiť ho pred uzatvorením pracovnej zmluvy s 

právami a povinnosťami vyplývajúcimi  z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a 

mzdovými podmienkami, za ktorých má budúci zamestnanec prácu vykonávať. V súlade s 

§ 41 ods. 6 Zákonníka práce má zamestnávateľ zákaz od budúceho zamestnanca vyžadovať 

informácie  

(i) o tehotenstve,  

(ii) o rodinných pomeroch, ktorými možno rozumieť rodinný stav alebo počet detí 

(iii) o bezúhonnosti čo však neplatí v prípade zdravotníckeho pracovníka, nakoľko 

požiadavku bezúhonnosti si vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba 

vykonávať (v súlade so Zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

Zákonom o výkone práce vo verejnom záujme) a  

(iv) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti (v 

súlade aj so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 

predpisov).  

 

 Zákonník práce sa uvedeným zákazom snaží zabezpečiť ochranu súkromia 

zamestnanca, súlad pracovnoprávnej úpravy s článkom 11 Dohovoru Rady Európy o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd a s Chartou základných práv Európskej únie. 

Vyššie uvedený zákaz reflektuje aj judikatúra Súdneho dvora EÚ.  

 

 Vo vzťahu k zdravotníckemu zamestnaniu, ale aj vo vzťahu k zamestnaniu vo 

všeobecnosti, dochádza v praxi často krát k diskriminácii tehotných žien47 a to najmä 

v prístupe k zamestnaniu. Zákonná úprava ochraňuje tehotné ženy tým, že stanovuje 

povinnosť zamestnávateľa nezaťažovať tehotné ženy prácami, ktoré by mohli nepriaznivo 

pôsobiť na ich tehotenstvo, ich zdravie a zdravie dieťaťa. Táto zákonná úprava sa 

v končenom dôsledku obracia proti tehotným ženám v štádiu predzmluvných vzťahov čiže 

v štádiu hľadania zamestnania. Podľa právnej úpravy môže zamestnávateľ zamestnávať len 

zamestnancov zdravotne spôsobilých na výkon práce a zoznam prác zakázaných tehotným 

ženám sa všeobecne zo strany zamestnávateľov chápe ako zoznam prác, na výkon ktorých 

tehotné ženy nemajú zdravotnú spôsobilosť.48 Zamestnávateľ je preto oprávnený tehotné 

ženy pri takýchto prácach nezamestnať a neprijať do pracovného pomeru. V čom možno 

vidieť nesprávnosť tohto názoru je skutočnosť, že žena sa považuje za zdravotne nespôsobilú 

vykonávať určité práce počas tehotenstva zo zdravotných dôvodov, pričom dôvodom tejto 

nespôsobilosti je tehotenstvo. Tehotenstvo sa predsa nepovažuje za zdravotnú indikáciu. 

Prácu môže žena vykonávať po ukončení tehotenstva, nakoľko tehotenstvo má dočasnú 

                                                           
46 PRUDIL, L.: Právo pro zdravotnické pracovníky. Praktická právnická příručka. Praha: Linde, 2014, s 118. 
47 Pozri tiež BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo, 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 177.  
48 Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 446. 
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povahu k celkovej dĺžke trvania pracovného pomeru.49 Zamestnávatelia si v praxi predmetné 

ustanovenie vykladajú tak, že aj keď sa síce nesmú pýtať na prípadné tehotenstvo ženy 

(prebiehajúce v súčasnosti alebo plánované v budúcnosti), keďže ide o pozíciu, ktorá je 

tehotným ženám zakázaná, ženu ako uchádzačku môžu odmietnuť z dôvodu tehotenstva. 

Nesprávnosť takéhoto výkladu potvrdzuje aj Súdny dvor EÚ. Vo viacerých rozhodnutia 

Súdny dvor EÚ vyjadril názor, že samotné právne predpisy na ochranu tehotných žien 

nemôžu súčasne spôsobovať priamu diskrimináciu žien50 v prístupe k zamestnaniu z dôvodu 

tehotenstva, a to ani v prípadoch, ak by zamestnávateľ bol povinný uskutočniť už od prvého 

dňa pracovného pomeru dočasnú úpravu pracovných podmienok tehotnej ženy. Žena ani nie 

je povinná informovať svojho zamestnávateľa o prípadnom tehotenstve.51 Zamestnávateľ pri 

prijímaní ženy nesmie prihliadať na zástupnú črtu, ktorou je tehotenstvo, po pominutí ktorej 

by príslušnú pozíciu mohla vykonávať.52 Ide predsa o priamu diskrimináciu ak sa na základe 

pohlavia zaobchádza menej výhodne ako s inou osobou v porovnateľnej situácii. Súdny dvor 

EÚ výslovne vyjadril, že „zamestnávateľ koná protiprávne, ak odmietne uchádzačku len 

preto, že je tehotná, aj keď spĺňa požiadavky na príslušnú prácu. Odmietnutie nemožno 

ospravedlniť dôvodom jej neprítomnosti v práci z titulu čerpania materskej dovolenky, čím 

vzniknú zamestnávateľovi vyššie náklady alebo iné komplikácie.“53 Neprípustnosť 

rozlišovania na základe tehotenstva bola konštatovaná aj v právnej veci Tele Danmark kedy 

Súdny dvor EÚ konštatoval, že ,,prepustenie zamestnankyne z dôvodu tehotenstva 

predstavuje priamu diskrimináciu na základe pohlavia, nezávisle od druhu a rozsahu škody 

(ujmy), ktorá vznikne zamestnávateľovi v dôsledku jej neprítomnosti v práci podmienenej 

tehotenstvom, je pre posúdenie otázky, či má prepustenie diskriminačný charakter, právne 

bezvýznamné, či bola pracovná zmluva uzatvorená na určitú dobu alebo na neurčitý čas.“54 

V neposlednom rade Súdny dvor EÚ konštatoval, že ,,uplatnenie predpisov na ochranu 

budúcich matiek nesmie so sebou prinášať žiadne nevýhody v prístupe k zamestnaniu.“55 

V konečnom dôsledku teda možno konštatovať, v zmysle rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, 

že „diskriminácia žien nemôže byť odôvodnená existenciou opatrení na ochranu tehotných 

žien“.56 

 

 Diskriminácia žien v prístupe k zamestnaniu je veľmi aktuálnou témou aj v oblasti 

zdravotníctva. Stačí si pozrieť štatistiky, koľko žien na Slovensku pracuje na prestížnych 

pozíciách ako je napríklad chirurg. Je to absolútne minimum. Prípady z praxe dokazujú, že 

aj keď skončí žena vysokú školu s vyznamenaním, na pohovoroch uspejú v drvivej väčšine 

muži. Samozrejme je na zvážení, či je dôvodom prípadné budúce tehotenstvo mladej ženy, 

no je to viac ako pravdepodobné. Ochrana ženy nemôže závisieť od toho, či jej neprítomnosť 

                                                           
49 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-421/92 (Habermann – Beltermann) zo dňa 5. mája 1994, bod 23. 
50 Pozri tiež BARANCOVÁ, H.: Základné práva a slobody v pracovnom práve. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 377 

s. 
51 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C- 109/00 (Tele Danmark) zo 4. októbra 2001. 
52 Europäisches Arbeitsrecht, München, 2015, s. 193, bod 215. 
53 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-177/88 (Dekker) zo dňa 25. júna 2006. 
54 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C- 109/00 (Tele Danmark) zo 4. októbra 2001. 
55 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-207/98 (Mahlbug) z 3. 2. 2000. 
56 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-421/92 (Habermann – Beltermann) zo dňa 5. mája 1994, bod 24. 
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v práci počas tehotenstva bude podstatnou okolnosťou pre prevádzku podniku. Akýkoľvek 

iný výklad by totiž spôsoboval neúčinnosť Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 

zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.  

 

 Samozrejme nemôžeme opomenúť prípady, keď zákon priamo pripúšťa rozdielne 

zaobchádzanie s mužmi a ženami. Článok 1 Zákonníka práce stanovuje, že rozdielne 

zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo 

okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a 

rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka 

primeraná. Aj v tomto prípade však platí, že ak má tehotná žena obmedzený prístup k 

zamestnaniu kvôli tehotenstvu, nemožno túto situáciu považovať za dodržanie zásady 

primeranosti. V zmysle čl. 1 Zákonníka práce ide o požiadavku skutočnú a rozhodujúcu 

a nie o požiadavku nevyhnutnú. 

 

 V súlade s § 41 ods. 7 Zákonníka práce má budúci potencionálny zamestnanec 

povinnosť informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo 

ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu (napríklad výkon konkurenčnej činnosti). 

Zamestnanec by mal poskytnúť pravdivé informácie, v opačnom prípade by zamestnávateľ 

mohol odstúpiť od pracovnej zmluvy. Pravdivosť informácií poskytnutých budúcim 

zamestnancom sa samozrejme vzťahuje iba na otázky, na ktoré sa má zamestnávateľ 

oprávnenie pýtať a zhromažďovať ich. 

 

 Podľa § 41 ods. 2 Zákonníka práce ak vyžaduje osobitný právny predpis na výkon 

práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, 

zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou 

alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný 

predpoklad. V danom prípade ide povinnosť zamestnávateľa uzatvoriť pracovnú zmluvu len 

v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok spôsobilosti. Svojím spôsobom je 

obmedzená zmluvná voľnosť zamestnávateľa napríklad v prípade zdravotníckych 

pracovníkov, ktorí musia splniť podmienky výkonu zdravotníckeho povolania. V súlade s § 

30 Zákona o ochrane zdravia má zamestnávateľ povinnosť predložiť lekárovi pracovnej 

zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej 

prehliadke. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe 

výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia 

rizika expozície faktorom práce a pracovného prostredia zamestnanca. 

 

 Ak zamestnávateľ poruší predzmluvné povinnosti, podľa ustanovenia § 41 ods. 9 

Zákonníka práce ho uchádzač o zamestnanie môže žalovať na príslušnom súde. Za 

predpokladu, že by preukázal vyžadovanie informácií nad rámec ustanovenia § 41 ods. 5, 6 

a 8 Zákonníka práce, prislúcha mu podľa odseku 9 citovaného ustanovenia primeraná 

peňažná náhrada. 
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2.2.3. Pracovná zmluva  

 

 Pracovný pomer možno založiť výlučne pracovnou zmluvou57 a to pred jeho 

vznikom. Podľa dĺžky, na ktorú bol pracovný pomer uzatvorený a podľa dohodnutého 

pracovného času, možno pracovnú zmluvu deliť na pracovnú zmluvu (i) na neurčitý čas, (ii) 

určitú dobu, (iii) ustanovený týždenný pracovný čas a (iv) kratší týždenný pracovný čas. 

V súlade s § 42 ods. 1 Zákonníka práce sa pracovný pomer zakladá písomnou pracovnou 

zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Prípadné nedodržanie písomnej formy 

Zákonník práce nesankcionuje neplatnosťou nakoľko sa vychádza z premisy, že pracovný 

pomer bol založený na základe ústnej pracovnej zmluvy a jej písomné vyhotovenie by sa 

považovalo iba za potvrdenie o vzniku pracovného pomeru, prípadne za jeho zmenu. 

 

 Pracovná zmluva zdravotníckeho pracovníka58, tak ako pracovná zmluva vo 

všeobecnosti, obsahuje podstatné náležitosti a iné náležitosti pracovnej zmluvy. 

Podstatnými náležitosťami, ktoré sú nevyhnutné na to, aby pracovná zmluva vznikla, sú: 

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika. Pozícia alebo 

funkcia, ktorú bude zamestnanec vykonávať by mala byť určená dostatočne určito, aby 

umožňovala pridelenie konkrétnej práce. Charakteristika práce by mala byť v pracovnej 

zmluve stručne opísaná. Prípadná jednostranná zmena druhu práce je možná iba 

z dôvodov a za podmienok uvedených v § 55 Zákonníka práce. Neraz býva v pracovnej 

zmluve dovetok, že ,,zamestnanec je povinný plniť všetky ďalšie úlohy určené 

zamestnávateľom.“ Dané vo svojej podstate znamená, že zamestnávateľ môže ukladať 

zamestnancovi splnenie úloh, ktoré nie sú konkretizované v pracovnej zmluve, ale 

spadajú do rámca vymedzeného druhu práce. Pokyn zamestnávateľa, ktorý by prekročil 

dohodnutý druh práce by bol protiprávny a zamestnanec by jeho nevykonaním neporušil 

pracovnú disciplínu. 

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto). Dohodnutie miesta 

výkonu prácu (či už na mesto alebo mestskú časť) je dôležité z hľadiska doručovania 

výpovede, ale aj uplatnenia samotných výpovedných dôvodov (napr. organizačná zmena 

zamestnávateľa). V pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj viacero miest výkonu práce 

s určením, ktoré z nich je hlavným miestom výkonu práce. Miesto výkonu práce je 

potrebné odlišovať od pracoviska, čím sa rozumie, v užšom slova zmysle, konkrétny 

priestor, v ktorom sa vykonáva práca.59 

c) deň nástupu do práce. Deň, ktorý je v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu do 

práce je dňom, ktorým vzniká pracovný pomer. Môže byť určený konkrétne na určitý 

                                                           
57 Okrem prípadu vzniku pracovného pomeru na neurčitý čas priamo zo zákona v súlade s § 58 ods. 7 

Zákonníka práce. Aj v prípade pracovných vzťahov, ktoré sú predmetom Zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme platí, že vymenovanie do funkcie je právne formulované len ako predpoklad založenia pracovného 

pomeru pracovnou zmluvou a nezakladá pracovný pomer. 
58 Pozri tiež SOVOVÁ, O.: Zdravotnická praxe a právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2011, s. 107.  
59 Podľa § 2 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko sa pracoviskom rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch 

zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce. 
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dátum alebo môže byť viazaný na skutočnosť, ktorá určite nastane. Samozrejme pracovný 

pomer vznikne aj v prípade, ak zamestnanec v daný deň do práce nenastúpi. 

d) mzdové podmienky60, ktoré sú podmienenou podstatnou náležitosťou nakoľko nemusia 

byť súčasťou pracovnej zmluvy ak sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. 

 

 Ak by sa strany pracovnej zmluvy nedohodli na podstatných náležitostiach, vznikol 

by iba faktický pracovný pomer. Podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce musia byť v pracovnej 

zmluve alebo v kolektívnej zmluve uvedené aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné 

termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby.61 Nad rámec uvedených 

podmienok možno v pracovnej zmluve dohodnúť aj ďalšie podmienky, napríklad hmotné 

výhody plynúce pre zamestnanca. Od 1.1.2019 je v platnosti a účinnosti ustanovenie § 43 

ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, 

ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných 

podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné. 

Jedná sa o výnimku zo zásady ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dané ustanovenie bolo 

pridané do Zákonníka práce za účelom sledovania dodržiavania zásady rovnakého 

zaobchádzania a tiež pracovnoprávnych predpisov. 

 

 Súčasťou pracovného pomeru je skúšobná doba, ktorej plynutie možno dohodnúť 

najneskoršie v deň, ktorý je dohodnutý ako deň nástupu do práce. Skúšobná doba musí byť 

dohodnutá v pracovnej zmluve písomne, inak by išlo o neplatné dojednanie. V praxi býva 

najväčším nedostatkom dohodnutie skúšobnej doby až v priebehu trvania pracovného 

pomeru. Ak by bola skúšobná doba dojednaná neplatne, právnym následkom je, že ani jedna 

zo zmluvných strán by nemohla platne skončiť pracovný pomer podľa podmienok skončenia 

pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Podľa § 45 ods. 1 Zákonníka práce možno dohodnúť 

skúšobnú dobu najviac na 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, najviac na šesť 

mesiacov, bez možnosti predlžovania skúšobnej doby. Jedná sa o maximálnu dĺžku 

skúšobnej doby, ktorá nemôže byť dohodnutá v dlhšom trvaní ani v rámci kolektívnej 

zmluvy. Ak by skúšobná doba nebola zmluvnými stranami v pracovnej zmluve vôbec 

dojednaná, nejde o neplatnosť, ale platí trojmesačná skúšobná doba plynúca odo dňa vzniku 

pracovného pomeru. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane 

zamestnanca. 

 

 Po vzniku pracovného pomeru začínajú pre zamestnanca a zamestnávateľa platiť 

práva a povinnosti vyplývajúce z § 47 Zákonníka práce: 

                                                           
60 V prípade vykonávania práce vo verejnom záujme mzda (plat) nie je podstatnou náležitosťou pracovnej 

zmluvy. 
61 V súlade s rozhodnutím sp. zn. 3 Sžo/43/2016 zo dňa 31.januára 2018 Zákonník práce tieto náležitosti 

neoznačuje za podstatné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy, ale zakladá právnu povinnosť zamestnávateľa 

uviesť uvedené pracovné podmienky v pracovnej zmluve. V prípade, ak by boli dohodnuté v kolektívnej 

zmluve, stačí odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy. 
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- zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, 

platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh 

a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, 

kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou. Ďalej je povinný zamestnanca 

oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými 

predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí 

zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami o zásade rovnakého 

zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti. Nesplnenie informačnej povinnosti 

zamestnávateľom by mohlo byť postihované orgánmi inšpekcie práce, nakoľko by 

išlo o konanie v rozpore so zákonom. 

- zamestnanec je povinný, v súlade so subordinačným princípom, podľa pokynov 

zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom 

pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu 

 

 Zákonník práce tiež ustanovuje pre zamestnávateľa povinnosť neposudzovať 

odmietnutie vykonania práce alebo nesplnenie pokynu zamestnancom ako nesplnenie 

povinnosti zamestnanca ak práca alebo pokyn zamestnávateľa je v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi alebo bezprostredne a vážne 

ohrozuje život alebo zdravie zamestnanca62 alebo iných osôb. Uvedené podporuje aj zákon 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý vo svojom § 8 ods. 2 ustanovuje, že zamestnávateľ nesmie posudzovať ako 

nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil 

pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne 

ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb. Zamestnávateľ musí 

tiež plniť svoju informačnú povinnosť vo vzťahu k zástupcom zamestnancov (odborová 

organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník), ktorým je povinný 

predkladať správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v dohodnutých lehotách. 

Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ nemá povinnosť 

prerokovať nové dohodnuté pracovné pomery a postupuje autonómne. 

 

2.2.3.1 Pracovný pomer na dobu určitú 

 

 Pracovný pomer na dobu určitú je charakteristický tým, že sa končí právnou 

udalosťou, ktorou je uplynutie doby, na ktorú bol pracovný pomer uzatvorený. Trvanie 

pracovného pomeru môže byť vymedzené konkrétnym dňom alebo aj určitou udalosťou 

(napríklad návrat z rodičovskej dovolenky).63 Samozrejme pracovný pomer na dobu určitú 

                                                           
62 Pozri tiež TÓTH, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo II. Bratislava: Herba, spol. s r.o., 2013, 429 s. 
63 Na účely Smernice Rady č. 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú 

uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (ďalej len ,,Smernica o práci na dobu určitú“) sa pracovníkom na dobu určitú 

rozumie osoba, ktorá uzavrela pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah priamo so zamestnávateľom a 

ktorých koniec platnosti je vymedzený objektívnymi podmienkami, ako napríklad určitým dátumom, splnením 

určitej úlohy alebo určitou udalosťou. 
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možno ukončiť ktorýmkoľvek zo spôsobov upravených Zákonníkom práce ešte pred 

uplynutím doby dojednania. V prípade skončenia pracovného pomeru na dobu určitú zo 

strany zamestnávateľa, prerokovanie so zástupcami zamestnancov nie je potrebné. 

Zamestnávateľ však musí splniť svoju povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú 

prácu. Zákonník práce charakterizuje pracovný pomer na dobu určitú tým, že vymedzuje, čo 

sa považuje za pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas. V súlade s § 48 ods. 1 Zákonníka 

práce je pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne 

určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené 

zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je 

uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý 

písomne. Zamestnávateľ preto musí dbať na dodržanie písomnej formy, v opačnom prípade 

by sa jednalo o pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas. 

 

 Pracovný pomer na určitú dobu64 možno zamestnávateľom dohodnúť najdlhšie na 

dva roky a to bez existencie vecného dôvodu. Pracovný pomer na určitú dobu možno 

predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Opätovne 

dohodnutým pracovným pomerom na určitú dobu sa pritom v súlade s § 48 ods. 3 Zákonníka 

práce rozumie pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po 

skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými 

účastníkmi. Zákonodarca teda obmedzil počet predĺžených alebo opätovne dohodnutých 

pracovných zmlúv a aj samotnú dobu trvania. Súdny dvor EÚ sa vyjadril, že doba tri mesiace 

je dostatočne dlhá na to, aby každá ďalšia pracovná zmluva na určitú dobu nebola po tejto 

dobe považovaná za opätovne uzavretú. Za opakované pracovné zmluvy na určitú dobu sa 

považujú výlučne zmluvy na dobu určitú alebo pracovné vzťahy na určitú dobu, ktoré sú 

oddelené obdobím kratším ako tri mesiace65, ale doba maximálne 20 dní je považovaná za 

príliš krátku, ohrozujúcu účel Smernice o práci na dobu určitú.66 

 

 Bez vecného dôvodu je zamestnávateľ oprávnený uzatvoriť pracovnú zmluvu na 

určitú dobu na dva roky, poprípade môže uzatvoriť so zamestnancom pracovnú zmluvu na 

jeden rok a následne túto pracovnú zmluvu môže predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 

dvoch rokov najviac dva krát. Vecný dôvod by sa vyžadoval vtedy, ak by zamestnávateľ 

predlžoval alebo opätovne uzatváral so zamestnancom pracovnú zmluvu na určitú dobu viac 

než dvakrát, aj keď neprekročil dva roky trvania pracovného pomeru na určitú dobu alebo 

ak by zamestnávateľ predlžoval alebo opätovne uzatváral pracovnú zmluvu na určitú dobu 

nad hranicu dvoch rokov a to bez ohľadu na to, či tento pracovný pomer bol len raz 

dohodnutý alebo bol opätovne dohodnutý alebo predĺžený najviac dvakrát. V tomto prípade 

by bolo zaujímavé sa zamyslieť, či je možné vôbec uzatvoriť zmluvu na dobu určitú 

v prípade, ak ide o stále a dlhodobo vykonávané práce pre zamestnávateľa a so 

zamestnancom by tým pádom nemala byť hneď od počiatku uzatvorená pracovná zmluva na 

                                                           
64 RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Komentovaný zákonník práce s príkladmi. 

Bratislava: EPOS, 2017, s. 109. 
65 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C‑ 364/07 (Kerkyras) zo dňa 12. júna 2008. 
66 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-212/2004 (Adeneler) zo dňa 23. novembra 2006. 
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neurčitý čas. Odpoveď na túto otázku poskytuje Súdny dvor EÚ, ktorý v jednom zo svojich 

rozhodnutí uviedol, že ,, doložka 5 ods. 1 Smernice o práci na určitú dobu sa neuplatňuje 

na zamestnancov, ktorí uzatvorili prvú alebo jedinú pracovnú zmluvu na určitú dobu. 

Objektívne dôvody podľa doložky 5 bod 1 písm. a) sa vzťahujú len na predĺženie alebo 

opätovné uzatvorenie pracovných zmlúv na určitú dobu a neplatia na prvé uzatvorenie 

pracovnej zmluvy.“67 To znamená, že na samotné uzatvorenie pracovnej zmluvy na určitú 

dobu nemusí existovať objektívny dôvod. Každý členský štát  môže prijať vnútroštátnu 

úpravu, ktorá poskytuje dostatočnú úroveň ochrany zamestnanca – slovenská právna úprava 

prijala ako ukazovateľ dĺžku trvania a počet predĺžených alebo opätovne uzatvorených 

zmlúv na dobu určitú. Zároveň však v inom svojom rozhodnutí Súdny dvor EÚ konštatoval, 

že ,,orgán členského štátu, konajúci v postavení verejného zamestnávateľa nie je oprávnený 

prijať opatrenia v rozpore s cieľom sledovaným smernicou, ak ide o predchádzanie zneužití 

pracovných zmlúv na určitú dobu, spočívajúcich v predlžovaní platnosti takýchto zmlúv na 

neobvykle dlhú dobu“.68 

 

 Zákonník práce v § 48 ods. 4 taxatívne vymedzuje vecné dôvody, pre ktoré je možné 

pracovný pomer na dobu určitú do dvoch rokov alebo nad dva roky predĺžiť alebo opätovne 

dohodnúť. Ide o dôvody69: 

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, 

dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú 

dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo 

uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, 

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na 

prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, 

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa 

opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), 

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. 

 

 Existencia vyššie uvedených vecných dôvodov je potrebná k tomu, aby mohol 

zamestnávateľ uzatvoriť alebo opätovne dohodnúť pracovnú zmluvu na dobu určitú (i) do 

dvoch rokov ak počas jej trvania pracovný pomer predĺžil alebo opätovne dohodol už dva 

krát alebo (ii) nad dva roky, aj keď zamestnávateľ opätovne nedohodol alebo nepredĺžil 

pracovný pomer na dobu určitú viac ako dva krát. Vyššie uvedené vecné dôvody majú buď 

prechodný charakter, nevyznačujú sa pravidelnou potrebou práce alebo závisia od 

konkrétneho dôvodu zastupovania. Konkrétny dôvod opätovného dohodnutia alebo 

                                                           
67 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v spojených veciach č. C-378, 379, 380/2007 (Angelidaki a iní) zo dňa 23. 

marca 2009. 
68 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-288/06 (Impact) zo dňa 15. apríla 2008. 
69 Osobitným dôvodom ďalšieho predĺženia alebo opätovného dohodnutia pracovného pomeru na určitú dobu 

do dvoch rokov alebo nad dva roky je vysokoškolský učiteľ alebo tvorivý zamestnanec vedy, výskumu 

a vývoja. V súlade s § 48 ods. 6 Zákonníka práce je to možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci 

z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený 

osobitným predpisom (napr. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 
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predĺženia sa uvedenie v pracovnej zmluve, v opačnom prípade by sa v zmysle § 48 ods. 1 

Zákonníka práce takýto pracovný pomer považoval za pracovný pomer na neurčitý čas z 

dôvodu nesplnenia zákonných podmienok na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú 

dobu. 

 

 Opätovné predĺženie alebo dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú 

predpokladá vecný dôvod, ktorým je obsah kolektívnej zmluvy. Nie je pritom právne 

významný konkrétny dôvod dohodnutý v kolektívnej zmluve, ale samotná skutočnosť, že 

takýto dôvod dohodnutý v kolektívnej zmluve je. Zákonník práce teda počíta so situáciami, 

že kolektívna zmluva bude obsahovať konkrétne dôvody a konkrétne práce, na vykonávanie 

ktorých je možno opätovne dohodnúť alebo predĺžiť pracovnú zmluvu na dobu určitú. Musí 

ísť pritom o vecné dôvody a práce uvedené iba v kolektívnej zmluve, nie vo vnútornom 

predpise zamestnávateľa. 

 

 Kolektívna zmluva, ktorú sme si zvolili ako príklad pre úpravu podmienok 

zdravotníckych pracovníkov, upravuje v čl. 7 podmienky pracovného pomeru na dobu určitú 

a to konkrétne zamestnávateľ môže opätovne predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný 

pomer na dobu určitú do dvoch rokov alebo nad dva roky pre nasledovné kategórie 

zamestnancov a druh činnosti: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom do rozsahu 

pracovného úväzku 0,8 pracovného miesta zamestnancom, ktorí majú 

u zamestnávateľa uzavretú pracovnú zmluvu na základe zmluvy o praktickej výučbe 

medzi zamestnávateľom a vzdelávacou ustanovizňou alebo na základe inej obdobnej 

zmluvy, ktorá sa týka vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

b) výkon obslužných a nekvalifikovaných činností zamestnancom, a to najmä u 

nasledovných kategórií zamestnancov - robotník (telefónny manipulant, dispečer, 

vrátnik), 

c) poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý je 

účastníkom rezidentského programu Slovenskej republiky,  

d) sestry vykonávajúce ambulantnú pohotovostnú službu. 

 

 Ustanovenie § 48 ods. 7 Zákonníka práce obsahuje požiadavku dodržiavania zásady 

rovnakého zaobchádzania, podľa ktorej zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu 

nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky 

zamestnávania podľa Zákonníka práce a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a 

ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným 

zamestnancom. Uvedená požiadavky je v súlade so Smernicou o práci na dobu určitú. 

Porovnateľný zamestnanec je zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na 

neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo u 

zamestnávateľa podľa § 58 Zákonníka práce, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký 

druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax v súlade 

s § 40 ods. 9 Zákonníka práce. Smernica o práci na dobu určitú charakterizuje 

porovnateľného stáleho pracovníka ako na pracovníka, ktorý uzavrel pracovnú zmluvu alebo 

pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú v jednom a tom istom podniku, kde vykonáva stále 
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rovnakú alebo podobnú prácu, resp. povolanie, pričom sa primerane zohľadňuje jeho 

kvalifikácia a odborná prax. V prípade, ak by v rovnakom podniku nepracoval porovnateľný 

stály pracovník, porovnáva sa na základe platnej kolektívnej dohody, alebo ak platná 

kolektívna dohoda neexistuje, tak v súlade s príslušným vnútroštátnym právom70, 

kolektívnymi dohodami alebo podľa zaužívaného postupu (napr. porovnávanie tarifných 

platov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Cieľom 

a účelom Smernice o práci na dobu určitú je predovšetkým zabezpečiť dodržiavanie zásady 

rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k zamestnancom pracujúcim v pracovnom pomere na 

určitú dobu. V praxi by sa malo predísť tomu, aby zamestnávatelia využívali pracovné 

zmluvy na dobu určitú za účelom oslobodenia sa od povinností, ktoré by im vyplývali zo 

zákona vo vzťahu k zamestnancom v pracovnom pomere na neurčitý čas.71 Zamestnávateľ 

má povinnosť informovať zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov 

zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.72 

 

 Skúšobnú dobu podľa platného právneho stavu nie je možné zo strany účastníkov 

pracovného pomeru dohodnúť v prípade opätovne uzatvorených pracovných pomerov na 

určitú dobu, keďže samotný účel skúšobnej doby bol naplnený už pri uzatvorení prvej 

pracovnej zmluvy na dobu určitú.  

 

2.2.3.2 Pracovný pomer na kratší pracovný čas 

 

 Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší 

pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 Zákonníka práce. Ak má 

zamestnávateľ stanovený ustanovený týždenný pracovný čas napríklad na 38 hodín 

týždenne, záväzok zamestnanca nižší ako je takto ustanovený týždenný pracovný čas sa 

považuje za kratší pracovný čas. Zamestnávateľ môže v súlade s § 49 ods. 2 Zákonníka práce 

so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší 

týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený 

týždenný pracovný čas.  

 

 Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas nemôže byť 

zvýhodňovaný alebo obmedzovaný v porovnaní s porovnateľným zamestnancom, musí byť 

dodržaní zásada rovnakého zaobchádzania v súlade so Smernicou Rady 97/81/ES z 15. 

decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli 

UNICE, CEEP a ETUC (ďalej len ,,Smernica o práci na kratší pracovný čas“). Na účely 

zistenia, či sa dodržuje zásada rovnakého zaobchádzania, je nevyhnutné, aby členský štát vo 

svojom právnom poriadku zakotvil pojem „porovnateľný zamestnanec“. Zákonník práce 

tento pojem zakotvuje v § 40 ods. 9 Zákonníka práce (ako je uvedené v predchádzajúcej 

                                                           
70 Doložka č. 3 Smernice o práci na dobu určitú. 
71 Uvedené konštatoval Súdny dvor EÚ v rozhodnutí č. C-307/05 (Del Cerro Alonso) zo dňa 13. septembra 

2007. 
72 FRŤALOVÁ, A.: Atypické formy zamestnania. Bratislava: Sprint 2 s.r.o., 2014, s. 70.  
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podkapitole o práci na dobu určitú.) Smernica o práci na kratší pracovný čas charakterizuje 

v doložke 3 porovnateľného pracovníka na plný úväzok ako pracovníka na plný úväzok v 

rovnakej organizácii, ktorý má rovnaký druh pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho 

vzťahu, ktorý je prijatý na rovnakú alebo podobnú prácu/zamestnanie, pričom sa primerane 

zohľadňujú ostatné činitele, ktoré môžu zahŕňať služobný vek a kvalifikáciu/odbornosť. 

Členské štáty majú povinnosť odstrániť tie prekážky, ktoré by zamestnávateľov odrádzali 

od uzatvárania pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas. Napríklad Súdny dvor EÚ 

rozhodol, že stanovená povinnosť zamestnávateľa zasielať pracovné zmluvy na kratší 

týždenný pracovný čas inšpektorátu práce je v rozpore s cieľom Smernice o pracovnom 

pomere na kratší pracovný čas a neuznal vyjadrenia talianskej vlády, že uvedené opatrenie 

je právnou zárukou transparentnosti a boja s nelegálnou prácou. Zjavne sa pritom jedná 

o administratívnu záťaž/prekážku, pre ktorú by sa zamestnávatelia mohli vyhýbať 

prípadnému uzatváraniu pracovných zmlúv na kratší pracovný čas.73  

 

2.2.3.3 Zdravotnícky pracovník ako vysokoškolskí pedagóg 

 

 Zdravotnícky pracovník – lekár môže pôsobiť na lekárskej fakulte, ktorá zabezpečuje 

vzdelávanie budúcich lekárov, ale tiež môže pôsobiť v univerzitnej/fakultnej nemocnici 

zabezpečujúcej praktickú časť výučby a ďalšie vzdelávanie. V ďalšom texte sa pokúsime 

načrtnúť najväčšie rozdiely pri zamestnaní a odmeňovaní subjektov v závislosti od 

zamestnávateľa. 

 

 Lekár, ktorý pracuje ako vysokoškolský pedagóg vykonáva vedeckú, pedagogickú 

a výskumnú činnosť. V súlade s § 77 ods. 1 Zákona o vysokých školách uzatvoreniu 

pracovnej zmluvy vysokoškolského pedagóga predchádza výberové konanie, na základe 

výsledku ktorého možno so zamestnancom bez titulu profesor alebo docent uzatvoriť 

pracovnú zmluvu najdlhšie na 5 rokov a najviac na 10 rokov ak ide o vysokoškolských 

pedagógov, ktorí sú zamestnaní na lekárskych, farmaceutických a veterinárnych fakultách a 

na pracoviskách verejných vysokých škôl, kde na výkon práce zamestnanca je potrebné 

skončenie určitého stupňa špecializačnej prípravy. Podľa § 77 ods. 4 Zákona o vysokých 

školách ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora aspoň tretí raz, 

pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov, a má, ak 

ide o funkciu docenta, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul 

„docent" alebo „profesor", a ak ide o funkciu profesora, vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul „profesor", získava právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou 

školou na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú až 

do dosiahnutia veku 70 rokov. Po ukončení 3. stupňa štúdia na lekárskej fakulte nadobúdajú 

jej absolventi odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. Následne, bez 

ohľadu na to, či sa lekár zamestná v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo na lekárskej 

fakulte, musí sa ďalej špecializovať. To znamená, že je povinný si ďalej zvyšovať svoju 

kvalifikáciu a nadobudnúť odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 

                                                           
73 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-55/07 (Bozen a iní) zo dňa 1. februára 2007. 
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činností.74 Pri špecializačnom štúdiu v súlade s § 72 ods. 2 Nariadenia vlády o odbornej 

spôsobilosti sa musí zároveň poskytovať aj zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej 

polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti pritom vo svojom § 3 považuje výkon pedagogickej činnosti za zdravotnícke 

povolanie no Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti výkon pedagogickej činnosti za 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepovažuje. Absurdná je tiež skutočnosť, že lekárske 

fakulty uskutočňujúce špecializačné štúdium, nemôžu do tohto štúdia zaradiť svojich 

vysokoškolských pedagógov, ktorí sa preto musia iba spoliehať na zhovievavosť 

štatutárnych orgánov ústavných zdravotníckych zariadení, že s nimi uzatvoria pracovnú 

zmluvu. 

 

 Po ukončení 3. stupňa štúdia na lekárskej fakulte nadobúdajú jej absolventi odbornú 

spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. Následne, bez ohľadu na to, či sa 

lekár zamestná v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo na lekárskej fakulte, musí sa 

ďalej špecializovať. Pri špecializačnom štúdiu sa musí zároveň poskytovať aj zdravotná 

starostlivosť v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. 

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti pritom považuje výkon pedagogickej 

činnosti za zdravotnícke povolanie no Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti výkon 

pedagogickej činnosti za poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepovažuje. Absurdná je tiež 

skutočnosť, že lekárske fakulty uskutočňujúce špecializačné štúdium, nemôžu do tohto 

štúdia zaradiť svojich vysokoškolských pedagógov, ktorí sa preto musia iba spoliehať na 

zhovievavosť štatutárnych orgánov ústavných zdravotníckych zariadení, že s nimi uzatvoria 

pracovnú zmluvu. Ak by sme si chceli porovnať lekárov, ktorí sú zamestnancami 

univerzitných nemocníc, fakultných nemocníc alebo špecializovaných nemocníc (ako 

ústavného zariadenia v riadiacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR) a lekárov, ktorí 

sú zamestnancami lekárskej fakulty v riadiacej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky, prišli by sme k znepokojujúcim záverom. lekári, ktorí sú zamestnancami 

ústavného zariadenia poskytujú zdravotnú starostlivosť, kým lekári ako zamestnanci 

lekárskej fakulty realizujú aj výučbu v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. Nie len, že poskytujú zdravotnú starostlivosť, ale zároveň demonštrujú jej 

poskytovanie študentom lekárskej fakulty a zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, 

ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy. Lekár ako 

zamestnanec lekárskej fakulty si musí plniť svoje povinnosti aj vo vzťahu k vedeckej 

činnosti formou účasti na grantoch a výskumných úlohách. 

 

 Rozdiel v odmeňovaní je daný rozdielnou právnou úpravou. Odmeňovanie lekárov 

ako zamestnancov ústavných zdravotníckych zariadení sa riadi § 80a Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, kým odmeňovanie lekárov ako zamestnancov 

lekárskej fakulty je upravené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

                                                           
74 CAPÍKOVÁ, S., FREEL, L., NOVÁKOVÁ, M.: Lekári v zdravotníckych zariadeniach versus lekári na 

lekárskych fakultách. In: Bratislavské právnické fórum 2016: Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí 

- pozitívny záväzok štátu. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 89. 
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“). Podľa § 80a ods. 1 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je základná zložka mzdy lekára pracujúceho v 

pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností a 

vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania, najmenej 1,25-násobok 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.75 Pre porovnanie: základná 

nástupná odmena lekára ako zamestnanca ústavného zdravotníckeho zariadenia je približne 

1260 eur a základný nástupný plat lekára ako zamestnanca lekárskej fakulty je približne 850 

eur.  

 

 V praxi býva situácia riešená samotnými štatutármi ústavných zdravotníckych 

zariadení. Keďže lekárska fakulta, univerzita ako taká, nie je poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti a ani nedrží povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, 

vysokoškolskí pedagógovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť a realizujúci výučbu musia 

byť zamestnancami univerzitnej nemocnice, fakultnej nemocnice alebo špecializovanej 

nemocnice. Hlavným argumentom vysokoškolských pedagógov je skutočnosť, že za 

nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti je objektívne zodpovedné ústavné 

zdravotnícke zariadenie, ktoré nemá pracovnoprávny vzťah s vysokoškolským pedagógom 

poskytujúcim zdravotnú starostlivosť. Z tohto dôvodu univerzitné nemocnice, fakultné 

nemocnice alebo špecializované nemocnice uzatvárajú s vysokoškolským pedagógom s titul 

docent alebo profesor pracovnú zmluvu s minimálnym rozsahom úväzku (0,2 alebo 0,4 

pracovného miesta). Horší prístup je však vo vzťahu k vysokoškolským pedagógom na 

pozícii asistenta alebo odborného asistenta, s ktorými býva uzatváraná pracovná zmluva 

s úväzkom 0,05 pracovného miesta.76 

  

                                                           
75 Napríklad v prípade odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností je starostlivosti 

je základná zložka mzdy lekára pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v 

zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej 2,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý 

dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy v súlade s § 80a ods. 2 

Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
76 CAPÍKOVÁ, S., FREEL, L., NOVÁKOVÁ, M.: Lekári v zdravotníckych zariadeniach versus lekári na 

lekárskych fakultách. In: Bratislavské právnické fórum 2016: Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí 

- pozitívny záväzok štátu. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 91. 
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3 Špecifické aspekty zamestnávania zdravotníckych pracovníkov 

 

 Zdravotnícky pracovníci predstavujú osobitnú kategóriu zamestnancov a to 

vzhľadom na výkon činností, ktoré zdravotnícke povolanie v sebe zahŕňa. Tieto osobitosti 

sú premietnuté tiež v pracovných podmienkach a v ich zakotvení v pracovnej zmluve. 

Najväčšie špecifiká vyplývajú najmä z organizácie pracovného času a to vrátane pracovnej 

pohotovosti, nočnej práce, práce nadčas. Nižšie uvedené podkapitoly reflektujú dané 

osobitosti, vysvetľujú a posudzujú ich právnu úpravu a to tiež s prihliadnutím na európsku 

právnu úpravu. 

 

3.1 Pracovný čas 

 

 Charta základných práv Európskej únie77 v článku 31 ods. 2 stanovuje: „Každý 

pracovník má právo na stanovenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, denný a 

týždenný odpočinok, ako aj každoročnú platenú dovolenku.“ V článku 52 ods. 1 charty sa 

uvádza: „Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť 

ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu 

dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je 

to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, 

alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.“  

 

 Aj za účelom naplnenia cieľa charty Európsky parlament a Rada Európskej únie 

prijali Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o 

niektorých aspektoch organizácie pracovného času (ďalej len ,,Smernica o pracovnom 

čase“) v súlade s čl. 137 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (súčasný článok 

153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Smernica o pracovnom čase stanovuje 

minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri organizácii pracovného času. 

Súdny dvor Európskej únie prijal záver, že požiadavky smernice týkajúce sa maximálnej 

dĺžky pracovného času, platenej ročnej dovolenky a minimálneho času odpočinku 

predstavujú „mimoriadne dôležité pravidlá sociálneho práva Spoločenstva, z ktorých má 

mať prospech každý pracovník.“78 

 

 Na tomto mieste je tiež dôležité uviesť, že Smernica o pracovnom čase stanovuje 

minimálne požiadavky na pracovníkov. Zaujímavá by teda bola otázka riešenia situácie 

pracovníkov s viac ako jednou pracovnou zmluvou. Smernica o pracovnom čase totiž 

výslovne neustanovuje, či jej ustanovenia obsahujú absolútne limity v prípade súbežných 

pracovných zmlúv s jedným alebo viacerými zamestnávateľmi alebo či sa uplatňujú na 

každý pracovnoprávny vzťah zvlášť. Prístup a postupy členských štátov sa v tejto otázke 

líšia. Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, 

                                                           
77 Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1). 
78 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-14/04 (Abdelkader Dellas a iní/Premier ministre a Ministre des Affaires 

sociales, du Travail et de la Solidarité) z 1. decembra 2005, body 40 – 41 a 49; Rozsudok Súdneho dvora EÚ  

C-124/05 (Federatie Nederlandse Vakbeweging/Staat der Nederlanden) zo 6. apríla 2006, bod 28. 



52 

 

Spojené kráľovstvo, Estónsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Holandsko a Slovinsko 

uplatňujú Smernicu o pracovnom čase na pracovníka. Na druhej strane Česká republika, 

Dánsko, Španielsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a 

Slovensko Smernicu o pracovnom čase uplatňujú na zmluvu. V Belgicku, Fínsku a vo 

Švédsku sa Smernica o pracovnom čase neuplatňuje na pracovníka, ak má viac ako jednu 

zmluvu s jedným zamestnávateľom, ale na zmluvu v situáciách, ak má pracovník viac ako 

jednu zmluvu s rôznymi zamestnávateľmi. Európska komisia v tejto veci zastáva názor, že 

v zmysle cieľa smernice zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov by sa 

obmedzenia priemerného týždenného pracovného času a denného a týždenného odpočinku 

mali v čo možno najväčšej miere uplatňovať na pracovníka.79 

 

 Pracovný čas je podľa § 85 ods. 1 Zákonníka práce charakterizovaný ako časový 

úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní 

povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Maximálna možná dĺžka priemerného týždenného 

pracovného času zamestnanca vrátane jeho práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.  

 

 Smernica o pracovnom čase vo svojom článku 6 ustanovuje povinnosť členských 

štátov prijať také opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť a zdravie pracovníkov tým, 

že týždenný pracovný čas bude obmedzený zákonmi, inými právnymi predpismi alebo 

správnymi opatreniami alebo kolektívnymi zmluvami alebo dohodami medzi sociálnymi 

partnermi a priemerný pracovný čas pre každé obdobie siedmich dní vrátane nadčasov 

neprekročí 48 hodín. Za určitých podmienok sa členský štát však môže odchýliť od takto 

stanovených podmienok pracovného času - táto výnimka sa v anglickom jazyku označuje 

slovom „opt-out“80 ako „individuálne vyviazanie sa“ príslušného zamestnanca z inak 

obvyklých limitov pracovného času.81  

  

 Konkrétne podmienky možno nájsť v článku 17 Smernice o pracovnom čase. Takúto 

osobitnú podmienku – výnimku z priemerného týždenného pracovného času stanoveného na 

48 hodín - predstavuje prípad lekárov v odbornej príprave. Navyše je možné odchýliť sa od 

ustanovení upravujúcich denný odpočinok, prestávky v práci a týždenný čas odpočinku 

v prípade činností spojených s potrebou nepretržitej služby alebo výroby, najmä v prípade 

služby súvisiacej s prijatím, liečením a/alebo starostlivosťou v nemocniciach alebo 

podobných zariadeniach, vrátane činností lekárov v odbornej príprave, rezidenčné inštitúcie 

a väznice. Takéto výnimky, odchýlenia sa,  sa môžu prijať prostredníctvom zákonov, iných 

                                                           
79 Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru o vykonávaní smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času členskými 

štátmi zo dňa 26.04.2017. 
80 „Opt-out“ momentálne umožňuje 18 členských štátov. Šesť z nich (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, 

Estónsko, Malta a Spojené kráľovstvo) povoľuje využitie opt-out vo všetkých sektoroch, zatiaľ čo zvyšných 

dvanásť (Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Holandsko, Rakúsko, 

Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko), výnimku obmedzuje na typy práce s intenzívnym využívaním 

pracovnej pohotovosti, ako sú zdravotnícke a pohotovostné služby. Chorvátsko a Rakúsko zaviedli opt-out 

v roku 2017. Zvyšných desať členských štátov (Dánsko, Írsko, Grécko, Taliansko, Litva, Luxembursko, 

Portugalsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko) opt-out nevyužíva. 
81 Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 831. 
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právnych predpisov alebo správnych opatrení alebo prostredníctvom kolektívnych zmlúv 

alebo dohôd medzi sociálnymi partnermi za predpokladu, že príslušným pracovníkom sa 

poskytne rovnocenný náhradný čas odpočinku alebo vo výnimočných prípadoch, keď nie je 

z objektívnych dôvodov možné poskytnúť rovnocenný náhradný čas odpočinku, sa 

dotknutým pracovníkom poskytne primeraná ochrana. 

  

 Členský štát má v súlade s článkom 22 Smernice o pracovnom čase82 možnosť 

neuplatňovať článok 6 pri zachovávaní všeobecných zásad ochrany bezpečnosti a zdravia 

pracovníkov a za predpokladu, že príjme nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že: 

a) Žiadny zamestnávateľ nevyžaduje, aby pracovník pracoval dlhšie ako 48 hodín počas 

doby siedmich dní, ktorá sa vypočíta ako priemer za obdobie nepresahujúce štyri 

mesiace, pokiaľ najprv nezískal súhlas pracovníka vykonávať takúto prácu. Na 

základe uvedeného ustanovenia článku 22 Smernice o pracovnom čase, ktorá má v 

časti maximálneho týždenného pracovného času priamu právnu účinnosť, teda 

možno prijať záver, že dojednanie pracovného času, ktorý by prevyšoval 48 

hodinový priemerný týždenný pracovný čas, musí byť len zmluvným dojednaním, to 

znamená, že s ním musí súhlasiť zamestnávateľ i zamestnanec. Na to, aby vznikla 

možnosť odchýlenia sa od priemerného týždenného pracovného času musí existovať 

nie len individuálna dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ale tiež 

informovaný súhlas zamestnanca musí byť vyjadrený výslovne a slobodne. Uvedené 

konštatuje aj judikatúra Súdneho dvora EÚ, napríklad v rozsudku zo dňa 9. 

septembra 2003 Landeshauptstadt Kiel proti Norbert Jaeger83. Uvedený rozsudok 

tiež stanovuje, že pracovná zmluva zamestnanca nemôže len odkazovať na 

kolektívnu zmluvu nakoľko vzniká riziko, že zamestnanec pri uzatváraní pracovnej 

zmluvy nevedel o obmedzení práv, ktoré sú mu priznané Smernicou o pracovnom 

čase.84 

b) Žiadnemu pracovníkovi nevznikne zo strany jeho zamestnávateľa ujma za to, že nie 

je ochotný súhlasiť s vykonávaním takejto práce85. V súlade s rozsudkom Súdneho 

dvora EÚ zo dňa 25. novembra 2000 Günter Fuß proti Stadt Halle môže byť ujmou 

napríklad jednostranné preradenie zamestnanca na inú prácu. Zamestnanec by mal 

v takomto prípade nárok na náhradu škody z dôvodu, že právo zamestnanca na 

minimálny denný odpočinok po vykonanej práci predstavuje jeho subjektívny nárok. 

c) Zamestnávateľ vedie aktuálne záznamy o všetkých pracovníkoch, ktorí vykonávajú 

takúto prácu. 

                                                           
82 Európsky parlament vo svojom stanovisku zo dňa 08.12.2008 vyjadril negatívny názor na uplatňovanie 

výnimky opt-out keď uviedol, že skúsenosti nadobudnuté pri uplatňovaní článku 22 ods. 1 Smernice 

o pracovnom čase dokazujú, že samotné individuálne konečné rozhodnutie neuplatňovať článok 6 Smernice 

o pracovnom čase je problematické, pokiaľ ide o ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov, ako aj o slobodnú 

voľbu pracovníka. Výnimka stanovená v uvedenom ustanovení by sa preto mala prestať uplatňovať. 
83 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-151/2002 (Jäger) z 9. septembra 2003. 
84 Pozri tiež Rozsudok Súdneho dvora EÚ C‑ 303/98 (Simap)  z 3. októbra 2000. 
85 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-429/2009 (Fuß II.) zo 14. novembra 2010, C-429/09 (Fuß III.) z 25. 

novembra 2010, C-243/09 (Fuß I.) zo 14. októbra 2010. 
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d) Záznamy sa dajú k dispozícii príslušným orgánom, ktoré môžu, z dôvodov spojených 

s bezpečnosťou a/alebo ochranou zdravia pracovníkov, zakázať alebo obmedziť 

možnosť prekročenia maximálneho týždenného pracovného času. 

e) Zamestnávateľ poskytne príslušným orgánom (príslušný inšpektorát práce alebo 

príslušný orgán dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) na ich 

žiadosť informácie o prípadoch, kedy pracovníci dali súhlas k práci presahujúcej 48 

hodín v dobe siedmich dní, čo sa vypočíta ako priemer za obdobie nepresahujúce 

štyri mesiace. 

 

 Vnútroštátny súd je oprávnený v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ 

overiť, či sú splnené podmienky ustanovené v článku 17 alebo v článku 22 ods. 1 Smernice 

o pracovnom čase týkajúce sa možnosti odchýliť sa od článku 6 smernice. Ako priamo 

vyjadril Súdny dvor EÚ: „Je dôležité, aby potrebný účinok práv priznaných zamestnancom 

smernicou bol zabezpečený v plnom rozsahu, čo nevyhnutne so sebou prináša povinnosť 

členských štátov zaručiť dodržanie všetkých minimálnych požiadaviek ustanovených 

smernicou, vrátane nároku na skutočný odpočinok.“86  

 

 Vyššie uvedené závery vyplývajúce zo Smernici o pracovnom čase sa premietli aj do 

Zákonníka práce, ktorý vo svojom §85a ods. 1 ustanovuje, že priemerný týždenný pracovný 

čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov 

po sebe nasledujúcich v prípade ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného 

predpisu, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Priemerný týždenný 

pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 

hodín. Jedná sa pritom o týždenný pracovný čas, ktorý je tvorený týždenným pracovným 

časom, prácou nadčas a neaktívnou pracovnou pohotovosťou zamestnanca vykonávanou na 

pracovisku zamestnávateľa. Zamestnanec, ktorý pracuje v súlade s § 85a Zákonníka práce 

má právo svoj súhlas s režimom maximálneho týždenného pracovného času odvolať. 

V prípade odvolania súhlasu je potrebné postupovať v súlade s § 15 a § 17 ods. 2 Zákonníka 

práce. Prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, 

zodpovedá dobrým mravom a súčasne právny úkon (v tomto prípade dovolanie súhlasu), na 

ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný zástupca alebo na ktorý 

neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred 

prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou 

predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo 

osobitný predpis. Odvolanie súhlasu by teda bolo platné aj v prípade aj v prípade 

nedodržania písomnej formy a nadobudlo by účinnosť uplynutím jedného mesiaca od jeho 

písomného oznámenia zamestnávateľovi. 

 

 V prípade, ak by zamestnanec nesúhlasil s týždenným pracovným časom 

prevyšujúcim 48 hodín (vrátane práce nadčas), zamestnávateľ ho nemôže postihovať alebo 

inak prenasledovať. Súdny dvor EÚ uviedol, že ,,Každá odchýlka od týchto minimálnych 

požiadaviek musí teda v celom rozsahu zaručiť, že dotknutý zamestnanec, ktorý sa vzdá 

                                                           
86 Rozsudok Súdneho dvora EÚ v právnej veci C-258/2010 (Grigore) zo 4. marca 2011, bod 3. 
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sociálneho práva, ktoré mu priamo priznáva táto smernica, tak urobí slobodne a pri plnej 

znalosti veci. Tieto požiadavky sú o to dôležitejšie, že zamestnanca treba považovať za 

slabšiu stranu pracovnej zmluvy, takže je nutné zabrániť tomu, aby zamestnávateľ obchádzal 

vôľu druhej zmluvnej strany alebo ju obmedzoval v právach bez jej výslovného súhlasu“87 

Preto aby bolo možné sa platne odchýliť d maximálneho týždenného pracovného času 

v trvaní 48 hodín stanoveného v článku 6 smernice 93/104, musí byť súhlas zamestnanca nie 

len individuálny, ale musí byť udelený aj výslovne a slobodne.88 Hoci Zákonník práce presne 

nevymedzuje, čo sa za postih a prenasledovanie považuje, analógiu možno hľadať 

v antidiskriminačnom práve. Ak by napríklad zamestnávateľ skončil pracovný pomer so 

zamestnancom a bolo by možné preukázať príčinnú súvislosť medzi odmietnutím súhlasu 

zamestnanca s predĺženým týždenným pracovným časom a skončením pracovného pomeru, 

takéto konanie možno považovať za postih zo strany zamestnávateľa. Zaujímavá by bola 

otázka skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Ak by totiž zamestnávateľ skončil 

pracovný pomer so zamestnancom v skúšobnej dobe z dôvodu, že zamestnanec nesúhlasí s 

predĺženým týždenným pracovným časom, mohli by sme uvažovať o konaní 

zamestnávateľa, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. V neposlednom rade by sme mohli 

uvažovať tiež o konaní, ktoré sa považuje za zneužitie výkonu práva a samozrejme 

diskriminačné konanie zamestnávateľa voči zamestnancovi. Všetky vyššie uvedené 

porušenia zákona by prichádzali do úvahy za predpokladu, že by existovala už spomenutá 

príčinná súvislosť medzi odmietnutím súhlasu zamestnanca s predĺženým týždenným 

pracovným časom a skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Samozrejme 

problematická by zostávala otázka dokazovania. Zaujímavé je v tomto prípade porovnanie 

zahraničných právnych úprav, ktoré napríklad práve z dôvodu predchádzania 

diskriminačnému konaniu a konaniu proti dobrým mravom zakazujú dohodnutie 

predĺženého týždenného pracovného času v rámci skúšobnej doby.89 

 

 V prípade dohodnutého predĺženého týždenného pracovného času sa vzťahujú na 

zamestnanca všetky ustanovenia Zákonníka práce upravujúce zákonné limity výkonu práce 

nadčas, pracovnú pohotovosť, prácu v noci, minimálnu dobu týždenného odpočinku po práci 

a minimálnu dobu odpočinku medzi dvoma zmenami. 

 

 Po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozhoduje zamestnávateľ o 

rovnomernom a nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času. V súlade s § 90 ods. 9 

Zákonníka práce je rozvrhnutie pracovného času zamestnávateľ povinný oznámiť 

zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň. 

 

 Kolektívna zmluva vo svojom čl. 18 ustanovuje, že pracovný čas zamestnanca je 37½ 

hodiny týždenne. Zamestnanec, ktorý má rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne 

vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas 36¼ 

                                                           
87 Rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ č. C-397/01 (Pfeiffer) zo dňa 5. októbra 2004, bod 82. 
88 ŠVEC, M., TOMAN, J.: Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok 1. Bratislava: 

Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s.781.  
89 Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 833. 
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hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo nepretržitej 

prevádzke má pracovný čas 35 hodín týždenne v súlade s § 85, § 85a a § 231 ods. 1 

Zákonníka práce. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť 

zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň. Priemerný 

týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za 

obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho 

zamestnanca podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného 

času súhlasí. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce 

nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín. Zamestnanec má právo odvolať súhlas podľa odseku 5; 

odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od doručenia písomného oznámenia 

o odvolaní súhlasu zamestnávateľovi. Kratší rozsah pracovného času (ako 48 hodín za 

obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípad) je možné individuálne dojednať 

v pracovnej zmluve so zamestnávateľom a v uvedenom prípade pôjde o pracovný pomer na 

kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce. Na základe vyššie uvedeného je možné 

prijať záver, že kolektívna zmluva v tejto časti korešponduje s ustanoveniami Zákonníka 

práce. 

 

 Za účelom kontroly dodržiavania pracovného času má zamestnávateľ povinnosť 

evidovať pracovný čas. V rámci riadiacej a organizačnej funkcie je možné preniesť časť 

povinností súvisiacich s evidenciou pracovného času na zamestnanca. Zamestnávateľ má 

však povinnosť pracovný čas zamestnanca rozvrhnúť, pričom optimálnym nástrojom na 

zavedenie súčinnosti zamestnanca pri evidencii pracovného času môže byť vnútropodnikový 

predpis zamestnávateľa – pracovný poriadok. Spoluúčasť zamestnanca na vedení evidencie 

pracovného času môže byť dohodnutá aj v pracovnej zmluve. Ak zamestnávateľ dohodne 

súčinnosti zamestnanca pri evidencii pracovného času už v pracovnej zmluve alebo inej 

osobitnej dohode, mal by sa vyhnúť situácii, keď v spomínaných dohodách zamestnancom 

súčasne zavedie i možnosť rozvrhovania pracovného času, a to aj hoci rámcovým spôsobom. 

Ak by totiž prišlo k zmene rozvrhu pracovného času, vyžadoval by sa súhlas zamestnanca s 

každou takouto zmenou, išlo by o zmenu obsahu pracovného pomeru a malo by prísť k 

uzatvoreniu dodatku k pracovnej zmluve, čo je vždy pochopiteľne podmienené súhlasom 

zamestnanca.90 

 

3.1.1. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času 

  

 Zákonník práce vymedzuje rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas kogentným 

spôsobom. O rovnomerne rozvrhnutý týždenný pracovný čas ide vtedy, keď pracovný čas v 

jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín a rozsah pracovného času v rámci jedného 

týždňa je rovnaký alebo maximálne o tri hodiny rozdielny. Priemerný týždenný pracovný 

čas nesmie pritom v určitom období, najviac štvortýždňovom (rozvrhové obdobie), 

presahovať hranicu pre ustanovený týždenný pracovný čas. Do dĺžky pracovnej zmeny sa 

                                                           
90 OLŠOVSKÁ, A.: Ponuková povinnosť zamestnávateľa a právna istota. In.: Societas et iurisprudentia. roč. 

5, č. 3 (2017), s. 42-59. 
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nezapočítava prestávka na jedenie a odpočinok a práca nadčas. Zamestnávateľ rozvrhuje 

týždenný pracovný čas v zásade na päť pracovných dní v týždni. 

 

3.1.2. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času 

 

 V súlade s § 87 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený nerovnomerne 

rozvrhnúť pracovný čas iba vtedy ak povaha práce alebo podmienky prevádzky91 

nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný 

týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov 

ustanovený týždenný pracovný čas. Uvedené neznamená, že zamestnávateľ môže 

nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas iba na obdobie 4 mesiacov. Po uplynutí 4 mesiacov 

nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času má zamestnávateľ možnosť opäť rozvrhnúť 

pracovný čas nerovnomerne s rovnakým obdobím najviac na štyri mesiace. Na takto 

nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času je zamestnávateľ povinný sa dohodnúť buď so 

zamestnancom alebo so zástupcami zamestnancov v závislosti od toho, ktorý spôsob 

zamestnávateľ uprednostňuje, pričom si je samozrejme potrebné uvedomiť, že dohoda 

uzatvorená so zamestnancom je platná len vo vzťahu k tomuto konkrétnemu zamestnancovi. 

Dohoda nemusí mať pre jej platnosť písomnú formu, ale samozrejme z hľadiska právnej 

istoty je písomná forma dohody preferovaná. Dohoda môže byť uzatvorená ako súčasť 

pracovnej zmluvy, poprípade ako zmena pracovnej zmluvy no môže byť uzatvorená aj popri 

pracovnej zmluve, čo v konečnom dôsledky spôsobuje zmenu obsahu pracovného pomeru. 

Na to, aby mala takto uzatvorená dohoda so zamestnancom rovnakú právnu silu ako dohoda 

uzatvorená so zástupcami zamestnancov musí byť dodržaná podmienka, že dohoda sa 

uzatvára iba na obdobie, ktoré nepresahuje 4 mesiace.92  

  

 Výnimku zo štvormesačného rozvrhového obdobia predstavujú činnosti, pri ktorých 

sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce kedy možno rozvrhové obdobie predĺžiť 

až na 12 mesiacov (nejedná sa o obdobie kalendárneho roka, ale ide o obdobie každých 12 

mesiacov preto je dôležité, kedy je ustanovený začiatok plynutia nerovnomerne 

rozvrhnutého pracovného času). Z praxe je možné konštatovať, že sa prevažne bude jednať 

o sezónne práce, no zákonodarca všeobecnou formuláciou o nerovnomernom rozvrhnutí 

pracovného času na obdobie najviac 12 mesiacov nelimitoval použitie daného ustanovenia 

Zákonníka práce iba na sezónne práce. Zamestnávateľ môže rozvrhové obdobie predĺžiť až 

na 12 mesiacov len na základe dohody so zástupcami zamestnancov alebo na základe 

kolektívnej zmluvy, pričom takúto dohodu nemožno nahradiť jednostranným rozhodnutím 

                                                           
91 Podmienkou nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času je alternatívne naplnenie požiadavky povahy 

práce alebo požiadavky podmienok prevádzky. Zákonník práce však neobsahuje definíciu pojmov povaha 

práce a podmienky prevádzky. Pre zadefinovanie týchto pojmov bude potrebné vychádzať napríklad aj z 

predmetu činnosti zamestnávateľa. Dôležité je tiež si uvedomiť, že pracovný čas nemusí byť nerovnomerne 

rozvrhnutý pre všetkých zamestnancov, ale kľudne to môže byť len ich časť, napríklad časť zamestnancov 

vykonávajúcich určitý druh prác. 
92 Štvormesačný limit na výpočet maximálneho pracovného času je napríklad prekročený v Nemecku, 

Bulharsku a Slovinsku, kde je stanovený na 6 mesiacov, a v Španielsku, kde je to až 12 mesiacov. Neobmedzuje 

sa na činnosti uvedené v článku 17 ods. 3 smernice. 
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zamestnávateľa ani individuálnou dohodou so zamestnancom bez ohľadu na to, či u 

zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov alebo nie (individuálnu dohodu je možné 

uzatvoriť v prípade 4 mesačného rozvrhového obdobia). V prípade ak by zástupcovia 

zamestnancov nesúhlasili s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, zamestnávateľ 

nemôže autonómne o ňom rozhodnúť bez rizika pracovnoprávnych sankcií poprípade 

sankcií zo strany inšpektorátu práce. Priemerný týždenný pracovný čas počas tohto obdobia 

rovnako nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas. Článok 16 Smernice 

o pracovnom čase ustanovuje, že členské štáty môžu ustanoviť pre uplatňovanie 

maximálneho týždenného pracovného času referenčné obdobie, ktoré nepresahuje 4 

mesiace. Článok 18 Smernice o pracovnom čase však obsahuje výnimku, podľa ktorej sa 

možno od takto stanoveného referenčného (rozvrhového) obdobia odchýliť a to 

prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo dohôd uzavretých medzi sociálnymi partnermi 

na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni alebo v súlade s pravidlami ustanovenými v týchto 

zmluvách, prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo dohôd uzavretých medzi sociálnymi 

partnermi na nižšej úrovni. Ďalej je takto stanovená odchýlka povolená len za predpokladu, 

že príslušným pracovníkom sa poskytne rovnocenný náhradný čas odpočinku alebo, vo 

výnimočných prípadoch, kde z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť taký čas 

odpočinku, sa príslušným pracovníkom poskytne primeraná ochrana. 

  

 Zamestnávateľovi je daná zákonná možnosť zmeniť svoje rozhodnutie 

o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a to presne za tých istých podmienok, za 

akých toto rozhodnutie mohol urobiť. To znamená, že ak sa jedná o nerovnomerné 

rozvrhnutie pracovného času do štyroch mesiacov, zamestnávateľ sa môže dohodnúť buď 

so zamestnancom alebo so zástupcami zamestnancov. Pri dlhšom rozvrhovom období ako 

štyri mesiace (maximálne 12 mesiacov) sa zamestnávateľ môže o zmene nerovnomerného 

rozvrhnutia pracovného času dohodnúť len so zástupcami zamestnancov alebo na základe 

kolektívnej zmluvy. 

 

 V rozvrhovom období (či už 4 – mesačnom alebo 12 – mesačnom) existuje možnosť 

väčších rozdielov rozsahu pracovného času v jednotlivých týždňoch no stále musí byť 

dodržaný aspoň 8-hodinový denný odpočinok po práci, ako aj minimálny týždenný 

odpočinok po vykonanej práci.  

  

 V súlade s § 87 ods. 3 Zákonníka práce možno nerovnomerne rozvrhnúť pracovný 

čas iba na základe individuálnej dohody so zamestnancom so zdravotným postihnutím, 

s tehotnou ženou, so ženou alebo mužom, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, 

s osamelým zamestnancom, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. Jedná sa 

o osobitne chránené kategórie zamestnancov. 

 

 Pracovný čas pri nerovnomernom rozvrhnutí nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 

24 hodín. Takto stanovená maximálna dĺžka pracovného času korešponduje s ustanoveniami 

Smernice o pracovnom čase. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že Zákonník práce 

obsahuje vo svojom § 87 ods. 4 pojem pracovný čas, pričom použitie tohto pojmu nie je 

správne. Je dôležité rozlišovať medzi pojmami pracovný čas a pracovná zmena pričom 
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samotný Zákonník práce medzi týmito pojmami dostatočne nerozlišuje. Napríklad vyššie 

uvedené ustanovenie § 87 ods. 4 Zákonníka práce stanovuje maximálnu dĺžku pracovného 

času, no v skutočnosti hovorí o dĺžke pracovnej zmeny. Rozdielnosť pojmov možno vidieť 

napríklad v skutočnosti, že do pracovnej zmeny sa nezapočítava práca nadčas. Ďalší príklad 

diferenciácie medzi pracovným časom a pracovnou zmenou možno nájsť v § 92 Zákonníka 

práce, ktorý ustanovuje, že odpočinok medzi dvoma zmenami možno skrátiť na 8 hodín, to 

znamená, že maximálny denný pracovný čas môže byť 16 hodín a to vrátane práce nadčas 

a maximálna možná dĺžka pracovnej zmeny bez práce nadčas je možná v rozsahu 12 hodín 

denne aj to len v prípade zamestnanca staršieho ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a 

pri turnusovej práci, pri naliehavých poľnohospodárskych prácach, pri poskytovaní 

univerzálnej poštovej služby, pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie 

nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov, a pri mimoriadnych 

udalostiach.93 

 

 V prípade porovnania ustanovenia § 87 Zákonníka práce s §85a upravujúceho 

pracovný čas zdravotníckeho pracovníka možno dôjsť k záveru, že nerovnomerné 

rozvrhnutie pracovného času podľa § 87 Zákonníka práce predstavuje všeobecnú 

pracovnoprávnu úpravu (lex generalis) a § 85a Zákonníka práce je v tomto prípade lex 

specialis.94 Zvýšený rozsah týždenného pracovného času pre zdravotníckeho pracovníka 

predstavuje výnimku k maximálnej dĺžke týždenného pracovného času upraveného jednak 

Zákonníkom práce, ale i Smernicou o pracovnom čase. Keďže lex specialis má vždy 

prednosť pred lex generalis, zdravotnícky pracovník je obmedzený v jeho možnosti 

dohodnúť si nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času na obdobie dlhšie ako 4 mesiace. 

Takto stanovené rozvrhové obdobie pre zdravotníckeho pracovníka nie je možné meniť ani 

dohodnúť inak, iba v súlade so Zákonníkom práce v dĺžke štyroch po sebe nasledujúcich 

bežných mesiacov. Po uplynutí 4 mesiacov môže zamestnávateľ po splnení podmienok § 

85a Zákonníka práce opäť rozvrhnúť pracovný čas s rovnakým maximálnym obdobím 

štyroch mesiacov. Článok 18 ods. 2 kolektívnej zmluvy ustanovuje, že pracovný čas 

zamestnancov v trojzmennej, dvojzmennej a nepretržitej prevádzke je pracovný čas 

rozvrhnutý nerovnomerne. 

 

 Ako už bolo spomenuté vyššie, na zdravotníckeho pracovníka s dohodnutým 

predĺženým týždenným pracovným časom sa vzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce 

upravujúce zákonné limity výkonu práce nadčas, pracovnú pohotovosť, prácu v noci, 

minimálnu dobu týždenného odpočinku po práci a minimálnu dobu odpočinku medzi dvoma 

zmenami. 

 

 

 

                                                           
93 § 92 ods. 2 Zákonníka práce 
94 Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 833. 
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3.2 Prestávky v práci 

  

 Na základe znenie čl. 4 Smernice o pracovnom čase majú členské štáty povinnosť 

prijať opatrenia nevyhnuté na zabezpečenie toho, ,,aby v prípadoch, kde je pracovný deň 

dlhší ako šesť hodín, mal každý pracovník nárok na prestávku na odpočinok, ktorej 

podrobnosti vrátane dĺžky a podmienok na ich priznanie budú stanovené kolektívnymi 

zmluvami alebo dohodami uzatvorenými medzi sociálnymi partnermi alebo, ak takéto 

dohody nie sú, vnútroštátnymi právnymi predpismi.“ Prestávky v práci predstavujú 

univerzálnu a bezpodmienečnú povinnosť zamestnávateľa. V súlade s § 91 ods. 5 Zákonníka 

práce sa prestávky na odpočinok a jedenie nezapočítavajú do pracovného času95, nepatrí za 

ne mzda ani náhrada mzdy, počas trvania prestávky dochádza k suspenzácii pracovného 

záväzku a zamestnanec nie je povinný zdržiavať sa na pracovisku alebo plniť pokyny 

zamestnávateľa s výnimkou dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.96 

Prestávky v práci na jedenie a odpočinok nie sú síce súčasťou pracovného času, ale sú 

súčasťou obsahu pracovného záväzku zamestnanca. V súlade s § 90 ods. 3 Zákonníka práce 

má zamestnávateľ voči zamestnancovi informačnú povinnosť a to konkrétne je 

zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi prestávky v práci najmenej týždeň vopred a 

s platnosťou najmenej na týždeň v písomnej forme a takéto oznámenie musí byť k dispozícii 

na mieste, ktoré je zamestnancom prístupné. Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky 

na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia môže zamestnávateľ dohodnúť so zástupcami 

zamestnancov, je odporúčané a aj v praxi vítané upraviť si podrobnejšie podmienky v rámci 

kolektívnej zmluvy, v pracovnom poriadku alebo v inom vnútornom predpise. V jednom 

z uvedených predpisov je možné napríklad určiť pravidlá správania sa zamestnancov počas 

ich prestávky spôsobom, ktorý nebude rušiť prestávku alebo odpočinok ostatných 

zamestnancov. 

 

 Zákonník práce vo svojom § 91 ods. 1 zakotvuje prestávku na odpočinok a jedenie 

v trvaní 30 minút pre zamestnanca, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín. 

Zamestnávateľ sa tiež môže dohodnúť so zástupcami zamestnancov na dlhšom trvaní 

prestávky na odpočinok a jedenie. V prípade ak by na pracovisku nepôsobili zástupcovia 

zamestnancov, zamestnávateľ postupuje autonómne. Pri prácach, ktoré sa nemôžu prerušiť, 

sa musí zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas 

na odpočinok a jedenie97, pričom z výkladu Zákonníka práce možno prijať záver, že trvanie 

prestávky pri prácach bez možnosti prerušenia bude kratšie ako 30 minút. Pri prácach, ktoré 

sa nemôžu prerušiť sa prestávka započítava do pracovného času no v prípade ak má 

zamestnávateľ za to, že je možné prerušiť prácu zamestnanca a čerpať prestávku a 

zamestnanec ju z vlastnej vôle nevyužije, nemôže sa domáhať, aby mu zamestnávateľ za 

                                                           
95 Uvedené neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na 

odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom, ďalej ak ide o prestávku na dojčenie, prerušenie práce 

vodiča motorového vozidla na kratšie ako desať minút a tiež prestávku poskytovanú z dôvodov zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Všetky z uvedených prestávok sa započítavajú do 

pracovného času. 
96 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 42/2006. 
97 Pozri tiež rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 42/2006. 
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túto dobu poskytol náhradu mzdy. Rozhodujúca je totiž skutočnosť, akú konkrétnu prácu 

zamestnanec vykonáva a nie v akej prevádzke pracuje. V prípade, ak v nepretržitej 

prevádzke zamestnávateľ zamestnancom nariadi v konkrétnom časovom úseku čerpanie 

prestávky, zamestnanec nemôže žiadať jej preplatenie s argumentom, že jej čerpanie mu 

nedovoľovala technologická a funkčná neprerušiteľnosť zmennej prevádzky.98 Pri pružnom 

pracovnom čase bývajú prestávky na jedenie a odpočinok poskytované v rámci základného 

pracovného času a to po troch hodinách od jeho začiatku. Zamestnávateľ má právo určiť 

prestávku na obed a v takom prípade je záväzná pre tých zamestnancov, ktorým bola takto 

určená. Prestávku určenú zamestnávateľom je možné využiť buď na jedenie alebo na 

odpočinok. Prestávku na jedenie a odpočinok je možné tiež dohodnúť aj v pracovnej zmluve 

v rámci dojednania o ďalších podmienkach. Takto dojednané podmienky nie je možné 

jednostranne meniť nakoľko sa jedná o dohodu účastníkov. Zmena by bola možné iba 

postupom v súlade s § 54 Zákonníka práce ak by sa zamestnanec a zamestnávateľ písomne 

dohodli na zmene obsahu pracovnej zmluvy.99 

 

  Je na zamestnávateľovi, aby svojím vnútorným predpisom alebo organizačným 

pokynom sám vymedzil charakter vykonávanej práce. Okrem prestávok v práci na jedenie 

a odpočinok je dôležité spomenúť bezpečnostné prestávky, ktoré sú typické najmä pre oblasť 

dopravy. Rozdiel medzi bezpečnostnými prestávkami a prestávkami na jedenie a odpočinok 

spočíva v tom, že bezpečnostné prestávky sa započítavajú do pracovného času a teda patrí 

za ne zamestnancovi mzda alebo plat. Podrobnejšiu úpravu bezpečnostných prestávok 

možno nájsť v kolektívnej zmluve, vo vnútorných predpisoch zamestnávateľa alebo 

vyplývajú z osobitných predpisov. 

 

3.3 Nepretržitý denný odpočinok 

 

 Na základe čl. 2 ods. 9 Smernice o pracovnom čase má každý pracovník nárok na 

primeraný odpočinok, ktorým sa rozumie nárok pracovníkov na pravidelný čas odpočinku 

,,trvanie ktorého je vyjadrené v jednotkách času a ktorý je dostatočne dlhý a nepretržitý, aby 

sa zabezpečilo, že v dôsledku vyčerpania alebo iného nepravidelného rozvrhnutia práce 

nespôsobia úraz ani sebe ani spolupracovníkom alebo iným osobám a že si ani krátkodobo 

ani dlhodobo nepoškodia zdravie.“ Denný odpočinok je bližšie špecifikovaný v rámci čl. 3 

Smernice o pracovnom čase, podľa ktorého majú členské štáty povinnosť prijať opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby každý pracovník mal nárok na minimálny denný odpočinok 

trvajúci 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín. Zákonník práce korešponduje 

so Smernicou o pracovnom čase a vo svojom § 92 ods. 1 ustanovuje povinnosť 

zamestnávateľa rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a 

začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v 

priebehu 24 hodín. Jedná sa o minimálny čas odpočinku, ktorý je zamestnávateľ povinný 

                                                           
98 Stanovisko Ústavného súdu ČR 2387/10 (Krajský súd Hradec Králové, sp. zn. 20 Co 194/2010). 
99 Pozri tiež rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1395/2010. 
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dodržať, ibaže by existoval jeden z taxatívnych dôvodov, ktoré umožňujú odchýliť sa od 

takto stanoveného minimálneho rámca nepretržitého denného odpočinku. 

 

 Možnosť odchýliť sa od minimálne stanoveného nepretržitého denného odpočinku 

zakotvuje Zákonník práce i Smernica o pracovnom čase. Pri zachovaní náležitého zreteľa na 

všeobecné zásady ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov ustanovuje čl. 17 bod 1-4  

možnosť členských štátov odchýliť sa od uplatňovania článkov minimálneho nepretržitého 

denného odpočinku,  

a) keď vzhľadom na osobitnú povahu príslušných činností sa trvanie pracovného času 

nemeria a/alebo nie je vopred určené alebo si ho môžu určiť sami pracovníci, tzv. 

autonómni pracovníci ako napríklad manažéri s právomocou nezávislého 

rozhodovania,  vlastníci rodinných podnikov alebo pracovníci slúžiaci náboženské 

obrady v kostoloch a náboženských komunitách; 

b) v prípade činností spojených s potrebou nepretržitej služby alebo výroby, najmä 

služby súvisiace s prijatím, liečením a/alebo starostlivosťou v nemocniciach alebo 

podobných zariadeniach, vrátane činností lekárov v odbornej príprave, rezidenčné 

inštitúcie a väznice; 

c) v prípade práce na zmeny vždy, keď pracovník strieda zmenu a nemôže si vziať 

denný a/alebo týždenný čas odpočinku medzi skončením jednej zmeny a začiatkom 

ďalšej zmeny. 

  

 V niektorých prípadoch členské štáty do vnútroštátnej definície nezahŕňajú všetky 

kritériá uvedené v článku 17 ods. 1 Smernice o pracovnom čase100. Niektoré legislatívne 

texty napríklad vynímajú pracovníka, ktorý pracuje z domu101, dosahuje trojnásobok 

minimálnej mzdy102, zastáva funkciu mimoriadneho významu alebo stupňa dôvery a zarába 

sedemnásobok zákonnej minimálnej mzdy103. Samozrejme splnenie uvedených kritérií 

nemusí automaticky znamenať a zaručovať splnenie kritérií stanovených Smernicou 

o pracovnom čase. 

 

 Uvedené odchýlky je možné prijať v súlade s čl. 17 bodom 2 Smernice o pracovnom 

čase prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení alebo 

prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo dohôd medzi sociálnymi partnermi za 

predpokladu, že príslušným pracovníkom sa poskytne rovnocenný náhradný čas odpočinku 

alebo že vo výnimočných prípadoch, keď nie je z objektívnych dôvodov možné poskytnúť 

rovnocenný náhradný čas odpočinku, sa dotknutým pracovníkom poskytne primeraná 

                                                           
100 Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru o vykonávaní smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času členskými 

štátmi zo dňa 26.04.2017. 
101 Luxembursko (Zákonník práce, článok L.211 – 3). 
102 Holandsko (Vyhláška o pracovnom čase zo 4. decembra 1995, článok 2.1:1). 
103 Maďarsko (Zákon I z roku 2012 – Zákonník práce, oddiely 208 a 209). 
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ochrana. Doby odpočinku podľa článku 2 Smernice o pracovnom čase predpokladajú, že sú 

pravidelné, dostačujúco dlhé a kontinuálne.104 

 

 V rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v právnej veci Jäger bol prijatý záver, že ak členský 

štát skráti denný odpočinok zamestnancovi, takéto skrátenie musí byť kompenzované 

poskytnutím náhradného odpočinku v takom počte po sebe nasledujúcich hodín, ktorý 

zodpovedá skráteniu času odpočinku ešte pred začatím ďalšej pracovnej doby. Ak sa  takýto 

čas odpočinku poskytne v inom čase, ktorý už nie je priamo spojený s predĺženým 

pracovným časom v dôsledku nadčasovej práce, spravidla nezohľadňuje primeraným 

spôsobom potrebu dodržať základné zásady ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov.105  

Z rozhodnutia teda vyplýva dôležitý záver, že rovnocenná doba náhradného odpočinku sa 

má poskytovať zamestnancovi v čase, ktorý nasleduje hneď po príslušnom pracovnom čase.  

 

 Zákonník práce obsahuje možnosť skrátiť nepretržitý denný odpočinok v § 92 ods. 2 

podľa ktorého môže zamestnávateľ skrátiť odpočinok až na osem hodín zamestnancovi 

staršiemu ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých 

poľnohospodárskych prácach, pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, pri naliehavých 

opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie 

zamestnancov, a pri mimoriadnych udalostiach. Dohoda medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom nie je prípustná ak by išlo o skrátenie denného nepretržitého odpočinku 

z dôvodov iných ako taxatívne uvedených v Zákonníku práce. Ak by boli naplnené taxatívne 

dôvody skrátenia denného nepretržitého odpočinku, takéto skrátenie pod hranicu 8 hodín nie 

je prípustné ani ak by s tým zamestnanec súhlasil. Dôležitá je posledná veta odseku 2, podľa 

ktorej ak zamestnávateľ skráti minimálny odpočinok je povinný dodatočne poskytnúť 

zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok, pričom takýto 

náhradný odpočinok má byť poskytnutý zamestnávateľom automaticky bez toho, aby oň 

musel zamestnanec žiadať.  

 

 S prihliadnutím na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Jäger a tiež berúc do úvahy 

judikatúru Súdneho dvora EÚ možno prijať záver, že poskytnutie náhradného odpočinku do 

30 dní pri skrátení denného nepretržitého odpočinku na úroveň ôsmich hodín podľa § 92 

ods. 2 Zákonníka práce je v rozpore so Smernicou o pracovnom čase a tiež s 

ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ nakoľko nevykazuje znaky rovnocennej doby 

odpočinku. Skutočnosť, že je stanovený pridlhý časový rámec na poskytnutie náhradného 

odpočinku je však nedostatkom viacerých vnútroštátnych úprav členských štátov.106 

Niektoré členské štáty pri určitých činnostiach alebo v určitých sektoroch umožňujú, aby sa 

rovnocenná náhrada zameškaných častí denného odpočinku poskytla v obdobiach od 14 dní 

                                                           
104 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-428/2009 (Union syndicale Solidaires Isère) zo 14. októbra 2010, bod 37 

a 71. 
105 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-151/2002 (Jäger) z 9. septembra 2003. 
106 Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru o vykonávaní smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času členskými 

štátmi zo dňa 26.04.2017. 
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do 6 mesiacov107, niektoré umožňujú poskytnutie rovnocennej náhrady zameškaných častí 

týždenného odpočinku v období od 6 týždňov do 6 mesiacov od zameškania odpočinku.108 

Pre komplexnosť je potrebné uviesť, že viaceré členské štáty v časti nepretržitého denného 

odpočinku netransponovali Smernicu o pracovnom čase správne a vnútroštátna legislatíva 

tak presahuje rámec povolených odchýlok. Napríklad nie je uložená povinnosť poskytovať 

pracovníkom, ktorých sa to týka, rovnocenný náhradný čas odpočinku, nie je umožnená 

finančná náhrada za zmeškaný odpočinok,109 nie je ustanovený náhradný čas odpočinku 

rovnocenný danému skráteniu.110 

 

3.4 Nepretržitý odpočinok v týždni 

 

 Vychádzajúc z článku 5 Smernice o pracovnom čase, členské štáty majú povinnosť 

prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby za každé obdobie siedmich dní mal 

pracovník nárok na minimálny neprerušovaný odpočinok v trvaní aspoň 24 hodín plus 

jedenásťhodinový denný odpočinok. V prípade, že je to zdôvodnené objektívnymi, 

technickými alebo organizačnými podmienkami, môže sa uplatňovať minimálny čas 

odpočinku 24 hodín. Článok 16 Smernice o pracovnom čase stanovuje referenčné obdobie, 

ktoré nemôže presiahnuť 14 dní. Uvedených 14 dní je teda maximálna možná dĺžka obdobia, 

v rámci ktorého má zamestnávateľ povinnosť dorovnať zamestnancovi odpočinok v týždni 

ak takýto odpočinok čerpal len v dĺžke 24 hodín. Článok 17 ods. 2 Smernice o pracovnom 

čase upravuje možné odchýlky tak ako tomu bolo pri nepretržitom dennom odpočinku, tzn. 

prípadné odchýlky sa môžu prijať prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov 

alebo správnych opatrení alebo prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo dohôd medzi 

sociálnymi partnermi za predpokladu, že príslušným pracovníkom sa poskytne rovnocenný 

náhradný čas odpočinku alebo že vo výnimočných prípadoch, keď nie je z objektívnych 

dôvodov možné poskytnúť rovnocenný náhradný čas odpočinku, sa dotknutým pracovníkom 

poskytne primeraná ochrana. Nepretržitý odpočinok v práci nemôže byť v rámci vyššie 

uvedeného odchylne upravený v rámci pracovnej zmluvy. Jedným z dôvodov na odchylnú 

                                                           
107 Belgicko (Zákon o verejnom sektore zo 14. decembra 2000, článok 7); Česká republika (Zákon č. 262/2006 

– Zákonník práce, § 90a a 92); Nemecko (Zákon o pracovnom čase zo 6. júna 1994, články 5.2 a 5.3); 

Španielsko (zákon č. 55/2003 zo 16. decembra 2003 o rámcovom štatúte zákonných pracovníkov v 

zdravotníctve, článok 54); Rakúsko (Zákon č. 33/1979 o zamestnávaní štátnych zamestnancov, oddiel 48a); 

Rakúsko (Zákon č. 461/1969 o pracovnom čase, oddiel 12); Slovinsko [Zákon o pracovnoprávnych vzťahoch 

(ERA-1) 2013, článok 158]; Slovinsko (Zákon č. 72/06 – ZZdrS UPB3 o lekároch, článok 41d, Zákon č. 23/05 

– ZZdej UPB2 o zdravotníckych službách); Slovensko (Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce, § 92 ods. 

2); Fínsko (Zákon č. 605/1996 o pracovnom čase, oddiel 29). 
108 Česká republika (zákon č. 262/2006 – Zákonník práce, § 90a a 92); Slovinsko [Zákon o pracovnoprávnych 

vzťahoch (ERA-1) 2013, článok 158]; Slovinsko (Zákon č. 72/06-ZZdrS UPB3 o lekároch, článok 41d, Zákon 

č. 23/05 –ZZdej UPB2 o zdravotníckych službách); Slovensko (Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce, § 

93 ods. 5); Fínsko (Zákon č. 605/1996 o pracovnom čase, oddiel 32). 
109 Belgicko (Zákonník práce zo 16. marca 1971, oddiel VI článok 38), Francúzsko (L.3132-5 Zákonníka 

práce); Francúzsko (D-3131 – 2 Zákonníka práce); Fínsko (Zákon č. 605/1996 o pracovnom čase, oddiel 32); 

Francúzsko (vyhláška 2000-815 z 25. augusta 2000 o pracovnom čase vo verejnom sektore, článok 3)34; 

Fínsko (Zákon č. 605/1996 o pracovnom čase, oddiel 32). 
110 Nemecko (Zákon o pracovnom čase, článok 7 ods. 2a a článok 7ods. 9). 
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právnu úpravu je podľa čl. 17 ods. 3 Smernice o pracovnom čase tiež výkon činností 

spojených s potrebou nepretržitej služby alebo výroby a to najmä služby súvisiace s prijatím, 

liečením a/alebo starostlivosťou v nemocniciach alebo podobných zariadeniach, vrátane 

činností lekárov v odbornej príprave. Odsek 2 a odsek 3 Smernice o pracovnom čase je 

pritom potrebné vykladať autonómne, to znamená, že odsek 3 nie je podmienený odsekom 

2.111 Členský štát je povinný vykonať odchýlky od zásad ustanovených Smernicou 

o pracovnom čase s presnosťou a jasnosťou. Tieto odchýlky sa podľa judikatúry Súdneho 

dvora EÚ majú obmedziť na nevyhnutné minimum.112 Súdny dvor EÚ v rozhodnutí Accardo 

zdôrazňuje potrebu poskytnúť rovnocennú náhradu odpočinku. Vnútroštátny súd je 

oprávnený posudzovať, že zamestnancovi boli poskytnuté takéto rovnocenné náhradné doby 

odpočinku. V prípade neoprávneného skrátenia denného i týždenného nepretržitého 

odpočinku po práci by zamestnancovi bolo odopreté subjektívne právo na odpočinok, ktoré 

Smernica o pracovnom čase v súlade so svojim čl. 5 stanovuje ako minimálny štandard. 

Preto nie je možné ani uprednostniť ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorá by bola v rozpore 

s čl. 5 Smernice o pracovnom čase.113 

 

 Slovenská právna úprava upravuje ,,štandardné“ rozvrhnutie nepretržitého 

týždenného odpočinku v § 93 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorých je 

zamestnávateľ povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva 

po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu 

alebo na nedeľu a pondelok. Toto je jediný možný spôsob rozvrhnutia nepretržitého 

týždenného odpočinku po práci, ktorý možno aplikovať na zamestnanca mladšieho ako 18 

rokov. Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú takto rozvrhnúť pracovný čas 

zamestnanca, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v 

iných dňoch týždňa. Musí ísť pritom o zamestnanca staršieho ako 18 rokov. Ustanovenie § 

93 ods. 2 Zákonníka práce má kogentnú povahu a preto ho nemožno vylúčiť na základe 

dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pri oboch vyššie uvedených modeloch 

rozvrhnutia týždenného odpočinku sa nevyžaduje dohoda so zamestnancom alebo 

zástupcami zamestnancov ibaže by išlo o osobitné kategórie zamestnancov pri 

nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v súlade s  § 87 ods. 3 Zákonníka práce. Ak 

neexistuje možnosť rozvrhnúť dni týždenného nepretržitého odpočinku podľa vyššie 

uvedených dvoch spôsobov, Zákonník práce obsahuje možnosť uplatniť 3 náhradné modely 

rozvrhnutia týždenného odpočinku, ktorých existencia však závisí od dohody zástupcov 

zamestnancov a zamestnávateľa, respektíve v prípade ak u zamestnávateľa zástupcovia 

zamestnancov nepôsobia, od dohody zamestnávateľa so zamestnancami. Pre uplatnenie 

všetkých náhradných modelov rozvrhnutia týždenného odpočinku po práci je spoločné, že 

ich využitie musí umožňovať povaha práce, podmienky prevádzky a zamestnanec, ktorého 

                                                           
111 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-227/2009 (Accardo a iní) z 21. októbra 2010, body 30, 32, 33, 34, 35. 
112 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-227/2009 (Accardo a iní) z 21. októbra 2010, bod 58, ďalej C-151/02 

(Jäger) z 9. septembra 2003, bod 89. 
113 Tamže, bod 46. 
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by sa týkali, musí byť starší ako 18 rokov114. Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej 

kapitole o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, povaha práce a podmienky 

prevádzky sú pojmy, ktorých obsah vo veľkej miere závisí od predmetu činnosti 

vykonávanej zamestnávateľom.  

 

 Prvým spôsobom ako možno rozvrhnúť týždenný nepretržitý odpočinok, v prípade 

nemožnosti uplatnenia štandardného rozvrhnutia týždenného odpočinku, je rozvrhnutie 

pracovného času tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého 

odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne 

poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo 

dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni. Ak nemožno rozvrhnúť 

týždenný odpočinok štandardným spôsobom (§ 92 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce) a ani 

prvým náhradným modelom, druhým modelom rozvrhnutia nepretržitého týždenného 

odpočinku po práci je povinnosť zamestnávateľa rozvrhnúť pracovný čas tak, aby 

zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne 

na nedeľu a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli. 

Zamestnávateľ si teda nemôže vybrať model ako prvý bez toho, aby skúmal, či nie je možné, 

vzhľadom na povahu práce a podmienky prevádzky zamestnávateľa, uplatniť postupne prvé 

dva štandardné modely alebo prvý náhradný model poskytnutia nepretržitého odpočinku v 

týždni. Posledným, tretím náhradným modelom, je situácia, kedy nemožno uplatniť prvé dva 

štandardné modely a ani prvý náhradný model. Zamestnávateľ má v takomto prípade 

povinnosť v súlade s § 93 ods. 5 Zákonníka práce rozvrhnúť pracovný čas tak, aby 

zamestnanec mal raz za dva týždne najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku v týždni, 

ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť 

zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do štyroch mesiacov odo dňa, keď 

mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni. 

 

 Pre všetky tri náhradné modely je spoločné to, že ich možno uplatniť len vtedy (i) ak 

povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa 

štandardných modelov (zamestnávateľ by mal povinnosť preukázať, že z dôvodu povahy 

práce alebo podmienok prevádzky nemohol rozvrhnúť pracovný čas podľa štandardných 

modelov), (ii) ak sa v konkrétnom prípade jedná o zamestnanca staršieho ako 18 rokov a (iii) 

ak sa zamestnávateľ na jednom z náhradných modelov dohodne so zástupcami 

zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, 

zamestnávateľ sa dohodne priamo so zamestnancom. Samozrejme dohoda o 

nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času je požadovaná Zákonníkom práce, ak ide o 

osobitné kategórie zamestnancov podľa § 87 ods. 3 Zákonníka práce.  

 

 Po zadefinovaní úpravy podmienok nepretržitého týždenného odpočinku po práci na 

európskej úrovni podľa Smernice o pracovnom čase a na národnej úrovni podľa Zákonníka 

                                                           
114 V prípade uzatvorenia dohody o skrátení týždenného odpočinku medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

mladším ako 18 rokov v zmysle § 93 ods. 3 a nasl. Zákonníka práce, takúto dohodu možno považovať za 

neplatnú. 



 

67 
 

práce možno prísť k záveru, že slovenská pracovnoprávna úprava nie je v súlade so 

Smernicou o pracovnom čase. Konkrétne ustanovenie § 93 Zákonníka práce neberie do 

úvahy a nerešpektuje požiadavku Smernice o pracovnom čase na dodržanie 14 dňového 

rozvrhového obdobia. Ako bolo uvedené vyššie, členský štát má možnosť využívať výnimky 

z čl. 5 Smernice o pracovnom čase o úprave týždenného nepretržitého odpočinku no to len 

za predpokladu, že príslušným pracovníkom sa poskytne rovnocenný náhradný čas 

odpočinku (kompenzácia zmeškaného odpočinku) alebo že vo výnimočných prípadoch, keď 

nie je z objektívnych dôvodov možné poskytnúť rovnocenný náhradný čas odpočinku, sa 

dotknutým pracovníkom poskytne primeraná ochrana, pričom je potrebné rešpektovať 

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V súlade s čl. 5 Smernice o pracovnom čase 

majú členské štáty povinnosť prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby za každé obdobie 

siedmich dní mal pracovník nárok na minimálny neprerušovaný odpočinok v trvaní aspoň 

24 hodín plus jedenásťhodinový denný odpočinok pričom sa jedná o minimálne možné doby 

odpočinku na zotavenie po práci. Pri ich nedodržaní by mal byť zamestnávateľ 

sankcionovaný zo strany kontrolných orgánov, nakoľko  nárok na maximálny týždenný 

pracovný čas je subjektívnym právom, v tejto časti má Smernica o pracovnom čase priamu 

účinnosť s možnosťou založenia zodpovednosti náhrady škody.115 

 

 Ustanovenie § 93 Zákonníka práce nie je v súlade so Smernicou o pracovnom čase, 

nakoľko  skrátené doby týždenného odpočinku nespĺňajú minimálne stanovené doby za 

účelom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež náhradný odpočinok nespĺňa 

požiadavku rovnocennosti – nenasleduje hneď po výkone práce, náhradné doby odpočinku 

nie sú stanovené, v zmysle vyššie uvedeného, presne a jasne a tiež nie sú obmedzené na 

nevyhnutný minimálne rozsah. Zamestnancovi by mala byť poskytnutá rovnocenná náhrada 

odpočinku. V Zákonníku práce je týždenný nepretržitý odpočinok nie len neprimerane 

krátený, ale referenčné obdobie presahuje 14 dní (maximálna možná dĺžka obdobia, v rámci 

ktorého má zamestnávateľ povinnosť dorovnať zamestnancovi odpočinok v týždni ak takýto 

odpočinok čerpal len v dĺžke 24 hodín). Uvedené konštatovala Európska komisia vo svojej 

správe o uplatňovaní Smernice o pracovnom čase už v roku 2010.116 Správa konštatovala, 

že neexistuje možnosť povoliť vynechanie minimálneho odpočinku, okrem výnimočných 

prípadov, keď nie je objektívne možné poskytnúť možnosť rovnocenného náhradného 

odpočinku s tým, že zamestnanci požívajú primeranú alternatívnu ochranu. V rámci 

slovenskej právnej úpravy sa poskytnutie náhradného odpočinku uplatňuje neskôr ako je 

vyžadované rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci Jäger no i napriek tejto skutočnosti 

„novela Zákonníka práce právne účinná od 1. januára 2013 neodstránila nesúlad slovenskej 

pracovnoprávnej úpravy so smernicou 2003/88/ES.“ 

 

 Čo sa týka ostatných členských štátov, základné požiadavky na transponovanie 

Smernice o pracovnom čase v časti týždenného nepretržitého odpočinku vo väčšine sektorov 

                                                           
115 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-429/09 (Fuß III.) z 25. novembra 2010. 
116 Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru o vykonávaní smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času členskými 

štátmi zo dňa 21.12.2010, s. 6, bod 3.3. 
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transponovali do vnútroštátnej legislatívy uspokojivo. Niektoré členské štáty požiadavku 

týždenného odpočinku v niektorých ohľadoch netransponovali správne – napríklad sa 

netransponovala v určitom sektore117 alebo sa umožnilo využitie 24-hodinového odpočinku 

bez konkrétnych objektívnych dôvodov118. 

 

3.5 Práca nadčas 

 

 Práca nadčas ako práca vykonávaná nad určený rozsah týždenného pracovného času 

je veľmi často využívaná v rámci zdravotníckej profesie. Súčasný stav zdravotníctva 

v Slovenskej republike poznačený nedostatkom lekárov vyžaduje okrem iného pokrytie 

potreby práce práve využívaním práce nad určený týždenný čas. Práca nadčas je prácou 

vykonávanou mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Zamestnanec vykonáva prácu nadčas 

na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom pričom v súlade s § 97 ods. 5 Zákonníka 

práce môže zamestnávateľ (i) dohodnúť (súhlas/dohoda) alebo (ii) nariadiť so 

zamestnancom prácu nadčas len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby 

práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma 

zmenami. Pri práci nadčas je dôležité zvýrazniť výnimočnosť jej nariadenia pričom táto 

výnimočnosť by nemala tvoriť súčasť plánovania rozvrhovania pracovného času. 

Zamestnávatelia v snahe oboznámiť zamestnancov, najmä v prípade nedostatku pracovnej 

sily, s výkonom práce nadčas v určitom časovom období zahrnú jej rozsah priamo do 

zmenového kalendára spôsobom, ktorým priamo naplánujú zamestnancov výkon práce 

nadčas v konkrétny deň začínajúci po skončení klasickej rozvrhnutej pracovnej zmeny. 

Takýto postup je v rozpore s § 97 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý predpokladá, že výkon práce 

nadčas je realizovaný nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného 

rozvrhnutia pracovného času a vykonávaný mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.119 

Keďže zamestnávateľ môže nariadiť výkon práce nadčas len v prípadoch prechodnej a 

naliehavej zvýšenej potreby práce, prácu nadčas nemožno nariaďovať pri prácach, ktorých 

potreba nie je naliehavá a potreba výkonu ktorých je stála, v opačnom prípade riskuje 

zamestnávateľ finančné a administratívne postihy zo strany inšpektorátu práce. V praxi je 

Zákonník práce mnohokrát nesprávne interpretovaný a výnimočná povaha práce nadčas je 

potláčaná. Zamestnávatelia využívajú prácu nadčas pravidelne pri zvýšenej potrebe práce na 

miesto toho, aby navýšili počet zamestnancov.  

 

 Zamestnávateľ môže vyjadriť svoj súhlas aj konkludentne, keďže nie je Zákonníkom 

práce stanovená jeho obligatórna písomná forma.120 Keď sa jedná o dohodu zamestnanca 

a zamestnávateľa rozdiel a význam rozlíšenia možno vidieť v skutočnosti, že môže byť inak 

stanovený resp. dodržiavaný maximálny zákonný rozsah práce nadčas.  V prípade nariadenia 

práce nadčas forma príkazu tiež nie je stanovená, musí byť len jednoznačné, že sa jedná 

                                                           
117 Španielsko (zamestnanci verejnej správy). 
118 Belgicko, Slovinsko (zdravotníctvo). 
119 OLŠOVSKÁ, A., ŠVEC, M.: Výkon práce nadčas – procesnoprávne otázky. In.: Právo a manažment 

v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, vydanie 7/8. 
120 TOMAN, J.: Pracovný čas. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 163 a nasl. 
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o prácu nadčas, nakoľko pri jej nariadení je stále potrebné rešpektovať nepretržitý denný 

odpočinok v súlade s § 92 Zákonníka práce resp. aj dni pracovného pokoja. Zamestnávateľ 

musí brať do úvahy taxatívne uvedené dôvody v odseku dva, pri ktorých je možné skrátiť 

denný odpočinok po práci, no nie na menej ako 8 hodín medzi dvoma zmenami nakoľko sa 

jedná o absolútne minimum stanovené zákonom. Ak by zamestnanec vykonával prácu 

nadčas bez súhlasu zamestnávateľa a mimo pracovných zmien, takáto práca sa nepovažuje 

za prácu nadčas. Iná situácia by bola napríklad vtedy, ak by zamestnanci vykonávali prácu 

nadčas bez súhlasu zamestnávateľa, zamestnávateľ by vedel o tejto práci vykonávanej nad 

určený týždenný pracovný čas no neprikázal by práce zastaviť poprípade by využil výsledky 

práce zamestnanca vyplývajúce z jeho nadčasovej práce. Ak by zamestnanec nevykonával 

nariadenú prácu nadčas, dopúšťal by sa porušenia pracovnej disciplíny.121 Rozsah a 

podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ v súlade s § 97 ods. 9 Zákonníka práce po 

dohode so zástupcami zamestnancov. Ustanovenie § 97 ods. 4 Zákonníka práce stanovuje, 

že ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas 

pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý 

odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas. 

 

 Podmienky výkonu práce nadčas závisia a sú obmedzené v závislosti od spôsobu 

rozvrhnutia pracovného času. Ustanovenie § 97 ods. 2 a 3 Zákonníka práce upravujú výkon 

práce nadčas u zamestnanca s kratším pracovným časom a pružným pracovným časom. Pri 

zamestnancovi s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný 

pracovný čas pričom tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas. V prípade 

pružného pracovného času je práca nadčas vykonávaná zamestnancom na základe príkazu 

zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad rozsah prevádzkového času v určenom pružnom 

pracovnom období. 

 

 Počas dní pracovného pokoja možno nariadiť výkon práce výnimočne a to len 

z dôvodov taxatívne uvedených v § 94 ods. 3 písm. e) a písmeno f) Zákonníka práce, jedným 

z ktorých sú vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom práce na odvrátenie nebezpečenstva 

ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach a práce nevyhnutné so 

zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva. Tie 

isté podmienky výkonu platia aj pre prácu vo sviatok no Zákonník práce dáva možnosť 

nariadiť prácu nadčas okrem taxatívne uvedených dôvodov pre prácu nadčas počas dní 

pracovného pokoja aj v prípade ak ide o práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri 

strážení objektov zamestnávateľa.122 Ak nariaďuje zamestnávateľ prácu nadčas počas dňa 

nepretržitého odpočinku v týždni, musí splniť súčasne podmienky na nariadenie práce 

nadčas a tiež podmienky na výkon práce počas dní pracovného pokoja. Zamestnávateľ musí 

prerokovať nariadenie práce v dňoch pracovného pokoja so zástupcami zamestnancov a 

musí ísť o nevyhnutné práce, ktoré nemožno vykonať v pracovných dňoch. 

 

                                                           
121 Pozri tiež ŽUĽOVÁ, J., BARINKOVÁ, M., DOLOBÁČ, M.: Pracovné právo v poznámkach s príkladmi. 

Druhé doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 39 a nasl. 
122 § 94 ods. 4 Zákonníka práce. 
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 Čo sa týka rozsahu práce nadčas, v súlade s § 97 ods. 6 Zákonníka práce, práca 

nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne počas rozvrhového obdobia 

najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich. Zamestnávateľ sa môže so zástupcami 

zamestnancov dohodnúť aj na dlhšom rozvrhovom období, najviac však 12 mesiacov po 

sebe nasledujúcich. Ustanovenie § 97 ods. 7 Zákonníka práce ďalej stanovuje maximálny 

rozsah práce nadčas na 150 hodín v kalendárnom roku, tzn. od 1. januára do 31. decembra 

príslušného roka, pričom sa započítava aj práca nadčas vykonávaná zamestnancom, s ktorým 

bola dohodnutá mzda už s prihliadnutím na výkon práce nadčas. Do takto stanoveného 

rozsahu práce nadčas sa nezapočítava: 

a) práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno,  

b) práca nadčas, ktorú vykonával pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, 

bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo 

škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, 

c) práca nadčas, ktorú vykonával pri mimoriadnych udalostiach podľa osobitného 

predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého 

rozsahu podľa osobitného predpisu.123 

 

 Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 

hodín, to znamená, že zvyšných 250 hodín práce nadčas počas kalendárneho roka (oproti 

150 hodinám uvedeným v § 97 ods. 7 Zákonníka práce) môže zamestnávateľ so 

zamestnancom dohodnúť. Nastavenie a legálne limity práce nadčas sú rozdielne pri 

zdravotníckom pracovníkovi. V súlade s § 97 ods. 7 Zákonníka práce možno zamestnancovi, 

ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, po dohode so 

zástupcami zamestnancov, nariadiť prácu nadčas nad rozsah 150 hodín a to v rozsahu najviac 

100 hodín v kalendárnom roku t. j. spolu 250 hodín v kalendárnom roku, pričom zvyšných 

150 hodín práce nadčas počas kalendárneho roka môže zamestnanec so zamestnávateľom 

dohodnúť. Aj keď pre zdravotníckeho pracovníka platí iný model rozvrhnutia práce nadčas 

na kalendárny rok, stále musí byť dodržaná už spomenutá podstata práce nadčas a to, že sa 

musí jednať o prípad prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce alebo musí ísť o 

verejný záujem. Práve takto zadefinovaná práca nadčas býva v praxi, najmä čo sa 

zdravotníckych pracovníkov týka, často krát zneužívaná. Rozsah práce 400 hodín za 

kalendárny rok je istou ,,povolenou“ bariérou, ktorú zamestnávatelia využívajú, pretože je 

zákonom povolená. Popierajú však podstatu práce nadčas a to, že by mala byť naozaj 

nariadená iba v prípade naliehavej zvýšenej potreby práce, ktorá je prechodného charakteru 

poprípade možno zdôvodniť verejný záujem na práci nadčas. Samozrejme, že v takomto 

prípade možno uvažovať, či nedostatok lekárov môže byť považovaný za prechodný faktor 

a potreba práce je tým pádom stále zvýšená, verejnosť má záujem na poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti a garantovaní čl. 40 Ústavy SR, no máme za to, že takýto myšlienkový sled 

stále nepredstavuje logické zdôvodnenie využívania práce nadčas v maximálnom možnom 

rozsahu. Dôležité je tiež spomenúť, že maximálny rozsah prác nadčas, stanovený 

Zákonníkom práce, nemožno obísť ani prostredníctvom kolektívnych zmlúv. 

 

                                                           
123 § 97 ods. 8 Zákonníka práce. 
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 Kolektívna zmluva upravuje prácu nadčas v čl. 19, podľa ktorého možno v 

kalendárnom roku nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. 

Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas, 

a to najviac v rozsahu 400 hodín v súlade s § 97 ods. 10 Zákonníka práce. Z uvedeného 

ustanovenia kolektívnej zmluvy teda možno prijať záver, že priamo v kolektívnej zmluve 

nie je diferencovaný zdravotnícky pracovník podľa osobitného predpisu od zamestnanca 

a tiež neexistuje dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov na nariadenie 

práce nadčas v rozsahu 100 hodín nad zákonne uvedených 150 hodín. Preto by v tomto 

prípade malo platiť, že zdravotníckemu pracovníkovi možno nariadiť 150 hodín práce 

nadčas a ďalších 250 hodín práce nadčas je s ním možné dohodnúť. 

3.6 Pracovná pohotovosť 

 

 Smernica o pracovnom čase rozoznáva iba dva pojmy: pracovný čas a čas 

odpočinku. To znamená, že pracovník buď pracuje a plynie mu pracovný čas, alebo 

nepracuje a čerpá si dobu odpočinku. Preto pracovná pohotovosť nie je v zmysle Smernice 

o pracovnom čase žiadnou samostatnou kategóriou, ale považuje sa za pracovný čas. Súdny 

dvor EÚ vo viacerých svojich rozhodnutiach prišiel k záveru, že pracovná pohotovosť na 

pracovisku zamestnávateľa sa stále považuje za pracovný čas, pojmovým znakom 

pracovného času totiž nie je intenzita práce, ktorú vykonáva zamestnanec alebo ako 

intenzívne ju vykonáva.124 Pracovná pohotovosť ako taká obsahuje aktívnu a neaktívnu 

zložku. V prípade aktívnej i neaktívnej zložky pracovnej pohotovosti, kedy je zamestnanec 

k dispozícii svojmu zamestnávateľovi na pracovisku (pričom by nevykonával žiadnu prácu), 

je splnené kritérium vymedzenia pracovného času125 a pracovná pohotovosť je preto 

považovaná za pracovný čas. S uvedeným záverom korešponduje aj Zákonník práce, ktorý 

v § 96 ods. 2 ustanovuje, že čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je 

pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, sa považuje za pracovný čas. V prípade 

neaktívnej zložky pracovnej pohotovosti, ktorá by bola zamestnancom vykonávaná mimo 

pracoviska zamestnávateľa platí, že sa nezapočítava do pracovného času.126 Z hľadiska 

praxe máme za to, že by Smernica o pracovnom čase mala, za účelom jasného a presného 

vymedzenia pravidiel pracovného času, obsahovať aj úpravu samostatnej kategórie 

pracovného času, ktorou je pracovná pohotovosť. 

 

 Zákonník práce ustanovuje, že na zabezpečenie nevyhnutných úloh v odôvodnených 

prípadoch môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi alebo sa dohodnúť so 

zamestnancom, aby sa zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na 

výkon práce a to mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný 

čas, ktorý vyplýva z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času. Preto každá práca, ktorú 

vykonáva zamestnanec v rámci pohotovosti je považovaná za prácu nad rozsah 

                                                           
124 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-151/2002 (Jäger) z 9. septembra 2003, Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-

437/2005 (Vorel) z 11. januára 2007 alebo Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-14/2004 (Dellas) z 1. decembra 

2005. 
125 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-303/98 (Simap) z 3. októbra 2000, bod 48. 
126 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-151/02 (Jäger) z 9. septembra 2003, bod 63. 



72 

 

ustanoveného týždenného pracovného času a ide teda o prácu nadčas. Aj takáto práca nadčas 

(ktorá je zároveň pracovnou pohotovosťou) sa započíta do zákonných limitov práce nadčas.  

Zákonník práce poskytuje jednu výnimku a to pracovnú pohotovosť mimo pracoviska 

v prípade, že bola nariadená alebo dohodnutá na dobu, počas ktorej zamestnanec nepracuje 

preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda 

nekráti v súlade s § 96 ods. 1 Zákonníka práce. Hoci Zákonník práce nedefinuje, čo sa 

považuje za nevyhnutnú úlohu, negatívnym vymedzením možno prísť k záveru, že nepôjde 

o úlohy, ktoré by zamestnanec mohol vykonávať počas riadneho pracovného času v rámci 

rozvrhu pracovných zmien a tiež to nie sú úlohy, ktoré zamestnanec vykonáva celoročne. 

Ak by sa stalo, že by zamestnanec nerešpektoval nariadenú pracovnú pohotovosť, išlo by 

z jeho strany o porušenie pracovnej disciplíny. 

 

 Keďže pracovná pohotovosť zasahuje do osobného voľna zamestnanca, Zákonník 

práce stanovuje v § 96 ods. 7 jej rozsah. Podľa tohto ustanovenia môže zamestnávateľ 

nariadiť pracovnú pohotovosť, bez ohľadu či ide o pracovnú pohotovosť na pracovisku alebo 

mimo pracoviska zamestnávateľa, najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 

100 hodín v kalendárnom roku. Pracovná pohotovosť môže byť nariadená na ten druh práce, 

ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, poprípade na iný druh práce len po 

dohode so zamestnancom. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode 

so zamestnancom, kedy Zákonník práce už nestanovuje žiadne limity na možný počet hodín 

práce nadčas. Zamestnávateľ by mal však dodržať účel, ktorý plní pracovná pohotovosť 

a malo by ísť iba o zabezpečenie nevyhnutných úloh zamestnávateľa. 

 

 Pracovná pohotovosť a jej výkon pozostáva z neaktívnej a aktívnej časti pracovnej 

pohotovosti: 

a) Neaktívna časť pracovnej pohotovosti 

 Neaktívnu časť pracovnej pohotovosti by sme mohli charakterizovať ako čas, kedy 

je zamestnanec pripravený na výkon práce, ale prácu reálne nevykonáva. Ďalej ju môžeme 

diferencovať podľa miesta výkonu, čo ovplyvňuje následné odmeňovanie, právny nárok na 

plnenie za čas výkonu pracovnej pohotovosti a charakter tohto plnenia, na neaktívnu časť 

pracovnej pohotovosti 

- na pracovisku zamestnávateľa, kedy sa zamestnanec nachádza na pracovisku a čaká 

na výkon práce teda nedisponuje svojim vlastným časom, ale je k dispozícii 

zamestnávateľovi. Preto, ako bolo uvedené vyššie, sa čas neaktívnej pracovnej 

pohotovosti považuje za pracovný čas, ktorý je súčasťou priemerného týždenného 

pracovného času. Keďže však zamestnanec reálne prácu nevykonáva, čas neaktívnej 

pracovnej pohotovosti na pracovisku zamestnávateľa nie je súčasťou odpracovaných 

hodín. Zákonník práce by mohol jednoznačnejšie upravovať, či v prípade, ak 

zamestnanec ukončí výkon práce, má pracovná pohotovosť stále trvať až do 

dohodnuté času jej trvania. V súlade s § 96 ods. 3 Zákonníka práce zamestnancovi 

patrí za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku mzda vo 
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výške pomernej časti základnej zložky mzdy127, najmenej však vo výške minimálnej 

mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ sa môže so 

zamestnancom dohodnúť na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť 

pracovnej pohotovosti na pracovisku. Výška mzdy v takomto prípade zostáva 

zachovaná a navyše za každú odpracovanú hodinu patrí zamestnancovi hodina 

náhradného voľna. Za náhradné voľno však zamestnancovi mzda už nepatrí. 

- mimo pracoviska zamestnávateľa, kedy sa zamestnanec nachádza na dohodnutom 

mieste, väčšinou v mieste svojho trvalého bydliska, je pripravený na výkon práce, 

ale ju reálne nevykonáva. Čas, počas ktorého je zamestnanec mimo pracoviska 

a prácu nevykonáva, sa do pracovného času zamestnanca nezapočítava do 

týždenného pracovného času. V súlade s § 96 ods. 5 Zákonníka práce patrí 

zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo 

pracoviska náhrada za pracovnú pohotovosť najmenej 20 % minimálnej mzdy v 

eurách za hodinu podľa osobitného predpisu (neposkytuje sa teda zamestnancovi 

mzda). Z nominálnej sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu, ustanovenej 

osobitným právnym predpisom sa vychádza aj v prípade kratšieho týždenného 

pracovného času zamestnanca.128 

 

b) Aktívna časť pracovnej pohotovosti 

 Aktívnu časť pracovnej pohotovosti môžeme charakterizovať ako čas, kedy 

zamestnanec vykonáva prácu, na ktorú bola pracovná pohotovosť dohodnutá/nariadená. Od 

chvíle, kedy zamestnanec začne vykonávať prácu, stáva sa táto časť pracovnej pohotovosti 

prácou nadčas. Odmena zamestnanca za aktívnu časť pracovnej pohotovosti je upravená v § 

121 Zákonníka práce. 

 

 Napriek tomu, že odmeňovanie nepatrí do kompetencie EÚ a nie je upravené ani 

v rámci Smernici o pracovnom čase, Súdny dvor EÚ sa vyjadril, že aj napriek tomu, že ide 

o pracovnú pohotovosť, ktorá sa považuje za pracovný čas, samotná osobná disponibilita 

zamestnanca bez reálneho výkonu práce nebráni členskému štátu, aby pracovnú pohotovosť 

zamestnanca odmeňoval menej výhodne ako skutočný výkon práce.129 

 

 Pracovnú pohotovosť je možné nájsť aj v ustanoveniach kolektívnej zmluvy, ktoré 

úplne korešpondujú s ustanoveniami Zákonníka práce. V zmysle vyššie uvedeného odseku 

v súvislosti s odmenou za výkon pracovnej pohotovosti je zaujímavé ustanovenie čl. 20 

kolektívnej zmluvy, podľa ktorého patrí zamestnancovi za každú hodinu aktívnej i 

                                                           
127 Základná zložka mzdy je poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Pomernou 

časťou základnej zložky mzdy je suma, zodpovedajúca času pracovnej pohotovosti na pracovisku. Zákonník 

práce stanovuje minimálnu výšku mzdy za čas pracovnej pohotovosti na pracovisku, ktorá nesmie byť nižšia 

ako násobok hodinovej sumy minimálnej mzdy pre ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca a počtu 

hodín neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. 
128 Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 875. 
129 Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-437/2005 (Vorel) z 11. januára 2007. 
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neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku130 dosiahnutá mzda a mzdové 

zvýhodnenie 35 % jeho priemernej hodinovej mzdy. Neaktívna časť pracovnej pohotovosti 

teda nie je odmeňovaná menej výhodne. Ak ide o sobotu, nedeľu a sviatok, patrí 

zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške 60 % jeho priemernej 

mzdy. Ak ide o pracovnú pohotovosť mimo pracoviska zamestnávateľa, za každú hodinu jej 

neaktívnej časti patrí zamestnancovi v pracovné dni náhrada 60 % minimálnej mzdy v eurách 

za hodinu, v sobotu, nedeľu a vo sviatok vo výške 100 % minimálnej mzdy v eurách za 

hodinu podľa osobitného predpisu. Náhrada za pracovnú pohotovosť nepatrí za čas, v 

ktorom došlo počas jej trvania k vykonávaniu práce; takéto vykonávanie práce je prácou 

nadčas. 

 

 Samozrejme pracovná pohotovosť nesmie byť nariadená ani dohodnutá 

s mladistvým zamestnancom, tehotnou ženou, ženou alebo mužom trvale sa starajúcim 

o dieťa mladšie ako tri roky, osamelou ženou alebo osamelý mužom, ktorí sa trvale starajú 

o dieťa mladšie ako 15 rokov. Zákaz pracovnej pohotovosti sa vzťahuje aj na práce 

vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade 

s § 223 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého sa § 96 Zákonníka práce upravujúci pracovnú 

pohotovosť v pozitívnom vymedzení ustanovení vzťahujúcich sa na dohody, nenachádza. 

 

3.7 Nočná práca 

 

 Definíciu nočného času a pracovníka v noci obsahuje Smernica o pracovnom čase. 

Vo svojom čl. 2 bod 3 ustanovuje, že nočným časom je akýkoľvek čas, ale nie kratší ako 

sedem hodín, definovaný vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorý v každom prípade musí 

zahŕňať dobu medzi polnocou a 5. hodinou rannou. S týmto ustanovením korešponduje aj § 

98 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý definuje nočnú prácu ako prácu vykonávanú v čase medzi 

22. hodinou a 6. hodinou. Pracovníkom v noci sa v súlade s čl. 2 bod 4 Smernice 

o pracovnom čase rozumie: 

- akýkoľvek pracovník, ktorý v priebehu nočného času pracuje najmenej tri hodiny 

svojho normálneho pracovného času a 

- akýkoľvek pracovník, ktorý pravdepodobne odpracuje v nočnom čase podiel zo 

svojho ročného pracovného času podľa definície, ktorú si príslušný členský štát zvolí  

a to prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov po konzultácii so sociálnymi 

partnermi alebo prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo dohôd uzavretými medzi 

sociálnymi partnermi na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. 

 

 Smernica o pracovnom čase ukladá členským štátom povinnosť prijať nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby normálny pracovný čas pracovníkov v noci nepresiahol 

8 hodín v každom období 24 hodín a aby pracovníci, ktorých práca je spojená s osobitnými 

                                                           
130 Ide pritom o aktívnu i neaktívnu časť ústavnej pohotovostnej služby zdravotníckeho pracovníka 

vykonávanej na pracovisku zamestnávateľa. 
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rizikami alebo ťažkou fyzickou alebo duševnou námahou131 nepracovali viac ako osem 

hodín v ktorejkoľvek dobe 24 hodín, počas ktorej vykonávajú nočnú prácu.132 

 

 Ustanovenie čl. 9 Smernice o pracovnom čase upravuje lekárske prehliadky 

a prípadné preradenie pracovníkov na dennú prácu. V zmysle tohto ustanovenia majú 

členské štáty povinnosť zabezpečiť, aby mali pracovníci v noci, pred ich zaradením na nočnú 

prácu, nárok na bezplatnú lekársku prehliadku, ktorá sa následne bude vykonávať 

v pravidelných intervaloch. Túto lekársku prehliadku možno vykonať v rámci 

vnútroštátneho zdravotného systému, to znamená návštevou poskytovateľa všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti. V neposlednom rade majú členské štáty povinnosť zabezpečiť, 

aby pracovníci trpiaci zdravotnými problémami, ktoré majú spojitosť s prácou v noci, boli 

prioritne preradení na vhodnú prácu cez deň za podmienky, že takáto možnosť 

u zamestnávateľa existuje. Členské štáty musia tiež zabezpečiť, že pracovníkom v noci je 

poskytnutá ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci zodpovedajúca povahe ich práce. 

 

 Zákonník práce korešponduje s ustanoveniami Smernice o pracovnom čase, keď v § 

98 ods. 2 charakterizuje zamestnanec pracujúceho v noci ako zamestnanca, ktorý vykonáva 

práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu zákonného minima 

troch hodín po sebe nasledujúcich v priebehu 24 hodín, alebo ide o zamestnanca, ktorý 

pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok. Je dôležité naplniť ,,znaky“ 

zamestnanca pracujúceho v noci, nakoľko v prípade, že by napríklad zamestnanec pracoval 

menej ako 3 hodiny v priebehu 24 hodín alebo menej ako 500 hodín za rok, zamestnanec by 

síce získal mzdové zvýhodnenie, ktoré patrí za prácu v noci, no nemal by nárok na plnenie 

ďalších osobitných povinností zamestnávateľa, ktoré má plniť vo vzťahu k zamestnancovi 

pracujúcemu v noci. Zamestnávateľovi v súlade s č. 9 Smernice o pracovnom čase vyplýva 

povinnosť zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej 

spôsobilosti na prácu v noci a to pred zaradením na nočnú prácu a následne pravidelne, 

podľa potreby, najmenej jeden krát za rok v súlade s § 98 ods. 3 Zákonníka práce. Posúdeniu 

zdravotnej starostlivosti sa musí podrobiť tiež zamestnanec pracujúci v noci kedykoľvek v 

priebehu zaradenia na nočnú prácu a to z dôvodu zdravotných porúch vyvolaných výkonom 

nočnej práce a na základe žiadosti sa zdravotnému posúdeniu podrobí aj tehotná žena, matka 

do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena. Všetky náklady v súlade so 

zdravotným posúdením zamestnanca pracujúceho v noci znáša zamestnávateľ. Ďalšou 

povinnosťou zamestnávateľa je vybaviť pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, 

prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov 

umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc. Zamestnávateľ má povinnosť zaistiť 

zamestnancom pracujúcim v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci korešpondujúcu 

charakteru ich práce. Ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy 

                                                           
131 Táto práca je definovaná vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou alebo kolektívnymi zmluvami 

alebo dohodami uzavretými medzi sociálnymi partnermi, pričom sa berú do úvahy osobitné účinky a riziká 

nočnej práce. 
132 Článok 8 Smernice o pracovnom čase. 
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k dispozícii a musia byť rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci 

v súlade s § 98 ods. 6 Zákonníka práce. Zamestnávateľ musí pravidelne prerokúvať so 

zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci. Ustanovenie čl. 11 Smernice 

o pracovnom čase ukladá členským štátom povinnosť prijať opatrenia zabezpečujúce, že 

zamestnávateľ, ktorý pravidelne používa pracovníkov v noci, bude oznamovať túto 

informáciu príslušným orgánom, pokiaľ si ju tieto vyžiadajú. Ustanovenie § 98 ods. 7 

Zákonníka práce reflektuje túto požiadavku keď ustanovuje, že zamestnávateľ, ktorý 

pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, má povinnosť upovedomiť o tejto skutočnosti 

príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú. 

 

 Čo sa týka rozvrhnutia pracovného čase, zamestnávateľ má povinnosť u zamestnanca 

pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka 

pracovnej zmeny neprekročila osem hodín v rozvrhovom období najviac štyroch 

kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky 

pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného 

týždňa. Rozvrhnutie pracovného času je definované inak pri zamestnancovi, ktorý vykonáva 

ťažkú telesnú alebo duševnú prácu133, kedy by pri jej vykonávaní mohlo dôjsť k ohrozeniu 

života alebo zdravia, kedy pracovný čas nesmie presiahnuť osem hodín v priebehu 24 hodín 

(rozvrhovým obdobím je teda 24 hodina a nie 4 mesiace). 

 

 Zamestnancovi patrí za nočnú prácu v súlade s § 123 ods. 1 Zákonníka práce popri 

dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 

% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca 

vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % 

minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Zdravotníckemu 

zamestnancovi vykonávajúcim ústavnú pohotovostnú službu v noci patrí v súlade 

s kolektívnou zmluvou príplatok za každú hodinu nočnej práce vo výške 60 % minimálnej 

mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu; tzn. výhodnejšie dojednanie oproti 

Zákonníku práce. 

 

 Povinnosť preradenia zamestnanca pracujúceho v noci na dennú prácu by mal 

zamestnávateľ v prípade žiadosti tehotnej ženy, matky dieťaťa do 9 mesiacov po pôrode 

alebo na žiadosť dojčiacej ženy. Takisto by táto povinnosť vznikla zamestnávateľovi aj 

vtedy, ak by výsledok lekárskeho vyšetrenia v súvislosti s výkonom práce v noci bola 

dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v noci. V takomto prípade by 

musel zamestnávateľ zamestnanca jednostranne preradiť  na inú prácu vykonávanú počas 

dňa v súlade s § 55 Zákonníka práce, poprípade, ak by neexistovala takáto možnosť 

preradenia, bol by naplnený výpovedný dôvodov v súlade s § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka 

práce. 

                                                           
133 Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých duševných prác, 

alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia. 
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4 Návrhy novelizácie súčasnej právnej úpravy 

 

 V poslednej, štvrtej kapitole, sme sa venovali problematike návrhov novelizácie 

súčasnej právnej úpravy a to na základe vedomostí a informácii prezentovaných 

v predchádzajúcich kapitolách. Návrhy de lege ferenda sú prezentované vo vzťahu 

k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vo vzťahu k podmienkam vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, podmienkam ich zamestnávania. Kapitola sa snaží definovať 

základné a hlavné systémové problémy súvisiace so zamestnávaním zdravotníckych 

pracovníkov, dôvody ich vzniku a možné návrhy ich riešenia. Samostatným problémom 

praxe, pri zamestnávaní zdravotníckych pracovníkov, je nedostatok lekárov, ktorý spôsobuje 

následné porušovanie podmienok zamestnávania zdravotníckych pracovníkov 

a vykonávania práce, stanovených Zákonníkom práce. 

 

 Zákon o zdravotnej starostlivosti by bolo vhodné, z pohľadu praxe, novelizovať 

v časti poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletým pacientom. V súčasnosti sa 

subsidiárne používa zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších právnych 

predpisov a tiež zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len ,,Zákon o rodine“). V praxi pediatrov sa možno každodenne stretnúť so situáciou, 

že na vyšetrenie je maloleté dieťa sprevádzané iba jedným z rodičov. V zmysle § 35 Zákona 

o rodine ,,ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom 

rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o 

správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení 

súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, 

rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.“ Pri vyšetrení maloletého dieťaťa je však 

súhlas druhého rodiča akosi automaticky prezumovaný. Nesúhlas rodičov býva veľmi častý 

napríklad v súvislosti s očkovaním dieťaťa. Takýto postup nie je správny v zmysle vyššie 

uvedeného ustanovenia Zákona o rodine. Samozrejme bolo by šikanózne vyžadovať 

prítomnosť oboch rodičov pri vyšetrení dieťaťa alebo prípadne vyžadovať písomné 

potvrdenie druhého rodiča, no Zákon o zdravotnej starostlivosti by mohol obsahovať 

zoznam výkonov alebo kategórie výkonov, ktoré by si súhlas oboch rodičov vyžadovali. 

 

 Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká 

na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí 

s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak Zákon o zdravotnej starostlivosti  

neustanovuje inak. Z pohľadu praxe by bolo žiaduce, aby Zákon o zdravotnej 

starostlivosti134 obsahoval vzor dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú 

uzatvára poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s pacientom v súlade s § 12 Zákona 

o zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti príloha č. 4 Zákona o zdravotnej starostlivosti 

obsahuje vzor informovaného súhlasu, preto by bolo účelné a praxou vítané, aby bol 

v zákone obsiahnutý aj vzor dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

 

                                                           
134 HUMENÍK, I., KOVÁČ, P. a kol.: Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. I. vydanie. Bratislava: C. 

H. Beck, 2015, s. 202.  
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 Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania, ktorú musí zdravotnícky pracovník 

spĺňať,  je, v súlade so Zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, bezúhonnosť. 

Podmienku bezúhonnosti upravuje Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

a Živnostenský zákon, pričom za bezúhonného sa považuje ten, kto preukáže 

prostredníctvom výpisu z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace, že nebol právoplatne 

odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin, trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, trestný čin v 

súvislosti s detskou pornografiou, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin 

zverenia dieťaťa do moci iného,  trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo 

trestný čin nepriamej korupcie, úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom 

zdravotníckeho povolania. Právny poriadok Slovenskej republiky teda chápe bezúhonnosť 

iba v intenciách trestného práva. V praxi preto môže nastať situácia, že zdravotnícky 

pracovník disponuje výpisom z registra trestov bez jediného záznamu, no dopúšťa sa 

protiprávnej činnosti mimo trestného práva (občianskoprávna zodpovednosť, 

administratívnoprávna zodpovednosť). Týmto spôsobom môže byť mravný profil 

zdravotníckeho pracovníka značne narušený. Krajiny ako Švajčiarsko alebo Rakúsko 

napríklad posudzujú bezúhonnosť zdravotníckeho pracovníka na účely výkonu 

zdravotníckeho povolania aj mimo trestného práva. Je preto otázne, či takto úzko definovaná 

bezúhonnosť zdravotníckeho pracovníka predstavuje dostatočné kritérium na výkon 

zdravotníckeho povolania. Keďže poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosťou, ktorá 

si zaslúži zvýšenú ochranu verejnosti, máme za to, že bezúhonnosť na účely výkonu 

zdravotníckeho povolania by mala byť poňatá v širšom slova zmysle a mala by byť rozšírená 

aspoň o prípady úmyselného porušenia zákona aj v iných oblastiach ako v trestnom práve. 

Bezúhonnosť je osobitne vymedzená aj Zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. 

Zaujímavé je, že Zákon o výkone práce vo verejnom záujme platný a účinný do 31.12.2007 

vymedzoval ako podmienku bezúhonnosti, že v prípade trestného činu prijímania úplatku a 

inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie sa 

za bezúhonného nepovažuje aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené 

podľa osobitného predpisu. 

 

 Osobitnou kategóriou a otázkou, ktorá je v praxi problematická, je rezidentské 

štúdium. Rezidentské štúdium, ako osobitný ,,druh“ špecializačného štúdia, bolo prvý krát 

spustené v roku 2014 ako reakcia na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a 

pediatrov. Ťažkosti s naplnením siete poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti 

a tiež vyšší priemerný vek všeobecných lekárov135 sú problémy, ktoré vznikli v dôsledku 

dlhodobého komplexného neriešenia problematiky a ktoré malo zmierniť práve rezidentské 

štúdium. Rezidentské štúdium by sme mohli, v súlade so Zákonom o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, charakterizovať ako špecializačné štúdium v špecializačnom 

odbore určenom Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré je, do jeho ukončenia vykonaním 

špecializačnej skúšky v riadnom termíne, financované prostredníctvom účelovo viazaných 

finančných prostriedkov na špecializačné štúdium z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

                                                           
135 Priemerný vek všeobecných lekárov na Slovensku je 53,9 rokov, v Českej republike je to napríklad 53 

rokov. Ide však stále len o priemerný vek – na Slovensku je najpočetnejšou skupina všeobecných lekárov vo 

veku 60 – 69 rokov.  
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zdravotníctva SR. Ide o špecializačné štúdium, ktoré prešlo v posledných šiestich rokoch od 

svojej existencie značnými zmenami.  Výraznou zmenou bolo zakotvenie možnosti prerušiť 

rezidentské štúdium súvisle najviac na dva roky, navyše išlo o novelu platnú aj retroaktívne. 

V praxi to samozrejme vyvolalo vlnu kritiky, nakoľko negatívnym spôsobom boli 

ovplyvnení predovšetkým rodičia – ženy a muži na materskej, rodičovskej dovolenke. Na 

rodičovskú dovolenku má rodič nárok, kým dieťa nedovŕši tri roky života. V tomto prípade 

obmedzenie prerušenia štúdia na iba dva roky predstavovalo formu diskriminácie, ktorej 

podkladom bolo jednak povolanie, ale predovšetkým forma štúdia – rezidentské štúdium, 

nakoľko tieto podmienky sa nevzťahovali na všetkých lekárov, ale iba na tých, ktorí boli 

financovaní zo štátneho rozpočtu, t. j. rezidentov. Novela zákona tiež zaviedla neistotu, 

nakoľko pravidlá, vtedy rezidentského programu (nie rezidentského štúdia), sa menili aj 

spätne, niektoré ženy boli napríklad na materskej dovolenke a dozvedeli sa, že novelou, 

ktorá pôsobí retroaktívne, im prerušením programu vznikli niekoľko tisícové pokuty. Táto 

pokuta predstavovala povinnosť vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov 

vynaložených na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore do rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Novela zákona priniesla aj negatívne ustanovenie 

o nemožnosti rezidenta pracovať na polovičný úväzok alebo nemožnosť zvoliť si 

samosprávny kraj (nebol ani vopred dohodnutý), v ktorom po ukončení štúdia bude rezident 

vykonávať zdravotnícke povolanie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Opäť toto 

ustanovenie ovplyvnilo predovšetkým rodinný život rezidentov, ktorí buď museli prejsť na 

plný úväzok alebo nastúpiť na rodičovskú dovolenku ak ešte ich deti nedovŕšili 3 roky 

života. V roku 2018 boli zo Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyššie 

uvedené kontroverzné ustanovenia odstránené a bol pridaný § 39b v takej podobe, v akej je 

účinný aj k dnešnému dňu. Aj keď prišlo novelou zákona k náprave, rezidentský program sa 

momentálne neteší veľkému záujmu a dôvodom môže byť práve stigma neistoty, ktorú 

novela zákona v máji 2017 spôsobila. V júli 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo 

štatistiku, podľa ktorej v praxi pracuje od roku 2014 spolu 128 absolventov rezidentského 

štúdia, účastníkov programu je celkovo 317. Každý rok však prejavuje záujem o rezidentské 

štúdium menej a menej absolventov. Okrem uvedenej neistoty môže byť tiež problémom 

rezidentského štúdia aj prístup nemocníc a lekárov k účastníkom programu. V praxi sú 

účastníci rezidentského štúdia  ,,pomocnou pracovnou silou“, program nepožíva v praxi 

dostatočnú vážnosť. Problém možno opäť hľadať v personálnej poddimenzovanosti 

nemocníc a v nedostatku financií (viď kapitola 4.1). 

 

 V súčasnosti možno vidieť nevýhodu účastníctva v rezidentskom programe aj 

v skutočnosti, že rezidenti tvoria kategóriu zdravotníckych pracovníkov, s ktorými možno 

opätovne predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú do dvoch rokov 

alebo nad dva roky. Táto výnimka je dohodnutá ako vecný dôvod v kolektívnej zmluve. 

Samozrejme pre účastníkov rezidentského štúdia by predstavovala neistotu a to nie len 

v profesijnom živote, ale aj v tom osobnom. V súlade s § 39b ods. 6 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je však možné zdravotníckeho pracovníka 

zaradiť do rezidentského štúdia na základe žiadosti, ktorej jednou z náležitostí je doklad o 

pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom najmenej na 
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dobu trvania rezidentského štúdia. Preto možno vyššie uvedené ustanovenie kolektívnej 

zmluvy považovať za irelevantné a navrhujeme ho z kolektívnej zmluvy preto odstrániť. 

 

 Ďalšia otázka, s ktorou by sa mala vysporiadať právna úprava, je otázka 

zamestnávania lekárov ako zdravotníckych pracovníkov. Konkrétne sme sa zamerali na 

porovnania zmluvných základov a pracovných podmienok lekárov, ktorí sú zamestnancami 

univerzitných nemocníc, fakultných nemocníc alebo špecializovaných nemocníc (ako 

ústavného zariadenia v riadiacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR) a lekárov, ktorí 

sú zamestnancami lekárskej fakulty v riadiacej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky. Závery sú bohužiaľ nanajvýš znepokojujúce a nezodpovedajúce reálnym 

požiadavkám. Spoločnú črtu možno nájsť v tom, že zamestnanci oboch rezortov poskytujú 

zdravotnú starostlivosť no za rovnakú prácu – prácu rovnakej hodnoty, im nepatrí rovnaká 

odmena. Pre ilustráciu, lekári, ktorí sú zamestnancami ústavného zariadenia poskytujú 

zdravotnú starostlivosť, kým lekári ako zamestnanci lekárskej fakulty realizujú aj výučbu v 

priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V prípade lekárov ako 

zamestnancov fakulty možno ďalej tvrdiť, že práca, ktorú vykonávajú je prácou vyššej 

hodnoty ako práca vykonávaná lekármi ako zamestnancami ústavného zdravotníckeho 

zariadenia. Nie len, že poskytujú zdravotnú starostlivosť, ale zároveň demonštrujú jej 

poskytovanie študentom lekárskej fakulty a zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, 

ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy. Lekár ako 

zamestnanec lekárskej fakulty si musí plniť svoje povinnosti aj vo vzťahu k vedeckej 

činnosti formou účasti na grantoch a výskumných úlohách. Rozdiel v odmeňovaní je daný 

rozdielnou právnou úpravou. Odmeňovanie lekárov ako zamestnancov ústavných 

zdravotníckych zariadení sa riadi Zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

kým odmeňovanie lekárov ako zamestnancov lekárskej fakulty je upravené Zákonom o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pre konkrétne 

porovnanie: základná nástupná odmena lekára ako zamestnanca ústavného zdravotníckeho 

zariadenia je približne 1260 eur a základný nástupný plat lekára ako zamestnanca lekárskej 

fakulty je približne 850 eur. V praxi býva situácia riešená samotnými štatutármi ústavných 

zdravotníckych zariadení. Keďže lekárska fakulta, univerzita ako taká, nie je 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ani nedrží povolenie na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia, vysokoškolskí pedagógovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť 

a realizujúci výučbu musia byť zamestnancami univerzitnej nemocnice, fakultnej nemocnice 

alebo špecializovanej nemocnice. Z tohto dôvodu univerzitné nemocnice, fakultné 

nemocnice alebo špecializované nemocnice uzatvárajú s vysokoškolským pedagógom s titul 

docent alebo profesor pracovnú zmluvu s minimálnym rozsahom úväzku (0,2 alebo 0,4 

pracovného miesta). Horší prístup je však vo vzťahu k vysokoškolským pedagógom na 

pozícii asistenta alebo odborného asistenta, s ktorými býva uzatváraná pracovná zmluva 

s úväzkom 0,05 pracovného miesta.136 Pri predstave, že lekár pracujúci na pozícii odborný 

asistent poskytuje zdravotnú starostlivosť, pripravuje budúcich lekárov a lekárov na výkon 

                                                           
136 CAPÍKOVÁ, S., FREEL, L., NOVÁKOVÁ, M.: Lekári v zdravotníckych zariadeniach versus lekári na 

lekárskych fakultách. In: Bratislavské právnické fórum 2016: Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí 

- pozitívny záväzok štátu. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 91. 
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odborných, špecializovaných a certifikačných činností, nesie zodpovednosť za výkon svojho 

zdravotníckeho povolania a dostáva za výkon práce odmenu zodpovedajúci 0,05% 

pracovného miesta, takéhoto zdravotníckeho pracovníka možno bohužiaľ považovať iba za 

lacnú pracovnú silu. Celková metodika prípravy a vzdelávania budúcich lekárov a lekárov 

by mala prejsť zmenou v tom slova zmysle, aby zakotvovala konkrétne pravidlá prípravy 

a vzdelávania na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré sa budú týkať aj samotných lekárov 

ako zamestnancov lekárskej fakulty v riadiacej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky. Pravidlá ich úväzku sú riadené rozpočtovými možnosťami konkrétneho 

zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a neraz vôľou resp. nevôľou štatutára daného 

zdravotníckeho zariadenia. Jednotné pravidlá by vrátili vážnosť výkonu profesie a tiež 

uspokojivé pracovné podmienky zodpovedajúce výkonu zdravotníckeho povolania. Tiež 

nemožno opomenúť potrebu kvalitnej prípravy budúcich lekárov na výkon svojho 

zdravotníckeho povolania. 

 

 Pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov upravuje samotný Zákonník 

práce. Jedným z aspektov zamestnávania zdravotníckych pracovníkov je úprava pracovného 

času. Je stanovené, že pracovný čas pri nerovnomernom rozvrhnutí nesmie presiahnuť 12 

hodín v priebehu 24 hodín. Takto stanovená maximálna dĺžka pracovného času 

korešponduje s ustanoveniami Smernice o pracovnom čase. Na tomto mieste je potrebné 

uviesť, že Zákonník práce obsahuje vo svojom § 87 ods. 4 pojem pracovný čas, pričom 

použitie tohto pojmu nie je správne. Je dôležité rozlišovať medzi pojmami pracovný čas 

a pracovná zmena pričom samotný Zákonník práce medzi týmito pojmami dostatočne 

nerozlišuje. Napríklad vyššie uvedené ustanovenie § 87 ods. 4 Zákonníka práce stanovuje 

maximálnu dĺžku pracovného času, no v skutočnosti hovorí o dĺžke pracovnej zmeny. Za 

účelom právnej istoty by preto v tomto ustanovení Zákonníka práce mal byť pojem pracovný 

čas nahradený pojmom pracovná zmena. Rozdielnosť pojmov možno vidieť napríklad 

v skutočnosti, že do pracovnej zmeny sa nezapočítava práca nadčas. Ďalší príklad 

diferenciácie medzi pracovným časom a pracovnou zmenou možno nájsť v § 92 Zákonníka 

práce, ktorý ustanovuje, že odpočinok medzi dvoma zmenami možno skrátiť na 8 hodín, to 

znamená, že maximálny denný pracovný čas môže byť 16 hodín a to vrátane práce nadčas 

a maximálna možná dĺžka pracovnej zmeny bez práce nadčas je možná v rozsahu 12 hodín 

denne aj to len v prípade zamestnanca v súlade s § 92 ods. 2 Zákonníka práce.  

 

 Zákonník práce ako ďalší z aspektov zamestnávania zdravotníckych pracovníkov 

upravuje nepretržitý denný odpočinok. V rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v právnej veci Jäger 

bol prijatý záver, že ak členský štát skráti denný odpočinok zamestnancovi, takéto skrátenie 

musí byť kompenzované poskytnutím náhradného odpočinku v takom počte po sebe 

nasledujúcich hodín, ktorý zodpovedá skráteniu času odpočinku ešte pred začatím ďalšej 

pracovnej doby. Ak sa  takýto čas odpočinku poskytne v inom čase, ktorý už nie je priamo 

spojený s predĺženým pracovným časom v dôsledku nadčasovej práce, spravidla 

nezohľadňuje primeraným spôsobom potrebu dodržať základné zásady ochrany bezpečnosti 

a zdravia zamestnancov. Z rozhodnutia teda vyplýva dôležitý záver, že rovnocenná doba 

náhradného odpočinku sa má poskytovať zamestnancovi v čase, ktorý nasleduje hneď po 

príslušnom pracovnom čase. V súlade s ustanovením § 92 ods. 2 Zákonníka práce, ak 
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zamestnávateľ skráti minimálny odpočinok, je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi 

do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok. S prihliadnutím na rozsudok 

Súdneho dvora EÚ vo veci Jäger a tiež berúc do úvahy judikatúru Súdneho dvora EÚ možno 

prijať záver, že poskytnutie náhradného odpočinku do 30 dní pri skrátení denného 

nepretržitého odpočinku na úroveň ôsmich hodín podľa § 92 ods. 2 Zákonníka práce je 

v rozpore so Smernicou o pracovnom čase a tiež s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ 

nakoľko nevykazuje znaky rovnocennej doby odpočinku. Hoci sa jedná o nedostatok právnej 

úpravy viacerých členských štátov EÚ, bolo by žiaduce novelizovať Zákonník práce 

v ustanovení § 92 ods. 2, podľa ktorého by sa v prípade skrátenia denného nepretržitého 

odpočinku poskytol zamestnancovi rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok v čase, 

ktorý by nasledoval hneď po odpracovaní príslušného pracovného času. 

 

 So Smernicou o pracovnom čase je v rozpore aj ustanovenie Zákonníka práce 

upravujúce nepretržitý odpočinok v týždni. Konkrétne ustanovenie § 93 Zákonníka práce 

neberie do úvahy a nerešpektuje požiadavku Smernice o pracovnom čase na dodržanie 14 

dňového rozvrhového obdobia. Členský štát má možnosť využívať výnimky z čl. 5 Smernice 

o pracovnom čase o úprave týždenného nepretržitého odpočinku no to len za predpokladu, 

že príslušným pracovníkom sa poskytne rovnocenný náhradný čas odpočinku (kompenzácia 

zmeškaného odpočinku) alebo, že vo výnimočných prípadoch, keď nie je z objektívnych 

dôvodov možné poskytnúť rovnocenný náhradný čas odpočinku, sa dotknutým pracovníkom 

poskytne primeraná ochrana, pričom je potrebné rešpektovať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. V súlade s čl. 5 Smernice o pracovnom čase majú členské štáty povinnosť 

prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby za každé obdobie siedmich dní mal pracovník 

nárok na minimálny neprerušovaný odpočinok v trvaní aspoň 24 hodín plus 

jedenásťhodinový denný odpočinok pričom sa jedná o minimálne možné doby odpočinku 

na zotavenie po práci. Pri ich nedodržaní by mal byť zamestnávateľ sankcionovaný zo strany 

kontrolných orgánov, nakoľko  nárok na maximálny týždenný pracovný čas je subjektívnym 

právom, v tejto časti má Smernica o pracovnom čase priamu účinnosť s možnosťou 

založenia zodpovednosti náhrady škody. Podľa ustanovenia § 93 ods. 3 Zákonníka práce 

zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň 

najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že 

zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý 

odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý 

odpočinok v týždni. Podľa § 93 ods. 5 môže zamestnávateľ alternatívne rozvrhnúť pracovný 

čas tak, aby zamestnanec mal raz za dva týždne najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku 

v týždni, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne 

poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do štyroch mesiacov odo 

dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni. Ustanovenie § 93 Zákonníka 

práce nie je v súlade so Smernicou o pracovnom čase, nakoľko  skrátené doby týždenného 

odpočinku nespĺňajú minimálne stanovené doby za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. Taktiež náhradný odpočinok nespĺňa požiadavku rovnocennosti – nenasleduje 

hneď po výkone práce, náhradné doby odpočinku nie sú stanovené, v zmysle vyššie 

uvedeného, presne a jasne a tiež nie sú obmedzené na nevyhnutný minimálne rozsah. 

Zamestnancovi by mala byť poskytnutá rovnocenná náhrada odpočinku. V Zákonníku práce 
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je týždenný nepretržitý odpočinok nie len neprimerane krátený, ale referenčné obdobie 

presahuje 14 dní (maximálna možná dĺžka obdobia, v rámci ktorého má zamestnávateľ 

povinnosť dorovnať zamestnancovi odpočinok v týždni ak takýto odpočinok čerpal len 

v dĺžke 24 hodín). Uvedené konštatovala tiež Európska komisia vo svojej správe 

o uplatňovaní Smernice o pracovnom čase už v roku 2010. Správa konštatovala, že 

neexistuje možnosť povoliť vynechanie minimálneho odpočinku, okrem výnimočných 

prípadov, keď nie je objektívne možné poskytnúť možnosť rovnocenného náhradného 

odpočinku s tým, že zamestnanci požívajú primeranú alternatívnu ochranu.  

4.1  Problém s nedostatkom lekárov 

 

 V súvislosti so vzdelávaním a zamestnávaním zdravotníckych pracovníkov 

považujeme za potrebné zastaviť sa aj pri debate o rastúcom nedostatku lekárov a ďalších 

zdravotníckych pracovníkov (zdravotné sestry, záchranári). Daný nedostatok možno badať 

nie len na základe skúsenosti laickej verejnosti -  teda pacientov, ale tiež na základe vyjadrení 

samotných lekárov v súvislosti s ich zamestnávaním a pracovnými podmienkami ako 

takými. Veľký nedostatok možno konštatovať najmä vo vzťahu ku všeobecným lekárom, ale 

v časovom horizonte 15 rokov možno očakávať nedostatok aj vo vzťahu k poskytovateľom 

špecializovanej a špecializovanej inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Na politickej 

sfére boli navrhované viaceré riešenia, napríklad sa hovorilo o zvyšovaní počtu študentov 

medicíny na lekárskych fakultách alebo o spoplatnení štúdia lekárov, ktorí nebudú pracovať 

v Slovenskej republike minimálne 5 rokov. Obe navrhované riešenia by sa však v praxi, za 

súčasného nastavenia vzdelávania a zamestnávania, nedali realizovať. Zvyšovanie počtu 

študentov by vysoké školy a ich lekárske fakulty personálne a organizačne nezvládali 

a výsledkom by mohlo byť zníženie úrovne absolventov. Spoplatnenie štúdia lekárov by 

jednak v praxi narazilo na rozpor s Ústavou SR, ale tiež by nevyriešilo problém odchodu 

absolventov do zahraničia. Veď už v súčasnosti študuje veľké množstvo budúcich lekárov 

na  lekárskych fakultách v Českej republike, ale aj v iných krajinách. Spoplatnenie štúdia 

lekárov by teda mohlo spôsobiť presne opačný efekt a to zvýšený počet študentov (aj 

stredných škôl), ktorí by odchádzali do zahraničia už počas štúdia. Máme za to, že 

najschodnejším riešením by bolo vytvorenie motivujúceho prostredia pre zdravotníckych 

pracovníkov a zlepšenie ich pracovných podmienok. Pred zadefinovaním vhodného riešenia 

je však potrebné zadefinovať najmä samotnú príčinu vzniknutého stavu za účelom 

odstránenia tohto negatívneho faktoru do budúcnosti. 

 

 V mnohých štátnych nemocniciach bol priestor na znižovanie personálnych 

nákladov, ktoré tvoria väčšinu nákladov nemocnice. Od roku 2010 do roku 2012 prišlo k 

plošnej redukcii lôžok. Tejto redukcii sa ujala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá 

má vzhľadom na veľkosť svojho kmeňa ako jediná zdravotná poisťovňa možnosť významne 

ovplyvňovať sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tým, že sa rozhodne 

s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti neuzatvoriť zmluvu. V roku 2010 tak nebolo 

,,zazmluvnených“ asi 3000 lôžok a 150 oddelení. Toto znamenalo vo väčšine prípadov 
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zrušenie týchto lôžok, resp. oddelení.137 Klesajúci trend nemocničných lôžok je možno 

vyvodiť aj z tabuľky nižšie. 

 

Tabuľka č. 2 Pracovné miesta, postele v zdravotníckych zariadeniach, lekárne v rokoch 

2005 - 2018 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

 Samozrejme nedostatok lekárov je komplexným problémom. No berúc do úvahy 18 

ročné znižovanie personálnych nákladov, redukciu lôžok, oddelení či nemocníc, skutočnosť, 

že špecialistov a všeobecných lekárov nemá dnes kto prakticky vzdelávať, nie je až taká 

prekvapivá. Absolvent lekárskej fakulty nedokáže v dostatočne krátkom čase 

a v dostatočnom množstve nahradiť deficit lekárov. Ako základný problém teda možno 

uviesť skutočnosť, že nie je dôležité vyriešiť a navýšiť iba počty absolventov lekárskych 

fakúlt, ale je predovšetkým potrebné zabezpečiť ich ďalšie vzdelávanie a praktickú prípravu. 

Samozrejme na tomto mieste je možné spomenúť aj zariadenia fungujúce za účelom 

dosiahnutia zisku, ktoré však fungujú na ekonomickom princípe, zdravotníckych 

pracovníkov nevzdelávajú a nepripravujú za účelom praxe, ale väčšinou zamestnávajú tých 

zdravotníckych pracovníkov, ktorí odišli zo štátnych nemocníc poprípade nemocníc 

vyššieho územného celku. Za účelom vyriešenia nedostatku lekárov je preto potrebné 

sústrediť sa na proces vzdelávania a prípravy absolventov lekárskych fakúlt na výkon ich 

zdravotníckeho povolania.  

 

 Z praktického príkladu, ak by napríklad v nemocnici bolo interné oddelenie 

transformované na oddelenie pre dlhodobo chorých a všetky ostatné lôžkové oddelenia 

ústavnej zdravotnej starostlivosti by boli zrušené – buď úplne alebo by boli transformované 

                                                           
137 SZALAY, T., ANDELOVÁ, J., POUROVÁ, M., SZALAYOVÁ, A.: Zdravotníctvo po voľbách 2016, 

[online]. HPI, s. 53, [2018-10-8] Dostupné na internete: <http://www.hpi.sk/wp-

content/uploads/2016/02/ramce2016.pdf> 
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na pracoviská ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle jednodňovej zdravotnej 

starostlivosti v špecializačných odboroch chirurgia a gynekológia, takáto nemocnica už 

sama ,,nevychová“ žiadneho všeobecného lekára, pediatra, chirurga, internistu, 

anestéziológa či gynekológa-pôrodníka. Práve naopak, ak bude chcieť udržať svoje 

fungovanie, bude atestovaných lekárov, potrebovať získať.138 Podľa § 11 Vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva SR o zdravotníckych zariadeniach je zdravotnícke zariadenie 

ústavnej zdravotnej starostlivosti určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, 

ktorej zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojené s 

predpokladaným pobytom na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 24 hodín. V 

zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa spravidla prevádzkuje aj 

ambulantné zdravotnícke zaradenie a nemocničná lekáreň. Je otázne, či by vyššie 

zadefinovaná nemocnica vôbec mala byť označovaná ako nemocnica v súlade s § 11 

Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o zdravotníckych zariadeniach len preto, že toto 

zariadenie obsahuje dlhodobé lôžka na poskytovanie zdravotnej starostlivosti presahujúcej 

24 hodín pobytu na lôžku. Takéto zariadenie by mohlo spĺňať definíciu polikliniky v súlade 

s § 5 vyššie uvedenej vyhlášky, podľa ktorého je poliklinika určená na poskytovanie 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poliklinika je súbor vzájomne spoločne a jednotne 

organizovaných všeobecných ambulancií, špecializovaných ambulancií a zariadení 

spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek prevádzkovaných na jednom spoločnom 

mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

 Ako už bolo uvedené vyššie, nedostatok lekárov by bolo možné vyriešiť najmä 

dôslednou a kvalitnou úpravou špecializačného postgraduálneho vzdelávania lekárov a ich 

prípravou pre lekársku prax. Príkladom je rezidentské štúdium. Podmienkam účasti na 

rezidentskom štúdiu, výhodám a tiež nevýhodám z praxe sme sa venovali v podkapitole 

1.1.2.1. Rezidentské štúdium malo byť právo možnosťou, ktorá by bola motivačná pre 

absolventov lekárskych fakúlt, no bohužiaľ v praxi sledujeme presný opak. Podmienky 

a financovanie rezidentského štúdia sú upravené v § 39b Zákona o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti. Účastníci rezidentského štúdia sú financovaní z Ministerstvom 

zdravotníctva SR účelovo poskytnutých finančných prostriedkov zamestnávateľovi 

zdravotníckeho pracovníka zaradeného do rezidentského štúdia. Po ukončení rezidentského 

štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo má zdravotnícky pracovník povinnosť 

do 6. mesiacov požiadať o vydanie povolenia v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne 

ukončil rezidentské štúdium a do 12 mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej 

skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho 

povolania na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo do troch 

mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované 

pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania ako zamestnanec. Následne má 

absolvent rezidentského štúdia povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť v 

špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium úhrnne najmenej päť 

rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky ak vykonáva 

                                                           
138 PAVLÁK, M.: Nedostatok lekárov v SR – existuje riešenie pri aktuálnom nastavení zdravotníctva? In.: 

Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, vydanie č. 11. 
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špecializované činnosti najmenej v rozsahu ordinačných hodín alebo úhrnne päť rokov počas 

desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky, ak vykonáva 

špecializované činnosti najmenej v rozsahu polovice ordinačných hodín.139 Ak zdravotnícky 

pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia, nezačal poskytovať zdravotnú 

starostlivosť v súlade s vyššie uvedeným, je povinný uhradiť Ministerstvu zdravotníctva SR 

5 000 eur za každý rok rezidentského štúdia a 5 000 eur za každý rok, v ktorom neposkytoval 

zdravotnú starostlivosť podľa vyššie uvedeného. V praxi sa vyskytli prípade, najmä vo 

vzťahu k ženám – lekárkam, ktoré po dvojročnej materskej a následne rodičovskej 

dovolenke nepokračovali v špecializačnom štúdiu v dôsledku čoho im bola uložená 

niekoľko tisícová pokuta. Táto pokuta bola uložená jednak lekárke, ale tiež obvodnej lekárke 

ako zamestnávateľovi. Práve tieto prípady z praxe sú dôvodom, prečo rezidentské štúdium 

nie je atraktívne pre čerstvých absolventov.  

 

 Ďalším dôvodom môže byť tiež zameranie vzdelávania lekárov ako účastníkov 

rezidentského štúdia. Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo podľa § 40 ods. 2 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti výnos zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, 

ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne 

štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy 

sústavného vzdelávania a ich štruktúra. V zmysle Výnosu o minimálnych štandardoch je 

minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné 

lekárstvo stanovený v dĺžke 3 roky a tri mesiace a zahŕňa v sebe teoretickú prípravu 

a teoretické vedomosti, praktické zručnosti a skúsenosti. Pre ilustráciu, Výnos 

o minimálnych štandardoch stanovuje v rámci praktických zručností a skúseností minimálny 

počet zdravotných výkonov tak ako bolo uvedené už v podkapitole 1.1.2 o špecializačnom 

štúdiu. 

 

 Ďalej Výnos o minimálnych štandardoch stanovuje rozsah a zameranie odbornej 

zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení, 

jej minimálnu dĺžku a časový priebeh nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 § 39b ods. 13 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 
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Tabuľka č. 3  Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe  

 

 
 

 Veľa krát sú lekári ako účastníci rezidentského štúdia zamestnaní práve u obvodných 

lekárov. Bohužiaľ, berúc do úvahy vyššie uvedené minimálne štandardy pre špecializačný 

študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, takéto zaradenie sa vymyká 

logickosti a zmysluplnosti, nakoľko lekári u obvodných lekárov ako zamestnávateľov 

nemajú možnosť nabrať potrebné skúsenosti stanovené Výnosom o minimálnych 

štandardoch. Aj v tomto prípade by bolo žiaduce, aby vzdelávanie budúcich lekárov 

prebiehalo najmä v nemocniciach v rámci operačných alebo neoperačných odborov. 

 

 Špecializačné štúdium ako také pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V súlade s 

§ 69 ods. 3 Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti „Praktickú časť špecializačného štúdia 

absolvuje zdravotnícky pracovník v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času pod 

dohľadom zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných 

pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore s rozsahom a odborným 

zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v 

príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „školiteľ“). Počas špecializačného štúdia 

môže zdravotnícky pracovník vykonávať špecializované pracovné činnosti len pod odborným 

vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných 

pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.“ Je potrebné si uvedomiť, že pri 

zvyšovaní svojej kvalifikácie prostredníctvom špecializačného štúdia, lekár stále poskytuje 

zdravotnú starostlivosť a postupne nadobúda nové vedomosti a zručnosti, to znamená, že pri 

svojom školiteľovi vykonávajú rôzne zdravotné úkony. 
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 Oddelenie univerzitnej nemocnice, oddelenie fakultnej nemocnice alebo oddelenie 

špecializovanej nemocnice sa po dohode štatutárneho orgánu zdravotníckeho zariadenia s 

príslušným rektorom vysokej školy môže označiť ako klinika vrátane spojenia označenia s 

označením príslušnej vzdelávacej inštitúcie. V čom však možno vidieť nedostatok právnej 

úpravy je skutočnosť, že rozhodnutie o tom, či praktická výučba bude prebiehať na oddelení 

zdravotníckeho zariadenia a pre ktoré konkrétne vysoké školy bude táto praktická časť 

výučby povolená, je ponechané výslovne na vôli štatutárneho orgánu zdravotníckeho 

zariadenia. 

 

 Berúc do úvahy vyššie uvedené, je potrebné vyzdvihnúť postavenie nemocnice, ktorá 

zohráva dôležitú úlohu ako vzdelávacia inštitúcia pri príprave lekárov, ale i zdravotníckych 

pracovníkov ako takých, pri zabezpečení poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nemocnica 

ako zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pripravuje a vzdeláva lekárov pre svoje 

potreby, ale najmä pre potreby všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. 

Preto je veľmi dôležité, aby na nemocnice bol kladený väčší dôraz, lepšie personálne 

zabezpečenie a nie, aby nemocnice fungovali na kraji svojich možností (či už prevádzkových 

alebo personálnych). Štát by mal prispievať najmä finančne, pričom financie by mali 

smerovať priamo zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti. V takom prípade by 

nemocnice mohli zamestnávať väčší počet lekárov, ktorí by boli schopní, za priaznivých 

pracovných podmienok, jednak poskytovať zdravotnú starostlivosť a jednak vykonávať aj 

vzdelávaciu časť, ktorú jednoznačne nemocnica plní. Nemocnice by sa teda mali stať 

oficiálne vzdelávacími ustanovizňami a mala by im byť venovaná za týmto účelom aj väčšia 

finančná pozornosť. Samozrejme modernizácia nemocníc, vytváranie vhodných pracovných 

podmienok, technické zabezpečenie sú všetko faktory tiež dôležité, ale v tomto smere si 

dovolíme tvrdiť, že sekundárne. 

 

 Financovanie zdravotníctva ako takého je faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje aj 

financovanie zdravotníckych pracovníkov. Financovanie zdravotníctva má v posledných 

rokoch klesajúcu tendenciu, čo dokazuje aj nižšie uvedená tabuľka rôznych zdrojov 

financovania. 

 

Tabuľka č. 4 Výdavky na zdravotnú starostlivosť podľa systémov financovania a 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zameraním na nemocnice (údaje sú v miliónoch 

eur) 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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 Financovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je upravené v § 39a 

Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V zmysle daného ustanovenia je 

financovanie možné z: 

- prostriedkov zamestnávateľov, 

- prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov alebo obcí, 

- prostriedkov rozpočtov zdravotných poisťovní, 

- úhrad zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania, 

- účelovo viazaných finančných prostriedkov na špecializačné štúdium za podmienok 

podľa § 39b z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR, 

- prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb, 

- iných zdrojov. 

 

 Z vyššie uvedených možností financovania sú v praxi využívané najmä tri: 

financovanie z prostriedkov zamestnávateľov, z úhrad zdravotníckych pracovníkov ako 

účastníkov ďalšieho vzdelávania a z účelovo viazaných finančných prostriedkov na 

špecializačné štúdium z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Financovanie 

zdravotnými poisťovňami sa v praxi takmer vôbec nevyskytuje. Zdravotné poisťovne 

sledujú svoj zisk a nie svoju povinnosť stanovenú v § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 581/2004 

Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je ,,zdravotná poisťovňa povinná vykonávať 

svoju činnosť tak, aby zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti a 

nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia a ústavnej zdravotnej 

starostlivosti v nemocnici v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.“ Tiež 

financovanie samosprávnymi krajmi, obcami, nadáciami je v praxi bohužiaľ nereálne. 
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ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 

 

 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti lege artis môže byť dosiahnuté okrem iného 

splnením podmienok na výkon zdravotníckeho povolania. Zdravotnícky pracovník musí pri 

výkone zdravotníckeho povolania spĺňať podmienky vyžadované Zákonom 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a/alebo súčasne aj Zákonom o výkone práce vo 

verejnom záujme. Keďže na poskytovaní zdravotnej starostlivosti je verejný záujem, 

podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú prísne kontrolované. Otázkou však je, či 

zdravotnícki pracovníci majú vytvorené prostredie na to, aby podmienky na výkon 

zdravotníckeho povolania dokázali spĺňať, mali o nich prehľad, právnu istotu ich 

dodržiavania, nemennosti a v neposlednom rade či Slovenská republika vytvára prostredie 

na to, aby osoba vôbec zdravotnícke povolanie chcela vykonávať. Preto sme sa v rámci 

monografie zamerali najmä na otázky odbornej prípravy a samotného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, na otázky zamestnávania zdravotníckych pracovníkov 

a špecifických aspektov ich zamestnávania a v neposlednom rade tiež na otázky nedostatku 

zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie. 

 

 Zdravotnícky pracovník so spôsobilosťou na výkon práce zdravotníckeho pracovníka 

svoj vzdelávací proces týmto nekončí. Je nutné, aby sa ďalej vzdelával a to formou 

špecializácie vo vybranom odbore. Obsah, rozsah a samotná dĺžka ďalšieho vzdelávacieho 

procesu závisia od zvoleného zdravotníckeho povolania a od spôsobu a druhu ďalšieho 

vzdelávania. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium 

na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon 

certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. V prípade iných 

zdravotníckych pracovníkov zahŕňa ďalšie vzdelávanie aj prípravu na výkon práce v 

zdravotníctve. Osobitným druhom špecializačného štúdia, ktoré je aktuálne v praxi najviac 

,,problematické“ je rezidentské štúdium. Rezidentské štúdium bolo prvý krát spustené v 

roku 2014 ako reakcia na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov 

a prostredníctvom tohto štúdia sa mal nedostatok lekár vyriešiť. Ide o špecializačné štúdium, 

ktoré prešlo v posledných šiestich rokoch od svojej existencie značnými zmenami.  

Výraznou zmenou bolo zakotvenie možnosti prerušiť rezidentské štúdium súvisle najviac na 

dva roky, navyše išlo o novelu platnú aj retroaktívne. V praxi to samozrejme vyvolalo vlnu 

kritiky, nakoľko negatívnym spôsobom boli ovplyvnení predovšetkým rodičia – ženy a muži 

na materskej, rodičovskej dovolenke. Retroaktivita spôsobila, že pravidlá, vtedy 

rezidentského programu (nie rezidentského štúdia), sa menili aj spätne, niektoré ženy boli 

napríklad na materskej dovolenke a dozvedeli sa, že novelou, ktorá pôsobí retroaktívne, im 

prerušením programu vznikli niekoľko tisícové pokuty. Novela zákona priniesla aj negatívne 

ustanovenie o nemožnosti rezidenta pracovať na polovičný úväzok alebo nemožnosť zvoliť 

si samosprávny kraj (nebol ani vopred dohodnutý), v ktorom po ukončení štúdia bude 

rezident vykonávať zdravotnícke povolanie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. 

Opäť toto ustanovenie ovplyvnilo predovšetkým rodinný život rezidentov, ktorí buď museli 

prejsť na plný úväzok alebo nastúpiť na rodičovskú dovolenku ak ešte ich deti nedovŕšili 3 

roky života. V roku 2018 boli zo Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyššie 
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uvedené kontroverzné ustanovenia odstránené. Aj keď prišlo novelou zákona k náprave, 

rezidentský program sa momentálne neteší veľkému záujmu a dôvodom môže byť práve 

stigma neistoty, ktorú novela zákona v máji 2017 spôsobila. Každým rokom prejavuje 

záujem o rezidentské štúdium menej a menej absolventov. Okrem uvedenej neistoty môže 

byť tiež problémom rezidentského štúdia aj prístup nemocníc a lekárov k účastníkom 

programu. V praxi sú účastníci rezidentského štúdia  ,,pomocnou pracovnou silou“, program 

nepožíva v praxi dostatočnú vážnosť.  

 

 So vzdelávaním budúcich lekárov a lekárov súvisí ďalšia problematická otázka a to 

zamestnávanie lekárov ako zdravotníckych pracovníkov. Lekári, ktorí sú zamestnancami 

ústavného zariadenia poskytujú zdravotnú starostlivosť, kým lekári ako zamestnanci 

lekárskej fakulty realizujú aj výučbu v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. Lekári, ktorí sú zamestnancami fakulty poskytujú zdravotnú starostlivosť, ale 

zároveň demonštrujú jej poskytovanie študentom lekárskej fakulty a zdravotníckym 

pracovníkom v povolaní lekár, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia alebo 

certifikačnej prípravy. Lekár ako zamestnanec lekárskej fakulty si musí plniť svoje 

povinnosti aj vo vzťahu k vedeckej činnosti formou účasti na grantoch a výskumných 

úlohách. Nakoľko odmena lekárov ako zamestnanca lekárskej fakulty je oveľa nižšia ako 

v prípade lekárov ako zamestnancov ústavného zariadenia, situácia býva riešená samotnými 

štatutármi ústavných zdravotníckych zariadení. Keďže lekárska fakulta, univerzita ako taká, 

nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ani nedrží povolenie na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia, vysokoškolskí pedagógovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť 

a realizujúci výučbu musia byť zamestnancami univerzitnej nemocnice, fakultnej nemocnice 

alebo špecializovanej nemocnice. Z tohto dôvodu univerzitné nemocnice, fakultné 

nemocnice alebo špecializované nemocnice uzatvárajú s vysokoškolským pedagógom s titul 

docent alebo profesor pracovnú zmluvu s minimálnym rozsahom úväzku (0,2 alebo 0,4 

pracovného miesta). Horší prístup je však vo vzťahu k vysokoškolským pedagógom na 

pozícii asistenta alebo odborného asistenta, s ktorými býva uzatváraná pracovná zmluva s 

úväzkom 0,05 pracovného miesta. Celková metodika prípravy a vzdelávania budúcich 

lekárov a lekárov by mala prejsť zmenou v tom slova zmysle, aby zakotvovala konkrétne 

pravidlá prípravy a vzdelávania na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré sa budú týkať aj 

samotných lekárov ako zamestnancov lekárskej fakulty v riadiacej pôsobnosti Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky. Pravidlá ich úväzku sú riadené rozpočtovými možnosťami 

konkrétneho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a neraz vôľou resp. nevôľou 

štatutára daného zdravotníckeho zariadenia. Jednotné pravidlá by vrátili vážnosť výkonu 

profesie a tiež uspokojivé pracovné podmienky zodpovedajúce výkonu zdravotníckeho 

povolania. Tiež nemožno opomenúť potrebu kvalitnej prípravy budúcich lekárov na výkon 

svojho zdravotníckeho povolania.  

 

 V súvislosti so vzdelávaním a zamestnávaním zdravotníckych pracovníkov je tiež 

dôležité  uvedomiť si rastúci nedostatok lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. 

Najvhodnejším riešením tohto stavu by bolo vytvorenie motivujúceho prostredia pre 

zdravotníckych pracovníkov a zlepšenie ich pracovných podmienok, dôsledná a kvalitná 

úprava špecializačného postgraduálneho vzdelávania lekárov a ich príprava pre lekársku 
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prax. Pokusom z praxe je vyššie uvedené rezidentské štúdium. Rezidentské štúdium malo 

byť právo možnosťou, ktorá by bola motivačná pre absolventov lekárskych fakúlt, no 

bohužiaľ v praxi sledujeme presný opak. Navyše, veľa krát sú lekári ako účastníci 

rezidentského štúdia zamestnaní práve u obvodných lekárov. Berúc do úvahy minimálne 

štandardy pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 

takéto zaradenie sa vymyká logickosti a zmysluplnosti, nakoľko lekári u obvodných lekárov 

ako zamestnávateľov nemajú možnosť nabrať potrebné skúsenosti stanovené Výnosom o 

minimálnych štandardoch. Bolo by žiaduce, aby vzdelávanie budúcich lekárov prebiehalo 

najmä v nemocniciach v rámci operačných alebo neoperačných odborov. Je preto potrebné 

vyzdvihnúť postavenie nemocnice, ktorá zohráva dôležitú úlohu ako vzdelávacia inštitúcia 

pri príprave lekárov, ale i zdravotníckych pracovníkov ako takých, pri zabezpečení 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nemocnica ako zariadenie ústavnej zdravotnej 

starostlivosti pripravuje a vzdeláva lekárov pre svoje potreby, ale najmä pre potreby 

všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Preto je veľmi dôležité, aby na 

nemocnice bol kladený väčší dôraz, lepšie personálne zabezpečenie a nie, aby nemocnice 

fungovali na kraji svojich možností (či už prevádzkových alebo personálnych). Štát by mal 

prispievať najmä finančne, pričom financie by mali smerovať priamo zariadeniu ústavnej 

zdravotnej starostlivosti. V takom prípade by nemocnice mohli zamestnávať väčší počet 

lekárov, ktorí by boli schopní, za priaznivých pracovných podmienok, jednak poskytovať 

zdravotnú starostlivosť a jednak vykonávať aj vzdelávaciu časť, ktorú jednoznačne 

nemocnica plní. Nemocnice by sa teda mali stať oficiálne vzdelávacími ustanovizňami a 

mala by im byť venovaná za týmto účelom aj väčšia finančná pozornosť. Samozrejme 

modernizácia nemocníc, vytváranie vhodných pracovných podmienok, technické 

zabezpečenie sú všetko faktory tiež dôležité, ale v tomto smere si dovolíme tvrdiť, že 

sekundárne. 

 

 Monografia sa tiež venovala otázke pracovných podmienok zdravotníckych 

pracovníkov a ich súladu s európskym právom, konkrétne súlad Zákonníka práce, Smernice 

o pracovnom čase a judikatúry Súdneho dvora EÚ. Nesúlad bol zistený v otázke 

nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni. V súlade s 

ustanovením § 92 ods. 2 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ skráti minimálny odpočinok, je 

povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný 

odpočinok. S prihliadnutím na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Jäger a tiež berúc do 

úvahy judikatúru Súdneho dvora EÚ možno prijať záver, že poskytnutie náhradného 

odpočinku do 30 dní pri skrátení denného nepretržitého odpočinku na úroveň ôsmich hodín 

podľa § 92 ods. 2 Zákonníka práce je v rozpore so Smernicou o pracovnom čase a tiež s 

ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ nakoľko nevykazuje znaky rovnocennej doby 

odpočinku. Ak totiž členský štát skráti denný odpočinok zamestnancovi, takéto skrátenie 

musí byť kompenzované poskytnutím náhradného odpočinku v takom počte po sebe 

nasledujúcich hodín, ktorý zodpovedá skráteniu času odpočinku ešte pred začatím ďalšej 

pracovnej doby. Ak sa  takýto čas odpočinku poskytne v inom čase, ktorý už nie je priamo 

spojený s predĺženým pracovným časom v dôsledku nadčasovej práce, spravidla 

nezohľadňuje primeraným spôsobom potrebu dodržať základné zásady ochrany bezpečnosti 

a zdravia zamestnancov. Z rozhodnutia teda vyplýva dôležitý záver, že rovnocenná doba 
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náhradného odpočinku sa má poskytovať zamestnancovi v čase, ktorý nasleduje hneď po 

príslušnom pracovnom čase. 

 

 So Smernicou o pracovnom čase je v rozpore aj ustanovenie Zákonníka práce 

upravujúce nepretržitý odpočinok v týždni. Podľa ustanovenia § 93 ods. 3 Zákonníka práce 

zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň 

najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že 

zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý 

odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý 

odpočinok v týždni. Podľa § 93 ods. 5 môže zamestnávateľ alternatívne rozvrhnúť pracovný 

čas tak, aby zamestnanec mal raz za dva týždne najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku 

v týždni, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne 

poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do štyroch mesiacov odo 

dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.  V súlade s čl. 5 Smernice o 

pracovnom čase majú členské štáty povinnosť prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby za 

každé obdobie siedmich dní mal pracovník nárok na minimálny neprerušovaný odpočinok v 

trvaní aspoň 24 hodín plus jedenásťhodinový denný odpočinok pričom sa jedná o minimálne 

možné doby odpočinku na zotavenie po práci. Pri ich nedodržaní by mal byť zamestnávateľ 

sankcionovaný zo strany kontrolných orgánov, nakoľko  nárok na maximálny týždenný 

pracovný čas je subjektívnym právom, v tejto časti má Smernica o pracovnom čase priamu 

účinnosť s možnosťou založenia zodpovednosti náhrady škody. Ustanovenie § 93 Zákonníka 

práce teda nie je v súlade so Smernicou o pracovnom čase, nakoľko  skrátené doby 

týždenného odpočinku nespĺňajú minimálne stanovené doby za účelom bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci. Taktiež náhradný odpočinok nespĺňa požiadavku rovnocennosti – 

nenasleduje hneď po výkone práce, náhradné doby odpočinku nie sú stanovené, v zmysle 

vyššie uvedeného, presne a jasne a tiež nie sú obmedzené na nevyhnutný minimálne rozsah. 

V Zákonníku práce je týždenný nepretržitý odpočinok nie len neprimerane krátený, ale 

referenčné obdobie presahuje 14 dní (maximálna možná dĺžka obdobia, v rámci ktorého má 

zamestnávateľ povinnosť dorovnať zamestnancovi odpočinok v týždni ak takýto odpočinok 

čerpal len v dĺžke 24 hodín). Uvedené konštatovala tiež Európska komisia vo svojej správe 

o uplatňovaní Smernice o pracovnom čase podľa ktorej neexistuje možnosť povoliť 

vynechanie minimálneho odpočinku, okrem výnimočných prípadov, keď nie je objektívne 

možné poskytnúť možnosť rovnocenného náhradného odpočinku s tým, že zamestnanci 

požívajú primeranú alternatívnu ochranu. 

 

 Oblasť zdravotníctva je nepochybne oblasťou, ktorej by mala byť venovaná 

pozornosť, mala by prejsť komplexnou reformou a navýšením financovania. Pritom 

nehovoríme o technickom a materiálnom zreformovaní ústavných zariadení zdravotnej 

starostlivosti. Sľubným začiatkom by bolo zlepšenia pracovných podmienok zdravotníckych 

pracovníkov, ktorí by nemali doplácať na celkové systémové nedostatky a nedostatok 

pracovnej sily. Zdravotníkom by malo byť vytvorené motivujúce pracovné prostredia, 

stabilné podmienky ich vzdelávania a zamestnávania.  
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Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-151/2002 (Jäger) z 9. septembra 2003. 

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C‑ 303/98 (Simap)  z 3. októbra 2000. 

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-429/2009 (Fuß II.) zo 14. novembra 2010, C-429/09 (Fuß 

III.) z 25. novembra 2010, C-243/09 (Fuß I.) zo 14. októbra 2010. 

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v právnej veci C-258/2010 (Grigore) zo 4. marca 2011. 

Rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ č. C-397/01 (Pfeiffer) zo dňa 5. októbra 2004. 

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-428/2009 (Union syndicale Solidaires Isère) zo 

14. októbra 2010. 

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-227/2009 (Accardo a iní) z 21. októbra 2010. 

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-437/2005 (Vorel) z 11. januára 2007. 

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-14/2004 (Dellas) z 1. decembra 2005. 

 

Právne predpisy a legislatívne materiály 

 

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov. 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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 právnych predpisov. 

Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 

Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Zákon č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov. 

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti.  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

Nariadenie Vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

Výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 12422/2010 – OL ustanovujúci minimálne 

štandardy pre špecializované študijné programy, certifikačné študijné programy a študijné 

programy sústavného vzdelávania zo dňa 17.09.2010. 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce 

znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 

Kolektívna zmluva uzatvorenú medzi zmluvnými stranami Národný ústav detských chorôb 

Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, IČO: 00 607 231 a Základná odborová organizácia 

SOZZ a SS pri NÚDCH v Bratislave, Limbová 1, 833 40 Bratislava, IČO:006839490370 a 

LOZ DFNsP Bratislava Limbová 1, 833 40 Bratislava, IČO: 42260582 uzatvorená podľa § 

2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších 

predpisov. 

Charta základných práv Európskej Únie č. 2000/C/01 vydaná Európskym parlamentom, 

Radou a Komisiou dňa 7. decembra 2000 v Nice. 

Všeobecná deklarácia ľudských práv vydaná Valným zhromaždením OSN v roku 1948.  

Listina základných práv a slobôd je deklarácia ľudských práv schválená počas Českej a 

Slovenskej Federatívnej republiky Federálnym zhromaždením ČSFR a to ústavným 

zákonom č.23/1991 Zb. zo dňa 9. januára 1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv 

a slobôd. 

Smernica Rady č. 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, 

ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP. 

Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší 

pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých 

aspektoch organizácie pracovného času. 

Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru o vykonávaní smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie 

pracovného času členskými štátmi zo dňa 21.12.2010. 

Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru o vykonávaní smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie 

pracovného času členskými štátmi zo dňa 26.04.2017. 
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