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Vorwort 
 

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, 

 

der Lehrstuhl für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht der Komenský-Universität in 

Bratislava, Rechtsfakultät, gehört durch die Intensität und die Gründlichkeit seiner wissen-

schaftlich-forschenden Arbeit zu den bedeutendsten Einrichtungen, die sich sowohl der theo-

retischen als auch der angewandten Ebene der Arbeits- und Sozialgesetzgebung widmen. Die 

neuesten Erkenntnisse der systematischen Forschung in diesen Bereichen präsentieren wir in 

der aktuellen wissenschaftlichen Sammlung, die zweifellos zu den bedeutenden Werken im 

Bereich der fachlichen Rechtsliteratur eingeordnet werden kann.  

Ich bin aufrichtig erfreut, dass es trotz der unzureichenden Finanzierung von Wissen-

schaft und Forschung an den öffentlichen Hochschulen in der Slowakischen Republik, die 

leider auch unsere Fakultät betrifft, wir wiederum Sponsoren ansprechen konnten, die finan-

ziell unsere Veröffentlichung unterstützten und es uns ermöglichten (unter anderem), auch 

diesen wissenschaftlichen Sammelband herauszugeben. Unbescheiden erlaube ich mir die 

Überzeugung auszusprechen, dass der Grund einer solchen langfristigen Unterstützung vor 

allem die Garantie der fachlichen Befähigung und der Professionalität der Mitglieder unseres 

Lehrstuhls ist. Die Werke, die wir veröffentlichen, erleben eine bedeutende Ehrung unter der 

Fachöffentlichkeit, dieser Zustand ist für uns Verpflichtung und Motivation gleichzeitig, da-

mit wir in unserer Arbeit auch nicht in Zukunft nachlassen. 

Angenehm ist auch die Feststellung, dass unser Lehrstuhl erfolgreich partnerschaftli-

che Beziehungen mit weiteren Hochschulen entwickelt, die sich an der Schaffung des Sam-

melbandes mit wissenschaftlichen Artikeln beteiligten. Das Kollegium von den übrigen 

Hochschulen (z.B. der Rechtsfakultät Janko Jesenský in Sládkovičovo, der Hochschule für 

Ökonomie und Management der öffentlichen Verwaltung in Bratislava, der Paneuropäischen 

Hochschule in Bratislava, der Polizeiakademie in Bratislava und weitere), aber ebenfalls aus 

dem Umfeld der Praxis (z.B. Verband der Maschinenbauindustrie der Slowakischen Republik, 

der Konföderation der Gewerkschaftsverbände der Slowakischen Republik) half uns mit ihren 

Artikeln und fachlichen Anmerkungen den Inhalt dieses Sammelband zu gestalten.    

An dieser Stelle erlaube ich mir einen besonderen Dank auch der Leitung der Komen-

ský-Universität in Bratislava, der Rechtsfakultät, auszusprechen, die uns insbesondere bei 

organisatorisch-technischen Angelegenheiten half, die mit der Absicherung unserer wissen-

schaftlichen Aktivitäten zusammenhängen. Im Verlauf einiger der letzten Monate geht es 

nämlich schon um das dritte wissenschaftliche Werk, das in vollem Umfang unser Lehrstuhl 

koordiniert [in letzter Zeit z.B. „Aktuelle Fragen der Arbeits- und Sozialgesetzgebung“ oder 

das „Gesetz Nr. 311/2001 GBl., Arbeitsgesetzbuch: Zehn Jahre Anwendungspraxis (2001 – 

2011)“]. 

Der Sammelband wissenschaftlicher Artikel, den Sie zur Verfügung haben, beschäftigt 

sich mit dem Schwerpunkt der Problematik der Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem, 

jedoch nicht nur hinsichtlich der innerstaatlichen Rechtsordnung der Slowakischen Republik, 

sondern auch mit Hinblick auf das Rechtssystem der Europäischen Union (dritte Sektion). Im 

Rahmen der sonstigen Sektionen haben wir uns auf die Analyse verschiedener Besonderheiten 

in Beziehung des Arbeitsrechts (als gemischter Rechtsbereich) zu privatrechtlichen und öffen-

tlich-rechtlichen Bereichen ausgerichtet. Bestandteil des Sammelbands von wissenschaftli-

chen Artikeln ist eine Menge an Erwägungen de lege lata und de lege ferenda, die sich relativ 

genau mit dem ausgewählten Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung beschäftigen.    

 

                                                                                   JUDr. Michal Kuril, PhD.  
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Predhovor 
 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, patrí intenzitou a dôslednosťou svojej vedecko-výskumnej 

práce k najvýznamnejším ustanovizniam, ktoré sa tak na teoretickej, ako aj aplikovanej úrovni 

zaoberajú pracovným a sociálnym zákonodarstvom. Najnovšie poznatky systematického bá-

dania v týchto oblastiach prezentujeme v aktuálnom vedeckom zborníku, ktorý nepochybne 

možno zaradiť k významným dielam v oblasti odbornej právnickej literatúry.  

Som úprimne potešený, že napriek nedostatočnému financovaniu vedy a výskumu na 

verejných vysokých školách v Slovenskej republike, ktoré sa, žiaľ, dotýka aj našej fakulty, 

sme opätovne dokázali osloviť sponzorov, ktorí finančne podporili naše publikácie a umožnili 

nám (okrem iných) vydať aj tento vedecký zborník. Neskromne si dovolím vysloviť presved-

čenie, že dôvodom takejto dlhodobej podpory je predovšetkým záruka vysokej odbornej spô-

sobilosti a profesionality členov našej katedry. Diela, ktoré publikujeme, požívajú významný 

honor medzi odbornou verejnosťou, tento stav je pre nás záväzkom a motiváciou zároveň, aby 

sme v našej práci nepoľavili ani smerom do budúcnosti. 

Príjemné je aj konštatovanie, že naša katedra úspešne rozvíja partnerské vzťahy s ďal-

šími vysokými školami, ktoré sa spolupodieľali na zostavení zborníka vedeckých článkov. 

Kolegovia z ostatných vysokých škôl (napr. Fakulta práva Janka Jesenského v Sládkovičove, 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Paneurópska vysoká 

škola v Bratislave, Akadémia Policajného zboru v Bratislave a ďalšie), ale rovnako z prostre-

dia praxe (napr. Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Konfederácia odborových 

zväzov Slovenskej republiky), nám pomohli svojimi článkami a odbornými pripomienkami 

formovať obsah tohto zborníka.    

Na tomto mieste si dovolím vysloviť osobitné poďakovanie aj vedeniu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktoré je nám nápomocné najmä pri organizač-

no-technických záležitostiach súvisiacimi so zabezpečovaním našich vedeckých aktivít. V 

priebehu niekoľkých posledných mesiacov ide totiž už o tretie vedecké dielo, ktoré v plnom 

rozsahu gestorovala naša katedra [v nedávnom období napr. „Aktuálne otázky pracovnej 

a sociálnej legislatívy“ alebo „Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: desať rokov aplikač-

nej praxe (2001 – 2011)“]. 

Zborník vedeckých článkov, ktorý máte k dispozícii, sa ťažiskovo zaoberá problema-

tikou postavenia pracovného práva v systéme práva, avšak nielen z hľadiska vnútroštátneho 

právneho poriadku Slovenskej republiky, ale aj so zreteľom na právny systém Európskej únie 

(tretia sekcia). V rámci ostatných sekcií sme sa zamerali na analyzovanie rôznych osobitostí 

vo vzťahu pracovného práva (ako zmiešaného právneho odvetvia) k súkromnoprávnym a ve-

rejnoprávnym odvetviam. Súčasťou zborníka vedeckých článkov je množstvo úvah de lege 

lata a de lege ferenda, ktoré sa pomerne precízne zaberajú so zvoleným predmetom vedecké-

ho skúmania.    

 

                                                                                   JUDr. Michal Kuril, PhD. 
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Niekoľko poznámok k novelizácii Zákonníka práce  
 

Mgr. Juraj Hamuľák, PhD.  

 

I. Úvod 

 

Zákonník práce je základným pracovnoprávnym predpisom. Je to blanketová norma, 

ktorá na základe ustanovení Ústavy SR v článku 51 („domáhať sa práv uvedených v článku 

35, 36, 37 ods. 4, článku 38 až 42 a článku 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zá-

konov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú“) má upravovať možnosti realizácie sociálnych 

práv upravených v Ústave SR. Ich charakter je do značnej miery zovšeobecňujúci. Ich podsta-

ta je determinovaná v základnej funkcii štátu ako takého, a to vytvoriť priestor pre realizáciu 

slobody jednotlivca. V danom prípade je potrebné pripomenúť, že táto úloha štátu nie je ohra-

ničená jedným aktom. Naopak, úloha štátu zabezpečovať a vytvárať priestor na realizáciu 

sociálnych práv, je v neustálom pohybe. Je to podmienené na jednej strane neustálym rozvo-

jom spoločnosti ako takej, ale na druhej strane výrazne závisí od hospodárskej a ekonomickej 

sily daného štátu. Slovenská republika nie je výnimkou. V dnešných časoch sme svedkami 

značných politicko-ekonomických turbulencií v celom európskom priestore. Finančná kríza, 

infláciou oslabená mena, či astronomické zvyšovanie nezamestnanosti, sú len niektoré z fak-

torov, ktoré ovplyvňujú možnosti štátov realizovať a vytvárať ústavou vyžadovaný priestor na 

realizáciu spomínaných práv. Vytváranie tohto priestoru je v značnej miere postavené na zá-

kladoch právnej regulácie, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom zákonných, alebo podzákon-

ných noriem, ktoré upravujú podmienky ich výkonu. Pokiaľ hovoríme o sociálnych právach, 

tak je potrebné poznamenať, že nárok na ich plnenie zo strany štátu nie je vo veľkej miere 

priamo odvoditeľný z textu Ústavy. Konkretizácia, ako aj špecifikácia realizácie týchto práv, 

je upravená v osobitných právnych predpisoch.  

Ako sme poznamenali v úvode, základným pracovnoprávnym predpisom je v pod-

mienkach Slovenskej republiky zákon č. 311/ 2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). V tomto roku Zákonník práce „oslavuje“ 10 výro-

čie od svojej účinnosti. Pre niekoho málo, pre iného zas veľa. Existencia súčasného, dovolím 

si povedať novodobého Zákonníka práce, je poznamenaná nie viacerými, ale mnohými nove-

lizáciami. Výrazná „hypertrofia“ základného pracovnoprávneho predpisu je odzrkadlením 

doby, v ktorej žijeme. Pracovných trh je „živým organizmom“ celospoločenského diania v 

slovenskej spoločnosti. Neustále si vyžaduje nové uhly pohľadu a s tým súvisiace zmeny. 

Napriek tomu sa odvážim konštatovať, že také nespočetné množstvo noviel, ktoré pozname-

nali podobu Zákonníka práce, neprispievajú k stabilite podmienok na pracovnom trhu.  

Výrazná novelizácia Zákonníka práce, ktorú spôsobil zákon č. 257/2011 Z. z. ešte ne-

stihla ani „vychladnúť“ v Zbierke zákonov a už je na stoloch našich zákonodarcov ďalšia vý-

razná novelizácia. Napriek konštatovaniu, že prílišné zasahovanie do stability Zákonníka prá-

ce mnohými novelami, neprispieva jeho vážnosti a účelu, ktorý má tento základný pracovno-

právny prepis plniť, je nevyhnutné zvýrazniť, že jeho novelizácia je aktuálna, priam nevy-

hnutná. Zavádzanie nových inštitútov, či rušenie starých, zmeny pomerov, zavedenie nových 

podmienok v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré priniesla novela č. 257/2011 Z. z., to všetko 

spôsobilo rozvrat nielen v pracovnoprávnej teórii, ale negatívne sa odzrkadlilo aj v praktic-

kom živote. Cieľom tohto príspevku nie je hodnotiť politické dôvody, ktoré viedli, či vedú k 

tak častým zmenám v Zákonníku práce. Hlavnou podstatou je zhrnutie plánovaných zmien, 

ktoré sa v týchto dňoch stávajú predmetom diskusií a rokovaní v legislatívnom procese. 
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II. Zmeny v definícii pojmu závislá práca 

 

Práca je z hľadiska pracovnoprávnej teórie hlavným predmetom skúmania pracovného 

práva. Pojem závislá práca vychádza zo všeobecnejšieho pojmu práce ako ľudskej činnosti, 

ktorá musí vykazovať znak užitočnosti, dovolenosti a súladu s dobrými mravmi. Práca ako 

právne spôsobilý predmet pracovného pomeru musí spĺňať charakteristiky práce, ktorú za-

mestnanec na základe pracovnej zmluvy, alebo dohody, vykonáva pre zamestnávateľa. Práca 

v pracovnom pomere musí byt prácou osobnou, slobodnou, závislou, nesamostatnou a odplat-

nou. Závislosť práce patrí k základným charakteristikám pracovného pomeru. Medzi základné 

definičné znaky práce v rámci jej teoretického vymedzenia patrí v prvom rade to, že sa jedná 

o prácu: 1. ľudskú, 2. slobodnú, 3. závislú, 4. nesamostatnú, 5. námezdnú, 6. odplatnú, 7. vy-

konávanú pre iného, 8. vykonávanú osobne.
1
  

V zmysle platnej právnej úpravy v Zákonníku práce môžeme hovoriť až o desiatich 

definičných znakoch. Vychádzajúc z § 1 ods. 2, cit.: „Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná 

vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne 

osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho 

mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými 

prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva pre-

važne z opakovania určených činností.“ Návrh novely Zákonníka práce obsahuje úpravu poč-

tu definičných znakov závislej práce na šesť („Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu 

nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre za-

mestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom za-

mestnávateľom, za mzdu alebo odmenu.“). Tento návrh vychádza z požiadaviek praxe a záro-

veň korešponduje aj s požiadavkami Medzinárodnej organizácie práce (Odporúčanie Medzi-

národnej organizácie práce č. 198/2006 o pracovnom pomere nevyžaduje pre existenciu pra-

covného pomeru potrebu naplniť všetky identifikačné znaky závislej práce.) Podľa nášho ná-

zoru zníženie počtu definičných znakov určite priaznivo prispeje k uľahčeniu výkonu kontro-

ly inšpektorov práce a k odhaľovaniu prípadov nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 

resp. obmedzí pomerne rozšírený problém tzv. „nútených živností“.  

V tejto súvislosti je potrebné zvýrazniť, že definícia závislej práce je základom pra-

covnoprávnej teórie a hlavným predmetom pracovného práva. Vieme, že Zákonník práce 

upravuje individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Predmetom individuálnych pra-

covnoprávnych vzťahov je závislá práca. Návrh vychádza z teórie pracovného práva, kde zá-

vislosť práce patrí k základným charakteristikám pracovného pomeru. Na strane druhej ne-

smieme opomenúť ani názory opačnej strany, a to zamestnávateľov. Tí prostredníctvom svo-

jich stavovských organizácií argumentujú, že tak úzke vymedzenie pojmu závislá práca nebu-

de mať pozitívny dopad na podnikateľské prostredie. Argumentujú, že samotný Zákonník 

práce už dnes obsahuje komplexnú definíciu pojmu závislá práca, ktorá obsahuje niekoľko 

definičných prvkov. Kritizujú odvolávanie sa na spomínané odporúčanie Medzinárodnej or-

ganizácie práce (ďalej aj ako „MOP“) a odvolávajú sa na súčasnú právnu doktrínu, ktorá pod-

ľa nich neprisudzuje jednotlivým definičným znakom závislej práce rovnakú váhu. Argumen-

tácia predkladateľov a v opozite zástupcov zamestnávateľov je opodstatnená, ale obe strany sa 

na tento problém pozerajú zo svojho uhla pohľadu. Z teoretického pohľadu je nevyhnutné 

poznamenať, že Zákonník práce neobsahuje legálnu definíciu pojmu pracovný pomer, preto je 

nutné pozerať sa na tento právny vzťah z pohľadu výkonu závislej práce. 

Podľa bodu 6 spomínaného odporúčania MOP sa vymedzenie existencie pracovného 

pomeru má spravovať skutočnosťami, týkajúcimi sa výkonu práce a odmeňovania zamestnan-

ca, bez ohľadu na to, ako sa tento vzťah charakterizuje v akejkoľvek inej zmluve, na ktorej sa 

                                                 
1
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2007, s. 35. 
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zmluvné strany dohodli. Samotné odporúčanie ďalej stanovuje, že členské štáty by mali sú-

časne vymedziť, že zamestnanci s určitými charakteristikami vo všeobecnom alebo osobitnom 

odvetví sa musia považovať buď za zamestnancov alebo osoby samostatne zárobkovo činné 

(ďalej aj ako „SZČO“).
2
  Každopádne je potrebné poznamenať, že cieľ („precizovanie definí-

cie závislej práce s cieľom minimalizovať využívanie iných foriem zamestnávania ako riadny 

pracovný pomer, ak práca má byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu“)
3
, ktorý týmto 

znížením počtu definičných znakov zákonodarca sleduje, je pre riešenie problematiky obchá-

dzania Zákonníka práce v podmienkach SR dôležitý a nevyhnutný. Existencia a aplikácia 

iných ako pracovnoprávnych foriem, ktorými sa zabezpečuje výkon práce, nebol v našich 

podmienkach riešený dlhodobo a práve užšia špecifikácia definičných znakov závislej práce s 

cieľom obmedziť tieto „alternatívne“ formy, je prvým krokom k odbúraniu týchto, pre sociál-

ny status zamestnancov nepriaznivých, foriem realizácie práce.  

Na margo je možné priblížiť právne kroky českej legislatívy, ktorá pri riešení tohto 

problému ide ešte ďalej. Konkrétne novelou Zákonníka práce zákonom č. 365/2011 Sb. s 

účinnosťou od 1. januára 2012 do značnej miery „prekopala“ definíciu závislej práce (do toho 

času bola takmer totožná so slovenskou úpravou). V odseku 1 je definovaná závislá práca ako 

„práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnan-

ce, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavate-

le vykonává osobně.“ V tomto prípade môžeme hovoriť o 4 definičných znakoch, ktoré sú 

následne v odseku 2 podmienené náležitosťami, bez ktorých závislá práca nemôže byť vyko-

návaná („Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady 

a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na 

jiném dohodnutém místě“).    

Pri hodnotení navrhovaných zmien v definícii závislej práce je nevyhnutné pozname-

nať, že na dôslednú aplikáciu týchto zmien bude potrebné prijať ďalšie právne, ale aj konkrét-

ne politické kroky na posilnenie orgánov kontroly (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nele-

gálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré 

budú dodržiavanie, resp. obchádzanie zákonných ustanovení o závislej práci prísne kontrolo-

vať. V tejto súvislosti sa javí ako nevyhnutné aj sprísnenie postihov za porušenie zákazu nele-

gálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
4
 aby obchádzanie zákonnej úpravy prestalo byť 

„výhodným“ pre porušovateľov týchto predpisov. 

Niektorí autori poukazujú v tejto súvislosti na skutočnosť, že okrem vymedzenia po-

jmu „závislá práca“ chýba v Zákonníku práce definovanie pojmu „nútená živnosť“, pričom to 

považujú za rozhodujúce (znenie týchto pojmov by mohlo byť v zásade identické, avšak pri 

„nútenej živnosti“, ktorá má univerzálnejší charakter, sa nekonkretizujú príslušné subjekty). 

Rovnako negatívne vymedzenie závislej práce nemusí byť potrebné, ak ho nahradí napr. dik-

cia „pracovná zmluva je výlučný zmluvný typ, na základe ktorého je možné založiť pracovný 

pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom“.
5
   

 

 

                                                 
2
 Barancová, H.: Zákonník práce . Komentár.  Praha : C. H. Beck, 2012, s. 92-95. 

3
 Citované z Dôvodovej správy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník prá-

ce. 
4
 Napríklad § 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, 

§ 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obsta-

rávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z., § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 

125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
5
 Kuril, M.: Stručné zamyslenie nad niektorými oblasťami pripravovanej novely Zákonníka práce a súvisiacimi 

právnymi predpismi. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : PraF UK, 2011, s. 29 

a nasl. 
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III. Pracovný pomer na dobu určitú  

 

Základná charakteristika pracovného pomeru na dobu určitú spočíva v tom, že končí 

právnou udalosťou, t. j. uplynutím dojednanej doby bez toho, aby zamestnávateľ uplatnil nie-

ktorý z taxatívne uvedených výpovedných dôvodov, aj keď na druhej strane ešte pred uplynu-

tím dojednanej doby možno i tento pracovný pomer skončiť všetkými spôsobmi, aké predpo-

kladá Zákonník práce.
6
 Novelizácia Zákonníka práce v roku  2011 (zákon č. 257/2011 Z. z.) 

predĺžila spomínanú dobu z dvoch na tri roky.
7
 Predkladatelia tejto legislatívnej zmeny argu-

mentovali najmä tým, že dôjde k zvýšeniu flexibility pracovného pomeru na dobu určitú, pri-

čom sa odvolávali na doložku č. 5 smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej 

dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, ktorá stanovuje povin-

nosť zabrániť zneužívaniu reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú. Praktické využitie 

tohto ustanovenia so sebou prinášalo niekoľko problémov, ktoré neprispievali k stabilite pra-

covného trhu. Odvolávanie sa na flexibilitu pracovných pomerov nie je v súčasných pod-

mienkach dlhodobej ekonomickej a hospodárskej krízy opodstatnené.  

Pri realizácii zmien v právnej úprave je nevyhnutné prihliadať nielen na potreby jednej 

skupiny subjektov pracovného trhu, ale aj na vzájomné vzťahy (v zmysle vyvažovania), resp. 

mať na zreteli, že pracovnoprávny vzťahy má povahu vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a 

podriadenosti zamestnanca, a tak aj pristupovať k zmenám v právnej úprave ich vzájomných 

vzťahov. Zákonodarca by mal pri schvaľovaní akejkoľvek novely základného pracovnopráv-

neho predpisu dbať na presadzovanie princípov flexikurity ako istej formy vzájomného a spo-

ločného manažovania rizika pre zamestnávateľov a zamestnancov. V danom prípade predlžo-

vanie dĺžky trvania pracovných pomerov na dobu určitú pôsobí pre zamestnancov skôr nega-

tívne a nezabezpečuje im stabilitu existencie na pracovnom trhu. Je potrebné poznamenať, že 

tak súčasná právna úprava, ako aj posudzovaný návrh na zmenu Zákonníka práce, vychádzajú 

zo spomínanej smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu 

určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP. Tá okrem iného hovorí o tom, že členské štáty 

sa môžu rozhodnúť, ktoré z opatrení smernice premietne do svojho právneho poriadku, pritom 

sa členskému štátu poskytuje určitá miera voľnej úvahy, ktorá nie je neohraničená, pretože 

nesmie viesť k spochybneniu cieľa a účelu smernice. Posudzovaná novelizácia Zákonníka 

práce v tomto smere prináša prinavrátenie k pôvodnej právnej úprave („Pracovný pomer na 

určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno 

predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.“). 

 

IV. Súbeh výpovednej doby a odstupného 

 

Pracovné právo plní niekoľko funkcií, ktoré vyjadrujú základné úlohy tohto právneho 

odvetvia v systéme práva a aktívne pôsobia na pracovné vzťahy a ich rozvoj. Vo všeobecnosti 

hovoríme o štyroch funkciách, ktorými sú regulačná (organizačná), kontrolná, výchovná 

a ochranná.
8
  Odstupné ako inštitút pracovného práva má za úlohu plniť práve spomínanú 

ochrannú funkciu. Jeho podstata spočíva v tom, že má slúžiť ako istá protihodnota pre za-

mestnanca, ktorému skončil pracovný pomer, a to nie z jeho viny. Je to inštitút, ktorý má za-

bezpečovaciu funkciu pre takéhoto zamestnanca, aby dokázal preklenúť obdobie po skončení 

pracovného pomeru, počas hľadania si novej práce, ale aj ako istú formu vďaky zamestnáva-

teľa za to, čo zamestnanec pre neho vykonal , resp. aké hodnoty mu odovzdal počas trvania 

                                                 
6
 Barancová, H.: Zákonník práce . Komentár.  Praha : C. H. Beck, 2012, s. 355. 

7
 § 48 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov („Pracovný pomer na urči-

tú dobu možno dohodnúť najdlhšie na tri roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne 

dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát“). 
8
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2007, s. 40. 
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pracovného pomeru. Súčasná právna úprava, ktorú zaviedla už spomínaná novelizácia Zákon-

níka práce s účinnosťou od 1. septembra 2011, zrušila pôvodné zakotvenie tzv. súbehu výpo-

vednej doby a odstupného a vytvorila istý alternatívny spôsob realizácie tohto inštitútu – buď 

výpovedná doba, alebo odstupné. Táto zmena výrazne zasiahla do sociálnych istôt  zamest-

nancov a prispela k „zjednodušeniu“ procesu výpovedí zo strany zamestnávateľa. Predklada-

telia schválenej novely pri zavádzaní tohto ustanovenia vychádzali z ustanovení článku 11 

Dohovoru MOP č. 158 o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa. Ten stanovuje, že 

„pracovník (zamestnanec), ktorého zamestnanie sa má skončiť, má právo na primeranú výpo-

vednú dobu alebo peňažné plnenie namiesto nej“. Toto ustanovenie si účelovo vyložili ako 

podklad pre zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného, pričom argumentovali tým, že 

odstupné bude plniť funkciu alternatívneho plnenia namiesto výpovednej doby.  

Predložená novelizácia Zákonníka práce, ktorá je predmetom skúmania tohto príspev-

ku, opätovne zavádza súbeh výpovednej doby a odstupného, pričom zavádza niekoľko spres-

není pri realizácii tohto inštitútu. Návrh je v  súlade s článkom 12 ods. l písm. a) Dohovoru  

Medzinárodnej organizácie práce č. 158 z roku 1982 o skončení zamestnania z podnetu za-

mestnávateľa, v zmysle ktorého „Pracovník, ktorého zamestnanie bolo skončené, má právo v 

súlade s vnútroštátnym právom a praxou na a) odstupné alebo iné odchodné dávky, ktorých 

výška sa určí okrem iného s ohľadom na dĺžku zamestnania a výšku mzdy a ktoré vypláca 

priamo zamestnávateľ alebo sa vyplácajú prostredníctvom fondu, ktorý sa vytvoril z príspev-

kov zamestnávateľov, alebo b) dávky z poistenia pre prípad nezamestnanosti alebo pomoci 

nezamestnaným, alebo iné formy sociálneho zabezpečenia, ako sú dávky v starobnom veku, 

alebo v invalidite, podľa bežných podmienok, na ktorých základe sa tieto dávky poskytujú, 

alebo c) kombináciu takéhoto odstupného a dávok.“    

Z textu posudzovanej novelizácie vyplýva zároveň povinnosť pre zamestnávateľa po-

skytnúť zamestnancovi odstupné nielen v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou, 

ako to platí v súčasnosti, ale aj v prípade výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b), čiže von-

kajšia, alebo vnútorná organizačná zmena, ako aj z dôvodov zdravotných. V danom prípade 

vzniká pre zamestnanca právny nárok na odstupné.  Jeho výška je v danom prípade špecifiko-

vaná od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa.
9
 

                                                 
9
 (1) „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 

ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 

lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru 

odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako 

päť rokov, 

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť ro-

kov a menej ako desať rokov, 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať 

rokov a menej ako dvadsať rokov,  

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať 

rokov.“. 

(2) „Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) 

alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posud-

ku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, 

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky 

a menej ako päť rokov, 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov 

a menej ako desať rokov, 

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať 

rokov a menej ako dvadsať rokov, 

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať 

rokov.“. 
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V. „Opätovná“ účasť zástupcov zamestnancov  

pri skončení pracovného pomeru 

 

Medzi subjekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov zaraďujeme na jednej strane 

zamestnávateľa, alebo tzv. organizácie zamestnávateľov, a na strane druhej zamestnancov, 

alebo zástupcov zamestnancov („Zástupcovia zamestnancov sú príslušný odborový orgán, 

zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdra-

via pri práci podľa osobitného predpisu. V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovno-

právny vzťah člena k družstvu, je na účely tohto zákona zástupcom zamestnancov osobitný 

orgán družstva volený členskou schôdzou.“)
10

.  

Okrem spomínaných a v § 11a vymedzených zástupcov zamestnancov, vstupuje do 

kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov aj odborová organizácia. V zmysle § 230 Zákonníka 

práce ide o je občianske združenie podľa osobitného predpisu, ktoré je povinné písomne in-

formovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u neho a predložiť mu zoznam členov 

odborového orgánu. Na druhej strane je zamestnávateľ povinný umožniť pôsobenie odboro-

vých organizácií na svojom pracovisku. Odborová organizácia koná u zamestnávateľa pro-

stredníctvom odborového orgánu. Odborový orgán zastupuje zamestnancov v oblasti uzatvá-

rania tzv. kolektívnych zmlúv. Zákonník práce priznáva zástupcom zamestnancov, vychádza-

júc z mnohých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, široký okruh oprávnení. Me-

dzi jedno z týchto oprávnení patrila do novelizácie Zákonníka práce v roku 2011 aj tzv. účasť 

zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, ktorý bola upravená v § 74.
11

 Po 

novelizácii (zákon č. 257/2011 Z. z.) bol § 74 z právnej úpravy odstránený. Vo všeobecnosti 

je potrebné poznamenať, že účasť zástupcov zamestnancov bola v teórii pracovného práva 

definovaná ako jedna z podmienok platnosti výpovede, resp. okamžitého skončenia pracov-

ného pomeru zo strany zamestnávateľa. Nie je úlohou toho príspevku skúmať dôvody, ktoré 

viedli predkladateľov k zrušeniu tohto paragrafu, no na dôvažok je zjavné, že tým sledovali 

cieľ – oslabiť postavenie zástupcov zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Na druhej 

strane pri tejto zmene neboli úplne dokonalí, pretože naďalej ostala v platnosti právna úprava 

tzv. prerokovania v § 237, ktorá ho definuje (parafrázovane) ako „výmenu názorov a dialóg 

medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom, ktorých podstatou je povinnosť zamest-

návateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov otázky organizačnej povahy, za-

mestnanosti, sociálnej politiky, ako aj iné rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám 

v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach, opatrenia na predchádzanie vzniku úra-

zov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov.“.  

Vzhľadom na platnú právnu úpravu musíme konštatovať, že táto povinnosť zamestná-

vateľa nie je sankcionovaná neplatnosťou,
12

 a teda v konečnom dôsledku sa cieľ podarilo na-

plniť. Vychádzajúc z povahy existencie zástupcov zamestnancov je v danom prípade smutné 

konštatovanie, že pod rúškom politických dôvodov došlo k oslabeniu ich postavenia a tým aj 

k oslabeniu postavenia samotných zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Nie v ojedi-

                                                 
10

 §11a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
11

 „Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný 

vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak je neplatná. Zástupca zamestnancov je povinný preroko-

vať výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa do desiatich kalendárnych 

dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedenej lehote nedôjde k prerokovaniu, platí, 

že k prerokovaniu došlo.“ 
12

 § 17 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov: „Právny úkon, na ktorý 

neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástup-

cami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len 

ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.“ 
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nelých prípadoch práve povinnosť zamestnávateľa prerokovať možné skončenie pracovného 

pomeru viedla k zmene jeho rozhodnutia a tým k ochrane zamestnanca.  

Úlohou zástupcov zamestnancov je totiž chrániť záujmy zamestnancov a zabraňovať 

svojvôli zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru. Každopádne prerokovanie nemalo 

vplyv na samotné rozhodovanie zamestnávateľa, pretože tento inštitút neprikazoval zamest-

návateľovi brať do úvahy negatívny postoj týchto zástupcov, ale každopádne prispieval 

k predchádzaniu nesprávnych rozhodnutí zamestnávateľa. Skúmaná novelizácia Zákonníka 

práce v tomto smere prináša nápravu a opätovne zavádza tento inštitút do Zákonníka práce 

s malými obmenami.
13

 V danom prípade oproti pôvodnej právnej úprave dochádza k zmenám 

týkajúcich sa skrátenia desaťdňovej lehoty na prerokovanie na sedem dní pri výpovedi, a dva 

dni pri okamžitom skončení pracovného pomeru. Vo svetle týchto nových faktov je potrebné 

túto novelizáciu hodnotiť pozitívne.       

         

VI. Záver 

 

Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis prechádza každoročne niekoľ-

kými zmenami, ktoré sa uskutočňujú buď priamymi, alebo nepriami novelizáciami. V posled-

nom čase si odborná, ale aj laická verejnosť, pomaly zvyká na tento neblahý štandard. Zákon-

ník práce sa pod zámienkou politických zásahov do trhu práce stáva predpisom, ktorý stráca 

na vážnosti a je skôr vnímaný iba ako predpis dočasne upravujúci pracovnoprávne vzťahy. 

Zamestnanci, ale i zamestnávatelia, v ňom nevidia oporu, ktorú by mal takýto významný 

predpis prinášať, ba naopak. Prílišná hypertrofia tejto normy, či legislatívna smršť novelizácií 

spôsobili nejasnosť vo vzťahoch, ktorým Zákonník práce stanovuje mantinely. Na druhej 

strane je však nevyhnutné zvýrazniť aj to, že pracovnoprávne vzťahy sú vzťahmi živými 

a stále sa vyvíjajúcimi. Zákonodarca musí reagovať na zmeny, ktoré prináša turbulencia spo-

ločenských vzťahov a stanovovať medze stále novým trendom v politike zamestnanosti. 

V tejto súvislosti je dôležité pripravovať tieto zmeny so zreteľom na charakter pracovného 

trhu a odosobniť sa od tém, ktoré sú v prospech iba jednej strany pracovnoprávneho vzťahu, 

a naopak meniť základnú pracovnoprávnu normy ako konsenzus sociálneho dialógu.   

Novelizácia Zákonníka práce, ktorú zaviedol zákon č. 257/2011 Z. z., priniesla množ-

stvo inštitútov, ktoré boli výsledkom práve takéhoto nesprávneho konania. Zaviedli sa inštitú-

ty, ktoré svojou podstatou prispeli k efektivite nástrojov politiky práce, ale mnohé z nich spô-

sobili oslabenie postavenia, najmä zamestnancov, ktorých by mal Zákonník práce chrániť. 

 Predmetom tohto príspevku je stručné obhliadnutie sa za vybranými zmenami, ktoré 

boli spomínanou novelou zavedené, ich kritické zhodnotenie a porovnanie s pripravovanými 

zmenami v Zákonníku práce. Definícia závislej práce, ktorá sa má v zmysle zamýšľanej nove-

lizácie zúžiť na menší počet definičných znakov je zmenou pozitívnou, ktorá môže mať pozi-

tívny vplyv na riešenie problematiky nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Taktiež 

úpravu podmienok a dĺžky pracovných pomerov na dobu určitú je potrebné hodnotiť ako krok 

v prospech zamestnancov. Prinavrátenie súbehu výpovednej doby a odstupného je v porovna-

ní so súčasnou právnou úpravou krok, ktorý je plne v súlade s myšlienkami flexikurity, ktorej 

trend sa rozširuje v mnohých vyspelých krajinách EÚ. A napokon vrátenie práva na preroko-

vanie skončenia pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov ako podmienky platnosti 

                                                 
13

 „Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný 

vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru 

neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pra-

covných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru 

do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách 

nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.“ 
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výpovede opäť povedie k získaniu dôvery v ochrannú funkciu pracovného práva a jeho zá-

kladného piliera v podobe Zákonníka práce.      
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Mediácia v pracovnom práve 

(analytické úvahy) 

 

JUDr. Ľubica Haviarová 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Úvod 

 

 Účastníci pracovnoprávnych vzťahov sa ochrany svojich práv alebo plnenia povinností 

zo strany druhých subjektov dovolávajú vo väčšine prípadov v rámci občianskeho súdneho 

konania, a to napriek skutočnosti, že vnútroštátne právo Slovenskej republiky im poskytuje 

viaceré ďalšie možnosti právnej ochrany (napr. podnet na inšpekciu práce, sťažnosť zamest-

nanca zamestnávateľovi, ak ide o porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, príp. mediáciu 

ako činnosť smerujúcu k mimosúdnemu riešeniu sporov). Je objektívne preukázateľné, že 

žaloba na súd predstavuje z tohto hľadiska mimoriadne intenzívne využívaný právny inštitút, 

ktorý požíva všeobecnú „obľúbenosť“ u väčšiny spoločnosti. Aké sú dôvody tohto stavu? 

Predovšetkým laická verejnosť vníma žalobu na súd ako isté „definitívne“ riešenie, ktoré 

sprostredkujú orgány verejnej moci (spravidla všeobecné súdy). So „súdnymi stereotypmi“ sú 

ale ad hoc spojené viaceré „prekážky“, ktoré v konečnom dôsledku môžu obľúbenosť žalôb 

na súd primerane „devalvovať“ – ide napr. o finančné náklady na súdne konanie (poplatky 

súdu, poplatky právnym zástupcom, poplatky ďalším osobám oprávneným alebo povereným 

na konanie na súde), časovú náročnosť (dôvodne možno predpokladať, že na právoplatné roz-

hodnutie bude musieť žalobca čakať niekoľko mesiacov až rokov) alebo neistotu, či sa podarí 

dosiahnuť sledovaný cieľ (na tento bod bezprostredne vplýva aj odborná spôsobilosť konkrét-

neho sudcu a znalosť osobitostí pracovného a sociálneho prostredia).  

 Pracovná a sociálna legislatíva ustanovuje subjektom pracovnoprávnych vzťahov rôz-

ne práva a povinnosti, pričom riešenie sporu súdnou cestou znamená, že ide o riešenie „donu-

covacím“ spôsobom. Tu rovnako platí, že pracovnoprávne vzťahy vykazujú viaceré špecific-

ké a nezrušiteľné charakteristiky (napr. „subordinácia“ pri výkone závislej práce, t. j. vzťah 

nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, nie je celkom kompatibilný s 

legislatívnou konštrukciou Občianskeho súdneho poriadku, kde sa predpokladá „rovné“ 

právne postavenie účastníkov), ktoré však môžu ich účastníkom spôsobovať určité „kompli-

kácie“, ak sa dovolávajú príslušnej súdnej ochrany, a to tak na strane zamestnanca (napr. dô-

kazná núdza), ako aj zamestnávateľa (napr. niektoré súdne konania „priťahujú“ zvýšený me-

diálny záujem a pozornosť mimovládnych organizácií, ktoré môžu v konečnom dôsledku po-

škodiť dobré meno zamestnávateľa bez ohľadu na výsledok súdneho konania).
1
 Pokiaľ legi-

tímnosť a dôvodnosť súdnej ochrany je objektívne a dlhodobo verifikovaná praxou, rozhod-

nutie účastníka pracovnoprávneho vzťahu, ktorý právny inštitút na svoju ochranu zvolí, je 

vždy subjektívne. V tejto súvislosti máme za cieľ v spracovanom vedeckom článku poukázať 

na univerzálne a špeciálne znaky, resp. výhody a nevýhody mediácie, ktorá za podmienok 

vymedzených osobitným právnym predpisom
2
 predstavuje alternatívne (mimosúdne) riešenie 

sporov, pričom ide o riešenie „dobrovoľného“ (nedonucovacieho) charakteru.    

 

II. Rámcová analýza zákona o mediácii 

 

 Zákon o mediácii (ďalej aj ako „zákon“ alebo „ZoM“) nadobudol účinnosť dňa 1. sep-

tembra 2004. V priebehu cca ôsmych rokov svojej existencie bol spolu iba trikrát novelizova-

                                                 
1
 Napr. antidiskriminačné súdne konanie z dôvodu porušenia chráneného dôvodu „sexuálna orientácia“ a pod. 

2
 Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov. 
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ný, tzn. jeho právnu úpravu možno v zásade klasifikovať ako pomerne stabilnú (ak podobné 

hodnotenie uplatníme voči Zákonníku práce, zistíme, že počas približne desiatich rokov svojej 

účinnosti bol zmenený viac ako dvadsaťkrát). Predmetom ZoM je právna úprava výkonu me-

diácie, jej základné princípy, organizácia a účinky. Vecná a osobná pôsobnosť zákona je taxa-

tívne obmedzená na vybrané druhy právnych vzťahov a ich subjekty. Zaraďujeme sem pra-

covnoprávne vzťahy, občianskoprávne vzťahy, obchodné záväzkové vzťahy a rodinnoprávne 

vzťahy. Uvedené obmedzenie znamená, že mediáciou nie je možné riešiť akékoľvek spory, 

ale výlučne iba tie, ktoré vznikli vo vymenovaných právnych vzťahoch. Právna regulácia 

týchto právnych vzťahov je zmiešaná (pracovnoprávne vzťahy, rodinnoprávne vzťahy), resp. 

súkromnoprávna (občianskoprávne vzťahy, obchodnoprávne vzťahy). Z hľadiska uvedeného 

je zrejmé, že pôsobnosť ZoM je vylúčená vo sfére verejného práva. Pokiaľ verejnoprávne 

zásahy zákonodarcu do súkromnoprávnych odvetví na základe osobitných právnych predpi-

sov sú skôr výnimočné, ale realizujú sa (napr. zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamest-

návaní sa vzťahuje tak na „závislú prácu“, ako aj „prácu“, ktorá nespĺňa znaky závislej práce), 

obdobné platí aj naopak, hoci posilňovanie zmluvnej voľnosti v pracovnom práve (napr. na 

základe ZoM), ktoré je zmiešaným právnym odvetvím, je vždy posudzované veľmi úzkostli-

vo. Zákon o mediácii však nemožno hodnotiť ako právnu normu, ktorá neprimerane prehlbuje 

liberalizáciu pracovnoprávnych vzťahov, naopak, podstatou mediačného konania je ponúknuť 

„voľnejšiu“ alternatívu k súdnym konaniam, ktoré z formálneho hľadiska podliehajú exten-

zívnejším verejnoprávnym pravidlám. Samotná mediácia je zmiešaným právnym inštitútom, 

ktorý uprednostňuje dohodu účastníkov pred ich „súdnym bojom“, pričom vnútorný obsah 

dohody reprezentuje práve súkromnoprávny prístup a formalizovanie niektorých jej náležitos-

tí predstavuje verejnoprávnu ingerenciu.  

 Pôsobnosť ZoM je rozšírená aj na ďalšie spory, a to cezhraničné spory, ktoré vznikajú 

z tzv. „obdobných právnych vzťahov“ – s výnimkou tých práv a povinností, s ktorými strany 

nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa ich právny vzťah podľa osobitných predpisov
3
 

spravuje, nakladať. Pre účely zákona sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má 

aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát 

ktorejkoľvek inej strany, a to ku dňu, ku ktorému a) sa strany dohodli na použití mediácie po 

tom, čo spor vznikol, b) mediáciu nariadil súd, c) z vnútroštátneho práva členského štátu vy-

plynie povinnosť použiť mediáciu alebo d) súd vyzval strany, aby na riešenie sporu použili 

mediáciu (ZoM považuje za členský štát každý členský štát Európskej únie okrem Dánska). 

Menej striktným výkladom nemusíme de iure uvažovať o piatej sfére vecnej pôsobnosti, pre-

tože nejde o ďalší druh právnych vzťahov, ale len o ďalší druh sporov (s cudzím prvkom), 

ktoré môžu vzniknúť z pôvodných štyroch druhov právnych vzťahov, resp. právnych vzťahov 

im obdobných. Z obmedzených druhov právnych vzťahov môžu totiž vznikať rôzne spory, ale 

originálny pôvod takýchto rôznych sporov musí vychádzať z niektorého z taxatívne určených 

druhov právnych vzťahov. 

 ZoM obsahuje aj základný terminologický aparát, ktorý je vymedzený v znení § 2-3 

zákona. Za „mediáciu“ sa považuje mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na me-

diácii prostredníctvom mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich právneho (zmluvného) vzťa-

hu. „Osoba zúčastnená na mediácii“ je fyzická alebo právnická osoba v spore s inou fyzickou 

alebo právnickou osobou, pričom takýto spor sa musí týkať ich právneho (zmluvného) vzťahu 

a riešiť sa na základe mediácie. Pojem „mediátor“ označuje výlučne fyzickú osobu zapísanú 

v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodli a ktorá s týmito oso-

bami uzatvorí dohodu o začatí mediácie. V zmysle uvedeného platí, že pokiaľ právo zúčastniť 

sa mediačného konania sa vzťahuje tak na fyzické, ako aj právnické osoby, „rozhodcom spo-

ru“ (mediátorom) môže byť iba fyzická osoba, ak spĺňa zákonom stanovené kritériá.
4
  

                                                 
3
 Napr. zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. 

4
 Napr. bezúhonnosť [pozri § 8 ods. 2 písm. c) ZoM]. 
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 Výkon činnosti mediátora nie je „závislou prácou“, ale podnikaním, a to podľa osobit-

ných právnych predpisov, pretože „práca“ ním vykonávaná nespĺňa všeobecné znaky závislej 

práce, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 Zákonníka práce. Zo ZoM vyplývajú aj univerzálne prin-

cípy, ktorými sa mediátor musí pri svojej činnosti riadiť. Ide predovšetkým o jeho nezávis-

losť, nestrannosť, dôslednosť a odbornú spôsobilosť (starostlivosť). V tejto súvislosti je me-

diátor napr. povinný poučiť každú osobu zúčastnenú na mediácii o jej právach, ktoré môžu 

byť mediáciou dotknuté (v zákonnej dikcii by mohlo byť presnejšie uvedené, že k tomuto pou-

čeniu musí dôjsť vopred, t. j. pred začatím mediácie). Ďalšie povinnosti mediátora je možné 

kumulovať do viacerých skupín, ako napr. informačné povinnosti (mediátor je povinný bez 

zbytočného odkladu oboznámiť osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre 

ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k 

osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti), povinnosti 

spojené so zachovaním mlčanlivosti (mediátor, osoby zúčastnené na mediácii alebo iné fyzic-

ké osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, 

ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa 

dozvedeli v súvislosti s mediáciou), príp. zodpovednostné povinnosti
5
 (mediátor zodpovedá za 

škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, podľa všeobecných 

ustanovení a zodpovednosti za škodu).
6
 Mediátor je tiež povinný dohodnúť sa s osobami zú-

častnenými na mediácii na výške odmeny za mediáciu, ak ZoM neustanovuje inak (napr. ak 

bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní 

právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov, patrí mu odmena 

podľa podmienok stanovených týmto právnym predpisom). S ohľadom na uvedené možno 

konštatovať, že mediácia predstavuje odplatnú činnosť mediátora, pričom prípadná absencia 

dohodnutia odmeny je neopomenuteľnou prekážkou výkonu samotnej mediácie. 

 Súčasťou ZoM sú tri rozdielne právne inštitúty (dohody), ktoré nemožno neobmedze-

ne stotožňovať ani zamieňať,
7
 a to dohoda o riešení sporu mediáciou (§ 7), dohoda o začatí 

mediácie (§ 14 ods. 1-4), resp. dohoda o výsledku mediácie [§ 14 ods. 5 písm. a) a § 15]. Tu 

totiž platí, že hoci sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú na riešení sporu mediáciou, jeho 

konečné vyriešenie týmto spôsobom nemožno prezumovať. Dohoda o riešení sporu mediá-

ciou sa v aplikačnej praxi v niektorých prípadoch označuje aj ako tzv. „mediačná doložka“. 

Jej legitímnosť v pracovnoprávnych a obdobných (ďalších) pracovných vzťahoch nepotvrdzu-

je výslovne Zákonník práce, ale osobitný právny predpis (ZoM). Mediačné doložky sa v po-

sledných rokoch stali vo sfére výkonu závislej práce pomerne „populárnymi“, a to predovšet-

kým preto, že (spravidla) zamestnávateľom umožňujú, aby mali šancu vyhnúť sa „citlivým“ 

súdnym konaniam (napr. súdne riešenie sporu vo veci mobbingu alebo bossingu na pracovi-

sku voči zamestnancovi na základe jeho sexuálnej orientácie bude vo zvýšenej miere sledova-

né médiami, príp. rôznymi občianskymi organizáciami, pričom verejne dostupné informácie 

môžu poškodiť inak dobré meno zamestnávateľa).  

Objektívne je potrebné pripustiť, že v určitých prípadoch môže zamestnávateľ na za-

mestnanca vyvíjať „neprimeraný tlak“ (napr. pod hrozbou skončenia zmluvného vzťahu), aby 

došlo k uzatvoreniu dohody o riešení sporu mediáciou, aj keď žiadny spor medzi nimi zatiaľ 

nevznikol. Dohoda uzatvorená takýmto spôsobom, domnievame sa, by nemala byť platná 

(ZoM však túto možnosť pripúšťa). Zastávame skôr názor, že skúmaná dohoda má umožniť 

riešenie už existujúceho sporu mediáciou, a nie „prevenčne“ predpokladať, že ak spor 

                                                 
5
 Povinnosť mediátora zachovávať mlčanlivosť nie je absolútna, pretože v prípade, ak sa vedie súdne konanie, 

rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody podľa § 4 ods. 5 ZoM, nie je mediátor viazaný 

povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu, ktorý je potrebný na posúdenie povinnosti mediátora.    
6
 § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka.  

7
 Podľa § 7 ods. 2 ZoM sa za dohodu o riešení sporu mediáciou považuje aj dohoda podľa § 14 ods. 1 ZoM (do-

hoda o začatí mediácie).  
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v budúcnosti vznikne, zmluvné strany ho budú riešiť mediáciou. Účastníci pracovnoprávnych 

vzťahov totiž nemôžu predpokladať, aký konkrétny druh sporu medzi nimi smerom pro futuro 

nastane, preto je sčasti nelogické, aby sa zaväzovali k „mäkšiemu“ riešeniu sporu, ak samotný 

obsah sporu zatiaľ nepoznajú.
8
 Predmetné obmedzenie, v zmysle ktorého by bolo možné rie-

šiť mediáciou iba už vzniknuté spory, navrhujeme uplatňovať (za podmienky zmeny ZoM 

v obsahu) výlučne v oblasti pracovného práva (tzn. nie v prostredí súkromného práva – v ob-

čianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch), kde je zmluvná voľnosť predsa len svojou 

povahou špecifickejšia (limitovanejšia). 

 Aká je však reálna právna úprava obsiahnutá v rámci § 7 ZoM? Dohoda o riešení spo-

ru mediáciou umožňuje lege artis osobám zúčastneným na mediácii pokúsiť sa o riešenie nie-

ktorých alebo všetkých ich sporov, ktoré medzi nimi „vznikli“ (v minulosti) alebo „vzniknú“ 

(v budúcnosti) v určenom právnom (zmluvnom) vzťahu, na základe mediácie. Z formálneho 

hľadiska sa táto dohoda uzatvára v písomnej forme, avšak zákon neobsahuje doložku neplat-

nosti v nadväznosti na písomnú formu, preto nemožno vylúčiť využitie ostatných foriem 

účastníkmi, ako napr. ústnej alebo konkludentnej (hoci de iure spôsobia relatívnu neplatnosť 

dohody). Písomnú formu dohody je týmto potrebné zo strany zákona považovať za „odporu-

čenú“, ale nie „predpísanú“. Za dohodu o riešení sporu mediáciou sa však považuje aj dohoda 

podľa § 14 ods. 1 ZoM – tzv. dohoda o začatí mediácie, s ktorou sú spojené niektoré odchylné 

hmotnoprávne podmienky (napr. ak ide o jej formu). Osoby zúčastnené na mediácii si v do-

hode o riešení sporu mediáciou môžu ustanoviť, že dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzu-

je aj ich právnych nástupcov. Ak je zmluva, ktorá je predmetom sporu v mediácii, neplatná, 

dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, je neplatná len, ak sa dôvod neplat-

nosti vzťahuje aj na túto dohodu. Ak osoba zúčastnená na mediácii odstúpi od zmluvy, ktorá 

je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa netýka dohody o riešení sporu mediáciou, ktorá 

je jej súčasťou, ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak. 

 Pokiaľ dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje vo všeobecnosti k mediácii na 

zmluvnej úrovni (bez osobnej zainteresovanosti mediátora v dohode), dohoda o začatí mediá-

cie (§ 14) skutočne mediáciu prostredníctvom mediátora začína. V dohode o začatí mediácie 

sa osoby zúčastnené na mediácii s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu. Táto 

dohoda sa uzatvára v písomnej forme, inak je neplatná. Pravosť podpisov osôb zúčastnených 

na mediácii alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená. Mediácia začína uložením doho-

dy o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajú-

cimi v rozsahu svojho oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrál-

nom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona.
9
 Uloženie dohody o začatí mediácie v 

registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako 

uplatnenie práva na súde. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie uloženej v registri listín 

vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu (Notárskeho poriadku) aj 

súdu na účely súdneho konania. Ak sa vedie súdne konanie alebo rozhodcovské konanie, kto-

rému predchádzala mediácia v členskom štáte, plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt 

počas mediácie sa posudzuje podľa práva štátu, v ktorom sa mediácia vykonávala. Mediátor 

sa môže s osobami zúčastnenými na mediácii písomne dohodnúť, že požiada o uloženie do-

hody o začatí mediácie v registri listín; v takom prípade mediátor bezodkladne požiada o jej 

uloženie podľa osobitného predpisu (Notárskeho poriadku). Mediátor zodpovedá za škodu 

spôsobenú oneskoreným podaním žiadosti o uloženie dohody o začatí mediácie, ibaže preu-

káže, že konal s náležitou odbornou starostlivosťou podľa § 4 ods. 2 ZoM. 

                                                 
8
 Tento prístup je „na hrane“ § 17 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý potvrdzuje, že absolútne neplatný je taký právny 

úkon, na základe ktorého sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv („vzdanie sa“ treba chápať v tom zmysle, 

že nejde o „vzdanie sa“ práva na súdne konanie  smerom ku konkrétnemu sporu, ale k akémukoľvek sporu, pri-

čom ak by „vzdanie sa“ nebolo dočasné, rozpor s cit. ustanovením by bol definitívny).   
9
 Zákon č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (Notársky poriadok). 
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 Mediácia sa môže skončiť viacerými spôsobmi, ktoré zohľadňujú tak neúspešné, ako 

aj úspešné uzatvorenie mediačného konania, po prvé, dňom uzatvorenia dohody, ktorá je vý-

sledkom mediácie, po druhé, dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami 

zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať, po tretie, dňom doručenia písom-

ného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je 

skončená, po štvrté, dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na 

mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je 

skončená. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že zákon taxatívne vymenúva jednotlivé právne 

úkony, na základe ktorých sa mediácia končí. Sme toho názoru, že dôvodom skončenia me-

diácie by mohli byť aj niektoré objektívne právne skutočnosti, napr. smrť osoby zúčastnenej 

na mediácii.
10

 V prípade dohody o výsledku mediácie platí, že má odporučenú písomnú formu 

(bez doložky neplatnosti) a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Na základe dohody, 

ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený subjekt podať návrh na súdny výkon 

rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustano-

vených v osobitných predpisoch a) spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo b) schválená 

ako zmier pred súdom, resp. rozhodcovským orgánom.  

 

III. Uplatňovanie mediácie v pracovnom práve 

(úvahy de lege ferenda)  

 

 Pojem „mediácia“ je možné pri preklade z latinského jazyka označiť za synonymum 

slovenského podstatného mena „sprostredkovanie“. Idea riešenia sporov prostredníctvom neu-

trálneho subjektu originálne pochádza z krajín výhodnej Ázie (Čína, Japonsko), odkiaľ došlo 

k jej rozšíreniu na všetky svetové kontinenty. Napriek skutočnosti, že mimosúdne riešenie 

sporov je „tradičnejšie“ v anglosaskom právnom systéme, v posledných rokoch sa mediácia 

začala postupne presadzovať aj v právnom poriadku Slovenskej republiky. Hoci v súčasnosti 

je tento právny inštitút už plnohodnotne etablovaný vo vnútroštátnom práve, intenzita jeho 

využívania je skôr iba sporadická. Domnievame sa, že tento stav spôsobuje niekoľko fakto-

rov, po prvé, účastníci právnych (zmluvných) vzťahov nie sú dostatočne oboznámení s „vý-

hodami“ mediácie v porovnaní s „nevýhodami“ súdnych konaní (časová náročnosť, finančné 

náklady, formalizované procesné postupy), po druhé, v spoločnosti pretrváva nedôvera k me-

diácii, ktorá nemá „donucovací“, ale „dobrovoľný“ charakter, po tretie, súdne rozhodnutie je 

stále vnímané ako „definitívnejšie“ riešenie (aj keď to nie je pravda). 

 Mimosúdne riešenie sporov by mohlo mať mimoriadny význam v oblasti výkonu zá-

vislej práce. Pre pracovnoprávne vzťahy je totiž typické, že ich subjekty nie sú odo dňa nástu-

pu zamestnanca do práce v rovnom právnom postavení, ale vo vzťahu nadriadenosti (zamest-

návateľa) a podriadenosti (zamestnanca). Táto nerovnosť v postavení okrem iného spôsobuje, 

že ochrana práv zamestnancov uplatňovaná v súdnych konaniach je neraz „sankcionovaná“ zo 

strany zamestnávateľa skončením príslušného právneho vzťahu (aj keď sa Zákonník práce 

snaží týmto situáciám predchádzať, resp. postihovať ich). Aká je to však právna ochrana, za 

ktorú sa spravidla „platí“ skončením právneho vzťahu? V širších súvislostiach možno rovna-

ko poukázať na „kolíziu“ subordinácie pracovnoprávnych vzťahov a rovnosti právneho posta-

venia účastníkov, ktoré predpokladá Občiansky súdny poriadok. Nemalo by pracovné záko-

nodarstvo využívať inovatívne právne inštitúty za účelom ochrany práv jeho subjektov? Skôr 

áno, pretože súčasný právny stav je viac-menej núdzovým riešením. Mediácia by mohla byť 

napr. tzv. nultým stupňom konania
11

 v autonómnej procesnej norme pracovného práva – 

„Pracovnom súdnom poriadku“, na ktorú by nadväzovali (v prípade neúspechu mediácie) 

                                                 
10

 Skončenie mediácie nemusí znamenať zánik samotného nároku. 
11

 Zákon by mohol taxatívne potvrdiť situácie, kedy by išlo o obligatórne nulté konanie so zámerom odstrániť 

spor, a to bez potreby iniciovania súdneho konania.  
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príslušné súdne konania (ak by ich účastníci využili). Mediácia predsa ponúka prvky, ktoré sú 

súdnym konaniam takmer neznáme, pričom tieto môžu predchádzať alebo potláčať prehlbo-

vanie averzie (rozporov), ktorá vznikla už pri pôvodnom spore – poukazujeme najmä na rých-

losť (bezprostrednosť) riešenia sporu a pocit, že „nikto vo vzájomnom konflikte nezvíťazil, 

ani neprehral“. 

 Je na škodu veci, že mediácia je praxou vo veľkom rozsahu podceňovaná a opomína-

ná. „Zodpovednosť“ nesie aj Zákonník práce, ktorý prehlbuje súdne „stereotypy“, pretože 

mimosúdne riešenie sporov nijakým spôsobom nevyzdvihuje, naopak, v znení § 14 deklaruje, 

že spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov pre-

jednávajú a rozhodujú súdy. Obdobne limitovaná dikcia, žiaľ, je tiež súčasťou základných 

zásad Zákonníka práce – podľa článku 9 si zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení 

porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu uplatňovať svoje prá-

va na súde. Sme toho názoru, že obe analyzované ustanovenia by mohli obsahovať aspoň 

všeobecný odkaz na osobitný právny predpis, v zmysle ktorého si účastníci pracovnopráv-

nych vzťahov (zamestnanci a zamestnávatelia) môžu vzájomné spory urovnať mediáciou (mi-

mosúdnym spôsobom). Podobný nesystémový prístup zákonodarca zvolil aj v prípade tzv. 

nevýrobnej (nepodnikateľskej) sféry, kedy napr. podľa § 125 zákona o štátnej službe spory 

medzi štátnym zamestnancom a služobným úradom o nároky zo štátnozamestnaneckých vzťa-

hov prejednávajú a rozhodujú súdy. Na právny inštitút mediácie takto výslovne odkazuje pre-

dovšetkým Občiansky súdny poriadok (§ 99), podľa ktorého, ak to umožňujú okolnosti pre-

jednávanej veci, môže súd pred prvým pojednávaním a počas konania účastníkov vyzvať, aby 

sa o zmier pokúsili mediáciou a zúčastnili sa na informatívnom stretnutí u mediátora zapísa-

ného v registri mediátorov. 

 

IV. Záver 

 

 Mediácia predstavuje riešenie pracovnoprávneho sporu spôsobom, pre ktorý je typická 

značná dobrovoľnosť. Charakter samotného riešenia, na ktorom sa spolupodieľa mediátor, by 

mal akcentovať prvok konsenzuálnosti a vylučovať alebo aspoň obmedzovať prvok konflik-

tnosti. Absolútne vylúčený je v rámci mediačného konania donucovaní prístup, inak vlastný 

súdnym rozhodnutiam. Mediácia v pracovnom práve predstavuje možnosť zmluvných strán, 

nie ich povinnosť, aby bol určitý spor vyriešený (v porovnaní so súdnym konaním) predo-

všetkým „rýchlejšie“ a „lacnejšie“. Doba trvania sporu má v právnych vzťahoch pri výkone 

závislej práce osobitný význam, pretože v zásade platí, že čím dlhšie spor účastníkov trvá, tým 

hlbšie sú narušené ich vzájomné vzťahy. Mediačné konanie disponuje istou pridanou hodno-

tou, keďže okrem odborného posúdenia sporu a hľadania jeho riešenia, nemusí nevyhnutne 

znamenať zánik právneho vzťahu (obdobné síce možno tvrdiť aj o súdnych konaniach, hoci 

prax vo väčšine prípadov preukazuje, že súdny spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom 

de facto vylučuje možnosť akejkoľvek ďalšej a vzájomnej spolupráce). 

 Analýzou ZoM a osobitných právnych predpisov sme dospeli najmä k týmto záverom, 

po prvé, pôsobnosť zákona o mediácii je obmedzená na vybrané druhy právnych vzťahov, z 

ktorých môžu vznikať rôzne spory, a to vrátane sporov s cudzím prvkom, po druhé, zákon 

rozlišuje viaceré dohody, ktoré zaväzujú k mediácii (dohoda o riešení sporu mediáciou), začí-

najú mediáciu (dohoda o začatí mediácie) alebo ukončujú mediáciu (dohoda o výsledku me-

diácie), po tretie, existuje niekoľko spôsobov skončenia mediačného konania, ktoré výslovne 

potvrdzuje ZoM (v tejto veci ako legislatívne odporúčanie uvádzame, aby právne účinky 

skončenia mediácie nastali tiež v prípade niektorých objektívnych právnych skutočností, ako 

napr. smrťou osoby zúčastnenej na mediácii), po štvrté, tzv. mediačná doložka uzatváraná 

v pracovnoprávnych vzťahoch by mala predstavovať riešenie už vzniknutých sporov, ale ne-

mala by sa uplatňovať smerom k sporom, ktoré v budúcnosti ešte iba vzniknú (toto obmedze-
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nie nie je nevyhnutné v oblasti súkromného práva), po piate, z dôvodu vyššej právnej istoty 

všetkých osôb zúčastnených na mediácii navrhujeme, aby každá dohoda, ktorá je súčasťou 

mediačného konania (zaväzuje k nemu, začína ho, príp. informuje o výsledku) musela byť 

pod sankciou neplatnosti uzatvorená v písomnej forme, po šieste, mediácia by mohla byť vy-

užívaná ako (obligatórne) nulté konanie s cieľom vyriešiť už vzniknutý spor medzi zamest-

nancom a zamestnávateľom, ktorý by potvrdila osobitná právna norma (ak by mediácia skon-

čila neúspešne, zmluvné strany by mohli zvoliť riešenie sporu súdnou cestou).     
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Summary 
 

 Mediation is an alternative (non-judical) solution to disputes that may arise out of le-

gal relations with regard to performance of dependant work (labour relations). Legal institute 

of mediation is contained in the Law no. 420/2004 Coll. on mediation as amended, which is 

analyzed by authors in this processed article. With the application of mediation relate diffe-

rent theoretical as well as application problems – in the paper we examine both of them on the 

basis of several scientific methods.   
 

Kľúčové slová: mediácia, pracovnoprávne vzťahy, zamestnanec, zamestnávateľ, závislá prá-

ca, pracovné právo.  
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Ochrana rodiny v pracovnom práve 

(vybrané problémy) 

 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Úvod 

 

 Rodinné právo sa v mnohých odborných publikáciách
1
 zaraďuje spravidla medzi súk-

romnoprávne odvetvia právneho poriadku Slovenskej republiky. Na druhej strane rodinné 

právo podobne ako pracovné právo, avšak v menšom rozsahu, vykazuje niekoľko znakov, 

ktoré sú imanentné skôr verejnoprávnym odvetviam (napr. intenzívne ingerencie zákonodarcu 

do právnych vzťahov s cieľom presadzovať určitý verejný záujem – v širšom chápaní ochranu 

rodiny a pod.), preto ho môžeme do určitej miery považovať aj za zmiešané právne odvetvie 

(s ohľadom na špecifický spôsob regulácie právnych vzťahov v niektorých situáciách). Záro-

veň o rodinnom práve ako o „klasickom“ súkromnoprávnom odvetví je potrebné uvažovať 

najmä v tom prípade, ak za rozhodujúce klasifikačné kritérium právneho dualizmu stanovíme 

zákonom garantovanú rovnosť príslušných subjektov, ktorá vyplýva z rámcovej úpravy ob-

čianskoprávnych vzťahov. 

 Podľa Občianskeho zákonníka (§ 2 ods. 1) a Občianskeho súdneho poriadku (§ 18) 

majú účastníci v občianskoprávnych vzťahoch, resp. v občianskom súdnom konaní „rovnaké 

postavenie“. V oboch prípadoch je používanie slova „rovnaké“ nesprávne a ide o významný 

terminologický nedostatok. So slovom „rovnaké“ sa totiž spája právna požiadavka rovnakého 

zaobchádzania (zákazu diskriminácie), ktorá je v rámci súkromnoprávnych odvetví neprípust-

ná – zrejmým cieľom zákonodarcu však bolo deklarovať „rovné“ právne postavenie.
2
 V rámci 

pracovného a sociálneho zákonodarstva sa antidiskriminačná legislatíva uplatňuje pomerne 

extenzívnym spôsobom, a to aj pokiaľ ide o právnu ochranu rodiny
3
 (napr. manželský stav 

a rodinný stav sú zakázané diskriminačné dôvody, ktoré expressis verbis potvrdzujú rôzne 

ľudsko-právne dokumenty vnútroštátneho alebo nadnárodného charakteru, resp. ochrana pred 

diskrimináciou pri týchto dôvodoch vyplýva aj z „otvorenosti“ niektorých rámcových chráne-

ných dôvodov, ku ktorým zaraďujeme „iné postavenie“, príp. „iné zmýšľanie“). 

 Ochrana rodiny sa vzhľadom k uvedenému nerealizuje výlučne v súlade s právnymi 

predpismi rodinného práva
4
 (išlo by o ochranu v užšom slova zmysle), ale aj na základe mno-

hých právnych predpisov ďalších právnych odvetví (napr. ústavného práva,
5
 trestného práva,

6
 

občianskeho práva hmotného,
7
 medzinárodného práva verejného),

8
 a to vrátane pracovného 

práva a jeho normatívnych právnych aktov (napr. Zákonník práce, zákon o štátnej službe, 

zákon o verejnej službe, zákon o službách zamestnanosti) – tu ide o ochranu v širšom slova 

zmysle. Rodina predstavuje právny inštitút, ktorý tvorí (priamo alebo nepriamo) súčasť rôz-

nych právnych odvetví (právnych vzťahov), pričom jej ochrana patrí k fundamentálnym práv-

nym princípom právneho poriadku ako celku. 

                                                 
1
 Pozri napr. Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 13 a nasl. 

2
 Zákon o rodine používa napr. v článku 1 základných zásad alebo v § 18 pojem „rovné“, a nie „rovnaké“, ak ide 

o označenie rovnosti manžela a manželky vo vzťahu k ich právam a povinnostiam. 
3
 V pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch nemajú účastníci rovné právne postavenie, ale ide 

o vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca (§ 1 ods. 2 Zákonníka práce).  
4
 Pozri napr. zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 

5
 Pozri článok 19 a 41 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

6
 Pozri napr. § 204 – 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

7
 Pozri napr. § 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

8
 Pozri napr. zákon č. 209/1992 Zb., ktorým sa ratifikoval Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slo-

bôd. 
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 Slovo „ochrana“, domnievame sa, nie je možné interpretovať výlučne ako eliminova-

nie určitého existujúceho negatívneho dopadu voči rodine (alebo konkrétnemu jej subjektu, či 

jeho právu). Musí ísť o ochranu extenzívneho rozsahu, ktorá bude plniť tak funkciu prevenč-

nú (predchádzanie negatívnych dopadov), ako aj sankčnú (postihovanie negatívnych dopa-

dov) a kompenzačnú (zadosťučinenie v prípade negatívneho dopadu). Rovnako je s „ochra-

nou“ nevyhnutné spájať aj „rozvoj“ rodiny, a to nielen v materiálno-sociálnom, príp. duchov-

no-osobnostnom ponímaní, ale tiež s ohľadom na demografický vývoj spoločnosti. Rodina 

plní nezastupiteľnú spoločenskú funkciu a jej ochranu musí garantovať najmä legislatívne 

prostredie. Vo sfére pracovného a sociálneho zákonodarstva je právny inštitút rodiny mimo-

riadne významný (priorizovaný) – zároveň však medzi ním a jednotlivými právnymi predpis-

mi existujú rôzne interakcie, ktoré sú neraz kontroverzné a podliehajú značnej odborno-

názorovej pluralite (napr. vzájomné zamestnávanie medzi manželmi, príp. „potrestanie“ za-

mestnankyne za tehotenstvo alebo za čerpanie materskej dovolenky či rodičovskej dovolen-

ky).
9
 

 

II. Zmeny v právnej úprave ochrannej doby? 

 

 Ochrana rodiny v aktuálnom znení Zákonníka práce je vyjadrená rôznym spôsobom 

a v rôznom rozsahu.
10

 V konkrétnych prípadoch sa zvýšená miera ochrany rodiny aplikuje 

individuálne (výslovne alebo nevýslovne), a to napr. zákazom výpovede alebo okamžitého 

skončenia pracovného pomeru, garanciou náhrady mzdy a poskytnutia pracovného voľna 

v určitých sociálne nežiaducich situáciách, úpravou pracovného času, poskytovaním osobit-

ných prestávok na dojčenie, príp. právnou zárukou možnosti opätovného zamestnania 

v situácii, ak zamestnankyňa alebo zamestnanec nepracovali z dôvodu plnenia materských, 

resp. rodičovských povinností. 

V aplikačnej praxi možno za problematický označiť najmä „návrat do zamestnania“ po 

skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, ktorý síce Zákonník práce de iure potvrdzu-

je, avšak de facto ide o ustanovenie, ktoré v súčasnej dikcii neplní dostatočným spôsobom 

svoj účel – ten spočíva v návrate do zamestnania, ktorý nebude sprevádzaný napr. „bossin-

gom“
11

 zo strany zamestnávateľa.  

Sme toho názoru, že skúmané znenie § 157 Zákonníka práce, na ktoré v tejto súvislosti 

poukazujeme, nie je možné vnímať iba „mechanicky“ ako právny prostriedok umožňujúci 

samotný návrat do zamestnania, ale že tu existuje istý objektívny a „konfliktný“ hodnotový 

rozmer („skončením materskej alebo rodičovskej dovolenky, okrem smrti dieťaťa, nekončí 

rodičovstvo“), ktorý môžu narúšať predovšetkým zákonom oprávnené záujmy zamestnávate-

ľa na efektivitu práce a zisk z podnikania („návrat do zamestnania, ak je potrebný čas 

a prostriedky na zrealizovanie takéhoto návratu, sú stratený čas a prostriedky, ak existuje 

zamestnanec alebo zamestnankyňa, ktorý/á predstavuje adekvátnu náhradu a aktuálne prácu 

vykonáva“).  

 Ako je v tejto veci naformulovaná právna úprava? Podľa § 157 ods. 1 Zákonníka práce 

platí, že ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa 

zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný 

                                                 
9
 O rodičovskú dovolenku môže požiadať aj muž, t. j. zamestnanec (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce). 

10
 Pozri napr. článok 8 základných zásad, § 64 ods. 1 písm. c), § 68 ods. 3, § 87 ods. 3, § 141, § 157 ods. 1 – 2, § 

160 – 170. 
11

 Antidiskriminačná legislatíva Slovenskej republiky (ani Európskej únie) nekvalifikuje „bossing“ ako zakázanú 

diskriminačnú formu, napriek tomu ju v zásade možno stotožňovať napr. s priamou diskrimináciou, pokynom na 

diskrimináciu, nabádaním na diskrimináciu alebo neoprávneným postihom, ktoré zákon č. 365/2004 Z. z. o rov-

nakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v znení neskorších predpisov 

(antidiskriminačný zákon) označuje ako formy diskriminácie, ktoré sú v príslušných právnych vzťahoch (vrátane 

pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov) neprípustné.  
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zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie 

je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmlu-

ve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre 

nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú 

dovolenku alebo rodičovskú dovolenku. Súčasne je potvrdené, že zamestnankyňa a zamestna-

nec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali 

právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.  

V zmysle ods. 2 predmetného ustanovenia je deklarované, že ak sa zamestnankyňa 

alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je po-

vinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovi-

sko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracov-

nej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky na 

zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičov-

skú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z 

právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa. 

 „Problém“ návratu zamestnankyne alebo zamestnanca do zamestnania z dôvodov uve-

dených vyššie (materská alebo rodičovská dovolenka), ktoré zákon inak legitímne „osprave-

dlňuje“ a zastrešuje tzv. ochrannou dobou (§ 64 Zákonníka práce), je možné u zamestnávateľa 

identifikovať najmä v týchto pre neho subjektívnych „prekážkach“:
12

 po prvé, návrat môže 

byť náročný na čas (ak je potrebné opätovné zaškolenie, pretože sa zmenili napr. technologic-

ké postupy), po druhé, návrat môže byť náročný aj z finančného hľadiska (náklady spojené so 

zaškolením znáša v plnom rozsahu zamestnávateľ), po tretie, návrat môže dočasne znížiť zisk 

zamestnávateľa (napr. ak dochádza k návratu do zamestnania po niekoľkých rokoch
13

 a za-

mestnanec, resp. zamestnankyňa „stratil/a“ v priebehu tohto času časť alebo všetkých „svo-

jich“ klientov),
14

 po štvrté, v priebehu materskej alebo rodičovskej dovolenky je zamestnáva-

teľ oprávnený zrealizovať dočasné zastupovanie pôvodného zamestnanca alebo zamestnanky-

ne tým, že uzatvorí pracovnoprávny vzťah s novým zamestnancom alebo zamestnankyňou, 

ktorých výkon práce môže byť v konečnom dôsledku na vyššej úrovni ako u pôvodného za-

mestnanca, resp. zamestnankyne, po piate, môže dochádzať ku kumulácii viacerých dôvodov 

uvedených v predchádzajúcom, po šieste, nemožno vylúčiť existenciu iných dôvodov, ktoré 

budú pôsobiť ako limitujúce faktory výkonu práce u zamestnávateľa (napr. narušenie atmo-

sféry na pracovisku a v medziľudských vzťahoch medzi zamestnancami po návrate pôvodné-

ho zamestnanca). 

 Všetky uvedené „prekážky“ zákon za prekážky lege artis nepovažuje a preferuje au-

tomatický návrat do zamestnania (okrem výnimiek – napr. ak sa účastníci dohodnú na skon-

čení pracovnoprávneho vzťahu) ako určitý „vyšší princíp“, ktorý prehlbuje ochrannú funkciu 

pracovného práva (v tomto prípade aj voči rodine).
15

 Vzájomný „konflikt“ subjektívnych zá-

ujmov zamestnávateľa (ktoré však môžu mať v širších súvislostiach dokonca zákonnú opo-

ru)
16

 a objektívnych prekážok výkonu práce na strane zamestnanca rieši Zákonník práce v 

prospech zamestnanca. Takéto zákonom naoktrojované riešenie je z hodnotového (eticko-

                                                 
12

 Vo väčšine prípadov je návrat do zamestnania po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky „problema-

tický“ viac pre zamestnávateľa vo výrobnej (podnikateľskej) sfére, a to predovšetkým z týchto dôvodov: po 

prvé, je tu vyššia dynamika práce, po druhé, je tu o niečo „voľnejšia“ (dispozitívnejšia) legislatíva než v oblasti 

nevýrobnej (nepodnikateľskej). 
13

 Rodičovská dovolenka sa na žiadosť zamestnanca alebo zamestnankyne poskytuje až do 3 rokov veku dieťaťa 

alebo až do 6 rokov veku dieťaťa v prípade, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodičovská do-

volenka sa spravidla poskytuje v rozsahu, o aký rodič požiada, najmenej však v rozsahu 1 mesiaca (§ 166 ods. 2 

Zákonníka práce). 
14

 K tomuto dochádza napr. v oblasti poskytovania advokátskych služieb. 
15

 Nemožnosť návratu do zamestnania by so sebou mohla priniesť predovšetkým finančné problémy v rodine. 
16

 Napr. pri práve na zisk. 
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morálneho) hľadiska síce nepochybne správne, na druhej strane však so sebou môže prinášať 

rôzne následky. Tie spočívajú predovšetkým v intenzívnej „snahe“ zamestnávateľa skončiť so 

zamestnancom alebo zamestnankyňou pracovnoprávny vzťah, a to neraz čím skôr („najlepšie 

v deň, ktorý nasleduje po dni, kedy sa skončí materská alebo rodičovská dovolenka“). Na 

skončenie pracovnoprávneho vzťahu je pritom spravidla vyvíjaný pomerne veľký „tlak“, kto-

rý vo väčšine prípadov smeruje k „vynúteniu“ uzatvorenia dohody o skončení pracovného 

pomeru (§ 60 Zákonníka práce). Predmetná dohoda je však v tejto situácii mylne považovaná 

za „najbezpečnejšiu“, keďže podľa § 77 Zákonníka práce („Nároky z neplatného skončenia 

pracovného pomeru“) si neplatnosť skončenia pracovného pomeru môže zamestnanec, ako aj 

zamestnávateľ uplatňovať v príslušnej lehote na súde, ak sa pracovný pomer skončil (okrem 

iných spôsobov) aj dohodou. 

 S ohľadom na uvedené je možné konštatovať tento záver: Zákonník práce po skončení 

materskej alebo rodičovskej dovolenky garantuje návrat do zamestnania na pôvodné pracovné 

miesto. Ak u zamestnávateľa existujú akékoľvek dôvody, pre ktoré by chcel so zamestnan-

com alebo so zamestnankyňou skončiť pracovný pomer počas trvania materskej dovolenky, 

príp. rodičovskej dovolenky, tieto sú právne irelevantné (z dôvodu plynutia ochrannej doby). 

Zamestnávateľ nemá žiadnu jednostrannú legitímnu možnosť „vyhnúť sa“ návratu zamest-

nanca, resp. zamestnankyne po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do zamest-

nania. Toto pravidlo možno pomenovať ako objektívny princíp absolútnej prednosti ochrany 

podriadeného subjektu v pracovnoprávnych vzťahoch pred realizovaním subjektívnych cieľov 

zamestnávateľa pri prekážkach v práci.
17

 Ide tu o návrat do zamestnania de iure. Bezprostred-

ne po skončení ochrannej doby je už zamestnávateľ oprávnený skončiť so zamestnancom ale-

bo zamestnankyňou pracovný pomer, a to aj na základe jednostranného právneho úkonu 

(napr. výpoveďou z pracovného pomeru). Zákonník práce „deaktivuje“ ochranu účastníka 

pred skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v okamihu, kedy sa skončí 

ochranná doba. Toto pravidlo možno označiť za uplatňovanie princípu zmluvnej voľnosti, 

resp. slobody skončenia zmluvného vzťahu. Zároveň to však znamená, že návrat do zamest-

nania nie je zaručený de facto (pokiaľ skutočným návratom do zamestnania nerozumieme 

napr. iba časový úsek, počas ktorého uplynie výpovedná dona). Sme toho názoru, že pod   

pojmom „návrat do zamestnania“ nie je možné rozumieť „zabetónovanie“ zamestnanca 

v pracovnoprávnom vzťahu, ale ani stav, kedy sa návrat síce zrealizuje, ale iba formálne (do-

časne – najdlhšie v rozsahu plynutia výpovednej doby, resp. času, ktorý je potrebný na začatie 

plynutia výpovednej doby), keďže už vopred je jasné, že zamestnávateľ bude vyvíjať úsilie 

vedúce k skončeniu zmluvného vzťahu. Čo by teda „návrat do zamestnania“ mal naozaj 

z právneho hľadiska znamenať? Zastávame názor, že rozhodujúce je poskytnúť zamestnanco-

vi alebo zamestnankyni reálnu možnosť nielen opätovne sa zamestnať, ale po určitú (záko-

nom obmedzenú) dobu aj možnosť „presvedčiť“ zamestnávateľa o správnosti (rentabilnosti) 

takéhoto návratu. 

 Tento stav by bolo možné dosiahnuť napr. na základe alikvotného predĺženia ochran-

nej doby (a to aj v iných prípadoch – napr. pri návrate zamestnanca do zamestnania po pra-

covnej neschopnosti a pod.). Akým spôsobom by sa potom ochranná doba predlžovala? V 

pomernom rozsahu. Ten by sa určoval na základe celkového súčtu mesiacov, počas ktorých 

ochranná doba trvala, následne by sa vydelil desiatimi a zaokrúhlil na najbližšie celé číslo 

smerom nahor (teda nie klasickým matematickým spôsobom) v prospech zamestnanca. Po-

kúsme sa v tejto veci na ilustráciu uviesť niekoľko praktických príkladov. Zamestnankyňa 

bola na materskej a rodičovskej dovolenke spolu 3 a ½ roka, t. j.  42 mesiacov. Ak číslo 42 

vydelíme desiatimi (4,2) a zaokrúhlime nahor (5), výsledok znamená pomerné predĺženie 

ochrannej doby o 5 mesiacov. Alebo iný prípad – zamestnankyňa strávila spolu na materskej 

                                                 
17

 Porovnaj s § 141 ods. 1 Zákonníka práce. 
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a rodičovskej dovolenke 13 mesiacov – tu by sa ochranná doba predlžovala o 2 mesiace. 

V situácii, ak by bol celkový súčet nižší ako číslo 10, postupovalo by sa analogicky, ale bez 

zaokrúhľovania (napr. 9 mesačná ochranná doba by sa po návrate do zamestnania predĺžila o 

0,9 mesiaca,
18

 t. j. 27 kalendárnych dní). 

 Problematiku návratu do zamestnania (vo všeobecnosti) je možné riešiť v zásade 3 

spôsobmi, po prvé, návrat do zamestnania nebude vôbec garantovaný (v tomto prípade by sa 

ochranná funkcia pracovného práva výrazne obmedzila a pracovnoprávne vzťahy by sa cha-

rakterom svojej právnej regulácie viac priklonili k súkromnoprávnym vzťahom občianskeho 

alebo obchodného práva – toto riešenie neodporúčame), po druhé, v právnej úprave návratu 

do zamestnania nenastanú žiadne legislatívne zmeny a bude zachovaný status quo (ide o ali-

bistické riešenie, ktoré v mnohých prípadoch zaručuje iba návrat do zamestnania de iure, ale 

nie de facto – toto riešenie neodporúčame), po tretie, ochranná doba sa začne bezodkladne 

pomerným spôsobom predlžovať (je zrejmé, že reakcia zamestnávateľa na predĺženie ochran-

nej doby nemusí byť na začiatku pozitívna, čo môže ešte umocniť celkovú negatívnu atmosfé-

ru na pracovisku, avšak následne, ihneď ako zamestnávateľ začne zamestnancovi alebo za-

mestnankyni prideľovať prácu, tí budú mať faktickú možnosť zamestnávateľa presvedčiť o 

opodstatnenosti ich zamestnania, a to bez „tlaku“ hrozby skončenia pracovnoprávneho vzťahu 

počas trvania predĺženej ochrannej doby – toto riešenie odporúčame). Teória vedy pracovné-

ho práva sa v tejto súvislosti bude musieť zaoberať aj otázkou, akým spôsobom zdôvodniť 

plynutie ochrannej doby počas výkonu práce zamestnanca alebo zamestnankyne, pretože 

ochranná doba inak plynie v prípade, ak k výkonu práce nedochádza (nešlo by o „absolútnu“ 

ochrannú dobu, tzn. ak by existoval napr. dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru 

zo strany zamestnávateľa, takéto skončenie by v niektorých prípadoch, a to napriek plynutiu 

ochrannej doby, bolo dovolené).  

 Ochranu rodiny je nutné vnímať v širších súvislostiach. Nie je možné nezaručiť matke 

dieťaťa a zároveň zamestnankyni skutočný návrat do zamestnania iba preto, že zamestnávateľ 

takúto ženu za tehotenstvo, materskú, resp. rodičovskú dovolenku „potrestá“ snahou skončiť 

pracovný pomer po uplynutí ochrannej doby. Rodičovstvo nie je previazané na trvanie 

ochrannej doby, ale na život dieťaťa. Spoločenský význam materstva a rodičovstva je nespo-

chybniteľný a musí požívať zvýšenú mieru ochrany. Legislatívne riešenie, ktoré sme predloži-

li (predĺženie ochrannej doby), by mohlo smerom pro futuro predstavovať kompromis medzi 

individuálnymi záujmami účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. Ak by aj došlo k pomerné-

mu predĺženiu ochrannej doby, neznamená to, že po jej uplynutí by bolo vylúčené skončenie 

pracovného pomeru. Naopak, predĺžená ochranná doba má obom zmluvným stranám poskyt-

núť časový priestor na dôsledné zváženie, či chcú v pracovnoprávnom vzťahu pokračovať, 

keďže po určitú dobu, ktorá však môže trvať aj niekoľko rokov, nedochádzalo k výkonu práce 

a vzájomný kontakt medzi zmluvnými stranami bol iba minimálny alebo žiadny (tzn. mohlo 

dôjsť k zásadnej zmene niektorých objektívnych skutočností alebo individuálnych charakte-

ristík). Zároveň je však nutné predchádzať tomu, aby sa zamestnávateľ s „horúcou hlavou“ po 

návrate zamestnanca alebo zamestnankyne do zamestnania unáhlene pokúšal o skončenie 

pracovnoprávneho vzťahu výpoveďou, príp. dohodou. Predĺžená ochranná doba by priniesla 

výhodu aj v tom zmysle, že ak je od začiatku zrejmé, že zamestnávateľ skončí pracovný po-

mer po jej uplynutí bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, zamestnanec alebo zamestnankyňa 

budú mať dlhší časový úsek (predĺžená ochranná doba + výpovedná doba)
19

 vyhľadať si nové 

pracovné miesto.   

 V analyzovanej veci sme zrealizovali v priebehu akademického roka 2011/12 (v obdo-

bí od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2012) aplikovaný výskum zameraný na zisťovanie miery skutočnej 

„úspešnosti“ návratu do zamestnania po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky (tzn. 

                                                 
18

 V prípade, ak by konštanta pre počet dní v mesiaci bola 30. 
19

 Ak sa pracovný pomer končí výpoveďou. 
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nezamerali sme sa na zákonnú záruku návratu,
20

 ale na skutočnosť, či zamestnávateľ v kon-

krétnych prípadoch vyvíjal snahu o rýchle skončenie pracovného pomeru bez toho, aby došlo 

k možnosti fakticky preukázať zmysluplnosť návratu do zamestnania. Aplikovaný výskum sa 

uskutočnil formou anonymnej ankety (dotazníka) s 1 358 respondentmi, ktorí boli v čase do-

tazovania dennými alebo externými študentmi rôznych vysokých škôl.
21

 Získané výsledky 

sme kategorizovali podľa viacerých kritérií (pri formulovaní jednotlivých otázok sme sa sna-

žili o ich maximálnu jednoduchosť a zrozumiteľnosť). Sumárny výstup v krátenom rozsahu 

prinášame v tabuľke nižšie.  

 

Identifikácia respondentov: 766 žien (56,4%) a 592 mužov (43,6%) 

Otázky č. 1-4 Odpovede 

1. Zažili ste už návrat do zamestnania po skončení materskej alebo rodičovskej 

dovolenky? (v prípade, ak ste odpovedali nie, neodpovedajte na otázky č. 2-4) 

Áno: 447  (32,9%) 

Nie: 911 (67,1%)  

2. Bol návrat do zamestnania bezproblémový? (v prípade, ak ste odpovedali áno, 

neodpovedajte na otázky č. 3-4) 

Áno: 86 (19,2%) 

Nie: 361 (80,8%) 

3. Snažil sa zamestnávateľ bezprostredne po návrate do zamestnania o skončenie 

pracovnoprávneho vzťahu? (v prípade, ak ste odpovedali nie, neodpovedajte na otáz-

ku č. 4) 

Áno: 308 (85,3%) 

Nie: 53 (14,7%) 

4. Akým spôsobom sa skončil pracovnoprávny vzťah? 
Dostal/a som výpoveď: 221 (71,8%)   Dal/a som pod „tlakom“ výpoveď: 59 (19,2%)    Dohodou: 28 (9%) 

 

 Z uvedeného je zrejmé, že na otázky v dotazníku zodpovedalo o 174 žien viac ako 

mužov (t. j. respondentiek ženského pohlavia bolo o 12,8 % viac ako respondentov mužského 

pohlavia). Návrat do zamestnania po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky absol-

vovala približne jedna tretina (32,9%) dotazovaných osôb. Ostatní (67,1%) sa späť do práce 

po uplynutí materskej alebo rodičovskej dovolenky nevracali (t. j. nikdy na ňu nenastúpili 

alebo pracovnoprávny vzťah skončili v priebehu ich trvania), neznamená to však, že v tomto 

prípade išlo výlučne o respondentov mužského pohlavia, pretože nárok na rodičovskú dovo-

lenku Zákonník práce priznáva aj mužovi – zamestnancovi (§ 166 ods. 2). Zo skupiny osôb, 

ktoré na prvú otázku odpovedali nie, bola časť mužov (33,6%) a časť žien (66,4%).
22

  

 Návrat do zamestnania ako komplikovaný označili viac ako štyri pätiny respondentov 

(80,8%). Ide o výsledok, ktorý verifikuje predpokladané aplikačné problémy s ohľadom na 

ustanovenie § 157 ods. 1 – 2 Zákonníka práce, ktoré sme formou teoretickej analýzy rozpra-

covali v predchádzajúcej časti tohto vedeckého článku. Snaha zamestnávateľa o čo najrýchlej-

šie skončenie pracovného pomeru po návrate do zamestnania sa dotkla takmer absolútnej väč-

šiny zúčastnených (85,3%) – tento výsledok poukazuje na skutočnosť, že za „problémovos-

ťou“ návratu je treba hľadať najmä nezáujem zamestnávateľa o zamestnanca alebo zamest-

nankyňu, resp. jeho záujem o skončenie pracovnoprávneho vzťahu s nimi, a to bez zbytočné-

ho zdržania.  

 Pokiaľ ide o právnu formu skončenia pracovnoprávneho vzťahu, tu významne preva-

žoval jednostranný právny úkon zamestnávateľa (výpoveď zamestnancovi), ktorý sa vyskytol 

takmer v ¾ odpovedí. Menej ako jedna pätina respondentov priznala, že pod „tlakom“ okol-

                                                 
20

 § 166 Zákonníka práce. 
21

 Aplikovaný výskum sme vykonali na týchto vysokých školách: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verej-

nej správy v Bratislave (1. ročník Bc. stupňa štúdia – 882 respondentov a 1. ročník Mgr. stupňa štúdia – 112 

respondentov), Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského (1. ročník Mgr. stupňa štúdia – 

233 respondentov a 2. ročník Mgr. stupňa štúdia – 118 respondentov), Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta (3. ročník Bc. stupňa štúdia – 13 respondentov).    
22

 V tomto článku prezentujeme iba parciálnu časť výsledkov, ktoré sme získali na základe aplikovaného vý-

skumu (podiel žien a mužov nie je z tohto hľadiska uvedený v tabuľke vyššie). 
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ností (zamestnávateľa) dala výpoveď z pracovného pomeru radšej sama. Pomerne prekvapu-

júca je nízka miera uzatvárania dohody o skončení pracovného pomeru (pod 10%), pretože 

ide o dvojstranný právny úkon, pri ktorom je dožadovanie sa jeho neplatnosti na súde (podľa 

§ 77 Zákonníka práce) značne „najkomplikovanejšie“.     

 

III. Zamestnávanie medzi manželmi 

 

 Vzájomné zamestnávanie medzi manželmi v pracovnoprávnych vzťahoch, tzn. situá-

cia, kedy má manžel s manželkou alebo vice versa uzatvorený pracovný pomer na základe 

pracovnej zmluvy alebo niektorú z dohôd o prácach vykonávanými mimo pracovného pomeru 

(spravidla dohodu o vykonaní práce, príp. dohodu o pracovnej činnosti), patrí k najkontrover-

znejším témam, a to tak s ohľadom na teoretické, ako aj aplikačné problémy, ktoré pri takom-

to zamestnávaní môžu vznikať.  

Z hľadiska súčasnej právnej úpravy zamestnávanie medzi manželmi umožňuje zákon 

č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, 

ktorý na základe ustanovenia § 2a negatívne vymedzuje pojmy „nelegálne zamestnávanie“ a 

„nelegálna práca“. Tu platí, že nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je 

podnikateľom,
23

 vykonáva prácu (okrem iných subjektov) manžel, ktorý je dôchodkovo pois-

tený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov,
24

 resp. je žiakom alebo študen-

tom do 26 rokov veku (analogickým spôsobom zákon precizuje aj pojem „nelegálna práca“). 

 Vznik pracovnoprávneho vzťahu medzi manželmi zákon nielenže v súčasnosti už ne-

zakazuje (uplatňovanie zásady „dovolené je všetko, čo nie je zakázané“, by aj tak bolo 

v zmiešanom právnom odvetví, akým je pracovné právo, sporné, na druhej strane akékoľvek 

obmedzenie zmluvnej slobody smerom k potenciálnemu zmluvnému partnerovi je vždy posu-

dzované nesmierne „citlivo“ a v kontexte antidiskriminačnej legislatívy),
25

 naopak, výslovne 

ho dovoľuje.
26

 Z hľadiska historickej genézy pracovného zákonodarstva však tomu tak vždy 

nebolo – s účinnosťou do 30. júna 2003 totiž Zákonník práce zamestnávanie medzi manželmi 

výslovne zakazoval,
27

 pričom tento zákaz bol zrušený zákonom č. 210/2003 Z. z., ktorým sa 

menil a dopĺňal Zákonník práce.
28

  

Napriek uvedenému zamestnávanie medzi manželmi nemožno vnímať ako absolútne, 

t. j. ničím neobmedzené, okrem kogentných alebo relatívne dispozitívnych ustanovení rôz-

nych pracovnoprávnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť alebo sa možno odchýliť 

iba z časti, je tu obmedzenie vyplývajúce napr. aj zo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ide o tzv. vylúčenie vzájomnej priamej 

podriadenosti alebo nadriadenosti blízkych osôb tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontro-

le alebo účtovnej kontrole druhého, okrem zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej 

republiky v zahraničí a zamestnancov zamestnávateľa, u ktorého pôsobí len jeden vedúci za-

mestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom). 

 Ochrana rodiny, domnievame sa, je legislatívnou možnosťou zamestnávania medzi 

manželmi podstatne narušená. K základným dôvodom možno zaradiť napr. prenášanie (eska-

lovanie) osobných konfliktov do zamestnania; nižšiu efektivitu práce (spoliehanie sa na zho-

vievavosť pri slabších pracovných výkonoch – sekundárnym následkom môže byť strata kon-

                                                 
23

 Pozri zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
24

 Pozri zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
25

 Nepripustenie zamestnávania medzi manželmi by bolo možné kvalifikovať ako nepriamu diskrimináciu, t. j. 

zakázanú diskriminačnú formu.  
26

 Ustanovenie § 2a bolo do zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní implementované zákonom č. 

125/2006 Z. z. o Inšpekcii práce s účinnosťou od 1. júla 2006.  
27

 Podľa § 12 Zákonníka práce k 30. júnu 2003 platilo, že pracovnoprávny vzťah nemohol vzniknúť medzi man-

želmi.   
28

 S účinnosťou od 1. júla 2003. 
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kurencieschopnosti); rozhodovanie zamestnávateľa v určitých situáciách na základe osobných 

a nie profesionálnych preferencií; negatívna atmosféra v rodine v prípade skončenia pracov-

ného pomeru s manželom alebo manželkou; riešenie pracovných problémov v domácnosti; 

prenášanie nezhôd z práce do rodinného prostredia; faktická nevykonateľnosť viacerých pra-

covnoprávnych inštitútov (napr. upozornenie na závažné alebo menej závažné porušenie pra-

covnej disciplíny, neumožnenie čerpania dovolenky druhému partnerovi a pod.); problémy, 

ktoré súvisia s uplatňovaním poistných udalostí, ak za takúto udalosť je zodpovedný manžel 

alebo manželka, a ďalšie.  

 Vzhľadom k uvedenému navrhujeme, aby zamestnávanie medzi manželmi bolo sme-

rom do budúcnosti zakázané. V prípade takejto právnej úpravy je nevyhnutné, aby „osprave-

dlnenie“ tohto zákazu bolo obsiahnuté aj v antidiskriminačnej legislatíve Slovenskej republi-

ky a spočívalo vo verejnom záujme, inak by tento stav mohol byť súdmi kvalifikovaný ako 

nepriama diskriminácia. Manželský stav a rodinný stav sú síce chránenými dôvodmi antidis-

kriminačnej legislatívy, avšak nemali by byť vykladané spôsobom, že automaticky zaručujú 

legislatívnu možnosť zamestnávania medzi manželmi. Tieto dôvody sú „aktívne“ predovšet-

kým vo fáze výberu fyzických osôb (potenciálnych zamestnancov) zo strany fyzickej alebo 

právnickej osoby (potenciálneho zamestnávateľa), aby vylúčili negatívnu diskrimináciu. To 

však neznamená, že ich aktívnym aplikovaním (t. j. umožnením zamestnávania medzi man-

želmi) a presadzovaním spoločenskej hodnoty rovnosti môže byť obmedzovaná ďalšia spolo-

čenská hodnota – ochrana rodiny.  

 Z teoretického hľadiska je pri zamestnávaní medzi manželmi problém najmä vo vzá-

jomnej nekompatibilite charakteru právnych vzťahov na úrovni „manžel – manželka“ a „za-

mestnanec – zamestnávateľ“. Pracovný a rodinný život sú v tejto situácii totiž iba ťažko odde-

liteľné a v zásade sa po väčšinu času prekrývajú alebo na seba nadväzujú. To by nemusela byť 

žiadna významná prekážka, ak by pracovný a rodinný život boli identicky budované na prin-

cípoch rovnosti, resp. nadriadenosti a podriadenosti. Realita je však absolútne rozdielna. Po-

kiaľ rodinný život manžela a manželky je vzťahom rovnoprávnym,
29

 pracovnoprávne vzťahy 

vykazujú plnohodnotnú povahu subordinácie, tzn. nadriadenosti (zamestnávateľa) a podriade-

nosti (zamestnanca).
30

 Zamestnávanie medzi manželmi týmto narušuje zásadu rovnosti, ktorú 

konštituuje zákon o rodine, pretože rovnosť v manželskom zväzku vylučuje akúkoľvek ne-

rovnosť medzi dotknutými subjektmi (manželom a manželkou), pričom pracovnoprávne 

vzťahy nemôžu predstavovať výnimku. Ak manželia uzatvoria pracovnoprávny vzťah, založia 

ním závislý právny vzťah, ktorý nie je vzťahom rovnoprávnym.  

 S týmto druhom zamestnávania súvisia tiež mnohé aplikačné problémy. Vzájomnému 

zamestnávaniu medzi manželmi bráni napr. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré 

upravuje Občiansky zákonník.
31

 Vyplácanie mzdy zamestnanému manželovi alebo zamestna-

nej manželke z peňazí, ktoré inak predstavujú majetok oboch manželov (v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol nie-

ktorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, 

ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len 

jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z man-

želov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola 

vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka) vytvára nelogickú situáciu, preto-

že manželia predstavujú bezpodielových spoluvlastníkov aktív aj pasív (okrem uvedených 

výnimiek) nadobudnutých počas trvania manželstva („bezpodielovosť“ tu možno stotožňovať 

s „rovnosťou“).  

                                                 
29

 Pozri článok 1 základných zásad a § 18 zákona o rodine. 
30

 Pozri § 1 ods. 2 Zákonníka práce (pozitívne vymedzenie závislej práce). 
31

 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov by mohlo byť problematické aj v situácii, ak 

by si niektorý z manželov uplatnil voči druhému nárok na náhradu škody z pracovnoprávneho 

vzťahu (takáto situácia nie je výnimočná pri odcudzení manželov alebo pred či v priebehu 

rozvodu manželstva), ktorý nie je premlčaný, a v prípade, ak by navrhovateľ v súdnom konaní 

uspel, druhý účastník (odporca – manžel) by bol povinný uhradiť škodu navrhovateľovi (tá by 

sa však, paradoxne, uhrádzala z bezpodielového spoluvlastníctva manželov).  

Z uvedeného je zrejmé, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a výkon závislej 

práce, ak existujú medzi tými istými subjektmi, sú nezlučiteľné. Riešením (v prípade, ak by 

zákonodarca mal záujem ponechať v platnosti možnosť zamestnávania medzi manželmi) by 

mohlo byť doplnenie znenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý umožňuje na návrh 

zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ak jeden z manželov získal oprávnenie na 

podnikateľskú činnosť – tu by mohla byť ustanovená napr. povinnosť podať návrh na zrušenie 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom o tomto návrhu by muselo byť právoplat-

ne rozhodnuté ešte pred založením pracovnoprávneho vzťahu medzi manželmi, ak takýto 

právny vzťah majú manželia záujem uzatvoriť, v opačnom prípade by bol pracovnoprávny 

vzťah absolútne neplatný.     

 Zamestnávanie medzi manželmi však prináša aj iné problémy v aplikačnej praxi, ktoré 

súvisia napr. s odmeňovaním zamestnanca alebo zamestnankyne. Pracovnoprávne vzťahy sú 

právnymi vzťahmi odplatnými, tzn. za výkon závislej práce musí byť zamestnancovi posky-

tovaná odmena dohodnutá v pracovnej zmluve (mzda).
32

 Bezodplatnosť pracovnoprávnych 

vzťahov je vylúčená, keďže by mala za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu (pra-

covnej zmluvy). Výška mzdy je jednou z obligatórnych náležitostí pracovnej zmluvy. Ak by 

si zamestnanec a zamestnávateľ dohodli výšku mzdy v pracovnej zmluve, ale k vyplácaniu 

mzdy by nedochádzalo, pričom závislá práca by sa napriek tomu vykonávala, prináša to so 

sebou rôzne právne následky.  

Na jednej strane by bol oprávneným subjektom zamestnanec, resp. zamestnankyňa, 

ktorí by mohli voči zamestnávateľovi využiť rôzne právne inštitúty – napr. okamžité skonče-

nie pracovného pomeru (§ 69 Zákonníka práce)
33

 alebo dokonca podať trestné oznámenie.
34

 

Na druhej strane by bola oprávnená napr. inšpekcia práce, ktorá by za nelegálnu prácu 

a nelegálne zamestnávanie mohla ukladať príslušné sankcie. Výkon závislej práce bez vyplá-

cania mzdy, vzhľadom k uvedenému, preto nie je možný.  

Zároveň však platí, že vyplácanie mzdy by sa realizovalo z finančných prostriedkov 

zamestnávateľa, ktoré sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov – nešlo by teda 

o vyplácanie v pravom slova zmysle, ale iba o „presúvanie“ peňazí. Nemenej významným 

problémom je tiež otázka dvojitého zdanenia príjmu, po prvé, na strane zamestnávateľa (man-

žela alebo manželky) ako z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, po 

druhé, na strane zamestnanca (manžela alebo manželky) ako z príjmu zo závislej činnosti.
35

 

 

IV. Záver 

 

 Ochrana rodiny ako základnej bunky spoločnosti je opakovane potvrdená hneď v pr-

vých vetách zákona o rodine. Spoločnosť je povinná tento jedinečný zväzok všestranne chrá-

niť a napomáhať jeho dobru. Z hľadiska svojej formy nie je ochrana rodiny zabezpečovaná 

                                                 
32

 Odmena za výkon závislej práce dohodnutá v pracovnej zmluve sa v podnikateľskej (výrobnej) sfére nazýva 

mzda a v nepodnikateľskej (nevýrobnej) sfére plat – ide však iba o terminus technicus zákonodarcu. 
33

 Využitie tohto právneho inštitútu pri pracovnoprávnom vzťahu medzi manželmi je  málo pravdepodobné.  
34

 Podľa § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov je nevyplatenie mzdy 

a/alebo odstupného trestný čin. 
35

 Pozri zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
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reštriktívne, keďže forma nie je rozhodujúca – spoločnosť je povinná chrániť bez výnimky 

všetky formy rodiny.  

Právny inštitút rodiny zasahuje aj do iných právnych odvetví, v rámci ktorých sa reali-

zujú právne vzťahy s osobitným charakterom právnej regulácie. Sem patrí aj pracovné a so-

ciálne zákonodarstvo, ktoré zaraďujeme medzi zmiešané (pracovné právo), resp. verejné (prá-

vo sociálneho zabezpečenia) odvetvia práva. V pracovnoprávnych a obdobných pracovných 

vzťahoch, kde nie je právne postavenie účastníkov rovné, ale ide o vzťah nadriadenosti za-

mestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, musí byť rodine (v širšom chápaní) adresovaná 

vyššia miera právnej ochrany (Zákonník práce napr. poskytuje matke dieťaťa prestávky na 

dojčenie, v prípade plnenia rodičovských povinností osobitným spôsobom pristupuje k rozsa-

hom a rozvrhnutiam pracovného času, dôb odpočinku a pod.). 

 Jednou z najvýznamnejších úloh rodiny, ktorá má charakter spoločenského poslania, je 

rodičovstvo a následná riadna výchova dieťaťa. Pre tento účel pracovné a sociálne zákonodar-

stvo ustanovuje špecifické piliere ochrany, a to napr. materskú a rodičovskú dovolenku, ktoré 

zastrešuje (vrátane obdobia tehotenstva, ak žena zákonom predpísaným spôsobom preukázala, 

že je tehotná) tzv. ochrannou dobou (zákazom výpovede z pracovnoprávneho vzťahu). Po 

uplynutí uvedených dovolenkových druhov zaručuje návrat zamestnankyne alebo zamestnan-

ca na pôvodné pracovné miesto. Tento návrat je však v praxi neraz „problematický“, pričom 

Zákonník práce v súčasnom znení umožňuje návrat de iure, ale nevytvára dostatočné predpo-

klady pre návrat de facto. Uvedený problém je jednou z oblastí, ktorou sme sa v spracovanom 

vedeckom článku zaoberali. V tejto veci sme analyzovali relevantnú právnu úpravu a odporu-

čili konkrétne legislatívne riešenie smerom do budúcnosti (pomerné predĺženie ochrannej 

doby). 

 Ochrana rodiny by podľa nášho názoru mala spočívať aj v nemožnosti uzatvárať me-

dzi manželmi pracovnoprávne vzťahy. Aktuálny stav umožňujúci zamestnávanie medzi man-

želmi spôsobuje významnú právnu disharmóniu, keďže subjekty (manžel a manželka), ktoré 

sú v rovnom právnom postavení, sa súčasne dostávajú do vzťahu nadriadenosti (zamestnáva-

teľa) a podriadenosti (zamestnanca). Vzájomné zamestnávanie manželov je tiež v rozpore s 

niektorými právnymi predpismi – nachádzame tu nesúlad s Občianskym zákonníkom (bez-

podielové spoluvlastníctvo manželov, náhrada škody, odmeňovanie), zákonom o dani z príj-

mov (dvojité zdaňovanie), príp. Zákonníkom práce (nelegitímna pozitívna diskriminácia).   
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Summary 
 

 In the processed article the author deals with protection of the family from the view of  

the labour legislation in the Slovak republic. In the paper there are contained several de lege 

lata and de lege ferenda considerations in which the author analyzes the selected issues direc-

tly related to the chosen subject of the scientific research (e. g. return to work after maternity 

or parental leave, respectively mutual employment between spouses). In the article the author 

presents also series of conclusions achieved on the basis of applied research realized in the 

years 2011 – 2012.  
   
Kľúčové slová: pracovné právo, pracovné zákonodarstvo, pracovnoprávne vzťahy, ochrana, 
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Aplikácia inštitútu konkurenčnej doložky v pracovnoprávnych 

a obchodnoprávnych vzťahoch 
 

Mgr. Peter Lukáčka 

 JUDr. Vladimír Minčič 

 

I. Úvod 

 

Konkurenčná doložka patrí k inštitútom, ktorý sa v súčasnosti pomerne často aplikuje 

v pracovnoprávnych a v obchodnoprávnych vzťahoch a osobitne pri úprave vzťahov medzi 

obchodnou spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom. K používaniu konkurenčnej doložky 

v uvedených oblastiach dochádza aj napriek skutočnosti, že existujú názory, ktoré polemizujú 

o jej ústavnej konformnosti. Preto sa v príspevku snažíme podrobne rozpracovať skúmanú 

problematiku z pohľadu právnej úpravy v pracovnom, ako aj v obchodnom práve, s cieľom 

poukázať na úskalia, ktoré sú spojené s aplikáciou konkurenčnej doložky v oboch právnych 

odvetviach. 

 

II. Konkurenčná doložka v pracovnoprávnych vzťahoch 

 

Konkurenčná doložka bola do slovenského právneho poriadku, resp. do odvetvia pra-

covného práva inkorporovaná zákonom č. 257/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval Zákonník 

práce. Táto novela nadobudla účinnosť 1. septembra 2011. Dovtedy bola úprava konkurenč-

nej doložky v pracovnoprávnych vzťahoch relatívne neznámym pojmom, a to preto, že aj na-

priek absentujúcej právnej úprave sa v praxi veľmi často používala na ochranu oprávnených 

záujmov zamestnávateľov pred konkurenčným konaním bývalých zamestnancov. Nakoľko sú 

však pracovné právo a jeho právne predpisy (konkrétne Zákonník práce) vybudované na zá-

klade existencie zásady „obmedzenosti zmluvných typov,“
1
 bolo dojednanie konkurenčnej 

doložky v pracovnoprávnych vzťahoch pred 1.9.2011 neplatným právnym úkonom (absolút-

nym). Konkurenčná doložka tak, ako sme ju charakterizovali vyššie, môže byť v pracovno-

právnych vzťahoch v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy (§ 83a Zákonníka práce) apli-

kovaná iba v pracovnoprávnom vzťahu, ktorý je založený pracovnou zmluvou, čiže v pracov-

nom pomere. 

V zmysle § 83a Zákonníka práce sa zamestnávateľ a zamestnanec môžu v pracovnej 

zmluve dohodnúť na tom, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú 

dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti za-

mestnávateľa konkurenčný charakter. V § 83a Zákonníka práce je zakotvená nami analyzova-

ná konkurenčná doložka, ktorú však zákonodarca nepomenoval ako konkurenčnú doložku, ale 

ide o právny inštitút obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Záko-

nodarca v § 83a Zákonníka práce pomerne konkrétne upravil podmienky aplikácie konku-

renčnej doložky v pracovnoprávnych vzťahoch.  

Nakoľko je cieľom nášho príspevku analyzovať používanie konkurenčnej doložky 

v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch, tak máme za to, že z pohľadu pracovno-

právnej úpravy konkurenčnej doložky musíme podrobiť právnu úpravu zakotvenú v § 83a 

Zákonníka práce testu proporcionality a na základe vykonanej analýzy konštatovať, či úprava 

konkurenčnej doložky v Zákonníku práce je, alebo nie je, v súlade s Ústavou Slovenskej re-

publiky. Čo sa týka samotného testu proporcionality, ktorý sa skladá z troch samostatných 

a po sebe idúcich častí, vyvodzujeme záver, že konkurenčná doložka ako právny inštitút, kto-

                                                 
1
 § 18 Zákonníka práce znie, cit.: „Zmluva podľa tohto zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uza-

tvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu“. 
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rý obmedzuje základné právo na slobodný výkon podnikania a inej zárobkovej činnosti, spĺňa 

požiadavky kladené na takúto úpravu Ústavou Slovenskej republiky, a teda spĺňa podmienky 

v zmysle prvých dvoch čiastkových krokov testu proporcionality, ktorými sú test vhodnosti 

a test nevyhnutnosti. 

Posledným krokom v rámci testu proporcionality je test primeranosti, resp. test pro-

porcionality v užšom slova zmysle, ktorý nám odpovie na otázku, či legislatívna úprava kon-

kurenčnej doložky v § 83a Zákonníka práce je nastavená tak, že primerane kompenzuje ob-

medzenie ústavou garantovaného práva na podnikanie a výkon inej zárobkovej činnosti. 

V zmysle § 83a ods. 4 Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi prime-

ranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca 

za každý mesiac plnenia záväzku vyplývajúceho mu z konkurenčnej doložky.  Otázka kom-

penzácie za obmedzenie základného práva tu je upravená vo forme peňažnej satisfakcie, ktorú 

vyplatí zamestnávateľ bývalému zamestnancovi vtedy, ak dodrží konkurenčnú doložku, a teda 

nebude vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnáva-

teľa konkurenčný charakter. 

Otázka, či peňažná náhrada v sume minimálne 50 % priemerného mesačného zárobku 

zamestnanca je dostatočnou kompenzáciou za obmedzenie základného práva garantovaného 

ústavou, je podľa nášho názoru alfou a omegou celého testu proporcionality. Konkurenčná 

doložka svojím obsahom zakazuje zamestnancovi, aby si po skončení pracovného pomeru 

u zamestnávateľa našiel inú prácu, resp. začal podnikať v oblasti, v ktorej by priamo konku-

roval bývalému zamestnávateľovi. Na nami položenú otázku však musíme hľadať odpoveď 

v širších súvislostiach.  

Práca ako taká, či už je vykonávaná v pracovnom pomere alebo v inom právnom 

vzťahu, je relatívne vždy vykonávaná za určitú odplatu. Uvedené platí rovnako vo vzťahoch 

medzi zamestnávateľom a zamestnancom a rovnako aj v obchodnoprávnych záväzkových 

vzťahoch (zmluva o dielo, zmluva o obchodnom zastúpení a pod.) s tým rozdielom, že 

v oblasti obchodného práva nie je predmetom zmluvy práca za odplatu, ale výsledok tejto 

práce.  Ich spoločným znakom je však to, že práve práca je základným prostriedkom na za-

bezpečenie dostatočných finančných prostriedkov, ktoré by pokryli životné náklady fyzickej 

osoby, ktorá prácu vykonáva. Zároveň práve práca, resp. podnikanie je tou zárobkovou čin-

nosťou, ktorú si fyzická osoba v zmysle čl. 35 ods. 1 ústavy môže slobodne vybrať. Fyzická 

osoba sa na základe svojich rozumových, psychických a fyzických predpokladov rozhoduje, 

„čo bude v živote robiť“, resp. „čím sa bude živiť“. V prípade, že dospeje ku konkrétnemu 

rozhodnutiu, tak pre dosiahnutie ňou stanoveného cieľa urobí, čo je v jej možnostiach. 

S dosiahnutím stanoveného cieľa teda súvisí nielen výber samotného povolania, ale aj násled-

ná dlhá cesta k naplneniu tohto cieľa, ako napr. výber vhodných stredných a vysokých škôl, 

miesta výkonu práce, prispôsobenia životného štýlu vybranému cieľu a pod. Týmto chceme 

podotknúť, že na to, aby bol človek v súčasnosti schopný vykonávať práce, ktorých výkon 

môže byť predmetom dojednania konkurenčnej doložky (advokátski koncipienti, IT- technici, 

manažéri a pod.), je potrebné, aby sa na to pripravoval v podstate celý život. Obzvlášť tento 

fakt zdôrazňujeme najmä v súvislosti so súčasným trhom pracovných príležitostí, keď sa pod-

nikatelia v oblasti personálneho manažmentu orientujú na ľudí s praxou, resp. na ľudí, ktorí 

majú silné pracovné návyky a pod. A priori máme za to, že obmedzením zárobkovej činnosti 

zamestnanca konkurenčnou doložkou dôjde nielen k obmedzeniu jeho základného práva, ale 

zároveň aj k znevýhodneniu jeho osoby na pracovnom trhu, keď sa mu napr. na jeden rok 

zakáže vykonávanie druhu činnosti, na vykonávanie ktorej sa pripravoval niekoľko desiatok 

rokov. 

Na základe uvedeného teda dochádzame k záveru, že pokiaľ má byť predmetom do-

jednania konkurenčnej doložky primeraná kompenzácia za obmedzenie základného práva 

zakotveného v článku 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, tak je nutné, aby táto bola vo 
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výške, ktorá pokryje všetky životné náklady zamestnanca zaviazaného konkurenčnou dolož-

kou. A preto sa domnievame, že náhrada v sume minimálne 50 % priemerného zárobku za-

mestnanca, ktorú si môžu účastníci konkurenčnej doložky dohodnúť, nie je v súčasnosti pri-

meranou, keďže podľa nášho názoru zákonodarca pri koncipovaní paragrafového znenia ne-

vychádzal z relevantných skutočností, najmä čo sa týka vyššie uvedených dôsledkov realizá-

cie konkurenčnej doložky v praxi. 

Z toho dôvodu máme za to, že zákonná úprava konkurenčnej doložky obsiahnutá v § 

83a ods. 4 Zákonníka práce nie je v súlade s ústavným princípom, ako aj samotným princí-

pom proporcionality, ktorých úlohou je analyzovať konkrétne právne normy z pohľadu ich 

súladu s Ústavou SR. V zmysle uvedeného si dovolíme vysloviť názor, že konkurenčná do-

ložka, ktorej obsahom by bola aj peňažná kompenzácia iba vo výške 50 % priemernej mzdy, 

by sa mala v zmysle jej súladu s ústavnými normami považovať za neplatnú. 

  

III. Konkurenčná doložka v obchodnoprávnych vzťahoch 

 

Konkurenčná doložka a jej aplikácia v obchodných záväzkových vzťahoch je na roz-

diel od jej aplikácie v pracovnom práve
2
 pomerne náročnejšia a jej právna úprava, resp. „ne-

úprava“ v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „ObZ“) vytvára priestor 

pre rôzne varianty a modifikácie v rámci zmluvnej slobody, ktorá je jedným zo základných 

stavebných prvkov obchodného práva. Výnimku zo skutočnosti, že konkurenčná doložka nie 

je v ObZ upravená, tvorí právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpení, v rámci ktorej sa 

nachádza úprava tohto inštitútu, a to konkrétne v § 672a ObZ, ktorý je v zmysle § 263 ods. 1 

ObZ kogentným ustanovením a zmluvné strany sa od neho nemôžu odchýliť. Uvedená právna 

bola do ObZ inkorporovaná v rámci implementácie článku 20 smernice z 18. decembra 1986 

o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných 

zástupcov č. 86/653/EHS. 

 Odlišná situácia je v oblasti práva obchodných spoločností, v rámci ktorého nie je 

možné hovoriť o právnej úprave konkurenčnej doložky. Obsahovo najbližšie k právnej úprave 

tohto inštitútu v rámci práva obchodných spoločností má inštitút zákazu konkurencie, ktorý sa 

za podmienok stanovených v zákone vzťahuje na štatutárne orgány obchodných spoločností, 

spoločníkov, členov dozornej rady.
3
 Aj napriek tomu, že ide o značne podobné inštitúty, 

domnievame sa, že ich je potrebné z hľadiska realizácie dôsledne rozlišovať a tak predchá-

dzať možným sporom, ktoré sa týkajú ich častého spájania, a to najmä z pohľadu uplatňova-

ných nárokov oprávnenou zmluvnou stranou. Blízkosť oboch inštitútov je možné dokladovať 

okrem iného aj pri vymedzovaní základného účelu, resp. cieľa oboch inštitútov, ktorým je 

zabrániť takému konaniu, ktoré má vo vzťahu k spoločnosti konkurenčný charakter, a je zalo-

žené na určitej výhode, ktorú získali osoby, na ktoré sa daný zákaz vzťahuje. Konkurenčné 

konanie je možné vo všeobecnej rovine uplatňovanej v rámci ObZ vymedziť ako konanie: 

„ktorým členovia orgánov spoločnosti zneužívajú informácie získané na základe svojho pos-

tavenia alebo účasti v spoločnosti na ujmu spoločnosti, na úkor ktorej získavajú určité výho-

dy.“
4
 Zároveň sa nám javí ako potrebné pri vymedzovaní tohto pojmu dodať, že nie všetky 

otázky spojené s konkurenčným konaním je potrebné, resp. žiaduce vnímať ako negatívne. 

Práve naopak, v širšom význame je možné pojem konkurencia chápať nasledovne: „v zmysle 

                                                 
2
 Zákon č. 311/2001 Z. z. v § 83a s názvom „Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru“ 

pomerne jednoznačne vymedzuje podstatu a podmienky uplatňovania konkurenčnej doložky v pracovnom práve. 
3
 Obchodný zákonník upravuje v § 65 ObZ všeobecné podmienky zákazu konkurencie, ktoré platia pre všetky 

druhy obchodných spoločností v rámci ObZ. Špecifiká zákazu konkurencie sú ponechané na úpravu v rámci 

jednotlivých druhov spoločností (§ 84, § 99, § 136, § 139, § 196, § 200 ods. 3 ObZ). 
4
 Hainish, E.: Zákaz konkurencie členov predstavenstva v akciovej spoločnosti. In Bulletin slovenskej advokácie, 

č. 1 – 2, 2006, s. 17. 
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súťaže slobodne podnikajúcich subjektov o úspech na trhu za rovnakých podmienok pre všet-

kých zúčastnených je vlastne základným princípom trhového hospodárstva.“
5
 

  Rozdiel medzi zákazom konkurencie a konkurenčnou doložkou môžeme nájsť 

v oblasti dosahovania vyššie uvedeného účelu a rovnako aj v oblasti nárokov, ktoré pri poru-

šení zákazu vzniknú oprávnenej strane. Domnievame sa, že rovnako zásadným pri rozlišovaní 

uvedených inštitútov sa javí aj časový faktor, a to najmä z hľadiska existencie zákazu, ako aj 

vzniku nárokov oprávnenej strany. Pri zákaze konkurencie podľa ObZ je dôležitá existencia 

obchodného záväzkového vzťahu medzi spoločnosťou a povinným subjektom, počas ktorého 

dôjde k porušeniu zákazu, pričom pri konkurenčnej doložke je rozhodujúce správanie sa po-

vinného subjektu po zániku tohto vzťahu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurenčná doložka 

nie je výslovne upravená v rámci právnej úpravy obchodných spoločností, vynára sa otázka, 

či je takéto obmedzenie, najmä vo vzťahu k podnikateľskej činnosti, po zániku trvania záväz-

kového vzťahu subjektu so spoločnosťou možné a ak áno, akým spôsobom je nutné takéto 

dojednanie realizovať. V nasledujúcom texte sa zameriavame osobitne na problematiku kon-

kurenčnej doložky v rámci vzťahov realizujúcich sa v spoločnosti s ručením obmedzeným 

(ďalej aj ako „s.r.o.“). 

 

IV. Konkurenčná doložka v spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

Konkurenčná doložka, ako sme už vyššie uvádzali, má v rámci práva obchodných spo-

ločností najbližšie k inštitútu zákazu konkurencie, ktorý je osobitne pre s.r.o. upravený v § 

136 a 139 ods. 4 ObZ. V zmysle uvedených ustanovení sa zákaz konkurencie vzťahuje na 

konateľov, členov dozornej rady a za podmienok stanovených v spoločenskej zmluve, resp. 

stanovách spoločnosti, sa môže vzťahovať aj na spoločníkov s.r.o. Z uvedeného je možné 

vymedziť aj základný okruh subjektov, pri ktorých je vhodné uvažovať o možnostiach apliká-

cie konkurenčnej doložky, pretože práve tieto subjekty v rámci spoločnosti najčastejšie pri-

chádzajú do styku s informáciami, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktorých využitie, resp. zne-

užitie pre iný subjekt obchodných vzťahov, alebo svoj vlastný, môže spoločnosti spôsobiť 

fatálne následky, a preto je daný na strane spoločnosti opodstatnený záujem na tom, aby aj po 

zániku funkcie uvedených subjektov nedochádzalo z ich strany ku konaniu, ktoré môže ohro-

zovať, resp. poškodzovať jej záujmy v oblasti podnikania. 

 Vzhľadom na to, že pre uplatňovanie konkurenčnej doložky nenachádzame v rámci 

právnej úpravy obchodných spoločností v ObZ žiadne ustanovenie, ktoré by vymedzovalo 

podmienky jej realizácie, je vytvorený priestor pre právnu argumentáciu spočívajúcu jednak 

v nemožnosti jej použitia v rámci s.r.o. a rovnako pre argumenty, ktoré možnosť takejto úpra-

vy v danej oblasti pripúšťajú. Preto sa v ďalšom texte tohto príspevku snažíme o ich vyme-

dzenie a načrtnutie možného riešenia v danej oblasti s osobitným zreteľom na vzťahy medzi 

s.r.o. a konateľom. 

 Právnu argumentáciu presadzujúcu nemožnosť dojednania konkurenčnej doložky vo 

vzťahoch medzi spoločnosťou a konateľom je možné rozdeliť do dvoch základných oblastí. 

Prvá z nich sa zameriava na analýzu ustanovení ObZ, ktoré sa dotýkajú oblasti úpravy zákazu 

konkurencie vzťahujúceho sa na konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným. Uvedené 

názory v neprospech možnosti uplatňovania konkurenčnej doložky vychádzajú z premisy, že 

jej aplikáciou dochádza „len“ k rozšíreniu zákazu konkurencie formulovaného v § 136 

ObZ,
6
 podľa ktorého je možné zákaz konkurencie rozširovať po vecnej, resp. personálnej 

stránke iba spoločenskou zmluvou alebo stanovami spoločnosti. V zmysle uvedeného je mož-

né následne dôvodiť, že toto ustanovenie určuje pre rozšírenie zákazu konkurencie určitý 

                                                 
5
 Pokorná, J., Večerková, E.: K zákazu konkurenčního jednání v obchodních společnostech. In Právní rozhledy, 

č. 5, 1997, s. 601. 
6
 Samostatne je táto problematika pre akciovú spoločnosť upravená v § 196 ObZ. 
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„špeciálny postup“, ktorým je úprava v stanovách, resp. v spoločenskej zmluve. V prípade, ak 

nie je rozšírenie zákazu konkurencie (ktorý je po obsahovej stránke, resp. z hľadiska dosaho-

vania účelu najbližšie konkurenčnej doložke) alebo konkurenčná doložka upravená 

v uvedených dokumentoch spoločnosti, nie je takéto dojednanie platné práve pre rozpor 

s uvedeným ustanovením ObZ, a preto nie je možné v uvedenom zmysle zaväzovať štatutárny 

orgán osobitne na zmluvnom základe medzi ním a spoločnosťou.  

  S uvedenými závermi si však dovolíme polemizovať. Domnievame sa, že ustanovenie 

§ 136 ObZ stanovuje podmienky obmedzenia konateľa, ale rovnako dáva spoločnosti mož-

nosť v spoločenskej zmluve alebo stanovách upraviť ďalšie obmedzenia pre konateľa v danej 

oblasti. Osobitne úpravu zmluvného dojednania zákazu konkurencie, resp. inštitútu konku-

renčnej doložky pre konateľa v ObZ však nenachádzame a takéto konanie teda nie je ObZ ani 

zakázané. Práve naopak, v uvedenom ustanovení zákon pripúšťa, aby bol osobitne v danej 

spoločnosti vecný rozsah obmedzení v oblasti konkurenčného konania konateľov rozšírený, 

a to buď spoločenskou zmluvou alebo stanovami s.r.o. Obdobne sa pri riešení problematiky 

konkurenčných doložiek v práve obchodných spoločností vyjadril aj Najvyšší súd Českej re-

publiky, ktorý svoj postoj okrem iného odôvodňuje tým, že ak samotný zákon pripúšťa rozší-

renie zákazu konkurencie (napr. stanovami spoločnosti), tým skôr je možná (za situácie, kedy 

to ObZ a ani iný právny predpis nezakazuje) dohoda spoločnosti a jej štatutárneho orgánu 

o takomto rozšírení.
7
 

Domnievame sa, že pri aplikácii konkurenčnej doložky vo vzťahoch konateľa 

a spoločnosti je potrebné rozlišovať medzi oboma inštitútmi a v tomto duchu ich aj napriek 

podobnému účelu vnímať. Zákaz konkurencie je inštitút výslovne upravený v ObZ, avšak 

z vyššie uvedených odlišností sú niektoré jeho dôsledky odlišné od tých, ktoré sa vyskytujú 

v rámci konkurenčnej doložky, ktorá je v tomto zmysle spravidla založená na osobitnom 

zmluvnom dojednaní, v ktorom je potrebné pre prípad porušenia v ňom formulovaného záka-

zu konkurenčného konania stanoviť aj následky spájajúce sa s takým porušením. Domnieva-

me sa, že nie je možné bez osobitného dojednania aplikovať na prípady porušenia konkurenč-

nej doložky ustanovenie § 65 ObZ, ktorý formuluje následky porušenia zákazu konkurencie. 

Preto je pri úprave konkurenčnej doložky potrebné osobitne formulovať aj následky, resp. 

nároky oprávnenej strany, ktoré budú spojené s porušením konkrétneho zmluvného dojedna-

nia konkurenčnej doložky.   

Ako ďalšia oblasť argumentácie v problematike konkurenčnej doložky v práve ob-

chodných spoločností je otázka prípadnej rozpornosti takéhoto dojednania s právom na pod-

nikanie, ktoré je upravené v článku 35 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Ústava SR“). Konkurenčná doložka, resp. mož-

nosť jej dojednania, by mohla byť v tejto oblasti vnímaná ako problematická pre jej popiera-

nie Ústavou SR zaručeného práva na podnikanie, kedy po určitú dobu dochádza k obmedze-

niu tohto práva, a preto by mohla byť považovaná za neprípustnú pre rozpor s Ústavou SR. 

S týmito závermi je však rovnako možné viesť určitú polemiku, v rámci ktorej možno ako 

hlavné argumenty uvádzať princípy zmluvnej slobody (v zmysle článku 2 ods. 3 Ústavy SR), 

ako aj zásadu dispozitívnosti, ktorá sa významným spôsobom prejavuje práve v oblasti ObZ.   

Vzhľadom na závažnosť uvedených argumentov je pri hľadaní odpovede na otázku 

prípustnosti dojednania konkurenčnej doložky potrebné bližšie analyzovať aj niektoré ústavné 

normy vzťahujúce sa na túto problematiku. Právo podnikať patrí do skupiny práv, ktoré sa 

priznávajú v tzv. obmedzenom režime, ktorý je daný prepojením článkov 35 s článkom 51 

Ústavy SR, v zmysle ktorých sa práva podnikať možno domáhať iba v medziach zákonov, 

ktoré ho vykonávajú. V tomto smere existujú aj určité výnimky, ktoré sa týkajú najmä prob-

lematiky medzinárodných zmlúv, ktoré majú v zmysle článku 7 ods. 5 prednosť pred záko-

                                                 
7
 Bližšie pozri : NS ČR, sp. zn. 29 Cdo 1053/2007. 
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nom.
8
 V zmysle uvedeného je možné medzi zákony, ktoré uvedené právo vykonávajú, zaradiť 

okrem iných aj ObZ. Domnievame sa, že v tomto zmysle je možné vnímať aj právnu úpravu 

zákazu konkurencie ako inštitútu, ktorý na jednej strane do istej miery obmedzuje právo pod-

nikať, ale jeho existencia, resp. prípustnosť jeho existencie, je daná práve znením už spomí-

naných článkov Ústavy SR. Otázka ústavnej konformnosti konkurenčnej doložky v práve 

obchodných spoločností, ktorú chápeme ako osobitné zmluvné dojednanie, sa javí ako menej 

jednoznačná, pretože jej existenciu aj napriek viacerým, už spomínaným spoločným vlastnos-

tiam nie je možné stotožňovať s právnou úpravou zákazu konkurencie. Vzhľadom na to, že aj 

v zmysle konkurenčnej doložky dochádza k obmedzeniu tohto práva, je potrebné vyrovnať sa 

aj s otázkou, či takéto obmedzenie (hoci aj na dobrovoľnej báze) je v súlade s uvedenými 

ustanoveniami Ústavy SR, alebo pri uzatváraní konkurenčných doložiek dochádza k poruše-

niu ústavou garantovaného základného ľudského práva, resp. slobody. Domnievame sa, že 

takéto obmedzenie je v zmysle ObZ prípustné, a to jednak širším výkladom ustanovení ObZ 

dotýkajúcich sa práve zákazu konkurencie, ktoré vo vzťahu ku konateľom pripúšťajú jeho 

rozšírenie, a teda nezakazujú ani takú dohodu, ktorej obsah by spĺňal konkurenčnú doložku 

tak, ako sme ju  už vyššie vymedzili, čo je možné zároveň argumentačne podporiť aj článkom 

2 ods. 3 Ústavy SR, a o to viac je žiaduce pripustiť takéto dojednanie v oblasti obchodného 

práva, ktorého základné princípy spočívajú práve na zachovávaní zmluvnej slobody strán 

v obchodných záväzkových vzťahoch.        

 Aj napriek vyššie uvedenej argumentácii, ktorá sa prikláňa k možnosti takého dojed-

nania medzi s.r.o. a jej konateľom, ktoré obsahovo možno zaradiť pod inštitút konkurenčnej 

doložky, nie sme presvedčení o jej aplikácii v práve obchodných spoločností bez určitých 

obmedzení. Domnievame sa, že daná dohoda obsahujúca obmedzenia konkurenčnej doložky 

musí vymedzovať vecný rámec konaní, ktoré sa v jej zmysle budú považovať za konkurenčné 

a rovnako aj dobu, počas ktorej je povinný subjekt tieto obmedzenia dodržiavať po zániku 

jeho funkcie a taktiež aj určité hodnoty (spravidla vyjadrené v peniazoch), ktoré budú tomuto 

subjektu patriť. V zmysle uvedeného sme presvedčení, že obsahom konkurenčnej doložky 

v obchodných záväzkových vzťahoch medzi spoločnosťou a jej konateľom musí byť okrem 

iného dostatočne určité vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán, medzi 

ktorými však podobne, ako aj v pracovnoprávnych vzťahoch, musí byť zachovaný princíp 

proporcionality. Preto zastávame názor, že pri konkurenčnej doložke je nutné, okrem už uve-

dených náležitostí, zabezpečiť, aby zmluvná strana, ktorá sa v nej zaväzuje na strpenie urči-

tých obmedzení základných ľudských práv a slobôd, dostala za toto obmedzenie adekvátnu 

protihodnotu, spočívajúcu najmä v určitej finančnej sume. Vymedzenie pojmu „adekvátna 

protihodnota“ je však potrebné skúmať na základe posúdenia podmienok konkrétneho prípa-

du, najmä z hľadiska rozsahu vecnej a časovej pôsobnosti konkurenčnej doložky.  

Domnievame sa, že bez dodržania uvedených minimálnych požiadaviek na dojednanie 

konkurenčnej doložky medzi s.r.o. a konateľom sa zmluvné strany (najmä oprávnená strana 

z takejto dohody) vystavujú riziku, že takáto zmluva bude v rozpore s Ústavou SR a z tohto 

dôvodu neplatná. Rovnako v tejto súvislosti súhlasíme s názorom NS ČR, ktorý uviedol: 

„konkurenčná doložka musí byť dojednaná tak, aby bola spravodlivo primeraná a vzájomne 

vyvážená pre obe zmluvné strany a v súlade s článkom 26 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod (článok 35 ods. 1 Ústavy SR, pozn. autora), podľa ktorého má každý právo na slobod-

nú voľbu povolania a prípravu k nemu, ako aj právo podnikať a prevádzkovať inú hospodár-

sku činnosť. Na jednej strane nesmie brániť v slobodnom podnikaní, na druhej strane musí 

chrániť právo podnikateľa na nerušené podnikanie v zavedenom podniku.“
9
 

 

 

                                                 
8
 Porovnaj Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2007, s. 403. 

9
 Bližšie pozri : NS ČR, sp. zn. 32 Odo 407/2005.   
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V. Záver 

 

V chápaní konkurenčnej doložky v pracovnom, ako aj obchodnom práve, existujú via-

ceré spoločné črty prejavujúce sa najmä v základných princípoch, ktoré, ako sa domnievame, 

je nutné pri aplikácii konkurenčnej doložky dodržiavať. Ide najmä o princíp proporcionality, 

resp. vyváženosti vzájomných práv a povinností zmluvných strán v takomto dojednaní.  

Osobitne v pracovnom práve sa nám v rovine de lege ferenda javí ako potrebné pre-

hodnotiť stanovenú výšku primeranej peňažnej náhrady v zmysle § 83a ods. 4 zákona č. 

311/2001 Z. z. a vzhľadom na pomerne značný zásah do základných práv a slobôd garantova-

ných článkom 35 ods. 1 Ústavy SR považujeme jej výšku za nedostatočnú, nakoľko sa v prí-

pade konkrétnych typov pracovných činností jedná o obmedzenie zárobkovej činnosti v pl-

nom rozsahu. Domnievame sa preto, že túto primeranú náhradu je potrebné zvýšiť minimálne 

na úroveň priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku 

z konkurenčnej doložky. Toto tvrdenie určitým spôsobom podopiera aj fakt, že takáto právna 

úprava bola v platnosti v susednej Českej republike niekoľko rokov. 

Aj napriek spoločným princípom uplatňovaným pri aplikácii konkurenčnej doložky 

v oblasti pracovného a obchodného práva je potrebné poukázať aj na značne odlišnú situáciu 

v oblasti právnej úpravy medzi oboma právnymi odvetviami. Zásadným rozdielom je, že 

v oblasti pracovného práva je pre vzťahy zamestnávateľa a zamestnanca daná pomerne po-

drobná právna úprava inštitútu konkurenčnej doložky a v obchodnoprávnych vzťahoch medzi 

spoločnosťou s ručením obmedzeným a jej štatutárnym orgánom úprava tohto inštitútu nee-

xistuje, čo v praxi spôsobuje značné komplikácie, a to najmä pri snahe uvedených subjektov 

o dojednanie konkurenčnej doložky. Deficit právnej úpravy konkurenčnej doložky v tejto 

oblasti spôsobuje značnú neistotu subjektov, pretože ani po uzavretí takejto dohody si zmluv-

né strany nemôžu byť absolútne isté, či daná dohoda je alebo nie je v súlade s právnym po-

riadkom Slovenskej republiky. Preto v rovine úvah de lege ferenda navrhujeme vymedzenie 

aspoň základných, hraničných mantinelov konkurenčnej doložky v oblasti vzťahov obchod-

ných spoločností a štatutárnych orgánov, ktoré by určovali minimálne požiadavky na platnosť 

takýchto dojednaní v oblasti práva obchodných spoločností. 
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The main aim of the author´s article is the analysis of the competitive clause from the 

view of it´s using in Labour and Commercial law. Authors are trying to point on the biggest 
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problems, which are connected with the application of the competitive clause in both legal 

sectors. 
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Právna úprava osobitných druhov pracovných zmlúv 
 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

 

I. Úvod 

 

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj ako „Zákonník práce“) pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom. Z uvedeného vyplýva, že  pracovný pomer možno založiť 

výlučne na základe pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva v určitých aspektoch môže byť od-

lišná od typickej pracovnej zmluvy ustanovenej na neurčitý čas a na ustanovený týždenný 

pracovný čas. Táto odlišnosť sa prejavuje v komplexe atypických zmlúv v pracovnom práve, 

prostredníctvom ktorých sa zvyšuje existujúca flexibilita pracovného práva. Existuje viacero 

kritérií, na základe ktorých možno pracovné zmluvy deliť na jednotlivé druhy. Takéto delenie 

má osobitný význam, nakoľko na základe zaradenia pracovnej zmluvy k niektorému druhu, 

vyplývajú pre zmluvné strany práva a povinnosti zakotvené v príslušných právnych normách. 

Pre určenie druhov pracovných zmlúv možno použiť  kritériá ako doba trvania pracovného 

pomeru, súbeh zákonných úprav, charakter zamestnávateľa, spôsob vzniku, miesto výkonu 

práce a rozsah pracovnej doby.
1
 Zákonník práce upravuje osobitné druhy pracovných zmlúv, 

pre ktoré ustanovuje aj osobitné náležitosti. 

 

II. Pracovná zmluva na určitú dobu 

 

Slovenské pracovné právo jednoznačne uprednostňuje uzatváranie pracovných zmlúv 

na neurčitý čas, avšak v niektorých prípadoch sa pripúšťa ich uzatvorenie na určitú dobu, t. j. 

na vopred stanovený čas.  

V porovnaní s pracovnou zmluvou na neurčitý čas pri pracovnej zmluve na určitú do-

bu ide o atypickú formu pracovnej zmluvy. V rámci pracovnoprávnych vzťahov by tento druh 

pracovnej zmluvy nemal prevažovať. Za atypickú a doplňujúcu formu zamestnania považuje 

pracovný pomer na dobu určitú aj  právo Európskej únie (ďalej aj ako „EÚ“). 

Ukazovatele vývoja hlavných foriem pracovných pomerov naznačujú tendenciu 

spružnenia trhu práce. Pomer medzi hlavnými formami zamestnanosti (pracovné pomery na 

dobu neurčitú) a dočasnou zamestnanosťou (pracovné pomery na dobu určitú – dočasné, prí-

ležitostné a sezónne práce) sa postupne menil v prospech dočasnej zamestnanosti. Napriek 

týmto zmenám, Slovenská republika stále patrí ku krajinám s monopolným postavením za-

mestnanosti založenej na pracovných zmluvách na dobu neurčitú.
2
 

Za všeobecnú formu pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávate-

ľom považuje právo EÚ pracovné zmluvy na neurčitý čas. Zároveň uznáva, že pracovné 

zmluvy na určitú dobu zodpovedajú potrebám zamestnávateľov ako aj zamestnancov. 

V oblasti práva EÚ zakotvuje právnu úpravu pracovného pomeru na určitú dobu 

Smernica Rady 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú (ďalej aj ako Smernica 

1999/70). Táto smernica upravuje všeobecné zásady pre prácu na určitú dobu, zákaz diskri-

minácie zamestnancov vykonávajúcich činnosť na určitú dobu a podmienky, na základe kto-

rých je možné uzatvárať pracovný pomer na určitú dobu tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu 

reťazenia pracovných zmlúv a  pracovnoprávnych vzťahov na určitú dobu.  

 V práve EÚ neexistuje jednotná legálna definícia pracovného pomeru na určitú dobu. 

Smernica 1999/70 definuje pracovný pomer na určitú dobu ako pracovnoprávny vzťah, ktoré-

                                                 
1
 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 169. 

2
 Hanzelová, E., Kostolná, Z., Reichová, D.: Atypické formy zamestnanosti na Slovensku : minulosť a súčasnosť. 

Bratislava : Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2005, s. 3. 
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ho platnosť uplynie objektívnymi podmienkami, ako napríklad určitým dátumom, splnením 

určitej úlohy alebo určitou udalosťou.  

Z hľadiska pohlavia možno konštatovať, že ženy, až na výnimku pokiaľ ide o Španiel-

sko, pracujú v pracovnom pomere na určitú dobu vo vyššej miere ako muži. V rámci Európ-

skej únie viac ako polovicu všetkých zamestnancov na dobu určitú predstavujú ženy. Pracov-

ný pomer na určitú dobu sa využíva najmä v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva a so-

ciálnych služieb (vzdelávanie, sociálna a zdravotná starostlivosť)
3
. 

 Možno konštatovať, že v celoeurópskom meradle v ostatných rokoch došlo k zvýšeniu 

počtu pracovných zmlúv na určitú dobu aj keď podiel týchto pracovných zmlúv v jednotli-

vých krajinách je rozdielny. Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najnižším po-

dielom pracovných zmlúv na určitú dobu. Obdobný podiel  bol štatisticky zistený aj v Malte, 

Veľkej Británii, Írsku, Luxembursku a Estónsku. Naopak vysoký podiel pracovných zmlúv na 

určitú dobu bol zaznamenaný v Poľsku, v Portugalsku a v Španielsku. Veľké rozdiely v po-

četnosti uzatváraných pracovných zmlúv na určitú dobu sú aj pokiaľ ide o vek zamestnancov 

a dosiahnutú kvalifikáciu. Najvyšší podiel uzatvorených pracovných zmlúv na určitú dobu 

tvoria mladí zamestnanci v rozmedzí 15 – 24 rokov predovšetkým s nízkou kvalifikáciou.
4
 

Pracovný pomer na určitú dobu musí spĺňať všetky zákonné charakteristiky pracovné-

ho pomeru a rovnako pracovná zmluva, ktorá ho zakladá, musí obsahovať všetky podstatné 

zložky, ktoré zákon určuje pre pracovnú zmluvu, t. j. deň nástupu do práce, druh práce, na 

ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce a mzdové 

podmienky, za predpokladu, že tieto nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Po obsahovej 

stránke pracovná zmluva zakladajúca pracovný pomer na určitú dobu obsahuje určenie doby 

trvania pracovného pomeru, nakoľko tento pracovný pomer je špecifický v tom, že dobu jeho  

trvania si zmluvné strany  vopred vymedzia v pracovnej zmluve. Pracovný pomer na určitú 

dobu končí spravidla právnou udalosťou, a to predovšetkým uplynutím dojednanej doby. Čas 

trvania pracovného pomeru možno vymedziť buď priamym časovým údajom (napr. konkrét-

nym dňom skončenia pracovného pomeru) alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochyb-

nosť, kedy má pracovný pomer skončiť. Pri časovom obmedzení inou formou, ako konkrét-

nym dňom skončenia pracovného pomeru, môže nastať situácia, že pokiaľ by takáto udalosť 

nenastala pred uplynutím maxima určeného pre pracovný pomer na určitú dobu, t. j. pred 

uplynutím dvoch rokov, pracovný pomer na určitú dobu sa mení na pracovný pomer na neur-

čitý čas. Takáto zmena nastane aj v prípade absencie písomnej formy pracovnej zmluvy, na-

koľko aj pracovná zmluva na určitú dobu musí mať písomnú formu. Nedostatok tejto požia-

davky síce nemá za následok neplatné založenie pracovného pomeru, ale tento pracovný po-

mer sa zo zákona  považuje za pracovný pomer na neurčitý čas. 

V súvislosti s trvaním pracovného pomeru Zákonník práce v ustanovení § 71 ods. 2 

zakotvuje nevyvrátiteľnú právnu domnienku, že ak zamestnanec po uplynutí dohodnutej doby 

ďalej pokračuje vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, tento pracovný pomer sa zmení 

na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, pokiaľ sa zamestnanec a zamestnávateľ nedo-

hodnú inak. 

Za účelom zabrániť zneužívaniu reťazenia pracovných zmlúv na určitú dobu, Smerni-

ca 1999/70 požaduje, aby členské štáty Európskej únie po porade so sociálnymi partnermi a  

v  súlade s vnútroštátnym právom, kolektívnymi dohodami alebo zaužívanými postupmi prija-

li v závislosti od špecifík a potrieb svojho štátu jedno alebo niekoľko z uvedených opatrení: 1) 

stanovili objektívne dôvody, ktoré umožňujú predlžovať platnosť pracovných zmlúv na určitú 

dobu, 2) určili maximálne prípustné celkové obdobie platnosti opakovane uzatvorených pra-

covných zmlúv na určitú dobu, alebo 3) určili, koľkokrát možno platnosť takýchto pracov-

                                                 
3
 Dostupné na internetovej stránke www.eurofound.eu.int.   

4
 Barancová, H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čenek, 2009, s. 15.  

http://www.eurofound.eu.int/
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ných zmlúv predĺžiť. Treba konštatovať, že nejde o kumulatívne požiadavky smernice, ale 

možno ich chápať aj alternatívne. 

 Pokiaľ ide o tieto požiadavky možno konštatovať, že v tomto smere veľmi často do-

chádza k novelizácii  Zákonníka práce čo z hľadiska aplikačnej praxe prináša problémy. 

V súlade s vyššie uvedenou smernicou § 48 Zákonníka práce upravuje zákonné pod-

mienky na uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú. Podľa platnej právnej úpravy ma-

ximálna prípustná dĺžka trvania pracovného pomeru na určitú dobu, a to bez existencie vec-

ného dôvodu, je maximálne tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť 

alebo opätovne dohodnúť v priebehu troch rokov najviac trikrát bez toho, aby zamestnávateľ 

na takéto dohodnutie mal vecný dôvod. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracov-

ného pomeru na určitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky je možné len na základe vec-

ných dôvodov, z ktorých aspoň jeden treba uviesť v pracovnej zmluve a  to, ak ide o a) zastu-

povanie zamestnanca v taxatívne vymedzených dôvodoch (počas materskej dovolenky, rodi-

čovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo ro-

dičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo počas dlhodobého uvoľnenia 

zamestnanca na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie), b) vykonávanie prác, pri 

ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci 

osem mesiacov v kalendárnom roku, c) sezónne práce, t. j. výkon prác, ktoré sú závislé od 

striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom 

roku, d) vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej zmluve, e) objektívny dôvod vysoko-

školského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja. 

Niektorí autori uvádzajú (v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 1. septembra 

2011), že je nevyhnutné, aby maximálny rozsah skúšobnej doby bol kratší ako je doba, ktorá 

ustanovuje, kedy ide o predĺženie, resp. opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu 

určitú – v opačnom prípade by totiž bolo možné reťaziť pracovné pomery na dobu určitú so 

skúšobnou dobou takmer bez obmedzenia.
5
 

Pokiaľ dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú, jeho predlžovanie, opätovné 

dohodnutie je v rozpore s právnou úpravou, táto časť pracovnej zmluvy o dobe trvania pra-

covného pomeru je neplatná a ide o pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas. 

Na rozdiel od slovenskej právnej úpravy, niektoré členské štáty Európskej únie zakot-

vujú viac obmedzení reťazenia pracovných pomerov na určitú dobu, čím ich právne úpravy 

prekračujú požiadavky Smernice 1999/70. Napríklad Dánsko, Fínsko a  Francúzsko požadujú 

existenciu objektívneho dôvodu dokonca aj na prvé založenie pracovného pomeru na určitú 

dobu. Taliansko a Portugalsko zasa stanovujú nielen objektívne dôvody na založenie tohto 

pracovného pomeru, ale aj maximálnu dĺžku jeho trvania a v neposlednom rade aj maximálny 

možný počet týchto pracovných pomerov v rámci stanovenej maximálnej dĺžky trvania tohto 

pracovného pomeru. 

Pracovný pomer na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby bez toho, aby 

zamestnávateľ alebo zamestnanec musel prejaviť vôľu skončiť pracovný pomer. Tento pra-

covný pomer sa skončí uplynutím dojednanej doby aj pri sociálnych situáciách ako napr. do-

časná pracovná neschopnosť, tehotenstvo, materská dovolenka, rodičovská dovolenka. Pra-

covný pomer na určitú dobu možno skončiť ešte pred uplynutím dojednanej doby všetkými 

spôsobmi, aké predpokladá Zákonník práce. 

Z charakteru pracovného pomeru na určitú dobu vyplýva skutočnosť, že v prípade 

skončenia tohto pracovného pomeru nie je potrebné prerokovanie so zástupcami zamestnan-

cov, zamestnávateľ  tiež nie je povinný pred jeho skončením ponúknuť zamestnancovi inú 

vhodnú prácu a zamestnanec nemá nárok na odstupné. To neplatí v prípade, ak zamestnanec 

spĺňa podmienky nároku na odstupné a ku skončeniu pracovného pomeru dôjde ešte pred 

                                                 
5
 Kuril, M.: Perspektívy vývoja pracovného práva Slovenskej republiky vo vybraných oblastiach. In Višegrád. 

Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove – Fakulta práva Janka Jesenského, no. 2, 2011, s. 35.  
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uplynutím dojednanej doby. Pri splnení zákonom ustanovených podmienok pre vznik nároku 

na odchodné, zamestnanec má nárok na toto peňažné plnenie. 

Význam problematiky pracovnej zmluvy na určitú dobu zdôrazňuje aj skutočnosť, že 

ide o problém ako v legislatívnej, tak aj v aplikačnej praxi. Tomuto problému sa v ostatnom 

období venovala takmer každá väčšia novela Zákonníka práce a zo strany zamestnávateľov je 

badať tendencie o zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov práve rozšírením pracov-

ných pomerov na určitú dobu. Tomuto problému treba venovať osobitnú pozornosť, a to aj 

možnosťou rozšírenia podielu pracovných zmlúv na určitú dobu, avšak so zvýšením miery 

ochrany zamestnancov pred stratou zamestnania, zdôraznením zákazu diskriminácie a zame-

dzením nezákonného využívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na určitú dobu,  

samozrejme, ak neexistujú objektívne dôvody. 

Osobitný význam má § 48 ods.7 Zákonníka práce, ktorý zakotvuje požiadavku dodr-

žiavania zásady rovnakého zaobchádzania medzi zamestnancami v pracovnom pomere na 

neurčitý čas a zamestnancami v pracovnom pomere na určitú dobu. Platná právna úprava v 

súlade so smernicou 1990/70 ES o práci na určitú dobu uplatňuje zásadu rovnakého zaobchá-

dzania so zamestnancami pracujúcimi v pracovnom pomere na určitú dobu na všetky pracov-

né podmienky. Tieto pracovné podmienky musia byť v súlade s pracovnými podmienkami 

u porovnateľných zamestnancov. Porovnateľným zamestnancom sa na pracovnoprávne účely  

rozumie zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na  neurčitý čas a na ustanovený 

týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa, ktorý vykonáva alebo by vykonával 

rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax. 

Pojem „rovnaké zaobchádzanie“ je potrebné v tejto súvislosti vnímať ako snahu záko-

nodarcu o vylúčenie akéhokoľvek nerovnakého zaobchádzania, ak je zakázané zákonom (tzv. 

negatívna diskriminácia), pretože existujú tiež také nerovnaké zaobchádzania, ktoré spôsobujú 

a ospravedlňujú samotné právne predpisy (tzv. pozitívna diskriminácia), príp. ktoré je dotknu-

tý subjekt povinný strpieť.
6
 Objektívna odôvodnenosť pozitívnej diskriminácie bezprostredne 

súvisí s s jej cieľom a prostriedkami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa.
7
  

 

III. Pracovná zmluva na kratší pracovný čas 

 

Jednou z atypických pracovných zmlúv, ktorej sa zo strany Európskej únie venuje v 

ostatnom období pozornosť, je pracovná zmluva na kratší pracovný čas. Tento druh atypické-

ho zamestnania využíva 18,2 % zamestnancov pracujúcich v Európskej únii a má neustále 

rastúcu tendenciu. Práca na kratší pracovný čas je v relatívne rovnakej miere využívaná muž-

mi aj ženami v škandinávskych krajinách a Holandsku. V Španielsku, Nemecku, Rakúsku a 

Luxembursku je tento typ pracovného pomeru využívaný v oveľa väčšej miere ženami než 

mužmi. Čo sa týka vekového zloženia, práca na kratší pracovný čas je typická pre zamestnan-

cov začínajúcich a končiacich pracovnú kariéru (najmä u mužov). Práca na kratší pracovný 

čas sa využíva najmä v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, služieb (celkovo 22,6 %), maloob-

chode, zásobovaní, hotelových služieb, ako aj v tzv. treťom sektore (23,1 %) a poľnohospo-

dárstve (16,9 %).
8
 

Zatiaľ čo najväčší počet pracovných zmlúv na kratší pracovný čas je uzatvorených v 

Holandsku a predstavuje 47 % celkovej zamestnanosti, najmenej zamestnancov na tento druh 

pracovnej zmluvy je zamestnaných v Slovenskej republike. 

                                                 
6
 Kuril, M.: Obmedzenie rozsahu pracovného času pedagogických zamestnancov vysokých škôl (analýza návrhu 

novely vysokoškolského zákona). In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola ekonó-

mie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012, s. 248-249. 
7
 Porovnaj Karpat, A.: Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii. In Aktuálne otázky pracovnej 

a sociálnej legislatívy. Bratislava : PraF UK, 2011, s. 21. 
8
  Barancová, H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čenek, 2009, s. 15.   
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Pracovná zmluva na kratší pracovný čas je pracovná zmluva zakladajúca pracovný 

pomer, v rámci ktorého rozsah pracovného úväzku zamestnanca nedosahuje hranicu určenú 

pre ustanovený týždenný pracovný čas u konkrétneho zamestnávateľa. Za pracovný čas za-

mestnanca sa podľa Zákonníka práce považuje časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dis-

pozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s  pracovnou zmluvou. 

Toto vymedzenie pojmu pracovný čas je v súlade so smernicou 2003/88/ES, podľa ktorej pra-

covným časom treba rozumieť akýkoľvek čas strávený na pracovisku zamestnávateľa alebo 

mimo neho, počas ktorého zamestnanec plní úlohy zamestnávateľa alebo je pripravený plniť 

úlohy zamestnávateľa. 

 Dĺžku ustanoveného pracovného času určuje zamestnávateľ, pričom táto nesmie pre-

siahnuť dĺžku zákonom ustanoveného maximálneho týždenného pracovného času, t. j. 40 ho-

dín týždenne. 

Kratší pracovný čas si môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť pri uzatváraní 

pracovnej zmluvy alebo kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru. Kratší pracovný čas 

môže byť dohodnutý tak pri pracovnom pomere na neurčitý čas ako aj pri pracovnom pomere 

na určitú dobu Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týž-

denného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného 

pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnancovi vykonávajúcemu 

činnosť na základe pracovného pomeru na kratší pracovný čas nemožno uložiť prácu nadčas, 

zamestnanec však s takýmto výkonom práce môže súhlasiť. 

Zákonník práce nedefinuje pojem pracovný pomer na kratší pracovný čas. Kto sa po-

važuje za zamestnanca na kratší pracovný čas, definuje Smernica Rady 97/81/ES o práci na 

kratší pracovný čas (ďalej aj ako „Smernica 97/81“). Podľa tejto smernice ide o zamestnanca, 

ktorého bežný pracovný čas je kratší ako bežný pracovný čas porovnateľného zamestnanca,
9
 

ktorý pracuje na ustanovený týždenný pracovný čas. Takémuto zamestnancovi patrí mzda 

zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Zákonník práce zakazuje u za-

mestnancov vykonávajúcich činnosť na základe pracovného pomeru na kratší pracovný čas 

diskrimináciu. Niektoré práva sú takýmto zamestnancom poskytované v pomernej výške (pro 

rata temporis), napr. pokiaľ ide o nárok na dovolenku, príp. minimálne mzdové nároky. 

Smernica 97/81 bola prijatá za účelom, aby členské štáty Európskej únie prijali opat-

renia, ktoré by zabezpečili odstránenie diskriminácie zamestnancov na kratší pracovný čas, 

zlepšili kvalitu práce a umožnili rozvoj práce na kratší pracovný čas. Podmienky zamestnania 

zamestnancov na kratší pracovný čas nemajú byť nevýhodnejšie ako tie, ktoré majú zamest-

nanci na ustanovený týždenný pracovný čas, s cieľom, aby sa s nimi nezaobchádzalo menej 

výhodným spôsobom len preto, že pracujú na kratší pracovný čas. Odlišné zaobchádzanie 

s takýmito zamestnancami je možné len na základe objektívnych dôvodov, ktoré Smernica 

97/81 bližšie nešpecifikuje. 

Po ostatnej novele Zákonníka práce možno konštatovať, že slovenská právna úprava 

pracovného pomeru na kratší pracovný čas je kompatibilná so Smernicou 97/81. Touto nove-

lou sa zrušili všetky doterajšie výnimky rozdielneho zaobchádzania bez ohľadu na rozsah 

kratšieho týždenného pracovného času. Na zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na kratší pra-

covný čas, sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru.  

 

 

 

 

                                                 
9
 Definíciu porovnateľného zamestnanca vymedzuje ustanovenie § 40 ods. 9 Zákonníka práce: „Porovnateľný 

zamestnanec na účely tohto zákona je zamestnanec u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa podľa 

§ 58, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kva-

lifikáciu a odbornú prax.“ 
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IV. Pracovná zmluva pri domáckej práci a telepráci 

 

V ostatnom období, a to hlavne v priemyselne vyspelých krajinách, narastá počet za-

mestnancov vykonávajúcich prácu doma alebo na inom mieste ako je pracovisko zamestnáva-

teľa. Z medzinárodného hľadiska domácku prácu upravuje Dohovor Medzinárodnej organizá-

cie práce č. 177 z roku 1966, podľa ktorého domáckym zamestnancom musí byť garantovaná 

zásada rovnakého zaobchádzania, musí byť im zaručené právo slobodne sa združovať, právo 

na ochranu pred diskrimináciou, právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, právo na 

odmenu, právo na sociálne zabezpečenie. V zmysle uvedeného dohovoru domáckou prácou sa 

rozumie nielen práca vykonávaná doma, ale aj práca vykonávaná mimo domu, t. j. na inom 

mieste ako je pracovné miesto u zamestnávateľa. Iným miestom treba rozumieť miesto, na 

ktorom sa zmluvné strany dohodli. Dohovor č. 177 definuje domácku prácu široko, a preto 

tento pojem súvisí aj s teleprácou v tom, že väčšinou sa telepráca vykonáva doma.
10

 

Zatiaľ čo na úrovni Európskej únie výkon domáckej práce nie je upravený, dňa 16. jú-

la 2002 v Bruseli autonómnym spôsobom podpísali zástupcovia zamestnávateľov a pracovní-

kov na úrovni členských štátov Európskej únie Rámcovú dohodu o telepráci, teda dohodu 

o relatívne novom spôsobe výkonu práce. K výkonu práce formou domáckej práce a telepráce 

dochádza v krajinách Európskej únie čoraz častejšie. 

Na území Slovenskej republiky platná právna úprava pracovnoprávnych vzťahov, t. j. 

Zákonník práce, zachytáva tento celosvetový trend, keď jedna z jeho rozsiahlych noviel, a to 

novela účinná od 1. septembra 2007 vymedzuje pojem „domácka práca“ a „telepráca“. Táto 

právna úprava dotýkajúca sa domáckej práce nadväzuje na právnu úpravu, ktorá používala 

pojem „domácky zamestnanec“. V tejto súvislosti treba poznamenať, že pojem „domácka 

práca“ a pojem „domácky zamestnanec“ po obsahovej stránke sú dva pojmy takmer totožné. 

Ustanovenie § 52 Zákonníka práce domácku prácu vymedzuje ako pracovný pomer zamest-

nanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej 

zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje 

a tento pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce s taxatívne uvedenými odchýlkami. 

Z uvedeného vyplýva, že domáckym zamestnancom sa rozumie zamestnanec, ktorý prácu 

vykonáva doma, ale zároveň aj zamestnanec, ktorý prácu vykonáva nie v sídle zamestnávate-

ľa, nie v domácom prostredí, ale status zamestnanca má aj fyzická osoba vykonávajúca prácu 

na inom dohodnutom mieste. 

V rámci Európskej únie možno konštatovať, že využitie domáckej práce v ostatnom 

období je z hľadiska percentuálneho podielu celkovej zamestnanosti vcelku stabilné. Tento 

inštitút pracovného práva sa využíva najmä v Rakúsku, Fínsku a vo Veľkej Británii (cca 20 

%), najmenší podiel domáckej práce je v Rumunsku, Bulharsku (cca 2 – 3 %). V ostatných 

členských štátoch je domácka práca využívaná približne v rozsahu 5 – 10 % (Slovenská re-

publika 10,3 %).
11

 

 S cieľom zladiť pracovné, súkromné a rodinné potreby zamestnancov Zákonník práce 

zaviedol nový pracovnoprávny inštitút – teleprácu, ktorý už s uvedeným pracovnoprávnym 

inštitútom – domáckou prácou, umožňuje zabezpečiť väčšiu flexibilnosť pracovnoprávnych 

vzťahov. Telepráca je zavedená do pracovnoprávnych vzťahov v nadväznosti na možnosť 

využitia moderných informačných prostriedkov v práci a v súlade s Európskou rámcovou 

dohodou o telepráci. 

 Telepráca znamená jednak modernizáciu organizácie práce, jednak možnosť zosúlade-

nia pracovného a spoločenského života zamestnanca a predovšetkým umožňuje autonómiu pri 

plnení úloh zamestnanca. V nadväznosti na tieto skutočnosti Zákonník práce vymedzuje po-

jem „telepráca“ ako pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa 

                                                 
10

 Barancová, H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čenek, 2009, s. 279.  
11

 Barancová, H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čenek, 2009, s. 276.   
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podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste 

s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje a podobne ako 

u domáckej práci, tento pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce s taxatívne uvedený-

mi odchýlkami. 

 V poslednom období možno badať nárast telepráce, v rámci Európskej únie vykonáva 

teleprácu približne 7 % zamestnancov. Najvyšší nárast telepráce nastal v Českej republike 

(15,2 %) a v Dánsku, kde približne jeden zo siedmich zamestnancov je zaangažovaný výko-

nom telepráce. Významný podiel telepráce možno badať aj v Belgicku, Holandsku, Luxem-

bursku, v škandinávskych krajinách a v nových členských štátoch EÚ. Najmenší podiel tele-

práce je v Bulharsku (1,6 %), Maďarsku, Taliansku, Portugalsku a Rumunsku.
12

 

 

V. Odlišnosti pri výkone domáckej práce a telepráce 

 

  Pri pracovnom pomere v rámci domáckej práce alebo telepráce ide o pracovný pomer 

zamestnanca, ktorý ako každý iný zamestnanec vykonáva prácu pre zamestnávateľa. Vzhľa-

dom na určité špecifiká týchto pracovných pomerov, výkon práce sa realizuje podľa podmie-

nok dohodnutých v pracovnej zmluve. Tieto dva pracovné pomery sa od pracovných pomerov 

ostatných zamestnancov odlišujú predovšetkým miestom výkonu práce, ktoré je buď doma 

alebo na inom dohodnutom mieste. Vychádzajúc z takto vymedzeného pojmu domácka práca 

alebo telepráca vyplýva, že aj keď takýto zamestnanec nevykonáva prácu priamo doma, t. j. 

vo svojej domácnosti, ale na inom dohodnutom mieste, ide o domácku prácu, resp. teleprácu. 

Podmienkou však je skutočnosť, že zmluvné strany si v pracovnej zmluve pre výkon práce 

dohodli iné, a to konkrétne miesto. Odlišnosť pri týchto pracovných pomeroch je tiež v pra-

covnom čase, ktorý u ostatných zamestnancov určuje zamestnávateľ, resp. niektoré formy 

rozvrhnutia pracovného času zamestnávateľ určuje po dohode so zamestnancami, po dohode 

alebo po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Pri domáckej práci a telepráci zamestna-

nec nie je bezprostredne k dispozícii zamestnávateľovi, čo znamená, že zamestnávateľ v da-

nom prípade nerozvrhuje zamestnancovi pracovný čas, a teda ani začiatok a koniec pracovnej 

zmeny. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec si sám rozvrhuje pracovný čas a sám si určuje 

aj dobu odpočinku. 

 Tak ako vyplýva z § 52 ods. 1 Zákonníka práce pri domáckej práci a telepráci ide 

o pracovný pomer zamestnanca a zamestnanci sa spravujú jednotlivými ustanoveniami Zá-

konníka práce, avšak s taxatívne uvedenými odchýlkami. Pri domáckej práci a telepráci sa na 

zamestnanca, ako je vyššie uvedené, nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týžden-

ného pracovného času a ani ustanovenia o prestojoch. Prestojom sa rozumie prekážka v práci 

na strane zamestnávateľa, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedosta-

tok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, 

chybnými pracovnými podkladmi alebo inými prevádzkovými príčinami a po dohode nebol 

preradený na inú prácu. 

 Ďalšia odchýlka sa dotýka tiež prekážok v práci, avšak ide o prekážky v práci na stra-

ne zamestnanca, a to o dôležité osobné prekážky v práci. Zamestnancovi, ktorý vykonáva 

domácku prácu, resp.  teleprácu, pri dôležitých osobných prekážkach v práci nepatrí náhrada 

mzdy. To znamená, že zamestnancovi vykonávajúcemu domácku prácu a teleprácu sa nepos-

kytne náhrada mzdy pri jeho ošetrení alebo vyšetrení v zdravotníckom zariadení a ani pri 

sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetre-

nie, a to ani na sedem dní v kalendárnom roku. Takémuto zamestnancovi sa neposkytne ná-

hrada mzdy ani z titulu narodenia dieťaťa jeho manželke a jej prevozu do zdravotníckeho za-

riadenia a späť a ani pri účasti na vlastnej svadbe. 

                                                 
12

 Tamtiež, s. 277. 
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 V rámci dôležitých osobných prekážok aj zamestnancovi vykonávajúcemu domácku 

prácu a teleprácu patrí náhrada mzdy, a to v prípade úmrtia rodinného príslušníka tohto za-

mestnanca. Podľa § 40 ods. 5 a § 141 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce zamestnávateľ je po-

vinný poskytnúť zamestnancovi, a teda aj v prípade domáckej práce a telepráce, pracovné 

voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na 

ich pohrebe. Pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň patrí zamestnancovi aj na účasť 

na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela 

súrodenca zamestnanca. Ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb, patrí mu pracovné 

voľno s náhradou mzdy ešte na jeden ďalší deň. Na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 

jeden deň, patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na pohrebe praro-

diča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce 

nepatrí k uvedeným príbuzným, ale so zamestnancom žila v čase úmrtia v domácnosti. Aj 

v týchto prípadoch, ak zamestnanec obstaráva pohreb uvedených osôb, patrí mu pracovné 

voľno s náhradou mzdy na ďalší deň. 

 Na strane zamestnanca môžu vzniknúť aj iné prekážky v práci a v týchto prípadoch sa 

na zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu a teleprácu vzťahujú ustanovenia Zákonníka 

práce ako na ostatných zamestnancov. Ide napr. o prekážky v práci z dôvodu výkonu verejnej 

funkcie, občianskej povinnosti a iných úkonov vo všeobecnom záujme, plnenie brannej po-

vinnosti a plnenie úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách, ako aj pri zvyšovaní kvalifi-

kácie. V rámci týchto prekážok v práci patrí i tomuto okruhu zamestnancov v taxatívne vy-

medzených prípadoch náhrada mzdy. 

Vzhľadom na to, že pri domáckej práci a telepráci si zamestnanec sám rozvrhuje pra-

covný čas, nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 

mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a nepatrí mu ani mzdová kompenzácia za sťažený výkon 

práce. 

Aj keď domáca práca a telepráca majú veľa spoločného, predsa pre teleprácu je cha-

rakteristická osobitosť, a to používanie informačných technológií. Vzhľadom na túto skutoč-

nosť je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické 

a programové vybavenie potrebné na výkon takejto formy práce. Zamestnanec však pri tele-

práci môže využívať aj vlastné technické a programové vybavenie. Vychádzajúc aj z Európ-

skej rámcovej dohody o telepráci, zamestnávateľ je zodpovedný zabezpečiť, najmä pokiaľ ide 

o softvér, ochranu údajov, ktoré používa a spracováva zamestnanec pre profesné údaje. Záro-

veň zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania 

technického a programového vybavenia (napr. internetu), ako aj o sankciách za porušenia 

obmedzení zo strany zamestnanca. 

 Okrem určitých taxatívne vymedzených odchýliek je tendencia postaviť zamestnanca, 

ktorý vykonáva domácku prácu alebo teleprácu, na roveň ostatných zamestnancov. Za tým 

účelom zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia, ktoré predchádzajú izolácii zamestnanca 

vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostatných zamestnancov. Osobitný dôraz 

Zákonník práce kladie na vytváranie podmienok zo strany zamestnávateľa umožňujúcich stre-

távanie sa takýchto zamestnancov s ostatným zamestnancami. Ďalšie opatrenia vylučujúce 

izoláciu zamestnanca Zákonník práce nekonkretizuje. K naplneniu týchto opatrení by zamest-

návateľ mal zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu alebo teleprácu pozývať na kul-

túrne a športové podujatia organizované zamestnávateľom, zabezpečiť im stravovanie pokiaľ 

možno vo vlastnom stravovacom zariadení a nezabúdať ani na prehlbovanie ich kvalifikácie.  

Jednou z dôležitých povinností zamestnávateľa je povinnosť zabrániť znevýhodňova-

niu zamestnanca pri domácej práci a telepráci s porovnateľným zamestnancom na pracovisku 

zamestnávateľa. Za týmto účelom musí mať takýto zamestnanec vytvorené aj porovnateľné 

pracovné podmienky. Pojem porovnateľný zamestnanec vymedzuje § 40 ods. 9 Zákonníka 

práce, podľa ktorého za porovnateľného zamestnanca na účely pracovnoprávnych vzťahov sa 
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považuje zamestnanec u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa v prípade dočas-

ného pridelenia, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh 

práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax. Pre úplnosť treba dodať, že s pojmom 

porovnateľný zamestnanec sa stretávame napr. aj v súvislosti s pracovným pomerom na kratší 

pracovný čas, nakoľko zamestnanec v takomto pracovnom pomere sa nesmie zvýhodniť alebo 

obmedziť s porovnateľným zamestnancom zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný 

čas. 

Pri domáckej práci a telepráci vymedzenej Zákonníkom práce ide o pracovný pomer, 

čo znamená, že zamestnanci vykonávajúci domácku prácu a teleprácu sú účastníkmi poist-

ných vzťahov sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení v znení neskorších predpisov majú status zamestnanca a sú účastníkmi povinného 

sociálneho poistenia, ako aj povinného verejného zdravotného poistenia. Z povinnej účasti na 

týchto poistných vzťahoch vyplýva, že pri domáckej práci a telepráci sú zamestnanci, ako aj 

zamestnávatelia povinní plniť odvodové povinnosti na sociálne poistenie a povinné verejné 

zdravotné poistenie za rovnakých podmienok ako ostatní zamestnanci a ich zamestnávatelia. 

V prípade, ak u takýchto zamestnancov dôjde ku vzniku sociálnej udalosti, ktorá pod-

mieňuje vznik nároku na dávku sociálneho poistenia alebo na dávku, resp. službu zdravotného 

poistenia, táto dávka, resp. služba, im patrí. 
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Poskytnutie zamestnaneckých výhod „dohodárom“  

alebo ich de facto zánik? 
 

Bc. Jozef Pavol 

 

I. Pertraktovaný legislatívny zámer zákonodarcu 

 

 Dňa 10. augusta 2012 bol prijatý zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony (ďalej aj ako „zákon o sociálnom poistení“). Vláda Slovenskej republiky sa prijatím 

predmetného zákona v prvom rade pokúša o zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti 

dôchodkového systému, ako jednej zo svojich priorít stanovených v programovom vyhlásení 

vlády. Legislatívna úprava sa okrem rýdzich mechanizmov slúžiacich na dosiahnutie predsta-

veného cieľa významnou mierou zaoberá aj úpravou zárobkovej činnosti vykonávanou fyzic-

kými osobami  na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru (ďalej aj 

ako „dohodári“). Vznikajúce pracovnoprávne vzťahy na základe dohôd o prácach vykonaných 

mimo pracovného pomeru (ďalej aj ako „dohody“) patria popri pracovnom pomere k základ-

ným pracovnoprávnym vzťahom. Popri pracovnom pomere predstavujú dohody len doplnko-

vé, výnimočné formy účasti na práci.
1
 

 Prijatou novelou sa signifikantne mení postavenie dohodárov tak po sociálnej (ochran-

nej), ako aj ekonomickej stránke. Cieľom právnej úpravy je približovanie statusu dohodára 

k postaveniu zamestnancov v pracovnom pomere, na ktorých sa v súčasne stále platnom znení 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej aj ako „Zákonník práce“) vzťahuje mnoho 

ustanovení zabezpečujúcich ochranu zamestnancov. Prostredníctvom novelizácie zákona 

o sociálnom poistení tak budú garantované niektoré výhody, ktoré doteraz požívali iba za-

mestnanci v pracovnom pomere. Na druhej strane si na úkor udelených „zamestnaneckých“ 

výhod ekonomicky pohoršia z dôvodu zavedenia odvodovej povinnosti vo výške v závislosti 

od subjektu vykonávajúceho zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Odvodové zaťaženie bude percentuálne diferencované tak pre 

zamestnávateľa i zamestnanca na základe príslušnosti k určitej skupine, to znamená, že štu-

dent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študenta bude povinný odviesť inú 

percentuálnu sadzbu ako zamestnanci (dohodári) s trvalým príjmom, či poberatelia predčas-

ného starobného dôchodku.  

 Uvedené zmeny boli prijaté v nadväznosti a v súlade so Smernicou Rady 2000/78/ES 

z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v za-

mestnaní a povolaní a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o 

vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo ve-

ciach zamestnanosti a povolania. Rozšírením aplikácie niektorých ochranných ustanovení 

Zákonníka práce aj na dohodárov sa zabezpečuje jedna zo základných požiadaviek Európske-

ho sociálneho modelu. V časoch hospodárskej neistoty väčšiny štátov Európskej únie 

a neustále sa meniacich podmienok na trhu práce sa prirodzene kladie dôraz na flexibilitu 

právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. V zmysle humanity a solidarity sa napriek vyššie 

spomenutému zdôrazňuje potreba sociálnej ochrany, aby zamestnanci neupadli v čase ekono-

mickej recesie do nežiaducej chudoby. Na tomto mieste sa však vynára otázka: Je legislatívny 

rámec nastavený v rovnováhe medzi flexibilitou a poskytnutou sociálnou ochranou? Bude 

možné dostatočne promptne reagovať na zmeny trhu práce a zároveň účinne ochrániť zamest-

nanca pred neprimeranými zásahmi zo strany zamestnávateľa, ktorý sa snaží v prvom rade 

maximalizovať svoje zisky? Zvýšenie odvodového zaťaženia sa priamo a výraznou mierou 

                                                 
1
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2006. s. 675. 
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dotkne zamestnávateľov. Je potrebné sa zamyslieť, či nevznikne riziko nárastu nezamestna-

nosti z dôvodu finančnej neúnosnosti zo strany zamestnávateľov. 

V rámci pracovnej legislatívy sa odohráva nepretržitý „konflikt“ medzi subjektívnymi 

záujmami zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré sú vo väčšine prípadov cieľovo disparátne. 

Objektívna vyváženosť Zákonníka práce preto predstavuje hodnotu, ktorá musí byť uprednos-

tňovaná. V posledných rokoch, predovšetkým s ambíciou znížiť nezamestnanosť na minimál-

nu možnú mieru, dominujú pri úpravách v pracovnej legislatíve zo strany zákonodarcu slovné 

spojenia, ako sú napr. „flexibilita pracovnoprávnych vzťahov“, „znižovanie nákladov na za-

mestnancov“, prípadne „zvýšenie zamestnaneckej mobility“ alebo „regulácia sociálno-právnej 

ochrany zamestnancov“. Pokiaľ zákonodarca sa pokúša nájsť ideálne nastavenie Zákonníka 

práce tak, aby vyšiel v ústrety všetkým zúčastneným subjektom, je dôležité, aby neopomenul 

napr. v kontexte vytvárania nových pracovných miest skutočnosť, že Zákonník práce dotvára 

právne vzťahy, ktoré sú svojím charakterom výnimočné, keďže nevychádzajú z rovnosti pos-

tavenia účastníkov, ale zo subordinačného princípu vyjadreného v nadriadenosti zamestnáva-

teľa a podriadenosti zamestnanca. Preto „zamestnanosť za každú cenu“ by nemala predstavo-

vať finálny legislatívny produkt.
2
 

 

II. Vplyv odvodového zaťaženia na základe klasifikácie dohodárov 

 

 Ako sme už vyššie spomenuli, odvodové zaťaženie bude diferencované podľa subjek-

tu vykonávajúceho zárobkovú činnosť na základe niektorej z foriem dohôd o prácach vyko-

návaných mimo pracovného pomeru. Prvoplánová úvaha zákonodarcu predpokladala zrušenie 

dohôd vôbec, aby sa tak plne zrovnoprávnilo postavenie dohodárov a zamestnancov 

v pracovnom pomere. Po absolvovaní rokovaní s Asociáciou zamestnávateľských zväzov 

a združení, ktorá namietala hroziace výrazné zníženie flexibility na pracovnom trhu v dôsled-

ku zrušenia dohôd, sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky roz-

hodlo čiastočne ustúpiť a zachovalo v Zákonníku práce všetky tri formy dohôd – dohodu o 

vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti. Podľa 

výšky percentuálnej sadzby odvodového zaťaženia možno dohodárov deliť do piatich skupín. 

Rozdiel sadzby odvodového zaťaženia sa líši z toho dôvodu, že subjekty danej skupiny majú 

povinnosť platiť rozdielne druhy poistení. Kým do nadobudnutia účinnosti zákona 

o sociálnom poistení bol zamestnávateľ povinný platiť iba garančné a úrazové poistenie, po 

novom zasiahne odvodová povinnosť aj samotných dohodárov. Okrem garančného a úrazo-

vého poistenia vznikne dohodárom a zamestnávateľom (v závislosti od skupiny) povinnosť 

prispievať aj do niektorého z garančného, úrazového, starobného, invalidného, zdravotného, 

nemocenského poistenia, poistenia v nezamestnanosti alebo rezervného fondu. Na základe 

vyššie uvedeného bude dohodár – poberateľ predčasného starobného dôchodku, pracujúci na 

niektorú z foriem dohôd, povinne dôchodkovo poistený. Z tohto dôvodu mu zaniká nárok na 

výplatu predčasného starobného dôchodku. Nasledujúce delenie predstavuje systematické 

usporiadanie skupín podľa výšky odvodového zaťaženia od najnižšieho po najvyšší. 

 Osobitnú a zároveň prvú skupinu predstavujú žiaci strednej školy do konca kalendár-

neho mesiaca, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku a súčasne za podmienky, že mesačný príjem 

na dohodu u jedného zamestnávateľa nepresiahne sumu 66 eur. Za osobitnú skupinu ich ozna-

čujeme z dôvodu, že sa ich navrhovaná právna úprava nedotkne. To znamená, že zamestnanec 

– žiak, ostane aj po nadobudnutí účinnosti oslobodený od platenia odvodov a zamestnávateľ 

bude i naďalej povinný odvádzať platby na garančné a úrazové poistenie vo výške 1,05%. Ide 

o relatívne malú skupinu zamestnancov, ktorí odpracujú nízky počet hodín. Z uvedeného vy-

                                                 
2
 Kuril, M.: Vybrané zmeny v pracovnej legislatíve Slovenskej republiky účinné od 1. septembra 2011. In Eko-

nomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bra-

tislave, 2011, s. 267. 
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plýva, že by v prípade odvodového zaťaženia prispeli do štátneho rozpočtu nepatrnou čiast-

kou. Súčasne by zavedenie odvodovej povinnosti a s tým súvisiace poskytnutie osobitných 

sociálnych výhod predstavovali pre zamestnávateľa neprimerané administratívne a finančné 

ťažkosti vzhľadom na povahu práce, ktorú žiaci vo veku do dovŕšenia 18 rokov vykonávajú. 

Pokladáme preto za prirodzené a účelné ponechať v platnosti súčasný stav.  

 Druhú skupinu reprezentujú poberatelia starobného dôchodku a výsluhového dôchod-

ku po dovŕšení dôchodkového veku, ak pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o 

pracovnej činnosti. S výnimkou žiakov strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v kto-

rom dovŕšia 18 rokov, budú poberatelia starobného dôchodku a výsluhového dôchodku po 

dovŕšení dôchodkového veku zaťažení najnižšími odvodmi. Okrem garančného a úrazového 

poistenia vznikne povinnosť platiť starobné poistenie a prispievať do rezervného fondu, na 

čom sa zamestnanec bude podieľať 4% a zamestnávateľ 19,8%. Domnievame sa, že výška 

odvodov v tomto prípade je neúmerne nízka v pomere k výške odvodov ostatných skupín, kde 

odvodové zaťaženie dosahuje takmer 50%. Na jednej strane vnímame relatívne slabé sociálne 

postavenie väčšiny zamestnancov v dôchodkovom veku, ktorí sa práve prácou na dohodu sna-

žia zlepšiť svoju ekonomickú situáciu, ale nemožno si nevšimnúť štatistiky poukazujúce na 

veľmi slabé pracovné uplatnenie mladých absolventov stredných či vysokých škôl, ako aj 

celkovú mieru nezamestnanosti v Slovenskej republike. Prijatou právnou úpravou zákonodar-

ca motivuje zamestnávateľov, aby na úkor pracovnej sily v produktívnom veku, prijali do 

zamestnania osoby v poproduktívnom veku.  

  Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov, okrem už spomenutých 

žiakov strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme maximálne 66 eur mesačne, a pobera-

telia invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zamestnaní na dohodu o 

vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, predstavujú tretiu skupinu s odvodovou 

povinnosťou pre zamestnancov 7% a zamestnávateľov 22,8%. Študentom sa v zmysle prijatej 

novely rozumie študent dennej formy vysokoškolského štúdia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách, ktorý nedovŕšil 26 rokov a súčasne žiak strednej školy podľa zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dohodárom v tejto skupine vzniká 

povinnosť platiť garančné, úrazové, starobné, invalidné poistenie a príspevok do rezervného 

fondu. Oceňujeme snahu zákonodarcu zvýhodniť práve túto skupinu dohodárov oproti ostat-

ným dvom skupinám. Poberatelia invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchod-

ku reprezentujú časť zamestnancov, ktorí v dôsledku nepriaznivých životných udalostí utrpeli 

markantnú stratu spôsobilosti vlastným pracovným nasadením vykonávať plnohodnotne zá-

robkovú činnosť, v dôsledku čoho sa ich sociálna situácia, nie vlastným pričinením, natoľko 

zhoršila, že sú odkázaní na pomoc štátu. Právne predpisy sociálneho zabezpečenia im garan-

tujú sociálnu ochranu formou invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku. 

Napriek tejto forme pomoci pokladáme privilegované postavenie v odvodovej povinnosti za 

ďalší potrebný zásah štátu na zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne osôb v ťažkej životnej 

situácii. Rovnako si ceníme snahu o privilegované postavenie študentov. V tomto prípade 

však navrhujeme zvážiť výšku odvodu pre zamestnávateľov. Úroveň školstva Slovenskej re-

publiky nemožno porovnávať s tou v západných a vyspelých krajinách Európskej únie. Vý-

sledky prieskumov ukazujú, že absolventi vo väčšine prípadov nie sú dostatočne pripravení na 

tvrdú konkurenciu, ktorá ich čaká na trhu práce. Z tohto dôvodu sa úspešnejší a cieľavedo-

mejší študenti pokúšajú zvýšiť svoju odbornosť a konkurencieschopnosť práve zamestnaním 

popri štúdiu na vysokej škole. Do nadobudnutia účinnosti zákona o sociálnom poistení boli 

zamestnanci (študenti) oslobodení od akýchkoľvek odvodov a zamestnávatelia boli síce po-

vinní platiť úrazové a garančné poistenie, ktoré však predstavovalo nepatrné 1,05%. Zamest-

návatelia pri takýchto podmienkach ochotne zamestnávali študentov navzdory ich nízkej od-

bornosti a pripravenosti na budúce povolanie. Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov 

tak poskytovala študentom unikátnu možnosť získať kvalifikované skúsenosti potrebné pre 
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ďalší rozvoj a nepochybne zlepšovala možnosť pokryť finančne náročné štúdium na vysokej 

škole pre študentov zo slabších sociálnych vrstiev.  

 Subjekty štvrtej skupiny možno generalizovať ako ostatných dohodárov s nepravidel-

ným príjmom. Na rozdiel od predchádzajúcej skupiny sú okrem garančného, úrazového, sta-

robného, invalidného poistenia a príspevku do rezervného fondu povinní odvádzať platbu na 

zdravotné poistenie. Odvodové zaťaženie predstavuje pre zamestnanca 11% a zamestnávateľa 

32,8%. Zákon o sociálnom poistení však jednoznačne neprecizuje, akú prácu možno považo-

vať za nepravidelnú. Bolo by preto vhodné doplniť novelu zákona o sociálnom poistení 

o definíciu, ktorou by sa upevnila právna istota. Dohodári s nepravidelným príjmom predsta-

vujú rozsiahlu základňu zamestnancov, ktorí sú využívaní ako najflexibilnejší mechanizmus 

reflektujúci akútne potreby trhu práce. Zároveň sú vhodnou alternatívou k pracovnému pome-

ru pri niektorých druhoch zamestnaní, kde vykonávanie práce v pracovnom pomere je vysoko 

neefektívne. Ako príklad možno uviesť poskytovanie upratovacích služieb, zamestnancov 

v potravinových reťazcoch vykladajúcich tovar alebo zamestnancov v gastronómii a hotelier-

stve, ktorých potreba sa sezónne výrazne mení. Výška odvodov pri tejto skupine sa už takmer 

vyrovnáva odvodovému zaťaženiu zamestnancov v pracovnom pomere. V praxi dochádza 

k zneužívaniu lacnej pracovnej sily zo strany zamestnávateľov prostredníctvom práce na do-

hodu u zamestnancov s nepravidelným príjmom, keďže ide o skupinu, ktorá pre zamestnáva-

teľa predstavovala pracovnú silu s nízkou finančnou náročnosťou a zodpovednosťou zamest-

návateľa za sociálnu ochranu.  

Súhlasíme, že v procese dosiahnutia Európskeho sociálneho modelu príznačného pre 

vyspelé štáty Európy, je potrebné garantovať vyššiu mieru sociálnej ochrany pre tak rozsiahlu 

a rizikovú skupinu obyvateľstva. Zároveň sa domnievame, že prijatá právna úprava dostatoč-

ne nemotivuje zamestnávateľov, aby pristúpili na stanovené podmienky. V prípade drobných 

a malých podnikateľov je pravdepodobné, že podstúpia hroziace riziko a budú sa vyhýbať 

legálnemu uzatváraniu dohôd alebo nebudú vykazovať reálne odpracovaný čas, čím dôjde 

k rozšíreniu „čiernej práce“. Následne sa prijatá právna úprava minie účinku a zamestnanci 

nebudú požívať navrhované výhody vyplývajúce zo Zákonníka práce a štát nezvýši príjmy do 

štátneho rozpočtu. Niektorí by mohli oponovať, že sa takejto situácii predíde kontrolami zo 

strany inšpektorátu práce. Sme toho názoru, že hroziacemu problému nebude možné efektívne 

predísť vykonávaním inšpekcie práce. Jednotlivé kontroly vykonané na pracovisku nie sú 

schopné odhaliť, koľko odpracoval zamestnanec (dohodár) v priebehu celého mesiaca. Bol by 

potrebný sústavný kvalifikovaný dozor zamestnanca inšpektorátu práce u každého zamestná-

vateľa podozrivého z nedodržiavania príslušných pracovnoprávnych predpisov. Prirodzene, 

takáto kontrola nie je možná z dôvodu nedostatočného personálneho vybavenia inšpektorátov 

práce.  

Z tohto dôvodu vidíme ako účelnejšie riešenie nastaviť výšku odvodov tak, aby za-

mestnávateľ nebol „motivovaný“ podstúpiť hroziace riziko a konať v rozpore so zákonom. 

Následne by zamestnanec nadobudol sociálnu ochranu, ktorá sa, prirodzene, nemôže rovnať 

ochranným mechanizmom poskytnutým zamestnancovi v pracovnom pomere. Dohodár, by na 

druhej strane profitoval z nižšieho odvodového zaťaženia. Uvedený návrh môže podľa nášho 

názoru výrazne prispieť k rovnováhe medzi poskytnutou sociálnou ochranou dohodárom 

a flexibilitou, ktorá je príznačná pre skupiny dohodárov s nepravidelným príjmom. V koneč-

nom dôsledku by došlo k naplneniu aj druhého sledovaného cieľa, a to zvýšeniu príjmov do 

štátneho rozpočtu. 

 Poslednú 5. skupinu reprezentujú ostatní dohodári s pravidelným príjmom. Výška od-

vodov sa rovná odvodovému zaťaženiu zamestnancov v pracovnom pomere, z čoho vyplýva, 

že sú zamestnanci povinní platiť odvody vo výške 13,4% a zamestnávatelia 35,2% na garanč-

né, úrazové, starobné, invalidné, zdravotné poistenie,  príspevok do rezervného fondu a pois-

tenie v nezamestnanosti. Z dôvodu absencie definície nepravidelného príjmu sa možno len 
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domnievať, že za pravidelný príjem je považovaný príjem vyplácaný na mesačnej báze tak, 

ako tomu je pri zamestnancoch v pracovnom pomere. Cieľ zákonodarcu je v tomto prípade 

jasne deklarovaný – odstránenie tzv. „falošných“ zamestnancov.  

Pod pojmom falošný zamestnanec rozumieme zamestnanca pracujúceho na niektorú 

z foriem dohôd v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času. Napríklad, kedy za-

mestnávateľ odmieta so zamestnancom uzavrieť pracovnú zmluvu z dôvodu vyhýbania sa 

plateniu odvodov. Pre zamestnávateľa je takýto postup ekonomicky výhodný a umožňuje mu 

flexibilne prepúšťať a prijímať zamestnancov na úkor ochranných opatrení, ktoré zamestnan-

com za takýchto podmienok právom prináležia. Zákonník práce vo svojich ustanoveniach 

jasne proklamuje účel uzatvárania jednotlivých typov dohôd. Ide o ustanovenie § 223 ods. 1 

Zákonníka práce, ktoré znie: „Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpe-

čenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonáva-

ných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a 

dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (doho-

da o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o 

pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).“  

Z dikcie zákona vyplýva, že úmysel zakotvenia dohôd do Zákonníka práce bol vytvo-

riť alternatívu k pracovnému vzťahu založenom na základe pracovnej zmluvy vo výnimoč-

ných prípadoch a príležitostne.
3
 Využívanie falošných zamestnancov preto možno označiť za 

obchádzanie zákona. Z tohto dôvodu plne podporujeme snahu o preklenutie vykorisťovania 

zo strany zamestnávateľov. Otázne ostáva, či sa prijatou legislatívnou úpravou dosiahne sle-

dovaný účel. V niektorých prípadoch môže byť navrhovaná zmena stále priaznivejšou mož-

nosťou pre zamestnávateľa ako uzavretie pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy. 

Dohodári napriek rovnakému odvodovému zaťaženiu nedosiahnu zhodnú ochranu ako za-

mestnanci v pracovnom pomere. Ich prijímanie a prepúšťanie zostane flexibilnejšie, nedosta-

nú nárok na dovolenku ani stravné lístky. Z uvedeného dôvodu vnímame odvodové zaťaženie 

ako neprimerane vysoké vzhľadom k poskytnutým výhodám, čo sa odrazí iba na zhoršení 

pracovných podmienok dohodárov bez dosiahnutia sledovaného účelu.  

 

III. Záver 

 

Vzhľadom na nedávne výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 

a následné prerozdelenie politickej moci bolo otázkou času, kedy dôjde k úprave jedného ale-

bo viacerých pracovnoprávnych predpisov. V súčasnosti sa ešte stále rokuje o navrhovanom 

znení novely Zákonníka práce, ktorý signifikantne a opätovne pozmení značnú časť ustano-

vení súčasne platného znenia Zákonníka práce. Druhú a veľmi výraznú zmenu predstavuje 

práve rozoberaná novelizácia zákona o sociálnom poistení. Uvedené zmeny možno vnímať 

ako prirodzený následok výmeny politickej garnitúry s odlišným nazeraním na sociálne vzťa-

hy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, keďže Zákonník práce a s ním súvisiace pra-

covnoprávne predpisy reprezentujú rôzne politické záujmy.   

V spracovanom článku sme sa zamerali na problematiku zavedenia odvodovej povin-

nosti pre fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vyko-

naných mimo pracovného pomeru prostredníctvom novely zákona o sociálnom poistení. 

Predmetnou novelou dochádza k zmene viacerých súvisiacich právnych predpisov 

z pracovnoprávneho prostredia, okrem iného aj vyššie spomenutého Zákonníka práce. Dovo-

ľujeme si kriticky sa vyjadrovať k jednotlivým prijatým opatreniam týkajúcich sa najmä výš-

ky odvodového zaťaženia pre jednotlivé skupiny dohodárov. Súhlasíme s poskytnutím zvýše-

nej sociálnej ochrany v prospech rozsiahlej skupiny zamestnancov – dohodárov, ktorí sú 

                                                 
3
 Thurzová, M.: Zákonník práce. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2010, s. 311-312. 
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v značnej miere znevýhodňovaní oproti zamestnancom v pracovnom pomere, za účelom pri-

blíženia sa Európskemu sociálnemu modelu preferovanom v mnohých štátoch Európskej únie. 

 Domnievame sa, že predmetné zmeny sa uskutočňujú v nevhodnej podobe. Prijatá 

právna úprava výraznou mierou zhoršuje podnikateľské prostredie v Slovenskej republike 

v časoch, keď väčšina podnikateľov už aj tak súperí s nepriazňou ekonomickej situácie vo 

svete. Musíme si uvedomiť, že najmä podnikatelia, a nie štát, vytvárajú pracovné miesta pre 

občanov ako prostriedok na zabezpečenie ich sociálnych potrieb. Na druhej strane je nevy-

hnutná sociálna ochrana pre zamestnancov, aby neboli nadmerne zaťažovaní a zneužívaní zo 

strany zamestnávateľov. Neustále pretrvávajúca kríza sa prirodzene dotýka aj samotných ob-

čanov. Z tohto dôvodu konštatujeme, že by bolo vhodnejšie, aby sa nastavené mantinely pre-

hodnotili a postupovalo sa k dosiahnutiu stanoveného cieľa s väčšou opatrnosťou a preziera-

vosťou. V mnohých západných krajinách môžeme vnímať nežiaduce následky nadštandardne 

nastavených sociálnych pomerov.  

Mnohé predošlé novelizácie pracovnoprávnych predpisov boli v nazeraní na štátny 

rozpočet nastavené neutrálne. Súčasná prijatá novelizácia však predpokladá zvýšený príjem 

do štátneho rozpočtu. Rozumieme potrebe znižovaniu deficitu štátneho rozpočtu, ale nepokla-

dáme za účelné zameriavať sa na získanie finančných prostriedkov formou platenia odvodov, 

keďže pertraktovaný zámer zákonodarcu bol zvýšenie sociálnej ochrany zamestnancov (do-

hodárov). V tomto ohľade vidíme značný rozpor medzi predneseným cieľom a prijatou práv-

nou úpravou. 

Právne názory rozobraté v spracovanom článku je potrebné vnímať ako domnienky 

a až aplikačná prax v konečnom dôsledku ukáže, či boli opodstatnené. 
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Summary 
 

 In the processed article the author deals with the selected issues of the last amendment 

of the Social Insurance Act (Law no. 461/2003 Coll. with the efficiency from 1st
 
January 

2013), specifically with the transfer payments. A particular benefit of the paper are several de 

lege lata and de lege ferenda reflections, which represent several legislative recommendations 

toward the future.  
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Konkurencia zmluvných typov pracovného práva,  

obchodného práva a občianskeho práva 
 

JUDr. Silvia Treľová, PhD.  

 

I. Všeobecné teoreticko-právne východiská 

 

Výkon závislej práce sa uskutočňuje predovšetkým v rámci základného pracovnopráv-

neho vzťahu – pracovného pomeru, prípadne v rámci pracovnoprávneho vzťahu založeného 

niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

V ostatnom čase zamestnávatelia v snahe udržať si svoje postavenie na svetovom trhu, 

ušetriť mzdové náklady a  náklady súvisiace so zabezpečovaním pracovných nárokov zamest-

nancov, nepokrývajú predmet svojej činnosti pracovnoprávnymi vzťahmi. Objavujú sa nové 

formy zamestnávania a čoraz častejšie sa výkon závislej práce pokrýva obchodnoprávnymi 

inštitútmi. 

Ekonomické následky súvisiace so zamestnávaním fyzických osôb v pracovnom po-

mere zásadným spôsobom ovplyvňujú aj kvalitu právneho postavenia zamestnávateľa, ktorý 

má voči zamestnancom v pracovnom pomere nemalé povinnosti, objemom aj závažnosťou 

neporovnateľné, ak fyzické osoby zamestnáva v nie pracovnoprávnom, ale v obchodnopráv-

nom vzťahu. Za okruh fyzických osôb zamestnávaných v obchodnoprávnych vzťahoch nemu-

sí platiť do sociálnych fondov, na zdravotné poistenie a neodvádza za nich ani daň z príjmu. 

Aj preto je zamestnávanie fyzických osôb v obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych 

vzťahoch aj v prípade výkonu závislej práce pre zamestnávateľa – podnikateľa ekonomicky 

výhodnejšie.
1
 

Právny poriadok Slovenskej republiky vytvára už na ústavnoprávnej úrovni (pozri člá-

nok 35 Ústavy Slovenskej republiky) duálnu štruktúru právnych vzťahov, v zmysle ktorých 

môže dochádzať k realizácii určitej (vo všeobecnom chápaní) „pracovnej činnosti“; v pracov-

noprávnych a obdobných právnych vzťahoch (na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) ide o „závislú prácu“, v občian-

skoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahoch (napr. za podmienok ustanovených zmluvou 

o dielo, mandátnou zmluvou, príkaznou zmluvou, sprostredkovateľskou zmluvou a pod.) ide 

o „prácu“, ktorá nespĺňa znaky závislej práce (porovnaj s § 1 ods. 2-3 Zákonníka práce).
2
 

 Pokrytie výkonu závislej práce rôznymi zmluvnými typmi obchodného alebo občian-

skeho práva je negatívnym javom a dochádza tak k zastieraniu pracovnoprávnych vzťahov. 

Dôsledkom je znižovanie pracovnoprávnej a sociálnej ochrany osôb vykonávajúcich závislú 

prácu. Nekorektné právne krytie výkonu závislej práce občianskoprávnymi či obchodnopráv-

nymi zmluvnými typmi má odhliadnuc od neoprávnenej zníženej právnej ochrany osôb vyko-

návajúcich závislú prácu, závažné ekonomické následky aj k štátu a verejnému sektoru, ako aj 

k občanom – daňovým poplatníkom. Ide predovšetkým o následky spojené s neodvádzaním 

odvodov do jednotlivých fondov sociálneho poistenia, resp. zdravotného poistenia. 

Zabezpečovanie výkonu závislej práce v iných ako v pracovnoprávnych vzťahoch ne-

primerane zvýhodňuje podnikateľov, ktorí sú zbavení akýchkoľvek povinností vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych vzťahov a odvodových povinností oproti podnikateľom, ktorí zamestná-

vajú zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Tým si zamestnávateľ vytvára neprimera-

nými prostriedkami konkurenčnú výhodu oproti zamestnávateľom, ktorí závislú prácu riešia 

prostredníctvom pracovných pomerov. 

                                                 
1
 Barancová, H.: Pracovný pomer ako pojem v pracovnoprávnej literatúre a súdnej praxi.  In Bulletin slovenskej 

advokácie, no. 5, 2008, s. 12-19.  
2
 Kuril, M.: Pojem „pracovník“ v pracovnom práve (rámcová teoreticko-právna analýza). In Hybné sily rozvoja 

regiónov. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012, s. 180.  
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V aplikačnej praxi čoraz častejšie a v značnom rozsahu dochádza k prípadom, kedy sú 

zamestnanci nútení zmeniť svoj pracovnoprávny status na obchodný vzťah, a to aj napriek 

tomu, že tieto fyzické osoby budú naďalej vykonávať tú istú závislú prácu. Takýmto spôso-

bom sa zamestnanci menia na podnikateľov, samostatne zárobkovo činné osoby, a to aj na-

priek skutočnosti, že nedochádza k naplneniu základných charakteristík podnikania (predo-

všetkým takáto osoba nevykonáva činnosť za účelom dosiahnutia zisku), ale naopak, súčasne 

vykazuje aspoň tri charakteristické znaky závislej práce. Zamestnávateľ sa tým snaží zbaviť 

povinností, ktoré mu voči zamestnancom vyplývajú zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka 

práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“) a oslabuje sa tým aj práv-

na ochrana zamestnancov vyplývajúca z pracovnoprávnych vzťahov, a čo je však dôležité, 

riziko nimi vykonávanej práce neznáša subjekt, pre ktorý prácu vykonávajú. Na druhej strane 

máloktorý zamestnávateľ si uvedomuje, že ak aj zamestnáva v režime zakrytého pracovného 

pomeru zamestnanca, je aj naďalej jeho povinnosťou plniť všetky povinnosti voči zamestnan-

covi (napr. vyplácať mu mzdu zodpovedajúcu jeho práci, platiť odvody na účely sociálneho 

poistenia a zdravotného poistenia, zodpovedať za prípadnú škodu vzniknutú zamestnancovi v 

dôsledku pracovného úrazu a pod.). Rovnako ani zamestnanec si nie je vždy vedomý tejto 

skutočnosti, a tak prakticky nedochádza ani k súdnym žalobám, ktorých výsledkom by bolo 

rozhodnutie súdu o zakrytom pracovnom pomere a o tom, že ide o pracovný pomer.
3
 

Tým, že zamestnávatelia angažujú na výkon svojich činností podnikateľov – živnost-

níkov ako zamestnancov, obchádzajú ustanovenia Zákonníka práce a vytvára sa priestor pre 

nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. 

Zákaz „tzv. čiernej práce“ upravuje zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestná-

vaní. Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) tohto zákona sa za nelegálnu prácu považuje zá-

vislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, pre právnickú osobu alebo 

fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, pričom neexistuje založený pracovnoprávny vzťah.  

Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a) tohto zákona sa za nelegálne zamestnávanie považuje 

zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva 

závislú prácu fyzickej osoby, s ktorou nemá založený pracovnoprávny vzťah. 

Osoba, ktorá vykonáva nelegálnu prácu, sa dopúšťa priestupku, za ktorý jej môže úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny udeliť pokutu do výšky 331 eur. Nelegálne zamestnávanie je 

správnym deliktom, za ktorý môže byť osoba sankcionovaná  zo strany inšpektorátu práce 

podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. 

z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Udelená pokuta môže dosahovať výšku od 2 000 eur do 200 

000 eur. Pokutu v rovnakej výške udelí  právnickej osobe alebo fyzickej osobe za nelegálne 

zamestnávanie aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, a to za predpokladu, že takáto pokuta kontrolovanému subjektu nebola uložená iným 

orgánom oprávneným vykonávať kontrolu nelegálneho zamestnávania. 

Zastieranie pracovnoprávnych vzťahov rôznymi zmluvnými typmi obchodného alebo 

občianskeho práva zamestnávatelia odôvodňovali okrem iného aj tým, že v Zákonníku práce 

chýbalo presné vymedzenie závislej práce.  

Závislá práca je základným pojmom pracovného práva, ktorý je súčasťou právnych 

poriadkov a právnej kultúry takmer vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
4
 

Absenciu vymedzenia závislej práce v slovenskom právnom poriadku odstránila nove-

la Zákonníka práce, zákon č. 348/2007 Z. z.. Podľa stavu de lege lata vymedzuje Zákonník 

práce v ustanovení § 1 ods. 2 pojem „závislá práca“ pozitívne: „Za závislú prácu, ktorá je 

                                                 
3
 Dôvodová správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (osobitná časť k bodom 3 

a 4  návrhu zákona č. 348/2007 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákonník práce). 
4
 Rybárová, M., Vojnárová, A., Mačuha, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava : 

Epos, 2007, s. 35-36. 

http://www.fulsoft.sk/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=82/2005;z;Z&last=1
http://www.fulsoft.sk/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=82/2005;z;Z&last=1


63 

 

vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa pova-

žuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamest-

návateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávate-

ľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, 

ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.“ Závislá práca môže byť vykoná-

vaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za 

podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. 

Platný Zákonník práce obsahuje aj negatívne vymedzenie závislej práce, podľa ktoré-

ho závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom ob-

čianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. 

V Zákonníku práce sa zadefinoval pojem závislej práce tak, aby sa už z právnej úpravy 

dalo jednoznačne usúdiť, aká práca má byť zabezpečená formou pracovnoprávneho vzťahu, 

a kedy naopak sa môže použiť zmluvný typ občianskeho alebo obchodného práva.
5
 

Vymedzenie pojmu závislá práca posunulo Zákonník práce dopredu a mohlo by pri-

spieť k zvýšeniu ochrany zamestnancov. Je však potrebné, aby inšpektoráty práce intenzívnej-

šie kontrolovali dodržiavanie týchto ustanovení zo strany zamestnávateľov. 

Konkurencia zmluvných typov pracovného práva, obchodného práva a občianskeho 

práva nie je len špecifikom právnej praxe Slovenskej republiky. Je aktuálnym problémom 

nielen v členských krajinách Európskej únie, ale aj v iných krajinách sveta.  

Problém právneho krytia závislej práce obchodnoprávnymi, resp. občianskoprávnymi 

zmluvnými typmi, nadobudol v deväťdesiatych rokoch minulého storočia také rozmery, že sa 

stal v septembri 2000 jednou z nosných tém Svetového kongresu pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia v Jeruzaleme.
6
 

 

II. Pracovná zmluva, mandátna zmluva a príkazná zmluva 

 

Výber správnej zmluvnej formy výlučne závisí od obsahu vykonávanej práce. Ak má 

vykonávaná práca základné črty závislej práce, na výkon takejto práce musí byť uzatvorený 

pracovnoprávny vzťah. Ak takéto črty vykonávaná práca nemá, zamestnávateľ môže aj po 

novelizačnej zmene využiť príslušný zmluvný typ Obchodného zákonníka alebo Občianskeho 

zákonníka.  

Pracovná zmluva, mandátna zmluva a príkazná zmluva sú zmluvné typy rôznych 

právnych odvetví, pričom predmetom všetkých týchto zmlúv môže byť výkon práce. Aj keď 

tieto právne formy založenia právnych vzťahov majú niektoré spoločné charakteristiky, práv-

ne následky na právne postavenie ich účastníkov nielen v oblasti odmeňovania, ale aj v oblasti 

iných právnych nárokov, sa líšia. 

Mandátna zmluva ako základný zmluvný typ Obchodného zákonníka, upravená usta-

noveniami § 566 až 576, sčasti pripomína pracovnú zmluvu. Mandátnou zmluvou sa mandatár 

zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutoč-

nením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa 

zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. De facto identicky je z dôvodu spoločných východísk Ob-

chodného zákonníka definovaná mandátna zmluva aj v českom právnom poriadku.
7
 

Práca, ktorá je predmetom mandátnej zmluvy, môže spočívať v zariaďovaní určitej 

obchodnej záležitosti uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením 

iných činností. Na rozdiel od zamestnanca mandatár vykonáva svoju pracovnú činnosť 

v mene mandanta, podnikateľa, aj keď rovnako ako zamestnanec je mandatár povinný riadiť 

                                                 
5
 Thurzová, M.: Zákonník práce. Komentár s judikatúrou. Šamorín : Heuréka, 2007, s. 28. 

6
 Summers, C.: Similitudes y doferencias entre contraktos laborales y contractos comerciales civiles. Zborník zo 

svetového kongresu pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, september 2000, Jeruzalem, s. 63-75. 
7
 Porovnaj Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 1340.  
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sa pokynmi mandanta. V porovnaní s právnym statusom zamestnanca je však miera samostat-

nosti a nezávislosti mandatára podstatne vyššia.
8
 

Mandatárom na rozdiel od zamestnanca môže byť okrem fyzickej osoby aj právnická 

osoba. Mandatár, ktorý je v právnej pozícii podnikateľa, nemusí vždy vykonať prácu osobne, 

ale môže sa dať zastúpiť.  

Obdobne ako v prípade pracovnoprávneho vzťahu mandatár nezodpovedá za výsledok 

svojej činnosti a dostáva od mandanta odmenu za prácu, ktorá však nie je z hľadiska pracov-

ného práva mzdou. Mandátna zmluva nevylučuje začlenenie mandatára do kolektívu ostat-

ných zamestnancov. 

Na rozdiel od Zákonníka práce, ktorý zakotvuje povinnosť dodržania písomnej formy 

pracovnej zmluvy, Obchodný zákonník nevyžaduje písomnú formu mandátnej zmluvy. 

Mandátna zmluva rovnako ako pracovná zmluva môže byť uzatvorená na dobu určitú 

alebo neurčitú. Aj keď ju môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať, vypovedanie 

mandátnej zmluvy nie je výpoveďou v zmysle Zákonníka práce. 

 Mandátna zmluva sa napriek svojej podobnosti s pracovnou zmluvou od nej odlišuje 

tým, že zakladá obchodnoprávny vzťah. Z hľadiska záujmov zamestnávateľa predstavuje vý-

hodnejšiu právnu alternatívu. Pre mandatára nevyplývajú také práva a povinnosti, aké má 

zamestnanec v pracovnom pomere, a mandant je oslobodený od takých povinností, ktoré má 

zamestnávateľ vo vzťahu k svojim zamestnancom. Pracovná zmluva v porovnaní s mandát-

nou zmluvou zamestnancovi poskytuje podstatne vyššiu sociálnoprávnu ochranu. 

Optimálnosť uvedenej právnej formy je veľmi pochybná najmä z hľadiska záujmov 

manažmentu obchodných spoločností. Domnievame sa, že mandátna zmluva nebude vždy 

optimálnou právnou formou úpravy právnych vzťahov obchodných spoločností k členom svo-

jich štatutárnych a iných orgánov.
9
 

 

Obsah vykonávanej práce podnikateľskej činnosti môže byť aj predmetom príkaznej 

zmluvy, ktorú upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 724 až 732. Príkaznou zmluvou 

sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Aktivity 

príkazníka rovnako ako mandatára môžu mať jednorazový, krátkodobý, ale aj dlhodobejší 

charakter. 

Spoločnou charakteristikou príkaznej zmluvy a mandátnej zmluvy je, že obidva 

zmluvné typy na rozdiel od pracovnej zmluvy nevyžadujú nevyhnutne osobný výkon práce. 

Príkazník sa tiež môže dať pri výkone svojej činnosti zastúpiť, aj keď za výsledok činnosti 

osobne zodpovedá príkazcovi.  

Príkaznou zmluvou na rozdiel od pracovnej zmluvy sa príkazník pri výkone svojej 

činnosti osobne nezačleňuje do kolektívu ostatných zamestnancov, čo je typickou črtou pra-

covného pomeru. Podriadenosť pokynom príkazcu je však v porovnaní s podriadenosťou po-

kynom zamestnávateľa odlišná. 

Príkazná zmluva sa odlišuje od mandátnej zmluvy a pracovnej zmluvy najviac tým, že 

môže, ale nemusí byť odplatnou zmluvou. 

 

III. Záver  

 

Záverom možno konštatovať, že skutočná závislá práca nikdy nenapĺňa pojem podni-

kanie ako sústavnej zárobkovej činnosti vykonávanej vo vlastnom mene, na vlastnú zodpo-

vednosť s cieľom dosiahnutia zisku podľa Obchodného zákonníka. Skutočne závislá práca sa 

nemôže stať ani predmetom niektorého zo zmluvných typov Občianskeho zákonníka, ani vte-

                                                 
8
 Barancová, H.: Uzavrieť mandátnu alebo pracovnú zmluvu? In Ekonomický a právny  poradca podnikateľa, no. 

15, 1999, s. 123.  
9
 Barancová, H.: Pracovná zmluva, mandátna zmluva a príkazná zmluva. In Právny obzor, no. 1, 1994, s. 46. 
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dy, ak by síce nešlo o skutočnú podnikateľskú činnosť, ale činnosť právne krytú niektorými 

zmluvnými typmi Občianskeho zákonníka. Koncepcia občianskoprávnych zmluvných typov 

podľa Občianskeho zákonníka pri potenciálnej voľbe zmluvného typu prísne vychádza zo 

skutočného obsahu právneho vzťahu, ktorý sa má týmto zmluvným typom založiť. Ako ne-

možno pri predaji a kúpe uzatvoriť darovaciu zmluvu, podobne nemožno pri skutočnej závis-

lej práci uzatvoriť príkaznú zmluvu, alebo iný občianskoprávny či obchodnoprávny zmluvný 

typ.
10
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Summary 
 

The competition of types of contracts of contract law, commercial law and civil law is 

not only a problem in the current European union member states, but also in other countries. 

Employment contract, agency agreement and order contracts are contractual different types of 

industries, with the object of all these contracts may perform work. Choosing the right form of 

contracting only depends on the content of the work. If the work performed by the basic featu-

res of dependent work, the performance of such work must be closed employment relation-

ship. If these features work not performed, the employer may use the appropriate contract 

type of the Commercial Code and the Civil Code. 
 

Kľúčové slová: pracovné právo, pracovná zmluva, občianske právo, obchodné právo. 
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Manažérska zmluva 
 

JUDr. Silvia Treľová, PhD. 

 

Vznik a neustále rozširovanie súkromných zamestnávateľských subjektov – podnika-

teľov, najmä obchodných spoločností, poukazuje na potrebu rozšírenia princípu zmluvnej 

voľnosti v individuálnom pracovnom práve tak, aby popri pracovnej zmluve mohol byť mi-

nimálne vrcholový manažment podnikateľských subjektov viazaný k podnikateľskému sub-

jektu vo voľnejšom právnom vzťahu než je pracovný pomer. Ide o takú skupinu fyzických 

osôb, ktoré síce sú v určitej podriadenosti, no ich práca sa vyznačuje samostatnosťou, ktorá 

nie je typická pre závislú prácu. Tieto fyzické osoby sú tzv. osoby podobné zamestnancom,
1
 

nakoľko nepatria z hľadiska osobnej pôsobnosti ani do kategórie zamestnancov, ani do kate-

górie podnikateľov. Sú ekonomicky závislé od osoby, v prospech ktorej sú činní a od ktorej 

dostávajú príjem,
2
 no na druhej strane  ich osobná závislosť od zamestnávateľa je potláčaná 

do úzadia, pretože prácu vykonávajú samostatne. 

V podnikovej praxi sa v posledných rokoch rozšíril zmluvný typ manažérskej zmluvy. 

Manažérska zmluva sa stala relatívne častým právnym základom vzájomnej úpravy právnych 

vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi a ich vrcholovými manažérmi.  

Manažérsku zmluvu firmy najčastejšie uzatvárajú na obsadzovanie pozícií riaditeľov 

obchodných, personálnych a výrobných oddelení. Zároveň nie je výnimkou, aby prostredníc-

tvom manažérskej zmluvy pracovali aj konatelia, vo všeobecnosti štatutári obchodných spo-

ločností.
3
     

Pojem manažérska zmluva je používaný pre rôzne druhy a typy zmlúv, ktorých úče-

lom je upraviť výkon istých riadiacich činností. 

S rozšírením tohto osobitného typu zmlúv však súčasne vzniká aj nemálo aplikačných 

a interpretačných problémov. Z celého spektra aplikačných problémov v súvislosti s používa-

ním manažérskych zmlúv v praxi je na prvom mieste otázka ich príslušnosti ku konkrétnemu 

právnemu odvetviu, teda či sa manažérske zmluvy uzatvárajú na základe Zákonníka práce, 

Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Odpoveď na otázku nie je jednoduchá, 

nakoľko aplikačná prax manažérske zmluvy používa nielen v rámci pracovného práva, ale aj 

občianskeho a najmä obchodného práva.
4
 

Výkon „závislej práce“ v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch, resp. 

„práce“ v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch, ktorá však nespĺňa identifikač-

né znaky závislej práce, je potvrdený už článkom 35 Ústavy Slovenskej republiky.
5
  

Manažérska zmluva nepatrí k zmluvným typom, ktoré upravuje zákon č. 311/2001 Z. 

z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“) alebo iný 

pracovnoprávny predpis, a preto ju možno v zásade považovať za atypickú zmluvu. Vzťah 

manažérskej zmluvy k pracovnému právu môžeme posudzovať najmä z aspektu, či je mana-

žérska zmluva ako atypická zmluva v pracovnom práve prípustná. Odpoveď na otázku prípus-

tnosti atypických zmlúv v pracovnom práve dáva kogentné ustanovenie § 18 Zákonníka prá-

ce, podľa ktorého „zmluva podľa tohto zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je 

uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu“. Z tohto teda vyplýva, že manažérska 

                                                 
1
 Wachter, G.: Arbeitnehmeräuche Personen im Ősterreichischen Arbeits und Sozialrecht. In Zeitschrift fűr aus-

ländisches und internationales Arbeits und Sozialrecht, no. 3,  2000, s. 250-265.  
2
 Pedersini, R.: Economically dependent workers, employment law and industrial relations (dostupné na interne-

tovej stránke www.eurofound.eu.int k 14. júnu 2002).   
3
 Poradca podnikateľa : Manažérska zmluva (dostupné na internetovej stránke www.zakon.sk k 15. júlu 2012). 

4
 Barancová, H.: Problém manažérskych zmlúv. In Justičná revue, no. 9, 1998, s. 23-29.  

5
 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-

ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, no. 1, 2012, s. 83 a nasl. 
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zmluva nie je v pracovnom práve prípustná, pretože nie je upravená v pracovnoprávnych 

predpisoch a Zákonník práce vychádza zo zásady uzavretosti (numerus clausus) zmluvných 

typov. 

V minulosti tvoril z tohto hľadiska výnimku zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, priemernom 

zárobku a odmene za pracovnú pohotovosť, ktorý bol pracovnoprávnym predpisom. Zákon 

umožňoval dojednať mzdu medzi účastníkmi v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo 

inej zmluve. Až do účinnosti Zákonníka práce, do 1. apríla 2002, tento zákon  tvoril dostaču-

júci právny základ pre uzatváranie manažérskych zmlúv.  

Manažérska zmluva ako atypický zmluvný typ nemôže byť zásadne právnym zákla-

dom založenia pracovného pomeru, hlavne vzhľadom na kogentnosť Zákonníka práce, ktorý 

upravuje ako jediný zmluvný spôsob založenia pracovného pomeru pracovnú zmluvu. Na-

priek vyššie uvedenému však manažérska zmluva môže byť základom pracovného pomeru 

vtedy, ak ide o manažérsku zmluvu iba názvom, ktorá je svojím obsahom pracovnou zmlu-

vou. Ak účastníkmi uzavretá manažérska zmluva svojím obsahom zodpovedá nevyhnutným 

náležitostiam pracovnej zmluvy, je v skutočnosti pracovnou zmluvou zakladajúcou pracovný 

pomer. Nezriedka sa stáva, že obsah manažérskej zmluvy napr. s vedúcim manažérom firmy 

zodpovedá všetkým alebo minimálne nevyhnutným obsahovým náležitostiam pracovnej 

zmluvy. Takýto dvojstranný právny úkon potom posudzujeme na základe jeho obsahu ako 

pracovnú zmluvu.
6
 

Manažérska zmluva však môže byť uzatvorená aj ako nepomenovaná zmluva podľa 

Obchodného zákonníka. 

 V podniku zamestnávateľa sa možno stretnúť s dvoma typmi zamestnancov. 

U zamestnávateľa pôsobia zamestnanci, ktorí priamo vykonávajú prácu vyplývajúcu 

z pracovnej zmluvy a  nezodpovedajú za prácu iných zamestnancov. Sú to tzv. operatívni za-

mestnanci, od ktorých možno rozlíšiť tzv. riadiacich zamestnancov. Títo riadiaci zamestnanci 

sa profesionálne a  z titulu svojej funkcie zaoberajú efektívnym riadením pracovného procesu. 

Riadia ostatných zamestnancov a zodpovedajú za ich pracovný výkon. 

 Do kategórie riadiacich zamestnancov možno zaradiť manažérov, ktorých definíciu 

a postavenie Zákonník práce osobitne nevymedzuje. Za manažéra možno považovať fyzické 

osoby vo vedúcich pracovných pozíciách, ktorých právny status súvisí nielen s pracovným 

právom, ale aj obchodným právom.
7
  

 Nakoľko sa práca v rámci pracovnoprávneho vzťahu vyznačuje osobnou závislosťou 

zamestnanca na zamestnávateľovi a  manažér predstavuje osobitnú kategóriu zamestnancov, 

existuje medzi manažérom a  zamestnávateľom princíp podriadenosti a nadriadenosti. Tento 

subordinačný princíp je v tomto pracovnoprávnom vzťahu oslabený, pretože manažéri nie sú 

v takej podriadenosti ako typickí zamestnanci. 

 V závislosti od stupňa subordinácie možno u zamestnávateľa rozlíšiť viacero úrovní 

riadiacich zamestnancov, manažérov.
8
 V aplikačnej praxi sa rozlišujú dve základné kategórie 

manažérov.  

Prvú kategóriu manažérov predstavujú manažéri, ktorí sú zároveň aj členmi štatutár-

nych orgánov spoločností – tzv. prvá línia manažérov. Ide o relatívne širokú skupinu manažé-

rov, najmä členov predstavenstva akciovej spoločnosti, konateľov spoločnosti s ručením ob-

medzeným, komplementárov komanditnej spoločnosti alebo spoločníkov verejnej obchodnej 

spoločnosti. „Právne pokrytie výkonu práce tejto kategórie manažérov, ktorá by z hľadiska 

svojho statusu nemala byť v pracovnom pomere, pretože s ohľadom na svoje postavenie vo 

                                                 
6
 Barancová, H.: Problém manažérskych zmlúv. In Justičná revue, no. 9, 1998, s. 23-29. 

7
 Barancová, H.: K pojmu zamestnanec. In Právník, no. 3, 2004, s. 252.  

8
 Winkler, J., Wildmanová, M.: Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. Praha : Computer Press, 1999, s. 

129-130.  
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firme nezodpovedá ani jeho základným charakteristikám, je pre aplikačnú prax skutočným 

problémom.“
9
 

Problematiku vykonávania funkcie člena štatutárneho orgánu rieši judikatúra. 

V zmysle rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe
10

 činnosť štatutárneho orgánu spoločnosti s 

ručením obmedzeným nevykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere, a  to ani v prípade, že 

nie je spoločníkom, lebo funkcia štatutárneho orgánu nie je druhom práce. Vznik a  zánik toh-

to právneho vzťahu nie je regulovaný pracovnoprávnymi predpismi a riadi sa obsahom spolo-

čenskej zmluvy. Obsah tohto rozhodnutia si prevzal a osvojil aj  Najvyšší súd Slovenskej re-

publiky,
11

 ktorý judikoval takto: „Vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu nie je vý-

konom práce v pracovnom pomere, nakoľko so spoločníkom nedošlo k založeniu  pracovného 

pomeru.“ 

Nakoľko manažéri ako členovia štatutárnych orgánov spoločností nevykonávajú závis-

lú prácu v rámci pracovnoprávneho vzťahu, ich právny status musí byť upravený výlučne 

obchodnoprávnymi predpismi. Podľa ustanovenia § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka „sa 

vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní 

záležitostí spoločnosti spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o 

výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoloční-

kom, ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a 

povinností.“  

Niektorí autori zmluvu o výkone funkcie pokladajú len za variant mandátnej zmluvy.
12

 

Môžeme sa stretnúť aj s názorom, že nie je možné tento právny vzťah dohodou jeho subjektov 

subsumovať pod režim mandátnej zmluvy. Argumentom je,  že v danom prípade sa nejedná 

o založenie mandátneho vzťahu medzi účastníkmi, ale iba o úpravu práv a povinností vo 

vzťahu, ktorý už vznikol voľbou alebo vymenovaním.
13

 

Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti je vzťahom ex lege obchod-

noprávnym a riadi sa Obchodným zákonníkom. Vyplýva to z jeho ustanovenia § 261 ods. 3, 

ktorý vymedzuje vzťahy, ktoré sa budú posudzovať v obchodnoprávnom režime. Jedným 

z týchto vzťahov je aj vzťah medzi členom štatutárneho orgánu a jeho spoločnosťou. 

V slovenskom pracovnom zákonodarstve je v tomto smere zjavný deficit adekvátnych 

zmluvných foriem, ktoré by bolo možné používať pri pracovnom začlenení najmä členov šta-

tutárnych orgánov obchodných spoločností.
14

 Pri zakladaní právnych vzťahov s členmi štatu-

tárnych orgánov obchodných spoločností dochádza k uzatváraniu rôzne nazývaných atypic-

kých (hybridných) zmlúv podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, kde si 

zmluvné strany upravujú svoje práva a povinnosti, ktoré inak vyplývajú z pracovného pomeru 

(napr. dĺžka pracovného času, dĺžka dovolenky a pod.) na základe Zákonníka práce. Ak zmlu-

va, hoci je nazvaná „manažérska“, obsahuje podstatné náležitosti zmluvy v zmysle ustanove-

nia § 43 Zákonníka práce a  pokrýva výkon závislej práce, ide o simulovaný právny úkon 

v zmysle ustanovenia § 41a  Občianskeho zákonníka a  z tohto dôvodu sa takáto zmluva bude 

považovať za pracovnú zmluvu zakladajúcu pracovný pomer. Ak vykonávaná práca črty zá-

vislej práce nemá, bude zmluva uzavretá ako príslušný zmluvný typ v zmysle Obchodného 

zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. Riešenie tohto súkromno-záväzkového vzťahu po-

mocou mandátnej zmluvy, s ktorou sa stretávame aj v praxi, sa však nepovažuje za optimálne.  

                                                 
9
 Barancová, H.: Problém manažérskych zmlúv. In Justičná revue, no. 9, 1998, s. 23-29. 

10
 Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe sp. zn. 6 Cdo 108/1992 uverejnené pod číslom 13/1995 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisk NSČR. 
11

  Rozsudok  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 92/97 uverejnený pod číslom 48/1999. 
12

  Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. Praha : Aspi publishing, 2004, s. 164. 
13

 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 215. 
14

 Barancová, H. Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2004, s. 124.  
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Druhú kategóriu manažérov tvoria manažéri, ktorí majú status vedúceho zamestnanca 

– tzv. druhá línia manažérov. Vzhľadom na to, že prácu vykonávajú podľa pokynov zamest-

návateľa a v jeho podriadenosti, výkon ich práce napĺňa znaky závislej práce. Hoci títo mana-

žéri – vedúci zamestnanci ako osobitná kategória zamestnancov riadia svojich podriadených 

zamestnancov, so svojim zamestnávateľom zakladajú pracovnoprávny vzťah na základe pra-

covnej zmluvy, pre ktorú aplikačná prax používa pojem manažérska zmluva.  

Pokiaľ má manažérska zmluva zakladať pracovný pomer, musí obsahovať nevyhnutný 

rozsah podstatných obsahových náležitostí pracovnej zmluvy, ktoré vyžaduje Zákonník práce 

v ustanovení § 43 ods. 1 Zákonníka práce pre jej platné uzatvorenie. Nad rámec uvedeného 

zákonného minima si môžu účastníci tohto pracovnoprávneho vzťahu upraviť osobitosti funk-

čnej pozície konkrétneho manažéra, rozsah jeho práv, povinností a záväzkov, ako i všetky do 

úvahy prichádzajúce kompenzácie.
15

 

Dohodnutie mzdy v manažérskej zmluve nie je v rozpore s právnymi predpismi. Výš-

ka mzdy nie je limitovaná. Často sa v praxi stáva, že ak podnik vykazuje dobré hospodárske 

výsledky, výška vyplácaných odmien býva enormne vysoká. Zarážajúce je to v prípadoch, 

keď sa dostane spoločnosť do dlhodobej krízy, prípadne jej hrozí konkurz a vysoké odmeny 

členov manažmentu ostávajú v rovnakej výške. Bolo by  preto vhodné zvážiť, či by pohyblivá 

zložka odmeny nemala byť viazaná na ekonomické výsledky spoločnosti, lebo v inom prípade  

sa to môže kvalifikovať ako konanie, ktoré nie je v súlade s dobrými mravmi.
16

  

Podľa ustanovenia § 43 ods. 4 Zákonníka práce možno v pracovnej zmluve dohodnúť 

ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody. Nezriedka 

ide o ďalšie benefity súvisiace s výkonom funkcie manažéra. Najčastejšie ide o pridelenie 

služobného telefónu, počítača, motorového vozidla, služobného bytu a ďalších.  

Manažérska zmluva ako samostatný zmluvný typ neexistuje. Z hľadiska právnej teórie 

manažérske zmluvy podľa svojho konkrétneho obsahu možno považovať buď za pracovné 

zmluvy alebo za zmluvný typ obchodného práva.
17

 Manažérska zmluva môže byť pomenova-

ním pre: a) zmluvu uzatvorenú podľa Obchodného zákonníka, ktorá nerieši úpravu práv a 

povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, ale vzťah medzi spoločnosťou a členmi jej 

orgánov (do tohto právneho vzťahu manažér vstupuje ako člen orgánu spoločnosti), b) pra-

covnú zmluvu, ktorá zvýrazňuje riadiaci charakter pracovného zaradenia, resp. funkcie, vyko-

návanej v pracovnom pomere (manažér tu vystupuje ako vedúci zamestnanec, vykonávajúci 

prácu na základe pracovnoprávneho vzťahu, prevažne pracovného pomeru). 

  V aplikačnej praxi nie je samozrejme vylúčené právne pokrytie výkonu práce manažé-

ra dvoma zmluvami súčasne – jednak pracovnou zmluvou a jednak zmluvou uzatvorenou 

podľa obchodného práva. Ide o prípady, kedy majú manažéri postavenie člena štatutárneho 

orgánu a zároveň aj status vedúceho zamestnanca. Takýto manažéri požívajú výhody vyplý-

vajúce tak z  obchodnoprávneho vzťahu, ako aj pracovnoprávneho vzťahu. 

 V Zákonníku práce popri pracovnom pomere zatiaľ chýba adekvátna voľnejšia právna 

forma pokrytia relatívne samostatnej práce, menej závislej práce, pri výkone ktorej by princíp 

poslušnosti, aký platí pre pracovný pomer, nebol do takej miery v popredí ako v prípade pra-

covného pomeru. Pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru nemožno na vyššie uvedený cieľ využiť. 

V zahraničných právnych úpravách vyššie uvedená kategória manažérov je 

k príslušnej firme právne viazaná voľnejším pracovnoprávnym, nie obchodnoprávnym vzťa-

hom. Podľa našej platnej pracovnoprávnej úpravy nemáme pre túto osobitnú kategóriu mana-

                                                 
15

 Právo a manažment. Informujeme Vás: Čo musí obsahovať manažérska zmluva? (dostupné na internetovej 

stránke www.enoviny.sk k 1. októbru 2002).  
16

 Senčáková, L.: Účel manažérskej zmluvy nie je vo vymenovaní pôžitkov (dostupné na internetovej stránke 

www.podnikanie.etrend.sk k 25. aprílu 2013). 
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 Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. Bratislava : Sprint, 2007, s. 1040. 
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žérov popri pracovnom pomere voľnejší pracovnoprávny vzťah, ktorý by ich v konečnom 

dôsledku viac chránil ako obchodnoprávny vzťah založený napríklad mandátnou zmluvou. 

Právne postavenie manažérov podnikateľských subjektov je v súčasnosti možné upraviť pra-

covnou zmluvou – nazvanou ako manažérska zmluva, ktorá založí pracovný pomer, ak obsa-

huje podstatné náležitosti vyžadované zákonom pre založenie pracovného pomeru. Nad rámec 

uvedeného zákonného minima si účastníci pracovného pomeru môžu upraviť osobitosti funk-

čnej pozície konkrétneho manažéra, no musia dbať na to, aby nedošlo k narušeniu rovnakého 

zaobchádzania podľa ustanovenia § 13 Zákonníka práce. Na právnu úpravu výhodnejšieho 

postavenia pracovnoprávneho postavenia niektorých manažérov musí mať zamestnávateľ 

objektívne skutočnosti.  

V dôsledku deficitu adekvátnych zmluvných foriem, ktoré by bolo možné používať pri 

pracovnom začlenení manažérov, by bolo vhodné zakotviť de lege ferenda špecifickú pracov-

nú zmluvu, nový zmluvný typ manažérskej zmluvy, ktorá by založila osobitný pracovnopráv-

ny vzťah. V rámci tohto vzťahu by bolo možné znížiť kogentnosť noriem pracovného práva, 

najmä v oblasti pracovného času, odmeňovania, ako aj skončenia právneho vzťahu.  
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Summary 
 

The manager's contract as a separate type of contract doesn´t exist. According to their 

specific content the management contracts can be considered as the employment contracts or 

the  type of contract of the commercial law. The manager's contract can be a name for a) the 

contract closed according to the Commercial Code which does not address the treatment of 

rights and duties resulting from employment, but the relationship between the company and 

members of its bodies (the manager enters this relationship as the member of a body of 

the company), b) the employment contract which emphasizes managerial nature occupation, 

respectively feature, performed in employment (the manager is acting as the head of an em-

ployee performing work under an employment relationship, mainly employment). 
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Niekoľko úvah k pripravovanej novele Zákonníka práce 
 

Mgr. Lenka Trnkusová 

 

I. Úvod 

 

Na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012-2016 

(ďalej aj ako „programové vyhlásenie“) a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republi-

ky na II. polrok roku 2012 sa vláda Slovenskej republiky (ďalej aj ako „vláda“ alebo „vláda 

SR“) zaviazala vypracovať nové znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). V rámci trvalo udržateľného hospodár-

skeho rozvoja sa vláda SR vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že „vláda istôt pre 

občanov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období života zohráva kľúčovú 

úlohu v ich istotách práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá 

nielen pre obživu, ale aj osobnú identitu občana v celkovej sociálnej identite spoločnosti. Ne-

prináša iba materiálne hodnoty vlastníkom hmotných a finančných statkov, ale formuje aj 

postavenie a životné hodnoty zamestnancov. Slovenská republika bude v druhej dekáde 21. 

storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých vzťahoch, 

kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychá-

dza z Ústavy Slovenskej republiky, je a musí byť jednou z prioritných zložiek právneho po-

riadku Slovenskej republiky. Vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpo-

klady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života občanov. 

 

II. K pojmu závislá práca 

 

V aplikačnej praxi často dochádza k prípadom, kedy sú  zamestnanci nútení k zmene 

svojho pracovnoprávneho postavenia napriek tomu, že tieto fyzické osoby majú naďalej vy-

konávať tú istú prácu. Takýmto spôsobom sa zamestnanci menia na podnikateľov napriek 

skutočnosti, že nedochádza k naplneniu základných charakteristík podnikania (predovšetkým 

takáto osoba nevykonáva činnosť za účelom dosiahnutia zisku).  Takáto fyzická osoba si nie 

je vždy vedomá tejto skutočnosti, a tak prakticky nedochádza ani k súdnym žalobám, ktorých 

výsledkom by mohlo byť rozhodnutie súdu o zastretom pracovnom pomere. 

Výber zmluvnej formy výlučne závisí od obsahu vykonávanej práce. Ak má vykoná-

vaná práca znaky závislej práce, na výkon takejto práce musí byť uzatvorený  pracovnopráv-

ny vzťah. Ak má práca znaky činnosti podľa osobitných predpisov (občianskoprávne, ob-

chodnoprávne), nejde o závislú prácu.  

Pojem „závislá práca“ by mal byť identifikovaný priamo v zákone znakmi najvý-

znamnejšími pre identifikáciu závislej práce, pričom definícia vychádza aj z § 47 Zákonníka 

práce, ktorého obsah predstavuje základnú charakteristiku pracovného záväzku. Znenie § 1 

ods. 2 Zákonníka práce by sa malo smerom do budúcnosti zmeniť nasledujúcim spôsobom: 

„Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 

zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, 

v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu alebo odmenu.” 

Navrhuje sa aj úprava druhej vety § 1 ods. 3 Zákonníka práce. Pôvodné znenie ustano-

vuje, že ak práca napĺňa znaky činnosti podľa osobitných predpisov, napr. mandátna zmluva, 

príkazná zmluva, ide o zmluvný typ podľa osobitných predpisov, táto činnosť nemôže byť 

hodnotená ako závislá práca, pretože ju zmluvné strany právne kvalifikovali v súlade s oso-

bitnými predpismi a vykonávanie práce v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu 

zároveň zodpovedá aj vôli zmluvných strán. Preto sa navrhuje nedefinovať, čo nie je závislou 

prácou – podnikanie a vykonávanie práce v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom 
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vzťahu, pretože uvedené definujú osobitné predpisy. Ak sú naplnené znaky podľa osobitných 

predpisov, sú splnené podmienky osobitných predpisov, aby práca mohla byť vykonávaná 

v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu, a teda nejde o závislú prácu („závislá 

práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom ob-

chodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.“).
1
 

 

III. K pracovnému pomeru na dobu určitú 

 

  Smernica 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli 

ETUC, UNICE a CEEP, má za cieľ zvýšiť kvalitu práce na určitú dobu zabezpečením uplat-

ňovania zásady nediskriminácie a vytvoriť rámec na zamedzenie nezákonného opakovaného 

uzatvárania pracovných zmlúv na určitú dobu. V súlade s doložkou č. 4 uvedenej smernice 

zamestnanci, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na určitú dobu, nesmú byť voči porovna-

teľným stálym zamestnancov znevýhodňovaní kvôli uzatvorenej pracovnej zmluve na určitú 

dobu, pokiaľ na odlišné zaobchádzanie neexistujú objektívne dôvody.  

Členský štát sa môže rozhodnúť, ktoré z opatrení smernice premietne do právneho po-

riadku, pričom členskému štátu sa poskytuje určitá miera voľnej úvahy, ktorá však nie je ne-

ohraničená, pretože nesmie viesť k spochybneniu cieľa a účelu smernice. 

  Zákonom č. 257/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce v znení neskor-

ších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bolo v rámci zvýšenia flexibili-

ty pracovného pomeru na dobu určitú predĺžené obdobie jeho trvania na tri roky a zvýšenie 

počtu opakovaní na tri. 

  V súčasnosti sa vláda vracia k pôvodnej úprave pracovného pomeru na dobu určitú, 

a to najdlhšie na dva roky (§ 48 Zákonníka práce). Pracovný pomer na určitú dobu možno 

predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. 

 

IV. Ku skúšobnej dobe 

 

Z § 45 Zákonníka práce sa navrhuje vypustiť odseky 5 a 6, ktoré podľa platnej a účin-

nej právnej úpravy umožňujú kolektívnou zmluvou odchýlne od odseku l dohodnúť v pracov-

nej zmluve so všetkými zamestnancami inú maximálnu dĺžku skúšobnej doby, a to maximálne 

v dĺžke šesť mesiacov 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, maximálne v dĺžke deväť mesiacov. 

Tiež sa navrhuje vypustiť ustanovenie, ktoré stanovuje možnosť, aby sa v kolektívnej 

zmluve mohlo dohodnúť, že skúšobná doba sa môže predĺžiť napríklad o čas prekážok v práci 

na strane zamestnávateľa.  

Toto ustanovenie sa navrhuje vypustiť vo väzbe na § 231 ods. 2 a 3, t. j. navrhujú sa 

vypustiť ustanovenia, v zmysle ktorých sa môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť pracovné 

podmienky a podmienky zamestnávania pre zamestnanca nevýhodnejšie ako ich ustanovuje 

zákon. 

 

V. K výpovednej dobe 

 

Európska sociálna charta (revidovaná) v článku 4 bod 4 ustanovuje právo zamestnan-

cov na dostatočnú výpovednú dobu v prípade skončenia pracovného pomeru, pričom ustano-

vuje, že dĺžka výpovednej doby musí byť primerane prispôsobená dĺžke doby trvania pracov-

ného pomeru. 

                                                 
1
 Pozri § 1 ods. 3 Zákonníka práce (druhá veta).  
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 Tiež článok 11 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 158 o skončení zamest-

nania z podnetu zamestnávateľa ustanovuje, že zamestnanec, ktorého zamestnanie sa má 

skončiť, má právo na primeranú výpovednú dobu. 

Návrh je ustanoviť relatívne kogentné výpovedné doby (tiež aj použitím slova „naj-

menej“). V zmysle navrhovaného ustanovenia môžu zamestnávatelia dohodnúť v pracovných 

zmluvách alebo kolektívnych zmluvách dlhšie výpovedné doby napr. pre zamestnancov, kto-

rým chýba pri skončení pracovného pomeru niekoľko mesiacov do dôchodku, ktorí tak po 

skončení pracovného pomeru plynulo prejdú do starobného dôchodku. Ustanovenie § 62 je 

podľa platnej právnej úpravy kogentným ustanovením, nemožno dĺžku výpovednej doby do-

hodnúť inú, než je uvedená v § 62, a to ani v pracovnej zmluve, ani v kolektívnej zmluve. 

Pomerne komfortný spôsob, ktorý by mohol uľahčiť skončenie pracovného pomeru 

smerom pro futuro, je tzv. „vykúpenie sa z výpovednej doby“. Ide o právny mechanizmus, 

ktorý je v mnohých krajinách Európskej únie bežne uplatňovaný, ako napr. v Luxembursku, 

Taliansku, Belgicku, Slovinsku alebo v Španielsku. Vykúpenie sa z výpovednej doby pred-

stavuje spravodlivý princíp, že účastník, ktorý chce pracovný pomer skončiť, ho skončí aj bez 

výpovednej doby, keďže sa z nej, alebo z jej časti, vykúpi na základe peňažného plnenia v 

prospech druhého účastníka (bez obmedzení vo vzťahu k poskytnutiu odstupného pri skonče-

ní pracovného pomeru – ak existuje zákonný nárok, príp. nárok v zmysle dohody účastní-

kov).
2
  

 

VI. K otázke odstupného 

 

Podľa súčasne platnej právnej úpravy patrí zamestnancovi v zmysle § 76 ods. 1 Zá-

konníka práce odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného 

zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62 Zákonníka 

práce. Zároveň sa v súčasne platnej právnej úprave, konkrétne v § 76 ods. 2 Zákonníka práce 

nachádza ustanovenie, podľa ktorého ak bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov uve-

dených v odseku 1, zamestnanec má právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať 

zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ 

povinný vyhovieť. Zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho 

priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba 

podľa § 62 Zákonníka práce. 

Uvedených ustanovení, ktoré boli novelizované zákonom č. 257/2011 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, by sa mala dotýkať aj predmetná novela Zákonníka práce. 

Zamestnancovi, ktorého zamestnanie bolo skončené, patrí právo na odstupné alebo iné 

podobné dávky, ktorých výška by sa určila okrem iného s ohľadom na výšku mzdy, a ktoré 

vypláca priamo zamestnávateľ. Navrhuje sa stanoviť povinnosť pre zamestnávateľa poskyt-

núť zamestnancovi odstupné nielen v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou, ale aj 

výpoveďou z organizačných dôvodov a zo zdravotných dôvodov. Zamestnancovi tak vznikne 

právny nárok  na odstupné, ktoré je diferencované podľa odpracovaných rokov, a to najmenej 

v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval naj-

menej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárob-

ku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) 

trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesač-

ného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. 

                                                 
2
 Kuril, M.: Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho zdokonaľovania. In Verejná sprá-

va a regionálny rozvoj, no. 2, 2011, s. 83 a nasl.  
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V § 76 by sa vypustil ods. 3, a tým by sa zrušila možnosť dohody ohľadom kombiná-

cie výpovednej doby a odstupného vzhľadom na zavedenie povinného súbehu výpovednej 

doby a odstupného (v ods. 1). Vo väzbe na zmeny v ods. 1 a 2, ak sa uzatvorí dohoda 

o skončení pracovného pomeru, zmluvné strany sa dohodnú, kedy sa pracovný pomer skončí. 

V platnosti by naďalej zostalo, že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj 

v prípade, keď to tento zákon výslovne neustanovuje, t. j. zamestnávateľ sa rozhodne, 

v ktorých ďalších prípadoch poskytne zamestnancovi odstupné. 

Návrh je v  súlade s článkom 12 ods. l písm. a) Dohovoru  Medzinárodnej organizácie 

práce č. 158 z roku 1982 o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa. 

 

VII. Záver 

 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce bol počas svojej existencie už 21 krát noveli-

zovaný napriek tomu, že oslávil len 11 rokov svojej existencie. V roku 2011 nadobudla účin-

nosť posledná „veľká“ novela Zákonníka práce č. 257/2011 Z. z. a už dnes je pripravená jeho 

opätovná novelizácia. Posledná novela priniesla množstvo zmien a dotkla sa takmer všetkých 

oblastí pracovného práva, či už sa jednalo o skúšobné alebo výpovedné lehoty, práce nadčas, 

pracovného voľna a najmä konkurenčnú doložku, ktorú časť odborníkov v oblasti pracovného 

práva považuje za protiústavnú. Predkladateľom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník 

práce, je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

 V Zákonníku práce by sa mala sprísniť definícia závislej práce tak, aby jednoznačnej-

šie nebolo možné nahrádzať pracovné pomery, resp. dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru inými formami zmluvných vzťahov – tzv. „zamestnávaním na živnosť”, 

resp. zmluvami podľa Občianskeho zákonníka. V kolektívnej zmluve už nebude možné do-

hodnúť vyšší rozsah skúšobnej doby v pracovných zmluvách ako je štandard uvedený v § 45 

ods. 1 Zákonníka práce, a to maximálne tri mesiace, a maximálne šesť mesiacov u vedúceho 

zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho or-

gánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho za-

mestnanca. V kolektívnej zmluve už nebude možné dohodnúť, aby sa skúšobná doba mohla 

predĺžiť o čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa. V Zákonníku práce sa tiež obnovuje 

možnosť súbehu výpovednej doby a odstupného. 

 V časti novely Zákonníka práce sa jedná o návrat k úprave pred novelizáciou v roku 

2011, čo je v mnohých bodoch označované za pozitívne najmä zo strany zamestnancov, keď-

že Zákonník práce v aktuálnom znení bol vo všeobecnosti považovaný za orientovaný sme-

rom k podnikateľskému prostrediu. Aký bude však jeho skutočný dopad a dosah ukáže čas 

sám. 
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Summary 
 

 In the processed article the author pays attention to the amendments of the Labour 

code in the last two years (2011-2012), which are considered as extensive and importance 

amendments, because on this basis were influenced numbers of provisions in this legislation. 
 

Kľúčové slová: novela, Zákonník práce, zamestnanec, zamestnávateľ, pracovnoprávne vzťa-

hy. 
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Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

(teoreticko-analytické úvahy) 
 

Mgr. Jana Záhorčáková 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Všeobecné teoreticko-právne východiská skúmanej problematiky 

 

 Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej aj ako 

„dohody“) sa nachádza v 9. časti Zákonníka práce v znení ustanovení § 223 – 228a. Dohody 

patria spolu s pracovným pomerom k tzv. základným pracovnoprávnym vzťahom, na základe 

ktorých môže dochádzať k výkonu závislej práce zamestnanca v prospech zamestnávateľa. 

Dohody sa aplikujú predovšetkým v oblasti výrobnej (podnikateľskej) sféry, keďže osobitné 

právne predpisy (napr. Zákon o štátnej službe)
1
 ich uplatňovanie vo sfére nevýrobnej (nepod-

nikateľskej) vylučujú (z hľadiska delegovanej pôsobnosti) – zároveň však treba pripustiť, že 

eliminovanie dohôd z tejto sféry nie je absolútne, keďže napr. Zákon o výkone práce vo ve-

rejnom záujme (s osobitným zreteľom na subsidiárnu pôsobnosť) dohody o prácach vykoná-

vaných mimo pracovného pomeru expressis verbis nevylučuje.  

Ani samotný Zákonník práce sa na dohody nevzťahuje v plnom rozsahu, pretože pod-

ľa § 223 ods. 1 sa na pracovnoprávne vzťahy založené dohodami uplatňujú ustanovenia vý-

lučne jeho prvej časti („Všeobecné ustanovenia“)
2
 a šiestej časti („Ochrana práce“).

3
 Dohody 

sú však legitímnou formou právneho vzťahu, v zmysle ktorého dochádza v prostredí aplikač-

nej praxe (popri pracovnom pomere) k realizácii ústavného práva na prácu (čl. 35 ods. 1 Ús-

tavy Slovenskej republiky). Všetky tri dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru je možné uzatvárať s fyzickými osobami, ktoré sú už v pracovnom pomere, ako aj 

s fyzickými osobami, ktoré ešte nie sú alebo už nie sú v pracovnom pomere. Obdobne je 

umožnené, aby jeden zamestnanec uzatvoril s jedným zamestnávateľom aj viacero dohôd, a to 

aj v prípade, ak sa tieto vzájomne „prekryjú“, rovnako však môže jeden zamestnanec uzatvo-

riť viacero dohôd (v akýchkoľvek kombináciách) s viacerými zamestnávateľmi, resp. na-

opak.
4
    

 Z dikcie Zákonníka práce sú voči dohodám zrejmé rôzne hmotnoprávne obmedzenia. 

Ide napr. o predchádzanie situáciám, aby dohody v prípade mladistvých zamestnancov ne-

ohrozovali ich zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchovu na povolanie (táto právna 

požiadavka systémovo nadväzuje na prípustnosť tzv. „ľahkých prác“,
5
 ktoré môžu fyzické 

osoby vykonávať v súlade s § 11 ods. 4-5 Zákonníka pred dovŕšením 15-teho roku veku, ale-

bo po dovŕšení 15-teho roku veku, ale pred ukončením povinnej školskej dochádzky). Rovna-

ko je vylúčené, aby boli dohody uzatvárané na práce, resp. výkon práce sa realizoval na pra-

coviskách, ktoré sú zakázané tehotným ženám, dojčiacim ženám, matkám do deviateho me-

siaca po pôrode alebo mladistvým zamestnancom (toto dočasné opatrenie je potrebné v súlade 

s článkom 38 Ústavy Slovenskej republiky interpretovať ako „ospravedlniteľnú“ afirmatívnu 

                                                 
1
 § 120 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov. 

2
 V rozsahu § 1-40 Zákonníka práce sú však potvrdené viaceré esenciálne právne inštitúty, ako napr. zákaz dis-

kriminácie, právo na súdnu ochranu účastníkov pracovnoprávnych vzťahov a pod. 
3
 Na úrovni osobitnej legislatívy ide o niekoľko významných právnych predpisov, ku ktorým možno zaradiť 

napr. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo Zákon o inšpekcii práce, zároveň sem však patria aj 

ustanovenia Zákonníka práce o všeobecnej zodpovednosti zamestnanca a zamestnávateľa za škodu (8. časť), ako 

i niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka a vybrané vykonávacie pracovnoprávne predpisy. 
4
 Ide o menej kogentnú právnu úpravu v porovnaní napr. s § 50 Zákonníka práce, podľa ktorého pri  súbežných 

pracovných pomeroch medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom musí byť druh práce rozdielny.  
5
 Účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na kultúrnych predstaveniach, umeleckých predstaveniach, športových 

podujatiach, reklamných činnostiach. 
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akciu, ktorá nezakladá zákonom zakázané a nežiaduce znevýhodnenie ostatných subjektov, 

ktoré môžu byť v širšom chápaní v porovnateľnej situácii).
6
  

Súčasne platí, že dohody nie je možné uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom 

ochrany podľa autorského zákona.
7
 Na druhej strane, ak vzniknú spory z dohôd, prejednávajú 

sa rovnako ako spory z pracovného pomeru (podľa § 14 Zákonníka práce spory medzi za-

mestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a roz-

hodujú súdy). Sme toho názoru, že právnu ochranu pred nelegálnou prácou a nelegálnym za-

mestnávaním v prípade dohôd musí potvrdzovať aj osobitný právny predpis,
8
 ktorého výklad 

(s ohľadom na jeho pôsobnosť a používanie pojmu „pracovnoprávne vzťahy“) by mal byť 

extenzívny (t. j. neprepojený výhradne na pracovný pomer). 

 Legislatívny termín „dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ nie 

je definovaný v Zákonníku práce ani v žiadnom inom pracovnoprávnom predpise – obsahové 

vymedzenie tohto pojmu je však možné precizovať v kontexte teórie vedy pracovného práva. 

Rozhodujúce sú pritom viaceré bazálne skutočnosti (imanentné charakteristiky), ktoré môže-

me priamo alebo nepriamo identifikovať už zo samotného názvu „dohody o prácach vykoná-

vaných mimo pracovného pomeru“, sú to predovšetkým znaky „dohody“, „práce“ alebo 

„právnych vzťahov vykonávaných mimo pracovného pomeru“. „Dohoda“ v tejto súvislosti 

znamená, že všetky tri dohody sa bez výnimky zakladajú v zmysle subjektívnych pracovno-

právnych skutočností, t. j. právnych úkonov, ktoré musia spĺňať zákonom stanovené náleži-

tosti (napr. slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný prejav vôle, súlad s dobrými mravmi, ne-

prípustnosť nezhody s kogentnými normami Zákonníka práce a pod.).
9
 Je samozrejmé, že 

dohody musia spĺňať aj niektoré ďalšie kritériá, ku ktorým môžeme zaradiť napr. formu práv-

neho úkonu, a to vrátane doložky neplatnosti, ak je Zákonníkom práce potvrdená (§ 17 ods. 2 

Zákonníka práce).  

Pokiaľ analyzujeme parciálny pojem „práca“, tu platí, že nemôže ísť o akúkoľvek 

„prácu“, ale iba o „závislú prácu“, ktorá je definovaná v znení § 1 ods. 2-3 Zákonníka práce 

(tzv. pozitívne a negatívne vymedzenie závislej práce). Takéto exaktné vylúčenie „prác“, kto-

ré nevykazujú znaky „závislej práce“, je potrebné z dôvodu, aby sa v pracovnoprávnych 

a obdobných pracovných vzťahoch nevyskytovali také právne (zmluvné) vzťahy, ktoré majú 

súkromnoprávny (občianskoprávny alebo obchodnoprávny) základ a ktoré sú s celkovým cha-

rakterom pracovného zákonodarstva vzájomne nekompatibilné. „Výkon mimo pracovného 

pomeru“ znamená, že prostredníctvom dohôd nie je možné vykonávať závislú prácu na zákla-

de pracovnej zmluvy – v prípade, ak zamestnávateľ so zamestnancom uzatvoria zmluvný typ, 

ktorý Zákonník práce výslovne označuje ako „pracovná zmluva“, ich právny vzťah je z for-

málneho hľadiska označovaný ako „pracovný pomer“.  

Ďalší znak, ktorý vystihuje zákonnú konštrukciu dohôd, je „výnimočnosť“, a to 

v zmysle cyklickosti a intenzity ich využívania (za synonymum adjektíva „výnimočne“ mož-

no pre tento účel považovať adjektívum „príležitostne“) – musia sa uzatvárať iba na úlohy 

malého rozsahu. Podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce je totiž zamestnávateľ oprávnený uzat-

várať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak 

ide o plnenie úloh alebo potrieb, ktoré súvisia s predmetom jeho činnosti, avšak iba „výni-

                                                 
6
 Pozri napr. nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pra-

covísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám (krátený 

názov) alebo č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým 

zamestnancom (krátený názov). 
7
 Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších pred-

pisov. 
8
 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 

9
 Podľa § 17 Zákonníka práce je absolútne neplatný napr. taký právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred 

vzdáva svojich práv (pri dohodách by mohlo ísť povedzme o situáciu, kedy sa zamestnanec vopred vzdá práva 

na odmenu za výkon práce na základe niektorej z dohôd).  
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močne“. Sme toho názoru, že pod výnimočnosťou je potrebné rozumieť najmä situácie, 

v rámci ktorých nie je vôbec možné zabezpečiť takéto plnenie na základe niektorého z druhov 

pracovného pomeru, alebo takéto plnenie v pracovnom pomere je možné realizovať, ale za-

mestnávateľovi spôsobuje výrazne negatívne dôsledky (napr. nehospodárnosť, príp. neefekti-

vitu práce). Akým spôsobom by bolo možné (s ohľadom na uvedené) vymedziť pojem „do-

hody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“? Domnievame sa, že zovšeobec-

nene môžeme pod nimi rozumieť príležitostné právne vzťahy pri výkone závislej práce medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom, ktoré sú špecifikované výsledkom práce (dohoda o vyko-

naní práce) alebo druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci 

študentov), pričom Zákonník práce a osobitné právne predpisy sa na ne uplatňujú v obmedze-

nom rozsahu. 

Imanentnou súčasťou právnych (zmluvných) vzťahov sú práva a povinnosti jednotli-

vých účastníkov, ako aj práva a povinnosti tretích strán, príp. orgánov verejnej správy, ktoré 

vykonávajú kontrolu nad dodržiavaním právnych predpisov príslušného právneho odvetvia. 

Pri dohodách sú povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov uvedené demonštratívne v 224 

ods. 1-2 Zákonníka práce.
10

 Na strane zamestnancov je možné tieto povinnosti kategorizovať 

do rôznych skupín, po prvé, povinnosti vo vzťahu k výkonu práce zamestnancom v užšom slo-

va zmysle (výkon práce musí byť osobný,
11

 zodpovedný a riadny – v súlade s podmienkami 

dohodnutými v konkrétnej dohode), po druhé, povinnosti vo vzťahu k výkonu práce zamest-

nancom v širšom slova zmysle (ide najmä o dodržiavanie osobitných právnych predpisov na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príp. bezodkladné informovanie zamestná-

vateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú pracovnoprávneho vzťahu – napr. zmena adresy 

pre doručovanie písomností), po tretie, povinnosti vo vzťahu k majetku zamestnávateľa a zve-

reným prostriedkom (ochrana pre poškodením, stratou, zničením a zneužitím). 

Povinnosti zamestnávateľov je taktiež možné obdobne členiť do viacerých skupín, po 

prvé, tzv. evidenčné povinnosti (zamestnávateľ vedie evidenciu pracovného času pri dohode 

o pracovnej činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov, ako aj evidenciu všetkých 

dohôd uzatvorených so zamestnancami vrátane poradia, v akom boli uzatvorené), po druhé, 

povinnosti vo vzťahu k výkonu práce zamestnancom v užšom slova zmysle (pracovné pod-

mienky vytvorené zamestnávateľom musia stimulovať predovšetkým predpoklady pre riadny 

výkon práce, ak ide napr. o poskytnutie pracovných pomôcok a ochranných prostriedkov), po 

tretie, povinnosti vo vzťahu k výkonu práce zamestnancom v širšom slova zmysle (rozumieme 

nimi napr. zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).  

V prípade dohôd sa zároveň uplatňuje pravidlo, že nároky zamestnanca alebo iné pl-

nenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a 

plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru. Medzi vzájomné povinnosti možno zaradiť najmä 

povinnosť počínať si v pracovnoprávnych vzťahoch tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu živo-

ta, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. 

Podľa § 225 ods. 1-2 Zákonníka práce zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým 

uzatvoril dohodu podľa § 223 Zákonníka prace, za škodu spôsobenú zavineným porušením 

povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pra-

covnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutoč-

nej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce (ok-

rem prípadov podľa § 182 až 185 Zákonníka práce).  

Vzhľadom k uvedenému a pri porovnaní s právnou úpravou pracovného pomeru, 

domnievame sa, môžeme dohody komplexne označiť ako právne vzťahy, ktoré ich subjektom 

                                                 
10

 Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré sú upravené v 2. časti Zákonníka práce (napr. § 42 

a nasl., § 81-82), sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru neaplikujú.   
11

 Zastúpenie zamestnanca pri výkone závislej práce inou fyzickou osobou vylučuje pozitívne vymedzenie závis-

lej práce (§ 1 ods. 2 Zákonníka práce). 
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poskytujú určité „zvýhodnenia“, a to najmä voľnejšiu súkromnoprávnu legislatívu, posilnenie 

zmluvnej voľnosti, oslabenie ochrannej funkcie, príp. obmedzenie verejnoprávnych ingerencií 

zákonodarcu (napr. aj prostredníctvom minimalizovania odvodových povinností).
12

 

 

II. Dohoda o vykonaní práce 

 

 Dohoda o vykonaní práce je upravená v znení § 226 ods. 1-5 Zákonníka práce. Pri 

všetkých troch dohodách platí, že sa musia uzatvoriť písomne, inak sú neplatné. To znamená, 

že ak by boli dohodnuté v akejkoľvek inej forme, ako napr. v ústnej alebo konkludentnej, išlo 

by o absolútnu neplatnosť právneho úkonu v súlade s § 17 Zákonníka práce, tzn. takýto práv-

ny úkon by nikdy neexistoval (pri „voľnejšom“ výklade Zákonníka práce by sme mohli uva-

žovať, že nedodržanie predpísanej formy spôsobuje transformáciu príslušnej dohody na pra-

covný pomer, naopak, „striktný“ výklad pri nedržaní formy znamená, že ide o nelegálnu prá-

cu a nelegálne zamestnávanie so všetkými sankciami). Pri dohode o vykonaní práce nie je v 

zákone výslovne potvrdená povinnosť zamestnávateľa, aby jedno vyhotovenie (exemplár) 

dohody poskytol zamestnancovi (ide pritom inak o „štandardnú“ povinnosť subjektu, ktorý je 

voči zamestnancovi vo vzťahu nadriadenosti, t. j. zamestnávateľa, potvrdenú aj v rôznych 

iných ustanoveniach Zákonníka práce, ako napr. v § 42 ods. 1 v súvislosti s uzatváraním pra-

covnej zmluvy alebo v § 60 ods. 3 pri dohode o skončení pracovného pomeru).
13

 Dohoda 

o vykonaní práce je jedinou z dohôd, ktorá nie je vymedzená druhom práce, ale výsledkom 

práce, resp. pracovnou úlohou a jej rozsahom (§ 226 ods. 1 Zákonníka práce). 

 Zamestnávateľ je oprávnený uzatvoriť so zamestnancom dohodu o vykonaní práce v 

rozsahu, ktorý nepresiahne spolu 350 hodín
14

 v kalendárnom roku (pri ustanovenom týžden-

nom pracovnom čase 40 hodín je pracovný čas zamestnanca v pracovnom pomere v Sloven-

skej republike pri komplexnom zohľadnení všetkých nepretržitých denných a týždenných 

odpočinkov, ako aj dovolenky za kalendárny rok a dní pracovného pokoja, cca 1840 hodín v 

kalendárnom roku).
15

 Dohoda o vykonaní práce je špecifická aj v tom zmysle, že do jej rozsa-

hu práce sa započítava i práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej 

dohody (§ 226 ods. 1 Zákonníka práce), čo pri ostatných dohodách neplatí.  

Medzi podstatné (obligatórne) náležitosti tejto dohody zákon zaraďuje vymedzenie 

pracovnej úlohy,
16

 dohodnutie odmeny za jej vykonanie, ako aj dobu, v ktorej sa má pracovná 

úloha vykonať (rozsah práce sa určuje iba v tom prípade, ak nevyplýva priamo z vymedzenia 

pracovnej úlohy). Zákonník práce zároveň vylučuje situáciu, aby deň uzatvorenia dohody 

o vykonaní práce bol rovnaký s dňom, kedy zamestnanec začína vykonávať pracovnú úlohu – 

tu platí, že deň uzatvorenia dohody musí predchádzať dňu, v ktorý sa výkon pracovnej úlohy 

                                                 
12

 Smerom do budúcnosti nemožno vylúčiť, že odvodové povinnosti budú v pracovnom a sociálnom zákonodar-

stve pri dohodách zavedené, aby sa predchádzalo účelovému „zneužívaniu“ dohôd zamestnávateľmi, keďže 

skutočný dôvod ich využívania neraz spočíva práve vo využití možnosti „oslobodiť sa“ od sociálnych odvodov, 

resp. ich minimalizovaní. 
13

 Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi jedno vyhotovenie dohody sa inak uplatňuje tak pri do-

hode o brigádnickej práci študentov (§ 228 ods. 1), ako aj pri dohode o pracovnej činnosti (§ 228a ods. 2). 

V Zákonníku práce však môžeme nájsť i takú právnu úpravu, ktorá pri právnych úkonoch v prípade vzniku, 

zmeny alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov nevyžaduje dodržanie povinnosti zamestnávateľa, aby zamest-

nancovi bol poskytnutý aspoň jeden písomný exemplár príslušného prejavu vôle (ide napr. o § 54 Zákonníka 

práce a tzv. dohodu o zmene pracovného pomeru v obsahu).    
14

 Dohodu o vykonaní práce bolo možné pôvodne uzatvoriť v rozsahu najviac 300 hodín v kalendárnom roku, 

zvýšenie maximálneho prípustného limitu sa zrealizovalo na základe zákona č. 348/2007 Z. z., ktorým sa menil 

a dopĺňal Zákonník práce (s účinnosťou od 1. septembra 2007). 
15

 Percentuálny podiel 350 hodín z 1840 hodín je približne 19% (zákonná litera, aby všetky dohody boli využí-

vané na príležitostné práce, je týmto splnená, a to aj preto, že analogickým prepočtom získame podiel pri dohode 

o pracovnej činnosti vo výške najviac 25% a dohode o brigádnickej práci študentov najviac 50%).  
16

 Nejde o opakovanie pracovných úloh (cyklickosť). 
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začína. Dohoda o vykonaní práce „potláča“ zo všetkých troch dohôd najviac spoločenský cha-

rakter pracovnoprávnych vzťahov, pretože zamestnanec vykonáva pracovnú úlohu bez potre-

by začlenenia sa do pracovného kolektívu zamestnávateľa, tzn. miera „samostatnosti“ plnenia 

jeho pracovnej úlohy je tu maximálne exponovaná (dohodu o vykonaní práce je možné 

v tomto kontexte považovať za „príbuzný“ zmluvný typ občianskoprávnej zmluvy o dielo, av-

šak s tým, že ide o dohodu, na základe ktorej sa nevykonáva „práca“, ale „závislá práca“). 

 Právna úprava neurčuje všeobecné podmienky a spôsoby „skončenia“ dohody o vyko-

naní práce (napr. v zmysle výpovede s príslušnou výpovednou dobou), ale situácie, kedy tak 

zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, môžu od dohody „odstúpiť“. Možnosť zamestnávateľa 

odstúpiť od dohody je podmienená výlučne skutočnosťou, ak zamestnanec pracovnú úlohu 

nevykonal v dohodnutej dobe. Na druhej strane zamestnanec je od dohody oprávnený odstú-

piť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať z toho dôvodu, že mu zamestnávateľ neutvoril do-

hodnuté pracovné podmienky.
17

  

V zásade platí, že odmena v plnej výške za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po 

dokončení a odovzdaní práce, okrem prípadu, ak časť odmeny je splatná už po vykonaní urči-

tej časti pracovnej úlohy
18

 (zamestnávateľ ani zamestnanec nemôžu o takomto postupe jedno-

stranne rozhodnúť – musí ísť o vzájomnú dohodu). Rovnako môže dôjsť k tomu, že odmena 

zamestnanca za vykonanú prácu bude znížená, a to v prípade, ak 1) vykonaná práca nezodpo-

vedá podmienkam dohodnutým v dohode o vykonaní práce, 2) zamestnávateľ so zamestnan-

com zníženie odmeny prerokoval (ide o kumulatívne znaky). Hoci to zo znenia Zákonníka 

práce výslovne nevyplýva, domnievame sa, že prerokovanie musí predchádzať zníženiu od-

meny, tzn. realizuje sa „vopred“, rovnako podmienka „prerokovania“ túto dohodu pomerne 

liberalizuje, keďže sa nevyžaduje „dohoda“ oboch účastníkov (podmienku prerokovania je 

možné vnímať iba ako určitý formálny krok, ktorý nemusí predstavovať skutočnú prekážku 

„svojvoľného“ rozhodnutia zamestnávateľa o znížení odmeny). 

 Smrť účastníkov dohody o vykonaní práce rieši Zákonník práce iba jednosmerne – ak 

zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky pou-

žiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených 

nákladov nezaniká, naopak, stáva sa súčasťou dedičstva.  

 

III. Dohoda o pracovnej činnosti 

 

 Právna úprava dohody o pracovnej činnosti vyplýva z dikcie § 228a ods. 1-3 Zákonní-

ka práce. Podobne ako dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov, aj 

dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Predpísaná pí-

somná forma s doložkou neplatnosti znamená pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov vyš-

šiu mieru právnej istoty, resp. nižšiu mieru dôkaznej núdze v situácii, ak by sa v budúcnosti 

dovolávali ochrany svojich práv, príp. plnenia povinností zo strany druhého účastníka, a to 

napr. v rámci súdnych konaní na všeobecných súdoch. Medzi základné povinnosti zamestná-

vateľa patrí povinnosť poskytnúť minimálne jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti 

zamestnancovi. Táto dohoda je spolu s dohodou o brigádnickej práci študentov špecifikovaná 

druhom práce, a nie výsledkom práce (dohoda o vykonaní práce).  

 Najvyšší prípustný rozsah dohody o pracovnej činnosti, ktorá sa do Zákonníka práce 

vrátila novelou v roku 2007, a to predovšetkým z dôvodu zvýšenia flexibility pracovnopráv-

                                                 
17

 Ak zamestnancovi vznikne škoda, zamestnávateľ je povinný ju nahradiť (všeobecné a osobitné podmienky 

náhrady škody pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vyplývajú z § 225 Zákonníka 

práce a 8. časti Zákonníka práce). 
18

 Zákon týmto nepriamo vylučuje priebežné odovzdanie časti práce, hoci v praxi sa neraz týmto spôsobom po-

stupuje.  



83 

 

nych vzťahov,
19

 je maximálne 10 hodín týždenne. Ustanovenie § 228a ods. 2 Zákonníka práce 

vymedzuje jej podstatné (obligatórne) náležitosti, ktorými sú 1) dohodnutá práca (určená 

druhovo), 2) odmena za vykonanú prácu (dohodnutá so súhlasom oboch účastníkov), 3) roz-

sah pracovného času (nerozhoduje o ňom jednostranne zamestnávateľ, naopak, nevyhnutná je 

dohoda zamestnávateľa so zamestnancom), 4) doba trvania dohody (pri tejto dohode môže ísť 

o určitú dobu, ktorú zákon síce neobmedzuje, avšak nepriamo sú vylúčené neprimerané dlhé 

obdobia, keďže vo vzťahu ku všetkým dohodám sa uplatňuje pravidlo, že sa majú využívať 

„príležitostne“, resp. o neurčitý čas). Právna úprava skončenia dohody o pracovnej činnosti (V 

dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť 

len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia ne-

vyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému 

dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, kto-

rá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila) je doslovne takmer identická
20

 

s právnou úpravou skončenia dohody o brigádnickej práci študentov – ide o zbytočnú legisla-

tívnu duplicitu, ktorá by mohla byť nahradená napr. takouto formuláciou: „Podmienky skon-

čenia dohody o pracovnej činnosti sú rovnaké ako pri dohode o brigádnickej práci študentov, 

ak nie je ustanovené inak“.   

 

IV. Dohoda o brigádnickej práci študentov 

 

 Ustanovenia § 227 – 228 Zákonníka práce precizujú právnu úpravu dohody o brigád-

nickej práci študentov. Na rozdiel od pracovnej zmluvy platí,
21

 že dohoda o brigádnickej práci 

študentov musí byť uzatvorená písomne, inak je absolútne neplatná. V prípade všetkých troch 

dohôd je doložka neplatnosti prepojená na predpísanú písomnú formu, to znamená, že zákon 

ostatné formy právnych úkonov (ústnu, konkludentnú) výslovne vylučuje, resp. postihuje ich 

absolútnou neplatnosťou (§ 17 Zákonníka práce). Podobne ako pri dohode o pracovnej čin-

nosti aj tu je zamestnávateľ povinný poskytnúť jedno vyhotovenie dohody zamestnancovi (je 

nejasné, prečo zákonodarca nepotvrdil túto povinnosť aj v právnej úprave dohody o vykonaní 

práce).  

 Neopomenuteľným predpokladom uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov 

je objektívne a nespochybniteľné preukázanie právneho statusu študenta (napr. na základe 

potvrdenia o návšteve školy), a to fyzickej alebo právnickej osobe (potenciálnemu zamestná-

vateľovi) zo strany fyzickej osoby (potenciálneho zamestnanca). Uvedená povinnosť sa však 

v nadväznosti týka aj zamestnávateľa v prípade, ak u neho vykonáva kontrolu dodržiavania 

pracovnoprávnych predpisov inšpekcia práce a preukázanie tejto povinnosti požaduje (logická 

je požiadavka, aby fyzická osoba bola v právnom postavení študenta nielen pri uzatváraní 

tejto dohody, ale aj počas celého obdobia jej existencie).
22

 Sme toho názoru, že so stratou 

štatútu študenta by mala byť spojená objektívna právna skutočnosť, ktorej právny následok 

spočíva v zániku tejto dohody, t. j. jej skončení zo zákona (v právnej úprave by mohla byť 

zahrnutá povinnosť zamestnanca, aby zamestnávateľa o strate štatútu študenta, ak k tomu dô-

jde, bezodkladne informoval). Nie je rozhodujúce, či ide o študenta v externej alebo dennej 

                                                 
19

 Išlo o jednu z tzv. „veľkých“ noviel Zákonníka práce – zákon č. 348/2007 Z. z., ktorý vstúpil do účinnosti dňa 

1. septembra 2007 (dohoda o pracovnej činnosti bola pôvodne zrušená zákonom č. 210/2003 Z. z., ktorým sa 

menil a dopĺňal Zákonník práce s účinnosťou od 1. júla 2003). 
20

 Rozdiel v dikcii skončenia oboch dohôd je de facto iba zanedbateľný, kedy § 228a ods. 3 používa predložku 

„na“ prípady a § 228 ods. 2 „pre“ prípady (význam analyzovaných ustanovení to však nemení). 
21

 Podľa § 42 Zákonníka práce sa písomná forma pracovnej zmluve iba odporúča, keďže tu absentuje tzv. dolož-

ka neplatnosti.  
22

 To neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného 

semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. 
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forme vysokoškolského štúdia, príp. žiaka strednej školy,
23

 nesmie však ísť o fyzickú osobu, 

ktorá nedovŕšila 15 rokov veku alebo dovŕšila 15 rokov veku, ale neukončila povinnú školskú 

dochádzku (§ 11 ods. 4 Zákonníka práce). Rovnako „prísny“ by mal byť výklad zákona aj 

v situácii, ak by bol študent zároveň zamestnancom v pracovnom pomere, podnikateľom ale-

bo osobou samostatne zárobkovo činnou – s takouto fyzickou osobou by nemalo byť možné 

uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov.  

Obdobne ako ostatné dve dohody aj dohoda o brigádnickej práci študentov je z hľadi-

ska jej maximálneho rozsahu obmedzená zákonom. Toto obmedzenie je v prostredí aplikačnej 

praxe spravidla vnímané ako zbytočná „prekážka“ – tu sme toho názoru, že legitimita uvede-

ného obmedzenia je absolútna, pretože základnou povinnosťou žiaka alebo študenta by nemal 

byť výkon práce, ale dôsledná a úspešná príprava na budúce povolanie – limity v tejto súvis-

losti sú prejavom ochrannej funkcie pracovného práva. Podľa § 227 ods. 2 Zákonníka práce 

nemožno pri tejto dohode vykonávať prácu v rozsahu, ktorý prekračuje v priemere polovicu 

určeného týždenného pracovného času. Pojem „určený pracovný čas“ nie je úplne presný, 

pretože možno dôvodne predpokladať, že zákonodarca mal na mysli „ustanovený pracovný 

čas“, ktorého maximálne rozsahy vyjadrené v týždňovom rozpätí sú potvrdené v § 85 Zákon-

níka práce (pojmy „určenie“ a „ustanovenie“ je ale možné považovať pre tento účel za syno-

nymá). Dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posu-

dzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie za 12 mesiacov (z uvedeného 

môžeme identifikovať dve rozhodujúce skutočnosti, po prvé, dohodu o brigádnickej práci 

študentov je možné uzatvoriť na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov, pretože tieto neobmedzujú 

jej rozsah, iba vymedzujú „priemerované obdobie“,
24

 po druhé, dohodnutá môže byť najviac 

v rozsahu 20 hodín týždenne, aby nedošlo k prekročeniu polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času, ktorý je podľa § 85 ods. 5 Zákonníka práce najviac 40 hodín týždenne). 

Rozsah 12 mesiacov neznamená obdobie kalendárneho roka (od 1. januára do 31. decembra), 

zároveň však v zákone nie je uvedené ani to, že by malo ísť o 12 mesiacov „bezprostredne po 

sebe nasledujúcich“, čo nevylučuje možnosť, aby sa výkon závislej práce v určitých obdo-

biach nerealizoval a zamestnancovi bolo poskytnuté napr. pracovné voľno bez náhrady mzdy 

(pripúšťame, že ide o teoretický a „hraničný“ výklad). 

   Dohoda o brigádnickej práci študentov má určené podstatné (obligatórne) náležitosti: 

druh práce (dohodnutá práca), odmena (dohodnuté plnenie zo strany zamestnávateľa za vy-

konanú prácu), rozsah (v zmysle trvania dohodnutého pracovného času), doba (v zmysle exis-

tencie dohody, na aké obdobie bola uzatvorená), štatút študenta (preukázanie tejto skutočnosti 

musí byť vnímané ako neoddeliteľná súčasť dohody).
25

 V dohode je možné dohodnúť spôsob 

jej skončenia. Ak z jej obsahu nevyplýva, akým spôsobom môže byť dohoda skončená, mož-

no ju skončiť 1) dohodou účastníkov k dohodnutému dňu, alebo, 2) výpoveďou bez uvedenia 

dôvodu s 15 dňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť v deň, kedy bola písomná výpo-

veď doručená (pre plynutie výpovednej doby tu platia iné pravidlá, ako pri výpovedi z pra-

covného pomeru, ktorá plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesia-

ci, kedy výpoveď bola doručená). Odchýlky v porovnaní s právnou úpravou pracovného po-

meru môžeme vypozorovať aj pri forme výpovede, keďže pri tejto dohode nie je písomná 

forma výpovede spojená s doložkou neplatnosti (doručenie výpovede ako všeobecná hmot-

noprávna podmienka však ostalo). Dohodu o brigádnickej práci študentov je prípustné skon-

                                                 
23

 Pojmy „študent“ a „žiak“ považujeme pre účely dohody za obsahové synonymá, ak takáto fyzická osoba dis-

ponuje pracovnoprávnou subjektivitou. 
24

 Zákonník práce v znení § 228 ods. 2 prvá veta potvrdzuje, že „dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzat-

vára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas“ (obdobie 12-tich mesiacov je teda obdobím, ktoré je rozhodujúce 

pre posúdenie skutočnosti, či nedošlo priemerovaním pracovného času k prekročeniu ½ ustanoveného týždenné-

ho pracovného času, ale je irelevantné k určeniu minimálnej alebo maximálnej doby trvania tejto dohody).  
25

 Pozri § 228 ods. 1-2 Zákonníka práce. 



85 

 

čiť aj okamžite, ak bolo dohodnuté, že pre prípady, pre ktoré je možné skončiť okamžite pra-

covný pomer,
26

 sa okamžite skončí aj táto dohoda. 

 

V. Záver 

 

 Deviata časť Zákonníka práce (§ 223 – 228a) upravuje tzv. dohody o prácach vykoná-

vaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, 

dohoda o brigádnickej práci študentov), na základe ktorých dochádza k výkonu závislej práce 

zamestnanca v prospech zamestnávateľa, avšak nie v pracovnom pomere (z formálneho hľa-

diska, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že Zákonník práce sa vzťahuje na tieto dohody iba 

v obmedzenom rozsahu). Predmetná právna úprava obsahuje niekoľko osobitných hmotnop-

rávnych podmienok, ktoré tieto právne formy účasti fyzických osôb v pracovnom procese 

regulujú (napr. nie je možné ich uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany autorské-

ho zákona, príp. na plnenie úloh a zabezpečovanie potrieb zamestnávateľa môžu byť využíva-

né iba výnimočne – príležitostne).  

Za najvýznamnejší prínos spracovaného vedeckého článku považujeme tieto závery, 

po prvé, v právnej úprave dohôd sa nachádzajú niektoré terminologické nepresnosti (napr. 

pojmy „určený pracovný čas“ a „ustanovený pracovný čas“), po druhé, v niektorých prípa-

doch, kedy zákonodarca vymedzuje príslušné obdobia (rozsahy), nie je zrejmé, či ide napr. o 

„akékoľvek kalendárne mesiace“ alebo „kalendárne mesiace bezprostredne nasledujúce za 

sebou“, po tretie, pri niektorých dohodách (napr. dohoda o pracovnej činnosti a dohoda 

o brigádnickej práci študentov) sa vyskytuje obsahovo takmer úplne totožná právna úprava 

(hmotnoprávne podmienky skončenia uvedených dohôd), ktorá vytvára zbytočnú textovú 

duplicitu – „racionalizácia“ normatívneho textu Zákonníka práce, ktorého rozsah v zásade 

s každou ďalšou novelou iba „narastá“, by mohla sledovať v budúcnosti i odstraňovanie po-

dobných „zbytočností“, po štvrté, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

predstavujú v porovnaní s právnou úpravou pracovného pomeru atypické formy právnych 

vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom pri výkone závislej práce, a to nielen 

z dôvodu, že musia byť využívané iba príležitostne, ale rovnako s ohľadom na skutočnosť, že 

sa na nevzťahujú všetky časti Zákonníka práce ani osobitné právne predpisy, po piate, stabili-

ta obsahového znenia 9. časti Zákonníka práce je značne narušovaná neprimeranou intenzitou 

zásahov zo strany zákonodarcu, kedy takmer každá novela smeruje aj do tejto oblasti (príkla-

dom je dohoda o pracovnej činnosti, ktorá bola v roku 2003 v Zákonníku práce zrušená 

a v roku 2007 do neho opätovne vrátená), po šieste, pracovná zmluva predstavuje výlučný 

spôsob založenia pracovného pomeru a zároveň jeho hlavnú formu – dohody sú budované na 

„voľnejšej“ a viac súkromnoprávnej legislatíve, pričom vo vzťahu k pracovnému pomeru pô-

sobia ako jeho doplnkové formy, po siedme, vývoj právnej úpravy dohôd smerom pro futuro 

je nejasný a neistý, objavujú sa dokonca názory, že by mali byť zrušené (v tejto súvislosti sa 

poukazuje najmä na skutočnosť, že ide o právny inštitút, ktorý nemá v právnom systéme Eu-

rópskej únie svoje miesto), po ôsme, navrhujeme, aby sa na právnu úpravu dohôd vzťahoval 

tak zákon o minimálnej mzde, ako aj ustanovenie § 120 Zákonníka práce („Minimálne mzdo-

vé nároky“), pretože prílišná flexibilita a liberálnosť dohôd môže zakladať voči ich subjektom 

(najmä zamestnancom) neprimerané, neodôvodnené a permanentné znevýhodnenia (v kompa-

rácii s porovnateľnými účastníkmi pracovného pomeru), ktoré nie je možné „ospravedlniť“ 

(tzn. de facto i de iure môže ísť o negatívnu diskrimináciu).  

 Súčasne sa domnievame, že je nevyhnutné, aby sa na dohody vzťahovali v budúcnosti 

tiež niektoré ďalšie časti, resp. ustanovenia Zákonníka práce (hoci v obmedzenom rozsahu). 

Táto požiadavka je potvrdená už v znení Ústavy Slovenskej republiky (článok 36), podľa kto-

                                                 
26

 Pozri § 68-70 Zákonníka práce. 
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rého sa zamestnancom zaručujú spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, a to aj v 

zmysle poskytovania minimálnej platenej dovolenky na zotavenie, odmeny postačujúcej na 

dosiahnutie dôstojnej životnej úrovne, ochrany pred diskrimináciou, minimálnych denných 

odpočinkov alebo nepretržitých odpočinkov zamestnanca v týždni a pod. Je preto potrebné, 

aby 9. časť Zákonníka práce zohľadňovala skutočnosť, že ide o „zamestnancov“, a nie nejaké 

druhotriedne fyzické osoby, ktorým nebudú priznané fundamentálne ústavnoprávne práva. 

Právna úprava dohôd musí rovnako reflektovať na právny systém Európskej únie – napr. 

Smernica 2003/88/ES o pracovnom čase, ktorá má v zmysle článku 7 ods. 5 Ústavy Sloven-

skej republiky prednosť pred vnútroštátnym právom, nebola vo vzťahu k dohodám do práv-

neho poriadku Slovenskej republiky vôbec transponovaná (tu sa zdá ako racionálne, aby sa na 

dohody vzťahovali napr. obmedzenia ohľadom pracovného času, ktoré vyplývajú inak z § 85 

Zákonníka práce).     
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Summary 
 

 The object of the scientific article is the legislation, that regulates the agreements on 

work performed outside the employment relationship, which is contained in the 9th part of the 

Law no. 311/2001 Coll. Labour Code as amended. Authors of the processed article are focu-

sed on the analysis of the work performance agreement, agreement on temporary jobs of stu-

dents, agreement on work activity, as well as on the analysis of the general characteristics of 

all these agreements, which were examined by various scientific methods. Part of the article 
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are several proposals to amend the current legislation, respectively exploring the possibilities 

of its normative development towards the future.  
 

Kľúčové slová: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru („dohody“), zá-

vislá práca, zamestnanec, zamestnávateľ, pracovnoprávne vzťahy, dohoda o vykonaní práce, 

dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov. 
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Magistrátska tvorba práva za Rímskej republiky a principátu 

 

JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

 

I. Úvod 

 

V 3. storočí pred n. l. v stredomorskej oblasti začínal zosilňovať vplyv Ríma, ktorý z 

pôvodne mestského štátu (polis) prerástol v svetové impérium. V 2. storočí pred n. l. Rimania 

ovládli skoro celý vtedajší civilizovaný svet a politicky i hospodársky si postupne podmanili 

Grécko. Na rozdiel od Grékov, ktorí mali obdivuhodný zmysel pre transcendentnosť, 

racionalitu a abstrakciu, Rimania mali silne vyvinutý zmysel pre skutočnosť, konkrétne fakty, 

poriadok a organizáciu, čo ich predestinovalo k vytvoreniu nadčasového a dokonalosťou 

preniknutého systému civilného práva, ktoré recipovali rozličné národy.
1
 

Rímske občianske právo (ius civile) pôvodne platilo len pre rímskych občanov
2
 

(princíp personality) a upravovalo vzťahy medzi rímskymi občanmi navzájom a taktiež medzi 

občanmi a štátom. Právnik Gaius vo svojich Inštitúciách uvedenú skutočnosť vyjadril týmito 

slovami: „Všetky národy, ktoré sa riadia zákonmi a obyčajmi, užívajú sčasti svoje vlastné, 

sčasti právo spoločné všetkým ľuďom, lebo právo, ktoré si ktorýkoľvek národ sám pre seba 

ustanovil, to sa nazýva jeho vlastným občianskym právom, akoby vlastným právom jeho obce“ 

(Gai. Inst. I, 1). Občianske právo bolo obsiahnuté v zákonoch a iných im na roveň 

postavených prameňoch, napríklad v uzneseniach plebsu, senátu, v cisárskych nariadeniach 

atď. 

 S územným rozvojom Rímskej ríše sa postupne začali prejavovať nedostatky rímskeho 

občianskeho práva, a to najmä v dvoch skutočnostiach. Princíp personality brzdil styky Ri-

manov s ostatným obyvateľstvom. Boli to predovšetkým hospodárske a obchodné kontakty, 

na ktorých mali osobitný záujem tak rímski občania (ako súkromníci), ako aj obyvateľstvo 

celej ríše. Druhým negatívnym fenoménom rímskeho občianskeho práva bola jeho veľká for-

málnosť, ktorá spôsobovala nepružnosť v styku rímskych občanov s ostatnými obyvateľstvom 

ríše. Bolo extrémne dôležité uvedené nedostatky odstrániť. Prostriedok sa našiel v právomoci 

rímskych magistrátov, predovšetkým prétorov. 

 Rímski magistráti (magistratus populi Romani) boli v zásade vykonávateľmi zákonov, 

plebiscitov, prípadne uznesení senátu. Niektorí z nich, spravidla tí vyšší (magistratus maio-

res), boli obdarení aj právotvornou pôsobnosťou, to znamená, že v rámci vládnej a správnej 

právomoci im patrilo dôležité ius edicendi (tzv. nariaďovacie právo), ktoré mohli oznámiť 

ústne (coram) alebo písomne (edictum). Veľmi významné boli najmä súdne edikty, ktoré sa 

dotýkali výkonu súdnej právomoci (jurisdikcie), a to riešenia sporov medzi rímskymi občan-

mi. Uvedenú jurisdikciu mali len títo úradníci: mestský a cudzineckí prétor, kurulský edil. 

V provinciách súdnu právomoc mali miestodržiteľ a finančný kvestor. 

 

II. Magistrátske právo za republiky 

 

 Pre obdobie republiky je charakteristické, že Rimania zrušili monarchiu a kráľa nahra-

dili dvoma na jeden rok volenými úradníkmi (magistratus), ktorých nazvali konzulmi a ktorí 

boli obdarení najvyššou úradnou mocou (imperium). V rámci tejto moci im patrilo aj právo 

rozhodovať spory a vôbec usmerňovať a vykonávať súdnictvo (iurisdictio). Rovnako im patri-

lo vydávať všeobecne i osobitne platné nariadenia (ius edicendi). 

                                                 
1
 Brtko, R.: Koncepcia prirodzeného práva v antickom Ríme. In Policajná teória a prax, no. 2, 2012, s. 88. 

2
 Cisár Caracalla (v snahe tesnejšie pripútať provincie k ríši a zabrániť vnútornej kríze ohrozujúcej jednotu ríše) 

v roku 212 n. l. priznal rímske občianstvo všetkým slobodným obyvateľom provincií (constitutio Antoniana de 

civitate). 
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Od roku 367 pred n. l. v zmysle licionovsko-sextiovských zákonov (leges Liciniae 

Sextiae) bol výkon spravodlivosti zverený aj prétorovi (praetor urbanus),
3
 ktorý sa stal ústav-

ným zástupcom konzulov. Právomoc prétorov sa týkala oblasti súdnictva, administratívy 

a kultu, pričom u prétorov sídliacich v Ríme ťažisko činnosti bolo v súdnictve. Prétor bol spo-

čiatku len jeden a ako taký bol považovaný len za zástupcu a pomocníka konzulov. Neskôr 

naň prešla celá jurisdikcia konzulov. Od konca prvej púnskej vojny (264 pred n. l.) bol počet 

prétorov zvýšený na dvoch. Zároveň ich jurisdikcia bola rozdelená na jurisdikciu medzi rím-

skymi občanmi (iurisdictio urbana) a medzi cudzincami (iurisdictio peregrina). O rozdelení 

jurisdikcie rozhodoval lós. Prétorov, ktorému pripadla „iurisdictio urbana“, sa nazýval mest-

ský (praetor urbanus) a ktorému pripadla „iurisdictio peregrina“, sa nazýval cudzinecký 

(praetor peregrinus). V ostatných oblastiach činnosti neboli medzi nimi rozdiely, t. j. obaja 

mali rovnaké impérium a rovnakú potestas, ale napriek tomu mestský prétor bol považovaný 

za vyššieho (praetor maior) a v neprítomnosti konzulov mal dozor nad mestom Rímom. Do-

bývanie provincií spôsobilo, že prétorské kolégium sa postupne rozširovalo na 4, 6, 8 

a koncom republiky až na počet 16 prétorov. Na rozdiel od miestodržiteľov všetci prétori pô-

sobili v meste Ríme, z ktorého sa mohli vzdialiť len na dobu najviac desať dní. Vekový cen-

zus určila lex Villia annalis nad 40 rokov, za cisárstva nad 30 rokov.  

Prétor bol teda konzulom podriadený (ako ich collega minor, t. j. mal menšie právo-

moci - imperium minus). Motívy takejto zmeny neboli len politické, ale rozhodovali aj iné 

skutočnosti, ako napríklad rastúce vojenské povinnosti konzulov, ktoré ich nútili k dlhému 

pobytu mimo mesto,
4
 ale aj potreba uskutočnenia výnimky z princípu kolegiality pri rozhodo-

vaní sporov v oblasti civilného súdnictva, kde sa vyžadovalo jednoznačné rozhodnutie. Aj 

napriek uvedenému, súdnictvo nebolo vyradené z aktov najvyššej vládnej moci konzulov, ale 

založením pretúry bol jednoducho vytvorený tretí menší kolega konzulov (collega minor), 

ktorý mal nižšiu vládnu moc (impérium minus), to znamená, že jeho moc bola fakticky obme-

dzená len na oblasť civilnej súdnej správy v meste (Urbs) a nazývala sa iurisdictio.
5
 

Prétorova jurisdikcia zohrala extrémne dôležitú úlohu pri rozvoji rímskeho súkromné-

ho práva. Prétor, prísne vzaté, nemal zákonodarnú moc, a teda nemohol tvoriť občianske prá-

vo (praetor ius facere non potest), lebo jeho moc sa obmedzovala na výkon súdnictva. Ale 

prostredníctvom svojich pomocných prostriedkov v skutočnosti (de facto) prispieval k tvorbe 

súkromného práva. Konkrétne išlo o to, že prétor z materiálneho hľadiska uznal nároky, ktoré 

boli civilnému právu cudzie, alebo nepoužívaním zastaraných noriem a pripustením nových 

foriem zmierňoval prísnosť starého civilného práva. Týmto spôsobom sa právo bez zásadného 

spolupôsobenia zákonodarcu prostredníctvom súdnej praxe prétorov prispôsobovalo hospo-

dárskemu vývoju. Prétor teda fakticky zdokonaľoval súkromné právo prostredníctvom princí-

pu zmluvnej dôvery (fides) a spravodlivosti (aequitas). Právotvorná činnosť prétora sa 

z formálneho hľadiska uskutočňovala pomocou nových technických prostriedkov, o ktorých 

budeme pojednávať neskôr. Len malé percento prétorov profesionálne ovládalo právne nor-

my. Za ich rozhodnutiami zvyčajne boli významní právnici, ktorí prétorovi poskytovali práv-

ne rady.
6
 

                                                 
3
 Výraz prétor (lat. praetor) pochádza z „praeire“ (ísť vpredu). „Prae-itor“ (chodiaci vpredu) znamená veliteľ, 

náčelník. 
4
 „A keďže konzuli často opúšťali mesto pre vojny so susedmi, aby bol niekto, kto by mohol v obci vyhlasovať 

právo, stalo sa, že sa volil aj prétor, ktorý sa nazýval mestský, pretože vykonával právo v meste“ (Dig. I, 2, 2, 

27.) 
5
 Stotožňujeme sa s nemeckým právnym romanistom Franzom Wieackerom, ktorý o význame prétora napísal: 

„Tradicionalizmus zákonov a starých právnikov by sotva vyviedli rímske právo zo starobylej obmedzenosti. 

K plnému ovládnutiu života ho splnomocnil až mocenský príkaz prétora“; Wieacker, F.: Der Prätor. Gerichtshe-

rrschaft und Rechtsgang, Vom römischen Recht, Stuttgart 1961, s. 83-127. 
6
 Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M.: Základy rímskeho práva. Bratislava: VO PF UK, 1997, s. 38. 
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Prétor teda osobitným spôsobom vytváral nové právo najmä aplikáciou princípu ae-

quitas (slušnosti, spravodlivosti) a bona fides.
7
 Preto sa tu hovorí o tzv. prétorskom (ius prae-

torium) alebo všeobecnejšie o úradníckom (ius honorarium) práve, ktorého podstatu právnik 

Marcián vyjadril nasledovne: „honorárne právo je živý hlas civlného práva“ (Marcianus D I, 

1, 8). 

Okrem prétorov, jurisdikčná právomoc patrila aj kurulským edilom, ktorých úrad vzni-

kol v roku 367 pred n. l. z podobných pohnútok patricijov ako pretúra a kvestúra, t. j., aby 

časť konzulskej právomoci (ktorú mohli získať už aj plebejci) prešla na iných úradníkov, kto-

rými sa mohli stať len patricijovia. Plebejci si však onedlho (v r. 364 pred n. l.) vymohli prí-

stup aj k tejto magistratúre. Motívy vzniku kurulských edilov boli predovšetkým praktické. 

V súvislosti s vzrastom rímskeho panstva bolo potrebné odbremeniť konzulov od menej dôle-

žitých záležitostí týkajúcich sa len mesta Ríma. Kurulskí edili boli dvaja a každoročne ich 

volili comitia tributa. Podobne ako prétori, aj kurilskí edili mali právo prijímať edikty. 

 Napriek zblíženiu obidvoch úradov zostávali medzi nimi rozdiely, takže edilita mala 

trojakú kompetenciu: a) osobitne plebejskú, b) osobitne kurulskú, c) spoločnú. 

 Kompetencia plebejských edilov spočívala v: a) správe plebejskej pokladnice a archívu 

(do ktorého sa ukladali plebiscita, od lex Hortensia aj zákony, na ktorých sa uzniesli concilia 

plebis tributa, iné listiny týkajúce sa plebejcov); b) pomoci tribúnov v kriminálnej jurisdikcii 

(zatýkanie osôb, udeľovať pokuty, zhabať veci); c) poriadaní niektorých hier.  

 Kompetencia kurulských edilov spočívala v: a) civilnej jurisdikcii (riešili spory týkajú-

ce sa predaja dobytka a otrokov na trhovisku a tiež spory v spojitosti s úrazmi spôsobenými 

divokosťou zvierat na verejných cestách); b) usporiadaní niektorých hier (ludi Romani, Maga-

lesia, Floralia); c) venovaní chrámov (len výnimočne).
8
 

 V histórii zabezpečenia súdnej ochrany subjektívnych práv sa v rímskom práve uplat-

nili tri procesné systémy (legisakčný, formulový a kogničný).
9
 Za republiky, keď sa v praxi 

uplatňovali legisakčný a formulový proces, magistrát (spravidla prétor)
10

 zohral v konaní in 

iure dôležitú úlohu. V súkromnom procese prétor nevystupoval ako typický sudca,
11

 a to pre-

to, lebo uvedený proces prebiehal v dvoch fázach: a) pred štátnym súdnym predstaviteľom – 

magistrátom napríklad prétorom (táto fáza sa nazývala in iure) a pred súkromným sudcom – 

rozhodcom (apud iudicem), ktorý nemusel mať právnické vzdelanie a preto si na pomoc pri-

zýval poradcov, najmä z radu právnikov.
12

 

                                                 
7
 Porovnaj Ulpianus D II, 7, 1. 

8
 Železkovová, G.: Stručné dejiny rímskeho štátu. Bratislava : 1959. 

9
 Legisakčný proces bol charakteristický pre obdobie rímskej republiky a od Gaia sa dozvedáme, že bol najstar-

šou formou súdnej ochrany práva (porov. Inst. 4, 11-30). Formulový proces vznikol pravdepodobne už 

v predklasickej dobe popri legisakčnom procese. Napokon Júliov zákon o súkromnom súdnictve zo 17. roku 

pred Kristom v podstate zaviedol ako riadny druh súdneho procesu len ten formulový. Neskôr však aj formulový 

proces začal byť v praxi postupne zatláčaný kogničným procesom, ktorý od roku 342 po Kristovi celkom ovládol 

vybavovanie súkromnoprávnych sporov nielen v poklasickej dobe, ale aj v stredoveku, a ktorý výrazne ovplyvnil 

procesné právo v Európe. Teda tieto tri procesné systémy sa v skutočnosti časovo prelínali. Kvôli prehľadu je 

užitočné uviesť periodizáciu vývoja štátneho zriadenia: a) obdobie kráľovstva (753 – 510 pred n. l.); b) obdobie 

republiky (510 – 27 pred n. l.); c) obdobie principátu (27 pred n. l. – 284 n. l.); d) obdobie absolútneho cisárstva 

– dominátu (284 – 565 n. l.). 
10

 V Itálii bola sporová agenda prétormi vybavovaná aj prostredníctvom poverených súdnych úradníkov a často 

na to používali i miestnych (municipálnych) funkcionárov, ktorí boli volení napr.: iuridici, praefecti iure dicun-

do, duoviri iure dicundo. V provinciách jurisdikciu vykonávali miestodržitelia, ale i legáti a prokonzuli, či iní 

poverení úradníci, ako napríklad quaestores, comites, adsessores, iuridici. 
11

 Je nutné doplniť skutočnosť, že koncom republiky prétori zvyčajne predsedali niektorým trestným konaniam. 
12

 Až v období absolútneho cisárstva sa celý proces (od začiatku až po vynesenie rozsudku, či prípadnú exekú-

ciu) uskutočňoval len pred jedným a tým istým úradníkom – sudcom. Takýto nový spôsob rozhodovania sa na-

zýval slovným spojením „mimoriadny súdny proces“ (extraordinario cognitio) alebo aj „kogničný (preskúmava-

cí) proces“. 
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Prétor (pred ktorým sa teda uskutočňovalo len prvé štádium) v súdnom spore nerozho-

doval meritórne o veci samej. Napriek tomu bola úloha prétora veľmi významná, a to nielen 

z hľadiska jeho štátnej autority nevyhnutnej pre vedenie sporu, ale v konečnom dôsledku aj 

pre tvorbu práva. Vychádzajúc z jeho pozície v spore možno predpokladať, že prétor nefor-

málnym prejednávaním dosahoval taký efekt, ako keby mal zákonodarnú iniciatívu. Osobitne 

vo vzťahu k civilnému právu pôsobil ako element, ktorý rozširuje vzťahy chránené starým 

civilným právom a týmto spôsobom on sám nepriamo vystupoval ako prameň práva.  

 Zvláštne postavenie prétora v prvej fáze procesu bolo pôvodne striktne viazané záko-

nom, to znamená, že prétor mohol dovoliť preskúmavanie a rozhodovanie len tých nárokov, 

ktoré sa doslova opierali o znenie konkrétnej, určitej normy. V tejto súvislosti sa preto prétor 

zvykol charakterizovať označením „minister legum“ (sluha zákonov). 

 Postupom času, ako sa mestský štát Rím rozrastal vo svetové impérium a ako sa 

v praxi začala prejavovať strnulosť, nepružnosť a formálnosť rímskeho právneho poriadku, 

tak vznikali nasledovné situácie. Začali sa objavovať nároky, ktoré sa síce javili ako spravod-

livé, ale v zákonoch zatiaľ nemali oporu. Alebo z druhej strany, v platnosti boli zastarané 

normy, ktorých aplikácia v pokročilejších pomeroch sa taktiež javila ako nespravodlivá. 

V takýchto a podobných situáciách sa prétor (v súlade so zmyslom pre vyššiu spravodlivosť – 

aequitas) odvažoval konať samostatne a z titulu autority svojho štátneho úradu povoľoval 

preskúmavanie sporných záležitostí i tam, kde nárok nemal oporu v zákone, alebo naopak 

zamietal súdne konanie tam, kde zákonná norma bola zastaraná.
13

 Podľa učenia rímskych 

právnikov to bola „aequitas“, ktorá viedla prétora pri posudzovaní takýchto prípadov.  

 Bona fides
14

 bola pravdepodobne prvou oblasťou, v ktorej prétor začal uplatňovať 

zmysel pre vyššiu spravodlivosť, a to tým spôsobom, že začal svoju jurisdikciu rozširovať aj 

na nároky z neformálne uzavretých kontraktov (kúpa, nájom, príkazná zmluva, spoločenská 

zmluva). V legisakčnom procese sa takýmto neformálne uzavretým kontraktom nemohla po-

skytnúť právna ochrana, lebo plnenie v rámci nich dohodnuté nebolo garantované formálnym 

právnym úkonom. Keď sa na prelome tretieho a druhého storočia pred n. l. presadila požia-

davka poskytnúť aj takýmto kontraktom záväznosť, tak prétor im začal poskytovať právnu 

ochranu v súdnom spore (nie však podľa civilného práva), ale len na základe zmluvnej dôvery 

(ex fide bona). Postupne sa tak utvorila skupina nárokov nazývaných bonae fidei iudicia. 

Týmto spôsobom bona fides zohrala v rozvoji obligačného práva veľkú úlohu. Vychádzalo sa 

z presvedčenia, že slušnosť, dobrá viera, dobromyseľnosť, zaväzujú práve tak ako zákon. Bo-

na fides bola pomerne neurčitým právnym pojmom, ale v rozvoji i aplikácii práva sa ukázala 

ako veľmi osožná.
15

 

 Prétorské žaloby (actiones honorariae) boli ďalšími technickými prostriedkami, ktoré 

súviseli s jeho jurisdikciou prétora. Pozitívom formulového procesu bola skutočnosť, že bol 

prístupný aj cudzincom (pri sporoch cudzincov medzi sebou a pri sporoch medzi cudzincami 

a rímskymi občanmi) a konanie prétora v časti in iure bolo oveľa aktívnejšie. To znamená, že 

pri formulovom procese v konaní in iure prétor nielen vzal na vedomie tvrdenia sporových 

strán, ale voľne s nimi prediskutoval predmet a okolnosti sporu, ich žiadosti a stanoviská uvá-

žil podľa zásad slušnosti a spravodlivosti a tiež prejavil pred nimi aj svoj názor na to, v akých 

hraniciach sa mu javí požiadavka žalobcu oprávnená. Diskusia sporových strán s prétorom 

nakoniec vyústila do formulácie jednotného stanoviska vo veci sporu. Ak sa medzi stranami 

vytvoril duch protirečenia, strany sa pred prétorom ešte dohodli aj o súkromnom arbitrovi 

a potom prétor písomne skoncipoval žalobnú formulu, v ktorej dosadil sudcu, objasnil skut-

                                                 
13

 Je nutné pripomenúť, že v takýchto prípadoch prétor podstupoval riziko intercesie, resp. podania žaloby pre 

zneužívanie moci. Intercesiu mohol podať iný magistrát rovnakého rangu, napríklad ľudový tribún.  
14

 Dobromyseľne, v dobrej viere, s dobrým úmyslom. 
15

 Bona fides semper praesumiter, nisi mala fide adesse probetur. Dobromyseľnosť sa vždy predpokladá, ak sa 

len nedokáže zlý úmysel. 
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kový stav právneho vzťahu medzi stranami (konkrétne kto, koho, prečo a čo žaluje) a prikázal 

sudcovi žalovaného odsúdiť alebo ho oslobodiť na základe predstavených dôkazov. Žalobná 

formula musela byť vyjadrená v jednej jedinej vete, čo bolo pomerne náročné, a preto sa pré-

tor i procesné strany zvykli radiť o veciach s právnikmi (iurisconsulti). Prétor nevytváral pre 

každý konkrétny prípad novú formulu, ale preberal osvedčené – vzorové formuly, ktoré boli 

uvedené v jeho edikte.
16

 Ochrana subjektívnych práv na základe prétorskej žaloby sa uskutoč-

ňovala tým spôsobom, že prétor priznal príslušnému vzťahu právnu ochranu. Právne pramene 

nám zachovali nasledovné žaloby: fiktívne žaloby, žaloby so zámenou subjektov a žaloby pre 

daný prípad. 

Fiktívne žaloby (actiones ficticiae) – prétor v žalobnej formule nariadil sudcovi, aby 

pracoval s určitou fikciou, t. j. aby si primyslel alebo odmyslel určitý predpoklad, ktorý vyža-

dovalo civilné právo. Prétor v zásade vychádzal z civilného práva a jeho princípy vzťahoval aj 

na také skutkové podstaty, s ktorými civilné právo nepočítalo. Napríklad podľa Zákona XII 

tabúľ a podľa lex Aquilia povinnosť zaplatenia pokuty z dôvodu krádeže veci (furtum) alebo 

z dôvodu bezprávneho poškodenia cudzej veci (damnum iniuria datum) sa vzťahovala len na 

rímskych občanov. Avšak prétor uvedené skutkové stavy rozšíril aj pre cudzincov (peregri-

nov), t. j. sudcovi nariadil, aby si primyslel, že žalobca alebo žalovaný je rímsky občan a nie 

cudzinec. Na fikcii je založená aj známa Publiciánska žaloba, ktorá je nazvaná podľa prétora 

Publicia, ktorý ju okolo roku 70 pred n. l. zaradil do svojho prétorského ediktu a takto sa stal 

podľa rímskej tradície jej tvorcom. Vznik žaloby súvisí aj so vznikom prétorského bonitárne-

ho vlastníctva. Pri jej koncipovaní sa vychádzalo z istej fikcie (predpokladu), že sudca má pri 

posudzovaní sporu považovať právne postavenie žalobcu ako keby bol vlastníkom veci, ktorú 

nadobudol do kviritského vlastníctva vydržaním aj napriek tomu, že konkrétne podmienky 

vydržania (najmä uplynutie potrebnej doby) ešte nenastali. Inými slovami povedané, prétor vo 

vindikačnej formule prikázal sudcovi, aby v prospech žalobcu fingoval uplynutie vydržacej 

doby. Publiciánska žaloba sa aplikovala v dvoch prípadoch: a) niekto prijal od kviritského 

vlastníka mancipačnú vec ex iusta causa, ale len neformálnym spôsobom; b) niekto prijal vec 

ex iusta causa od nevlastníka, ktorý sa dodatočne stal kviritským vlastníkom, napríklad dede-

ním. 

Žaloby so zámenou subjektov – iná osoba sa uvádzala v intencii ako žalovaný dlžník 

(ako napr. syn alebo otrok) a iná osoba v kondemnácii, ktorú mal sudca odsúdiť alebo oslobo-

diť (ako napr. pater familias alebo zástupca). Rímske právo nerozvinulo inštitút zastúpenia. V 

obchodných záležitostiach sa tento nedostatok nahrádzal tzv. nepriamym zastúpením, a to 

najmä prostredníctvom osôb, ktoré boli podriadené moci zastúpeného (boli to osoby alieni 

iuris: synovia, alebo osoby sine iuris: otroci). To viedlo prétora k tomu, že veriteľovi priznal 

žalobu priamo proti zastúpenému nositeľovi moci (napr. pater familias), pričom zaviazanosť 

nepriameho zástupcu zostala nedotknutá. V priebehu tretieho a druhého storočia pred n. l. po 

skončení víťazných púnskych vojen celé Stredomorie ovládli Rimania, a tým sa im otvorili 

veľmi veľké možnosti podnikania a zárobku. Nositelia moci mnohokrát uskutočňovali svoje 

podnikateľské aktivity prostredníctvom podriadených osôb (synov, otrokov). V záujme zvý-

šenia ich dôveryhodnosti voči tretím osobám prétor vytvoril dve žaloby: žalobu z obchodného 

podnikania (actio insistoria) a žalobu z plavebného podnikania (actio exercitoria). 

Žaloby pre daný prípad (actiones in factum conceptae) – nezriedka sa stávalo, že pré-

tor v žalobnej formule uvádzal nejakú hypotetickú skutkovú podstatu bez toho, aby sa odvo-

lával na konkrétnu existujúcu normu. Ak sa takáto skutková podstata ukázala ako pravdivá, 

tak žalovaný mal byť odsúdený. Išlo o situácie, v ktorých prétor považoval za potrebné chrá-

niť určitý vzťah medzi ľuďmi, ktorý bol mimo oblasť civilného práva. Prétor dal takúto skut-

kovú podstatu vzťahu do intencie žaloby a sudcovi uložil odsúdiť žalovaného, ak sa skutková 

                                                 
16

 Brtko, R.: Právne aktivity rímskych prétorov v období rímskej republiky (510 – 27 pred n. l.) In Právne aspek-

ty verejnej správy. Bratislava : VSEMvs, 2010, s. 19-28. 
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podstata ukázala pravdivá. V takýchto prípadoch sudca neskúmal žalobcov nárok ani 

z hľadiska zásad ius civile, ani z hľadiska bona fides, ale skúmal len to, či je skutková podsta-

ta pravdivá.
17

 
 

Formulový proces umožnil na žiadosť procesných strán vložiť do žalobnej formuly 

námietku (excepcio), ktorá bola taktiež výtvorom prétorského práva. Námietka bola proces-

ným prostriedkom, ktorý pomohol, aby rozhodovanie bolo pružnejšie a spravodlivejšie. Ná-

mietka nepopierala žalobcovo právo, ale prostredníctvom nej sa namietalo, že žalobcovo prá-

vo je neopodstatnené (napr. že žalovaný už dlh zaplatil), alebo, že ho iné okolnosti paralyzo-

vali trvale, alebo prechodne. Na námietku žalovaného sa pri rozhodovaní mohlo prihliadnuť, 

len ak bola zahrnutá do formuly. Excepcia predstavovala výnimku z odsúdenia žalovaného, 

ak sa v konaní pred sudcom ukázala ako pravdivá. Námietky sa rozdeľovali na zrušujúce (pe-

remptoriae) a odkladacie (dilatoriae).
18

 Prostredníctvom námietky prétor zmierňoval prísne 

dôsledky civilného práva, lebo ius civile neformálnu dohodu o nevymáhaní (pactum de non 

penendo) neuznávalo – prétor ju však uznal. 

Odmietnutie žaloby (denegare actionem) mohol prétor uskutočniť vtedy, ak bol pre-

svedčený o nespravodlivosti žalobcovho zákonného nároku, hoci podľa ius civile žalobcovi 

žaloba patrila. Takýmto spôsobom prétor zabránil konaniu pred sudcom a vytvoril stav, akoby 

žalobca nemal právo. 

 Prétori vytvorili v edikte ideálny prostriedok úpravy rýchle sa meniacich potrieb hos-

podárskeho a právneho života. Zákon vždy do istej miery „mešká“ za životom. V dobách 

ohromného rozmachu rímskeho štátu, ktorý nastal po púnskych vojnách, Rimania 

v prétorskom edikte vynašli spôsob, ako dynamicky zvládnuť právny život v Ríme a pritom 

neopustiť pôdu zákona. 

 Ius edicendi mali okrem mestského prétora aj cudzinecký prétor, kurulský edil, 

v provinciách miestodržiteľ a správca financií. Pod pojmom edikt sa chápala vyhláška alebo 

oznámenie úradníka národu. Pôvodne sa to robilo len ústne, neskôr spravidla písomne. Pí-

somná forma ediktu bola taká, že text nariadenia bol napísaný na bielej tabuli (album), ktorá 

bola vyvesená na verejne prístupnom mieste, napríklad na fóre, kde sa súdilo. Prétor vydával 

edikt na začiatku svojej ročnej úradnej funkcie a prostredníctvom ediktu informoval občanov 

o zásadách, ktorými sa bude riadiť pri vykonávaní svojho úradu. Vyhláška obsahovala sľub 

právnej ochrany, napríklad: iudicium dabo alebo iudicium non dabo (povolím spor alebo ne-

povolím spor). Pomoc prétora mohla byť široká. Od Ulpiána sa dozvedáme: „[prétor hovorí] 

ak nebudú mať advokáta, ja ho dám nielen tým osobám, ktorým zvykne prétor preukázať takú-

to láskavosť, ale aj nech je to ktokoľvek, kto z určitých príčin alebo horlivosti odporcu alebo 

strachu nenachádza obhajcu“ (D. III, 1, 1, 4). 

Prétor prichádzal so svojím ediktom na začiatku svojho pôsobenia. Častokrát sa stáva-

lo, že mnohé edikty sa v praxi osvedčili, a preto nový prétor ich od svojho nástupcu prevzal. 

Takýto edikt dostal pomenovanie prenosný – edictum tralaticium. Ak sa ukázala potreba, tak 

prétor mohol svoj pôvodný edikt zmeniť alebo doplniť, dokonca počas úradného roka mohol 

vydať aj nový edikt, tzv. náhly edikt – edictum repentinum. Taktiež mohol kedykoľvek vyko-

nať i úradné opatrenia ad hoc aj bez ediktu, a to tým spôsobom, že jednoducho dovolil použi-

tie procesného prostriedku (actio in factum, exceptio in factum), ak to zodpovedalo zásade 

rovnosti a spravodlivosti (eaquitas). Na sklonku republiky Kornéliov zákon (lex Cornelia) 

z roku 67 pred n. l. nariadil, aby sa prétor pridržiaval svojho pôvodného ediktu – edictum per-

                                                 
17

 Známa je formula žaloby z podvodu (actio doli). Podľa civilného práva podvod nemal vplyv na platnosť práv-

neho úkonu. Ochranu proti podvodu zaviedol až prétor, a to poskytnutím žaloby z podvodu ako subsidiárnej 

žaloby trestného práva. Znenie formuly actio doli: „ak sa preukáže, že zlomyseľnosťou žalovaného sa stal fakt, že 

žalobca odovzdal žalovanému pozemok, o ktorý ide, sudca odsúď žalovaného, ak sa to nepreukáže, osloboď ho.“ 
18

 Rebro, K., BLAHO, P.: Rímske právo. Bratislava : VO PF UK, 1991, s. 108-112. 



94 

 

petuum, ktorý sa takto stal trvalým.
19

 Bolo to preto, aby prétor nezneužíval svoju súdnu prá-

vomoc. Týmto spôsobom sa prétorský album stal súhrnom noriem prétorského práva. 

Edikt prétora poznáme vďaka komentárom klasických právnikov Ad edictum, ktoré sa 

zachovali v Digestách. Edikt sa nedržal nijakej právnej systematiky. Z rekonštrukcie prétor-

ského ediktu, o ktorú sa pokúsili viacerí právni romanisti, môžeme konštatovať, že mal nasle-

dovný obsah: a) denegatio actionis (odmietnutie žaloby za určitých predpokladov); b) restitu-

tio in integrum (navrátenie do pôvodného stavu); c) interdicta (magistrátske zákazy a príkazy 

na udržanie verejného pokoja, ktoré tiež tvoria základ ochrany držby); d) exceptiones (formu-

láre procesných námietok); e) stipulationes praetoriae vel aediliciae (prétorské a edilské sti-

pulácie; išlo o formuláre zmlúv, ktoré procesné strany mohli uzavrieť počas sporu).
20

 

 

III. Magistrátske právo za principátu 

 

 V 2. a 1. storočí pred n. l. politické a hospodárske problémy Ríma prerástli do občian-

skych nepokojov a vojen, ktoré pochovali republikánske zriadenie a nastolili monarchiu. Uká-

zalo sa, že formy vlády, ktoré boli vytvorené mestským štátom, nevyhovovali potrebám roz-

siahlej ríše, lebo preferovali Itáliu a všetky ostatné územia bezohľadne stavali do celkom pod-

riadenej pozície. Systém provinčnej vlády, ktorý vybudoval senát na sústave prokonzulov 

a im podriadeným nižším úradníkom, úplne stroskotal. Nepokojmi vyčerpaná Itália prechá-

dzala nielen vážnou politickou krízou, ale taktiež krízou intelektuálnou a morálnou. Upadla 

viera v staré náboženské božstvá, masovo sa holdovalo výstredným orientálnym kultom, šírili 

sa stoické myšlienky o rezignácii a pasivite, rozkladala sa rímska patriarchálna rodina. Kritic-

kú situáciu sa pokúšali riešiť dlhodobé alebo trvalé diktatúry (r. 82  pred n. l. Sullova diktatú-

ra; výlučný konzulát Pompeia; Caesarove snahy o vojenskú diktatúru). 

 V roku 27 pred n. l. Oktavián získal titul Imperator, ďalej titul Augustus (Vznešený) 

a v novom zozname senátorov bol uvedený na prvom mieste (princeps senatus). Odtiaľ sa 

odvodzuje principát ako pomenovanie ním vytvorenej formy štátneho zriadenia. Oktavián 

v priebehu niekoľkých rokov sústredil vo svojej osobe mocenské funkcie konzula, tribúna 

ľudu a prokonzula, čím sa stal samovládcom. Tieto pôvodne len dočasné funkcie sa zmenili 

v jeho prospech na doživotné. Vedľa princepsa naďalej pôsobili republikánske úrady, ale 

princepsove rozhodnutie bolo nad nimi nadriadené, t. j. princeps ich rozhodnutia a počiny 

mohol zakázať (intercedere). Naopak princeps mohol rozhodovať a nariaďovať voľne. Posta-

venie a rozsah právomocí novej hlavy štátu bol v podstate výsledkom dohody medzi Oktaviá-

nom a senátom. Deň, v ktorom začalo jednanie medzi senátom a Oktaviánom, sa považuje za 

počiatok novej formy vlády v Ríme, t. j. za počiatok principátu.  

Za principátu republikánske magistratúry stratili svoju politickú moc a prevažne aj 

svoje administratívne funkcie a postupne zmenili aj náplň svoje funkcie. Boli však titulom na 

vstup do senátu k vedúcemu postaveniu v provinciách, armáde a k novým hodnostiam vytvo-

rených cisárom. Rímsky senát prakticky stratil politický význam v prospech princepsa. Senát 

bol aktívny len na priamy alebo nepriamy podnet cisára. Aby sa vyrovnali tieto úbytky na 

jeho právomoci, senátu sa priznali niektoré funkcie, ktoré patrili komíciám, ale aj tieto senát 

rozvíjal pod priamym vplyvom princepsa. 

 Spoločenský a hospodársky vývoj na prelome republiky a principátu odhalil viaceré 

nedostatky formulového procesu. Predovšetkým to bolo jeho rozdelenie na dve etapy (pred 

prétorom a súkromným sudcom), ale aj obmedzené postavenie magistráta a sudcu, výhodné 

postavenie majetných v spore, podplatiteľnosť sudcov a iné. V období panovania cisára Au-

gusta sa už stretávame s prípadmi súkromných sporov, ktoré sa nerozhodovali v riadnom for-

mulovom procese, ale mimo platformy riadneho formulového procesu. Preto takýto nový spô-
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 „Ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicens“. 
20

 Lenel, O.: Das Edictum perpetuum. Leipzig : 1927. 
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sob rozhodovania sa nazýval slovným spojením „mimoriadny súdny proces“ (extraordinario 

cognitio) alebo aj „kogničný (preskúmavací) proces“. Celý proces od začiatku až po vynese-

nie rozsudku, či prípadnú exekúciu, sa uskutočňoval len pred jedným a tým istým úradníkom 

– sudcom. V kogničnom procese teda odpadlo delenie na dve štádiá a celý výkon spravodli-

vosti bol zverený jednému úradníkovi štátneho aparátu – nie magistrátovi. Takouto osobou 

bol predovšetkým sám princeps, ktorý ale namiesto seba poveroval touto funkciou riadne re-

publikánske úrady a neskôr na tento účel (cognitio extra ordinem) vytvoril aj nové úrady – 

prefekta prétoriánov, mestského prefekta a od konca druhého storočia aj špeciálnych súdnych 

úradníkov (iuridici), ktorí boli sudcovia prvej inštancie. V provinciách výkon spravodlivosti 

mali na starosti miestodržitelia, ktorí mohli niektoré spory zveriť na rozhodnutie delegova-

ným sudcom.  

 Vyhlášky (edicta) mohli súdni úradníci vydávať až do počiatku vlády cisára Hadriána. 

Cisárska moc v období principátu neznášala obmedzenia, ktoré vyplývali z nariaďovacej moci 

prétorov. Preto cisár Hadrián okolo roku 129 n. l. poveril právnika Salvia Juliána, aby všetky 

platné a osvedčené prétorské edikty systematicky spracoval do jednotného a stáleho ediktu, 

ktorý bude záväzný pre všetkých nastupujúcich magistrátov.
21

 Táto záverečná redakcia pré-

torského ediktu (tzv. edictum perpetuum) mu priniesla veľkú slávu. Juliánov večný edikt mal 

pravdepodobne štyri oddiely a jeho systematika sledovala čisto praktické hľadiská: a) edikt 

mestského prétora; b) edikt cudzineckého prétora; c) edikt kurulských edilov; d) provinčný 

edikt. 

Akékoľvek zmeny alebo doplnky v Juliánovom večnom edikte mohli magistráti vyko-

nať len so súhlasom cisára. Juliánov večný edikt zastavil ďalší vývoj honorárneho práva, lebo 

to málo čo mohli magistráti iniciovať, bolo v podstate bezvýznamné. 

Pokiaľ išlo o vykonávanie úradnej činnosti prétora, cisár spravidla nezasahoval do je-

ho jurisdikcie individuálnymi príkazmi a magistrát mohol i naďalej povoľovať actiones 

a exceptiones in factum conceptae. Rovnako pokiaľ išlo o rozsudky vynesené sudcom na báze 

riadneho formulového procesu, tak tieto nepodliehali apelácii smerom k cisárovi. Z druhej 

strany dochádzalo k ohraničovaniu prétorskej činnosti, a to tým spôsobom, že vedľa neho 

fungovali na cisárskom dvore početné oddelenia, ktoré mali zvláštne kompetencie.
22

 A tak 

v období principátu tvorbu rímskeho práva postupne prebral do svojich rúk cisár, čo si vyža-

dovalo širokú organizáciu úradov a hodností, ktoré mali uskutočňovať jeho vôľu. 

 Za cisárske nariadenia sa považovalo všetko, čo cisár nariadil akoukoľvek formou. 

Vytvorili sa štyri formy cisárskych nariadení (decretum, edictum, mandatum, rescriptum). 

 Decretum (rozsudok) vydaný cisárom v rámci výkonu jeho súdnej právomoci (cogni-

tio extra ordinem). Dekréty mohli byť vynesené tak v odvolacej inštancii (appelatio), ako i 

v prvej inštancii. Pôvodne boli záväzné len v konkrétnom prípade, ale neskôr v súdnej praxi 

slúžili ako vzor, a preto boli záväzné aj v iných podobných prípadoch. 

Cisár na svojom súde mohol interpretovať tak právo civilné, ako i právo honorárne 

a taktiež mohol celkom voľne vytvárať aj právo nové. Takéto rozsudky neplatili len 

                                                 
21

 Správu o tom podáva cisár Justinián v C. Tanta § 18. 
22

 Išlo o dvorné úrady (akési „ministerstvá“), ktoré pomáhali cisárovi ako hlave štátu: „ab actis“ – vyhotovova-

nie úradných listín; „ab admissionibus“ – organizácia pri prijímaní oficiálnych návštev; „ab epistulis“ – starost-

livosť o cisárovu korešpondenciu; „ab instrumentum auxiliario“ – expedícia úradných listín; „a bibliothecis“ – 

správa knihovní; „a censibus“ – činnosti spojené so starostlivosťou o mravy (cura morum); „a codicilis“ – vydá-

vanie menovacích dekrétov; „a cognitionibus“ – predseda cisárskeho súdu; „a commentariis“ – cisársky archív; 

„a consiliis“ – príprava jednania cisárskej rady; „a copiis militaribus“ – starostlivosť o dokumenty vojenského 

charakteru; „a declamationis Latinis“ – príprava cisárových prejavov; „a diplomatibus“ – vydávanie povolení 

pre použitie cisárskej pošty; „a libellis“ – právne poradenstvo cisára; „a mandatis“ – príprava poverovacích 

listín; „a memoria“ – prednosta cisárskeho archívu; „a pactionibus“ – príprava zmlúv; „a patrimonio“ – správca 

súkromného majetku cisára; „a rationibus“ – správca štátnej pokladne; „a studiis“ – príprava podkladov pre 

vystúpenie a rozhodnutie cisára; „a voluptatibus“ – starostlivosť o výdaje cisárskeho dvora. 
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v konkrétnom prípade, ale mali byť záväzné i v podobných budúcich prípadoch. V tomto 

zmysle mal dekrét povahu precedensu. 

Edictum (vyhláška cisára) upravujúca záležitosť celoríšskeho významu.
23

 Cisár mohol 

na tvorbu práva pôsobiť aj takýmto spôsobom. Ako magistrátovi mu prináležalo ius edicendi, 

t. j. právo vydávať vyhlášky. Ako princeps universorum nemusel svoje vyhlášky vydávať pri 

nastupovaní do úradu a tie nemali platiť len po dobu jeho vlády. Nariadenia cisárov sa vzťa-

hovali buď na celú ríšu, alebo len na jej časť. Spravidla riešili otázku verejného práva, nieke-

dy i problematiku súkromného, či verejného práva.
24

 

Mandatum (inštrukcia vydaná cisárskemu úradníkovi pred nástupom do úradu). Išlo 

o také nariadenia, ktoré zaväzovali cisárovi podriadených úradníkov. Ak malo mandatum špe-

ciálny obsah, tak bolo záväzné len pre adresáta. Ak však obsahovalo smernice všeobecnejšie-

ho charakteru, tak malo všeobecnú záväznosť, a preto bolo zverejnené. 

Rescriptum (odpoveď cisára alebo cisárskeho úradníka na právnu otázku súkromníka). 

Do istej miery sa podobal dekrétu. Reskripty sa postupne členili podľa charakteru otázok, 

ktoré museli byť podané osobne, a to cestou úradného podania. Odpoveď sa dávala formou 

subskripcie, t. j. prípisom pod text žiadosti. V reskriptoch bolo nielen aplikované platné prá-

vo, ale vytváralo sa i právo nové. To potom malo síce platiť len pre konkrétne prípady, ale 

súdna prax i výklady právnikov chápali reskripty ako normy, ktoré mali všeobecnú záväz-

nosť. Takto sa reskripty stali postupom času priamym prameňom práva.  

Rescriptum v širšom zmysle slova mohlo mať formu listu (epistula), ak cisár odpove-

dal cisárskemu úradníkovi alebo funkcionárovi na otázku právnej povahy.
25

 Rescriptum 

v užšom zmysle slova bolo odpoveďou na písomnú otázku právneho charakteru (libellum), 

a to zo strany nižšie postavenej osoby. Súkromníci sa nikdy nemali na cisára obracať formou 

listu, ale výlučne len formou úradných podaní (libelli). Takáto otázka musela byť žiadateľom 

podaná osobne a bola vybavená formou subskripcie.
26

 

Formy cisárskych nariadení, ktoré sme predstavili, sa zvyknú označovať spoločným 

názvom constitutiones principum (cisárske nariadenia). Starý spor týkajúci sa otázky, či cisár-

ske nariadenia vytvárali právo civilné alebo honorárne, je dnes podľa mienky súčasných auto-

rov rozhodnutý v prospech prvej alternatívy.
27

 O zákonodarnej právomoci cisára sa dnes ne-

pochybuje, tak ako o nej nepochyboval právnik Julianus, keď pri redakcii prétorského ediktu 

cisárske edikty pripojil ku komiciálnym zákonom a k uzneseniam senátu. V podobnom duchu 

právnik Gaius na začiatku svojej učebnice definoval cisárske konštitúcie ako: „to, čo stanoví 

cisár dekrétom alebo ediktom alebo listom. A nikdy nebolo pochybnosti, že nadobúda silu 

zákona, pretože cisár sám na základe zákona prijíma najvyššiu moc (imperium)“ (Gai. Inst. I, 

5). 

 

IV. Záver 

 

 Tvorba úradníckeho práva súvisela s územným a hospodárskym rozvojom Rímskej 

ríše. Predovšetkým obdivujeme právnu múdrosť rímskych prétorov, spolu s ich zmyslom 

                                                 
23

 Známy je napr. Milánsky edikt (r. 313) cisára Konštantína, ktorý zaznamenal zvrat vo vzťahu štátu ku kres-

ťanstvu.  
24

 Napríklad z piatich ediktov cisára Oktaviána, ktoré sa našli v dvadsiatich rokoch minulého storočia v Kyréne, 

prvý obsahoval cisárove nariadenie týkajúce sa zloženia poroty v trestných procesoch proti Grékom; druhý sa 

týkal rozhodnutí v trestných procesoch proti trom rímskym občanom; tretí zas upravoval liturgické povinnosti; 

vo štvrtom sa pojednávalo o gréckych súdoch; piaty edikt vyhlásil nové uznesenie senátu o súdnom konaní proti 

tým, ktorí vykrádali provincie. 
25

 Vykonávanie týchto záležitostí patrilo do pôsobnosti zvláštneho oddelenia cisárskeho dvora – „ab epistulis“. 
26

 Kancelárske spracovanie uvedených podaní prináležalo úradníkovi „a libellis“. 
27

 Staršia romanistická literatúra vo všeobecnosti trvala na honorárnom charaktere cisárskych ediktov a cisárovi 

zákonodarné právo upierala. 
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a odvahou pre spravodlivosť, pretože ich zásluhou sa rímske právo mohlo rozvíjať, moderni-

zovať a prispôsobovať meniacim sa pomerom. Prétori, napriek tomu, že nemali zákonodarnú 

moc, prostredníctvom svojich pomocných prostriedkov v skutočnosti zmierňovali priveľkú 

formálnosť starého civilného práva, a tým prispievali k rozvoju rímskeho civilného práva.  

Zjednodušene a v prenesenom zmysle slova možno povedať, že rímski prétori boli 

v praxi akýmisi služobníkmi vyššej spravodlivosti (aequitas), ktorá vysoko presahovala alebo 

dokonca sa i niekedy diametrálne odlišovala od formálnej spravodlivosti vychádzajúcej 

z noriem platného práva. Princípy spravodlivosti, ktoré by sme mohli v realite rímskej antiky 

stotožniť s ius naturale, stáli nad vtedy platným pozitívnym právom. Prétori neboli v danej 

chvíli viazaní existujúcim zákonom, ale niečím vyšším, a to zmyslom pre spravodlivosť. 

A tak ich úlohou nebolo len mechanicky naplniť literu zákona, ale všetkými prostriedkami 

spravodlivo slúžiť blahu spoluobčanov. 

Nesmieme zabudnúť na to, že za rozhodnutiami rímskych magistrátov obvykle stáli 

významní právnici, ktorí z pokladu svojej múdrosti a vzdelanosti im poskytovali cenné právne 

rady. 
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Summary 
 

 The article in two main parts deals with issues of law-making from the point of view 

of Roman magistrates in the period of the Roman Republic and republican empire. We admire 

above all legal wisdom from Roman praetors, together with their sense and courage to justice, 

because thanks to them the Roman law could be developed, modernized and applied to chan-

ging conditions. 
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To the Principles of Democracy 
 

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

 

A summary of democratic principles frequently characterizing the concept of democ-

racy cannot reduce democracy only to its principles. Democracy represents a form of gover-

nment, a way of political life where these principles are put into practice. Within the frame-

work of Slovak constitutionality, the principle of democracy plays a key role. It relies on con-

sideration that democracy is the most rational and progressive system the mankind has ever 

developed in the field of politics. In our circumstances, the idea of democracy along with its 

legislative background and protection of human rights can be considered the most critical idea 

of humanism in the Constitution. The declaration that Slovakia is a democratic state, however, 

does not define the principle of democracy or guarantee democratic constitutional principles. 

It is necessary to seek the construction of the principle of democracy in the respective articles 

of the Constitution. Democracy and its separate principles are expressed in the ultimate legal 

rules in the democratic countries.
1
 

People (commonalty) do not represent a homogenous entity characterized by shared 

views and standpoints. This fact excludes the possibility to exercise the power in a state direc-

tly and proximately. Thus a group of people characterized by similar views and having majo-

rity in a society is selected. This brings us to the question, which was positioned many times 

by many philosophers and theoreticians, i.e. whether a certain group of people, called a majo-

rity, can represent people (commonalty) as such. 

J. J. Rousseau ranks among the strongest opponents of the majority principle stating 

that „it violates the natural order, if majority rules and minority obeys.“  Sartori under majori-

ty principle understands the rule of dispute resolution alleging „unless a majority rule of a 

play is adopted universally, democracy lacks a rule for conflicts resolution and thus it can 

hardly operate as a democracy.“ He further states that unless a society adopts the majority 

principle or at least impliedly identifies itself with it, it does not accept democracy as a regime 

or political form. The selection of majority, its representatives, is exercised via democratic 

elections. To answer the question weather majority can in fact represent the people (commo-

nalty) we can state that, in compliance with the majority principle, there exists a presumption 

that majority can meet a better decision than a minority can, while both of them are constantly 

changing  which in fact ensures realization of new and changing opinions. Thus a member of 

a minority can become a member of a majority in the future and foster his views and interests. 

The majority rule applies not only in general elections but also at the decision-making in a 

representative body. The majority rule in democratic countries should be statutorily and con-

stitutionally limited and must not interfere with the minority and individual rights. Thus a 

majority view aimed at establishing social consensus must be born in a discussion and repre-

sent a compromise with a minority or minorities; majority must respect constitutional and 

statutory rights of a minority as well as rights and liberties of individuals, minority and mino-

rities are entitled to participate in overseeing state institutions created in consequence of majo-

rity rights implementation. If majority were not limited by minority, democracy could change 

into oppression of minority by majority, into a rule of the street which Polybius called ochloc-

racy.
2
  

Principle of participation as a democratic principle rests with the fact that citizens have 

a right to participate in state administration either directly or via their elected representatives. 

This principle also ensures that citizens participating in state administration enjoy equal basic 

                                                 
1
 Sartori, G.: Teória demokracie. Bratislava : Archa, 1993. 

2
 Tamtiež. 
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rights and liberties and also guarantees that no person can be excluded from participation in 

state administration or from access to elected or other posts. Principle of participation in state 

administration is constituted on the constitutional and statutory state guarantee of universal 

and unlimited right of all citizens to participate equally in state administration based on statu-

torily stipulated: a) forms and methods – referendum arrangements, electoral and voting 

rights; b) restrictions limiting all citizens either as a result of statutory regulation or decision 

of proper state authority; or c) equal rights and duties of citizens participating in state admi-

nistration, prohibition of discrimination and exclusion from participation in state administra-

tion and from access to elected and other posts.
3
                                                                                                         

           Indirect participation of citizens in public sphere is exercised via representative bodies,        

legislature, executive and judiciary chosen by citizens in democratic elections either           

through direct election or through decision of the already elected representatives on authority 

conferred on them by the people. Direct participation of citizens in public administration is 

reflected also in the institutes of direct democracy, i.e. referendum, plebiscite, option, and 

peoples´ initiative.  

Pluralism is more than anything else, a deep belief in the value of diversity. Pluralism 

represents an inseparable part of contemporary democracies, it is a real proof of the substance 

of human life on the social background. Diversity of views is a hallmark of a society, as it is 

created by people having different views not necessarily shared. If there was only one view in 

respect to the solution of public matters, it would be unnatural leading probably to political 

manipulation, concentration and abuse of power. In a democratic society, pluralism is neces-

sary in both the political and economic spheres. Political pluralism in a society is characteri-

zed by diversity of political subjects, political parties, by differences in their political or elec-

toral programs on the bases of which the voters can choose the party or program that suits 

them best. An important role is thus played by the free competition among political forces and 

programs. Political pluralism is exercised mainly in elections. Except for these, political plu-

ralism is reflected also in freedom of speech, freedom of association, rights to establish politi-

cal parties or movements. Political pluralism represents a legal institution encompassed in 

constitutions and statutes of all the democratic countries which also guarantee its observance. 

Economic pluralism represents diversity in the field of property. It is reflected in pluralism of 

owners, forms of ownership, and free competition in the free market. 

Political understanding of freedom was well known already to ancient Greeks who     

followed the idea that freedom in a democratic society is shown via  freedom of conduct, i.e. 

that every person can act or speak freely within certain legal framework. Exceptional impor-

tance was given to freedom of speech, isegoria, and to equality of all legal subjects, isonomia. 

Freedom in a democratic society means that a state cannot interfere with the sphere of indivi-

dual life, particularly with an individual´s property or security. Under the second condition, a 

state can act only within the framework of law and pursuant to law and citizens are allowed to 

do anything not prohibited by the law. A human being is born free and a state must guarantee 

this freedom and not to interfere with it. Human freedom, however, is not absolute and unli-

mited. Some state interventions into the individual sphere of freedom are admitted. These 

interventions, however, must be based on the grounds of valid law and comply with certain 

criteria. In this respect much importance is given to generality, general character of law, based 

on the rule of  law and not on the rule of the people. 

Constitution of a state and jurisdiction represent, broadly speaking, a deal between ci-

tizens and public authority showing the consent of the citizens with some extent of interferen-

ce under exceptional circumstances and precisely stipulated by the law of the public authori-

ties with legal freedom for the sake of integrity. State interferences must not become a rule 

                                                 
3
 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 1995. 
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and should be applied only in exceptional circumstances. „State authority must guarantee not 

only freedom of an individual, but it must also guarantee his security, property and protect 

him against negative consequences of anarchy disintegrating the state, laws and general public 

policy“. Equality just as freedom and justice represent the most important values expressing 

and protecting contemporary law. Equality means that people as human beings are equal, this 

fact, however, does not exclude natural inequality based e.g. on biology. In a democratic state 

it is necessary to guarantee equality in rights, or legal equality, i.e. equality of people in the 

eyes of the law.  Law must be observed by everybody, people have equal rights and freedoms, 

equal right to legal protection irrespective of all differences. Equality in law should be reflec-

ted in both law creation and law implementation. Pre-selection of certain persons or groups is 

quite rare at present, reverse discrimination being one of the exceptions. This form of prefe-

rential handling connected with prohibition of discrimination balances the shortfall between 

chances of minority and majority in a society. In contemporary democracies, however, there 

exist hidden forms of inequality. It is mainly social inequality reflected in the material sphere, 

in property and inequality in earnings, consumption and alike. Freedom and equality in a de-

mocratic society is shown not only in the area of personal freedom and personal equality, but 

also in the field of politics as political equality and freedom. These forms of political freedom 

and equality guarantee equality of political subjects (disruption of equality is not always nega-

tive unequal treatment – if the laws cause its disturbance and also apologize this disturbance, 

it must be qualified as positive unequal treatment – in other cases, the concerned subject has 

the obligation to tolerate unequal treatment, except the situations, if the unequal treatment is 

prohibited by law).
4
  

Rule of law represents such a kind of political regime where the execution of state po-

wer is limited by the law, frequently it is used as a synonym to constitutional and legal gover-

nment. It is characterized by execution of state power through laws with the purpose to pro-

tect freedom, justice and legal certainty. It is because the requirements imposed on the exis-

tence of the rule of law are closely related to democracy. Democracy suits the rule of law best. 

In the contemporary jurisprudence, whether in theory of state or in legal theory, four models 

of rule of law are considered, i.e. liberal, material, welfare, and democratic models. The libe-

ral model of rule of law is connected with capitalistic era and free competition, it is based on 

strict distinction between private sphere and state influence. Pursuant to this model, the laws 

in their substance must be general and abstract. Only such laws can meet the requirements of 

equality and free competition. The democracy based rule of law, unlike the liberal model, 

resigns to the requirement of general character of laws. This rule of law anticipates a constitu-

tion based on democracy and basic human rights, it demands an active and independent civil 

society. Basic rights and legality of administration represent its main elements. In connection 

with the material model Alexander Bröstl states: „The requirement of material rule of law is 

that a state should seek fair regulations capable to ensure consensus. It is not only requirement 

of legitimacy, but also of stability. Welfare state governs, guarantees and sets conditions also 

in the areas previously protected against any state interference. In a social sense, freedom 

must be constituted to ensure human dignity. Alexander Bröstl sets out the basic principles of  

rule of law as follows:
5
 1. guarantees of basic rights and freedoms, 2. legitimacy and legality, 

3. sovereignty of people, 4. separation of power, 5. checks and balances, 6. supremacy of con-

stitution and laws, 7. legal certainty. 

The principle of the basic rights and freedoms guarantee relies on protection of indivi-

dual freedom against any state interference. The main purpose of all institutions and rules in a 

                                                 
4
 Porovnaj Kuril, M.: International and European Labour Law (selected chapters). Bratislava : PraF UK, 2009, 

s. 81 a nasl. 
5
 Bröstl, A.: Právny štát. Košice : Medes, 1995. 
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democratic jurisdiction is the freedom of its citizens while the rule that freedom of an indivi-

dual ends where freedom of another individual commences applies.  

Principle of legitimacy presumes that citizens affirmatively evaluate and accept the 

state authority which is reflected in normative legitimacy or, on their own discretion, they 

approve this authority which is reflected in sociological legitimacy. Legitimacy of state autho-

rity is reasoned by legality. Legality represents a form in which law is shown. Legality means 

that certain function of state power is constituted and executed in compliance with law. Exis-

tence of laws which are in compliance with the conduct of those who are subject to it, repre-

sents its very basis. The principle of respect of sovereignty is an inevitable condition for real 

operation of rule of law. This principle is combined with subjective right to public participa-

tion in democratic constitution of the will, at equality of chances, with a bulk of institutionali-

zed practice of civil determination set forth by objective law. All people are politically equal, 

they should enjoy real chances to be successful in an organized society according to constitu-

tional principles and, if they manage,  they should have a possibility to exercise state power in 

legislature or executive. 

In connection with the principle of sovereignty of constitution and laws, rule of law re-

lies on implemented, free and democratic constitution. The merit at implementation of this 

principle rests with the need to have a consistent system of law and provide for order in the 

jurisdiction. 

Constitution represents the first positive step towards law creation, it represents a fra-

mework out of which legislation should arise. Legislation represents the main source of law 

by which the need for legislative regulation of all the major social relations in all their com-

plexity is met. Certainty of a citizen that law shall be applied in his respect represents the gro-

und and basic element of legal certainty. Pre-requisites as the need for predictability in deci-

sion-making of state authorities, need for concrete character and unambiguousness of laws in 

order to be able to assess one´s legal position are necessary to reach the state of legal certain-

ty. To set the limits for retroactivity is also very important. 

The Slovak constitution provides that critical issues related to public interest can be 

decided by referendum. This institute of direct democracy which decides issues of major pub-

lic interest has been regulated in the Slovak Republic by primary legislation having superior 

power in the system of laws. Rule of the people as legitimate basis of the existence of state 

power which is not allowed to decide in such matters was thus recognized.  

Direct democracy via referendum has found its place in many democratic countries 

and today represents direct participation of the public in political decision-making and, in this 

way, the concept of democracy as the rule of the people through direct participation is reali-

zed. The use of referendum in the 90-ies of the 20
th

 century in western democracies was in-

creased. At present, however, it is not possible to apply this direct form of democracy in an 

extent as it used to be in the past. But the institute of referendum still preserves its relevant 

position. 

Representative democracy was established in consequence of the constitution of natio-

nal states and on this historical background many drawbacks of direct democracy emerged. 

The main one was its high cost and dependency of citizens on their employers which was also 

one of the main arguments why the Great French Revolution was reluctant to grant the right 

to vote to all the citizens. Equally, women were under the influence of their husbands in the 

United States of America. Slaves and Red Indians did not enjoy equal status with the rest of 

the population and thus were deprived of the right to vote. Illiteracy was also claimed to be 

one of the impediments to direct democracy. The population growth as well made it more 

difficult to apply this direct form of democracy. Huge political community excluded the op-

tion of mutual recognition, understanding and assessment. Decisions are passed very frequen-

tly in the sphere of politics which makes the application of direct democracy almost impossib-
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le. Access to information and their processing is vital for proper decision-making and the hu-

ge social diversity results in incompetence to rule. 

Representative democracy was created in consequence of the need to dispose of the 

drawbacks of direct democracy resulting from the population growth. Selection of representa-

tives became the way of public participation in political decision-making. The grounds of 

representative democracy lie as far as in the Middle Ages when the predecessors of the con-

temporary parliaments were constituted. The need to establish a responsible majority repre-

sented the motive to reduce the political community. It is much more complicated to establish 

a majority within representative democracy than it is in the direct one. The principle of repre-

sentation is exercised via self-selection within a political community and via expressing opi-

nion to the initial selection of political parties. Self-selection generally means selection of 

representatives within a smaller community through reduction of the number of candidates. 

Each person can nominate himself or anybody else. Self-selection is effective mainly in ho-

mogenous smaller communities as it was the case in England in the 19th century where the 

universities nominated their representatives to the House of Commons.
6
  

Expressing a view to the initial selection of the representatives is another way of re-

presentative democracy implementation. In this procedure the parties nominate candidates out 

of their members and offer them to the voters for selection. System of representative democ-

racy comprises the issue of responsibility, namely who the representative is accountable to, 

for what activities and who is entitled to assess the representative´s conduct. In representative 

democracy the responsibility is conferred on the elected representatives and probably the most 

acceptable form of responsibility is the responsibility for a certain time period or set of deci-

sions. Decision-making procedure plays a vital role. Political sphere creates a pertinent envi-

ronment for economic activities and thus the economic sector tries to influence the decision-

making procedure and, consequently, the accountability of the elected representatives to eco-

nomic subjects and to the voters is split. The private sector is more capable to influence the 

decision-making than the voters are. „Representative democracy is based on the maximum 

exclusion of a citizen from the decision-making process. After selection of their representati-

ves, sometimes certain extent of decision-making is still retained with the citizens. Thus re-

presentative democracy exercises the rule of the people indirectly via selecting some of them 

to rule in their name at a certain time. The main purpose of democracy as the rule of the peop-

le is complied with, even though alienation of politics consequently arises.“
7
 

Participatory democracy was created in consequence of the lack of representative de-

mocracy and inability of citizens to participate in political decision-making in the periods 

between elections. Participatory democracy which arose in the 20
th

 century gives the possibi-

lity to govern not only to the elected representatives but also to the active social strata. The 

need for participation of the active social strata was reasoned by highlighting of the importan-

ce to meet decisions more fitting individuals or social groups. Such a decision-making would 

be more transparent and comprehensive. Theoretician P. Pettit understands the term participa-

tive democracy as a synonym to civil freedom. Participative democracy is implemented thro-

ugh cooperation between elected representatives and active social strata. Elected representati-

ves and political institutions represent the direct participants, while respected personalities 

from the non-political sphere, mass media, big economic associations, NGOs as well as trade 

unions represent the indirect participants. Participation is reached through cooperation with 

consultative bodies from non-political sphere, miscellaneous membership institutions – partly 

from state and non-state sphere – and eventually through the institute of direct co-decision-

making. Participative democracy, however, brings along also such phenomena as lack of pro-

fessionalism and favoring. 

                                                 
6
 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 1995. 

7
 Tamtiež. 
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In Slovakia many interest groups and NGOs enjoy traditional position, however, since 

1989 an increase of interest non-political groups can be reported. Participation of the third 

sector in the political decision-making is typical for Slovakia, their activity is, however, limi-

ted only to debating the issues as the responsibility rests with the political institutions. The 

Constitution of the Slovak Republic guarantees its citizens the right of association, right of 

speech and also the Rules of Parliamentary Procedure grant the NGOs the right to participate 

in the legislative procedure via comments or even through rising new issues.
8
  

Democracy today is understood in the meaning of liberal democracy. It means that 

modern democracy entered the real world through its liberalization. The first attempts to es-

tablish liberal democracy can be found in the 18
th

 and 19th centuries. We can proceed on Ro-

usseau. Even though he put forward the main principles as freedom, defense, protection of an 

individual, his testimony can be considered more in the meaning of non-liberal democracy. 

Marx praised communism much more than democracy and understood freedom as something 

absolute and non-compliant with the contemporary meaning of the liberal concept of freedom. 

Democracy is connected with a society governed by a state where a free development of an 

individual represents a condition for free development of a society. Such a society represents 

an ideal for Marx and actually is a version of pure libertarian society. Lenin understood the 

idea of democracy in liaison with the existence of a state. He alleged that if the state was 

wrong so was the democracy and described it as an organized systematic usage of violence 

and thus where there was violence there was no democracy. In his considerations, however, 

democracy leaps from one stage to another. Generally speaking, democracy in his view meant 

dictatorship based on exercise of power and violence. All states in the world trying to estab-

lish communist regime are dictatorships. Dictatorship allows for unleashed exercise of power 

and thus the liberal image of freedom becomes excluded from this concept. To rule in the in-

terest of the people represents the basic requisite for democracy. 

Liberal democracy, as we know it today, has passed a long development to reach its 

contemporary state. It is closely connected not only with freedom but also with equality. The 

distinction between liberalism and democracy rests in the fact that liberalism calls for freedom 

and democracy seeks equality. Today, however, these two elements are connected and the 

purpose of the liberal democratic systems is to provide for the liaison of freedom and equality. 

By the way of illustration we can mention western democracies which are both democratic 

and liberal. It is necessary to state that only some freedoms are acceptable for democracy just 

as equalities having minute importance in view of democracy. Liberalism relies on an indivi-

dual, democracy on a society. Liberal democracy is often used to describe the western democ-

ratic political system. This system is applied in countries such as Australia, the USA, the Gre-

at Britain, New Zealand, Canada and others. It is related to political system where the at-

tempts to rise the civil rights standards prevail. 

In general, the liberal democracy is based on certain principles, e.g. belief in indivi-

dualism combined with the idea of moral and rational freedom of an individual, belief in rea-

son and progress relying on development and rising of mankind, consensual social theories 

desiring internal order without conflicts. Liberal democracy highlights protection of rights and 

liberties of individuals and minorities. It represents a form of representative democracy orga-

nized in the meaning of enhancement of legitimate government. Elected representatives are 

authorized to decide on legal and political issues and, of course, are under the duty to observe 

the jurisdiction and Constitution representing the basic law of the state.        
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The author in the article analyzes the issue of democracy, its optimal operation as well 

as its basic principles, which represent subject of vital debates.  
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Die Vorlagepflicht von Vorabentscheidungsfragen durch slowakische 

 Gerichte im Lichte der Verfassungsgerichtsjudikatur  

der Slowakischen Republik 
 

JUDr. Andrej Karpat, PhD. 

 

I. Einleitung 

 

Als die Slowakische Republik nach nur etwas mehr als elf Jahren nach der Teilung der 

Tschechoslowakei und der Erlangung ihrer Selbstständigkeit am 1. Mai 2004 in die Europäi-

sche Union aufgenommen wurde, hatte der Beitritt über die völkerrechtliche Dimension hin-

ausgehende direkte Auswirkungen auf ihre innerstaatliche Rechtsordnung. Wie der Gerichts-

hof der Europäischen Gemeinschaften (heute „Gerichtshof der Europäischen Union“; weiter 

nur „Gerichtshof“) im Urteil Costa gegen E.N.E.L. bereits im Jahr 1964 ausführte, hat der 

Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (heute „Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union; weiter nur „AEUV“ oder „Vertrag“), zum Unter-

schied von gewöhnlichen internationalen Verträgen, eine eigene Rechtsordnung geschaffen, 

die bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aufgenommen wor-

den und von ihren Gerichten anzuwenden ist.
1
 Von der unmittelbaren Geltung der Verord-

nungen gemäß Art. 288 AEUV abgesehen, sind die Eigenschaften der Unionsrechtsordnung 

zwar nicht ausdrücklich in den Gründungsverträgen aufgelistet, der Gerichtshof hat sie aber 

ausschließlich aus diesen abgeleitet. In diesem Zusammenhang unterstrich er ihren Vorrang 

vor dem Recht der Mitgliedstaaten, sowie die unmittelbare Wirkung zahlreicher für die Mit-

gliedstaaten und ihre Staatsangehörigen geltender Bestimmungen, als wesentliche Merkmale 

dieser eigenen Rechtsordnung.
2
 Aus diesen Eigenschaften folgt die Notwendigkeit der direk-

ten Anwendbarkeit von Unionsrechtsnormen in den Mitgliedstaaten, die somit unmittelbare 

Grundlage von Entscheidungen innerstaatlicher Organe bilden können. 

Um die gleiche Wirkung derselben Unionsvorschrift in allen Mitgliedstaaten sicherzu-

stellen ordnet der zweite Satz des Art. 19 des Vertrags über die Europäische Union (weiter 

nur „EUV“) an, dass der Gerichtshof die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwen-

dung der Verträge sichert. Damit steht ihm die alleinige Kompetenz zu das Unionsrecht ver-

bindlich auszulegen, wobei es den innerstaatlichen Gerichten gemäß Art. 267 AEUV zusteht, 

ihn bei Auslegungsfragen im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens anzurufen. Diese 

Vorlageberechtigung wird im Falle eines Gerichts, dessen Entscheidungen nicht mehr mit 

innerstaatlichen Rechtsmitteln angefochten werden können, sogar zu einer Verpflichtung.
3
 Sie 

soll verhindern, dass in Teilen der Union dem Unionsrecht widersprechende höchstrichterli-

che Rechtsprechung entsteht.
4
 Nur so ist es letztendlich möglich, die gleichen Rechtswirkun-

gen derselben Unionsvorschrift im gesamten Unionsgebiet durch ihre einheitliche verbindli-

che Auslegung zu erreichen und den Rechtsschutz Einzelner zu garantieren. Zwar hat der Ge-

richtshof den Umfang dieser Vorlagepflicht in mehreren seinen Entscheidungen näher erläu-

tert und Ausnahmen formuliert, dennoch besteht auch heute noch, insbesondere hinsichtlich 

möglicher Besonderheiten der Rechtsbehelfe in den Rechtsordnungen erst kürzlich der Union 

beigetretenen Mitgliedsländern, die Notwendigkeit, dass er beim Anlassfall die Grenzen die-

                                                 
1
 Urteil des Gerichtshofes vom 15. Juli 1964 in der Streitsache Flaminio Costa gegen E.N.E.L., Rs 6/64, Rz 3 

erster Satz. 
2
 Gutachtliche Stellungnahme des Gerichtshofs vom 14. Dezember 1991, Slg 1991, Seite I-6079, Rz 21 dritter 

Satz. 
3
 Vgl. Art. 267 Abs. 3 AEUV. 

4
 Ahlt, M., Dittert, D.: Europarecht – Examenskurs für Rechtsreferendare. München : C. H. Beck, 2011, Seite 

139. 
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ser Verpflichtung anhand eines konkreten innerstaatlichen Rechtsmittels aufzeigt und zu-

gleich verbindlich festzusetzt. Im Rahmen der slowakischen Rechtsordnung stellt sich dabei 

vor allem die Frage, auf welche Gerichte sich die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV 

bezieht und welche zugängliche Rechtsmittel gegen ihre Entscheidungen die Vorlagepflicht 

unter Umständen ausschließen können. 

 

II. Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens 

 

Weil das Unionsrecht einen festen Bestandteil der Rechtsordnungen der Mitgliedstaa-

ten bildet und zu einem erheblichen Teil von den zuständigen innerstaatlichen Behörden voll-

zogen wird, besteht die Gefahr seiner abweichenden und womöglich widersprüchlichen Aus-

legung und damit in weiterer Folge auch Anwendung in den einzelnen Unionsgebieten. Um 

die gleiche Wirkung derselben Unionsvorschrift im allen Mitgliedsländern sicherzustellen, 

ordnet der Art. 267 Abs. 1 AEUV an, dass der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung 

über die Auslegung der Verträge, sowie über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlun-

gen der Organe, Einrichtungen, oder sonstigen Stellen der Union entscheiden soll. Grundle-

gendes Ziel dieses besonderen und wichtigsten Verfahrens vor dem Gerichtshof ist es somit, 

durch einheitliche Auslegung von Unionsrecht, als auch Entscheidung über die Gültigkeit der 

von den Unionsorganen auf Grundlage von Primärrecht erlassenen Rechtssetzungsakte, die 

Rechtseinheit in der gesamten Union zu gewährleisten. Die Auslegungskompetenz des Ge-

richtshofs umfasst dabei grundsätzlich das gesamte Unionsrecht einschließlich der Handels-

verträge mit Drittstaaten, aber ausschließlich des Bereichs der ehemaligen zweiten Säule der 

Europäischen Union. In diesem Zusammenhang bestimmt der letzte Satz des Art. 24 Abs. 1 

EUV, dass der Gerichtshof zwar in Bezug auf die Gemeinsam Außen- und Sicherheitspolitik 

nicht zuständig ist, die Kontrolle der Einhaltung des Art. 40 EUV, sowie die Überwachung 

der Rechtmäßigkeit von Beschlüssen über restriktive Maßnahmen gegenüber natürlichen oder 

juristischen Personen nach Art. 275 Abs. 2 AEUV aber die Ausnahmen darstellen. Auf keinen 

Fall umfasst die Auslegungskompetenz des Gerichtshofs innerstaatliches Recht, auch wenn es 

sich um Rechtsakte handelt, die in Umsetzung von Unionsrecht ergangen sind.
5
 

Die grundsätzliche Voraussetzung für die Zulässigkeit der Vorabentscheidungsfrage 

hängt mit ihrer Entscheidungserheblichkeit zusammen. In diesem Sinn bestimmt der zweite 

Absatz des Art. 267 AEUV, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten sie nur in dem Fall stellen 

dürfen, wenn sie sie zum Erlass ihres Urteils für erforderlich halten. Die subjektive Beurtei-

lung ihrer Notwendigkeit steht zwar ausschließlich dem zuständigen innerstaatlichen Gericht 

zu, sein Ersuchen kann aber ausnahmsweise dennoch zurückgewiesen werden, wenn offen-

sichtlich kein Zusammenhang zwischen der von ihm erbetenen Auslegung oder Prüfung der 

Gültigkeit einer Vorschrift des Unionsrechts und den Gegebenheiten oder dem Gegenstand 

des Ausgangsverfahrens besteht.
6
 Aus weiterer Rechtsprechung des Gerichtshofs folgt, dass 

die Widerlegung der Vermutung der Entscheidungserheblichkeit nicht nur in Fällen möglich 

ist, in denen die erbetene Auslegung des Unionsrechts in keinem Zusammenhang mit der Rea-

lität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, sondern auch dann wenn das Prob-

lem bloß hypothetischer Natur ist, oder der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen oder 

rechtlichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten 

Fragen erforderlich sind.
7
 

                                                 
5
 Urteil des Gerichtshofes vom 2. Juli 1987 in der Streitsache Regis Lefevre gegen Ministere Public, Rs 188/86, 

Slg 1987, Seite 2963, Rz. 6; Urteil des Gerichtshofes vom 21. Januar 1993 in der Streitsache Deutsche Shell AG 

gegen Hauptzollamt Hamburg-Harburg, Rs C-188/91, Slg 1993, Seite I-363, Rz. 27. 
6
 Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 2000 betreffend beim Pretura circondariale di Udine anhängigen Straf-

verfahren gegen Giancarlo Fornasar und weitere, Rs C-318/98, Slg 2000, Seite I-4785, Rz. 27. 
7
 Urteil des Gerichtshofes vom 7. September 1999 in der Streitsache Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler 
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Von der Erforderlichkeit der Vorabentscheidungsfrage abgesehen, muss im Sinne der 

zweiten ausdrücklich im Vertrag angeführten Zulässigkeitsvoraussetzung diese von einem 

Gericht eines Mitgliedstaates gestellt werden. Da der Vertrag keine näheren Erfordernisse 

konkretisiert, die an eine solche innerstaatliche Einrichtung gestellt werden, ist diesbezüglich 

ausschließlich die Judikatur des Gerichtshofs zu berücksichtigen. Der zufolge ist unter dem 

Begriff „Gericht eines Mitgliedsstaats“ im Sinne des Art. 267 AEUV jede unabhängige, im 

Rahmen des streitigen Verfahrens unter Anwendung von Rechtsnormen zur Entscheidung 

berufene, obligatorisch zuständige Instanz zu verstehen, die auf gesetzlicher Grundlage einge-

richtet wurde und ständigen Charakter aufweist.
8
 Dabei muss sie nicht von der innerstaatli-

chen Rechtsordnung als Gericht bezeichnet werden, oder Bestandteil der nationalen Gerichts-

organisation sein. In der Lehre wird vor allem die Tatsache kritisiert, dass Verwaltungsbehör-

den, die nicht die Kriterien des Gerichtsbegriffs erfüllen, auf der einen Seite verpflichtet sind 

das Unionsrecht unmittelbar anzuwenden, auf der anderen Seite ihnen aber nicht zusteht Fra-

gen an den Gerichtshof zu stellen.
9
  

Die Frage, ob ein innerstaatliches Organ, welches die Merkmale eines innerstaatliches 

Gerichts im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Art. 267 AEUV erfüllt, im konkre-

ten Fall zur Vorlage einer für seine Entscheidung aus seiner Sicht entscheidungserheblichen 

Vorabentscheidungsfrage berechtigt oder sogar verpflichtet ist, wird ebenfalls in dieser bedeu-

tenden Vertragsbestimmung festgelegt. Sein dritter Absatz ordnet dabei die Vorlagepflicht nur 

für die Gerichte an, deren Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen 

Rechts angefochten werden können. Um einen effektiven Rechtsschutz des Einzelnen ge-

währleisten zu können, finden sich sowohl in der Rechtsprechung des Gerichtshofs, als auch 

in der Lehre mehrheitlich Argumente gegen eine abstrakte Bestimmung der von dieser Vor-

schrift erfassten Gerichte. Nach dieser wären von der Vorlagepflicht nur jeweils die hierar-

chisch obersten Gerichte der Mitgliedsstaaten erfasst. Im Falle der Slowakischen Republik 

wären das ausschließlich der Oberste Gerichtshof und der Verfassungsgerichtshof. Im Gegen-

satz dazu wird nach herrschender Auffassung unter dem Rechtsmittelbegriff des Art. 267 Abs. 

3 AEUV jedes gängiges, in der Regel ordentliches Rechtsmittel verstanden, das beiden Streit-

parteien unabhängig vom Ermessen einer Gerichts- oder Verwaltungsinstanz zugänglich ist.
10

 

Auch nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs unterliegen der Vorlagepflicht nicht 

nur die obersten Gerichte, sondern auch alle anderen Gerichte, deren Entscheidungen nicht 

mehr mit ordentlichen Rechtsmitteln angegriffen werden können.
11

 Nach dieser konkreten 

Betrachtungsweise können somit von der Verpflichtung eine Vorabentscheidungsfrage zu 

stellen, im Rahmen der slowakischen Rechtsordnung, unter gegebenen Umständen sowohl 

Landes- als auch Bezirksgerichte erfasst sein, wobei sie in diesen Fällen funktionell als letzt-

instanzliche Gerichte tätig werden.  

Entgegen dem eindeutigen Wortlaut des Vertrags hat der Gerichtshof in seiner 

Rechtssprechung mehrere Ausnahmen zur Vorlagepflicht formuliert. Einerseits untersagte er 

unterinstanzlichen Gerichten die Ungültigkeit von Handlungen der Unionsorgane festzustel-

                                                                                                                                                         
Landesregierung gegen Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Bergdorf Wohnbau GmbH, Rs C-

355/97, Slg 1999, Seite I-4977, Rz. 22 erster Satz. 
8
 Urteil des Gerichtshofes vom 17. September 1997 in der Streitsache Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft 

mbH gegen Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, Rs C-54/96, Slg 1997, Seite I-4961, Rz. 23. 
9
 Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1989 in der Streitsache Fratelli Constanzo SpA gegen Comune di Mila-

no, Rs 103/88, Slg 1989, Seite 1839, Rz. 32 zweiter Satz und Rz. 33. 
10

 Siman, M., Slašťan, M.: Súdny systém Európskej únie. Bratislava : Euroiuris, 2010. Seite 318. 
11

 Urteil des Gerichtshofes vom 4. Juni 2002 betreffend beim Hovrätt för Västra Sverige anhängigen Strafver-

fahren gegen Kenny Roland Lyckeskog, Rs C-99/00, Slg 2002, Seite I-4876, Rz 15; Urteil des Gerichtshofes vom 

15. September 2005 in dem Verfahren Intermodal Transports BV gegen Staatssecretaris van Financien, Rs C-

495/03, Slg 2005, Seite I-8151, Rz. 30. 
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len, sodass sie beim Zweifel an ihrer Gültigkeit jedenfalls eine Vorabentscheidungsfrage an 

den Gerichtshof stellen und Gründe für ihre eventuelle Ungültigkeit angeben müssen.
12

 Ande-

rerseits befreite er letztinstanzliche Gerichte gleich in mehreren Fällen von ihrer Vorlage-

pflicht. Bereits im Jahr 1963 entschied der Gerichtshof, dass im Falle einer Auslegungsfrage, 

die bereits von ihm in einem früheren gleich gelagerten Fall im Rahmen der Vorabentschei-

dung beantwortet wurde, eine Vorlage unterbleiben kann.
13

 Später erweiterte er in seiner 

C.I.L.F.I.T.-Entscheidung die Anwendbarkeit dieser Acte-clair-Doktrin auch auf Fälle, in 

denen er die betreffende Rechtsfrage bereits in seiner gesicherten Rechtsprechung gelöst hat, 

gleich in welcher Art von Verfahren sich diese gebildet hat, wobei die gelöste und die strittige 

Frage nicht vollkommen identisch sein müssen.
14

 In gleicher Entscheidung formulierte der 

Gerichtshof darüber hinaus auch noch weitere Ausnahmen von der Vorlagepflicht. Zuerst 

betonte er, dass die Frage nur dann von einem innerstaatlichen Gericht gestellt werden muss, 

wenn sie für seine Entscheidung erheblich ist.
15

 Bereits früher äußerte sich jedoch der Ge-

richtshof in die Richtung, dass genau so wie in Art. 267 Abs. 2 AEUV im Zusammenhang mit 

unterinstanzlichen Gerichten formuliert, eine Vorabentscheidungsfrage in einem solchen Fall 

jedenfalls unterbleiben muss, sodass die Entscheidungserheblichkeit in Wirklichkeit eine Zu-

lässigkeitsvoraussetzung darstellt.
16

 Schließlich fällt die Vorlageverpflichtung im Sinne der 

Acte-clair-Doktrin auch dann weg, wenn die richtige Anwendung des Unionsrechts derart 

offenkundig ist, dass kein Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der ge-

stellten Frage bleibt.
17

 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs folgt außerdem, dass ein 

innerstaatliches Gericht zur Vorlage ebenfalls in dem Fall nicht verpflichtet ist, wenn die im 

Verfügungsverfahren ergehende Entscheidung zwar nicht mehr mit Rechtsmitteln angefoch-

ten werden kann, es jeder Partei aber unbenommen bleibt, ein Hauptverfahren entweder selbst 

einzuleiten oder dessen Einleitung zu verlangen, in dem die im summarischen Verfahren vor-

läufig entschiedenen Fragen erneut geprüft werden und den Gegenstand einer Vorabentschei-

dung bilden können.
18

 

Unabhängig von den Ausnahmefällen bleibt es auch den Gerichten letzter Instanz un-

benommen, den Gerichtshof immer dann anzurufen, wenn sie es für angebracht halten.
19

 So-

fern eine bei nationalen Gerichten anhängige Rechtssache Fragen der Auslegung oder der 

Gültigkeit von unionsrechtlichen Bestimmungen aufwirft, über die diese Gerichte im konkre-

ten Fall entscheiden müssen, verleiht ihnen Art. 267 AEUV nämlich ein unbeschränktes 

Recht zur Vorlage an den Gerichtshof.
20
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III. Vorlageberechtigung und Vorlageverpflichtung  

in der slowakischen Rechtsordnung 

 

Aus der im Art 267 Abs. 2 AEUV formulierten Vorlageberechtigung folgt, dass 

grundsätzlich alle auf Grundlage der slowakischen Rechtsordnung eingerichteten Gerichte 

befugt sind, im Rahmen eines nach der Straf- oder Zivilprozessordnung geführten Verfahrens, 

den Gerichtshof um eine Vorabentscheidung zu ersuchen. Wie bereits erwähnt, bei der Be-

stimmung einzelner innerstaatlichen Gerichte die zur Vorlage nicht nur berechtigt, sondern 

verpflichtet sind, ist sowohl im Sinne der herrschenden Lehre, als auch nach der ständigen 

Rechtsprechung des Gerichtshofs, die konkrete Betrachtungsweise vorzuziehen. Damit 

kommt es im konkreten Einzelfall darauf an, ob gegen die Entscheidung des befassten Ge-

richts gängige, in der Regel ordentliche Rechtsmittel, die beiden Streitparteien unabhängig 

vom seinem Ermessen zugänglich sind, eingelegt werden können, mit denen unter anderem 

auch die Verletzung der Bestimmungen der Unionsrechtsordnung gerügt werden kann. 

Die Vorlageverpflichtung ist demnach dann nicht gegeben, wenn sich das im Falle der 

Einreichung eines solchen Rechtsmittels zu befassende höherinstanzliche Gericht auch mit 

Fragen der richtigen Anwendung des Unionsrechts auseinandersetzen darf. Der bisherigen 

Rechtsprechung des Gerichtshofs ist somit zu entnehmen, dass im Falle der slowakischen 

Rechtsordnung folgende Rechtsbehelfe die Anforderungen die an den Rechtsmittelbegriff des 

Art. 267 Abs. 3 AEUV gestellt werden, keinesfalls erfüllen: die außerordentliche Revision 

nach § 243e ff der slowakischen Zivilprozessordnung (weiter nur „sZPO“), das Wiederauf-

nahmeverfahren gemäß § 393a ff der Strafprozessordnung (weiter nur „sStPO“), das Wieder-

aufnahmeverfahren gemäß § 228 ff sZPO, das Begnadigungsrecht des Präsidenten gemäß Art. 

102 Abs. 1 lit. j) der Verfassung der Slowakischen Republik (weiter nur „V-SR“), die Verfas-

sungsbeschwerde gemäß Art. 127 V-SR, sowie die Beschwerde an den Europäischen Ge-

richtshof für Menschenrechte.
21

 

 

IV. Unzulässigkeit der Vorabentscheidungsfrage  

wegen zeitlicher Geltung des Unionsrechts 

 

Erstmals hat sich das Verfassungsgericht der Slowakischen Republik (weiter nur „Ver-

fassungsgericht“) mit der Vorlagepflicht der Vorabentscheidungsfrage durch slowakische 

Gerichte in seiner Entscheidung Az. III. ÚS 151/07-14 vom 29. Mai 2007 befasst. Der Be-

schwerdeführer beanstandete die Verletzung seines grundlegenden Rechts auf gerichtlichen 

Schutz gemäß Art. 46 Abs. 1 V-SR, des Grundrechts auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 

48 Abs. 1 V-SR, sowie des Rechts auf ein faires Verfahren gemäß Art. 6 Abs. 1 der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention (weiter nur „EMRK“) durch die Entscheidung des Obersten 

Gerichts der Slowakischen Republik (weiter nur „Oberstes Gericht“) im Verfahren Az. 1 Sž-

o-NS 87/2005, in dem die Gesetzmäßigkeit der Berufungsentscheidung des Rates des Kartell-

amtes der Slowakischen Republik (weiter nur „Kartellamt“) Az. 2004/DZ/R/2/007 überprüft 

wurde. In dieser wurde die erstinstanzliche Entscheidung des Kartellamtes bestätigt, in der der 

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung festgestellt wurde. Der Beschwerdeführer 

stützte seine Argumentation darauf, dass der Berufungssenat des Obersten Gerichts sein Ersu-

chen um die  Beantragung einer Vorabentscheidung bezüglich der Auslegung des Art. 82 des 

Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (weiter nur „EGV“; heute Art. 102 

AEUV) zurückgewiesen hat, wobei er seiner Meinung nach zu einer Vorlage im Sinne des 

Art. 234 EGV (heute Art. 267 AEUV) verpflichtet gewesen wäre. 

 

                                                 
21

 Siman, M., Slašťan, M.: Súdny systém Európskej únie. Bratislava : Euroiuris, 2010, Seite 321. 



112 

 

Das Verfassungsgericht hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass im 

Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs im Fall Ynos, in Fällen in denen sich der Sach-

verhalt des Ausgangsverfahrens vor dem Beitritt eines Staates zur Europäischen Union zuge-

tragen hat, die Zuständigkeit des Gerichtshofs nicht gegeben ist.
22

 Die Auslegung der Unions-

vorschriften im Hinblick auf ihre Anwendung in einem neuen Mitgliedstaat ist demnach erst 

ab dem Zeitpunkt seines Unionsbeitritts möglich.
23

 Diese zeitliche Begrenzung der Zustän-

digkeit des Gerichtshofs bezüglich der Anwendung von Unionsrechtsnormen in neuen Mit-

gliedsländern wurde vom Gerichtshof ebenfalls in anderen Urteilen bestätigt.
24

 Aus diesem 

Grund hat auch das Verfassungsgericht, unter Verweis, dass sich der Gerichtshof im Falle der 

Vorlage einer Vorabentscheidungsfrage durch das Oberste Gericht jedenfalls für unzuständig 

hätte erklären müssen, die Beschwerde als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. So-

wohl das Verfassungsgericht, als auch der Gerichtshof haben in deren Rechtsprechung dabei 

die Frage offen gelassen, wie die innerstaatlichen Gerichte bei Auslegungsfragen von Unions-

rechtsvorschriften vorzugehen haben, sofern sich der von ihnen im Verfahren zu beurteilende 

Sachverhalt vor dem Beitritt zur Europäischen Union zugetragen hat. 

Die aus dem zeitlichen Aspekt des streitgegenständlichen Sachverhalts sich ergebende 

Unzuständigkeit des Gerichtshofs ist jedoch höchst umstritten. Wie aus den Schlussanträgen 

des Generalanwalts Tizzano im Ynos-Fall herauszulesen ist, hat die lettische Regierung da-

rauf hingewiesen, dass die innerstaatlichen Rechtsvorschriften, obwohl vor dem Beitritt erlas-

sen, gleichwohl die Vereinbarkeit des nationalen Rechts mit der Unionsvorschrift gewährleis-

ten sollten, da sie derer Bestimmungen genau wiedergäben.
25

 Die Auslegungszuständigkeit 

des Gerichtshofs sei deshalb in diesem Fall für die einheitliche Auslegung der Unionsvor-

schriften erforderlich. Der Generalanwalt Tizzano stimmte einerseits dieser Argumentation im 

allgemeinen zu, da der Gerichtshof bereits vorher seine Zuständigkeit für die Auslegung von 

Unionsvorschriften in dem Fall anerkannt hat, wenn der Sachverhalt zwar nicht vom Unions-

recht unmittelbar, sondern von innerstaatlichen Vorschriften geregelt wird, die jedoch entwe-

der auf das Unionsrecht verweisen, oder sich diesem durch seine inhaltliche Übernahme an-

passen.
26

 Mit solchen Überlegungen könnte seiner Meinung nach ein Vorabentscheidungser-

suchen wie im Ynos-Fall, mit dem Ziel künftige Auslegungsunterschiede zu verhindern, 

grundsätzlich für zulässig erklärt werden.
27

 Andererseits erhob er gleichzeitig Zweifel an die-

ser Lösung. So würde sich nämlich die Vorabentscheidungszuständigkeit des Gerichtshofs bis 

zum äußersten ausdehnen, oder wäre sogar überschritten, indem sie ihm gestattet, in Fällen, in 

denen das Unionsrecht auf das Ausgangsverfahren offenkundig nicht anwendbar ist und nur 

ein künftiges, rein hypothetisches Interesse an dessen einheitlicher Anwendung besteht, zu 

entscheiden.
28

 Da es seiner Meinung nach im Ynos-Fall jedoch weitere und noch klarere 

Gründe dafür gab, das Vorabentscheidungsersuchen für unzulässig zu erklären, hat sich der 
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Generalanwalt in diesem konkreten Fall nicht weiter mit dieser strittigen Frage auseinander-

gesetzt.
29

 

Bemerkenswert ist, dass der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung ähnliche, im Zu-

sammenhang mit der vierten Erweiterung der Europäischen Gemeinschaften im Jahr 1995 

sich stellenden Fragen anders beantwortet hat. Im Fall Data Delecta, in dem sich der Sachver-

halt vor dem Beitritt Königreichs Schwedens zu den Gemeinschaften zugetragen hat, stellte 

das oberste schwedische Gericht eine Vorabentscheidungsfrage bezüglich der Anwendung 

vom gemeinschaftrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz.
30

 Der Gerichtshof hat sie im vol-

len Umfang beantwortet, ohne vorher zu untersuchen, ob das Gemeinschaftsrecht (heute Uni-

onsrecht) überhaupt zeitlich anwendbar war. Da das oberste schwedische Gericht in weiterer 

Folge entschieden hat, dass der Rechtsstreit nicht in den Anwendungsbereich des Gemein-

schaftsrechts falle, ist das Urteil des Gerichtshofs letztlich bedeutungslos geworden.
31

 Im 

Hinblick auf die Entscheidungserheblichkeit, die im Sinne der ständigen Rechtssprechung des 

Gerichtshofs eine Zulässigkeitsvoraussetzung des Vorabentscheidungsantrags darstellt, hätte 

die vorgelegte Frage gar nicht gestellt werden dürfen. 

Im Unterschied zur Rechtssache Data Delecta hat der österreichische Oberste Ge-

richtshof im sehr ähnlich gelagerten Fall Saldanha, dessen Sachverhalt sowie die erstinstanz-

liche Entscheidung des Handelsgerichts vor dem EU-Beitritt Österreichs entstanden sind, 

Gründe für eine mögliche rückwirkende Anwendung des Gemeinschaftsrechts angegeben.
32

 

Diesen zufolge bewirke die zwingende Natur des Gemeinschaftsrechts, dass es nach dem ös-

terreichischen Prozessrecht als Ius superveniens auf alle beim Inkrafttreten des EGV in Öster-

reich noch nicht endgültig entschiedenen Rechtsstreitigkeiten unmittelbar anwendbar sei.
33

 

Der zuständige Generalanwalt La Pergola erhob in seinen Schlussanträgen hinsichtlich dieser 

Argumentation ernsthafte Zweifel daran, ob das Gemeinschaftsrecht ohne weiteres auf Sach-

verhalte angewendet werden kann, die während der Geltung anderer Rechtsvorschriften ein-

getreten sind und die keinen ausreichenden Zusammenhang mit den Gemeinschaftsvorschrif-

ten aufweisen, die im entscheidungserheblichen Zeitraum anwendbar waren.
34

 Demnach soll-

ten seiner Meinung nach von den Gründungsverträgen jedenfalls die Sachverhalte nicht er-

fasst sein, die sich in einem Land abgespielt haben, in dem die Gemeinschaftsvorschriften zu 

der Zeit noch nicht geltendes Recht waren. Davon abgesehen sollte es zwar aus seiner Sicht 

möglich sein, dass ein Mitgliedstaat beschließt, bestimmte Gemeinschaftsvorschriften rück-

wirkend auf Sachverhalte, die vor seinem Beitritt zur Gemeinschaft (heute Union) eingetreten 

sind, für anwendbar zu erklären, jedoch würde es sich dabei letztlich um nationale Vorschrif-

ten handeln, an deren Rechtsnatur sich allein durch die inhaltliche Übernahme der Gemein-

schaftsvorschriften nichts ändern würde.
35

 Der Gerichtshof griff einerseits die Argumente des 

Generalanwalts überhaupt nicht auf, andererseits äußerte er sich auch nicht zu den vom öster-

reichischen Obersten Gerichtshof vorgebrachten Gründen bezüglich einer eventuellen rück-

wirkenden Anwendung des Gemeinschaftsrechts. Im Ergebnis erklärte er die die Bestimmung 

des Art. 6 EGV für sofort anwendbar und für Republik Österreich vom Zeitpunkt ihres Bei-

tritts an verbindlich, und fügte die Bemerkung hinzu, dass sie sowohl für zukünftige Auswir-
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kungen vor dem Beitritt entstandener Sachverhalte gilt.
36

 Seine Entscheidung ist somit im 

krassen Gegensatz sowohl zu den Schlussanträgen des Generalanwalts, als auch zu seiner 

eigenen späteren Rechtsprechung. 

 

V. Vorlagepflicht der Vorabentscheidungsfrage durch slowakische 

Gerichte und die Folgen ihrer Verletzung 

 

Mit der Bestimmung der von der Vorlageverpflichtung des Art. 267 Abs. 3 AEUV er-

fassten Gerichte beschäftigte sich das slowakische Verfassungsgericht in der Entscheidung 

Az. IV. ÚS 206/08-50 vom 3. Juli 2008. Weiter ging es ebenfalls teilweise auch auf die Frage 

ein, ob im Rahmen der slowakischen Rechtsordnung die Unterlassung der Vorlage einer Vor-

abentscheidungsfrage die Verletzung des Rechts auf gerichtlichen Schutz gemäß Art. 46 Abs. 

1 V-SR, sowie des Rechts auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 48 Abs. 1 V-SR darstellt. 

Der Beschwerdeführer beanstandete die Verletzung der ebengenannten Artikel der slowaki-

schen Verfassung, sowie Art. 6 Abs. 1 EMRK, durch die Vorgehensweise und das Urteil des 

Landesgerichts in Bratislava im Berufungsverfahren Az. 3 Cob 160/2007 vom 28. November 

2007.
37

 

Das Verfassungsgericht hat zwar wegen fehlender Zuständigkeit die Beschwerde zu-

rückgewiesen, hinsichtlich der Frage, ob das Grundrecht auf gerichtlichen Schutz gemäß Art. 

46 Abs. 1 V-SR auch die Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens durch allgemeine Ge-

richte miteinschließt, führte es jedoch an, dass zu ihrer Beantwortung der Wortlaut des Art. 

267 AEUV einschließlich der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu dieser Bestimmung, die 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zu Art. 46 Abs. 1 V-SR, und in Übereinstimmung 

mit Art. 46 Abs. 4 V-SR auch die Zivilprozessordnung sowie die Rechtsprechung des Verfas-

sungsgerichts bezüglich ihrer einzelnen Bestimmungen, zu berücksichtigen sind. Das inner-

staatliche Gericht ist nach § 1 sZPO verpflichtet den gerechten Schutz von Rechten und be-

rechtigten Interessen der Verfahrensbeteiligten zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, 

stehen ihm verschiede Prozessmittel zur Verfügung, einschließlich der Verfahrensunterbre-

chung gemäß § 109 Abs. 1 lit. c) sZPO, die dazu dienen soll, den Gerichtshof um eine Vora-

bentscheidung zu ersuchen. Nach der Meinung des Verfassungsgerichts ist aus dieser Be-

stimmung die gesetzliche Vermutung herauszulesen, dass das Gericht in bestimmten Fällen 

für die Gewährleistung des gerechten Schutzes von Individualrechten sowie berechtigten Inte-

ressen der Verfahrensbeteiligten, die Auslegung von Unionsvorschriften brauchen wird. 

Nichtsdestotrotz betonte das Verfassungsgericht, dass den Verfahrensbeteiligten kein An-

spruch auf die Unterbrechung des Verfahrens zusteht und sie dem zuständigen Gericht die 

Vorlage einer Vorabentscheidungsfrage letztlich nur empfehlen können. Diese Feststellung ist 

voll im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs, der sich auch dann gegen eine 

Pflicht zur Vorlage eines unterinstanzlichen Gerichts ausgesprochen hat, wenn beide Streit-

parteien diese übereinstimmend, etwa nach Vereinbarung, beantragen.
38
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Weiter wandte sich das Verfassungsgericht der Bestimmung von letztinstanzlichen 

Gerichten im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV im Rahmen der slowakischen Gerichtsorgani-

sation zu. Sie müssen nach seiner Ansicht unter Berücksichtigung der konkreten Streitigkeit 

und des Rechtsmittelsystems der geltenden Zivilprozessordnung, und zugleich der Recht-

sprechung des Verfassungsgerichts und des Obersten Gerichts hinsichtlich der Zulässigkeit 

von Rechtsmitteln, ermittelt werden. Im nächsten Schritt stellte das Verfassungsgericht dann 

fest, dass gemäß der geltenden Rechtsordnung der Slowakischen Republik als Gericht letzter 

Instanz das Verfassungsgericht und das Oberste Gericht zu qualifizieren sind. Diese abstrakte 

Beurteilung der Vorlageverpflichtung steht im Kontrast zu der herrschenden Lehre, als auch 

zu der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Wie schon erwähnt kommt es hingegen nach der 

konkreten Betrachtungsweise darauf an, ob gegen die Entscheidung des befassten Gerichts 

gängige, in der Regel ordentliche Rechtsmittel, die beiden Streitparteien unabhängig vom 

seinem Ermessen zugänglich sind, eingelegt werden können, mit denen unter anderem auch 

die Verletzung der Bestimmungen der Unionsrechtsordnung gerügt werden kann. Von der 

Vorlageverpflichtung können somit im Rahmen der slowakischen Rechtsordnung unter gege-

benen Umständen sowohl Landes- als auch Bezirksgerichte erfasst sein. Aus diesem Grund 

hält auch M. Siman die umstrittene Feststellung des Verfassungsgerichts für einen eindeuti-

gen Fehlschlag.
39

 

Weiter beschäftigte sich das Verfassungsgericht mit der Frage, ob die Unterlassung 

der Vorlage einer Vorabentscheidungsfrage durch das Gericht letzter Instanz die Verletzung 

des Rechts auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 48 Abs. 1 V-SR darstellt. In diesem Zu-

sammenhang stellte es fest, dass sich bislang weder das Verfassungsgericht noch das Oberste 

Gericht diesbezüglich geäußert haben. Obwohl nach seiner Meinung die Lösung dieser Frage 

primär in die Zuständigkeit des Obersten Gerichts fällt, stellte das Verfassungsgericht fest, 

dass im Rahmen der Auslegung des Unionsrechts als gesetzlicher Richter nicht nur der im 

Voraus bestimmter Richter des innerstaatlichen Gerichts anzusehen ist, sondern auch der 

Richter des Gerichtshofs, der eine im konkreten Verfahren entscheidungserhebliche Frage zu 

beantworten habe. Seine Verpflichtung zur Beantwortung der Vorabentscheidungsfrage ist 

nämlich zugleich seine Berechtigung, die, außer in den vom Unionsrecht selbst bestimmten 

Fällen, nicht umgangen werden darf. Das Verfassungsgericht erinnerte in diesem Zusammen-

hang daran, dass der Verstoß gegen die Vorlagepflicht eine Verletzung des Unionsrechts dar-

stellt und einen Haftungsanspruch begründet, den der Geschädigte gegenüber dem Staat gel-

tend machen kann. Aus diesen Gründen hält das Verfassungsgericht in seiner Entscheidung 

letztlich fest, dass nach seiner Auffassung die Verletzung der Vorlagepflicht nach Art. 267 

Abs. 3 AEUV zugleich die Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 48 

Abs. 1 V-SR darstellt.  

 

VI. Schlusswort 

 

Das Verfassungsgericht der Slowakischen Republik hat sich bislang in seiner Recht-

sprechung mit der Vorlagepflicht der Vorabentscheidungsfrage durch slowakische Gerichte 

nicht intensiv beschäftigt. Im Allgemeinen sieht man zwar seine Bemühung, das Unionsrecht 

in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs richtig anzuwenden, die bei-

spielsweise in der Anführung von Hinweisen auf seine Entscheidungen ersichtlich ist,  den-

noch ist es manchmal offensichtlich, dass es ihm nicht gelungen ist, innerstaatliche Rechts-

vorschriften, gerade in Hinblick auf die Judikatur des Gerichtshofs, unionsrechtskonform aus-

                                                                                                                                                         
port und Tiefkühlkost EG., Rs 93/78, Slg 1978, Seite 2203, Rz 5. 
39

 Siman, M.: Vybrané prípady aplikácie komunitárneho práva v rozhodovacej praxi Ústavného súdu SR. In 

Komunitárne právo na Slovensku – päť rokov “po“. Bratislava : Slovenská asociácia európskeho práva, 2009, 

Seite 102. 
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zulegen. Es bleibt somit zu hoffen, dass sich das Verfassungsgericht in der Zukunft noch in-

tensiver mit dem Recht der Europäischen Union beschäftigen wird, und dass Unionsrecht, so 

wie im Falle der Rechtsprechung von Verfassungsgerichten anderer Mitgliedstaaten, in größe-

rem Umfang in seinen Entscheidungen Berücksichtigung finden wird. 
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Zusammenfassung 
 

Der Beitrag beschäftigt sich mit der aus Art. 267 Abs. 3 Vertrags über die Arbeitswei-

se der Europäischen Union ergebenden Vorlagepflicht von Vorabentscheidungsfragen durch 

slowakische Gerichte. Er analysiert die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union bezüglich der Bestimmung der zur Vorlage verpflichteten letztinstanzlichen Gerichte 

und wendet sie auf die Gerichtsorganisation der Slowakischen Republik an. Im Weiteren be-

fasst er sich mit der Judikatur des Verfassungsgerichts der Slowakischen Republik zur Frage 

der von dieser Vorlagepflicht erfassten Gerichte und untersucht, welche aus der Verfassung 

der Slowakischen Republik ergebenden Grundrechte bei Unterlassung der Vorlage verletzt 

sein könnten. 
 

Schlüsselwörter: Vorabentscheidungsverfahren, Vorabentscheidungsfrage, Grundrechte, 

innerstaatliche Gerichte, Gericht letzter Instanz, Verfassungsgericht der Slowakischen Repub-

lik, Gerichtshof der Europäischen Union 
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Služobný pomer príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 

(teoretická analýza povahy právneho vzťahu) 
 

prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 

 

I. Úvod 

 

Právne vzťahy príslušníkov Policajného zboru (ďalej aj ako „PZ“) pri výkone štátnej 

služby upravuje zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slo-

venskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení 

neskorších predpisov. V súlade s § 2 uvedeného zákona policajtom sa na účely zákona 

o štátnej službe rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona 

a vykonáva štátnu službu v služobnom úrade. Štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere. 

Služobný pomer sa zakladá k štátu. 

Práva ustanovené zákonom o štátnej službe sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri 

vstupe do štátnej služby a policajtom pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou rov-

nakého zaobchádzania v zamestnaneckých vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.
1
 

Predmetná povinnosť originálne vyplynula zo Smernice Rady 76/207/EHS o vykonávaní zá-

sady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbor-

nej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky v znení Smernice 2002/73/ES, 

na základe ktorej je uložená povinnosť oboznámiť zamestnancov s predpismi prijatými na 

základe smernice. 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade 

s dobrými mravmi (§ 2a ods. 2 zákona o štátnej službe). 

Zákon o štátnej službe pojem „dobré mravy“ nevymedzuje. Je nepochybné, že uvede-

ný pojem úzko súvisí s pojmom morálka, mravnosť či slušnosť. V súlade s príslušnou judika-

túrou „dobrými mravmi sa rozumie súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, 

ktoré v historickom období osvedčili istú nemennosť, vystihujú podstatné historické tenden-

cie, sú akceptované rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu základných noriem.“ 

Obdobné vymedzenie pojmu „dobré mravy“ je v náleze Ústavného súdu Českej republiky č. 

14, zväzok 11, podľa ktorého „dobré mravy“ sú súhrnom etických, všeobecne zachovávaných 

a uznávaných zásad, ktorých dodržiavanie je mnohokrát zabezpečované aj právnymi normami 

tak, aby každé konanie bolo v súlade so všeobecnými morálnymi zásadami demokratickej 

spoločnosti.
2
 

Nikto nesmie práva a povinnosti vyplývajúceho zo služobného pomeru zneužívať 

na škodu druhého (§ 2a ods. 2 zákona o štátnej službe). 

Subjekt, ktorý koná takým spôsobom, že práva a povinnosti vyplývajúce zo služobné-

ho pomeru zneužíva na škodu druhého, sa dopúšťa protiprávneho konania, keďže koná v roz-

pore s požadovaným spôsobom správania stanoveným v právnej norme. V tomto prípade ide 

o protiprávny úkon. Osobitosťou tohto protiprávneho úkonu je, že nevzniká porušením práv-

nej povinnosti, ale pri výkone práva spôsobom, ktorý zákon zakazuje. 

V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach služobného pomeru podľa zákona 

o štátnej službe rozhoduje minister vnútra (ďalej aj ako „minister“) a v rozsahu ním ustanove-

nom ďalšie orgány (ďalej aj ako „nadriadený“), ak zákon o štátnej službe neustanovuje inak. 

 

                                                 
1
 Pozri zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskriminá-

ciou v znení neskorších predpisov. 
2
 Judikatúra Českej republiky (SJ č. 8/1997) In Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 

2002, s. 95 a nasl. 
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II. Stručná analýza predmetu a obsahu služobného pomeru 

ako prvkov tohto právneho vzťahu 

 

Zapájanie občanov ako nositeľov pracovnej sily jednak do procesu materiálnej výroby, 

jednak do procesu, prostredníctvom ktorého dochádza k zabezpečovaniu všetkých potrebných 

funkcií a úloh štátu a spoločnosti, patrí k základným otázkam organizácie práce. Pracovné 

vzťahy nevznikajú len vo výrobe, ale aj v oblasti nevýrobnej, v pracovnoprávnej teórii sa 

uznáva, že súčasťou pracovných vzťahov sú aj vzťahy vznikajúce pri uskutočňovaní nevy-

hnutných funkcií štátu. Duálny systém výkonu závislej práce potvrdzuje Ústava Slovenskej 

republiky v znení článku 35 – takéto „trieštenie“ je však potrebné interpretovať z dvoch rôz-

nych hľadísk, po prvé, dualizmus, na základe ktorého dochádza k výkonu závislej práce 

v podnikateľskej (výrobnej) sfére a nepodnikateľskej (nevýrobnej sfére), po druhé, dualizmus, 

ktorý umožňuje výkon „závislej práce“ v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťa-

hoch a „práce“, ktorá môže byť realizovaná na základe vybraných zmluvných typov občian-

skeho a obchodného práva (napr. zmluvy o dielo).
3
   

Aj zamestnanecký vzťah pracovníka štátneho aparátu je formou zapojenia občana do 

pracovného procesu. Sme toho názoru, že toto konštatovanie platí aj pre služobný pomer prí-

slušníkov PZ. Aj v procese (čo do špecifickej povahy) činnosti príslušníkov PZ sa uskutočňu-

je práca, t. j. účelná, cieľavedomá činnosť človeka, smerujúca k uspokojovaniu rozmanitých 

potrieb jednotlivca i spoločnosti. Pracovná činnosť príslušníkov PZ vykonávaná v služobnom 

pomere predstavuje výkon práce pre iného za ekvivalent. Obdobne ako v pracovnoprávnych 

vzťahoch, práca vykonávaná v služobnom pomere má charakter závislej práce, to znamená, že 

je uskutočňovaná v určitej osobnej i hospodárskej závislosti od zamestnávateľa. Zamestnanec 

(príslušník PZ) nepracuje pre seba, ale v rámci osobnej závislosti musí striktne plniť pokyny 

zamestnávateľa. Zároveň výkon práce prebieha tiež v podmienkach hospodárskej závislosti, 

to znamená, že príslušník PZ pracuje za odmenu, ktorá je hlavným zdrojom zabezpečovania 

jeho existenčných prostriedkov. 

Domnievame sa, že na základe doteraz uvedeného možno prijať smerom k predmetu 

služobného pomeru nasledujúce, zatiaľ len čiastkové konštatovanie : predmetom služobného 

pomeru je výkon závislej práce, práce pre iného za odmenu. Keďže za všeobecný predmet 

pracovnoprávnych vzťahov sa považuje výkon závislej práce vykonávanej pre iného za od-

menu, zdá sa, že predmet služobného pomeru sa kryje s predmetom pracovnoprávnych vzťa-

hov.  

Výkon pracovnej činnosti v predmete služobného pomeru plne nevyčerpáva obsah 

uvedeného pojmu. Pre predmet služobného pomeru je charakteristické, že popri správaní spo-

čívajúcom vo výkone práce sa v predmete tohto vzťahu zároveň objavuje ďalšie typické sprá-

vanie jeho subjektu spočívajúce v profesionálnom uskutočňovaní štátnej moci. Sme tej mien-

ky, že tento druh správania príslušníka PZ v predmete služobného pomeru nemožno subsu-

movať pod pojem uskutočňovania pracovnej činnosti, naopak, považujeme za žiaduce chápať 

tieto pojmy v určitej diferencovanosti, vzhľadom na to, že medzi nimi existuje hodnotový, 

kvalitatívny rozdiel. Príslušník PZ vykonávajúci štátnu službu v služobnom pomere vystupuje 

ako praktický vykonávateľ moci, bezprostredne participujúci na zabezpečovaní mocenských 

funkcií štátu, realizujúc pritom špecifickú činnosť štátu vzhľadom na jej funkciu, obsah 

i povahu. Domnievame sa, aj na základe vyššie uvedeného, že sa nemožno stotožňovať 

a klásť znamienko rovnosti medzi pojmy výkon pracovnej činnosti a výkon štátnej moci. 

Opačné stanovisko znamená neplnohodnotné, zúžené a len parciálne chápanie predmetu slu-

žobného pomeru ako jedného z prvkov tohto právneho vzťahu. Pre predmet služobného po-

meru je typický súbeh v správaní jeho subjektu zamestnanca (príslušníka PZ). Predmet slu-

                                                 
3
 Kuril, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy Slovenskej republi-

ky. In Verejná správa a regionálny rozvoj, č. 1, 2012, s. 83 a nasl. 
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žobného pomeru obsahuje správanie subjektov dvojakého druhu, spočívajúce jednak v usku-

točňovaní pracovnej činnosti a jednak v realizácii štátnej moci. Na úpravu naznačeného dvo-

jakého druhu správania v predmete služobného pomeru je potrebné spolupôsobenie noriem 

viacerých právnych odvetví, najčastejšie noriem pracovného a administratívneho práva. 

S duálnou povahou predmetu služobného pomeru korešponduje aj jeho obsah, ktorý je 

viazaný na predmet, pre ktorý uvedené subjekty vstupujú do právneho vzťahu. Obsah služob-

ného pomeru je vyjadrený základnými povinnosťami a právami príslušníkov PZ (štátnych za-

mestnancov). V obsahu služobného pomeru popri právach a povinnostiach spojených s pra-

covnou činnosťou, (predovšetkým povinnosť zamestnanca – príslušníka PZ konať prácu pre 

iný subjekt, požadovať za výkon práce odmenu, ďalej právo zamestnávateľa vyžadovať vý-

kon práce a povinnosť poskytovať za tento výkon práce odmenu, tiež povinnosť zamestnanca 

riadiť sa príkazmi a pokynmi nadriadených a právo zamestnávateľa riadiť výkon jeho práce), 

nachádzame aj ďalšie prvky, a to práva a povinnosti spojené s bezprostredným uskutočňova-

ním štátnej moci. Tieto sú spravidla upravované osobitnými predpismi a obyčajne nepatria 

do pracovného práva, ale do iných právnych odvetví.  

Pre služobný pomer príslušníkov PZ, z hľadiska jeho spoločensko-ekonomickej pod-

staty, je ďalej príznačné, že pracovný vzťah takpovediac „sprevádza“ služobno-riadiaci vzťah. 

Príslušník PZ v služobnom pomere vystupuje jednak ako zamestnanec, ktorý užíva pracovnú 

silu, a jednak vystupuje ako orgán štátu (určitej zložky štátneho aparátu) a v mene štátu aj 

koná. Služobný pomer, ako právny vzťah, má dva aspekty : ide jednak o vzťah zamestnanca 

k zamestnávateľovi, jednak o vzťah k vonkajšiemu prostrediu, t. j. k obyvateľstvu, inštitúciám, 

organizáciám a pod. Pracovná stránka, spočívajúca vo výkone práce a užívaní pracovnej sily, 

je predstavovaná vzťahom zamestnanca k zamestnávateľskému subjektu, funkčná stránka, 

spočívajúca v praktickom uskutočňovaní moci, v realizácii funkčných vzťahov spojených 

so vzťahom nadriadenosti voči vonkajšej sfére. Na úpravu naznačeného druhu správania, 

na reglementáciu práv a povinností tvoriacich obsah služobného pomeru nepostačujú len 

normy jedného právneho odvetvia, ale je potrebné spolupôsobenie noriem viacerých právnych 

odvetví, najčastejšie noriem pracovného a  správneho práva. Vzťah zamestnanca k zamestná-

vateľovi je vzťah patriaci svojou povahou do pracovného práva, vzťahy vo vonkajšej sfére sú 

vzťahy svojou povahou administratívnoprávne. 

Na základe vyššie uvedeného môžeme prijať nasledovné konštatovanie : 1) predmet 

služobného pomeru má duálnu konštrukciu, pozostáva jednak zo správania spočívajúceho vo 

výkone práce nositeľa pracovnej sily za odmenu a jednak v účasti na bezprostrednom usku-

točňovaní štátnej moci subjektom tohto vzťahu voči vonkajšej sfére; 2) právna úprava dvoja-

kého druhu správania v predmete tohto vzťahu má hybridnú povahu, t. j. pracovná stránka je 

upravená normami pracovného práva, funkčná stránka je upravená normami administratívne-

ho práva; 3) práva a povinnosti subjektov služobného pomeru smerujú jednak k uskutočňova-

niu pracovného procesu (pracovnej činnosti), jednak k realizácii štátnomocenských funkcií 

štátu, t. j. k bezprostrednému uskutočňovaniu štátnej moci; 4) práva a povinnosti subjektov 

tvoriace obsah služobného pomeru sú upravené niekoľkými právnymi odvetviami (na ich 

úpravu nepostačujú len normy pracovného práva, ale aj normy iných právnych odvetví, naj-

častejšie normy administratívneho práva – vzhľadom na uvedené možno hovoriť o akýchsi 

zložených alebo kombinovaných právnych vzťahoch). 

 

III. Stručne k metóde právnej regulácie v služobnom pomere príslušníkov PZ 

 

Metóda právnej regulácie sa považuje za jedno z diferenciačných kritérií systemizácie 

práva do odvetví. Aj v súvislosti s členením práva na verejné a súkromné sa v teórii rozlišuje 

verejnoprávna (administratívnoprávna) a súkromnoprávna (občianskoprávna) metóda právnej 

regulácie. Za súkromnoprávnu metódu právnej regulácie možno označiť taký právny stav, 
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keď právne normy viažu vznik, zmenu alebo zánik príslušných právnych vzťahov na právne 

úkony, ako súkromnoprávne konania vyjadrujúce vzťah rovnosti subjektov. Verejnoprávna 

metóda právnej regulácie vychádza zo vzťahov nadriadenosti a podriadenosti subjektov, je-

den z účastníkov má mocenské postavenie voči druhému, právne normy viažu vznik, zmenu či 

zánik právneho vzťahu na právny akt štátneho orgánu. V ďalšej časti budeme podrobnejšie 

analyzovať spôsob právnej úpravy (metódu právnej regulácie) v služobnom pomere, predo-

všetkým vo väzbe na jeho kľúčové inštitúty, t. j. na vznik, zmeny a skončenie služobného 

pomeru. 

Spôsob vzniku služobného pomeru, rozhodnutím nadriadeného o prijatí občana do 

služobného pomeru, t. j. na základe individuálneho právneho aktu, zodpovedá osobitnej pova-

he služobného pomeru ako štátnozamestnaneckého vzťahu, avšak zakladanie tohto vzťahu by 

nemohlo byť prístupné bez súhlasu príslušníka PZ (zamestnanca). 

To znamená, že vznik služobného pomeru nie je sprevádzaný nerovnou pozíciou sub-

jektov služobného pomeru, pri usporiadaní ich vzájomných pomerov, v tejto súvislosti sa ne-

uplatňuje vzťah nadriadenosti a podriadenosti, pretože v postavení, v akom sa nachádzajú 

voči sebe, nemôže jeden druhému jednostranne vnútiť svoju vôľu (napr. formou záväzných 

pokynov). Ani jeden zo subjektov vzťahu nemôže jednostranným úkonom založiť povinnosť 

druhého subjektu a ani nemôže v rámci tohto vzťahu autoritatívne vynucovať splnenie povin-

nosti druhého subjektu. Služobný pomer nemôže vzniknúť proti vôli občana (uchádzača) 

o prijatie do služobného pomeru, ale len s jeho súhlasom. Vydaniu rozhodnutia vždy predchá-

dza žiadosť uchádzača o prijatie do služobného pomeru. V tejto súvislosti poznamenávame, 

že § 16 zákona o štátnej službe príslušníkov PZ (vznik služobného pomeru) nemožno inter-

pretovať staticky, izolovane, bez vnútorných súvislostí k iným ustanoveniam zákona. Naopak, 

je nevyhnutné chápať ho v kontexte s § 15 citovaného zákona (prijímacie konanie do služob-

ného pomeru), to znamená v komplexnosti posudzovania celého problému. Na druhej strane 

však nemožno poprieť, že kogentné ustanovenie § 16 zákona obmedzuje dispozitívnosť 

v právnom konaní subjektov vzťahu. 

Inú kvalitu má usporiadanie vzájomných vzťahov medzi subjektmi služobného pome-

ru v priebehu realizácie práv a povinností, t. j. počas trvania služobného pomeru. V služobnom 

pomere, v jeho priebehu sú oslabené rysy rovnosti subjektov, ako aj zmluvné rysy a naopak, 

prevládajú prvky nadriadenosti a podriadenosti. V existujúcej platnej právnej úprave služob-

ného pomeru, v jednotlivých jeho inštitútoch (zmeny služobného pomeru, služobná disciplína 

a disciplinárna právomoc, čas služby, dovolenka a čas odpočinku, platové a ďalšie náležitosti 

príslušníkov PZ, starostlivosť o policajtov, podmienky výkonu služby príslušníkov PZ atď.), 

sa uplatňuje prevaha zamestnávateľa pri regulácii právneho postavenia  príslušníkov PZ. Sme 

toho názoru, že vo všetkých vyššie uvedených právnych inštitútoch služobného pomeru, sa 

vyskytuje nerovná pozícia subjektov tohto vzťahu, výrazne sa obmedzuje zmluvná sloboda 

v súkromnoprávnom zmysle a nahradzuje sa presným stanovením podmienok právneho vzťa-

hu, uplatňujú sa správne rozhodnutia, prevláda administratívnoprávna metóda právnej úpravy.  

Existujúca právna úprava skončenia služobného pomeru vychádza z trvalosti a nezru-

šiteľnosti služobného pomeru po tom, čo bol príslušník PZ po splnení predpísaných požiada-

viek zaradený do stálej služby. Jednotlivé druhy skončenia služobného pomeru sú taxatívne 

vymedzené v § 189 zákona a podľa našej mienky sa v nich prejavuje prelínanie prvkov verej-

noprávnej a súkromnoprávnej povahy. Na jednej strane prvky ochranné a sociálne, na druhej 

strane rovnosť v postavení subjektov v možnosti skončenia ich vzájomného vzťahu. Jedno-

stranný prejav vôle smerujúci ku skončeniu služobného pomeru zo strany príslušníka (uvoľ-

nenie) môže subjekt tohto vzťahu uskutočniť kedykoľvek, prakticky bez obmedzenia, pri do-

držaní v zákone stanovených hmotnoprávnych a procesnoprávnych náležitostí, pričom právne 

účinky tohto jednostranného právneho úkonu nastanú bez ohľadu na vôľu druhého subjektu. 

Rovnako, jednostranným právnym úkonom z podnetu zamestnávateľa, môže byť príslušník 
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PZ prepustený, avšak len z dôvodov taxatívne stanovených v zákone, a tiež pri dodržaní 

v zákone stanovených hmotnoprávnych a procesnoprávnych náležitostí, pričom právne účinky 

prepustenia nastanú bez ohľadu na vôľu príslušníka PZ. 

Zákon o štátnej službe expressis verbis neupravuje dohodu ako spôsob rozviazania 

služobného pomeru, avšak jej existenciu zákon pripúšťa, a to aj formálne, keď umožňuje 

uzavretie dvojstranného právneho úkonu (dohody) medzi policajtom a nadriadeným vo veci 

časového momentu (termínu) skončenia služobného pomeru. 

To je argumentom odôvodňujúcim prijať konštatovanie, že pri skončení služobného 

pomeru sa uplatňuje do istej miery rovnosť v postavení subjektov, vyplývajúca z rovnakej 

právnej možnosti zapríčiniť svojou vôľou skončenie tohto vzťahu. Vyššie prezentované spô-

soby skončenia služobného pomeru (uvoľnenie, prepustenie) sú jednostrannými právnymi 

úkonmi v súkromnoprávnom zmysle, vyznačujúce sa dispozitívnou voľnosťou ich subjektov. 

Nevyznačujú sa predpokladom správnosti, treba na ne vzťahovať ustanovenia o neplatnosti 

právnych úkonov (§ 250 zákona). Skončenie služobného pomeru nie je ovládané nadriadenos-

ťou a podriadenosťou jeho subjektov, ani jeden zo subjektov nemá mocenské postavenie voči 

druhému, uplatňujú sa tu prvky súkromnoprávnej metódy právnej regulácie. Popri nich je tu 

nepochybná aj existencia verejnoprávnych prvkov, predovšetkým prvkov ochranných a so-

ciálnych, ktoré sa prejavujú ochranou príslušníka PZ pred prepustením (zákaz prepustenia). 

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že služobný pomer sa vyznačuje kombiná-

ciou metód právnej regulácie. Pri vzniku služobného pomeru prevláda rovnosť v postavení 

subjektov vzťahu, autonómia vôle strán je však obmedzená kogentnosťou právnej úpravy, 

uplatňuje sa tu súkromnoprávna i verejnoprávna metóda právnej regulácie. Taktiež pre skon-

čenie služobného pomeru je charakteristické, že sú tu zastúpené prvky súkromnoprávnej i 

verejnoprávnej povahy. Počas existencie služobného pomeru, to znamená v priebehu realizá-

cie práv a povinností, prevláda nadriadenosť a podriadenosť v postavení subjektov, uplatňuje 

sa tu verejnoprávna metóda právnej regulácie. 

 

IV. Verejnoprávna povaha služobného pomeru príslušníkov PZ 
 

Vo všeobecnosti sa za verejnoprávne vzťahy považujú tie právne vzťahy, v ktorých na 

jednej strane je subjektom štát (štátny orgán) ako nositeľ mocenských oprávnení pri výkone 

svojej právomoci a kompetencie. Uplatňuje sa tu vzťah podriadenosti jedných a nadriadenosti 

druhých subjektov.
4
 Verejné právo je celok, ktorý vytvoril štát (vyjadruje záujmy štátu), kým 

súkromné právo vyjadruje záujmy jednotlivca, vytvára ho jednotlivec vlastným konaním 

a vôľou. Verejné právo vyjadruje nadradenosť verejnej moci, v zákonom vymedzených prípa-

doch, voči ostatným subjektom práva. Sféru verejného práva možno vymedziť tiež ako vzťa-

hy, v ktorých vystupuje vždy aspoň jeden zo subjektov ako vykonávateľ verejnej moci.  

Koncepcia služobného pomeru príslušníkov PZ vychádza v prevažnej miere z kariér-

neho systému štátnej služby, ktorý predpokladá podriadenie zamestnancov statusu verejno-

právneho zamestnaneckého režimu, zároveň však, do určitej miery, je aj kompromisom voči 

požiadavkám štátnych zamestnancov.
5
 

K charakteristickým črtám služobného pomeru, v ktorých sa prejavuje verejnoprávna 

povaha tohto vzťahu, patrí predovšetkým : 1) spôsob vzniku – služobný pomer vzniká na zá-

klade rozhodnutia (individuálneho právneho aktu); 2) služobný pomer sa zakladá k štátu (štát 

v služobnom pomere vystupuje ako zamestnávateľský subjekt); 3) v služobnom pomere sa 

uplatňuje definitíva, t. j. stabilita zamestnaneckého vzťahu, ako aj niektoré ďalšie kompenzač-

                                                 
4
 Boguszak, J. a kol.: Základy teórie práva. Praha : Aleko, 1991,  s. 106. 

5
 Čebišová, T.: Socialistická státní služba. In Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha : Právnická fakulta 

Univerzity Karlovej v Prahe, 1981, s. 25. 
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né opatrenia; 4) v služobnom pomere prevláda kogentnosť právnej úpravy (zmluvná sloboda 

je značne obmedzená, je nahradená kategorickým vymedzením oprávnení a povinností subjek-

tov); 5) v služobnom pomere sa uplatňuje právne garantovaný služobný a platový postup (slu-

žobný pomer vychádza z princípov kariérneho systému štátnej služby); 6) v služobnom pomere 

sa uplatňuje disciplinárna zodpovednosť (disciplinárna zodpovednosť je jedným z charakte-

ristických znakov služobného pomeru); 7) štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere, 

služobný pomer predstavuje osobitnú, autonómnu právnu úpravu štátnej služby policajtov; 8) 

spôsob riešenia sporov (zodpovedá vzťahom nadriadenosti a podriadenosti, v prípade sporu 

rozhoduje príslušný nadriadený a až následne súd). 

Ad 1) Je to jeden z klasických prvkov napĺňajúcich verejnoprávny charakter služobné-

ho pomeru. Už v minulosti sa považovalo menovanie správnym aktom za typický znak verej-

noprávnosti v zamestnaneckých právnych vzťahoch. Vtedajšia právna teória uznávala kon-

štrukciu verejnoprávnej pracovnej zmluvy, vychádzajúc z názoru, že menovací akt je prijatím 

ponuky zamestnanca, ktorým sa takáto zmluva uskutočňuje.
6
 V skutočnosti však predpokladal 

i tento zamestnanecký vzťah súhlas zamestnanca so vznikom právneho vzťahu. Dnes sa roz-

diely čiastočne stierajú, uznáva sa, že formálnemu menovaciemu aktu vždy predchádza „do-

hoda strán“ a tiež pri pomeroch vo svojej podstate verejnoprávnych sa pripúšťa vznik zmlu-

vou. Pracovný vzťah v štátnej službe vzniká menovaním, ktoré predpokladá buď predchádza-

júci súhlas menovaného, alebo následný súhlasný prejav vôle zamestnanca, hoci aj konklu-

dentným konaním. 

Ad 2) Ďalším prvkom posilňujúcim verejnoprávny charakter služobného pomeru je 

obnovenie zamestnávateľskej subjektivity štátu. Podľa § 2 ods. 4 zákona o štátnej službe slu-

žobný pomer sa zakladá k štátu, štát je aj nositeľom pracovnoprávnej subjektivity.  

Štát v pozícii zamestnávateľského subjektu je vhodný najmä tam, kde sa uplatňuje 

prísny centralizmus v riadení, čo bezpochyby platí aj v podmienkach PZ.  

Vzniká otázka, či možno štát v polohe zamestnávateľského subjektu v služobnom po-

mere príslušníkov PZ považovať za právnickú osobu vytvorenú na tieto účely právom. Ob-

čiansky zákonník uznáva právnu subjektivitu štátu a na účely občianskoprávnych vzťahov 

považuje štát za právnickú osobu, naproti tomu Zákonník práce sa výslovne o štáte ako mož-

nom zamestnávateľovi nezmieňuje. Predmetný zákon o štátnej službe výslovne stanovuje štát 

za zamestnávateľský subjekt. Problematiku teoretických koncepcií právnických osôb sprevá-

dza v našej právnej teórii značná názorová rozmanitosť, uvedené však nie je kľúčovým prob-

lémom výkladu o právnej povahe služobného pomeru, a  preto v tomto smere len odkazujeme 

na niektoré mienkotvorné úvahy v odbornej literatúre.
7
 

 Posilňujúcim prvkom v diferenciácii služobného pomeru od ostatných zamestnanec-

kých vzťahov je konštrukcia stanovujúca za zamestnávateľský subjekt štát. V mene štátu vy-

stupuje ten štátny orgán, v ktorom úradník vykonáva štátnu službu (služobný úrad), hoci to 

nemusí byť vždy tak, pretože do úvahy prichádza aj iné riešenie, keď v mene štátu koná úrad 

poverený správou osobných vecí určitého okruhu štátnych zamestnancov (osobný úrad). Táto 

koncepcia má svoju logiku, uplatňuje sa v niektorých vyspelých demokratických štátoch 

(napr. Nemecko) a predovšetkým posilňuje jednotu systému štátnej služby. 

Argumentácia v prospech štátu, ako zamestnávateľského subjektu, podľa niektorých 

autorov spočíva v možnosti voľnejšej dispozície so zamestnancom, vedie totiž k tendencii 

oslabovať zmluvnú povahu štátnozamestnaneckých vzťahov.  

Podľa našej mienky, pri dôslednom napĺňaní konštrukcie služobného pomeru ako ve-

rejnoprávneho zamestnaneckého vzťahu, ale aj z hľadiska právnej teórie i praxe, sa javí ako 

pozitívne, aby v štátnozamestnaneckom vzťahu typu služobného pomeru to bol vzťah založe-

ný priamo k štátu. Iný, cez štátne orgány sprostredkovaný vzťah k štátu, by bol síce tiež mož-

                                                 
6
 Kálenská, M.: K právnímu postavení státních zaměstnanců. In Právny obzor, no. 2, 1994, s. 166. 

7
 Knapp, V.: O právnických osobách. In Právník, no. 10-11, 1995, s. 980 a nasl. 
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ný, avšak mohol by oslabovať verejnoprávnu povahu tohto vzťahu, a tým aj efektívnosť práv-

nej úpravy ako celku. 

Ad 3) Štátna služba príslušníkov PZ je spojená s definitívou. Verejnoprávny služobný 

pomer sa odlišuje od súkromnoprávneho poňatia zamestnaneckých vzťahov svojou trvalosťou 

a zásadnou nezrušiteľnosťou. Zvýšená miera povinností spojená so systémom nevyhnutných 

obmedzení vyplývajúcich pre príslušníka PZ zo služobného pomeru je kompenzovaná okrem 

iného aj právnou zárukou stability zamestnaneckého vzťahu.  

Právna úprava služobného pomeru príslušníkov PZ, ako sme už konštatovali, je zalo-

žená na kariérnom systéme štátnej služby, ktorého podstatným znakom je tzv. definitíva. Zá-

kladom tohto systému je právom chránený služobný pomer, ktorý je trvalý a nezrušiteľný po 

tom, čo bol príslušník, po splnení predpísaných požiadaviek, zaradený do stálej služby, t. j. 

spravidla do doživotného služobného vzťahu, pokiaľ sa však nedopustí konania, s ktorým je 

spojené prepustenie zo štátnej služby. Kariérny systém štátnej služby je známy inštitútom 

definitívy, to znamená celoživotným zamestnaním, celoživotnou štátnou službou, možnosťou 

služobného postupu podľa získanej kvalifikácie a dĺžky štátnej služby, nezrušiteľnosťou slu-

žobného pomeru a ak, len na základe kvalifikovaných dôvodov. Uplatnenie definitívy predo-

všetkým znamená, že zrušiť služobný pomer z podnetu úradu (t. j. prepustiť úradníka) možno 

len celkom mimoriadne zo závažných dôvodov týkajúcich sa osoby úradníka. V tomto systé-

me sa zamestnanie v štátnej službe stáva celoživotnou profesiou, ktorá trvá aj po odchode do 

výslužby.  

Definitíva a prepustenie? Nezrušiteľnosť vzťahu a jeho skončenie? Sme tej mienky, 

v súlade s prevládajúcimi názormi, že konanie štátneho zamestnanca spočívajúce v zvlášť 

hrubom porušení služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti nenarušuje základný zmysel 

tohto inštitútu a prepustenie z týchto dôvodov treba považovať za plne oprávnené. Za spornej-

šie by bolo treba považovať dôvody prepustenia, spočívajúce v organizačných zmenách, ra-

cionalizačných či podobných opatreniach, v týchto prípadoch by definitíva značne strácala na 

hodnote. Definitíva v štátnej službe príslušníkov PZ musí pôsobiť ako výrazný stabilizačný 

faktor, avšak na druhej strane nesmie byť brzdou v efektívnosti a v realizácii nevyhnutných 

organizačných a personálnych zmien.  

Ad 4) Správanie subjektov štátnozamestnaneckých vzťahov stanovené kogentnými 

právnymi normami je záväzné a nemeniteľné, ktoré nie je možné zmeniť alebo vylúčiť preja-

vom ich súkromnej vôle, realizácia práv a povinností obsiahnutých v kogentných právnych 

normách sa uskutočňuje výlučne spôsobom, ktorý ustanovuje právny predpis. Práva 

a povinnosti štátnych zamestnancov sú stanovené zákonom a nemôžu byť predmetom zmluv-

ného dojednania.
8
 

Zákon o služobnom pomere príslušníkov PZ je koncipovaný ako súbor predpisov zá-

sadne kogentnej povahy, aj preto právnym úkonom sú venované iba §§ 249 a 250 v spoloč-

ných ustanoveniach.  

Vyššie uvedené výrazne ovplyvňuje povaha zamestnávateľského subjektu, ktorým je 

štát, čo prispieva k tendencii vnášať do právnej úpravy maximum donucujúcich, prikazujúcich 

a nariaďujúcich prvkov, vylučujúcich odchylnú úpravu strán. Prevaha štátu pri regulovaní 

právneho postavenia príslušníkov PZ v štátnej službe, ako prejav verejnoprávnosti služobného 

pomeru, sa premieta v právnej úprave týchto vzťahov ústupom prvkov súkromnoprávnej po-

vahy, keď také právne inštitúty ako dohoda o získaní alebo zvýšení vzdelania, dohoda 

o hmotnej zodpovednosti, ale aj ďalšie dohody vo veciach služobného pomeru sú nahradzo-

vané administratívnoprávnymi rozhodnutiami. Existencia dvojstranných právnych úkonov je 

obmedzovaná na minimálnu mieru. Mocenské postavenie zamestnávateľa takmer paralyzuje 

zmluvnú slobodu príslušníka, ktorý nemôže vlastným právnym konaním upravovať svoje 
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právne postavenie.
9
 Aj z tohto dôvodu je žiaduce, aby zákon o služobnom pomere precízne 

upravoval základné práva a povinnosti policajtov, ale aj nezlučiteľnosť výkonu štátnej služby 

s určitými činnosťami alebo pôsobením, ktoré môžu rôznym spôsobom ovplyvňovať kvalitu 

plnenia úloh v štátnej službe.  

Ad 5) Prevaha štátu v regulácii štátnozamestnaneckých vzťahov predpokladá podria-

denie zamestnanca verejnoprávnemu režimu, čo okrem iného tiež znamená zabezpečovanie 

predovšetkým, a to v prvom rade, verejných (štátnych) záujmov. Na druhej strane však, vo 

väčšej či menšej miere, musí takýto právny režim odrážať aj záujmy štátnych zamestnancov.  

Právna úprava služobného pomeru kladie na príslušníkov PZ niektoré zvýšené nároky 

nielen pri výkone služby, ale aj mimo nej. V porovnaní so zamestnancami súkromného sekto-

ra platí pre príslušníkov PZ, ako kategóriu štátnych zamestnancov, neprípustnosť podnikateľ-

skej a inej zárobkovej činnosti. Tieto obmedzenia štát kompenzuje tým, že im poskytuje práv-

ne zaručený platový a služobný postup podľa vopred stanovených podmienok.  

Ad 6) Povaha disciplinárnej zodpovednosti príslušníkov PZ v štátnej službe plne ko-

rešponduje s verejnoprávnym charakterom služobného pomeru a nepochybne predstavuje 

jeden z jeho charakteristických znakov. Porušenie povinností z kategoricky stanoveného ob-

sahu právneho vzťahu nemá povahu súkromnoprávnej sankcie, ale býva interpretované ako 

správny (disciplinárny) delikt. Zodpovednostný vzťah tu vzniká medzi subjektom, ktorý poru-

šil služobnú povinnosť, a nadriadeným služobným orgánom uplatňujúcim disciplinárnu prá-

vomoc. (V zodpovednostných vzťahoch súkromnoprávnej povahy vzniká zásadne právny 

vzťah medzi subjektom, ktorý porušil služobnú povinnosť, a subjektom, ktorému vznikla ško-

da).  

Ad 7) Prijatím zákona o štátnej službe príslušníkov PZ sa začala uskutočňovať kvalita-

tívne odlišná reglementácia týchto vzťahov, zásadne legislatívne diferencovaná a odlíšená 

od ostatných zamestnaneckých vzťahov, predovšetkým tých, ktoré vznikajú na trhu práce. 

Existujúca právna úprava vychádza z niektorých princípov, na ktorých bola budovaná služob-

ná pragmatika, ďalej z právnych úprav štátnej služby vo vyspelých demokratických krajinách, 

ale tiež z medzinárodných zmlúv a Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, ktorými je 

Slovenská republika viazaná. Zákon o štátnej službe vychádza z princípov profesionality, 

spoľahlivosti, nestrannosti a politickej neutrality príslušníka PZ pri výkone štátnej služby, 

zároveň tiež vytvára rovnováhu medzi režimom povinností (nevyhnutných obmedzení) a roz-

sahom práv policajtov.  

Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ priniesol autonómnu úpravu zamestnaneckých 

vzťahov spomínanej kategórie štátnych zamestnancov. Napriek uvedenému môže vznikať 

otázka vzájomného postavenia zákona k niektorým iným právnym normám, najmä z oblasti 

pracovného a správneho práva, predovšetkým k Zákonníku práce alebo k zákonu o správnom 

konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). 

Pokiaľ ide o otázku vzájomného postavenia zákona o štátnej službe príslušníkov PZ 

a Zákonníka práce, sme toho názoru, že ide o dve, od seba nezávislé právne normy, a to bez 

vzájomnej, priamej či sprostredkovanej väzby. Do úvahy by snáď mohlo prichádzať, veľmi 

výnimočne, použitie analógie, jedného z jej druhov, analógie iuris. Jej použitie je však neprí-

pustné do kogentných ustanovení zákona, ktoré sú v právnej úprave štátnej služby jasne do-

minujúce. Použitím analógie nemožno zakladať alebo rozširovať zákonom uložené povinnosti 

alebo zužovať obsah priznaných práv, ani vyplňovať „medzery“ verejnoprávnych noriem.
10

  

Ad 8) Zatiaľ čo vzťahy podľa súkromnoprávnych úprav sú založené na tom, že žiadna 

súkromná vôľa nie je postavená vyššie ako druhá, vo verejnoprávnych vzťahoch prevláda 

v postavení subjektov nadriadenosť a podriadenosť. Uvedená charakteristická črta týchto 
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vzťahov nachádza svoj výraz aj v špecifickom spôsobe riešenia sporov. V prípade vzniku spo-

ru o obsah a rozsah oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru medzi jeho 

subjektmi tieto rieši oprávnený služobný orgán, t. j. spravidla minister, resp. nadriadený, prí-

slušným rozhodnutím. Je to výrazom nerovného, nadriadeného postavenia štátu, ako jedného 

zo subjektov tohto vzťahu, ktorý tu súčasne vystupuje ako zamestnávateľ, ale aj ako nositeľ 

suverénnej moci. V týchto vzťahoch je vlastne služobný orgán jednou zo strán sporu, čo evo-

kuje myšlienku, že objektívnosť a spravodlivosť rozhodovania nie je spoľahlivo zabezpečená. 

Ide tu o vzťah moci a podriadenosti, o jednostrannú mocensko-právnu povahu tejto činnosti, 

keď sa vytvárajú jednostranné rozhodnutia záväzné pre iného, ktoré sú tiež právne vynútiteľ-

né, čo predstavuje charakteristické črty vzťahov správneho práva. Zákon v záujme hľadania 

správnych a spravodlivých riešení jednotlivých prípadov zakotvuje tiež preskúmateľnosť prá-

voplatného rozhodnutia zo strany súdu na návrh policajta, po vyčerpaní opravných prostried-

kov v konaní vo veciach služobného pomeru. V zmysle § 248 zákona súdna preskúmateľnosť 

rozhodnutí služobného orgánu sa týka všetkých rozhodnutí vydaných nadriadeným, je teda 

koncipovaná značne široko. Preskúmanie rozhodnutia súdom sa končí vydaním rozhodnutia 

v spornej záležitosti, v ktorom súd potvrdí alebo zruší napadnuté rozhodnutie. Zmeniť roz-

hodnutie nemôže. Ak súd zruší rozhodnutie služobného orgánu, pri vydávaní nového rozhod-

nutia je služobný orgán viazaný právnym názorom súdu.  

Niektorí autori vo svojich dielach poukazujú smerom pro futuro na možnosť vzniku 

absolútne autonómnej procesnoprávnej úpravy ochrany práv účastníkov pracovnoprávnych 

a obdobných pracovných vzťahov v rámci sústavy všeobecných súdov v Slovenskej republike 

– tieto návrhy odôvodňujú napr. existenciou „sporových“ a „rozhodovacích“ stereotypov, 

dôkaznou núdzou subjektu, ktorý je vo vzťahu podriadenosti (t. j. zamestnanca), príp. nevy-

hnutnosťou upustiť od aplikovania procesnej normy (Občianskeho súdneho poriadku) pred-

pokladajúceho rovnosť v právnom postavení účastníkov na právne vzťahy, ktorých imanent-

ným znakom je subordinácia, tzn. vzťah nadriadenosti (zamestnávateľa) a podriadenosti (za-

mestnanca – sem zaraďujeme aj služobný pomer príslušníkov PZ).
11

 

 

V. Záver 

 

 Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že výrazom verejnoprávnej povahy 

služobného pomeru je existencia niektorých charakteristických znakov tohto vzťahu, inak tiež 

typických pre vzťahy v oblasti práva verejného. Služobný pomer sa zakladá k štátu, ako ty-

pickému subjektu verejnoprávnych vzťahov, vzniká rozhodnutím (individuálnym právnym 

aktom) o prijatí občana do služobného pomeru, ktorému však vždy predchádza žiadosť obča-

na o prijatie do predmetného vzťahu, čo svedčí o prelínaní pracovnoprávnych a administratív-

noprávnych prvkov v tejto oblasti. Po vzniku služobného pomeru, v priebehu realizácie práv 

a povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, sa prejavuje nerovné postavenie subjektov, pre-

vládajú vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Zmluvná sloboda je značne obmedzená, je na-

hradená kategorickým vymedzením oprávnení a povinností subjektov, uplatňuje sa kogentná 

právna úprava. Služobný pomer je vzťahom zvýšených práv a povinností jeho subjektov, 

v porovnaní so všeobecnou mierou práv a povinností občanov. Uvedené je kompenzované 

niektorými výhodami, najmä právne garantovaným služobným a platovým postupom, inštitú-

tom definitívy, ako aj ďalšími kompenzačnými ustanoveniami. Vyjadrením verejnoprávnosti 

služobného pomeru je aj jeho osobitná, autonómna právna úprava, uplatňovanie disciplinárnej 

zodpovednosti, ako osobitného druhu právnej zodpovednosti, s výraznou vnútroorganizačnou 

povahou a sankciami verejnoprávnej povahy, ktoré korešpondujú s podstatou tohto vzťahu. 
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Vzťahom nadriadenosti a podriadenosti zodpovedá aj spôsob riešenia sporov, o ktorých roz-

hoduje príslušný nadriadený, t. j. služobný orgán a až následne súd.
12

 

Pre služobný pomer príslušníkov PZ, ako právny vzťah, je charakteristické, že v ňom 

prevládajú prvky verejnoprávnej povahy, tieto sú v jeho obsahu dominantné a aj determinujú 

jeho právnu povahu (možno hovoriť o verejnoprávnom vzťahu). 

Na druhej strane služobný pomer príslušníkov PZ treba posudzovať v celej jeho kom-

plexnosti, z tohto pohľadu nemožno opomenúť v jeho obsahu prvky súkromnoprávnej pova-

hy, dotvárajúce jeho právnu charakteristiku. 

Služobný pomer príslušníkov PZ je právny vzťah, ktorý z hľadiska systemizácie práva 

do odvetví nemožno jednoznačne a bez pochybností začleňovať iba do jedného klasického 

odvetvia práva (interdisciplinárna povaha služobného pomeru).
13
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Summary 
 

In the processed article we pay attention to the legal nature of the employment service 

of the Police force in the Slovak republic as a legal relationship. We briefly define the subject 
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and the content of the employment service as the elements of the examined legal relationship, 

we refer to the method of its legal regulation, respectively present the special characteristics 

of the employment service of the Police force with special regard to its public-legal features. 

In the conclusion there is a statement, which confirmed interdisciplinary nature of the mentio-

ned employment service. 
 

Kľúčové slová: štátna služba, služobný pomer príslušníkov PZ, predmet a obsah služobného 

pomeru, metóda právnej regulácie v služobnom pomere, charakteristické črty služobného po-

meru ako verejnoprávneho vzťahu, interdisciplinárna povaha služobného pomeru. 
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Význam trestného práva pri ochrane pracovnoprávnych vzťahov 

 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Úvod 

 

Pracovnoprávne vzťahy predstavujú právne vzťahy vznikajúce na individuálnej alebo 

kolektívnej úrovni, na základe ktorých dochádza k výkonu závislej práce zamestnanca v pro-

spech zamestnávateľa v rámci podnikateľskej (výrobnej) sféry. Pod pojem „pracovnoprávne 

vzťahy“ nemožno zahrnúť bez výnimky všetky právne vzťahy, ktoré z formálneho hľadiska 

zabezpečujú realizáciu výkonu závislej práce, keďže v oblasti nepodnikateľskej (nevýrobnej) 

sféry sú označované inak, a to spravidla ako „obdobné pracovné vzťahy“ alebo „ďalšie pra-

covné vzťahy“. Táto terminologická bipolarita nie je iba neodôvodnenou záležitosťou termi-

nus technicus zákonodarcu, ale je spôsobená podstatnou rozdielnosťou obsahu a zvláštnosťa-

mi právnej regulácie uvedených právnych vzťahov v príslušných oblastiach.
1
 Dualizmus 

právnych foriem výkonu závislej práce nepriamo vyplýva už zo znenia Ústavy Slovenskej 

republiky (článok 35 ods. 1 – 3)
2
 – v tomto vedeckom článku však budeme skúmať prioritne 

pracovnoprávne vzťahy, tzn. podnikateľskú (výrobnú) sféru. 

Zvýšená miera ochrany pracovnoprávnych vzťahov je koordinovane garantovaná zo 

strany rôznych právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. ústavného 

práva,
3
 rodinného práva,

4
 práva sociálneho zabezpečenia,

5
 občianskeho práva procesného,

6
 

medzinárodného práva verejného
7
 alebo trestného práva).

8
 Túto ochranu je možné kategori-

zovať podľa viacerých kritérií, môže ísť napr. o univerzálnu ochranu subjektov vo všeobec-

nom chápaní (zamestnancov, zamestnávateľov, členov odborových orgánov), príp. o dlhodo-

bú ochranu vo vzťahu k určitým marginalizovaným skupinám (napr. osobám zdravotne pos-

tihnutým), ako aj o časovo obmedzenú ochranu niektorých ďalších dočasne znevýhodnených 

subjektov (napr. tehotných žien alebo mladistvých zamestnancov).
9
  

Intenzívna ochrana pracovnoprávnych vzťahov je obzvlášť nevyhnutná v tých fázach 

ich existencie, kedy je pravdepodobnosť zneužitia práva najvyššia (napr. v priebehu pred-

zmluvných vzťahov
10

 alebo pri skončení pracovného pomeru),
11

 resp. vykonateľnosť právnej 

úpravy najnižšia (napr. ak ide o poskytovanie rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu 

rovnakej hodnoty bez ohľadu na pohlavie).
12

 Ochrana pracovnoprávnych vzťahov neraz 

„kompenzuje“ nerovné právne postavenie zamestnanca (podriadenosť) a zamestnávateľa 

(nadriadenosť), ktoré je však imanentnou súčasťou pracovného a sociálneho zákonodarstva 

                                                 
1
 Ak zohľadníme napr. spôsob založenia a vzniku pracovného pomeru, práva a povinnosti zmluvných strán, príp. 

niektoré právne inštitúty sui generis (definitíva zamestnania a pod.). 
2
 Podľa cit. ustanovenia „..občania majú právo na prácu..“ [..] „..každý má právo na slobodnú voľbu povolania 

a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť..“ [..] „..zákon môže ustanoviť 

podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností..“. 
3
 Pozri napr. článok 12, 18, 35-38 Ústavy Slovenskej republiky. 

4
 Pozri napr. zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 

5
 Pozri napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

6
 Pozri napr. zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

7
 Na základe ratifikácie rôznych ľudsko-právnych dokumentov (napr. Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá-

kladných slobôd). 
8
 Pozri napr. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

9
 Právny inštitút pozitívnej diskriminácie je potvrdený v článku 38 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý dopĺňa 

zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou v znení 

neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon). 
10

 Pozri § 41 Zákonníka práce. 
11

 Pozri § 60 a nasl. Zákonníka práce. 
12

 Pozri § 119a Zákonníka práce. 
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(na rozdiel od súkromnoprávnych odvetví, ako napr. obchodného práva alebo občianskeho 

práva).
13

 Osobitným charakteristickým znakom pracovnoprávnych vzťahov je tiež skutoč-

nosť, že k ich ochrane nedochádza iba na základe zásahov z „vonkajšieho“ prostredia (t. j. 

ingerenciami zákonodarcu), ale aj z „vnútorného“ prostredia (t. j. predovšetkým konsenzuál-

nymi dohodami účastníkov kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov).   

Trestné právo patrí v systéme práva Slovenskej republiky medzi verejnoprávne odvet-

via, napriek tomu má pri ochrane pracovného práva (pracovnoprávnych vzťahov), ktoré vyka-

zuje „zmiešanú“ súkromno-verejnoprávnu povahu, svoje nezastupiteľné miesto. V určitých 

situáciách disponujú subjekty pracovnoprávnych vzťahov možnosťou dovolávať sa ochrany 

svojich práv, resp. plnenia povinností zo strany druhých subjektov, aj na základe trestného 

zákonodarstva (napr. pri nevyplatení mzdy a/alebo odstupného zo strany zamestnávateľa).
14

 

V iných situáciách (najmä pri rôznych druhoch podnetov),
15

 kedy by bolo potrebné napr. uta-

jiť identitu navrhovateľa (zamestnanca) zo strany inšpekcie práce pred zamestnávateľom, aby 

sa predišlo následným „sankciám“ („bossingu“) z jeho strany, je konanie alebo nekonanie 

zástupcov orgánov verejnej správy posudzované v trestnoprávnom kontexte zneužívania prá-

vomoci verejného činiteľa.
16

 V prípade porušovania niektorých ďalších práv (napr. práva na 

rovnaké zaobchádzanie, t. j. zákaz diskriminácie) je možné smerom pro futuro dokonca zva-

žovať doplnenie (rozšírenie) skutkových podstát trestných činov v súčasnosti (ne)uvedených 

v Trestnom zákone
17

 (hoci trestné zákonodarstvo je pri ochrane pracovnoprávnych vzťahov 

vo vzťahu subsidiarity k pracovnému a sociálnemu zákonodarstvu, tzn. musí sa uplatňovať na 

ochranu práv a právom chránených záujmov subjektov pracovnoprávnych vzťahov, spoloč-

nosti a štátu iba v tom prípade, ak je ich ochrana v zmysle pracovného a sociálneho zákono-

darstva nedostatočná – ide o tzv. zásadu ultima ratio).     

 

II. Diskriminácia ako trestný čin? 

 

 Pojem „trestný čin“ je definovaný v § 8 Trestného zákona ako protiprávny čin, ktorého 

znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon neustanovuje inak. Na druhej strane 

pojem „diskriminácia“ nie je vymedzený na normatívnej úrovni v žiadnom právnom predpise, 

a to ani v Ústave Slovenskej republiky,
18

 Zákonníku práce
19

 alebo antidiskriminačnom záko-

ne.
20

 Tento pojem je z terminologického hľadiska parciálnym spôsobom precizovaný v nie-

ktorých dokumentoch medzinárodného alebo európskeho práva,
21

 príp. v rozhodovacej praxi 

vnútroštátnych a nadnárodných súdov. Sme toho názoru, že (v zjednodušenom chápaní) mož-

no pod pojmom „diskriminácia“ rozumieť nerovnaké zaobchádzanie, ktoré je zákonom zaká-

zané a môže byť postihované, a to ex offo zo strany orgánov verejnej správy (inšpekcie práce) 

alebo v situácii, ak navrhovateľ (diskriminovaný) uspeje v občianskom súdnom konaní.
22

 

Akékoľvek nerovnaké zaobchádzanie však nemôže byť automaticky kvalifikované ako dis-

                                                 
13

 Pozri § 1 ods. 2 Zákonníka práce (tzv. pozitívne vymedzenie závislej práce). 
14

 Pozri § 214 Trestného zákona (pri nevyplatení mzdy v príslušnej lehote môže zamestnanec využiť kumulatív-

ne aj ďalšie možnosti právnej ochrany, a to napr. okamžité skončenie pracovného pomeru, príp. v občianskom 

súdnom konaní je oprávnený podať žalobný návrh s cieľom dosiahnuť faktické vyplatenie mzdy. 
15

 Pozri napr. zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 
16

 Pozri § 326 Trestného zákona. 
17

 Pozri napr. § 423 – 424 Trestného zákona.  
18

 Pozri článok 12. 
19

 Pozri § 13 Zákonníka práce. 
20

 Pozri § 2a (antidiskriminačný zákon pojem „diskriminácia“ nedefinuje, výslovne však definuje druhy diskri-

minácie). 
21

 Pozri napr. antidiskriminačné smernice Európskej únie 2006/54/ES, 2000/43/ES, 2000/78/ES. 
22

 V prípade ochrany pred diskrimináciou nie je možné vylúčiť (dokonca kumulovane) ani niektoré ďalšie druhy 

konaní, a to napr. konanie o priestupkoch [pozri § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov]. 
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kriminácia, keďže niektoré nerovnaké zaobchádzania nie sú zákonom zakázané (tu ide o tzv. 

dovolené nerovnaké zaobchádzania), resp. iné nerovnaké zaobchádzania zákon dokonca pod-

poruje – pozitívna diskriminácia.
23

 

 V súčasnosti nie je diskriminácia (ani žiadna jej subforma) v kontexte trestného záko-

nodarstva Slovenskej republiky považovaná za trestný čin.
24

 Rozhodujúce skutočnosti, ktoré 

je potrebné v tejto súvislosti analyzovať, sú podľa nášho názoru tieto: po prvé, z akých dôvo-

dov by mala byť diskriminácia kvalifikovaná ako trestný čin, po druhé, aké by mali byť znaky 

diskriminácie ako trestného činu (objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka), po 

tretie, je možné niektoré z trestných činov, ktoré Trestný zákon v aktuálnom znení potvrdzuje, 

spájať s diskrimináciou, po štvrté, ktoré diskriminačné formy a chránené dôvody (alebo všet-

ky?) by mali požívať trestnoprávnu ochranu, po piate, sú ostatné možnosti právnej ochrany 

pred diskrimináciou (tzn. netrestnoprávne) neefektívne?  

 Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch v aplikačnej sfére predstavuje problém, 

ktorý charakterizuje niekoľko špecifických znakov, a to predovšetkým jeho latentnosť, sofis-

tikovanosť, príp. neuralgickosť. Táto problematika bola v minulosti dôsledne rozpracovaná 

v oblasti teórie vedy pracovného práva,
25

 ako aj na legislatívnej úrovni, resp. na úrovni rozho-

dovacej činnosti súdov. Existujúca antidiskriminačná legislatíva Slovenskej republiky syste-

maticky a obsahovo nadväzuje na rôzne dokumenty z prostredia medzinárodného a európske-

ho pracovného práva (Európska únia, Medzinárodná organizácia práce, Rada Európy, Organi-

zácia spojených národov), pričom v súčasnosti ju reprezentuje už aj právny predpis lex gene-

ralis – antidiskriminačný zákon. Napriek uvedenému je potrebné objektívne konštatovať, že 

efektívna vykonateľnosť antidiskriminačnej legislatívy v praxi nie je dostatočná („klasickým“ 

problémom je napr. ustanovenie § 119a Zákonníka práce, ktoré garantuje rovnakú odmenu za 

rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty bez ohľadu na pohlavie). Na túto skutočnosť 

permanentne poukazujú správy viacerých organizácií (napr. Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva, Inštitút pre verejné otázky, Štatistický úrad Slovenskej republiky), ako aj indi-

viduálne vedecko-výskumné práce rôznych autorov.
26

 

 Sme toho názoru, že základný problém antidiskriminačnej legislatívy nespočíva už ani 

tak v jej postupnom dotváraní (treba však pripustiť, že stále existujú výzvy pre vedecké báda-

nie, a to napr. legislatívne definovanie pojmu „diskriminácia“), ale predovšetkým v jej neraz 

arogantnom nerešpektovaní až ignorovaní (ktoré sa v mnohých prípadoch ťažko preukazuje) 

zo strany povinných subjektov – diskriminujúcich (spravidla ide o zamestnávateľov). Pracov-

né, resp. antidiskriminačné zákonodarstvo, aplikuje v tejto sfére tak prevenčné (napr. v rámci 

základných zásad Zákonníka práce),
27

 ako aj sankčné mechanizmy (napr. zo strany inšpekcie 

práce). Okrem toho zaručuje viaceré možnosti právnej ochrany pre diskriminovaných (v tak-

mer absolútne väčšine prípadov sú to zamestnanci),
28

 ako napr. sťažnosť zamestnanca za-

mestnávateľovi,
29

 mediáciu,
30

 žalobu na súd
31

 a ďalšie, ktoré dopĺňa o právne inštitúty osobit-

nej povahy (napr. prenesené dôkazné bremeno).
32

 V tejto súvislosti je nutné pripustiť, že sku-

                                                 
23

 Pozri článok 38 Ústavy Slovenskej republiky alebo § 8 – 8a antidiskriminačného zákona. 
24

 Diskriminácia je považovaná za trestný čin napr. vo Francúzsku. 
25

 Pozri napr. Kuril, M.: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : APZ, 2009. 180 s. ISBN 978-

80-8054-475-1. 
26

 Pozri napr. Záhorčáková, J.: Diskriminácia z dôvodu veku v pracovnej inzercii (aplikovaný výskum). In Zákon 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce – desať rokov aplikačnej praxe (2001 – 2011). Bratislava : PraF UK, 2011. s. 

114-124. ISBN 978-80-7160-327-6.   
27

 Pozri napr. článok 1, 6, 7, 8 základných zásad Zákonníka práce. 
28

 V rámci predzmluvných vzťahov môže ísť o fyzické osoby, ktoré nemajú  právny status zamestnancov. 
29

 Pozri § 13 ods. 4-5 Zákonníka práce. 
30

 Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov. 
31

 Pozri § 9 ods. 2 antidiskriminačného zákona. 
32

 Pozri § 11 ods. 2 antidiskriminačného zákona. 
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točným dôvodom pre zvažovanie diskriminácie ako trestného činu je stav, kedy vnútorné me-

chanizmy pracovného práva (uvedené vyššie) konštantne zlyhávajú a nedokážu diskrimináciu 

v pracovnoprávnych vzťahoch sami eliminovať.  

Uplatňovanie trestnoprávnej zodpovednosti v kontexte zásady ultima ratio by mohlo 

túto situáciu zmeniť k lepšiemu, keďže napr. právna požiadavka bezúhonnosti je neopomenu-

teľným predpokladom k výkonu mnohých podnikateľských činností.
33

 Riešenie neefektívnosti 

antidiskriminačnej legislatívy je však žiaduce vnímať tiež cez určité „zostrenie“ sankčných 

prostriedkov voči diskriminujúcim subjektom práve prostredníctvom trestného práva, pretože 

neoddeliteľnou súčasťou zásady rovnakého zaobchádzania (zákazu diskriminácie) je aj istý 

etický (morálny) rozmer, ktorý je pomerne ľahko zneužiteľný, avšak ťažko postihnuteľný. 

Zároveň platí, že ak by diskriminácia nebola všeobecne ad hoc postihovaná trestnoprávnou 

zodpovednosťou, ale trestná zodpovednosť v prípade diskriminácie by bola uplatňovaná iba 

vo vzťahu k niektorým chráneným dôvodom alebo vybraným diskriminačným formám, moh-

lo by ísť paradoxne o nepriamu, t. j. negatívnu a zakázanú diskrimináciu.
34

 Je preto zrejmé, že 

diskriminácia ako trestný čin by musela mať zákonom určené konkrétne znaky skutkovej 

podstaty (objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka), resp. naďalej (tak ako do-

teraz) by nemala charakter trestného činu a pre jej identifikovanie a uplatňovanie možností 

právnej ochrany by stačilo vzájomné prepojenie príslušného právneho vzťahu, chráneného 

dôvodu a zakázanej formy, a to buď na vertikálnej, alebo horizontálnej úrovni. 

Hoci diskriminácia nie je z hľadiska aktuálnej trestnoprávnej legislatívy de iure trest-

ným činom, pri viacerých jej formách alebo dôvodoch môže de facto dochádzať k naplneniu 

skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, ktoré sú uvedené v dvanástej hlave Trestné-

ho zákona (diel prvý – „Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extré-

mizmu“, resp. diel druhý – „Trestné činy vojnové“). Ide predovšetkým o trestný čin genocídia 

(§ 418), podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (§ 

421 – 422), hanobenia národa, rasy a presvedčenia (§ 423), podnecovania k národnostnej, 

rasovej a etnickej nenávisti (§ 424), podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich 

príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu 

rodu (§ 424a), príp. trestný čin perzekúcie obyvateľstva (§ 432). Pri niektorých chránených 

dôvodoch (napr. rasa, farba pleti, etnický pôvod, národnosť, rod, atď.) teda môže dochádzať k 

situáciám, kedy nemožno vylúčiť vzájomnú „kolíziu“ vecnej pôsobnosti antidiskriminačného 

zákona a Trestného zákona. Akým spôsobom je potrebné v takomto prípade identifikovať 

„prednosť“ niektorého z uvedených právnych predpisov? Sme toho názoru, že ak diskriminá-

cia (ako netrestný čin)
35

 naplní všetky znaky niektorého z trestných činov uvedených v Trest-

nom zákone, „prednosť“ musí mať trestný čin, zatiaľ čo diskriminácia je v tejto súvislosti 

sekundárna (to však nevylučuje, aby sa diskriminovaný domáhal kumulatívne právnej ochra-

ny napr. v rámci občianskeho súdneho konania). Tu treba vychádzať z pravidla, že „každý 

trestný čin je protiprávny čin, ale nie každý protiprávny čin je trestný čin, preto ak nejaký 

protiprávny čin vykazuje trestnosť, nemôže byť posudzovaný iba ako netrestný protiprávny 

čin“ – tzn. ak diskriminácia spĺňa znaky trestného činu, vecne príslušný nemôže byť antidis-

kriminačný zákon. 

S ohľadom na prezentovanú analógiu a ďalšie v predchádzajúcom uvedené skutočnos-

ti, domnievame sa, diskriminácia by nemala byť v Trestnom zákone kvalifikovaná ako trestný 

čin. Pri diskriminácii v pracovnoprávnych vzťahoch je nesprávne prezumovať jej trestnosť, 

keďže diskriminujúci subjekt nemusí porušiť trestnoprávnu legislatívu, a napriek tomu vznik-

                                                 
33

 Pozri napr. § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpi-

sov. 
34

 Túto hypotézu potvrdzuje tiež článok 12 ods. 1-2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sú si ľudia rovní 

v dôstojnosti a v právach, a to bez ohľadu na uvedené chránené dôvody. 
35

 Diskriminácia môže byť založená tak konaním, ako aj opomenutím diskriminujúceho.  
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ne diskriminačná situácia. Ak však diskriminácia alebo ktorákoľvek jej forma vykáže zhodu 

so skutkovou podstatou niektorého z trestných činov potvrdených Trestným zákonom (tzn. 

trestnosť diskriminácie nemožno ani vylúčiť), rozhodujúcim právnym predpisom pre posúde-

nie existujúceho stavu bude Trestný zákon, a nie antidiskriminačný zákon (ani Zákonník prá-

ce). Domnievame sa, že zákonodarca by mohol využiť aj iné legislatívne riešenia na dosiah-

nutie cieľa, aby sa právna požiadavka zákazu diskriminácie uplatňovala v pracovnoprávnych 

vzťahoch v efektívnejšej miere, a to bez potreby „tlačenia“ diskriminácie do pozície trestného 

činu. Popri prenesenom dôkaznom bremene,
36

 ktoré sa v súčasnosti už aplikuje v súlade so 

znením antidiskriminačného zákona (§ 11 ods. 2), je to napr. uplatňovanie zásady „trikrát 

a dosť“ (pod hrozbou finančnej sankcie by zamestnávateľ, ktorý povedzme v posudzovanom 

období opakovane, t. j. najmenej 2x zverejnil diskriminačnú ponuku práce v oznamovacom 

prostriedku, nemohol zverejňovať ďalšie pracovné ponuky po určitú dobu) alebo dočasné 

obmedzenia zamestnávateľov smerom k ich prípadnej účasti na verejnom obstarávaní.    

 

III. Nevyplatenie mzdy a odstupného 

 

 Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného
37

 bol do trestného zákonodarstva zavede-

ný novelou Trestného zákona v roku 1999.
38

 Znenie skutkovej podstaty tohto trestného činu 

sa nezmenilo až do roku 2005, kedy bol v rámci rekodifikácie trestného práva prijatý nový 

Trestný zákon
39

 s účinnosťou od 1. januára 2006. Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupné-

ho je normatívne precizovaný v dikcii § 214 ods. 1 – 4 Trestného zákona v rámci jeho štvrtej 

hlavy („Trestné činy proti majetku“). Tu platí, že kto ako štatutárny orgán právnickej osoby 

alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu za-

mestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých 

vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné pro-

striedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej 

osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia sme-

rujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až 

na tri roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha tento 

čin, pričom a) spôsobí ním väčšiu škodu, b) z osobitného motívu, alebo c) voči viac ako desia-

tim zamestnancom. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spá-

cha uvedený čin a spôsobí ním značnú škodu. Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 

rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha predmetný čin a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
40

 

Aktuálne znenie § 214 Trestného zákona vykazuje viacero nedostatkov (terminologic-

kých, teoretických, výkladových, aplikačných), ktoré spôsobujú rozdielny postup a rozhodo-

vania orgánov činných v trestnom konaní pri posudzovaní konkrétnych prípadov súvisiacich s 

trestným činom nevyplatenia mzdy a odstupného. Táto skutočnosť spôsobuje stav, kedy je 

podstatným spôsobom narušená jedna z bazálnych zásad demokratického právneho poriadku, 

a to zásada právnej istoty („v analogických prípadoch postupujú a rozhodujú orgány činné 

v trestom konaní spravidla spôsobom, ktorý je s ohľadom na objektívne právo iba veľmi kom-

plikovane predvídateľný“). Z hľadiska analyzovaného ustanovenia Trestného zákona však ide 

zároveň o čiastočne „hybridnú“ situáciu, kedy vznik trestnosti je síce podmienený porušením 

                                                 
36

 Presun dôkazného bremena je relatívny, nejde o presun v absolútnom chápaní. 
37

 Pôvodne išlo o ustanovenie § 248a zákona č. 140/1961 Zb. Trestného zákona v znení neskorších predpisov. 
38

 Zákon č. 183/1999 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Trestný zákon (s účinnosťou od 1. septembra 1999). 
39

 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov bol prijatý dňa 2. júla 2005. 
40

 Znenie § 214 Trestného zákona nepredstavuje blanketovú právnu normu, tzn. neodkazuje na nejakú inú, kon-

krétne neurčenú právnu normu, a to napriek tomu, že interpretácia základných pojmov (napr. „zamestnávateľ“, 

„zamestnanec“, „mzda“, „odstupné“, „splatnosť“) musí byť realizovaná v kontexte príslušných ustanovení Zá-

konníka práce. 
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Trestného zákona, ale súčasne musí dôjsť aj k porušeniu ďalšej právnej normy, ktorá nepatrí 

do trestného zákonodarstva (Zákonníka práce).  

Pokiaľ zamestnanci (ako podriadené subjekty) disponujú oprávnenou a zvýšenou mie-

rou ochrany v pracovnoprávnych vzťahoch, je nevyhnutné vylúčiť, aby v trestnom práve boli 

zamestnávatelia neoprávnene „kriminalizovaní“ z dôvodu, že právna úprava trestného činu 

nevyplatenia mzdy a odstupného nespĺňa nároky, aké sa od takejto legislatívy vyžadujú. Úlo-

hou trestného práva nemôže byť v pozitívnom slova zmysle „kompenzovanie“ subjektívnej 

pozície zamestnanca, ale ochrana všeobecného záujmu, ktorý spočíva v povinnosti zamestná-

vateľa vyplatiť zamestnancovi za vykonanú závislú prácu odmenu – mzdu alebo plat. 

 V prípade, ak zamestnanec (ako oprávnený subjekt) využíva na ochranu svojho práva 

(s cieľom dosiahnuť vyplatenie odmeny) prostriedky trestného práva, môže dôjsť k tomu, že 

poruší právo druhého účastníka (zamestnávateľa ako povinného subjektu), čím založí vo svoj 

neprospech trestnoprávnu zodpovednosť, a to najmä s ohľadom na trestný čin vydierania (§ 

189 Trestného zákona) alebo krivého obvinenia (§ 345 Trestného zákona).
41

 Riešenie sporov, 

ktoré majú inak svoj pôvod v prostredí pracovného práva, na základe trestnoprávnej legislatí-

vy, je preto do určitej miery „riskantné“ a nijako výrazne nezvyšuje celkovú pravdepodobnosť 

úspešného výsledku. 

Nedostatky ustanovenia § 214 Trestného zákona je možné sumarizovať v niekoľkých 

základných bodoch. Po prvé, nie celkom správny je názov skúmaného ustanovenia, ktorý znie 

„Nevyplatenie mzdy a odstupného“ (pojmy „mzda“ a „plat“ predstavujú obsahové synonymá, 

v oboch prípadoch ide o plnenie poskytované zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za 

výkon závislej práce, pokiaľ však mzda sa poskytuje vo výrobnej, t. j. podnikateľskej sfére, 

pojem „plat“ sa vyskytuje výlučne v právnych predpisoch z oblasti nevýrobnej, t. j. nepodni-

kateľskej sféry – pri striktnom formálnom výklade názvu tohto ustanovenia by bola vecná 

pôsobnosť § 214 Trestného zákona obmedzená iba na jednu z týchto sfér),
42

 po druhé, v názve 

tohto trestného činu je zlučovacia spojka „a“ (mzda a odstupné), zatiaľ čo v samotnom texte 

zákonodarca používa už vylučovaciu spojku „alebo“ (mzda .. alebo .. odstupné),
43

 po tretie,  

rozporuplný by mohol byť tiež výklad pojmu „splatnosť“, keďže Zákonník práce umožňuje na 

zmluvnej úrovni dohodnúť splatnosť na 1 konkrétny deň, ak sa tak nestane, mzda je splatná 

podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca (v tomto prípade by deň splatnosti mohol v skutočnosti 

predstavovať viac ako 1 deň) – tu sme toho názoru, že pojem „splatnosť“ je absolútne nevy-

hnutné fixovať s 1 konkrétnym dňom (tento názor podporuje aj skutočnosť, že pri tomto trest-

nom čine nejde o trváci trestný čin, ale iba o „nevyplatenie“, tzn. jednorazové pôsobenie, ak 

by však zamestnávateľ „nevyplácal“ po dobu niekoľkých mesiacov, išlo by v súlade s § 122 

ods. 10 Trestného zákona o jeden pokračovací trestný čin).
44

 

                                                 
41

 Tieto trestné činy prichádzajú do úvahy, ak sa napr. preukáže, že na strane zamestnávateľa neexistoval úmysel 

nevyplatiť mzdu alebo plat, pretože v deň ich splatnosti nedisponoval finančnými prostriedkami na ich vyplate-

nie, resp. disponoval, ale boli nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky zamestnávateľa (napr. zamestnávateľ bol 

povinný uhradiť poplatky za energie na prevádzku podniku) a zamestnanec bol o týchto skutočnostiach pravdivo 

informovaný, no napriek tomu zamestnávateľa lživo obvinil z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stí-

hanie.   
42

 Súčasťou § 214 ods. 1 sú aj ďalšie pojmy („iná odmena za prácu“, „náhrada mzdy“, a dokonca aj termín 

„plat“), tieto však nekorešpondujú s celkovým názvom § 214 Trestného zákona. 
43

 V skutočnosti môže dôjsť ku kumulovaniu viacerých nárokov, príp. iba k jednému z nich, správne označenie 

by preto malo byť „a/alebo“. 
44

 Chápanie pojmu „splatnosť“ v zmysle, že ide o 1 konkrétny deň, prehlbuje aj znenie § 69 ods. 1 písm. b) Zá-

konníka práce („Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, 

náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti“), inak by počítanie uvedenej 

lehoty bolo nevykonateľné. 
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Okrem naznačených problémov existujú v súvislosti s právnou úpravou § 214 Trest-

ného zákona aj ďalšie nejasnosti, a to napr. nasledujúce, po štvrté, pod pojmom „štatutárny 

orgán“ je podľa osobitných právnych predpisov
45

 potrebné rozumieť skupinu osôb alebo oso-

bu, ktorej identifikácia pri niektorých právnických osobách nie je možná alebo je objektívne 

náročná,
46

 po piate, podmienky zániku trestnosti tohto trestného činu sú určené čiastočne roz-

dielnym spôsobom ako pri iných trestných činoch (napr. zanedbanie povinnej výživy, neod-

vedenie dane a poistného), ktoré môžu mať obdobne nepriaznivé následky,
47

 po šieste, niekto-

ré subjekty (napr. správca konkurznej podstaty) nie sú zahrnuté pod osobnú pôsobnosť § 214 

Trestného zákona, čím sú v podstate „oslobodené“ od možnosti vzniku trestnoprávnej zodpo-

vednosti, a to aj v prípade, ak by úmyselne zamestnancovi nevyplatili mzdu alebo plat (tu 

platí, že jeden zo znakov trestného činu – subjekt – nie je dostatočne precízne vymedzený vo 

vzťahu ku všetkým potenciálnym páchateľom),
48

 a ďalšie. 

Nárok zamestnanca na vyplatenie mzdy alebo platu v plnom rozsahu za príslušné ob-

dobie (t. j. za celý kalendárny mesiac) môže byť „relativizovaný“ napr. okamžitým skončením 

pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa (počas plynutia tohto obdobia), ktorého legiti-

mitu zamestnanec namieta uplatňovaním si nárokov z neplatného skončenia pracovného po-

meru v stále právoplatne neukončenom občianskom súdnom konaní. Z hľadiska § 214 Trest-

ného zákona, domnievame sa, však musí ísť o nárok v „absolútnom“ ponímaní, ktorý je mož-

né uznať ako objektívny a nezaťažený akýmikoľvek „pochybnosťami“. Ak existujú pochyb-

nosti smerom k samotnému nároku zamestnanca na odmenu za výkon závislej práce, tie ne-

môžu riešiť orgány činné v trestnom konaní, ale všeobecné súdy v rámci občianskeho súdne-

ho konania. 

 

IV. Zneužívanie právomoci verejného činiteľa 

 

 Trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa je upravený v 8. hlave Trestné-

ho zákona („Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach“) v rámci jej druhého dielu 

(„Trestné činy verejných činiteľov“) v znení § 326, pričom subjekt uvedeného trestného činu, 

ktorým je „verejný činiteľ“, je výslovne definovaný v ustanovení § 128 ods. 1 Trestného zá-

kona.
49

 

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov, a to najmä na úseku ich ochrany a kontroly, má 

postavenie verejného činiteľa v súvislosti s výkonom inšpekcie práce napr. inšpektor práce.
50

 

Osobitosťou trestného zákonodarstva je skutočnosť, že právne postavenie verejného činiteľa 

priznáva aj iným zamestnancom vo verejnej (štátnej) správe,
51

 ktorí požívajú zvýšenú mieru 

ochrany pri výkone ich profesie, na druhej strane však aj zvýšenú mieru zodpovednosti za 

plnenie určených spoločenských úloh. Právny status verejného činiteľa jedného z účastníkov 

v zmluvnom práve prehlbuje verejnoprávny charakter pracovného práva, zároveň však  nedo-

                                                 
45

 Napr. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
46

 Napr. podľa § 81 ods. 1 Obchodného zákonníka je na obchodné vedenie verejnej obchodnej spoločnosti 

oprávnený každý spoločník v rámci zásad dohodnutých medzi spoločníkmi spoločnosti. 
47

 Podľa § 86 písm. c) Trestného zákona trestnosť trestného činu  nevyplatenia mzdy a odstupného zaniká, ak 

trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil najneskôr do 60 dní 

od dokonania trestného činu (podobná lehota nie je stanovená napr. pri trestných činoch zanedbania povinnej 

výživy, resp. neodvedenia dane a poistného). 
48

 Trestnoprávnu zodpovednosť správcu konkurznej podstaty je však potrebné vnímať v širších súvislostiach 

(bližšie pozri § 241 – 243 Trestného zákona).   
49

 Verejným činiteľom sa na účely Trestného zákona rozumie (okrem iných subjektov) aj štátny zamestnanec 

alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vyko-

náva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy. 
50

 Pozri § 10 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 
51

 Pozri napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších 

predpisov. 
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káže potlačiť množstvo súkromnoprávnych prvkov, ktoré dotvárajú zmiešanú právnu regulá-

ciu tohto právneho odvetvia.  

Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustano-

vení Trestného zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou 

a zodpovednosťou. Trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa má svoju vnútornú 

štruktúru (imanentné znaky), tu platí, že verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu 

alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, pričom a) vykonáva svoju právo-

moc spôsobom odporujúcim zákonu, b) prekročí svoju právomoc, alebo c) nesplní povinnosť 

vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na dva 

roky až päť rokov. Vyššie trestné sadzby pri tomto trestnom čine sú spojené napr. so spôsobe-

ním ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, príp. so spôsobením škody veľkého rozsahu (§ 326 

ods. 2-4 Trestného zákona). 

Skutková podstata zneužívania právomoci verejného činiteľa má do určitej miery reš-

triktívnu pôsobnosť, pretože je spojená s protiprávnym konaním, ale výhradne pri výkone 

právomoci verejného činiteľa. Pri ochrane pracovnoprávnych vzťahov je táto pôsobnosť síce 

nepochybne významná (napr. aby sa sankcionovalo nelegálne „získanie“ informácií zo strany 

zamestnávateľa od inšpektora práce o zamestnancovi alebo zamestnancoch, ak na inšpekciu 

práce bol podaný podnet povedzme z dôvodu nedodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a inšpekcia práce je povinná utajiť identitu navrhovateľa),
52

 ale ochranu pracovno-

právnych vzťahov je potrebné vnímať aj v iných (nepriamych) súvislostiach – napr. ak ide 

o ochranu hnuteľného alebo nehnuteľného majetku orgánov verejnej správy (inšpekcie práce) 

v tejto oblasti („krádež technologického vybavenia inšpekcie práce môže dočasne obmedziť 

výkon inšpekcie práce“). Aktuálny právny stav takto spôsobuje, že protiprávne konanie, ktoré 

spáchajú verejní činitelia a zneužijú pri tom svoje postavenie (funkciu) v pracovnoprávnych 

vzťahoch, avšak nie v súvislosti so samotným výkonom ich právomoci, bude kvalifikované 

„iba“ ako trestný čin, ktorého subjekt je určený všeobecným spôsobom, a kde je trestná sadz-

ba o niečo nižšia (napr. sprenevera alebo krádež).
53

  

Riešenie de lege ferenda v tejto veci je možné (v zásade) na základe dvoch rozdiel-

nych prístupov, po prvé, mohlo by dôjsť k rozšíreniu skutkovej podstaty trestného činu „zne-

užitia právomoci verejného činiteľa“ na skutkovú podstatu „zneužitia právomoci a postavenia 

verejného činiteľa“, alebo ešte všeobecnejšie „zneužitie úradnej moci“ (de iure by sa kreovala 

extenzívnejšia pôsobnosť), resp. k vybraným skutkovým podstatám, ktoré sú aj v súčasnosti 

obsiahnuté v Trestnom zákone, by pribudla osobitná dikcia s príslušnou výškou trestu v situá-

cii, ak by takýto trestný čin spáchal verejný činiteľ. Sme toho názoru, že pri rovnakom trest-

nom čine, a to aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, by mal byť postih voči verejnému čini-

teľovi prísnejší, než voči ostatným (všeobecným) subjektom. Verejný činiteľ, ktorý vykonáva 

napr. inšpekciu práce, si musí byť už pri nástupe do zamestnania vedomý, že so zvýšenou 

mierou jeho ochrany súvisí aj vyššia miera jeho zodpovednosti, a to vrátane trestnej zodpo-

vednosti.    

Opakujúce sa prípady z prostredia praxe poukazujú na skutočnosť, že zneužívanie vý-

konu právomoci inšpekcie práce je nutné skúmať aj z pohľadu ochrany zamestnávateľov. 

V kontexte trestného zákonodarstva môže ísť v tejto súvislosti o ďalšie trestné činy,
54

 ako 

napr. prijímanie úplatku,
55

 príp. podplácanie,
56

 kde je trestná sadzba pri verejných činiteľoch 

                                                 
52

 Dôslednejšia právna úprava skrývania identity navrhovateľa pri rôznych druhoch podaní v pracovnoprávnych 

vzťahoch by mohla prehĺbiť ochrannú funkciu pracovného práva, a to predovšetkým s ohľadom na nezákonné 

„sankcie“, ktoré inak hrozia zamestnancovi („bossing“, neoprávnený postih, pokyn na diskrimináciu, nabádanie 

na diskrimináciu, nepriama diskriminácia, skončenie pracovného pomeru, opätovné nedohodnutie, resp. nepredĺ-

ženie pracovného pomeru na dobu určitú a pod.). 
53

 Pozri § 212 – 213 Trestného zákona. 
54

 Pozri § 30 Trestného zákona („Plnenie úlohy agenta“). 
55

 Pozri § 329 ods. 2 Trestného zákona. 
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síce zvýšená, ale takéto trestné oznámenia sú neraz zamietané zo strany orgánov činných 

v trestnom konaní (spravidla sa namieta nenaplnenie všetkých znakov konkrétneho trestného 

činu – tabuizovanou a parciálnou príčinou však môže byť aj zvýšená miera vzájomnej soli-

dárnosti zamestnancov vo verejnej správe). S cieľom efektívnejšie postihovať takúto trestnú 

činnosť by v budúcnosti mohla byť analyzovaná skutková podstata mierne „uvoľnená“ v tom 

zmysle, že by napr. nebolo potrebné preukázať „úmysel inému spôsobiť škodu alebo zadová-

žiť sebe alebo inému neoprávnený prospech“, ale na jej naplnenie by postačovalo preukázanie 

„poškodenia verejno-mocenského postavenia štátu“.    

 

V. Záver 

 

 Ochrana pracovnoprávnych vzťahov je zabezpečovaná zo strany viacerých právnych 

odvetví, okrem trestného práva, ktoré v určitých situáciách chráni vo zvýšenej miere zamest-

nanca (v prípade nevyplatenia mzdy a/alebo odstupného), príp. zamestnanca aj zamestnávate-

ľa (ak ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa), sú tu aj ďalšie právne odvetvia (napr. 

ústavné právo, rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, medzinárodné právo verejné), 

ktoré sú ochrane pracovnoprávnych vzťahov rovnako nápomocné. Ochranná funkcia pracov-

ného práva nie je realizovaná výlučne zo strany pracovného alebo sociálneho zákonodarstva 

(ide o zúžené chápanie), pretože ju dopĺňajú a rozvíjajú tiež právne predpisy iných právnych 

odvetví uvedené vyššie (ide o extenzívne chápanie). Ochrana pracovnoprávnych vzťahov mu-

sí byť osobitným spôsobom garantovaná tak na individuálnej, ako aj na kolektívnej úrovni – 

význam ochrannej funkcie v pracovnom práve zakladá predovšetkým nerovné právne posta-

venie príslušných subjektov (zamestnanca a zamestnávateľa), medzi ktorými je vzťah podria-

denosti a nadriadenosti (ide o neopomenuteľný znak závislej práce uvedený v § 1 ods. 2 Zá-

konníka práce). 

 Právna požiadavka zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch patrí už dlho-

dobo k problematickým oblastiam pracovného zákonodarstva, a to predovšetkým pokiaľ ide 

o jej efektívne presadzovanie vo sfére aplikačnej praxe. Je preto „prirodzené“, aby zákono-

darca hľadal inovatívne spôsoby, ktoré by mohli byť nápomocné pri dosiahnutí finálneho cie-

ľa, t. j. rovnakého zaobchádzania (nediskriminácie). K právnym prostriedkom, ktoré možno 

v tejto súvislosti zvažovať, patrí aj prípadné kvalifikovanie diskriminácie ako trestného činu z 

hľadiska Trestného zákona. Domnievame sa však, že takéto legislatívne riešenie nie je správ-

ne – vznik diskriminačnej situácie totiž nie je podmienený jej trestnosťou, zároveň ale tres-

tnosť diskriminácie nemožno vylúčiť. V tejto veci môže rovnako nastať „konflikt“ vo vecnej 

pôsobnosti medzi antidiskriminačným zákonom, príp. Zákonníkom práce na jednej strane, a 

Trestným zákonom na druhej strane, ak ide o postihovanie konkrétnej diskriminačnej situácie 

– domnievame sa, že kľúčovým kritériom je správne identifikovanie skutočnosti, či diskrimi-

nácia vykazuje zhodu s niektorým z trestných činov (jeho skutkovou podstatou) uvedených 

v Trestnom zákone, a ak áno, prednosť musí mať trestnoprávne zákonodarstvo (právo diskri-

minovaného na ochranu napr. v rámci občianskeho súdneho konania nie je týmto dotknuté). 

 Nevyplatenie mzdy a odstupného ako trestný čin potvrdili od roku 1999 vo vzájomnej 

nadväznosti oba trestné zákony.
57

 Vzhľadom k normatívnej formulácii tohto trestného činu je 

potrebné objektívne uviesť, že nový trestný zákon v zásade iba rozšíril (aj to nevýrazne) pô-

vodnú právnu úpravu (napr. možnosťou zbaviť sa trestnej zodpovednosti, ak zamestnávateľ 

v čase splatnosti odmeny za výkon závislej práce síce disponoval dostatočným objemom fi-

nančných prostriedkov na jej výplatu, ale tie musel nevyhnutne použiť na zabezpečenie čin-

                                                                                                                                                         
56

 Pozri § 333 ods. 2 Trestného zákona. 
57

 Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (§ 248a), ktorý bol nahradený s účinnos-

ťou od 1. januára 2006 zákonom č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (§ 214). 
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nosti svojej prevádzky), avšak podstatne ju nezmenil,
58

 čím ostali viaceré významné problémy 

(napr. terminologické, teoretické, aplikačné) doposiaľ nevyriešené, čo „triešti“ postup a roz-

hodovanie orgánov činných v trestnom konaní v rovnakých alebo skutkovo podobných ve-

ciach. Spory z pracovnoprávnych vzťahov by sa mali prednostne riešiť na základe právnych 

predpisov pracovného práva, riešenie takýchto sporov cestou trestnej zodpovednosti by malo 

predstavovať okrajový (ultimatívny) právny prostriedok. Nepriame „zásahy“ trestného záko-

nodarstva do zmluvného práva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov totiž patria k „najostrej-

ším“ verejnoprávnym ingerenciám, ktoré však v konečnom dôsledku môžu mať svoje opod-

statnenie. 

 Trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa plní nezastupiteľné miesto pri 

zabezpečovaní efektívneho fungovania pracovného zákonodarstva. Okrem ochrany účastní-

kov pracovnoprávnych vzťahov pred protiprávnym konaním napr. zo strany inšpekcie práce, 

je možné jeho význam chápať tiež vice versa – zamestnancov v oblasti verejnej správy vedie 

totiž k takému konaniu, ktoré bude v súlade so zákonom, resp. ku konaniu, ktoré vykáže zna-

ky predpokladané pri výkone závislej práce v tejto oblasti (etika, profesionalita, apolitickosť 

a pod.). Verejní činitelia v praxi nezneužívajú iba svoje právomoci (čo Trestný zákon postihu-

je), ale tiež svoje postavenie (čo Trestný zákon nepostihuje), ktoré im vyplýva z funkčného 

zaradenia v pracovnoprávnych vzťahoch. Je preto potrebné, aby sa vedecký výskum sústredil 

aj na možnosť, za akých podmienok a akým spôsobom by mohla byť v budúcnosti skutková 

podstata tohto trestného činu rozšírená (univerzálnejšia).   
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Summary 
 

 In the treated article, the author focused on the importance of criminal law with regard 

to the protection of labour relations, especially in the business (manufacturing) sphere, where 

the dependant work from the side of an employee on behalf of an employer is performed. The 

chosen subject of scientific investigation the author analyzes in the context of de lege lata and 

de lege ferenda considerations, on those basis are proposed several reasoned suggestions to 

amend the labour, social or criminal legislations, respectively the author points at the possibi-

lities of their further development. In the paper there are resolved various theoretical and ap-

plication problems, e. g. abuse of power by a public official (particuary in relation to the Act 

no. 125/2006 Coll. on Labour inspection as amended), failure to pay wages and redundancy 

payment (from the view of the Labour Code and Criminal Code), or examining whether dis-

crimination could be qualified as a crime in the future (considering e. g. provisions § 423-424 

of the Criminal Code).    
 

Kľúčové slová: ochrana, pracovnoprávne vzťahy, trestné právo, inšpekcia práce, diskriminá-

cia, pracovné právo, odmena za výkon závislej práce. 
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Postavenie pracovného práva v systéme práva Slovenskej republiky 
 

JUDr. Zuzana Macková, PhD. 

 

I. Úvod 

 

 Väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva nielen v Slovenskej republike, ale na 

celom svete si životné potreby pre seba a svojich rodinných príslušníkov zabezpečuje pro-

stredníctvom závislej práce alebo (malým a stredným) podnikaním, prípadne výkonom inej 

zárobkovej činnosti. Uvedené ovplyvňujú objektívne skutočnosti, medzi ktoré patrí nielen 

slobodné rozhodnutie každého jednotlivca v závislosti od jeho fyzickej, biologickej, psychic-

kej a inteligenčnej úrovne, ale aj od životných (ekonomických i politických) podmienok 

v danej spoločnosti. Úroveň spoločenského prostredia, v ktorom jedinec žije, je obsiahnutá aj 

v právnom systéme toho–ktorého štátu. Inak tomu nie je ani v podmienkach Slovenskej re-

publiky, ktorá sa po roku 1989 prihlásila k európskemu sociálne orientovanému modelu trho-

vej ekonomiky, čo je premietnuté aj do článku 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 

V období od konca 2. svetovej vojny do začiatku 21. storočia ekonomický vývoj najmä 

v európskom priestore potvrdil, že trhová ekonomika je spoločensky funkčná len v prípade, ak 

zároveň rešpektuje sociálne a ekologické práva, čo je plne v súlade so základnými ľudskými 

právami a slobodami  (najmä s čl. 15 – právo na život, čl. 19 – právo na ľudskú dôstojnosť 

a čl. 20 Ústavy SR – právo vlastniť majetok, ako aj vlastníctvo zaväzuje – t. j. zákaz zneužívať 

vlastníctvo), hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami (s čl. 35 až 43 Ústavy SR), ako 

aj s právom na priaznivé životné prostredie a jeho ochranu.  

Avšak aj napriek tejto skutočnosti, obdobie najmä koncom 90. rokov minulého storo-

čia bolo poznamenané diskusiami o opodstatnenosti existencie samostatného právneho odvet-

via pracovného práva, ako aj o jeho začlenení v rámci systému práva (len) do práva súkrom-

ného alebo (aj) do práva verejného, a to nielen u nás, ale aj v ostatných štátoch strednej a vý-

chodnej Európy. Diskusie obdobného typu sa vedú aj v súčasnosti vzhľadom na finančnú ce-

losvetovú krízu a neustále rastúcu mieru nezamestnanosti nielen u nás, ale aj v iných kraji-

nách Európy. Zaznievajú názory, že hlavná príčina spočíva v úprave spoločenských vzťahov 

upravovaných a regulovaných pracovným právom, obsahujúcim v sebe prvky občianskopráv-

ne (ako prejav práva súkromného), ako aj prvky administratívnoprávne (ako prejav práva 

verejného) a aj prvky komunitárneho práva EÚ (primárne pramene – Rímske základné zmluvy 

a sekundárne pramene EÚ – nariadenia, smernice, odporúčania i stanoviská).  

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime nájsť odpoveď, či pracovné právo v 3. tisícročí 

je prežitkom alebo nevyhnutnosťou a kam patrí v rámci nášho právneho poriadku – do práva 

súkromného alebo do práva verejného alebo ide o právo zmiešané, resp. sui generis 

s občiansko-právnymi i administratívno-právnymi prvkami. 

 

II. Pojem „systém práva“ 

 

Prostredníctvom právneho systému (poriadku) štát, v ktorom ľudské spoločenstvo na-

šlo svoje zavŕšenie, by mal komplexne a účinne garantovať podmienky pre sebarealizáciu 

občanov. „Ubi societas, ibi ius“, hovorievali už starovekí Rimania, t. j. kde je spoločnosť, je 

aj právo. Vznik štátu a právneho poriadku je bezprostredne spojený s presadzovaním vôle 

a záujmov vládnucej triedy. Právny poriadok upravuje medziľudské vzťahy podľa predstáv 

a záujmov vládnucej triedy. Právna úprava sa týka predovšetkým regulácie správania sa ľudí, 

ich konania, čo je v podstate prejavom vedomia a vôle ľudí, čo možno zároveň považovať za 

ich sebarealizáciu, zabezpečovanie ich existencie a potrieb v najširšom slova zmysle. História 

je dôkazom, že právny poriadok žiadnej triednej spoločnosti nemôže úplne uspokojiť všetky 
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ľudské potreby podľa želania a vôle nespočetného množstva jedincov alebo skupín. Právny 

poriadok správaniu ľudí vymedzuje iba určité hranice, čo sa nazýva tzv. súkromnou autonó-

miou a vlastné uspokojovanie ich potrieb ponecháva na samotných jedincov.
1 

 

Pod pojmom právo (ius) Rimania rozumeli právny poriadok, t. j. súhrn právnych no-

riem – resp. tzv. objektívne právo a tzv. subjektívne právo – t. j. oprávnenie niečo mať, niečo 

užívať, niečo žiadať. Objektívne právo delili na právo verejné (ius publicum), ktoré bolo za-

merané na záujem rímskeho štátu a jeho majetok a na právo súkromné (ius privatum) zame-

rané na záujem jednotlivcov. Už v tomto období súkromné právo pozostávalo z troch častí, 

a to z práva občianskeho alebo civilného (ius civile), ktoré bolo rozvíjané najmä právnikmi, 

platilo len pre rímskych občanov a bolo založené na princípe personality, z práva cudzinecké-

ho (ius gentium) a z práva prirodzeného (ius naturale) platného pre všetkých ľudí bez rozdie-

lu, ba dokonca aj pre zvieratá.
2 

 

Prostredníctvom právneho poriadku vládnuca trieda upravuje širokú oblasť medziľud-

ských vzťahov, na ktorých má eminentný záujem a povýšených na právne vzťahy, ktoré 

v spoločnosti nielen existujú, ale ktoré majú existovať a utvárať sa podľa vôle vládnucej trie-

dy.  Cieľom je určiť vzťahy v spoločnosti  medzi ľuďmi  a vymedziť osobné medziľudské 

vzťahy predovšetkým poskytnutie a použitie schopnosti, resp. služieb jedného človeka 

v prospech človeka druhého.
 
Právnym poriadkom priznaná prednosť využívať určité možnosti 

poskytované vonkajším svetom na uspokojovanie ľudských potrieb je nesporne výhodou 

oproti tým príslušníkom spoločnosti, ktorým sa táto výhoda nepriznáva a ktorí sú v dôsledku 

toho zaviazaní znášať a rešpektovať zvýhodnenie iných. Právnym poriadkom priznané zvý-

hodnenie alebo priznaná výhoda a prednosť sa nazýva subjektívnym právom a postavenie 

tých, ktorí sú zaviazaní znášať a rešpektovať výhodu druhého, sa nazýva subjektívna povin-

nosť. Subjektívne právo a subjektívna povinnosť vyplývajú z práva objektívneho pre určité 

subjekty ako nositeľov práv a povinností.
 

Vládnuca trieda uvádzala svoje predstavy 

o usporiadaní spoločenského života prostredníctvom právneho poriadku a donucovacej štátnej 

moci. Avšak v žiadnej spoločensko-ekonomickej formácii nedošlo k úplnému premietnutiu 

subjektívnych práv a subjektívnych povinností do reálneho života z dôvodu nerešpektovania 

subjektívnych práv a nedodržiavania subjektívnych povinností. Vzhľadom k tomu bolo nevy-

hnutné zabezpečiť ochranu subjektívnych práv, t. j. ochranu postavenia právne zvýhodne-

ných.
3 

  

Ak sa hovorí o subjektívnych právach, treba mať na zreteli obsah subjektívneho práva 

(obsah zvýhodnenia) i zabezpečenie jeho ochrany. Teória subjektívneho práva bola rozpraco-

vaná najmä prirodzeno-právnou školou v tom slova zmysle, že subjektívne právo  ako určité 

oprávnenie priznávala človeku ako dané od prírody, bez ohľadu na štátne zriadenie a bez 

ohľadu na priznanie štátnej ochrany. Rimania postupne dospeli ku koncepcii subjektívneho 

práva ako oprávnenia vyplývajúceho z objektívneho právneho poriadku. Subjektívne právo 

Rimania delili na absolútne právo a relatívne právo a na rodinné (osobné) právo a majetkové 

právo.
 
 

Absolútnym subjektívnym právom sa rozumelo také právo, ktoré oprávnenému zabez-

pečovalo právnu výhodu voči všetkým, t. j. oprávnený nemal byť nikým rušený alebo nereš-

pektovaný (erga omnes). Ostatní členovia spoločnosti boli povinní znášať výhody oprávnené-

ho, avšak neboli povinní niečo pozitívne robiť. Absolútny charakter subjektívneho práva spo-

číval v povinnosti plného rešpektovania absolútne oprávneného. Typickým príkladom bolo 

právo vlastnícke a tzv. obmedzené vecné práva k cudzej veci, právo dedičské a práva osobné 

a rodinné vyplývajúce z právnej moci hlavy rodiny, manželskej, poručníckej, opatrovníckej 

a patrónskej.  

                                                 
1
 Rebro, K.: Rímske právo súkromné. Bratislava : Obzor, 1980, s. 95-96. 

2
 Tamtiež, s. 11-12. 

3
 Tamtiež,  s. 27. 
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Relatívnym subjektívnym právom sa rozumelo také právo, ktoré oprávnenému zabez-

pečovalo výhodu v tom zmysle, že jeden alebo viacerí boli v jeho záujme povinní kladným 

alebo záporným správaním alebo plnením niečo dať, urobiť, neurobiť, atď. Išlo o nárok na 

plnenie alebo správanie. Právo bolo vždy namierené len proti určitej osobe alebo osobám. 

Typickým príkladom bolo záväzkové právo. 

Na základe uvedeného sa subjektívne práva delili na rodinné (osobné), v popredí kto-

rých boli sociálne a mravné výhody (záujmy) a majetkové, v popredí ktorých boli ekonomické 

(hospodárske) záujmy vyjadriteľné v peniazoch.
4
 

Právny poriadok danej spoločnosti predstavuje súhrn všetkých právnych noriem a ako 

celok je odrazom daných sociálno-ekonomických vzťahov. Každá právna norma má dvojaký 

vzťah, a to k realite, ktorú reguluje (upravuje) a k ostatným právnym predpisom, pričom musí 

byť v súlade s oboma, t. j. s realitou i s ostatnými právnymi predpismi. V rámci právneho po-

riadku sú obsiahnuté relatívne autonómne vzťahy, ako napr. majetkové vzťahy, vzťahy medzi 

občanom a štátom, rodinné vzťahy, atď. Táto autonómnosť umožňuje vyčleniť do zvláštneho 

právneho odvetvia súhrn právnych noriem upravujúcich tieto autonómne vzťahy. Rozhodujú-

ce kritérium predstavuje predmet právnej úpravy, t. j. jednotlivé druhy spoločenských vzťa-

hov. Na základe uvedeného možno konštatovať, že systém práva je určený objektívne, avšak 

samostatnosť jednotlivých právnych odvetví je relatívna. Systém práva vytvára technické 

predpoklady pre prehľadnejšie usporiadanie právnych noriem, pre kodifikáciu. Pozitívne prá-

vo regulujúce spoločenské vzťahy obsahuje v sebe objektívne určené rozčlenenie, avšak záro-

veň relatívnosť autonómnych vzťahov spôsobuje aj ich prelínanie, takže vznikajú normy zasa-

hujúce do dvoch  i viac právnych odvetví.
5 

 

Oblasť verejného a súkromného práva sa vzájomne prelínajú a zároveň sú tieto sféry 

relatívne samostatné. V podstate ide o ich vzájomný dialektický vzťah, pretože účinná prefe-

rencia spoločenských záujmov nie je v zásade ničím iným iba preferenciou oprávnených indi-

viduálnych záujmov.
6 

Pojem „verejný záujem“ je vyjadrením ochrany vecí verejných, verejného poriadku, 

verejných inštitúcii a používa sa ako protiklad k pojmu „súkromný záujem.“ Vychádzajúc aj 

z historického exkurzu delenia rímskeho práva na verejné a súkromné, sa možno jednoznačne 

stotožniť s prístupom P. Holländera, ktorý takéto členenie úzko spája s potrebou upraviť 

vzťah štátu a spoločnosti, fungovanie štátu ako verejnej moci a tovarovo-peňažné vzťahy.
7
 

Hovorí o vertikálnom systéme práva, ktorý člení podľa druhu tovarovo-peňažných vzťahov 

a foriem štátno-mocenského riadenia spoločnosti a horizontálnom systéme podľa jednotlivých 

oblastí spoločenských potrieb, do ktorých prirodzene možno zahrnúť tak tovarovo-peňažné 

vzťahy, ako aj verejno-mocenské vzťahy. Podľa K. Tóthovej štruktúru systému práva (práv-

neho poriadku) môžu tvoriť právne odvetvia, ktoré sú súčasťou buď súkromného alebo len 

verejného práva, ale taktiež právne odvetvia, ktoré zahŕňajú právne normy upravujúce verej-

noprávne, ako aj súkromnoprávne vzťahy s príslušnou prevalenciou konkrétnych vzťahov.
8
 

Dichotómia práva na právo súkromné a verejné úzko súvisí s metódou právnej úpravy 

(regulácie), pod ktorou Z. Gregorová rozumie špecifický spôsob právneho regulovania, vyjad-

rujúci povahu a mieru pôsobenia jednotlivých účastníkov právneho vzťahu na vznik 

a rozvíjanie tohto vzťahu, resp. vyjadrujúci povahu a mieru účasti subjektov právneho vzťahu 

na formovanie jeho obsahu. Rozlišuje v podstate dve základné metódy právnej úpravy, a to 

metódu občianskoprávnu vyjadrujúcu rovnosť subjektov právneho vzťahu a metódu adminis-

                                                 
4
 Rebro, K.: Rímske právo súkromné. Bratislava : Obzor, 1980, s. 28-29. 

5
 Šamalík, F.: Právo a společnost. Praha : Academia, 1965, s. 145-147. 

6
 Tamtiež, s. 151. 

7
 Holländer, P.: Základy legislatívnej techniky (doktorská dizertačná práca). Bratislava : Právnická fakulta Uni-

verzity Komenského v Bratislave, 1991, s. 50. 
8
 Tóthová, K. a kol.: Základy správneho práva hmotného. Bratislava : VO PF UK, 1992, s. 39. 
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tratívnoprávnu vyjadrujúcu nadriadenosť a podriadenosť medzi subjektmi právneho vzťahu, 

pričom poukazuje na to, že možno taktiež hovoriť o metóde súkromnoprávnej v protiklade 

k metóde verejnoprávnej.
9
 

Niektorí teoretici (napr. P. Holländer)
10

 za diferenciačné kritérium samostatného práv-

neho odvetvia, ktoré sa zároveň považuje aj za samostatnú vedeckú a pedagogickú disciplínu 

považujú predmet právnej úpravy, metódu regulácie a subjekty upravovaných práv 

a povinností, avšak ďalší (napr. Z. Gregorová, H. Barancová) okrem predmetu a metódy 

právnej regulácie za významné kritérium považujú aj odvetvové princípy, zásady, ako aj od-

vetvové právne inštitúty a formu  realizácie práva.
11

 

Na základe uvedeného pod pojmom „systém práva“ možno rozumieť vnútorné zjed-

notenie právnych noriem do jednotného, súladného a usporiadaného celku (platného právneho 

poriadku) a zároveň vnútorné členenie pozitívneho (platného) práva na jednotlivé (napr. pra-

covnoprávne) právne normy a príslušné (napr. pracovnoprávne) právne inštitúty .  

 

III. Vývoj pracovného práva  

(obdobie pred n. l. – obdobie kapitalizmu) 

 

Aj keď história vzniku pracovného práva je bezprostredne spätá s obdobím priemysel-

nej revolúcie ako reakcia na konflikt medzi prácou a kapitálom, jeho začiatky nachádzame už 

v najstarších zákonníkoch Mezopotámie (v Chammurapiho zákonníku),  Chetitskej ríše, 

v Egypte, v Grécku, v Ríme i v Izraeli (Starý zákon, Nový zákon). Uvedené zákonníky upra-

vovali najmä povinnosť poskytovať odmenu za vykonanú prácu, čo možno považovať za za-

čiatok prejavu ochrannej funkcie pracovného práva (napr. v Piatej knihe Mojžišovej – Deute-

ronomium – 24 – Zákony ľudskosti – napr. zákaz brať do zálohu veci nevyhnutné pre život, 

zákaz zadržiavať mzdu biednemu a chudobnému, ako aj cudzincovi, povinnosť vyplatiť im 

mzdu ešte v ten deň pred západom slnka, lebo od nej závisí ich život, snopy vždy nechať na 

poli pre cudzincov, siroty a vdovy).
12

  

Na území Slovenska sa v období feudalizmu (v 13. a 14. storočí) uzatvárali čeľadnícke 

a tovarišské zmluvy, ktoré upravovali prácu a odmenu tovarišov a učňov. Neskôr (v 17. storo-

čí) sa práca nevoľníkov upravovala v tzv. robotných patentoch a po  rozpadnutí cechového 

zriadenia sa v mestách v dôsledku rozvoja továrenskej výroby uzatvárali pracovné pomery na 

základe pracovnej zmluvy, ktorá sa zahŕňala pod pojem nájomnej zmluvy. Predmetom pra-

covnej zmluvy mohli byť len neslobodné práce, t. j. manuálne práce a služby. Vo svojej pod-

state úprava práv a povinností z pracovnej zmluvy bola totožná s iným záväzkovo-právnymi 

vzťahmi a predstavovala vo svojej podstate kúpu a predaj pracovnej sily ako zvláštneho tova-

ru.  

V súvislosti so zrušením nevoľníctva v roku 1781, na prelome 18. a 19. storočia, pre-

sunom obyvateľstva z vidieka do miest a s rozvojom priemyselnej výroby sa začína rozvíjať 

kapitalizmus voľnej súťaže. „Vývoj trhovej ekonomiky zo začiatku organizoval človeka 

i prírodu ako zvláštne druhy materiálu a začal ich kombinovať v závislosti s inými surovinami 

podľa potrieb maximalizácie zisku súkromných osôb. Strach z hladu v prípade jedných 

a hrabivosť u druhých sa stali spoločenskými konštantami v záujme dynamiky vývoja, garan-

tom pokroku moderných spoločnosti. Sloboda ako centrálna kategória  spočívala  v slobode 

nemajetných  predávať bez obmedzenia pracovnú silu na trhu a v slobode majetných vyberať 
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si trhy s najvyšším ziskom. Človek sa začal zaraďovať do triedy podľa toho, čo mohol po-

skytnúť trhu – t. j. kapitál, pôdu  alebo pracovnú silu. Triedy sa začali formovať ako sociálny 

dôsledok toho, že ekonomika začala byť regulovaná trhom, osamostatnila sa od ostatnej spo-

ločnosti a začala jej diktovať čisto ekonomické požiadavky.“
13

  

Zamestnávané osoby už boli „slobodné“ a pod vplyvom Veľkej francúzskej revolúcie 

a prijatia Deklarácie práv človeka a občana v roku 1789 sa začal klásť dôraz na individuálne 

práva a rovnosť občanov. Liberálny a individualistický prístup sa premietol aj do úpravy pra-

covnoprávnych vzťahov v tom zmysle, že napr. v roku 1791 došlo k zákazu obnovy bývalých 

cechov v akejkoľvek podobe, ako aj k zákazu vytvárania nových záujmových spolkov za-

mestnávateľov i zamestnancov. Vytvorenie spolku, ktorý by sa usiloval o ovplyvnenie ceny 

tovaru alebo zvýšenie výplat, sa však považovalo za právny delikt (protiprávny priestupok, 

trestný čin). Obrovský význam malo prijatie Code civile de Francais (Občianskeho francúz-

skeho kódexu) v roku 1804, ktorý sa neskôr v rokoch 1807 – 1816 a 1852 – 1870 premenoval 

na Code Napoleon a obsahoval celkom 2 281 článkov. Systematika zákonníka nadväzovala 

formálne na rímske právo a justiniánsku kodifikáciu, čím symbolizovala trojakú slobodu, a to 

osobnú, vlastnícku a zmluvnú. Charakteristickými znakmi zákonníka boli stručnosť, jasnosť 

(zrozumiteľnosť), presnosť (výstižnosť) a všeobecnosť. Právne normy z hľadiska verejného 

práva a dobrých mravov mali kogentnú povahu, dohody odporujúce ustanoveniam kódexu 

boli neplatné a došlo k definitívnemu zrušeniu akýchkoľvek obmedzení typických pre právo 

z čias feudalizmu a k odstráneniu nerovností osôb (subjektov) podľa príslušnosti k stavu. Co-

de Napoleon zaručil občanom rovnosť pred zákonom, nedotknuteľnosť súkromného vlastníc-

tva a istotu v právnych vzťahoch, čím položil základy pre rozvoj modernej spoločnosti, preto-

že prijal liberálne a individualistické chápanie právneho postavenia občanov.
14

 

Vývoj vo Francúzsku ovplyvňoval aj situáciu v Nemecku, kde platil Všeobecný rakú-

sky občiansky zákonník z roku 1811, ako aj francúzsky Code civil z roku 1804 v podobe tzv. 

rýnskeho práva.
15

 V jeho XXVI. Hlave bola upravená námezdná zmluva, ktorá zahŕňala slu-

žobnú zmluvu a zmluvu o dielo.  

Začiatok 19. storočia v Nemecku bol poznačený odbojom vedeným proti Napoleonovi, 

avšak po nepokojoch v roku 1848 došlo k vytvoreniu Severo-nemeckého spolku pod hegemó-

niou Pruska a k rýchlemu hospodárskemu rozvoju najmä pod vedením Otta von Bismarcka, 

ktorý používal politiku „cukru a biča.“ Za jeho vlády v rokoch 1883 až 1889 nemecký ríšsky 

snem  prijal sociálne zákony (o nemocenskom poistení, o úrazovom a invalidnom poistení 

a o dôchodkovom poistení), ako aj represívne zákazy týkajúce sa odborových a politických 

organizácii. Bismarck (najmä z ekonomických dôvodov) obhajoval presvedčenie, že je žiadu-

ce, aby človek „nebol len bezprávnym predmetom verejnej dobročinnosti, ale aby mal aj dôs-

tojné životné podmienky, resp. prostriedky, na ktoré nemá právo nikto okrem neho (t. j. pro-

striedky zabezpečujúce výživu, ošatenie, bývanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie).
16

 Zdô-

razňoval, že „navrhované sociálne poistenie“ je zamerané na všeobecné udržanie zmyslu pre 

ľudskú dôstojnosť, ktorú by si mal zachovať i ten najchudobnejší Nemec. Sociálne poistenie 

zlepšilo sociálne podmienky a kvalitu života a tým sa posilnila aj ľudská dôstojnosť jednotliv-

cov a skupín, na ktoré sa vzťahovalo. Z dôvodu prijatia sociálneho zákonodarstva možno 

Bismarcka považovať za zakladateľa moderného sociálneho štátu
17

 a systému verejnoprávne-

ho (resp. štátneho) poistenia. 
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Zásahy štátu do výlučne súkromnej sféry čiastočným obmedzovaním zmluvnej voľ-

nosti sa na našom území prejavovali už za vlády cisára Jozefa II. vydávaním ochranných pra-

covnoprávnych predpisov smerujúcich najmä k ochrane detí, resp. k zákazu detskej práce a k 

zabezpečeniu ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci.
 18

 

 Vzhľadom na uvedené možno hovoriť o vývoji pracovného zákonodarstva v dvoch 

základných smeroch, a to v rovine úpravy pracovnej (služobnej) zmluvy a v rovine ochranné-

ho zákonodarstva. Tento proces pokračoval aj po rozpade Rakúsko-Uhorska a po vzniku prvej 

Československej republiky v roku 1918, v ktorej pod vplyvom Medzinárodnej organizácie 

práce bol zavedený 8-hodinový denný pracovný deň a 48–hodinový pracovný týždeň záko-

nom č. 91/1919 o osemhodinovom pracovnom čase, bola zavedená minimálna mzda, záko-

nom č. 262/1921 Zb. došlo k uzákoneniu platenej dovolenky na zotavenie pre baníkov 

v rozsahu 5 až 10 dní podľa dĺžky trvania ich zamestnania a v roku 1925 sa dovolenka uzáko-

nila aj pre ostatných robotníkov v rozsahu 6 až 8 dní v kalendárnom roku. Zvýšila sa právna 

ochrana žien a mladistvých a upravilo sa poskytovanie podpory v nezamestnanosti na úroveň 

nemocenských dávok. Zákonom č. 267/1921 Zb. o štátnom príplatku k podpore v nezamest-

nanosti bol zavedený tzv. Gentský systém, ktorý sa začal uplatňovať až v roku 1925 

a starostlivosť o nezamestnaných preniesol na  odborové organizácie, avšak ukázal sa ako 

diskriminačný a málo efektívny.  

 V období 20. a 30. rokoch minulého storočia došlo k stagnácii pracovného zákonodar-

stva najmä z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá prepukla v roku 1929. V záujme ochrany ne-

zamestnaného obyvateľstva bolo vydané nariadenie vlády č. 78/1934, v zmysle ktorého bola 

zamestnávateľom uložená povinnosť hlásiť prepustenie väčšieho počtu zamestnancov okres-

nému úradu, ktorý nariadil v danej veci zmierovacie konanie a ak sa počas jeho priebehu ne-

podarilo dospieť k zmene rozhodnutia zamestnávateľa o prepustení zamestnancov, vo veci 

rozhodol okresný úrad. Po nástupe fašizmu v Nemecku v roku 1933 a vypuknutí 2. svetovej 

vojny v období rokov 1939 až 1945 pracovné zákonodarstvo bolo poznačené zavedením nú-

tených prác s prvkami diskriminácie a perzekúcie (židov, komunistov, cirkevných hodnostá-

rov, atď.).
19

 

 

IV. Obdobie po 2. svetovej vojne 

 

Po skončení 2. svetovej vojny na našom území naďalej pretrvávalo pracovné zákono-

darstvo z prvej Československej republiky, avšak po roku 1948 vzhľadom na zmenu spolo-

čenského zriadenia, v ktorom vlastníkom všetkých výrobných prostriedkov sa stal štát, došlo 

aj k zmene právneho poriadku. Pozornosť sa venovala úprave pracovnej zmluvy (najmä štát-

nych zamestnancov, sudcov, prokurátorov, súdnych čakateľov, ale aj učňov, atď.), pracovným 

podmienkam (v roku 1956 došlo k skráteniu pracovného času na 46 hodín týždenne, k úprave 

dĺžky dovolenky na zotavenie – k predĺženiu, v roku 1951 k zavedeniu náhrady mzdy počas 

sviatkov, atď.), postaveniu odborovej organizácie a závodného zastupiteľstva, (nútenému) 
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rozmiestňovaniu pracovných síl a príprave kvalifikovaných robotníkov, ako aj odstraňovaniu 

diferenciácie rôznych pracovných kategórii zamestnancov a zjednoteniu právnej úpravy všet-

kých zamestnancov s cieľom kodifikovať pracovné právo, ktoré v tom období bolo pomerne 

roztrieštené.
20

 Po prijatí Občianskeho zákonníka v roku 1950 roztrieštené pracovnoprávne 

predpisy upravujúce pracovné a učebné pomery, ako aj majetkové nároky z pracovnopráv-

nych vzťahov mali postavenie lex specialis a Občiansky zákonník lex generalis, ktorého vše-

obecné ustanovenia, ako aj ustanovenia týkajúce sa zmlúv a náhrady škody platili subsidiárne 

(podporne) na tie pracovnoprávne vzťahy, ktoré pracovné predpisy neupravovali.  

Po vzore (bývalého) Sovietskeho zväzu, v ktorom sa odmietla filozofia dualizmu práva 

a presadila sa myšlienka samostatných právnych odvetví, bol na území (bývalej) Českoslo-

venskej republiky v roku 1965 prijatý prvý Zákonník práce (zákon č. 65/1965 Zb.), ktorý na-

dobudol účinnosť 1. januára 1966. Hlavnými znakmi tejto právnej úpravy boli jednotnosť (t. 

j. jednotná právna úprava týkajúca sa všetkých zamestnancov), komplexnosť (t. j. právna 

úprava takmer všetkých pracovnoprávnych vzťahov), kogentnosť (t. j. právna úprava neu-

možňovala odchýlky ani v prospech, ani v neprospech účastníkov pracovnoprávnych vzťahov 

– išlo o prejav direktívnej formy riadenia hospodárstva) a osamostatnenie od iných právnych 

odvetvi (t. j. bolo vylúčené subsidiárne používanie najmä ustanovení Občianskeho zákonníka, 

pretože Zákonník práce upravoval aj všeobecné otázky, ako napr. právnu subjektivitu, právne 

úkony, neplatnosť, zánik práv a povinností, prechod práv i povinností z pracovnoprávnych 

vzťahov).
21

 Vzhľadom  na uvedené, pracovné právo predstavuje v systéme nášho právneho 

poriadku relatívne samostatné právne odvetvie od roku 1965. Avšak niektorí autori ako napr. 

M. Agarkov, I. G. Mrevlišvili, O. S. Joffe, M. D. Šapronskij naďalej prezentovali názor, že 

pracovné právo tvorí súčasť práva občianskeho, t. j. súkromného.
 
U nás

  
obdobne pracovné 

právo považovali za pododvetvie práva súkromného napr. J. Fiala a J. Švestka.
22  

 

 „Československý zákonník práce obsahoval v podstate všetky všeobecné ustanovenia 

na rozdiel od iných (bývalých socialistických) krajín, kde zákonníky práce obsahovali vše-

obecné ustanovenia naviazané na občianske zákonníky (napr. v Maďarsku). Prijatie Zákonní-

ka práce znamenalo v podmienkach Československa úplne odčlenenie pracovného práva od 

práva občianskeho. Vychádzalo sa zo špecifických spoločenských vzťahov upravujúcich eko-

nomickú aktivitu obyvateľstva prostredníctvom závislej práce vykonávanej najmä na základe 

pracovného pomeru a vo výnimočných prípadoch aj na základe dohôd mimo pracovného po-

meru. Emancipácia pracovného pomeru z občianskeho práva sa prejavila takmer vo všetkých 

bývalých socialistických krajinách s poukazom na charakter spoločenských a najmä výrob-

ných vzťahov. Pod  spoločenské pracovné vzťahy sa zahŕňali a) vzťahy vlastnícke, b) vzťahy, 

v ktorých fyzická osoba uplatňovala svoju pracovnú silu za poskytnutie odmeny – majúce 

charakter ekonomických vzťahov, v rámci ktorých sa prejavoval vzťah nadriadenosti a pod-

riadenosti, c) vzťahy medzi ľuďmi v oblasti organizácie spoločenskej práce s cieľom realizá-

cie pracovného procesu majúce politický charakter.“
23 

  

Spoločenské vzťahy charakteristické pre spoločenský základ pracovného pomeru 

(v socialistickej organizácii) neboli totožné so spoločenskými vzťahmi upravenými občian-

skym právom, ani so spoločenskými vzťahmi upravenými právom administratívnym, resp. 

správnym. Práve špecifickosť spoločenských vzťahov charakterizujúca spoločenský základ 

pracovného pomeru spočívala v jeho hybridnosti, t. j. v nevyhnutnosti kombinovania metódy 

                                                 
20

 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2006, s. 51-62. 
21

 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 27-28. 
22

 Kalenská, M.: K postavení pracovního práva v československém právním řádu. In Právník,  no. 7, 1970, s. 

551-552. 
23

 Tamtiež, s. 544. 
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súkromnoprávnej a verejnoprávnej úpravy, čo vo svojej podstate znamenalo integráciu obi-

dvoch metód.
24 

  

V. Obdobie po roku 1989 

 

Po novembri 1989 došlo k zmene spoločenského a politického systému, čo sa zároveň 

premietlo aj do ekonomických vzťahov, v ktorých prioritné miesto nadobudol rozvoj trhu, 

súkromné podnikanie a pluralita podnikateľských subjektov. Prechod z centrálne plánovanej 

ekonomiky na trhovú sa premietol aj do úpravy pracovnoprávnych vzťahov prijatím troch 

dôležitých zákonov, a to zákona č. 1/1991 Zb.  o zamestnanosti – regulujúcom trh práce 

a upravujúcom poskytovanie hmotného zabezpečenia v nezamestnanosti, zákona č. 2/1991 

Zb. o kolektívnom vyjednávaní – upravujúcom proces uzatvárania kolektívnych zmlúv vráta-

ne riešenia sporov a použitia nátlakových prostriedkov (štrajku a výluky), ako aj zákona č. 

3/1991 Zb., ktorým sa novelizoval Zákonník práce (zákon č. 65/1965 Zb. v znení neskorších 

predpisov) s cieľom rozširovania dispozitívnosti a zmluvnej voľnosti účastníkov pracovno-

právnych vzťahov, najmä pracovného pomeru, ktoré podnikateľská sféra považovala (a ne-

ustále považuje) za nedostatočné. S cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia (fungovania 

podnikov i živností) presadením deregulácie a flexibility v pracovnoprávnych vzťahoch, ako 

aj harmonizácie pracovnoprávnych vzťahov s právom EÚ, ktoré nepredstavuje ucelený celok, 

ale je bezprostredne úzko spojené so sociálnou politikou, sa koncom 90. rokov 20. storočia 

začali práce na príprave nového kódexu pracovného práva.   

Nový Zákonník práce nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 a bol prijatý ako zákon č. 

311/2001 Z. z. (ďalej aj ako „ZP“), ktorým boli ustanovené základné pravidlá správania sa 

pre účastníkov v pracovnoprávnych vzťahoch, a to pre zamestnanecké vzťahy v súkromnej 

sfére. Zároveň vymedzil minimálne nároky a maximálne požiadavky, položil mimoriadny 

dôraz na kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy, avšak neupravil zamestnanecké vzťa-

hy v oblasti verejnej správy. Nový Zákonník práce sa s Občianskym zákonníkom previazal na 

princípe tzv. subsidiarity, čo sa legislatívne vyjadrilo v ustanovení § 1 ods. 2 ZP, že „ak tento 

zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto právne vzťahy Občiansky zákon-

ník“.
25

 Vyňaté služobné pomery štátnych zamestnancov boli upravené osobitnými právnymi 

normami, a to zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe (v súčasnosti – zákon č. 400/2009 Z. 

z. o štátnej službe) a zákonom č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (v súčasnosti – zákon č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme). Pre osobitné kategórie zamestnancov, 

a to pre zamestnancov pri výkone verejnej služby, zamestnancov v doprave, členov posádok 

lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, zamestnancov súkromno-

bezpečnostných služieb a profesionálnych športovcov bola ustanovená subsidiárna pôsobnosť 

Zákonníka práce, ktorá o pár rokov neskôr zákonom č. 210/2003 Z. z., ktorým sa menil 

a dopĺňal (nový) Zákonník práce a ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2003, bola postupne 

rozšírená aj na okruh pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov cirkví a náboženských spo-

ločností vykonávajúcich duchovenskú činnosť. V týchto prípadoch možno Zákonník práce 

aplikovať iba podporne (subsidiárne), a to v prípade, ak osobitné predpisy nevylučujú pôsob-

nosť Zákonníka práce a neobsahujú odchýlnu právnu úpravu, t. j. určitú otázku neupravujú 

inak.  

                                                 
24

 Kalenská, M.: K postavení pracovního práva v československém právním řádu. In Právník,  no. 7, 1970, s. 

551-552. 
25

 Súčasne platné ustanovenie § 1 ods. 4 ZP v znení zákona č. 257/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. 

septembra 2011 znie: „Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy podľa § 1 

ods. 1 všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka“, t. j. na individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti 

s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne 

vzťahy. 
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Neustále novelizácie ZP (v našich podmienkach v závislosti najmä od politickej orien-

tácie vládnucej garnitúry) sú prejavom nespokojnosti najmä podnikateľského prostredia, kto-

ré v 21. storočí v prebiehajúcom procese globalizácie sa neustále snaží o znižovanie nákladov 

na pracovnú silu (najmä neplatením odvodov do verejnoprávnych fondov na sociálne 

a zdravotné poistenie, presadzovaním neustáleho znižovania percentuálnych sadzieb, ako aj 

predkladaním návrhov na zrušenie minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, atď.). 

Z toho dôvodu sa častokrát na výkon závislej práce využívajú pracovnoprávne vzťahy na zá-

klade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (cca 800 000 pracujúcich 

v SR) alebo sa výkon závislej práce pokrýva občiansko-právnymi alebo obchodno-právnymi 

vzťahmi, prípadne prostredníctvom činnosti na základe živnostenského oprávnenia (ide o tzv. 

živnostníkov z donútenia, ktorí predtým vykonávali pracovnú činnosť na základe pracovnej 

zmluvy v pracovnom pomere). V týchto prípadoch je odvodová povinnosť iba na strane kvázi 

– živnostníka, resp. v prípade výkonu činnosti na základe uvedených občianskoprávnych ale-

bo obchodnoprávnych vzťahoch nie je žiadna. Následkom je znižovanie sociálnej ochrany 

ekonomicky činného obyvateľstva (už nielen) v období nepriaznivých sociálnych udalostí (v 

chorobe, materstve, nezamestnanosti, atď.), čo sa zákonite prejavuje v náraste obyvateľstva 

prepadajúceho sa do hmotnej a sociálnej núdze, t. j. do biedy a chudoby
26

 (ale aj v náraste 

výdavkov verejných financií na ich hmotné zabezpečenie, ktoré často krát nezabezpečuje ľud-

sky dôstojnú existenciu, ba dokonca už ani samotné právo na život – najmä v prípade rodín 

s viacerými nezaopatrenými deťmi).
27

  

Posledná novela – zákon č. 257/2011 Z. z., účinná od 1. septembra 2011 zrušila 

v mnohých prípadoch ustanovenie hranice miním i maxím, oslabila kolektívne vyjednávanie a 

zvýraznila zmluvnú slobodu medzi účastníkmi pracovnoprávnych vzťahov, po ktorej neustále 

volá najmä podnikateľská obec. Zdá sa, akoby  zákonodarca opomenul základné funkcie a 

princípy pracovného práva bezprostredne súvisiace s uvedeným vývojom pracovného práva, 

ako aj samotné postavenie pracovného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia 

v systéme nášho právneho poriadku.  

  

VI. Pracovné právo súkromné alebo verejné? 

 

O rozvoj práva najmä súkromného sa najviac pričinila rímska právna veda (jurispru-

dentia), pretože ho nielen rozpracovávala, ale priamo aj vytvárala a tým v značnej miere 

priamo ovplyvnila európsku i svetovú právnu kultúru predovšetkým v období feudalizmu, 

kedy abstraktná forma (zákon) bola ešte málo rozvinutá.
 
Dualizmus práva na verejné právo 

a súkromné má ideologický základ v 18. storočí, avšak ako už bolo spomenuté, siaha do ob-

dobia starovekého Grécka a Ríma. V období liberalizmu právna veda súkromnú autonómiu 

považovala ako od štátu nezávislé, voľné právne vzťahy.   

Vychádzajúc z histórie je zrejmé, že akákoľvek zmena základných spoločenských 

vzťahov má svoj odraz zákonite aj v zmene autonómnych vzťahov, čo sa zároveň premieta do 

zmeny existujúcich právnych odvetví. Typickým príkladom premeny vlastníckych vzťahov je 

občianske právo, ktoré v predchádzajúcich spoločensko-ekonomických formáciách až do ob-

dobia druhej svetovej vojny malo dominantné postavenie. Neskôr došlo k rozčleneniu občian-

skeho práva na právo občianske a rodinné a v súčasnosti dokonca na právo občianske, rodinné 

a právo duševného vlastníctva 

Pre kontinentálny systém práva, ku ktorému nesporne patrí aj právo Slovenskej repub-

liky, je typický dualizmus práva súkromného a práva verejného. K tomuto základnému dele-

niu najmä po roku 1989 sa vracia aj slovenská právna teória.  

                                                 
26

 Pozri Správu o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2011, kapitola 3, s. 64 a nasl. 
27

 Macková, Z.: Zmena výšky súm životného minima od 1. júla 2011 a jej vplyv na dávky v sociálnej oblasti. In 

Čo má vedieť mzdová účtovníčka, no. 3, 2011, s. 42 a nasl.  
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Slovenské pracovné právo tvorí samostatné právne odvetvie nášho právneho poriadku 

od roku 1966. Jeho samostatnosť je relatívna, pretože všetky právne odvetvia sú navzájom 

úzko prepojené. Vyčleňovanie  pracovného práva z práva občianskeho prebiehalo približne 

v 2. polovici 19. storočia v závislosti od vývoja predmetu právnej regulácie a jeho spoločen-

skej závažnosti. Určitá samostatná časť právneho poriadku upravujúca istý špecifický okruh 

spoločenských vzťahov predstavuje odvetvie práva. Pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú 

bezprostredne medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ktorými je fyzická alebo právnická 

osoba, sú špecifickými spoločenskými vzťahmi v odvetví pracovného práva. Ide o historicky 

najstaršiu a najdôležitejšiu oblasť súkromného práva, ktorá sa považuje za individuálne pra-

covné právo. Ťažisko tejto právnej úpravy úzko súvisí s ochrannou funkciou pracovného prá-

va, ktorá sa považuje za jednu z najstarších a najdôležitejších, pretože spočíva v sociálnom 

zákonodarstve vyjadrujúcom verejný záujem, kedy štát začal legislatívne obmedzovať zmluv-

nú slobodu zamestnávateľa v prospech zamestnanca. Ochranné prvky verejnoprávneho cha-

rakteru do oblasti pracovného pomeru, ktorý bol do obdobia 2. polovice 19. storočia výlučne 

predmetom súkromnoprávnej úpravy, sa začali čoraz častejšie premietať pod vplyvom spolo-

čenských zmien prebiehajúcich najmä po roku 1918 a po skončení 2. svetovej vojny. V eu-

rópskom priestore v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s rozvojom silných sociálnych 

štátov rešpektujúcich základné práva a slobody jednotlivca, ako aj  trhový mechanizmus 

s obmedzenými regulačnými zásahmi štátu do oblasti ekonomickej a sociálnej, sa presadila 

zmluvná voľnosť, avšak obmedzená.  

Limity zmluvnej voľnosti v súčasnej platnej právnej úprave vyplývajú tak z kogent-

ných ustanovení Zákonníka práce, ako aj z právnej úpravy kogentných ustanovení Občian-

skeho zákonníka. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákona č. 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – ďalej aj ako „ObZ“) „účastníci v občianskopráv-

nych vzťahoch majú rovnaké postavenie“. Možno konštatovať, že zákonodarca mohol princíp 

rovnosti vyjadriť presnejším pojmom „rovnoprávne postavenie“, pretože je otázne, či 

v záväzkových vzťahoch je vôbec možné hovoriť o rovnakom postavení účastníkov. Princíp 

rovnosti sa v občiansko-právnych vzťahoch prejavuje v dvoch líniách, a to, že žiaden 

z účastníkov právneho vzťahu nemôže druhému účastníkovi jednostranne ukladať povinnosti 

a ani nemôže jednostranne rozhodovať o právach a povinnostiach. Takáto rovnosť  je typická 

pre súkromné právo (t. j. aj pre obchodnoprávne vzťahy), ale nie pre pracovné právo, 

v ktorom by využívanie slobody viedlo k obmedzeniu slobody slabšieho účastníka vzťahu, 

ktorým je jednoznačne zamestnanec disponujúci len pracovnou silou, ktorú prepožičiava za-

mestnávateľovi za odplatu, t. j. nemá kapitál. Účastníci pracovnoprávneho vzťahu z hľadiska 

materiálnej nerovnosti nemôžu reálne uplatňovať princíp zmluvnej slobody v zmysle Občian-

skeho zákonníka, a preto na možnosť využitia tohto princípu sa uplatňuje syntéza občiansko-

právnej a administratívnoprávnej regulácie. Rovnosť účastníkov pracovnoprávneho vzťahu sa 

prejavuje predovšetkým slobodným výberom zmluvného partnera, čo je obsiahnuté najmä 

v predzmluvných vzťahoch, ktoré predchádzajú uzatvoreniu pracovnoprávnemu vzťahu 

a v ktorých je obsiahnutá aj informačná povinnosť v zmysle ustanovenia § 41 ZP tak na strane 

budúceho zamestnávateľa, ako aj na strane budúceho zamestnanca. V priebehu existencie 

pracovnoprávneho vzťahu sa postavenie subjektov mení. Namiesto rovnosti (t. j. občiansko-

právnej metódy) nastupuje vzťah nadriadenosti a podriadenosti (t. j. administratívnoprávnej 

metódy), čo je sa prejavuje povinnosťou zamestnávateľa 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 na strane jednej a na strane druhej povinnosťou 

zamestnanca podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmlu-

vy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 41 

ZP. Avšak táto nadriadenosť a podriadenosť vznikla už pri uzatvorení pracovnoprávneho 
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vzťahu na základe zmluvnej voľnosti prejavujúcej sa aj v dispozičnom oprávnení zamestnáva-

teľa spočívajúcom v slobodnom uzavretí pracovnoprávneho vzťahu,  v určení obsahu zmluvy 

a vo výbere zmluvnej formy. Ingerencia štátu ako prejav verejného záujmu a ochrannej funk-

cie pracovného práva sa prejavuje čiastočným obmedzením zmluvnej voľnosti, a to obmedze-

ním slobody pri výbere zmlúv pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu preferenciou pracov-

noprávnych vzťahov na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru, t. j. dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo dohody 

o brigádnickej práci študentov.  Obsah pracovnej zmluvy i dohôd o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru determinujú kogentné ustanovenia ZP v zmysle § 43 ZP, ako aj obme-

dzenie konkurenčnej činnosti zamestnanca počas existencie pracovného pomeru v zmysle § 

83 ZP a pri skončení pracovného pomeru v zmysle § 83a ZP, atď., a inak tomu nie je ani pri 

skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v zmysle ustanovenia § 63 ZP.  

Pracovné právo upravuje aj oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov medzi 

subjektmi, ktoré zastupujú kolektívy zamestnancov a zamestnávateľov. Hmotnoprávna úprava 

je obsiahnutá v Zákonníku práce a procesnoprávna úprava v zákone č. 2/1991 Zb. o kolektív-

nom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.  Tieto pracovnoprávne vzťahy majú charakter 

tak individuálneho, ako aj verejného pracovného práva. Hľadanie hranice medzi právom súk-

romným a verejným aj v tomto prípade je nemožné, pretože kolektívne zmluvy majú súkrom-

noprávny charakter, avšak ich právne účinky  sú verejnoprávne. 

V neposlednom rade pracovné právo upravuje aj tretiu oblasť spoločenských  pracov-

ných vzťahov zamestnanosti pri realizácii práva občanov na prácu a získavať prostriedky pre 

svoje životné potreby prostredníctvom práce, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a majú veľmi blízko k správnemu 

právu. 

V súčasnosti pre slovenské pracovné právo ako samostatné rekodifikované právne od-

vetvie nášho právneho systému (poriadku) je typická symbióza prvkov súkromnoprávnej 

a verejnoprávnej povahy.  Predmetom právnej regulácie sú spoločenské vzťahy vznikajúce pri 

výkone závislej práce fyzickej osoby pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu vykonávanej 

na základe pracovnoprávnych vzťahoch (t. j. výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pra-

covnom vzťahu alebo výnimočne v inom pracovnoprávnom vzťahu – t. j. na základe dohody 

o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov). 

Hybridný charakter pracovného práva tak so súkromnoprávnymi prvkami, ako aj prvkami 

verejnoprávnymi, je výsledkom nevyhnutne potrebnej ochrany námezdných pracujúcich (ľudí 

bez kapitálu – zamestnancov), ktorý vyplýva z existencie (aj v súčasnosti – v čase existencie 

kapitalistických formácii rôzneho typu, t. j. európskeho, ázijského, afrického, latinsko-

amerického, severoamerického, atď. – takmer na celom svete) večného konfliktu medzi prá-

cou a kapitálom pretrvávajúcim aj na začiatku 21. storočia. Zmluvná voľnosť v pracovno-

právnych vzťahoch je obmedzená (príp. vylúčená) najmä z dôvodu verejného záujmu, ktorým 

sa rozumie „záujem prinášajúci majetkový alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčši-

ne občanov“
28

 a ktorého obsah sa napĺňa realizáciou  hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

práv občanov ustanovených a garantovaných Ústavou Slovenskej republiky (čl. 35 až 44), ako 

aj ratifikovanými dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, Európskou sociálnou chartou 

(revidovanou), Chartou základných práv a slobôd občana EÚ, Listinou základných práv 

a slobôd, medzinárodnými zmluvami, atď.   

 

 

 

 

                                                 
28

 § 2 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
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VII. Záver 

 

Svet má za sebou prvú dekádu 3. tisícročia poznamenanú zrútením paradigmy neolibe-

ralizmu, ktorá sa spája s pádom banky Lehman Brothers 15. septembra 2008. Veľká depresia 

21. storočia zásadne zmenila svetovú ekonomiku, úlohu štátu, postavenie finančného sektora, 

ako aj ekonomické vzťahy hlavných politických centier a kríza dlhová prerástla do krízy poli-

tických elít a celého systému.
29

 Konzumný spôsob života dospel do hlbokej krízy a snahou 

konkurovať Ázii, kde čisto trhový kapitalizmus zažíva nebývalý rozkvet, vytvára zdanie, že 

všade na svete vládne despotický, ale nenápadný trh, ktorý nie je o nič menej efektívny ako 

despotický štát.  

Politickí predstavitelia takmer vo všetkých štátoch sveta už viac ako 20 rokov presa-

dzovali a neustále presadzujú (ako sa zdá) neúčinné a tie isté staré opatrenia ako: urýchľova-

nie ekonomického rastu prostredníctvom deregulácie, privatizácie, znižovania priamych daní, 

zvyšovania daní nepriamych, odstraňovania obchodných bariér, poskytovania vyšších inves-

tičných stimulov (dotácií) zahraničným korporáciám, znižovaním dotácii na verejné služby – 

školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, nútením nezamestnaných ľudí, aby pracovali 

a permanentným obviňovaním týchto jedincov z lenivosti a neochote pracovať, obviňovaním 

zo zneužívania sociálneho systému najmä v prípade regiónov s vysokou mierou nezamestna-

nosti a hromadného prepúšťania, ako aj zavádzaním flexibilných foriem zamestnávania (napr. 

na kratší pracovný čas, delené pracovné miesta, práca na diaľku, konto, tzv. flexikonto, atď.).  

Honba za neustálym ekonomickým rastom, vyšším HDP, ktoré ako sa zdá, nemá vô-

bec nič spoločné so spokojnosťou ľudí, pretože sa často nepremieta do zvyšovania kvality 

života v danej krajine (aj prípad Slovenska), sa stali hlavným princípom verejných politík 

ubezpečujúcich obyvateľstvo, že „globalizácia je historická nevyhnutnosť a pre ľudstvo ob-

rovské dobrodenie. Kedysi prospešné obchodné spoločnosti a finančné inštitúcie sa stali ná-

strojmi trhovej tyranie oslabujúcej demokratické inštitúcie a najmocnejšie korporácie sveta sa 

stali zajatcami síl globalizovaného finančného systému, ktorý tvorbu peňazí odtrhol od tvorby 

reálneho bohatstva a odmeňuje nie produktívne, ale špekulatívne investície“.
30

  

My Európania sme sa stali svedkami, že idealistický projekt rozširovania Európskej 

únie sa postupne scvrkol iba na čisto finančnú otázku, na dehonestujúce dohadovanie o eurách 

a do popredia sa dostáva čoraz viac svet čísel, percent, matérie, cynizmu a najmä „likvidácia 

sociálneho štátu s odôvodnením, že štát blahobytu podporuje závislosť občanov od štátu, ob-

medzuje občiansku odvahu a nesie v sebe riziko útlmu občianskej aktivity.“
31

   

Avšak závery 8. regionálneho stretnutia Medzinárodnej organizácie práce z februára 

2009 potvrdili, že „táto kríza nie je len krízou finančnou a ekonomickou, ale predovšetkým je 

krízou morálnou a krízou hodnôt.
32

 Hodnoty (slobody, rovnosti, spravodlivosti, solidarity, 

atď.) ako „konečné účely“
33

 uznávané celou spoločnosťou a ktoré celú spoločnosť zároveň 

držia v integrite sú vyjadrené a zabezpečené v právnom systéme (v právnom poriadku). Ozna-

čujú sa aj výrazom „dobro“, čo znamená „dokonalé“. Právo (právny poriadok – t. j. právo 

objektívne i subjektívne) ako umenie dobrého a spravodlivého predstavuje najvýznamnejší  

prostriedok regulácie spoločnosti a zabezpečuje okrem iného potrebnú stabilitu (nie však ne-

mennosť) a poriadok.
34

 Aj podľa Hesioda právo predstavuje najvyššie dobro, prostredníctvom 

                                                 
29

 Švihlíková, I.:  Globalizace a krize. Souvislosti a scénáře. Praha : Grimmus, 2010, s. 56. 
30

 Korten, D. C. : Keď korporácie vládnu svetu. Košice : Paradigma, 2001, s. 12. 
31

 Macková, Z.: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. Bratislava : VO PF 

UK, 2001, s. 8. 
32

 Barinková, M.: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovno-

právnych vzťahov. In Zborník príspevkov účastníkov vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou konaného 

dňa 12.mája 2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, s. 7. 
33

 Boguszak, J.: Právní princípy, hodnoty, finalita. In Právník, no. 8, 1999, s. 779. 
34

 Gerloch, A.: Princíp právní  jistoty v soudobém právu. In Právník, no. 8, 1999, s. 781. 
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ktorého sa zabezpečuje mier, poriadok, hmotný a kultúrny blahobyt spoločnosti a podpora 

poznania, ovládania a zachovania životného prostredia.
35

 Právna veda podľa Ulpiána 

(D.1,1,10,2) sa považovala za znalosť vecí božských a ľudských, inými slovami bola vedou 

o spravodlivom a nespravodlivom.
36

  

Uvedené výroky nestrácajú svoju aktuálnosť ani dnes, v 3. tisícročí. Sú dôkazom, že 

idea spravodlivosti úzko spojená s ideou dobra, patrí stále medzi základné (právne) hodnoty 

(ako aj sloboda, rovnosť, solidarita), ktoré stoja nad spoločnosťou a štátom a ktoré právo 

(právny poriadok) ako také vyjadruje a zároveň aj ochraňuje.  Dôkazom reálnej existencie 

a garancie uvedených hodnôt najmä v európskom priestore po 2. svetovej vojne sa stali Ústa-

vy jednotlivých štátov, v ktorých našli svoje vyjadrenie nielen základné ľudské a občianske 

práva a slobody, ale  aj  sociálne práva občanov (právo na prácu, právo na odmenu za vyko-

nanú prácu, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, právo na bezpečnosť 

a zdravie pri práci, právo na slobodnú voľbu povolania, právo na kolektívne vyjednávanie, 

právo slobodne sa združovať na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov, právo na 

ochranu žien, tehotných žien, matiek a rodičov starajúcich sa o malé deti, atď.) patriace me-

dzi najdôležitejšie ľudské práva.  Uvedené sociálne práva sa stali predmetom nielen vnútro-

štátnej regulácie prejavujúcej sa v odvetí pracovného práva (príp. sociálneho práva 

v uvedených krajinách), ale aj predmetom medzinárodného práva (v súčasnosti predmetom 

tzv. komunitárneho práva EÚ). Sociálne práva občanov zakotvujú nároky voči štátu a vyža-

dujú jeho aktívne správanie. Na strane druhej by mali zabezpečiť materiálne predpoklady na 

využitie individuálnej slobody, ako aj vytvárať materiálne predpoklady na zabezpečenie zá-

kladných existenčných podmienok, ktoré úzko súvisia so sférou práce, mimopracovnou sfé-

rou, (súvisiacou s výživovými potrebami, nákupmi, prípravou jedla, údržbou bytu), ako aj so 

sférou voľného času.  

Vytvára súčasne slovenské platné pracovné právo reálne predpoklady na využívanie 

individálnej slobody každého jednotlivca a zabezpečuje ľudsky dôstojný život pre každého 

ekonomicky činného (pre zdravotníkov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ženy – matky pra-

cujúce v pozícii predavačiek v obchodných reťazcoch Tesco, Metro, atď. sedem dní v týždni, 

využívanie nadčasovej práce a pod.)?  

Posledné roky pracovné právo reagujúc na globalizačný a čoraz viac presadzujúci sa 

liberalizačný proces  svetovej ekonomiky redukuje (krajiny strednej a východnej Európy ne-

vynímajúc – t. j. vrátane Slovenska)  pracovnoprávnu ochranu zamestnancov podporujúc len 

flexibilitu (pružnosť), avšak akosi zabúda na ochranu (istotu pre všetkých).  

Sme svedkami, akoby sa zabúdalo na skutočnosť, že kapitalizmus 19. storočia zbavil 

spoločenského postavenia každého, kto nemal ekonomickú funkciu (napr. matky s malými 

deťmi, nezamestnaných, starých, chorých) a prirodzené práva človeka a občana vrátane práva 

na ľudskú dôstojnosť priznal človeku až sociálny štát založený na princípe sociálnej solidari-

ty, sociálnej súdržnosti spoločnosti, ktorý sa začal formovať po druhej svetovej vojne. (A 

v tejto súvislosti jedna podotázka: skutočne musí ľudstvo padnúť až na dno, aby spoznalo 

a opätovne rešpektovalo základné hodnoty života?). 

Pracovné právo podľa nášho názoru nie je pododvetvím ani súkromného práva a ani 

práva verejného. Takéto členenie v 21. storočí možno považovať za prekonané vzhľadom na 

skutočnosť, že preferencia spoločenských záujmov (úzko súvisiacich a prejavujúcich sa aj 

v politických a ekonomických vzťahoch)  nie je v podstate ničím iným než preferenciou opráv-

nených individuálnych záujmov. V podstate ide o dialektický vzťah medzi zabezpečením zá-

ujmu súkromného a záujmu verejného.  

Pracovné právo ako relatívne samostatné odvetvie nášho právneho poriadku je dôka-

zom prelomenia hranice medzi právom súkromným a verejným, pretože dochádza k syntéze 

                                                 
35

 Weiler, R.: Úvod do katolíckej sociálnej náuky. Graz : Styria, 1991, s. 22 a s. 47. 
36

 Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava : Obzor, 1984, s. 145. 
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i k ovplyvňovaniu a prispôsobovaniu metódy úpravy súkromnoprávnej i verejnoprávnej, čo 

predstavuje špecifickosť pracovnoprávnych vzťahov. Taktiež aj právne inštitúty pracovného 

práva, ako napr. pracovný pomer, pracovný čas, prekážky v práci, mzda, ochrana práce, ná-

hrada škody, ale aj sociálna politika zamestnávateľa, atď. dostávajú nový obsah a ich hybrid-

ná povaha spočíva v syntéze a integrácii metódy súkromnoprávnej i verejnoprávnej úpravy 

premietajúcej sa do kvality života.  

Relatívne samostatné právne odvetvie pracovného práva tvoriaceho samozrejmú sú-

časť slovenského právneho poriadku v dnešnej dobe (ne)integruje spoločnosť tým, že 

(ne)vyjadruje a (ne)ochraňuje určité potreby (pracovné podmienky – dĺžka pracovného času, 

dĺžka nadčasovej práce, dĺžka dovolenky, odmeňovanie za vykonanú prácu, bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, atď.) a hodnoty (t. j. dobrého zdravia, vzdelania, kultúry, za-

mestnanosti, rodiny, kúpyschopnosti obyvateľstva, atď.) uznávané spoločnosťou, bez ktorých 

nie je možná existencia, vývoj, prosperita  a pokrok. 
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Summary 
 

The article „Labour Law in the system of law in Slovak Republic“ starts with histori-

cal development of Labour Law, from ancient period through Middle Ages, to pre-World War 

II., post-World War II. and post-1990 era. Consequently, the concept of legal system is being 

analysed, focusing on division into public and private law. Legal system or system of law is 

an agregate of legal norms and a reflection and embodiment of dominant socio-economic rela-

tions of given time. The system of law is objective, while particular branches of law are rela-

tive. Author concludes that the relation between public and private law is the one of mutual 

interaction and overlap. As a result, Labour Law in 21st century does not belong exclusively 

to any of the two subcategories, but represents a combination of legal concepts and methods 

belonging to both public and private law.      
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Právna istota v právnom poriadku Slovenskej republiky1
 

 

JUDr. Vladimír Minčič 

 

I. Úvod 

 

 Zákonník práce je vzhľadom na svoj obsah základným a najdôležitejším právnym 

predpisom upravujúcim pracovnoprávne vzťahy v Slovenskej republike (ďalej aj ako „SR“). 

Jeho ustanovenia upravujú základné pojmy a právne inštitúty pracovného práva. Bez jeho 

existencie, dovolíme si tvrdiť, by nebolo možné v súčasnej trhovej ekonomike vykonávať 

závislú prácu tak, ako ju poznáme. Podobne ako v prípade pracovného práva, resp. pracovno-

právnych vzťahov, ktorých základná úprava sa nachádza v jednom veľkom právnom predpise 

(kódexe), majú aj ďalšie právne odvetvia slovenského právneho poriadku, ako napr. občian-

ske, trestné či obchodné právo, svoje zákonníky alebo kódexy, ktoré väčšinou komplexne 

upravujú spoločenské vzťahy patriace do ich pôsobnosti. Ide o tzv. základné kódexy právneho 

poriadku SR, teda o právne predpisy, ktoré môžeme na základe ich dôležitosti vyselektovať 

z celého radu ostatných právnych predpisov, a priradiť im istú nadhodnotu v porovnaní 

s ostatnými predpismi, nakoľko sa ich pôsobnosť prelína a upravujú prevažnú väčšinu spolo-

čenských vzťahov vznikajúcich v spoločnosti. Týmto výkladom chceme poukázať na to, že 

v právnom poriadku SR sa nachádzajú právne predpisy, ktorých význam je oveľa väčší než 

význam iných predpisov a teda, že práve pri týchto predpisoch je nutné, aby zákonodarca pri 

ich zmene postupoval naozaj veľmi opatrne, aby si každú zmenu dôkladne zvážil, vyhodnotil 

jej dopad na adresátov zmeny a podobne.  

V zmysle názorov viacerých odborníkov na ústavné právo a právnu teóriu sa práve tie-

to právne predpisy majú podrobovať pokiaľ možno najnižšiemu počtu zmien v podobe ich 

novelizácií. Tu je potrebné zdôrazniť, že Zákonník práce ako právny predpis patriaci bezpo-

chyby do tejto skupiny právnych predpisov je relatívne novým právnym predpisom. Zákonník 

práce bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený 2. júla 2001, pričom platnosť na-

dobudol 8. augusta 2001. Vzhľadom na to, že išlo a stále ide o veľmi významný predpis (do-

vtedy sa pracovnoprávne vzťahy upravovali v zákone č. 65/1965 Zb. Zákonníku práce), bol 

dátum účinnosti nového Zákonníka práce posunutý až na 1. apríl 2002, čo bolo podľa nášho 

názoru veľmi pozitívnym krokom, keďže Zákonník práce upravoval, resp. podľa jeho ustano-

vení sa riadil celý kolobeh pracovného života vo vtedajšej spoločnosti, a každá jeho zmena 

musela byť spoločnosťou akceptovaná, resp. spoločnosť sa na ňu musela pripraviť.  

Opísaný postup a zámer zákonodarcu pri prijímaní Zákonníka práce považujeme za 

veľmi zodpovedný a úplne s ním súhlasíme. S čím už na margo vyššie uvedeného nesúhlasí-

me, je fakt, že ešte do účinnosti tohto zákona sám zákonodarný orgán schválil novelu tohto 

právneho predpisu, hoci ešte nenadobudol ani účinnosť. Aj keď takýto postup nie je 

v právnom a demokratickom štáte vôbec žiaduci, v Slovenskej republike je čoraz častejším 

javom. Dovolíme si tvrdiť, že novelizovanie predpisov, ktoré ešte nenadobudli účinnosť, je 

výsledkom nekvality a nedostatočnej sebareflexie poslancov Národnej rady Slovenskej repub-

liky. Samozrejme otázka odbornosti či neodbornosti poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky je veľmi závažná a hodná samostatnej analýzy, čo však nie je cieľom tohto príspev-

ku. Ďalším negatívom v prípade Zákonníka práce je tiež skutočnosť, že počas svojej desať-

ročnej existencie podstúpil už 23 priamych a 2 nepriame novelizácie a ďalšia „veľká“ novela 

prešla prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky v septembri 2012. Obrovským 

                                                 
1
 Tento príspevok vznikol v rámci grantového projektu Univerzity Komenského č. 336/2012 Legislatívna hyper-

trofia v štátnej službe.  
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počtom novelizácií prešli aj ďalšie právne predpisy z oblasti pracovnoprávneho a sociálneho 

zákonodarstva.
2
  

Všetkými vyššie uvedenými faktami sme chceli poukázať na to, že Národná rada SR 

produkuje kvantum právnych predpisov, ktorých kvalita je ľahko spochybniteľná priamo 

úmerne s rastúcim počtom ich novelizácií, čo priamo súvisí s porušovaním základných princí-

pov právneho štátu a konkrétne s porušovaním princípu právnej istoty. 

  

II. Slovenská republika ako právny štát 

 

Slovenská republika „je“, resp. v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy SR by mala byť zvr-

chovaným, demokratickým a právnym štátom, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani nábo-

ženstvo. Či je, alebo nie je, štát demokratickým a právnym, nezávisí toho, či má, alebo nemá, 

vo svojej ústave tieto princípy zakotvené, ale od toho, ako sa konkrétny „právny a demokra-

tický“ štát zhostí povinnosti realizovania týchto princípov v každodennom živote občanov, 

ako aj od ich zakotvenia v právnych predpisoch a právnom poriadku.  

Ak má byť štát právnym štátom, musí byť presne právne definovaný. Právny poriadok 

musí obsahovať mnohé garancie proti porušovaniu práv, rozsah, prostriedky a medze jeho 

aktivity, takisto aj sféru slobody občanov.
3
 

 Slovenská republika je v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy SR právnym štátom. Ústava 

SR pojem právny štát nijako bližšie nešpecifikuje. Pojem právny štát je tak možné vykladať 

viacerými spôsobmi, a to na základe toho, čo je smerodajným pojmom pre tento výklad. 

V zmysle teoreticko-právnych východísk sa pod pojmom právny štát rozumie výkon štátnej 

moci štátnymi orgánmi na to určenými na základe ústavy a ústavných zákonov. Účelom tohto 

výkonu je predovšetkým ochrana základných práv a slobôd, spravodlivosti a dodržiavania 

právnej istoty.  

Za základ idey právneho štátu možno považovať zabezpečenie slobody a v jej záujme 

požadované obmedzenie moci, zamedzenie možnosti jej zneužitia. Z roviny idey k jej relatív-

ne určitému obsahu – do štátotvornej praxe – sa právny štát transformuje až prostredníctvom 

konkrétnych ústav a zákonov – prostredníctvom tvorby práva.
4
  

Právny štát je tak možné chápať aj ako určitý, umelo vytvorený medzinárodný subjekt, 

ktorý na základe spoločenskej zmluvy dostal od svojich občanov právo rozhodovať o právach 

a povinnostiach ľudí žijúcich na jeho území, za čo sa ale zaviazal, že pri realizácii svojej moci 

bude dodržiavať vlastné právne predpisy, resp. že sa bude riadiť tými právnymi predpismi, 

ktoré sám vydáva. Už zo samotného vymedzenia pojmu právny štát je zrejmé, že na to, aby 

štát moc zverenú mu spoločenskou zmluvou nezneužíval, musia existovať tzv. orgány (inšti-

túty) kontroly moci, ktorých úlohou je vykonávať dozor nad realizáciou štátnej moci štátnymi 

orgánmi.  

                                                 
2
 Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (23 noviel, z toho 8 

prostredníctvom iných zákonov), Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niekto-

rých ďalších zákonov (27 noviel, z toho 4 prostredníctvom iných zákonov), Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej 

službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slo-

venskej republiky a Železničnej polície (35 noviel, z toho 5 prostredníctvom iných zákonov), Zákon č. 400/2009 

Z. z. o štátnej službe (9 noviel, z toho 2 prostredníctvom iných zákonov), Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej služ-

be (40 noviel, z toho 9 prostredníctvom iných zákonov), Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionál-

nych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (14 noviel, z toho 

2 prostredníctvom iných zákonov), Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme (5 noviel, z toho 

jedna prostredníctvom iného zákona), Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-

kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (22 noviel, z toho 5 prostredníctvom 

iných zákonov). 
3
 Chovanec, J., Palúš, I.: Lexikón ústavného práva. Bratislava : Procom, 2004, s. 99. 

4
 Malcevová, E.: Tvorba práva v právnom štáte (Habilitačná prednáška). In Právny obzor, vol. 79, 1996, no. 2, s. 

120. 
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Politická legitimita štátu, získaná na základe spoločenskej zmluvy od zdroja moci – od 

občianskej spoločnosti, sa prostredníctvom tvorby práva mení na legitimitu právnu. Právo 

teda zdôvodňuje existenciu právneho štátu, právom štát legitimuje pôvod svojej moci.
5
 

 A priori je možné pod pojmom právny štát chápať aj dodržiavanie ďalších právnych 

princípov, ktoré právna veda pod tento pojem bezprostredne subsumuje. Tieto princípy sú na 

sebe navzájom závislé, pričom existencia a aplikácia jedného princípu podmieňuje existenciu 

a aplikáciu druhého princípu. Medzi tieto princípy sa zaraďujú napr. princíp obmedzenej vlá-

dy, princíp ústavnosti a zákonnosti, princíp deľby a kontroly moci, princíp nezávislosti súd-

nictva, princíp garancie základných ľudských práv a slobôd a v neposlednom rade aj princíp 

právnej istoty. 

 Právny štát nielen formálne garantuje základné ľudské práva a slobody, ale anticipuje 

voči verejnej mienke a mysleniu v spoločnosti, a tak zabezpečuje efektivitu práva prostredníc-

tvom jeho dobrovoľnej akceptácie. Ani pri najlepšej vôli zákonodarca nie je schopný vytvoriť 

ideálny právny poriadok, ktorý by predvídal a obsahoval riešenie všetkých vzťahov 

v spoločnosti. Právne predpisy častokrát neobsahujú riešenie ani návod na konanie, ktoré 

vzniká vývojom ľudskej spoločnosti.
6
 

 Práve pri riešení takto vzniknutých problematických stavov sú nápomocné tzv. právne 

princípy alebo právne zásady. V podstate ide o abstraktné pravidlá správania sa, upravujúce 

vo všeobecnej rovine správanie subjektov, pre ktoré sú právne normy určené. Medzi odbor-

níkmi na právnu teóriu panuje značne rozdielny prístup k definíciám právnych zásad 

a princípov. Niektorí odborníci zlučujú právne princípy so zásadami do jedného, obsahovo 

rovnakého pojmu, zatiaľ čo iní tieto dva pojmy striktne rozlišujú. V tejto otázke musíme sú-

hlasiť s názorom JUDr. Júdu, že právne princípy obsahovo síce predstavujú rovnaký abstrakt-

ný pojem ako právne zásady, avšak s tým rozdielom, že právne princípy sú časovo trvalejším 

vyjadrením abstraktných pravidiel správania sa ako právne zásady, ďalej sa stotožňujeme 

s tým, že právne zásady je možné nájsť tak v odvetviach verejnoprávnych (princíp suverenity 

štátu), ako aj súkromnoprávnych (ne bis in idem), ba dokonca sú aj princípy spoločné pre obe 

odvetvia (pacta sunt servanda). A priori sme presvedčení, že práve právne princípy sú na roz-

diel od právnych zásad tými abstraktnými pravidlami, ktoré majú v právnom poriadku svoje 

opodstatnené miesto a práve právne princípy sa najviac pretavujú do konkrétnych pravidiel 

správania sa v právnych predpisoch.  

V právnom štáte je potrebné vytvoriť právny poriadok, ktorý by umožnil jeho subjek-

tom bez väčších problémov sa v ňom orientovať.
7
  

S teóriou všeobecnej akceptácie právnych princípov sa stotožňuje aj F. A. Hayek, kto-

rý právne princípy považuje za akúsi nadstavbu právneho poriadku a subjekty práva ich musia 

dodržiavať. Podľa neho, cit.: „nezávisle od vôle a dokonca znalosti zákonodarcu existuje sys-

tém pravidiel (princípov), ktoré sa všeobecne dodržiavajú, a na ktoré zákonodarca často sud-

cu odkazuje.“
8
 

 

III. Princíp právnej istoty 

 

 Medzi najvýznamnejšie aspekty realizácie myšlienky právneho štátu v každodennom 

živote občanov štátu bezpochyby patrí aj princíp právnej istoty. Tento princíp bezprostredne 

súvisí s riadnym fungovaním štátu a spoločenstva ľudí, ktorí v ňom žijú, a to preto, že jeho 

hlavným determinantom je právny poriadok SR, teda súbor právnych noriem obsahujúcich 

                                                 
5
 Malcevová, E.: Tvorba práva v právnom štáte (Habilitačná prednáška). In Právny obzor, vol. 79, 1996, no. 2, s. 

120. 
6
 Júda, V.: Princíp právnej istoty versus retroaktivita v práve. In Právny obzor, vol. 86, 2003, no. 4, s. 403. 

7
 Koutná, Ľ.: Niekoľko poznámok k právnej zodpovednosti štátu. In Právny obzor, vol. 75, 1992, no. 1, s. 66. 

8
 Hayek, F. A.: Právo, zákonodarství, svoboda. Praha : Academia, 1994, s. 117. 
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a ukladajúcich či priznávajúcich práva, právom chránené záujmy a povinnosti fyzickým 

a právnickým osobám. Definícia princípu právnej istoty vychádza z myšlienky, že právny 

poriadok štátu by mal byť stálym a prehľadným súborom právnych noriem. Hlavnou ideou pri 

aplikácii princípu právnej istoty je stálosť právnej normy. Na tomto mieste absolútne súhlasí-

me s JUDr. Koutnou, ktorá tvrdí, že, cit.: „v právnom štáte je potrebné vytvoriť právny poria-

dok, ktorý by umožnil jeho subjektom bez väčších problémov sa v ňom orientovať.“
9
 

 Právna istota je istotou, ktorú poskytuje právo. Je teda prioritne závislá od jeho obsa-

hovej i formálnej kvality, ktorú právo získava či nezískava v procese jeho tvorby. Je ovplyv-

nená jasnosťou, prehľadnosťou, zrozumiteľnosťou a dostupnosťou právnych predpisov, za-

hmlieva ju ich inflácia (hypertrofia, pozn. autora), časté novelizácie, protirečivosť právnej 

regulácie, ktoré sú tiež zvyčajne dôsledkom nekvalitnej tvorby práva alebo jej prehnanej ka-

zuistiky. Negatívne až negujúco pôsobia na právnu istotu retroaktívne právne normy, preto sú, 

či mali by byť v právnom štáte neprípustné.
10

 

 Princíp právnej istoty okrem iného spočíva aj v tom, že všetky subjekty práva môžu 

odôvodnene očakávať, že príslušné štátne orgány budú konať a rozhodovať podľa platných 

právnych predpisov, že ich budú správne vykladať a aplikovať.
11

 

 Navzdory všetkým uvedeným skutočnostiam musíme podotknúť, že aj napriek ich 

nesmiernemu významu závisí akceptácia právnych princípov v spoločnosti od ich vyjadrenia 

v zákonom stanovenej záväznej forme. V opačnom prípade sú právne princípy a s nimi aj 

princíp právnej istoty len abstraktnými nezáväznými pravidlami. Ich význam zvyšuje iba ten 

fakt, že v problematických situáciách, kde absentuje zákonná úprava, je možné sa na právne 

princípy odkázať bez strachu z nezákonného postupu (napr. v prípade súdnych sporov, pozn. 

autora). Aj napriek tomu sú však princíp právneho štátu a s ním spojený princíp právnej istoty 

nevyhnutnými predpokladmi pre fungovanie štátu ako takého. Bez existencie a aplikácie tých-

to princípov nie je možné, aby štát sám o sebe fungoval. Ak význam pojmu právny štát zna-

mená správanie sa štátu v rámci pravidiel nastavených ním samým vo forme ústavy 

a zákonov, potom sa domnievame, že princípy právneho štátu sú základným pravidlom fun-

govania štátu a nesmú byť štátom, ktorý ich prijal, porušované. Pričasté novelizácie právnych 

predpisov narúšajú princíp právnej istoty, keď sťažujú až znemožňujú fyzickým a právnickým 

osobám orientovať sa v práve, resp. absolútne naštrbujú zotrvačnosť práva. Tu sa nám násled-

ne vynára otázka: Prečo teda štát princíp právnej istoty sústavne narúša? 

 Na túto otázku nie je ľahké odpovedať, nakoľko existuje množstvo vysvetlení, prečo 

tomu tak v skutočnosti je. V prípade akéhokoľvek dôvodu porušovania princípu právnej istoty 

je nutné sa zamyslieť nad tým, či ide o dôvod, ktorý je legitímny, resp. nelegitímny. Medzi 

legitímne (tým myslíme spoločnosťou a právom akceptované) dôvody, kedy je možné meniť 

a novelizovať právne predpisy v nevyhnutnom počte, patrí aproximácia právnych predpisov 

s medzinárodným a európskym právom, resp. zosúladenie právneho poriadku Slovenskej re-

publiky s právom Európskej únie a pod. Slovenská republika je totiž v prípade niektorých 

druhov nadnárodných právnych noriem povinná tieto normy prevziať do svojho právneho 

poriadku, čo sa neraz uskutočňuje prostredníctvom novelizácií právnych predpisov. Navzdory 

tomuto spoločnosťou akceptovanému dôvodu nestálosti práva existujú aj dôvody, ktorých 

existencia nie je a nikdy nemôže byť v spoločnosti akceptovaná ako legitímna, teda dovolená. 

Ide o tzv. „naháňanie politických bodov“ subjektmi, ktoré požívajú právo zákonodarnej ini-

ciatívy. 

                                                 
9
 Koutná, Ľ.: Niekoľko poznámok k právnej zodpovednosti štátu. In Právny obzor, vol. 75, 1992, no. 1, s. 66. 

10
 Malcevová, E.: Tvorba práva v právnom štáte (Habilitačná prednáška). In Právny obzor, vol. 79, 1996, no. 2, 

s. 120. 
11

 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 48/97 uverejnený v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slo-

venskej republiky v roku 1998, s. 296. 
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 V štáte musí byť spoľahnutie na zákonodarcu a na sudcov. Štát nesmie meniť svoje 

zákony, pokiaľ to nie je nevyhnutné, jeho výkon práva musí byť ustálený a pevný. Preto sa 

s predstavou práva v štáte, ktorý chce byť právnym štátom, neodmysliteľne spája právna isto-

ta.
12

  

Subjekty práva, resp. tí, voči ktorým je právna regulácia namierená, nevedia sami po-

súdiť, čo právom v danom okamihu je, alebo nie je. Preto tu nezastupiteľnú úlohu zohráva 

práve štát, ktorý musí prostredníctvom právnych noriem povedať, čo je právom a čo právom 

nie je. S touto otázkou sa však bezprostredne spája zotrvačnosť práva. Právo nesmie byť me-

nené zo dňa na deň, resp. bez legitímneho dôvodu. Právo má v ľuďoch vyvolávať autoritu. 

Túto autoritu však právo nezíska neustálymi zmenami, ale svojou trvácnosťou, resp. ak bude 

právo vystupovať ako systém, na ktorý sa ľudia môžu kedykoľvek spoľahnúť. 

 Podľa odborníkov na teóriu práva je jedným z prvkov právnej istoty aj tzv. orientačná 

istota, v zmysle ktorej má každý človek vedieť, čo sa od neho očakáva, resp. ako sa má 

v spoločenskej interakcii správať, a čo môže očakávať od iných. To sa podľa nás dá zabezpe-

čiť iba pomocou trvalej a kontinuálnej právnej úpravy. Je absolútne pochopiteľné, ak sa práv-

na úprava mení spolu so zmenami v spoločnosti (prechod zo socialistického modelu štátu na 

štát demokratický, či aproximácia práva Európskej únie), ale absolútne nepochopiteľným je 

súčasný trend v legislatíve Slovenskej republiky, kedy striedajúce sa vládne garnitúry prijíma-

jú a menia zákony, ktoré rušia a menia zákony prijaté predchádzajúcou vládnou garnitúrou. 

Typickým príkladom v tomto smere je už viackrát pertraktovaný Zákonník práce. Zá-

konom č. 257/2011 Z. z. (účinný od 1. septembra 2011), ktorým sa novelizoval Zákonník prá-

ce, totiž vstúpila do platnosti právna úprava, ktorá zrušila súbeh plynutia výpovedných dôb 

a vyplácania odstupného v prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. 

V súčasnosti (ako sme už poznamenali vyššie) prešla prvým čítaním v pléne Národnej rady 

Slovenskej republiky ďalšia novela Zákonníka práce (predpokladaná účinnosť od 1. januára 

2013), ktorá práve toto ustanovenie ruší a opätovne zavádza súbeh plynutia výpovednej doby 

a odstupného (aj keď už s inými podmienkami). Ten istý postup sa zopakoval aj v prípade 

zákonom č. 257/2011 Z. z. zavedenej povinnosti odborových orgánov preukazovať 30 % od-

borovú organizovanosť v prípade, že odborový orgán chce pôsobiť na pracovisku zamestná-

vateľa a zastupovať jeho zamestnancov. Táto povinnosť sa totiž pripravovanou novelou opä-

tovne zruší. Takýto postup legislatívnej praxe je v právnom štáte neprijateľný, a to bez ohľadu 

na to, či zmeny, ktoré boli prijaté predchádzajúcou vládou boli, resp. neboli „dobré“. Týmto 

postupom zákonodarca jednoznačne porušuje princíp právnej istoty obyvateľov Slovenskej 

republiky, keď neakceptuje fakt, že právny predpis má byť trvalým regulátorom správania sa, 

ktorý je možné meniť len v nevyhnutnom prípade a zároveň prekračuje svoje právomoci 

v prípade legislatívnej iniciatívy priznanej mu Ústavou SR.  

Podobné názory na súčasnú legislatívnu prax vo svojich odborných publikáciách pre-

zentujú aj ostatní autori, pričom chceme pozornosť upriamiť na článok prof. Malcevovej, kto-

rá tento stav taktiež považuje za neprijateľný. Podľa autorky je tento stav výsledkom nadmer-

nej produkcie právnych predpisov, s čím ruka v ruke kráčajú znižujúca sa kvalita a prehľad-

nosť právnych predpisov, ich štrukturálne nedostatky, vnútorná rozpornosť právneho systému, 

logicky a vecne neúplné alebo naopak predimenzované ustanovenia, obsahové a formálne 

nedostatky a s tým súvisiace komunikatívne nesprávnosti. Podľa prof. Malcevovej takýto stav 

následne vedie k uchýleniu sa zákonodarného orgánu k rôznej kompenzačnej činnosti (ná-

sledné novelizácie právnych predpisov), ale aj k vytváraniu nadbytočných orgánov, ktorými 

sa obklopuje. Celý tento stav je podľa prof. Malcevovej výsledkom nielen legitímnych dôvo-

dov prijímania nových a novelizácie starých právnych predpisov, ale aj nelegitímnych, „zväč-

ša“ subjektívnych faktorov, najmä odborných a politických nedostatkov zákonodarcu a s tým 
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súvisiaceho poklesu autority samotného zákonodarného orgánu.
13

 Podľa nášho názoru môže-

me k faktorom ovplyvňujúcim znižujúcu sa úroveň prijímaných a novelizovaných predpisov, 

čo následne vyvoláva ešte vyššiu frekvenciu rušenia a novelizovania nekvalitných predpisov, 

zaradiť aj fakt, že v rámci legislatívnej činnosti prevláda politická účelovosť pred systematic-

kou tvorbou práva. Takýto stav je v právnom štáte dlhodobo neudržateľný, čoho následkom 

bude zrútenie sa právneho systému, resp. občianska neposlušnosť, ktorá sa bude prejavovať 

najmä vo forme neakceptovania právneho poriadku obyvateľmi takéhoto štátu.  

 O nevyhnutnosti dodržiavania princípu právnej istoty v právnom štáte ako základného 

princípu, ktorým sa štát musí riadiť aj napriek tomu, že ide „iba“ o nezáväzný právny princíp, 

svedčí aj fakt, že na druhej strane práve v právnom štáte sa ostatné právne princípy dodržiava-

jú. Z množstva príkladov spomenieme napr. princíp ignorantia iuris non excusat, čiže nezna-

losť zákona neospravedlňuje. Nič na tomto stave nemení ani skutočnosť, že tento právny 

princíp je pretavený do podoby svojho zákonného vyjadrenia v § 2 zákona č. 1/1993 Z. z. 

o zbierke zákonov. 

 

IV. Právna istota versus legitimita zákonodarného orgánu 

prijímať, meniť a rušiť právne predpisy 

 

 Aj napriek tomu, ako logicky znie naša predchádzajúca analýza potreby dodržiavania 

princípov právneho štátu, musíme zdôrazniť, že Ústava Slovenskej republiky priznáva „ne-

obmedzené“ právo prijímať, meniť a rušiť právne predpisy so silou ústavy, ústavného zákona, 

resp. zákona a pod. iba Národnej rade Slovenskej republiky. V zmysle čl. 72 ústavy je Národ-

ná rada Slovenskej republiky jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej 

republiky. A do jej pôsobnosti okrem iného v zmysle čl. 86 písm. a) ústavy patrí aj právo 

uznášať sa na ústave, ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať, ako sa dodržiavajú. Tý-

mito ustanoveniami dáva Ústava Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky 

v zásade ničím neobmedzené právo vydávať, resp. meniť akékoľvek množstvo právnych 

predpisov. Toto právo Národnej rady nie je absolútne, nakoľko ostatné právne predpisy, ako 

napr. zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov, príp. zákon č. 

350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov alebo ostatné právne predpisy, ako napr. Legislatívne pravidlá tvorby zákonov či 

Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky minimálne z formálneho a inštitucionálneho 

hľadiska upravujú problematiku predkladania a schvaľovania právnych predpisov. Účelom 

týchto právnych noriem je zabezpečiť, aby právne predpisy schválené Národnou radou Slo-

venskej republiky boli z formálneho a do určitej miery aj z obsahového hľadiska bezchybné, 

v opačnom prípade by išlo o neplatný právny predpis.  

A priori máme však stále za to, že Národná rada Slovenskej republiky požíva aj príliš-

nú právomoc v oblasti zákonodarnej iniciatívy. Aj napriek tomu, že si uvedomujeme kontro-

verznosť a zrejme aj nepriechodnosť našich záverov, sa domnievame, že pre účely zvýšenia 

právnej istoty v právnom štáte a minimálne oddialenie nevyhnutného kolapsu právneho sys-

tému ako takého (z dôvodu straty autority voči právnemu poriadku Slovenskej republiky), by 

bolo účelné obmedziť túto právomoc Národnej rady Slovenskej republiky jednoduchými pra-

vidlami. Tu si samozrejme uvedomujeme, že nie je možné túto právomoc obmedziť spôso-

bom, že „štát“ zakáže Národnej rade Slovenskej republiky vydávať alebo meniť právne pred-

pisy, ale napríklad zavedením pravidiel, na základe ktorých by sa napr. do Národnej rady Slo-

venskej republiky (a vlády SR) mohli dať zvoliť iba odborníci z právnej teórie a praxe, či za-

vedením jednoduchého princípu tzv. „organického“ zákonodarstva, ktorého význam spočíva 

v tom, že zákonodarca by vyselektoval skupinu právnych predpisov, ktorých prijatie, zmena 
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či zrušenie by podliehali prísnejším legislatívnym pravidlám (napr. zvýšenie potrebného kvó-

ra kladných hlasov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky). Tým by sa podľa nášho 

názoru zvýšila miera právnej istoty v našom „právnom“ štáte. 

 

V. Záver 

 

Pre fungujúci právny štát je dôležitá aj miera istoty občanov a občianskej spoločnosti, 

ktorú štát zabezpečuje prostredníctvom práva.
14

 

Aj napriek tomu, že princíp právnej istoty ako taký je len abstraktným a nezáväzným 

pravidlom správania sa, musíme zdôrazniť, že práve dodržiavanie právnych princípov je zá-

kladným kameňom riadneho a efektívneho fungovania právneho a demokratického štátu 

v súčasnej spoločnosti. Keďže Národná rada Slovenskej republiky považuje legitimitu svojho 

práva schvaľovať a meniť právne predpisy za nespochybniteľnú, je podľa nášho názoru nutné, 

aby tá istá Národná rada Slovenskej republiky dodržiavala všetky právne princípy, na základe 

ktorých právny štát funguje. V tomto príspevku sme sa nesnažili nijako spochybňovať legiti-

mitu legislatívnej právomoci Národnej rady Slovenskej republiky a takisto nebolo naším zá-

merom spochybniť nevyhnutnosť prijímania a zmien právnych predpisov, nakoľko v prípade 

postsocialistických štátov, k akým patrí aj Slovenská republika, sú takéto zmeny vo väčšine 

prípadov absolútne nevyhnutné, ale chceli sme povedať, že práve okolnosti, ktoré predstavujú 

legitímny dôvod týchto zmien, kladú zároveň obrovské nároky na tvorbu právnych predpisov, 

čo podľa prof. Malcevovej objektívne zvyšuje riziká ich nedostatkov, chýb či rozporov 

v právnom systéme. Takýto stav si samozrejme vyžaduje odborný, skúsený a najmä vysoko 

kvalitný legislatívny aparát, ktorým sa však dnešná Národná rada Slovenskej republiky „v 

žiadnom prípade“ nevyznačuje. 

Hypertrofia právnych predpisov a s ňou spojené porušovanie princípu právnej istoty 

presahujú v súčasnosti mieru únosnosti. Politická účelovosť zmien zákonov, ktorá prevláda 

nad systematickou tvorbou práva, je javom, ktorý je v Slovenskej republike absolútne bež-

ným, čo však neznamená, že je zároveň spoločnosťou akceptovaným. Možnými riešeniami by 

preto mohli byť už spomínané zmeny v príslušných zákonoch, ktoré bezprostredne ovplyvňu-

jú legislatívnu činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, či prijatie tzv. „organických“ 

zákonov. Okrem navrhovaných zmien je nevyhnutné, aby sa orgány disponujúce právom zá-

konodarnej iniciatívy dôslednejšie zaoberali koncepčnosťou navrhovaných zmien právnej 

úpravy, či analýzou dopadov týchto zmien. Nevyhnutným predpokladom pre odstránenie ne-

želaného stavu je podľa nášho názoru aj obmedzenie legislatívnej právomoci Národnej rady 

Slovenskej republiky, a to napríklad spôsobom tzv. „kupónov“, ktorými by disponovala Vláda 

SR v obmedzenom počte, pričom by mala za úlohu tieto kupóny prerozdeliť medzi jednotlivé 

ministerstvá. Tie by na základe kupónov mohli predkladať vláde na schválenie návrhy na pri-

jatie nových alebo zmeny starých právnych predpisov. 
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Summary 
 

The main aim of the author´s article is the analysis of the principle of legal certainty as 

a fundamental principle of the rule of law, which is rided in the article no. 1 of the Constitu-

tion of the Slovak Republic. The author is also pointing on the fact, that the law of Slovak 

Republic is in discrepancy with this principle, because they change too often. This situation is 

unaccaptable in state builded on the principle of the rule of law. Author of this article also 

proposes solutions to this problematic situations. 
  
Kľúčové slová: právny štát, právna istota, legitimita zákonodarnej iniciatívy, hypertrofia, 
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Ústavnoprávne aspekty obmedzenia konkurenčnej činnosti 
 

JUDr. Vladimír Minčič 

Mgr. Peter Lukáčka 

 

I. Úvod 

 

 Súčasná globalizácia svetovej ekonomiky a previazanie národných ekonomík navzá-

jom vyvolávajú v obchodných spoločnostiach čoraz väčšiu potrebu určitým spôsobom chrániť 

svoje záujmy pred konkurenciou. Na tento účel používajú viacero právnych inštitútov, resp. aj 

samotný právny poriadok im priznáva viacero práv, ako napr. právo na ochranu obchodného 

mena, právo na ochranu pred nekalou súťažou a pod., ktorých účelom je ochrana spoločnosti 

pred možným zneužitím ich obchodných praktík konkurenčnými spoločnosťami. Jedným 

z takýchto právnych inštitútov je aj tzv. konkurenčná doložka, ktorá sa v súčasných záväzko-

vých vzťahoch používa čoraz častejšie, a to najmä na zabezpečenie skutočnosti, aby bývalí 

zamestnanci po skončení pracovnej činnosti u zamestnávateľa neprešli ku konkurencii 

a neohrozili tým konkurencieschopnosť bývalého zamestnávateľa. 

 Inštitút konkurenčnej doložky tak, ako ho poznáme, bol až do 1. septembra 2011 

v slovenskom právnom poriadku relatívne neznámym pojmom, a to z toho dôvodu, že žiadny 

právny predpis výslovne neustanovoval jej používanie, náležitosti, pôsobnosť a pod. Konku-

renčná doložka bola relatívne neznámym pojmom preto, lebo aj napriek tomu, že žiadny 

právny predpis neupravoval jej používanie, v praxi sa používala. Táto forma zmluvného zá-

väzku sa využívala vo viacerých právnych odvetviach, avšak najpraktickejšie a najčastejšie 

využitie mala v obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch. Aplikácia konkurenčnej 

doložky v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch však nebola a stále nie je úplne 

totožná, nakoľko sú tieto odvetvia založené na úplne odlišných zásadách a pravidlách, keďže 

pracovné právo patrí medzi verejnoprávne odvetvia, resp. odvetvia zmiešanej povahy, zatiaľ 

čo obchodné právo je právnym odvetvím výsostne súkromnoprávnym. 

 Používanie, resp. aplikácia konkurenčnej doložky vychádza tak, ako aj všetky ostatné 

právne inštitúty, z Ústavy SR a na základe ústavou dovolených možností úpravy a obmedze-

nia základných ľudských práv a slobôd aj z ďalších právnych predpisov, ktoré s ňou musia 

byť v súlade.  

 Cieľom autorov tohto článku je analýza ústavnoprávnych aspektov konkurenčnej do-

ložky v nadväznosti na jej používanie v konkrétnych záväzkových vzťahoch v závislosti od 

právneho odvetvia, v ktorom sa doložka používa. Postupne sa tak autori budú venovať kon-

krétnym článkom a zásadám Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“ alebo 

ústava“) vzťahujúcich sa na aplikáciu konkurenčnej doložky a právnym predpisom upravujú-

cim spoločenské vzťahy v oblasti pracovného a obchodného práva. Autori sa rozhodli veno-

vať práve týmto právnym odvetviam, pretože práve v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych 

vzťahoch je používanie konkurenčnej doložky najfrekventovanejšie, resp. preto, lebo sa kon-

kurenčná doložka spája s výkonom práce, ktorá je vykonávaná nielen v pracovnoprávnych 

vzťahoch, ale aj v obchodnoprávnych vzťahoch. 

 

II. Význam inštitútu konkurenčnej doložky 

 

Konkurenčná doložka je dvojstranným právnym aktom, ktorého obsahom sú práva 

a povinnosti dohodnuté subjektmi, upravujúce vzťah medzi týmito subjektmi po skončení 

pôsobenia jedného z týchto subjektov u druhého (spravidla ide o podriadený subjekt, resp. 

subjekt vykonávajúci činnosť pre iný subjekt). Podstatou konkurenčnej doložky je záväzok 

podriadeného subjektu, že po skončení pôsobenia u druhého subjektu nebude vykonávať čin-
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nosť pre iný subjekt, ktorý je subjektom konkurenčným voči bývalému subjektu. Na to, aby 

mohol byť takýto právny úkon platný a zaväzovať jeho účastníkov, musí samozrejme spĺňať 

všetky náležitosti vyplývajúce z právnych predpisov (napr. doba platnosti konkurenčnej do-

ložky, výška odplaty za dodržanie záväzku, ako aj rozsah konkurenčných činností, ktoré sú 

subjektu zakázané počas obdobia platnosti konkurenčnej doložky) a musí byť v súlade 

s týmito predpismi, ako aj s Ústavou SR. 

 

III. Ústavnoprávne aspekty 

 

Dovolenosť aplikácie konkurenčnej doložky v právnych vzťahoch v Slovenskej repub-

like vychádza zo základných zásad, na ktorých je postavená Ústava SR. Základná zásada do-

voľujúca používať konkurenčnú doložku v praxi je zakotvená v článku 2 ods. 3 ústavy, 

v zmysle ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, 

aby konal niečo, čo zákon neukladá. Na základe tejto základnej premisy fungovania právneho 

štátu ako takého je možné dôvodiť, že pokiaľ zákon výslovne nezakazuje používanie konku-

renčnej doložky, tak môžeme vysloviť názor, že takéto konanie by nebolo v rozpore 

s platnými právnymi predpismi. Samozrejme aj tu je potrebné brať do úvahy viaceré aspekty, 

pričom narážame najmä na osobitosti, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé právne odvet-

via. Zatiaľ čo v obchodnoprávnych vzťahoch prevláda princíp dispozitívnosti, v pracovno-

právnych vzťahoch existuje tzv. systém obmedzenosti zmluvných typov, čo znamená, že Zá-

konník práce presne vypočítava tie zmluvné typy, ktoré je možné používať v pracovnopráv-

nych vzťahoch. 

 Pri analýze používania konkurenčnej doložky v praxi je nutné poznamenať, že ide 

o právny inštitút, ktorého aplikáciou dochádza priamo k obmedzovaniu základných práv 

a slobôd fyzických osôb, ktoré priznáva a zakotvuje Ústava SR. Konkrétne ide o právo na 

slobodný výber povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobko-

vú činnosť, ktoré sú zakotvené v článku 35 ods. 1 ústavy. Subjektom týchto práv je každá 

fyzická osoba. V zmysle tohto článku má každá fyzická osoba právo na slobodný a nikým 

nelimitovaný výber povolania, pracovnej pozície, druhu podnikania a pod. „Práva priznané 

v článku 35 sú v systematike Ústavy SR prvé práva v poradí, ktoré sa priznávajú v režime ob-

medzenom prepojením článku 35 s článkom 51 ods. 1. Všetkých základných práv, ktoré sa 

priznávajú podľa článku 35, sa možno domáhať iba v medziach zákonov, ktoré vykonávajú 

ustanovenia článku 35.“
1
 Na základe tohto pravidla musíme konštatovať, že aj napriek tomu, 

že v článku 35 ods. 1 sú zakotvené základné práva a slobody, možno ich obmedziť zákonom, 

resp. ústava vymedzenie hraníc ich uplatnenia v konkrétnych spoločenských vzťahoch pone-

cháva na právne normy so silou zákona. Práve táto ústavná úprava vyvoláva v praxi množstvo 

otáznikov, a to obzvlášť v prípade aplikácie konkurenčnej doložky. Konkurenčná doložka 

totiž sama o sebe priamo obmedzuje základné práva a slobody zaväzujúceho sa subjektu, 

a preto je na mieste otázka – môže ústava priamo vo svojich ustanoveniach legitimizovať 

a preniesť možnosť úpravy a obmedzenia základných práv a slobôd na zákon, teda právny 

predpis nižšej právnej sily? Na túto otázku musíme odpovedať kladne, a to aj napriek tomu, 

že s takýmto postupom nesúhlasíme. Ústava ako najsilnejší právny predpis by mala zakotvo-

vať základné práva a slobody, a ak už by priznávala možnosť tieto práva určitým spôsobom 

obmedzovať, tak by mala zároveň vymedziť hranice, v ktorých môže dôjsť k takémuto obme-

dzovaniu. 

V zmysle znenia článku 51 ods. 1 ústavy je možné sa domáhať práv uvedených 

v článkoch 35, 36, 37 ods. 4, článkoch 38 až 42 a článkoch 44 až 46 len v medziach zákonov, 

                                                 
1
 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 647. 
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ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Týmto článkom ústavy sa podľa nášho názoru oslabuje 

ochrana a prístup fyzických osôb k základným právam a slobodám zakotvených v ústave. 

Ak zákon, ktorý príslušné základné právo alebo slobodu vykonáva, nezakladá právny 

nárok na domáhanie sa základného práva v niektorých oblastiach, alebo ak nezakladá právny 

nárok na domáhanie sa základného práva skupinou osôb, následkom je, že aj v takom prípade 

sa základné právo alebo sloboda priznáva ako ústavné právo, ale v konaní pred orgánom vý-

konnej moci alebo súdnej moci nemožno dosiahnuť vydanie individuálneho aktu aplikácie 

práva v prospech konkrétnej osoby.
2
  

Tu sa následne dostáva do popredia otázka, či týmto právnym normám, ktoré vykoná-

vajú ústavu, resp. v zmysle ktorých sa vymedzujú hranice realizácie základného práva alebo 

slobody, možno priznať právnu silu ústavnej normy, ktorá na takúto úpravu odkazuje? Podľa 

Drgonca je tu možné uvažovať o dvoch teoretických rovinách, v ktorých je možné danú otáz-

ku riešiť. Prvou je situácia, kedy by sa tieto normy upravené v právnom predpise so silou zá-

kona považovali za súčasť príslušnej ústavnej normy, čoho dôsledkom by ale bol neúmerný 

nárast objemu právnych noriem dotvárajúcich ústavu. Toto tvrdenie vychádza z chápania 

ústavného práva vo formálnom a materiálnom zmysle, kde by zákonné normy vykonávajúce 

normy ústavné boli považované za normy ústavné v materiálnom zmysle. Toto tvrdenie ale 

musíme odmietnuť, nakoľko v právnom štáte, ktorým Slovenská republika (ďalej aj ako 

„SR“) v zmysle článku 1 ods. 1 ústavy je, nie je možné považovať právne normy upravené 

v právnych predpisoch so silou zákona za ústavné normy, aj keď len v materiálnom slova 

zmysle. 

Druhým alternatívnym riešením načrtnutej problematiky je výklad v zmysle princípov 

právneho štátu a teda, že právne normy priznávajúce práva, a ktoré sú zakotvené v ústave, sú 

normami ústavnými, zatiaľ čo akákoľvek iná právna norma, ktorá je zaradená do právneho 

predpisu so silou zákona, sa bude považovať za zákonnú normu bez ohľadu na jej prepojenosť 

s normou ústavnou. V takom prípade hovoríme o tzv. „kváziústavných“ právach, ktoré sa 

podľa autora (Drgonca) formálne ustanovujú v ústave, ale z hľadiska ústavného práva ide skôr 

o práva zaručené zákonmi ako ústavou.
3
 

Napriek tomu, že ústava priamo deleguje právo obmedzenia základných práv a slobôd 

zakotvených v článku 35 na právny predpis s nižšou právnou silou, musíme podotknúť, že aj 

takéto obmedzenie, aj keď je upravené v inom právnom predpise (napr. § 83a Zákonníka prá-

ce), musí byť v súlade s Ústavou SR, ako aj jej základnými princípmi. Ide najmä o pravidlá 

zakotvujúce hranice, ktoré nie je možné pri obmedzovaní základných práv prekročiť. Tieto 

pravidlá je nutné zosúladiť najmä s článkom 13 ods. 2 až 4 Ústavy SR. Účelom tejto ústavnej 

normy je zabezpečiť, aby práva fyzických osôb priznané ústavou neboli obmedzované inak, 

ako splnením všetkých formálnych aj obsahových podmienok, ktoré sa štát zaviazal dodržia-

vať pri obmedzovaní týchto práv. 

Prvou podmienkou obmedzenia základného práva fyzickej osoby (článok 13 ods. 2 ús-

tavy) je to, že k nemu môže dôjsť len prostredníctvom právneho predpisu so silou zákona. Ide 

o jedinú podmienku z formálneho hľadiska, kedy ústava zakazuje, aby sa základné práva 

a slobody obmedzili inak ako zákonom. V prípade zákona musia byť dodržané všetky právne 

predpisy formálneho charakteru, ktoré upravujú postup pri schvaľovaní zákonov v Národnej 

rade Slovenskej republiky, ako napr. Rokovací poriadok Národnej rady, Legislatívne pravidlá 

vlády, Zákon o Zbierke zákonov a pod. 

Článok 13 ods. 3 Ústavy SR zakotvuje prvú z radu materiálnych podmienok obme-

dzenia základných práv a slobôd, v zmysle ktorej musia zákonné obmedzenia základných 

práv a slobôd platiť pre všetky prípady, ktoré splnia ustanovené podmienky rovnako. Pri ana-

lýze tohto ustanovenia dospejeme k záveru, že ide v podstate o zakotvenie pravidla, ktoré 

                                                 
2
 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 864. 

3
 Tamtiež, s. 867. 
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určuje, že ak už má dôjsť k zákonnému obmedzeniu základného práva a/alebo slobody, tak 

musia byť v tomto zákone konkrétne určené podmienky, ktoré musia byť splnené, aby vôbec 

mohlo dôjsť k takémuto obmedzeniu. V prípade aplikácie konkurenčnej doložky na konkrétne 

pracovnoprávne alebo obchodnoprávne vzťahy ide o také podmienky, ktoré ustanovuje oso-

bitný zákon upravujúci možnosť použiť konkurenčnú doložku. Ide najmä o § 83a zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonníka práce v nadväznosti na všetky ostatné ustanovenia tohto zákona aj 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, pojednávajúcich o náležitostiach právnych 

úkonov. V prípade aplikácie konkurenčnej doložky v obchodnoprávnych vzťahoch ide o 

podmienky, ktoré sú zakotvené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku opäť 

v nadväznosti na Občiansky zákonník. 

V zmysle článku 13 ods. 4 ústavy sa musí pri obmedzovaní základného práva alebo 

slobody prihliadať na ich podstatu a zmysel. Táto materiálna (obsahová) podmienka obme-

dzenia základného práva znamená, že pri obmedzovaní ústavne zakotveného práva musí dôjsť 

k symbióze prijatého obmedzujúceho opatrenia so zmyslom, resp. účelom práva a jeho pod-

statou, t. j. s tým, prečo tu dané právo je, prečo vzniklo, ako aj so skutočnosťou, že právo tu 

je, aby chránilo určitý záujem a jeho obmedzením dochádza k relatívnemu oslabeniu jeho 

podstaty. Celý právny poriadok je v určitom zmysle súhrnom práv a povinností adresátov 

právnych noriem. Každé z týchto práv je v tzv. synalagmatickom postavení k tejto povinnosti, 

ako aj vo vzájomnej previazanosti s právom inej osoby.  

Každé právo jednej osoby je vo svojej podstate konfliktné k právu inej osoby. Uplat-

nením práva jedného sa obmedzuje dostupnosť iného práva pre osobu, ktorej sa právo prizna-

lo.
4
  

Takéto konflikty sa riešia prostredníctvom tzv. spravodlivej rovnováhy, ktorá má za-

bezpečiť stav, kde ani jedno právo nebude neprimerane zvýhodňované oproti druhému. 

V prípade konkurenčnej doložky hovoríme o obmedzení práva fyzickej osoby na slobodný 

výber povolania, ako aj práva na podnikanie ako také a výkon inej zárobkovej činnosti, keď 

sa táto fyzická osoba v konkurenčnej doložke zaviaže, že nebude počas dohodnutej doby vy-

konávať inú činnosť, ktorá by bola činnosťou konkurenčnou voči bývalému zamestnávateľo-

vi, resp. v obchodnoprávnych vzťahoch ako konateľ alebo štatutárny zástupca voči jeho býva-

lej spoločnosti. Na druhej strane slúži aplikácia konkurenčnej doložky v pracovnoprávnych 

alebo obchodnoprávnych vzťahoch na ochranu iných, ústavou zaručených práv, ktoré súvisia 

najmä s právom na nikým a ničím nerušené podnikanie, či právom vlastniť majetok, v ktorom 

sa subsumuje aj právo na jeho ochranu. V zmysle článku 13 ods. 4 ústavy  je teda potrebné 

položiť si otázku, či v prípade konkurenčnej doložky ide o vyvážený zásah do ústavného prá-

va na slobodný výber povolania a práva na podnikanie alebo nie. V zásade musíme na túto 

otázku odpovedať tak, že pokiaľ sa podmienky, za ktorých bude možné dojednať a aplikovať 

konkurenčnú doložku v pracovnoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahoch nastavia tak, 

aby ani jedna zo strán záväzkového vzťahu nebola konkurenčnou doložkou neprimerane zne-

výhodnená v požívaní svojho ústavného práva, potom môžeme konštatovať, že pôjde 

o zákonné obmedzenie ústavného práva v súlade s Ústavou SR. 

Treťou a poslednou materiálnou podmienkou, ktorá musí byť pri obmedzovaní ústav-

ných práv dodržaná, je tá, že takéto obmedzenia sa môžu použiť len na vopred ustanovený 

cieľ. Táto podmienka bezprostredne súvisí s predchádzajúcimi dvoma podmienkami 

a v podstate slúži na to, aby sa zamedzilo obmedzovaniu ústavou priznaných základných práv 

a slobôd za iným, s ústavou konformným účelom, ktorý nebude v súlade s podstatou 

a zmyslom základného práva alebo slobody. Pri analýze inštitútu konkurenčnej doložky týmto 

„vopred ustanoveným cieľom“ je, ako sme už spomenuli vyššie, ochrana práva na nikým 

a ničím nerušené podnikanie a výkon inej zárobkovej činnosti, ako aj práva na ochranu vlast-

                                                 
4
 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 291. 
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ného majetku. V tomto zmysle musíme opäť konštatovať, že aplikácia konkurenčnej doložky 

v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch za týmto cieľom je v súlade s Ústavou 

SR. 

 

IV. Test proporcionality 

 

V nadväznosti na uvedené je potrebné dodať, že aj napriek nášmu názoru, že konku-

renčná doložka a jej používanie v praxi, konkrétne v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych 

vzťahoch, je v súlade s článkom 13 ods. 2 až 4 Ústavy SR, tak na to, aby sme mohli definitív-

ne vysloviť názor, že konkurenčná doložka a jej aplikácia v praxi je možná a nie je v rozpore 

s ústavou, je potrebné urobiť tzv. test proporcionality, ktorý vychádza zo základného chápania 

štátu ako materiálneho právneho štátu a konkrétne z princípu proporcionality.  

V tejto súvislosti ústavný súd napr. v náleze sp. zn. PL. ÚS 67/07 zo 6. februára 2008 

uviedol, že pri obmedzovaní, ako aj ustanovovaní podmienok podnikania a uskutočňovania 

inej zárobkovej činnosti, musí zákonodarca rešpektovať ústavné limity, ktoré okrem iného a 

predovšetkým spočívajú v rešpektovaní ústavných princípov, a zároveň na inom mieste zdô-

raznil, že obmedzujúci zásah do základných práv a slobôd musí rešpektovať princíp propor-

cionality, pričom obmedzenie, resp. zasahovanie do ústavou chránených práv a slobôd, a teda 

aj do základného práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa článku 35 ods. 

1 ústavy, je ústavne akceptovateľné len vtedy, ak je ustanovené zákonom, zodpovedá niekto-

rému ustanovenému legitímnemu cieľu a je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na do-

siahnutie sledovaného cieľa, t. j. ospravedlňuje ho existencia naliehavej spoločenskej potreby 

a primerane (spravodlivo) vyvážený vzťah medzi použitými prostriedkami a sledovaným cie-

ľom (pozri tiež PL. ÚS 3/00, I. ÚS 4/02, I. ÚS 36/02 alebo I. ÚS 193/03).
5
 

V zmysle ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR sa princípom proporcionality pre-

dovšetkým rozumie primeraný vzťah medzi cieľom sledovaným štátom a použitými pro-

striedkami.
6
 

To, či je, resp. nie je v zákone zakotvený zásah alebo obmedzenie základného práva 

alebo slobody garantovaného ústavou v súlade s ústavou, je možné zistiť len uplatnením tzv. 

„testu proporcionality“, ktorý patrí medzi štandardné nástroje Ústavného súdu SR pri posu-

dzovaní ústavnej akceptovateľnosti zásahov do základných práv a slobôd. Na margo toho je 

potrebné podotknúť, že Ústavný súd sám už tento test niekoľko krát pri svojej rozhodovacej 

činnosti použil.
7
 V zmysle relevantného posúdenia aplikácie konkurenčnej doložky 

v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch máme za to, že je potrebné vykonať test 

proporcionality. 

Samotný test proporcionality pozostáva z troch po sebe idúcich krokov, pričom 

v každom z nich sa samostatne skúma iné kritérium problematiky. Aby bolo možné skonšta-

tovať, že obmedzenie práv alebo slobôd zákonom je v súlade s ústavou, je nutné, aby bol vý-

sledok z každého samostatného testu pozitívny. Ak by bol výsledok už v prvom kroku nega-

tívny, nie je nutné pokračovať v ďalších krokoch testu proporcionality, nakoľko ide automa-

ticky o neakceptovateľný zásah (obmedzenie do základného práva alebo slobody).  

Prvým krokom je test vhodnosti. Jeho podstatou je posúdenie toho, či existuje dosta-

točne dôležitý cieľ, kvôli ktorému sa základné právo alebo sloboda obmedzuje. Na otázku, 

ktorej odpoveď nájdeme vykonaním testu vhodnosti, sme už odpovedali vyššie, keď sme kon-

štatovali, že ochrana práva na nikým a ničím nerušený výkon podnikania (ochrana konkuren-

                                                 
5
 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 13/09-81 zo dňa 18. mája 2010 (dostupné na internetovej stránke 

www.concourt.sk k 4. novembru 2012). 
6
 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 3/00-55  zo dňa 24.  apríla 2011 (dostupné na internetovej stránke 

www.concourt.sk k 4. novembru 2012). 
7
 Ide napr. o nálezy Ústavného súdu SR PL. ÚS 23/06, II. ÚS 152/08, IV. ÚS 107/2010. 

http://www.concourt.sk/
http://www.concourt.sk/
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cieschopnosti podnikateľských subjektov), inej zárobkovej činnosti a ochrana majetku je dos-

tatočným dôvodom, kvôli ktorému je možné akceptovať obmedzenie práva inej fyzickej oso-

by na podnikanie a výkon inej zárobkovej činnosti. 

Druhým krokom je test nevyhnutnosti, ktorého podstatou je posúdenie, či zákonom 

použitý prostriedok na ochranu sledovaného cieľa je naozaj nevyhnutný, a či sledovaný cieľ 

nebolo možné vykonať spôsobom menej drastickým, resp. spôsobom neobmedzujúcim zá-

kladné práva alebo slobody. V prípade ochrany práva na nikým a ničím nerušené podnikanie 

(ochrana konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov) pozná právna úprava pracovné-

ho alebo obchodného práva viacero prostriedkov, ktorými sa ochrana uvedeného cieľa môže 

zabezpečovať. V zásade aj jedna aj druhá právna úprava zakotvuje povinnosť mlčanlivosti, 

ktorá vo svojej podstate predstavuje účinný prostriedok na ochranu sledovaného cieľa. 

V pracovnoprávnych vzťahoch ide o povinnosť každého zamestnanca zachovávať mlčanli-

vosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, a ktoré v záujme za-

mestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.  

Rozsah skutočností, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti zamestnanca, môže 

byť podstatne širší, než je obsah obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka.
8
 

 Ochrana obchodného tajomstva je tým právnym inštitútom, ktorý chráni podnikateľa 

pred zneužitím informácií, ktoré sa účastník obchodnoprávneho vzťahu dozvedel počas výko-

nu zárobkovej činnosti u podnikateľa. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchod-

nej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň 

potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch 

bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spô-

sobom ich utajenie zabezpečuje. Rozdiel medzi povinnosťou mlčať v zmysle pracovnopráv-

nom a ochranou obchodného tajomstva v zmysle obchodnoprávnom je ten, že pokiaľ sa po-

vinnosť mlčať vzťahuje na zamestnanca len počas trvania pracovného pomeru, v prípade 

ochrany obchodného tajomstva sa jedná o ochranu, ktorá trvá aj po skončení činnosti subjektu 

povinného toto tajomstvo chrániť u podnikateľského subjektu. 

Na margo uvedeného sa domnievame, že v prípade konkurenčnej doložky ide 

o inštitút, ktorý výrazným spôsobom zvyšuje ochranu podnikateľského subjektu aj po skonče-

ní výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca (alebo v prípade obchodnoprávnych vzťahov ko-

nateľa alebo štatutára) tohto podnikateľského subjektu. Preto môžeme konštatovať, že ide 

o inštitút, ktorý je v súčasnosti nielen vhodným, ale v určitom zmysle aj nevyhnutným pro-

striedkom ochrany podnikateľských aktivít právnických a podnikajúcich fyzických osôb. 

Posledným čiastkovým testom proporcionality je test primeranosti, resp. test propor-

cionality v užšom slova zmysle, v rámci ktorého sa predovšetkým zisťuje, či príslušná právna 

norma je primeraná vo vzťahu k zamýšľanému cieľu, t. j. či príslušné legislatívne opatrenie 

obmedzujúce základné práva alebo slobody nemôže svojimi negatívnymi dôsledkami presa-

hovať pozitíva stelesnené v presadení verejného záujmu sledovaného týmto opatrením.
9
 

 V podstate sa v tomto teste skúma to, či je legislatívnym opatrením alebo zmluvným 

záväzkom obmedzené základné právo alebo sloboda dostatočne vyvážené iným spôsobom, 

nakoľko pri obmedzovaní základných práv alebo slobôd musí dôjsť k ich vzájomnej vyváže-

nosti, čo znamená, že ak je nejaké ústavou garantované právo obmedzené v prospech ochrany 

iného práva, tak toto obmedzenie musí byť určitým spôsobom vykompenzované. 

V rámci tretieho testu proporcionality sme sa dostali do stavu, v ktorom je potrebné si 

položiť otázku, či je zákonom alebo dohodou stanovená kompenzácia za obmedzenie základ-

ného práva alebo slobody dostatočná alebo nie? V prípade, ak by bola nedostatočná, musela 

by sa takáto právna úprava alebo dohoda považovať za neplatnú, a to z dôvodu jej rozporu 

                                                 
8
 Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 361. 

9
 Nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 3/09-378 zo dňa 26. januára 2011 (dostupné na internetovej stránke 

www.concourt.sk k 4. novembru 2012). 
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s Ústavou SR. Na otázku primeranosti kompenzácie za obmedzenie základného práva alebo 

slobody však nie je možné nájsť odpoveď na základe všeobecnej analýzy ústavnoprávnych 

noriem. Je preto nutné skúmať a analyzovať konkrétnu právnu úpravu, resp. zmluvné dojed-

nanie, a to v rámci analýzy aplikácie konkurenčnej doložky na konkrétne pracovnoprávne 

alebo obchodnoprávne vzťahy. 

Keďže obchodnoprávne vzťahy nie sú podrobené konkrétnej právnej úprave používa-

nia konkurenčnej doložky v praxi, tak je možné test proporcionality v užšom slova zmysle 

vykonať len na paragrafovom znení konkurenčnej doložky v pracovnoprávnych vzťahoch, 

a to konkrétne v § 83a Zákonníka práce. V zmysle znenia § 83a ods. 4 Zákonníka práce je 

kompenzácia za dodržanie konkurenčnej doložky nastavená na minimálne 50% priemernej 

mzdy zamestnanca pred skončením pracovného pomeru. Tu je potrebné poznamenať, že takú-

to právnu úpravu majú zakotvenú aj v Českej republike, kde ale pred novelou Zákoníka práce, 

ktorá zaviedla 50% kompenzáciu, platila právna úprava, ktorá za minimálnu kompenzáciu za 

dodržanie konkurenčnej doložky považovala 100% priemernej mzdy zamestnanca pred skon-

čením pracovného pomeru. Osobne sa domnievame, že súčasná právna úprava konkurenčnej 

doložky zakotvujúca minimálnu mieru kompenzácie za jej dodržanie na hranici 50% priemer-

nej mzdy nie je dostatočná, a to z dôvodu, že pri konkurenčnej doložke sa zasahuje a obme-

dzuje základné ústavné právo na slobodný výkon podnikania a inej zárobkovej činnosti, čo 

v prípade niektorých špecifických skupín zamestnancov (napr. advokáti, exekútori, IT- za-

mestnanci, manažéri nadnárodných korporácii najmä z oblasti automobilového priemyslu 

a pod.) môže spôsobiť vážne problémy, keďže práve títo zamestnanci sa majú možnosť na 

pracovnom trhu uplatniť len v odbore, v ktorom majú prax, resp. v ktorom spĺňajú potrebné 

kvalifikačné predpoklady, ako napr. vysokoškolské vzdelanie z potrebného odboru a pod.  

Veľmi dôležitým argumentom je aj to, že v prípade týchto zamestnancov ide o tie sku-

piny, ktorých príjem nepatrí v slovenskom hospodárskom priestore medzi tie najnižšie. 

S týmto príjmom je ale spojený aj ďalší aspekt, ktorým je životná úroveň. Povedzme, že za-

mestnanec v IT biznise má v zmysle štatistických údajov mzdu vo výške približne 2 000 eur 

mesačne. Tomuto príjmu zodpovedajú aj jeho výdavky (hypotéka, leasing, strava, oblečenie 

a pod.). Čo však v prípade, ak podpíše a bude musieť dodržať konkurenčnú doložku? Musíme 

tu poznamenať, že ani jeden zo zamestnávateľov, pokiaľ má možnosť dojednať konkurenčnú 

doložku obmedzujúci právo na podnikanie a inú zárobkovú činnosť za kompenzáciu 50% 

priemernej mzdy zamestnanca, to neurobí inak. Čo však so zamestnancom, ktorý v okamihu 

skončenia pracovného pomeru musí dodržiavať konkurenčnú doložku? Jeho príjem sa rapídne 

zníži, čo môže v niektorých prípadoch spôsobiť až existenčné problémy. 

Preto aj na základe týchto úvah je potrebné sa zamyslieť nad súčasnou právnou úpra-

vou a jej prípadnými zmenami. V rámci úvah de lege ferenda by sme preto chceli navrhnúť, 

aby došlo k zmene právnej úpravy konkurenčnej doložky tak v pracovnom práve, ako aj práve 

obchodnom. V pracovnom práve je potrebné zvýšiť minimálnu kompenzáciu za dodržanie 

konkurenčnej doložky na rozumnú, štatisticky vypočítanú mieru, a v prípade obchodnopráv-

nych vzťahoch by sme navrhovali, aby inštitút konkurenčnej doložky bol v najbližšom mož-

nom čase upravený v Obchodnom zákonníku, pričom táto právna úprava by obsahovala všet-

ky formálne aj obsahové náležitosti, ktoré by boli v súlade tak s princípom proporcionality, 

ako aj s Ústavou SR.  

 

V. Záver 

 

Konkurenčná činnosť v podnikateľskom sektore je v súčasnosti úplne bežnou a vo 

svojej podstate aj potrebnou záležitosťou. Veľké aj malé spoločnosti sa medzi sebou preteka-

jú, ktorá z nich si ukrojí z hospodárskeho trhu väčší podiel, čo koniec koncov pozitívne pôso-

bí na cenovú politiku na trhu. V čom sa ale táto rivalita odzrkadľuje negatívne, sú vzťahy me-
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dzi bývalými zamestnancami, konateľmi, štatutárnymi orgánmi a pod. a ich spoločnosťami. 

Preto je úplne pochopiteľné, ak sa podnikateľské subjekty bránia pred konkurenčným kona-

ním ich bývalých obchodných partnerov alebo zamestnancov. Za týmto účelom sa v praxi, 

a v súčasnosti sa už s praxou postupne zrovnáva aj právna úprava, čoraz častejšie objavuje 

právny inštitút konkurenčnej doložky, ktorým sa podnikateľské subjekty bránia pred poten-

ciálnou konkurenciou svojich bývalých zamestnancov, spoločníkov a pod.  

Aj napriek tomu, že ide o zjavne logický právny inštitút, je potrebné dodať, že v jeho 

prípade ide o obmedzovanie základných práv fyzických osôb, ktoré stoja na strane povinného 

subjektu. Preto je nutné právnu úpravu, ktorá dovoľuje účastníkom obchodnoprávnych 

a pracovnoprávnych vzťahov nastaviť tak, aby jednak bola v súlade s Ústavou SR a jednak 

aby prípadné dojednanie konkurenčnej doložky neobmedzovalo základné práva až tak výraz-

ne ako je to v súčasnosti. V rámci našich úvah de lege ferenda, ktoré sme predniesli v texte 

tohto príspevku, by sme len vyzdvihli tú časť, ktorá pojednáva o primeranej kompenzácii za 

dodržanie konkurenčnej doložky, ktorá je tak povediac základom celej právnej úpravy tohto 

inštitútu. V prípade, že obmedzenie zárobkovej činnosti bude dostatočne kompenzované, tak 

potom nie je možné hovoriť o protiústavnosti takéhoto dojednania, a preto navrhujeme, aby sa 

minimálne v pracovnoprávnych vzťahoch zmenila právna úprava a zakotvila sa povinnosť 

subjektov pri dojednávaní konkurenčnej doložky, dohodnúť sa na minimálnej kompenzácii za 

dodržanie konkurenčnej doložky na úrovni minimálne 100% priemerného zárobku zamest-

nanca, ktorý dosahoval pred skončením pracovného pomeru.  

V obchodnoprávnych vzťahoch, ktoré sú vyslovene založené na princípe dispozitív-

nosti, navrhujeme najmä, aby sa inštitút konkurenčnej doložky dostal a zakotvil v Obchod-

nom zákonníku, pričom táto právna úprava by vymedzovala hranice, v ktorých by sa účastníci 

obchodnoprávnych vzťahov mohli pri dojednávaní konkurenčnej doložky pohybovať (prime-

raná kompenzácia, vymedzenie hraníc územnej pôsobnosti takéhoto dojednania, ako aj jeho 

časovej pôsobnosti a pod.) 
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the test suggest their own solutions to problems within de lege ferenda considerations. 
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Etika a kultúra správnej činnosti 
  

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 

 

Pohľad na skúmanie danej problematiky je možný z viacerých hľadísk, v spracovanom 

príspevku zameriame našu pozornosť na skúmanie z pohľadu správnej vedy. Správna veda je 

jedna z administratívnych vied, ktorej úlohou je zabezpečovať racionálnu organizáciu správ-

neho aparátu pri najúčinnejších prostriedkoch, formách a metódach jeho práce, ktoré umožňu-

jú dosiahnuť maximálne výsledky pri minimálnom vynaložení síl a prostriedkov.  

Táto vedná disciplína má úzke vzťahy s právnym odvetvím správne právo. Je potrebné 

taktiež uviesť, že ako komplexná syntetizujúca disciplína, sumarizuje výsledky prístupov rôz-

nych vedných disciplín a aplikuje ich na problematiku verejnej správy s cieľom prispieť 

k zvýšeniu jej efektívnosti. 

Vychádza teda z poznatkov, ktoré sú viac-menej už vykryštalizované v rámci vedných 

disciplín, najmä pri vymedzovaní pojmov etika a kultúrna správnej činnosti.  

Samotná etika a kultúra vo verejnej správe hľadá odpoveď na otázku, čo je typické pre 

ľudí pôsobiacich vo verejnej správe, a to najmä akú funkciu v spoločnosti plnia. 

Obzvlášť táto problematika vystupuje do popredia práve vo verejnej správe a súvisí to 

najmä s rozsahom úloh, ktoré vykonávajú orgány územnej samosprávy, najmä v rámci indivi-

duálno-rozhodovacej činnosti. Do pozornosti je potrebné uviesť tú skutočnosť, že v rámci 

rozhodovacích procesov územnej samosprávy  do popredia vystupuje rozhodovanie nielen 

v oblasti originárnej právomoci samosprávy, ale aj tzv. prenesenej štátnej správy. V ostatnom 

období sa výrazne posilnili kompetencie samosprávy. Iný právny režim sa uplatňuje pri pô-

vodnej (originárnej) právomoci a iný právny režim pri prenesenej štátnej správe.  

Miestna verejná správa sa označuje ako istá služba, ktorá má čo najkvalitnejšie uspo-

kojovať požiadavky fyzických a právnických osôb. Skôr, ako by sme chceli akcentovať ľud-

ský faktor v rámci každodennej činnosti verejnej správy, je potrebné upriamiť pozornosť aj na 

súčasnú organizačnú a inštitucionálnu výstavbu verejnej správy. Základnými požiadavkami 

sú: a) jednoduchá a účelná výstavby verejnej správy ako celku, ako aj jej orgánov, zahrňujúca 

organizačnú štruktúru a náplň činnosti, b) postupné zjednodušovanie organizačnej členitosti, 

c) využitie optimálneho systému informácií na lepšie rozhodovanie, d) zjednodušovanie pred-

pisov, e) zvyšovanie výkonnosti pracovníkov verejnej správy sústavným zlepšovaním ich 

kvalifikačnej štruktúry, pracovných podmienok a prostredia pre styk s občanmi, f) optimalizá-

cia úhrnu prostriedkov vynakladaných na verejnú správu predovšetkým v personálnej oblasti 

a pod.  

Základným cieľom, ktorý by mal byť v rámci etiky sledovaný, je optimálne pôsobenie 

orgánu verejnej správy na spravovaný objekt, ktorý je vyjadrený v určitej forme. To znamená, 

že ak dôjde písomné podanie fyzickej osoby, pracovník vo verejnej správe by mal ako pred-

staviteľ spravujúceho subjektu v úzkej súčinnosti (interakcii) s fyzickou osobou vydať roz-

hodnutie v stanovenej lehote, pri rešpektovaní základných pravidiel rozhodovacej činnosti.   

Z toho vyplýva, že ľudský činiteľ – personálny prvok, je rozhodujúci faktor efektívne-

ho riadenia. Podľa nášho názoru tu sú najväčšie rezervy v rámci miestnej verejnej správy. Do 

popredia vystupujú tieto základné úlohy: a) odborné činnosti spojené s uvedením pracovníka 

do pracovného procesu, t. j. spojené s výberom, prijímaním a rozmiestňovaním pracovníkov 

podľa potrieb verejnej správy z hľadiska vedomostí, schopností a záujmov (predpokladom 

prijímania a rozčleňovania pracovníkov je prehľad potreby odvodený z reálnych koncepcií 

rozvoja verejnej správy; pri výbere pracovníkov treba v rámci konkurzného konania vychá-

dzať z objektívnych kritérií, výberového hodnotenia, dostatočných údajov o uchádzačoch 

a z profesiografických rozborov, ako napr. psychodiagnostických testov, dotazníkov a pod.; 

v tejto súvislosti sa domnievame, že príslušné vedecko-výskumné ústavy, by mali vypracovať 
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tzv. profesiogramy), b) zabezpečovanie a sledovanie pracovného a spoločenského zaradenia 

pracovníka na pracovisku (to vyžaduje, aby vedúci pracovníci správne uplatňovali pedagogic-

ké, sociologické a iné poznatky), c) sledovanie hmotných a iných stimulujúcich činiteľov (rie-

šenie sociálnych a osobných vecí pracovníkov má byť trvalou zložkou riadiacej práce vedú-

cich, lebo podstatne vplýva na pracovné ovzdušie a spokojnosť pracovníkov). 

Významným a negatívnym prvkom je aj značná nestabilita v znení obsahu pracovného 

a sociálneho zákonodarstva. Nie je šťastné, že viaceré posledné „veľké“ novely Zákonníka 

práce (napr. zákon č. 348/2007 Z. z. alebo zákon č. 257/2011 Z. z.) vychádzali skôr z politic-

kých než odborných záujmov. Dôsledkom je neraz až chaos v právnej úprave, ktorá sa pod-

statným spôsobom mení v cykle niekoľkých mesiacov, ruší rôzne právne inštitúty, aby ich po 

určitom (krátkom) čase opäť prijímala späť, nesystematicky „kolíše“ so Zákonníkom práce 

„doprava“ (viac k liberálnejšiemu obsahu) alebo „doľava“ (smerom k rigidnejším sociálnym 

istotám). Je nepochybné, že Zákonník práce sa stal, žiaľ, intenzívnym nástrojom presadzova-

nia záujmov konkrétnej politickej moci voči istým skupinám jej „sympatizantov“ (napr. odbo-

rovým zväzom, organizáciám zamestnávateľov a pod.), resp. že jeho vývoj ustrnul na mŕtvom 

bode. Takéto „bezvýchodiskové prešľapovanie na mieste“ je zrejmé minimálne od roku 2007 

– v skutočnosti neexistujú takmer žiadne inovatívne prístupy Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré by Zákonník práce v jeho vývoji posunuli vpred.
1
  

Každý riadiaci pracovník plní aj konzultantskú funkciu, a musí byť zdrojom pohoto-

vých informácií. V rámci toho musí sústavne uskutočňovať analýzu svojho oddelenia, úseku, 

útvaru, atď. Musí skúmať tendencie rozvoja vedy organizácie a riadenia a napokon hodnotiť 

skúsenosti z iných orgánov verejnej správy s podobnou problematikou. 

Doterajšie poznatky zo štúdia riadiacich pracovníkov v európskych demokratických 

krajinách potvrdzujú, že významnú úlohu v riadiacej a organizátorskej práci musia plniť pro-

fesiografické analýzy, ktoré umožňujú získať informácie potrebné na určenie racionálnej 

funkčnej náplne a súčasne na vytýčenie kvalifikačných nárokov na výkon funkcie určitého 

pracovníka. Profesiogramy, ako výsledky profesiografických analýz, sa tak stávajú dôležitým 

nástrojom racionalizácie verejnej správy. Ich význam spočíva v tom, že do riadiacej práce 

verejnej správy vnášajú normatívne prvky, ktoré určujú postavenie príslušného zodpovedného 

pracovníka v riadiacej štruktúre a ktoré charakterizujú súčasné i perspektívne profesionálne 

zmeny, a tým aj osobnostné nároky. Možno konštatovať, že profesiogramy posilňujú základy 

riadenia najmä v dôležitých organizačných zložkách verejnej správy. 

Na rozdiel od väčšiny európskych demokratických štátov v našich podmienkach ne-

máme k dispozícii exaktné a komplexné profesiogramy pre rozhodujúce riadiace zložky ve-

rejnej správy. Preto si situácia vyžaduje urobiť prvé a základné kroky, ktoré by ich pomohli 

uplatniť v konkrétnej spoločenskej praxi, pretože bez ich zmapovania a použitia by personál-

ne práca nadobudla iba charakter improvizácie. 

Nemálo problémov vzniká aj z toho, že pojem „profesiogram“ nie je dostatočne známy 

a ani všeobecne rozpracovaný. 

Nazdávame sa, že zjednotenie názorov na profesiogramy treba chápať v tom najvšeo-

becnejšom zmysle ako výsledok presnej analýzy organizačného článku toho-ktorého orgánu 

verejnej správy, ktorý v písomnej forme zahŕňa rozhodujúce úlohy, právomoc a zodpoved-

nosť riadiaceho pracovníka a jeho začlenenie do riadiacej štruktúry. Profesiogram je presný 

opis funkcie a vedecky zistený a určený súbor požiadaviek na riadiace, odborné, psychické, 

fyzické a iné schopnosti človeka z hľadiska pracovných nástrojov a podmienok vykonávania 

určitej profesie. Profesiogram je podľa uvedenej definície predovšetkým profil osobnosti ria-

                                                 
1
 Kuril, M., Záhorčáková, J.: Analýza vybraných ustanovení pripravovanej novely Zákonníka práce. In Ekono-

mický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Brati-

slave, 2012, s. 504. 
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diaceho pracovníka, zostavený na základe súhrnného hodnotenia, ktorý slúži ako podklad na 

určenie predpokladov a požadovaných schopností na zastávanie riadiacej funkcie. 

Ak chceme v plnšom rozsahu naplniť etiku pracovníkov vo verejnej správe je potrebné 

venovať osobitnú pozornosť ich ďalšiemu vzdelávaniu. Samotné vzdelávanie je určitý trvalý 

a systematický proces, ktorý musí byť koncipovaný v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky ako otvorený, pružný a flexibilný dokument. 

V tejto súvislosti je potrebné zvážiť tzv. krátkodobé kurzy venované tematicky len ur-

čitému okruhu otázok, najmä v nadväznosti na novoprijaté právne predpisy. Taktiež kurzy so 

zameraním na získavanie praktických návykov pri riadení toho-ktorého úseku verejnej správy. 

Predpokladáme okrem získavania teoretických poznatkov aj získavanie praktických zručností, 

ako napríklad vyhotovovanie rôznych druhov správnych aktov, ako aj iných foriem činnosti 

verejnej správy. V neposlednom rade je potrebné pre novoprijatých pracovníkov realizovať 

dlhodobejšie kurzy. Vzhľadom na to, aby pracovníci mohli nerušene pracovať a zároveň sa 

vzdelávať, navrhujeme tzv. dištančnú formu, a to prostredníctvom elektronickej komunikácie, 

pričom výsledkom takéhoto kurzu by bolo jeho zavŕšenie formou písomného testu.  

Zároveň sme toho názoru, že postupne by sa takéto vzdelávanie malo týkať všetkých 

pracovníkov, keďže musí ísť o nepretržité vzdelávanie, a to analogicky ako u lekárov, farma-

ceutov a iných zdravotníckych pracovníkov.  

Smerom pro futuro je tiež možné uvažovať o zásadných systémových zmenách 

v oblasti procesnej ochrany práv zamestnancov pri výkone závislej práce. „Súdne stereotypy“ 

a nekompatibilita Zákonníka práce (subordinácia v postavení účastníkov) s Občianskym súd-

nym poriadkom (rovnosť v postavení účastníkov) naznačujú, že pracovné a sociálne zákono-

darstvo sa môže dôvodne dožadovať vlastnej (autonómnej) procesnej normy.
2
 

Pružne fungujúca verejná správa je cieľom každého právneho štátu. V kontexte do-

siahnutia uvedeného cieľového určenia je dôležité dosiahnuť účinný mechanizmus ústavnej 

rovnováhy, ktorý by umožnil vyvážený právny stav, v rámci ktorého by tak štátna správa, ako 

aj samospráva vzájomne spolupracovali s cieľom dosiahnutia vysokej kvality výkonu verejnej 

správy. Verejná správa v konečnom dôsledku musí byť spôsobilá poskytovať služby verejnej 

správy, ktorých adresátom je konkrétny občan, a to ako subjekt, ktorý stojí mimo verejnú 

správu.
3
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Summary  
 

 The object of the processed scientific paper is ethics and culture in the field of public 

administration. The author presents several analytical considerations, which are focused for 

instance on efficiency the performance of the dependant work on the side of the public (admi-

nistrational) employees.  
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Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 

(aktuálny právny stav a perspektívy vývoja) 

 

JUDr. Ing. Vlastimil Vicen 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Úvod 

 

 Efektívne predchádzanie nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu patrí k bazál-

nym znakom právnej kultúry moderných a demokratických právnych poriadkov. Predchádza-

nie a sankcionovanie tzv. „čiernej práce“ a „čierneho zamestnávania“, ktoré môžeme z termi-

nologického hľadiska a pre účely tohto vedeckého článku považovať za neodborné synonymá 

k pojmom nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, je osobitné významné z viacerých dô-

vodov, po prvé, vylučuje možnosť výkonu „závislej práce“ a „práce“ bez uzavretia príslušné-

ho zmluvného typu, po druhé, obmedzuje možnosti zneužívania sociálneho systému, po tretie, 

garantuje plnenie odvodových povinností z právnych vzťahov, kde je to obligatórne stanove-

né, po štvrté, účastníkom príslušných právnych vzťahov nepriamo zaručuje právne a sociálne 

istoty, ak vyplývajú z osobitných právnych predpisov, po piate, orgánom verejnej správy vy-

konávajúcim kontrolu nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov „uľahčuje“ dôkaznú 

situáciu, ak ide o ukladanie sankcií povinným subjektom. Nelegálna práca a nelegálne za-

mestnávanie to je rovnako situácia, ak práca vykonávaná fyzickou osobou spĺňa znaky „závis-

lej práce“ podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce, ale z formálneho hľadiska je medzi účastníkmi 

založený napr. občianskoprávny vzťah (zmluva o dielo a pod.). 

 Vecná a osobná pôsobnosť zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“ alebo ZoNPNZ“) nadväzuje 

na článok 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého je v Slovenskej republike 

vo všeobecnom chápaní vytvorený duálny systém výkonu práce, a to „závislej práce“ v pra-

covnoprávnych a obdobných (ďalších) pracovných vzťahoch (napr. na základe pracovnej 

zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príp. v štátnozamestna-

neckých vzťahoch, služobných pomeroch, alebo, ak ide o prácu vo verejnom záujme)
1
 a „prá-

ce“ v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch (napr. v súlade so zmluvou o dielo), 

ktorá však nespĺňa znaky „závislej práce“. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestná-

vaní nie je obmedzený svojou pôsobnosťou na žiadnu konkrétnu oblasť (v zmysle monoob-

lasť), naopak, aplikuje sa prierezovo vo vzťahu k akémukoľvek zmluvnému typu, v intenciách 

ktorého je možný výkon „závislej práce“ alebo „práce“. Takto široko postavená pôsobnosť 

znamená, že zákon zasahuje do viacerých právnych odvetví, ako napr. do pracovného práva, 

občianskeho práva alebo obchodného práva. V tejto súvislosti považujeme za dôležité zdô-

razniť, že pokiaľ zákonodarca pôsobnosť niektorých ostatných kogentných noriem v oblasti 

súkromného práva expressis verbis vylučuje,
2
 ZoNPNZ sa tu uplatňuje.

3
 

                                                 
1
 Sekundárnu tzv. duálnu štruktúru môžeme identifikovať i v prostredí výlučne výkonu „závislej práce“, ktorá 

môže byť realizovaná tak vo výrobnej (podnikateľskej) sfére, ako aj v nevýrobnej (nepodnikateľskej) sfére.  
2
 Napr. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo antidiskriminačný zákon sú v oblasti zmluvných 

typov súkromného práva vo veľkom rozsahu neprípustné. 
3
 Túto skutočnosť možno vnímať spôsobom, že faktická existencia uzatvoreného zmluvného typu predstavuje 

určitý „vyšší princíp“ (hoci napr. v znení článku 40 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu 

zdravia – ide teda o minimálne rovnocennú právnu požiadavku), ako aj z toho hľadiska, že prostredníctvom 

ZoNPNZ sa realizujú (okrem iného) odvodové povinnosti, t. j. finančné plnenia v prospech verejných financií, 

na čom môže mať zákonodarca subjektívny zvýšený záujem. Zároveň treba objektívne pripustiť, že absencia 

uvedených právnych noriem je v súkromnoprávnych odvetviach dôvodne „ospravedlňovaná“ napr. vyššou mie-

rou zmluvnej voľnosti. 



178 

 

 Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie nepredstavujú výlučne právny problém (ak 

sa zameriavame na kvalitu obsahu právnej úpravy), ale rovnako ekonomický, sociálny a psy-

chologický problém. Skúmanie tejto legislatívy výlučne z hľadiska právnych vied preto pred-

stavuje zúžený vedecký prístup, ktorý však budeme pre účely tohto článku priorizovať. Práv-

ny poriadok Európskej únie kvalifikuje nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie v zásade 

ako formu zamestnania, resp. formu zamestnávania, ktorá nie je v súlade s jeho právnymi 

predpismi. V roku 1991 prijala Európska únia legislatívu, ktorá sa stala nápomocnou pri pred-

chádzaní a odstraňovaní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania – išlo o Smernicu Ra-

dy 91/533/EHS o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach pra-

covnej zmluvy alebo pracovného pomeru.
4
 Téma potreby prijatia právneho predpisu, ktorý ad 

hoc zakáže nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie a ustanoví sankcie za ich porušovanie, 

začala aktívnejšie rezonovať na pôde zákonodarných orgánov v Slovenskej republike približ-

ne pred dvanástimi rokmi.
5
 V súčasnosti môžeme znenie ZoNPNZ hodnotiť ako zodpoveda-

júce európskym štandardom, to však neznamená, že je vylúčené uvažovať o zmenách v jeho 

dikcii, ktoré by mohli predovšetkým zvýšiť úspešnosť presadzovania tejto legislatívy na 

úrovni aplikačnej praxe. 

 

II. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

(rámcová analýza) 

 

 Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nadobudol účinnosť postupne, 

a to od 1. apríla 2005, resp. od 1. februára 2006.
6
 ZoNPNZ bol počas svojej cca 7 a ½ ročnej 

existencie novelizovaný spolu trikrát, tzn. v priemere každých 30 mesiacov. Z tohto hľadiska 

ide o pomerne „stabilný“ pracovnoprávny predpis, pretože napr. Zákonník práce v priebehu 

obdobia svojej približne 10 a ½ ročnej účinnosti podstúpil až 26 noviel, t. j. k zmene obsahu 

jeho znenia došlo spravidla vždy po 4 a ¾ mesiaci. Otázka stability právnej úpravy je mimo-

riadne dôležitá, keďže pracovnoprávne predpisy vo výrobnej (podnikateľskej) sfére ovplyvňu-

jú výkonnosť ekonomiky krajiny, na druhej strane pracovná legislatíva v oblasti nevýrobnej 

(nepodnikateľskej) sféry má podstatný dosah na fungovanie zamestnaneckých vzťahov vo 

verejnej správe. V tejto súvislosti je možné smerom pro futuro uvažovať, či by Zákonník prá-

ce nemal mať status ústavného zákona, aby sa aktivoval silnejší predpoklad garancie stability 

jeho znenia.  

Právna požiadavka vylučujúca nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, resp. pod-

porujúca formálnu „zmluvnosť“ právnych vzťahov, nepredstavuje pravidlo, ktoré je výslovne 

potvrdené v Ústave Slovenskej republiky. Domnievame sa však, že najmä v prípade výkonu 

závislej práce je potrebné, aby bola táto idea „povýšená“ na ústavnoprávny princíp. V syste-

matike ústavy ide predovšetkým o článok 36, ktorý potvrdzuje právo zamestnancov na spra-

vodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, pričom v budúcnosti by mohol byť doplnený 

                                                 
4
 Legislatívu Európskej únie zameranú proti nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu reprezentujú (v rôz-

nej pôsobnosti a v rôznom rozsahu) aj ďalšie smernice, ako napr. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 

96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb alebo Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 

2009/52/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych prí-

slušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. 
5
 Pozri napr. uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 363/2001 o analýze príčin vývoja nezamestnanosti a návr-

hov opatrení na jej znižovanie alebo uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 366/2001 o návrhoch opatrení 

zameraných na vyhľadávanie a odstraňovanie nelegálnej práce. 
6
 Účinnosť až od 1. februára 2006 však získali časti ZoNPNZ, ktoré problematiku nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania upravujú (alebo v minulosti upravovali) v osobitných právnych predpisoch, ako napr. zákon č. 

231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, príp. zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstará-

vaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov.  
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o úplne novú dikciu písmena h) s nasledujúcim znením: „ochranu pred nelegálnym zamest-

návaním“ (obmedzenie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je možné spájať aj s 

požiadavkou uzatvárať pracovnú zmluvu v písomnej forme, a to pod sankciou neplatnosti, 

ktorá v súčasnosti v Zákonníku práce nie je obsiahnutá). 

Predmetom úpravy ZoNPNZ (§ 1) nie je iba definovanie nelegálnej práce a nelegálne-

ho zamestnávania, resp. ustanovenie zákazu ich vykonávania, ale rovnako vymedzenie výko-

nu kontroly nad zákonom, práv a povinností kontrolného orgánu, ako aj konkretizovanie prí-

slušných sankcií, ktoré sa v situácii, ak dôjde k porušeniu zákazu nelegálnej práce a nelegál-

neho zamestnávania, uplatňujú. Pôsobnosť zákona (vecná a osobná) sa uplatňuje vo vzťahu k 

„závislej práci“, ktorá je vykonávaná v pracovnoprávnych a obdobných (ďalších) pracovných 

vzťahoch, ako aj k „práci“, ktorá sa môže realizovať na základe niektorých zmluvných typov 

občianskeho alebo obchodného práva. Hoci zákon používa, ak ide o závislú prácu, výlučne 

pojem „pracovnoprávne vzťahy“, sme toho názoru, že jeho pôsobnosť musí vylučovať nele-

gálnu prácu a nelegálne zamestnávanie zo všetkých oblastí výkonu závislej práce, t. j. aj z 

prostredia nepodnikateľskej (nevýrobnej) sféry. Výslovné zákazy, aby fyzická osoba nevyko-

návala nelegálnu prácu, resp. aby právnická osoba a fyzická osoba, ktoré sú podnikateľom 

podľa osobitných predpisov, nerealizovali nelegálne zamestnávanie, sú obsiahnuté v znení § 3 

ods. 1-2 zákona. Prípadné sankcie za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie však nemož-

no vnímať iba ako prípadné pokuty, ktoré sú ukladané v rámci správneho konania
7
 alebo nie-

ktorého osobitného druhu správneho konania,
8
 pretože opakované porušenie zákazu nelegál-

neho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné porušenie zákona o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní, a to na účely zrušenia živnostenského oprávnenia podľa zákona o 

živnostenskom podnikaní (pre porušenie uvedeného zákazu nie je stanovené žiadne rozhodu-

júce obdobie, „opakované“ nedodržanie znamená, že musí ísť najmenej o dva prípady). Pô-

sobnosť zákona sa ale uplatňuje aj vo vzťahu k subjektom, ktoré nie sú priamo účastníkmi 

právnych vzťahov pri výkone „závislej práce“ alebo „práce“, resp. ktoré nie sú kontrolnými 

orgánmi – ide o tzv. „prevádzkovateľov informačných systémov“. Podľa § 4 zákona je totiž 

potvrdené, že ak právnická osoba alebo fyzická osoba ponúka prácu prostredníctvom infor-

mačných prostriedkov,
9
 je prevádzkovateľ informačných prostriedkov povinný na požiadanie 

bezplatne oznámiť kontrolnému orgánu
10

 meno a adresu alebo názov a sídlo objednávateľa 

ponuky. 

Pojmy „nelegálna práca“ a „nelegálne zamestnávanie“ sú v zákone vymedzené dvoma 

spôsobmi, a to pozitívne a negatívne. Pozitívne vymedzenie sumarizuje všetky situácie, kedy 

ide o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, negatívne vymedzenie označuje na druhej 

strane jednotlivé prípady, kedy sa o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie nejedná. Tu 

platí, že nelegálnym zamestnávaním nie je (§ 2a ods. 1), ak pre fyzickú osobu, ktorá je podni-

kateľom,
11

 vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je 

dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov
12

 alebo je žia-

kom, alebo študentom do 26 rokov veku. Pri negatívnom vymedzení nelegálnej práce (§ 2a 

ods. 2) uplatnil zákonodarca analogický, ale nutne prispôsobený definičný prístup – nelegál-

nou prácou nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, príbuzný v 

priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dô-

chodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku. 

                                                 
7
 Pozri zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov.   

8
 Pozri zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

9
 Ide napr. o zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 167/2008 Z. z. 

o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov. 
10

 Podľa § 5 ods. 1 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sú kontrolnými orgánmi tieto orgány 

verejnej správy: inšpektorát práce; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 
11

 Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
12

 Pozri zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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Uvedená právna úprava umožňuje lege artis vzájomné zamestnávanie medzi manželmi v pra-

covnoprávnych vzťahoch, ktoré na úrovni teórie vedy pracovného práva, ako aj z hľadiska 

aplikačnej praxe, spôsobuje mnohé teoreticko-praktické problémy (dôslednejšie sa nimi za-

oberáme v rámci tretej časti tohto vedeckého článku).   

Zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania osobitne potvrdzuje 

pozitívne vymedzenie týchto pojmov (§ 2 ods. 1-5), kedy zákon taxatívne konkretizuje situá-

cie, ktoré majú z hmotnoprávneho hľadiska charakter nelegálnej práce, resp. nelegálneho za-

mestnávania. V tomto kontexte sa deklaruje, že nelegálna práca je závislá práca (ods. 1), ktorú 

vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 

pričom a) nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založe-

ný pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu,
13

 alebo b) je štátnym príslušníkom kra-

jiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európ-

skom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej 

príslušnosti (tzv. štátny príslušník tretej krajiny) a nemá povolenie na prechodný pobyt na 

účel zamestnania a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis
14

 a ak medzi-

národná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
15

 Zároveň je po-

tvrdené, že nelegálna práca je aj práca (ods. 3), ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú 

osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nemá s právnickou osobou alebo s fyzic-

kou osobou, ktorá je podnikateľom, založený právny vzťah podľa osobitného predpisu.
16

 

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie (ods. 2) právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu a) fyzickej osoby a nemá s ňou zalo-

žený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu,
17

 b) fyzickej osoby, má s ňou založe-

ný pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu
18

 a do začiatku výkonu kontroly nele-

gálnej práce a nelegálneho zamestnávania nesplnila povinnosť podľa osobitného predpisu 

(prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia),
19

 c) štát-

neho príslušníka tretej krajiny, ktorý nemá povolenie na prechodný pobyt na účely zamestna-

nia a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis
20

 a ak medzinárodná zmluva, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Nelegálne zamestnávanie je aj za-

mestnávanie (ods. 4) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak 

využíva prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený právny vzťah podľa osobitného predpi-

su.
21

 Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie (ods. 5) štátneho príslušníka tretej krajiny, 

ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom
22

 a ktorý 

vykonáva závislú prácu.  

Vykonateľnosť zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je podmienená 

(okrem iného) nastavením kontrolných mechanizmov tohto právneho predpisu. Podľa § 5 ods. 

1 zákona kontrolu vykonávajú tieto kontrolné orgány: a) inšpektorát práce,
23

 b) Ústredie prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny, c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V skutočnosti ide o de-

                                                 
13

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
14

 Pozri § 21 ods. 2 a § 22 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 
15

 Znenie písm. b) predstavuje rekonštruované znenie v zmysle zákona č. 223/2011 Z. z., ktorý nadobudol účin-

nosť dňa 20. júla 2011. 
16

 Napr. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
17

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
18

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
19

 Pozri § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
20

 Pozri § 21 ods. 2 a § 22 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 
21

 Napr. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
22

 Pozri zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. 
23

 Inšpektoráty práce spolu s Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky vykonávajú podľa zákona o inšpekcii práce štátnu správu inšpekcie práce, ak nie je ustano-

vené inak (napr. inšpekciu práce na pracovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykonáva jeho vlastná 

inšpekcia práce). 
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monštratívny výpočet kontrolných orgánov (hoci z dikcie zákona to nevyplýva), pretože vý-

konom ich kontroly nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia niektorých iných orgánov podľa 

osobitných právnych predpisov.
24

 V nadväznosti zákon potvrdzuje povinnosť všetkých kon-

trolných orgánov, aby vzájomne spolupracovali a poskytovali (vymieňali) si informácie 

v rozsahu svojej pôsobnosti. V zákone (§ 5 ods. 3-5) sú taxatívne konkretizované aj (spravid-

la) informačno-identifikačné povinnosti fyzických a právnických osôb, na ktoré sú 

v stanovených situáciách oprávnené kontrolné orgány. Podľa § 5a ods. 3 zákona Národný 

inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne najneskôr do 1. júla príslušného 

kalendárneho roka informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol v jednotli-

vých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu za-

mestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých 

rizikových odvetviach (kontrolné orgány poskytujú Národnému inšpektorátu práce každoroč-

ne do 31. marca za týmto účelom relevantné informácie). 

Postihy za nelegálne zamestnávanie neobsahuje znenie samotného zákona o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní, ale viaceré osobitné právne predpisy. Tu ide napr. o zákon 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov [§ 68a ods. 1 písm. b)], 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpi-

sov [§ 8a ods. 4 písm. d)], príp. o zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení ne-

skorších predpisov [§ 26 ods. 1 písm. g)].
25

 Podľa cit. ustanovenia zákona o službách zamest-

nanosti („Správne delikty“) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. úrad práce, sociál-

nych vecí a rodiny uložia pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe za nelegálne zamest-

návanie vo výške od 2 000 eur do 200 000 eur. Uvedené kontrolné orgány pri ukladaní pokuty 

prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov, opakované ziste-

nie toho istého nedostatku, ako aj na počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb. Pokutu 

možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa kontrolné orgány dozvedeli o porušení 

týchto povinností (tzv. subjektívna lehota), najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo 

k porušeniu (tzv. objektívna lehota). Pokutu nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjek-

tu za to isté porušenie už uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu 

podľa osobitných predpisov. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu [táto pokuta je potvrdená aj 

v znení § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o inšpekcii práce]. Sankcia za nelegálnu prácu je 

upravená v § 7 ods. 1-4 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Tu platí, že 

výkon nelegálnej práce zákon kvalifikuje ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu až 

do výšky 331 eur. Orgány oprávnené prejednávať priestupok sú Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny; úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; ako aj inšpektorát práce. Na konanie 

o priestupkoch sa uplatňuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 372/1990 Zb. o prie-

stupkoch v znení neskorších predpisov.  

Posledná novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 20. 

júla 2011 (zákon č. 223/2011 Z. z.) konštituovala niekoľko celkom nových ustanovení, ku 

ktorým možno zaradiť napr. § 7a („Dodatočné platby“) alebo 7b („Zodpovednosť za nelegál-

ne zamestnávanie“).
26

 S osobitným zreteľom na právnu úpravu tzv. „dodatočných platieb“ sa 

právnickej alebo fyzickej osobe, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamest-

návanie, ak išlo o nelegálne zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržia-

va na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú 

                                                 
24

 Pozri napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
25

 V zákone o verejnom obstarávaní je napr. potvrdené,  že verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť osoba, 

ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, za ktoré sa 

rozumie (okrem iného) aj porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. 
26

 Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je zodpovedná za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5, ak splni-

la povinnosti podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1-2 zákona o službách zamestnanosti) a nevedela, že doklad 

o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt boli sfalšované. 
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prácu (§ 2 ods. 5), uložila povinnosť zaplatiť a) dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú 

nelegálne zamestnávala, b) dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príj-

mu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie 

podľa osobitného predpisu,
27

 príspevku na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného 

predpisu,
28

 príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu
29

 a po-

istnému na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,
30

 ktoré by bola povinná odviesť, 

ak by nelegálne zamestnanú fyzickú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a 

pokút podľa osobitných predpisov,
31

 c) náklady súvisiace s doručením dlžnej mzdy podľa 

písmena a) do krajiny, kam sa nelegálne zamestnaná fyzická osoba vrátila alebo bola adminis-

tratívne vyhostená.
32

 Ak právoplatne penalizovaná právnická alebo fyzická osoba, resp. fyzic-

ká osoba, ktorá bola nelegálne zamestnávaná nepreukáže inak, dohodnutou mzdou sa rozumie 

mesačná minimálna mzda
33

 alebo mzda dohodnutá v kolektívnej zmluve pre porovnateľného 

zamestnanca, a dĺžka pracovnoprávneho vzťahu sa bude považovať za zamestnanie v trvaní 

troch mesiacov.  

 

III. Úvahy de lege ferenda 

 

 Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie predstavujú významný spoločenský prob-

lém, ktorý so sebou prináša rôzne negatívne následky (ekonomické, sociálne a pod.). Je preto 

„prirodzené“, že nároky na perfektnosť a efektívnosť právnej úpravy, ktorá má nelegálnej 

práci a nelegálnemu zamestnávaniu predchádzať a postihovať ho, sú o niečo zvýšené. Aká-

koľvek legislatíva, ktorú objektívne možno hodnotiť (z teoretického hľadiska) ako dostatočne 

kvalitnú, je iba predpokladom, avšak nie zárukou, pre jej precízne uplatňovanie v praxi, pro-

stredníctvom ktorého by mal byť inak odstránený alebo aspoň potlačený sledovaný negatívny 

jav (protiprávny stav).  

Rovnako zákonodarstvo, ktorého predmetom je zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania, musí realizovať v konkrétnych prípadoch subjektívnym spôsobom ľudský 

prvok (kontrolné orgány), pri ktorom nemožno prezumovať bez výnimky dôslednosť 

a správnosť výkonu takejto kontroly. V praxi ide predovšetkým o situácie, kedy nelegálna 

práca alebo nelegálne zamestnávanie ostáva nepostihnuté, pričom dôvod neuplatnenia prí-

slušnej sankcie môže byť rôzny (napr. neodhalenie, resp. utajenie protizákonnej situácie, ko-

rupčné správanie kontrolných orgánov, ako aj pôvodných porušovateľov zákona, príp. odbor-

ná nespôsobilosť alebo iná prekážka na strane zástupcov kontrolných orgánov).  

V tejto súvislosti sme v rozhodujúcom období (od 1. marca 2012 do 31. mája 2012) 

vykonali aplikovaný výskum,
34

 ktorý bol zameraný na tri kľúčové oblasti: 1) teoretickú ana-

lýzu ZoNPNZ, 2) komplexné posúdenie činnosti kontrolných orgánov, 3) anonymné odhaľo-

vanie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré v minulosti nebolo (bez ohľadu na 

dôvod) sankcionované. Pre účely spracovaného vedeckého článku uvádzame výsledky do-

siahnuté na základe aplikovaného výskumu iba v obmedzenom (primeranom) rozsahu. 

 

                                                 
27

 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
28

 Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. 
29

 Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. 
30

 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. 
31

 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov. 
32

 Pozri zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. 
33

 Pozri zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. 
34

 Respondenti aplikovaného výskumu boli denní a externí študenti 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a 1. 

ročníka magisterského stupňa štúdia na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 

Aplikovaný výskum sa uskutočnil v týchto mestách (v zátvorke počet respondentov): Bratislava (52), Trenčín 

(102), Nové Zámky (61), Dunajská Streda (44), Brezno (117),  Čadca (58) a Zlaté Moravce (74). 
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 V kontexte štatistických údajov, ktoré sme aplikovaným výskumom získali, je možné 

poukázať na niekoľko ich osobitostí: po prvé, za problém ZoNPNZ sa považuje predovšetkým 

negatívne vymedzenie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré umožňuje uzatvá-

rať (okrem iného) pracovnoprávne vzťahy medzi manželmi (vylúčenie závislej práce medzi 

manželmi dominovalo aj pri možnosti „iné problémy ZoNPNZ“), po druhé, väčšina respon-

dentov nenamietala pozitívne a negatívne vymedzenie nelegálnej práce a nelegálneho zamest-

návania, naopak, považovala ho z hľadiska aktuálnej účinnej legislatívy v zásade za bezprob-

lémové, po tretie, pri porovnaní maximálnej výšky pokuty, ktorá môže byť uložená zamest-

nancovi (do 331 eur), resp. zamestnávateľovi (od 2000 eur do 200 000 eur), nevzniesla väčši-

na odpovedajúcich žiadne námietky (v ďalších otázkach, ktoré v tomto príspevku neuvádza-

me, bolo konštatované, že v princípe ide o „spravodlivé“ a „primerané“ sankcie), po štvrté, s 

korupčným správaním kontrolných orgánov sa stretlo približne 10 % (!!!) respondentov, po 

piate, nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie sa kontrolným orgánom nepodarilo odhaliť 

v takmer 6 % prípadov.   

Spolu BA TN NZ DS BR CA ZM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenti: 508 52 102 61 44 117 58 74 

Muži: 233 (45,9 %) 17 46 25 12 58 28 47 

Ženy: 275 (54,1 %) 35 56 36 32 59 30 27 

18-25 rokov: 210 (41,3 %) 46 38 16 15 41 19 35 

25-40 rokov: 204 (40,1 %) 6 47 31 20 48 26 26 

40 a viac rokov: 94 (18,6 %) 0 17 14 9 28 13 13 

Zamestnanec: 275 (54,1 %) 12 51 35 26 66 46 39 

Zamestnávateľ: 52 (10,2 %) 2 15 12 5 4 3 11 

Študent, nezamestnaný: 181                                    38 36 14 13 47 9 24 
 

 
 

Vždy bolo možné vyznačiť iba  

jednu odpoveď 

BA TN NZ DS BR CA ZM Spolu 

(priemer) 
                             

                                „Najvýznamnejšie nedostatky ZoNPNZ“: 
 

a) pozitívne vymedzenie NeP, 5 % 8 % 8 % 10 % 7 % 2 % 4 % 6,3 % 
b) pozitívne vymedzenie NeZ, 7 % 1 % 2%  2 % 4 % 5 % 4 % 3,6 % 
c) negatívne vymedzenie NeP, 15 % 20 % 23 % 17 % 15 % 11 % 8 % 15,6 % 
d) negatívne vymedzenie NeZ, 18 % 21 % 20 % 22 % 18 % 11 % 10 % 17,1 % 
e) výška pokuty za NeP, 14 % 7 % 5 % 4 % 6 % 8 % 10 % 7,7 % 
f) výška pokuty za NeZ, 21 % 18 % 16 % 16 % 12 % 15 % 23 % 14,4 % 
g) iné. 20 % 25 % 26 % 29 % 38 % 48 % 41 % 32,4 % 

                                        

                                 „Korupčné správanie kontrolných orgánov“: 
 

a) áno, 21 % 5 % 3 % 5 % 11 % 9 % 13 % 9,6 % 
b) nie. 79 % 95 % 97 % 95 % 89 % 91 % 87 % 90,4 % 

                                

                               „Neodhalenie NeP alebo NeZ v konkrétnych prípadoch“: 
 

a) áno, 10 % 5 % 5 % 4 % 8 % 7 % 2 % 5,9 % 
b) nie.  90 % 95 % 95 % 96 % 92 % 93 % 98 % 94,1 % 
Legenda: BA (Bratislava), TN (Trenčín), NZ (Nové Zámky), DS (Dunajská Streda), BR (Brezno), CA (Čadca), ZM (Zlaté 

Moravce), NeP (nelegálna práca), NeZ (nelegálne zamestnávanie).  
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Zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnáva-

nia, je zverejnený v on-line databáze nachádzajúcej sa na internetovej stránke www.ip.gov.sk 

spravovanej Národným inšpektorátom práce (v posledných piatich kalendárnych rokoch to 

bolo spolu 2205 prípadov).
35

 Intenzita výskytu nelegálneho zamestnávania v rokoch 2008-

2012 je pri kategorizovaní podľa jednotlivých samosprávnych krajov Slovenskej republiky 

nasledujúca: Bratislavský samosprávny kraj (437x), Prešovský samosprávny kraj (349x), 

Banskobystrický samosprávny kraj (272x), Žilinský samosprávny kraj (268x), Košický samo-

správny kraj (259x), Nitriansky samosprávny kraj (235x), Trnavský samosprávny kraj (208x), 

Trenčiansky samosprávny kraj (177x). Uvedené poradie možno v percentuálnom prepočítaní 

vyjadriť takto: Bratislavský samosprávny kraj 19,8 %, Prešovský samosprávny kraj 15,8 %, 

Banskobystrický samosprávny kraj 12,3 %, Žilinský samosprávny kraj 12,2 %, Košický sa-

mosprávny kraj 11,7 %, Nitriansky samosprávny kraj 10,7 %, Trnavský samosprávny kraj 9,4 

% a Trenčiansky samosprávny kraj 8 %).  

 Z akých dôvodov je možné kvalifikovať zamestnávanie medzi manželmi v pracovno-

právnych vzťahoch ako problematické? Samotný pojem „zamestnávanie medzi manželmi“ 

znamená situáciu, kedy pri výkone závislej práce je založený konkrétny pracovnoprávny 

vzťah medzi manželom a manželkou, resp. naopak. Pokiaľ pre pracovnoprávne vzťahy je 

však typická subordinácia, t. j. nadriadenosť zamestnávateľa a podriadenosť zamestnanca, 

právne vzťahy medzi manželmi sú budované na nezrušiteľnej právnej požiadavke rovnosti 

muža (manžela) a ženy (manželky) – tu je zrejmé, že už na úrovni právnej teórie vzniká istá 

vzájomná charakterová nekompatibilita týchto právnych vzťahov. Zamestnávanie medzi man-

želmi nemožno označiť ani za realizovanie právnej myšlienky, ktorá má ústavnoprávnu opo-

ru, príp. reprezentuje dlhodobý historický záujem, pretože do roku 2003 bol v Zákonníku prá-

ce výslovne ustanovený zákaz zamestnávania medzi manželmi. Medzi najvýznamnejšie pre-

kážky, ktoré minimálne komplikujú právnu „čistotu“ zamestnávania medzi manželmi, je po-

trebné zaradiť najmä tieto legislatívne inštitúty: 1) bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 

(vyplácanie mzdy zamestnanej manželke alebo zamestnanému manželovi zo spoluvlastníckych 

aktív je iracionálne), 2) náhrada škody (k uspokojeniu poškodeného by mohlo dôjsť z vlastníc-

tva škodcu, ak sú však poškodený a škodca súčasne manželia, de facto to znamená aj z peňazí 

samotného poškodeného), 3) pracovnoprávne vzťahy musia byť právnymi vzťahmi odplatný-

mi, inak sú absolútne neplatné („vyplácanie“ mzdy nemožno stotožňovať s „presúvaním“ 

finančných prostriedkov v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov), 4) daňové a od-

vodové povinnosti (ak napr. manžel zdaňuje príjem z podnikania alebo z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti a manželka zároveň príjem zo závislej činnosti, ide o tzv. dvojité zdanenie, 

ktoré je zákonom neprípustné), 5) zásada zákazu diskriminácie (je možné vylúčiť subjektívne 

preferencie z rozhodovania zamestnávateľa, ktoré sú súčasne chránenými dôvodmi, ak ide 

napr. o poskytovanie odmien, príp. umožnenie čerpania dovolenky manželovi alebo manželke 

v porovnaní s iným zamestnancom, ktorý nie je manželom, príp. manželkou?).   

 

IV. Záver 

 

 Analyzovaný ZoNPNZ už za pomerne krátke obdobie (cca siedmych rokov) svojej 

existencie nepochybne potvrdil, že predstavuje mimoriadne významnú právnu normu, ktorá 

osobitne akcentuje predovšetkým princíp zmluvnosti pracovnoprávnych a obdobných (ďal-

ších) pracovných vzťahov. Prospešnosť zákona možno vyzdvihnúť aj pokiaľ ide o jeho vecnú 

a osobnú pôsobnosť – nevzťahuje sa totiž výlučne na právne vzťahy pri výkone „závislej prá-

                                                 
35

 Podiel nelegálneho zamestnávania vo vzťahu k celkovému počtu zrealizovaných kontrol nevieme exaktne 

určiť, pretože celkový počet kontrol, ktoré boli oprávnenými orgánmi vykonané, nie je verejne dostupný (túto 

informáciu by však bolo možné získať v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informá-

ciám v znení neskorších predpisov). 

http://www.ip.gov.sk/
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ce“, ale rovnako i na právne vzťahy iných právnych odvetví (napr. obchodného práva), v rám-

ci ktorých môže dochádzať k výkonu „práce“, ktorá však nespĺňa znaky „závislej práce“. Po-

rušovanie ZoNPNZ bezprostredne súvisí s ekonomickou situáciou krajiny, ktorá sa prejavuje 

v pozitívnej alebo negatívnej situácii na trhu práce. Tu možno konštatovať, že v zásade s ná-

rastom nezamestnanosti narastá aj počet prípadov nelegálnej práce a nelegálneho zamestná-

vania. Na druhej strane správne nastavenie ZoNPNZ a jeho efektívne uplatňovanie v praxi 

kontrolnými orgánmi by mohlo minimalizovať situácie, v ktorých dochádza k porušovaniu 

zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Z aktuálneho znenia zákona vyplývajú 

viaceré problematické body, ktoré pre účely tohto vedeckého článku sumarizujeme ako naše 

najvýznamnejšie závery, po prvé, zamestnávanie medzi manželmi je v rozpore s viacerými 

právnymi predpismi (napr. s Občianskym zákonníkom, zákonom o rodine), v tejto veci zastá-

vame skôr názor, aby zákonodarca existujúce rozpory neodstraňoval, ale zamestnávanie me-

dzi manželmi zakázal, po druhé, za vhodné riešenie možno označiť legislatívy prístup, kedy 

sankcie za nelegálne zamestnávanie nie sú prepojené výlučne na pokuty, pretože nie na kaž-

dého zamestnávateľa pôsobia „odstrašujúco“ (rôzne alternatívne a spravidla nepeňažné sank-

cie, ako napr. dočasné obmedzenie zamestnávateľa v možnosti zúčastniť sa verejného obsta-

rávania, majú týmto svoje rácio), po tretie, prísnosť prípadných sankcií by mohla exponovať 

povedzme zásada „trikrát a dosť“, v zmysle ktorej by bol zamestnávateľ, ktorý v takomto roz-

sahu nelegálne zamestnával, zo zákona zrušený (takéto legislatívne opatrenie však skôr neod-

porúčame), po štvrté, je na škodu veci, že z prevenčného hľadiska nie je zákaz nelegálnej prá-

ce a nelegálneho zamestnávania špeciálne a výslovne zdôraznený v základných zásadách Zá-

konníka práce, po piate, článok 36 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý potvrdzuje právo za-

mestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, by mohol obsahovať aj 

právnu požiadavku na „ochranu pred nelegálnym zamestnávaním“, po šieste, v znení 

ZoNPNZ bolo z pojmu „nelegálna práca“ vypustené definovanie nelegálnej práce ako „závis-

lej práce fyzickej osoby, ktorá je uchádzačom o zamestnanie, pričom táto osoba si nesplnila 

oznamovaciu povinnosť podľa zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpi-

sov“
36

 – hoci nesplnenie oznamovacej povinnosti je aj naďalej predmetom zákona o službách 

zamestnanosti, sme toho názoru, že išlo o ustanovenie, ktoré mohlo aj naďalej tvoriť súčasť 

ZoNPNZ s cieľom pôsobiť proti neoprávnenému poberaniu sociálnych dávok,
37

 po siedme, 

v nadväznosti na § 1 ods. 2 Zákonníka práce by mal zákon o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní poukazovať na skutočnosť, že tzv. „zastreté“ pracovnoprávne vzťahy (niekedy 

označované aj ako „nútené živnosti“) sú nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním.   
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Summary 
 

 Law no. 82/2005 Coll. on illegal work and illegal employment as amended belongs to 

the most important legislation in the labour and social sphere, because it basically helps to 

eliminate so-called „black work“ and „black employment“. The processed scientific article is 

therefore focused on the framework analysis of the mentioned legislation, both in terms of 

prevention and sanction mechanisms, which it confirms. The paper also contains several de 
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lege ferenda considerations, through which the authors point at the possible development of 

the examined legislation towards the future.  
 

Kľúčové slová: nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, pracovnoprávne vzťahy, obdobné 

(ďalšie) pracovné vzťahy, zamestnanec, zamestnávateľ, inšpekcia práce, závislá práca. 
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Osobitosti právneho postavenia žien v pracovnoprávnych vzťahoch 

 

Mgr. Jana Záhorčáková 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Úvod 

 

 Prirodzené rozdiely medzi fyzickými osobami, ktoré mimoriadne vystupujú do popre-

dia pri ich kategorizovaní na mužské a ženské pohlavie, naznačujú, že v právnych vzťahoch 

by mali byť tieto rozdiely zohľadňované a umelo kompenzované, ak takéto rozdiely spôsobu-

jú nežiaduce znevýhodnenie alebo narušujú ochranu konkrétneho spoločenského záujmu. 

V tejto veci však nemusí rozsah spoločenskej sebareflexie vždy súvisieť so stupňom vývoja 

práva, pretože vyspelá spoločnosť dokáže určité rozdiely obmedzovať (v primeranej miere) aj 

nedonucovacím, t. j. dobrovoľným a nelegislatívnym spôsobom (dobrými mravmi), zatiaľ čo 

v spoločnosti na nižšej úrovni vývoja nepostačuje ani prípadná legislatíva, ktorá ale nemusí 

byť nevyhnutne nekvalitná. 

 Osobitné pracovné podmienky žien reprezentuje viacero skutočností, po prvé, niektoré 

profesie sú ženám zakázané s ohľadom na ich fyziologické predpoklady, po druhé, právne 

predpisy vymedzujú zoznam prác a pracovísk, ktoré ženy nesmú vykonávať z dôvodu teho-

tenstva, materstva alebo rodičovstva (sledovaným cieľom je v tomto prípade ochrana esen-

ciálnych spoločenských hodnôt), po tretie, niektoré rodové stereotypy (napr. diskriminačné 

odmeňovanie na základe pohlavia) je potrebné obmedzovať prevenčnými a sankčnými práv-

nymi inštitútmi (napr. preneseným dôkazným bremenom), po štvrté, vyrovnávacie opatrenia, 

ktoré sa voči ženskému pohlaviu aplikujú, sú zamerané najmä na prístup k zamestnaniu, pra-

covné podmienky a kariérny postup.  

 

II. Postavenie žien z hľadiska princípu rovnosti 

 

 Idea rovnosti patrí k základným spoločenským hodnotám, ktoré tvoria súčasť moder-

ných a demokratických právnych poriadkov. Túto hodnotu je možné na úrovni konkrétneho 

právneho poriadku označiť ako univerzálnu právnu požiadavku, ktorá vedie k zákazu nega-

tívnej diskriminácie, resp. k realizovaniu vyrovnávacích opatrení, t. j. pozitívnej diskriminácie 

vo vzťahu k oprávneným subjektom a za splnenia zákonom vyžadovaných hmotnoprávnych 

podmienok (napr. dočasnosť, primeranosť, nevyhnutnosť, dôvodnosť, sledovaný verejný záu-

jem). 

V systéme vnútroštátneho práva Slovenskej republiky sa právna požiadavka rovnosti 

(zákazu diskriminácie) uplatňuje na horizontálnej úrovni predovšetkým v legislatíve pracov-

ného práva (v rámci pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov) a na vertikálnej 

úrovni v ďalších právnych odvetviach (z hľadiska predmetu skúmania spracovaného vedec-

kého článku ide napr. o oblasť sociálnej starostlivosti). Bazálny právny rámec celej tejto sys-

tematiky vytvárajú najmä články 12 a 38 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj osobitné právne 

predpisy (napr. antidiskriminačný zákon). Vzhľadom na zameranie nášho výskumu sa sústre-

díme v ďalšom na uplatňovanie zásady rovnosti pohlaví so špeciálnym dôrazom na postave-

nie žien v oblasti pracovného práva. 

Z dejinného pohľadu snaha žien o nabúranie rodových stereotypov vyplývajúcich z 

historicky zakorenených predstáv o rozdielnom postavení žien a mužov v spoločnosti a o ty-

picky ženských a mužských roliach, o možnosť nadobúdať vzdelanie a profesionálne uplatne-

nie v zamestnaní, intenzívnejšie nastupuje až začiatkom 20. storočia (univerzálne požiadavky 

rovnosti však vyplývajú napr. už z Deklarácie práv občana a človeka alebo z Ústavy Spoje-

ných štátov amerických). Rovnosť (nediskriminácia) sa vo vzťahu k právu na prácu (v širšom 
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chápaní v odmeňovaní, prístupe k zamestnaniu, pracovným podmienkam, odbornému vzdelá-

vaniu, pracovnému postupu) potvrdzuje viacerými medzinárodnými a európskymi normami, 

ktoré majú nadčasový ľudsko-právny charakter (napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, 

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Európska sociálna 

charta, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd). Osobitný význam medzi 

uvedenými prameňmi majú antidiskriminačné smernice Európskej únie reprezentujúce nadná-

rodný právny systém, na ktorý Slovenská republika delegovala časť svojich vnútroštátnych 

kompetencií, a to vrátane zákonodarnej iniciatívy (patri sem napr. smernice 2006/54/ES, 

2000/78/ES alebo 2000/43/ES). 

 Právnu garanciu rovnoprávneho postavenia žien a mužov v pracovnoprávnych a ob-

dobných právnych vzťahoch (tzn. pri výkone závislej práce) s ohľadom na ich konkrétne prá-

va a povinnosti možno podľa nášho názoru chápať v dvoch rovinách, po prvé, ako všeobecný 

zákaz negatívnej diskriminácie, kedy nerovnaké zaobchádzanie je zakázané zákonom, po dru-

hé, ako nerovnaké zaobchádzanie, ktoré zákon sám spôsobuje, avšak zároveň sám ospravedl-

ňuje, pričom dotknutý subjekt je ho povinný strpieť (tzv. pozitívna diskriminácia). Pozitívna 

diskriminácia takto predstavuje na úrovni legislatívnej a aplikačnej tvorbu osobitných pracov-

ných podmienok a nadväzujúcich ďalších vyrovnávacích opatrení pre ženy, pričom prednost-

ne sa prihliada najmä na ich fyziologické odlišnosti a sociálno-spoločenské role. 

Rovnosť v právach a povinnostiach na základe rodu (sociálne hľadisko), resp. pohla-

via (biologické hľadisko), sa ako univerzálna právna požiadavka uplatňuje nepretržite. Na 

druhej strane pozitívna diskriminácia, ktorá predstavuje výnimku zo zákazu negatívnej dis-

kriminácie, nesmie získať z časového hľadiska status nepretržitosti, inak by išlo o nerovnaké 

zaobchádzanie (negatívnu diskrimináciu), ktorú zákon nepripúšťa. Pozoruhodná v tejto súvis-

losti je tiež skutočnosť, že Zákonník práce priznáva vyrovnávacie opatrenia aj mužom, a to 

napr. v prípade rodičovskej dovolenky (zvýhodnenie, resp. znevýhodnenie, je potrebné identi-

fikovať v ochrannej dobe, t. j. nemožnosti výpovede zo strany zamestnávateľa), hoci ide 

o zrejmý nesúlad s článkom 38 Ústavy Slovenskej republiky (okrem prípadu, ak ide o mužov, 

ktorí sú mladiství alebo zdravotne postihnutí).    

 

III. Postavenie a ochrana žien 

 z hľadiska základných zásad Zákonníka práce 

 

 Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ústava“) vychádza pri ochrane žien v pra-

covnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch z princípov spravodlivosti a rovnosti (zá-

kazu negatívnej diskriminácie). Ľudské práva a slobody, ktoré sú priznané obom pohlaviam,  

vykazujú viaceré kvalitatívne znaky, ako napr. neodňateľnosť nezrušiteľnosť, nesczudziteľ-

nosť a nepremlčateľnosť. V prípade žien však pohlavie nie je výlučným chráneným dôvodom, 

pretože v právnych vzťahoch pri výkone závislej práce sa nezohľadňujú iba biologické roz-

diely, ale aj sociologické špecifiká, ktoré súvisia skôr s rodom. Príslušné ustanovenia ústavy 

majú spravidla neobmedzenú osobnú pôsobnosť, ak ide o pohlavie alebo rod, výnimkou je 

napr. článok 38, podľa ktorého sa pozitívna diskriminácia nemôže uplatňovať voči akýmkoľ-

vek subjektom – oprávnené (okrem mladistvých a osôb zdravotne postihnutých) na vyrovná-

vacie opatrenia sú však ženy. Analyzovaný článok garantuje ženám zvýšenú ochranu zdravia 

pri práci a osobitné zdravotné podmienky.
1
 V tejto formulácii možno identifikovať uplatňo-

vanie právneho inštitútu pozitívnej diskriminácie, ktorým sa v oblasti výkonu závislej práce 

chápe priznanie určitých výhod (napr. v prístupe k zamestnaniu, kariérnom postupe, odmeňo-

                                                 
1
 Ústava Slovenskej republiky potvrdzuje právo na osobitnú ochranu v pracovnoprávnych a obdobných pracov-

ných vzťahoch iba mladistvým a osobám zdravotne postihnutým, tu ale nemožno vylúčiť, že týmito subjektmi 

nebudú ženy. 
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vaní alebo osobitných pracovných podmienkach). Spoločenská funkcia tehotenstva, materstva 

a rodičovstva je rovnako potvrdená v znení ústavy (článok 41).
2
  

 Ústava vytvára základný právny rámec pre všetky právne odvetvia. Zákonník práce 

preberá znenia viacerých článkov ústavy vo svojom právne záväznom znení, ako aj v rámci 

základných zásad. Základné zásady Zákonníka práce ale nie sú právne záväzné, pretože slúžia 

ako univerzálne interpretačné pravidlá pracovného práva, resp. zhutnene vystihujú jeho pod-

statu, osobitosti alebo rôzne špecifické znaky. Právneho postavenia žien sa týkajú expressis 

verbis články 1 a 6 (pri ostatných článkoch, kde sa osobná pôsobnosť vymedzuje napr. k fy-

zickým osobám alebo zamestnancom, možno dôvodne predpokladať, že zákonodarca nemal 

v úmysle vylúčiť ženy z ich pôsobnosti, iba nepoužil obojosobové označenie). Dikcia základ-

ných zásad sa v posledných rokoch opakovane prispôsobovala požiadavkám vyplývajúcich 

z práva Európskej únie, a to z dôvodu implementačných povinností Slovenskej republiky (išlo 

napr. o smernicu 2006/54/ES).     

 Význam základných zásad Zákonníka práce je nespochybniteľný. Rovnako ochrana 

žien, ich osobitné pracovné podmienky a povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zamestná-

vaním tejto zamestnaneckej kategórie, ktoré základné zásady rámcovo potvrdzujú. Z obsahu 

základných zásad vyplýva aj určitá pridaná hodnota, ktorú je možné identifikovať v záujme 

zákonodarcu chrániť významné spoločenské hodnoty, ako napr. tehotenstvo, materstvo alebo 

rodičovstvo.  Článok 1 článok priznáva fyzickým osobám (a to i bez ohľadu na pohlavie) prá-

vo na prácu, spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľné-

mu prepusteniu zo zamestnania v nadväznosti na zákaz diskriminácie. Výnimku, t. j. prípust-

né rozdielne zaobchádzanie pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov predstavuje rozdielne za-

obchádzanie v odôvodnených prípadoch takých pracovných činností alebo okolností, za kto-

rých sú sa tieto činnosti vykonávajú, pri ktorých dôvody rozdielneho zaobchádzania tvoria 

skutočnú, rozhodujúcu a primeranú požiadavku na zamestnanie a legitímny cieľ.
3
 

V súlade s výzvou Európskej komisie odstrániť nedostatky v zapracovaní zásady rov-

nakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami sa zásada rovnoprávnosti pohlaví konštituovala 

postupne v článku 6 základných zásad Zákonníka práce. Článok 6 predstavuje vo vzťahu 

k článku 1 osobitnú právnu úpravu podobným spôsobom, ako je to pri Zákonníku práce (lex 

specialis) a antidiskriminačnom zákone (lex generalis), ak ide o presadzovanie zásady rovna-

kého zaobchádzania (zákazu diskriminácie). V kontexte článku 6 sa presadzuje zásada zákazu 

diskriminácie na základe pohlavia, pričom ženám a mužom sa zaručuje právo na rovnaké za-

obchádzanie, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie za rovnakú prácu alebo prácu 

rovnakej hodnoty, pracovný postup, pracovné podmienky, odbornú prípravu a vzdelávanie. 

Naviac sú ženy chránené osobitnými pracovnými podmienkami s ohľadom na ich zmenený 

fyziologický stav súvisiaci s tehotenstvom a materstvom (narodením dieťaťa), ako aj počas 

obdobia vyžadujúceho si starostlivosť o dieťa krátko po pôrode. Obom pohlaviam musia byť 

vytvorené pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri vý-

chove detí a starostlivosti o ne (rodičovská dovolenka zamestnanca – muža, ktorý požíva urči-

té zvýhodnenia v tejto situácii, napr. zákaz výpovede pri ochrannej dobe, sú vo vzťahu 

k článku 38 Ústavy Slovenskej republiky a jeho obmedzenej osobnej pôsobnosti nie celkom 

jednoznačné).  

Tehotenstvo predstavuje spravidla od šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 

prekážku v práci, ktorá je neopomenuteľná. Ženám, ktorých sa tehotenstvo týka, poskytuje 

Zákonník práce v zmysle článku 8 základných zásad právo na hmotné zabezpečenie v súlade 

s osobitnými právnymi predpismi.
4
 Rovnako platí, že v období tehotenstva a materstva nie je 

                                                 
2
 Pojem „pracovné vzťahy“, ktorý ústava používa, zahŕňa pracovnoprávne vzťahy, ako aj obdobné (ďalšie) pra-

covné vzťahy. 
3
 Pozri § 8 ods. 1 antidiskriminačného zákona. 

4
 Pozri napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
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možné, aby ženy vykonávali určité profesie (zoznam prác a pracovísk, ktoré sú ženám v tých-

to situáciách neprípustné, precizujú vykonávacie pracovnoprávne predpisy).   

 

IV. Postavenie a ochrana žien  

z hľadiska právne záväzných častí Zákonníka práce 

 

Princíp rodovej rovnosti, resp. rovnosti oboch pohlaví pre oblasť pracovnoprávnych 

vzťahov sa premieta do niekoľkých právne záväzných častí Zákonníka práce (napr. ustanove-

nie § 13, § 41 alebo § 119a). Normatívna právna úprava v tejto súvislosti znamená, že osobit-

né pracovné podmienky a vyrovnávacie opatrenia sa týkajú všetkých žien, ktoré sú účastníč-

kami pracovnoprávnych vzťahov (ide o vyjadrenie princípu, kedy právna úprava reguluje 

právne vzťahy alebo situácie rovnakého, príp. analogického druhu, ale neurčitého počtu). 

V Zákonníku práce ide parciálne aj o procesnoprávnu úpravu, ktorá sa týka napr. sťažnosti 

alebo súdnej ochrany, ak došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania. Rovnosť v prá-

vach neobmedzuje ženy ani smerom k alternatívnym (mimosúdnym) spôsobom riešenia spo-

rov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť z pracovnoprávnych vzťahov v súlade s osobitnými 

právnymi predpismi.
5
 Zákonník práce možno z tohto hľadiska klasifikovať ako štandardnú 

európsku normu, ktorá zohľadňuje a kompenzuje prirodzené rozdiely medzi pohlaviami, pri-

čom v prípade žien ani mužov nedochádza k obmedzeniu práv, ktoré je v rozpore s právnymi 

predpismi, resp. ostáva „neospravedlnené“ zákonom.     

Jednou z „najcitlivejších“ fáz pracovnoprávnych vzťahov sú predzmluvné vzťahy (vý-

berové konania). Ide tu o vzájomný „konflikt“ medzi slobodou výberu zamestnancov zo stra-

ny zamestnávateľa, ktorá je intenzívne relativizovaná (napr. právnou subjektivitou alebo anti-

diskriminačnou legislatívou) a jeho subjektívnymi dôvodmi pri výbere zamestnancov, ktoré 

nemusia byť v súlade s právnymi predpismi. Nikdy sa nepodarí dosiahnuť stav, aby z pred-

zmluvných vzťahov boli eliminované všetky „podozrivé“ subjektívne preferencie, pretože 

voľbu človeka (jednotlivca spoločnosti) nemožno mechanicky objektivizovať – ide o utopickú 

požiadavku. Právna úprava predzmluvných vzťahov (§ 41 Zákonníka práce) však slúži najmä 

tomu, aby prístup k zamestnaniu bol regulovaný a nevytváral prekážky, ktoré sú diskriminač-

né alebo v rozpore s osobitnými právnymi predpismi (napr. ak by zákon neobmedzoval právo 

zamestnávateľa na preukázanie bezúhonnosti potenciálnym zamestnancom, možno dôvodne 

predpokladať, že väčšina zamestnávateľov by túto požiadavku uplatňovala).
6
 V mesiacoch júl 

až august 2012 sme sa osobitne sústredili na identifikovanie pracovnej inzercie, ktorá porušo-

vala chránený dôvod ženské pohlavie alebo ženský rod, a to so zameraním na jednotlivé sa-

mosprávne kraje Slovenskej republiky (výsledky prezentujeme v priloženej tabuľke): 

 
Chránený 

dôvod 

BASK TTSK NRSK BBSK ZASK TNSK POSK KESK 

Pohlavie 16% 12% 5% 9% 10% 8% 18% 4% 

Rod 5% 3% 3% 2% 7% 6% 3% 2% 
Legenda: celkový počet posudzovaných inzerátov 10812, v riadkoch 2-3 uvádzame percentuálny podiel inzercie, 

ktorá bola v rozpore s § 41 Zákonníka práce.  

 

Z dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že ustanovenie § 41 Zákonníka práce 

nepredchádza úplne efektívne nerovnakému zaobchádzaniu z dôvodu ženského pohlavia, ak 

ide o nediskriminačný prístup k zamestnaniu. Ako legislatívne odporúčania v tejto veci uvá-

                                                 
5
 Napr. zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov.  

6
 V období od 1. júla 2012 do 15. júla 2012 sme zrealizovali aplikovaný výskum zameraný na odhaľovanie bez-

úhonnosti ako neoprávnenej požiadavky v prístupe k zamestnaniu – z 1788 pracovných ponúk uverejnených na 

i-stránke www.profesia.sk bolo spolu 196 inzerátov v rozpore s § 41 Zákonníka práce (t. j.  10,96 %). 

http://www.profesia.sk/
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dzame smerom pro futuro najmä tieto návrhy: po prvé, diskriminácia by mohla získať charak-

ter trestného činu podobne ako napr. vo Francúzsku (toto riešenie skôr neodporúčame), po 

druhé, voči inzerentom by mohli byť uplatňované nové sankcie (napr. zákaz inzertnej činnosti 

po určitú dobu alebo zákaz účasti na verejnom obstarávaní – toto riešenie skôr odporúčame), 

po tretie, vydavatelia alebo prevádzkovatelia príslušných médií by boli povinní na primerané 

peňažné náhrady voči uchádzačom o zamestnanie, ak by bolo preukázané diskriminačné zne-

výhodnenie (toto riešenie skôr odporúčame), príp. vydavatelia alebo prevádzkovatelia alebo 

zadávatelia inzercie (zamestnávatelia) by mohli byť uvedení v on-line registroch ako porušo-

vatelia antidiskriminačnej legislatívy (toto riešenie skôr odporúčame).   

V znení § 41 Zákonníka práce sa budúcemu zamestnávateľovi zakazuje dožadovať sa 

od fyzickej osoby (ženy) informácií (okrem iných) o tehotenstve a rodinných pomeroch. So 

zreteľom na uvedené ide o ďalší z prejavov ochrannej funkcie v pracovnom zákonodarstve. 

Predzmluvné vzťahy sú však svojim obsahom pomerne vyvážené, pretože viacerými povin-

nosťami voči zamestnávateľovi disponujú aj fyzické osoby ako potenciálni zamestnanci. Do-

držiavanie nediskriminačného prístupu k zamestnaniu z dôvodu pohlavia alebo rodu nie je 

koncentrované výlučne v Zákonníku práce, ale rovnako vyplýva aj z osobitných právnych 

predpisov (napr. z antidiskriminačného zákona alebo v zákona o službách zamestnanosti).  

Realizácia ochrannej funkcie pracovného práva spočíva tiež v zabezpečení ochrany ži-

vota a zdravia zamestnancov, osobitne skupín zamestnancov, ktorí sú považovaní za menej 

odolných vo vzťahu k pracovným podmienkam, alebo ktorí si vyžadujú osobitný prístup pri 

regulácii pracovnoprávnych vzťahov (ženy, mladiství, osoby zdravotne postihnuté). Ak ide 

o ženy a ich fyziologické odlišnosti i špecifické spoločenské postavenie súvisiace predovšet-

kým s materským poslaním, je žiaduce, aby Zákonník práce na tieto skutočnosti primerane 

reflektoval (tu je možné poukázať na právnu úpravu, ktorá sa dotýka osobitných pracovných 

podmienok tehotných žien a matiek po pôrode s cieľom umožniť im zosúladenie pracovných 

povinností so starostlivosťou o rodinu a výchovou detí, príp. opatrenia v súvislosti s prerade-

ním na inú prácu, zákazom niektorých prác vrátane nočných prác, úpravou pracovného času, 

skončením pracovného pomeru, materskou a rodičovskou dovolenkou atď). 

V širšom chápaní nášho výskumu je potrebné analyzovať aj niektoré ďalšie teoreticko-

aplikačné problémy. Podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je napr. 

prípustné zamestnávanie medzi manželmi. Domnievame sa, že takáto práva úprava je pomer-

ne „nešťastná“, pretože nie je v súlade s občianskoprávnym bezpodielovým spoluvlastníc-

tvom manželov, princípom zákazu dvojitého zdanenia alebo s antidiskriminačnou legislatívou 

(je prirodzené, že manžel alebo manželka budú voči ostatným zamestnancom, ktorí nie sú 

manželom alebo manželkou, uplatňovať príležitostne priamu či nepriamu diskrimináciu – ak 

ide o poskytovanie dovolenky, odmeňovanie a pod.).  

V rámci pracovného práva a výlučne vo vzťahu k ženám je naďalej potrebné presa-

dzovať už zaužívané pravidlá, ako napr. prednosť ochrannej doby, ak sa aktivuje počas plynu-

tia výpovednej doby, príp. ostatné právne inštitúty, ktoré podmienky zamestnávania žien 

ovplyvňujú (napr. § 140, § 153-154, § 55, § 141, § 147, § 160-162, § 166-169, § 170). Sme 

toho názoru, že smerom do budúcnosti je možné odporučiť aj tieto legislatívne riešenia: po 

prvé, pri návrate žien z materskej, resp. rodičovskej dovolenky by sa mohla pomerne predlžo-

vať ochranná doba (napr. v nadväznosti na celkový časových rozsah, počas ktorého nebola 

zamestnankyňa v práci), príp. v kontexte § 119a Zákonníka práce by mohla byť inšpekcia 

práce povinná poskytovať zamestnancom (ženám) správy o komparácii zárobkov u zamestná-

vateľa v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (je postačujúce, aby zo správ bolo 

zrejmé pohlavie, druh práce a výška zárobku, avšak bez uvedenia mien a priezvisk porovná-

vaných zamestnancov).  
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IV. Záver 

 

 Právne postavenie žien v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahoch vyka-

zuje v porovnaní s druhým (mužským) pohlavím viaceré špecifiká, ktoré sú spôsobené jednak 

fyziologickými predpokladmi žien na výkon určitých prác, ako aj s ochrannou tehotenstva, 

materstva a rodičovstva (ako významných spoločenských hodnôt). Osobitné pracovné pod-

mienky, ktoré sú predpokladom a zároveň spôsobom realizácie zvýšenej ochrany, sú dosaho-

vané spravidla na základe vyrovnávacích opatrení (pozitívnej diskriminácie), ktorá musí spĺ-

ňať zákonom určené kritériá (napr. dočasnosť). Aktuálne účinná právna úprava by sa po zme-

nách, ktoré vo vedeckom článku prezentujeme, mohla v budúcnosti zamerať predovšetkým na 

1) zvýšenie efektívnosti § 119a Zákonníka práce (právna požiadavka rovnakej odmeny za 

rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je v prípade žien iba komplikovane presadzova-

ná), 2) garantovanie návratu žien do zamestnania po skončení materskej, resp. rodičovskej 

dovolenky nielen de iure, ale aj de facto, 3) znižovanie výskytu diskriminačnej inzercie, ktorá 

obmedzuje ženy v slobode voľby povolania.  
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 In the processed article the author deals with protection of the women from the view of 

the labour legislation in the Slovak republic. In the paper there are contained several de lege 

lata and de lege ferenda considerations in which the author analyzes the selected issues direc-

tly related to the chosen subject of the scientific research (e. g. return to work after maternity 

or parental leave, respectively mutual employment between spouses). In the article the author 

presents also series of conclusions achieved on the basis of applied research realized in the 

years 2011 – 2012.  
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Význam občianstva Európskej únie vo svetle jej demokratických zásad 
 

JUDr. Andrej Karpat, PhD. 

 

I. Úvod 

 

 Právny inštitút občianstva je na bazálnej úrovni v moderných právnych poriadkoch 

konfrontovaný predovšetkým s právnou požiadavkou na rovnaké zaobchádzanie (zákaz dis-

kriminácie). Výklad XIV. dodatku Ústavy Spojených štátov amerických je v tejto súvislosti 

interpretovaný už od roku 1868 spôsobom, že „žiadny štát nemôže niekomu, kto spadá do juris-

dikcie takéhoto štátu, odoprieť rovnakú zákonnú ochranu“. Demokratickú hodnotu rovnosti, na 

ktorej je budované aj občianstvo v rámci legislatívy Európskej únie, možno subsumovať pod eu-

femistickú skratku „oddelení, ale rovní“.1 

Podľa čl. 2 Zmluvy o Európskej únii (ďalej aj ako „ZEÚ“), ktorého obsah doplnila do 

primárneho úniového práva Lisabonská zmluva, je Európska únia (ďalej aj ako „Únia“ alebo 

„EÚ“) založená na šiestich explicitne vymenovaných základných hodnotách, ktoré sú spoloč-

né všetkým členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, 

tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami.
2
 Medzi tieto hodnoty 

patrí úcta k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, právnemu štátu a rešpektova-

niu ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Únia nie je týmito hodnotami 

viazaná výlučne v rámci výkonu jej vnútorných právomocí, ale musí ich na základe čl. 3 ods. 

5 ZEÚ potvrdzovať a podporovať aj vo vzťahoch „so zvyškom sveta“, ktoré sú vytvárané na 

medzinárodnej scéne v rámci jej vonkajšej činnosti, a to najmä pri uskutočňovaní spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky. V súvislosti so susednými krajinami zdôrazňuje navyše 

čl. 8 ods. 1 ZEÚ úlohu Únie rozvíjať s nimi osobitné vzťahy s cieľom vytvárania priestoru 

prosperity a dobrého susedstva, ktorý je rovnako založený na spomínaných základných hod-

notách Únie a je charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci. 

V nadväznosti na zdôraznenie významu demokracie, ako základnej hodnoty Únie v čl. 

2 ZEÚ, boli Lisabonskou zmluvou ďalej doplnené ustanovenia o demokratických zásadách, 

ktoré sa nachádzajú v druhej hlave ZEÚ, konkrétne v čl. 9-12 ZEÚ. V rámci nich sa opakova-

ne spomína občianstvo Únie, resp. občania Únie. Niektoré ustanovenia pritom bezprostredne 

dopĺňajú druhú časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj ako „ZFEÚ“) zaoberajúcu 

sa nediskrimináciou a občianstvom Únie. Druhá a tretia veta čl. 9 ZEÚ dokonca doslovne 

opakuje znenie druhej a tretej vety čl. 20 ods. 1 ZFEÚ, ktorý bol obsiahnutý už 

v predlisabonskom znení čl. 12 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej aj ako 

„ZES“). V ich zmysle je občanom Únie každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského 

štátu, pričom občianstvo Únie nenahrádza štátne občianstvo členského štátu, ale ho iba dopĺ-

ňa.  

Únia je pritom na základe prvej vety čl. 9 ZEÚ viazaná zásadou rovnosti občanov, kto-

rú musí pri všetkých svojich činnostiach dodržiavať. Samotné fungovanie Únie sa zakladá 

podľa čl. 10 ods. 1 ZEÚ na zastupiteľskej demokracii, pričom občania sú na úrovni Únie 

priamo zastúpení v Európskom parlamente. Článok 10 ods. 3 navyše zdôrazňuje právo každé-

ho občana zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Rozhodnutia by preto mali byť pri-

jímané čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi. Za podstatu demokratických zásad Únie 

tak môžeme v zmysle uvedeného označiť princípy rovnosti, zastupiteľskej demokracie 

a participačnej demokracie. V tejto súvislosti je možné vyzdvihnúť najmä význam volebného 

                                                 
1
 Porovnaj Kuril, M.: International and European Labour Law (selected chapters). Bratislava : PraF UK, 2009, 

s. 81 a nasl. 
2
 Úradný vestník Európskej únie, čiastka: Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, Ú. v. EÚ C 83 z 30. marca 2010.  
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práva vo voľbách do Európskeho parlamentu, právo občianskej iniciatívy k Európskej komisii 

a petičné právo k Európskemu parlamentu. Lisabonská zmluva doplnením ustanovení o de-

mokratických zásadách Únie jednoznačne vyzdvihla význam občianstva Únie, a to najmä 

vzhľadom na účasť občanov na jej demokratickom fungovaní. 

 

II. Volebné právo vo voľbách do Európskeho parlamentu 

 

Európsky parlament, ako jedna zo základných inštitúcií EÚ, má podľa ods. 1 jediného 

článku Protokolu č. 6 o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov, agentúr 

a útvarov EÚ svoje sídlo v Štrasburgu, kde sa koná dvanásť mesačných plenárnych schôdzí, 

vrátane schôdze o rozpočte.
3
 V Bruseli sa konajú dodatočné plenárne schôdze a zasadajú vý-

bory. Generálny sekretariát Parlamentu a jeho oddelenia sídlia v Luxemburgu.
4
 Európsky par-

lament sa skladá z poslancov zastupujúcich občanov Únie. Združujú sa do politických strán, 

ktoré v zmysle čl. 10 ods. 4 ZEÚ prispievajú k formovaniu európskeho politického povedo-

mia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie. Pravidlá fungovania a financovania politických 

strán na európskej úrovni upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/2003.
5
 

Vzhľadom na skutočnosť, že Európsky parlament ako jediná zo siedmych základných 

inštitúcií EÚ disponuje demokratickou legitimitou moci, napomáha postupné posilňovanie 

jeho pozície pri prijímaní právnych aktov k odstraňovaniu mnohokrát kritizovaného demokra-

tického deficitu Únie. Zakladajúce zmluvy Európskych spoločenstiev pôvodne pripisovali 

Zhromaždeniu výlučne poradnú úlohu v rámci konzultačného postupu, pričom až 

od osemdesiatych rokoch minulého storočia došlo k postupnému posilňovaniu jeho rozhodo-

vacích právomocí.
6
 V nadväznosti na zavedenie priamych volieb do Európskeho parlamentu, 

ktoré sa prvý krát konali v roku 1979, bol najskôr na základe Jednotného európskeho aktu 

zavedený postup spolupráce a neskôr Maastrichtskou zmluvou postup spolurozhodovania.
7
 

V súčasnosti sa Európsky parlament vo väčšine prípadov zúčastňuje na prijímaní právne zá-

väzných aktov Únie v rámci riadneho legislatívneho postupu, ktorý je upravený v čl. 294 

ZFEÚ. Ten zodpovedá vo všetkých zásadných znakoch spolurozhodovaciemu postupu, 

v rámci ktorého má Rada a Európsky parlament rovnocenné postavenie, keďže na prijatie 

legislatívneho aktu sa vyžaduje súhlas oboch inštitúcií a rovnako obe môžu v priebehu postu-

pu navrhovať jeho zmeny.
8
 

Lisabonská zmluva v súvislosti s postupným pristupovaním nových štátov k Únii ob-

medzila počet poslancov na sedemstopäťdesiatjeden vrátane predsedu Európskeho parlamen-

tu. Podľa čl. 14 ods. 2 ZEÚ je zastúpenie občanov proporčné, pričom každý štát má najmenej 

šesť a najviac deväťdesiatšesť členov. Na jednej strane odzrkadľuje počet poslancov jednotli-

vých štátov počet ich obyvateľstva, na strane druhej čím viac obyvateľov konkrétny štát má, 

tým väčší počet obyvateľstva každý jeho poslanec zastupuje. Počet poslancov preto nie je 

priamo úmerný počtu obyvateľov jednotlivých členských štátov. Pri tomto systéme zostupne 

pomerného (degresívne proporčného) zastúpenia vystupuje do popredia zásada efektivity a 

                                                 
3
 V zmysle druhej vety čl. 13 ods. 1 ZEÚ patria (okrem Európskeho parlamentu) medzi inštitúcie Únie aj Európ-

ska rada, Rada, Európska komisia, Súdny dvor Európskej únie, Európska centrálna banka a Dvor audítorov. 
4
 Protokol č. 6 o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov, agentúr a útvarov Európskej únie 

zo 16. decembra 2004, Ú. v. EÚ C 310/260. 
5
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politic-

kých strán na európskej úrovni, Ú. v. EÚ L 297, s. 1. 
6
 Zhromaždenie sa na základe Jednotného európskeho aktu premenovalo v roku 1987 na Európsky parlament. 

7
 Jednotný európsky akt bol podpísaný 17. a 28. februára 1986, pričom platnosť nadobudol k 1. júlu 1987. Zmlu-

va o Európskej únii označovaná aj ako Maastrichtská zmluva bola podpísaná 7. februára 1992 a je platná od 1. 

novembra 1993. 
8
 Rada sa skladá zo zástupcov členských štátov na ministerskej úrovni, ktorí môžu zaväzovať vládu príslušného 

štátu a hlasovať za ňu. 
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princíp solidarity členských štátov Únie.
9
 Podľa čl. 1 ods. 3 konsolidovaného znenia Aktu 

o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojeného ako prílo-

ha I k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom, v znení jeho neskorších zmien 

a doplnení (ďalej aj ako „Akt o voľbách“) sú voľby do Európskeho parlamentu všeobecné, 

priame, slobodné, s tajným hlasovaním.
10

 

Každý členský štát môže pre voľby do Európskeho parlamentu určiť volebné obvody 

alebo rozdeliť svoju volebnú oblasť iným spôsobom bez toho, aby ovplyvnil pomerný charak-

ter hlasovacieho systému (čl. 2 čl. 2 Aktu o voľbách). Rovnako môže stanoviť strop výdavkov 

pre volebnú kampaň a určiť minimálny prah pre rozdelenie kresiel, ktorý na celoštátnej úrovni 

nesmie presiahnuť päť percent odovzdaných hlasov (čl. 3 a 4 Aktu o voľbách). Samotný vo-

lebný postup upravujú na základe čl. 8 Aktu o voľbách výlučne členské štáty samostatne 

vnútroštátnymi predpismi. V prípade Slovenskej republiky ide o zákon č. 331/2003 Z. z. z 10. 

júla 2003 o voľbách do Európskeho parlamentu v znení jeho neskorších zmien a doplnení. 

Podľa čl. 10 Aktu o voľbách sa voľby uskutočňujú v termíne a čase určenom každým člen-

ským štátom, pričom pre všetky členské štáty spadá tento dátum do rovnakého obdobia začí-

najúceho štvrtok ráno a končiaceho nasledujúcou nedeľou. Oficiálne výsledky volieb môžu 

jednotlivé štáty zverejniť až po zatvorení volebných miestností vo všetkých členských štá-

toch.  

Mandát poslanca trvá päť rokov odo dňa konania prvej plenárnej schôdze po voľ-

bách, je obnoviteľný, a nie je imperatívny, keďže poslanci hlasujú na individuálnom a osob-

nom základe a nie sú viazaní žiadnymi príkazmi (čl. 5 a 6 Aktu o voľbách). Článok 7 ods. 3 

Aktu o voľbách umožňuje členským štátom rozšíriť na vnútroštátnej úrovni predpisy týkajúce 

sa nezlučiteľnosti funkcie poslanca Európskeho parlamentu uvedené v ods. 1 rovnakého člán-

ku.
11

 Od volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004 je funkcia poslanca Európskeho par-

lamentu navyše nezlučiteľná s funkciou poslanca národného parlamentu (čl. 7 ods. 2 Aktu 

o voľbách). Každý členský štát ďalej uplatňuje vlastné postupy pre obsadenie mandátu, ktorý 

sa uvoľní počas päťročného funkčného obdobia v dôsledku odstúpenia alebo úmrtia poslanca, 

ako aj odňatia jeho mandátu v súlade s právnymi predpismi členského štátu, a to výlučne na 

zvyšok príslušného obdobia (čl. 13 Aktu o voľbách).  

 

III. Právo občianskej iniciatívy k Európskej komisii 

 

Podľa prvej vety čl. 24 ZFEÚ upravia Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 

legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení postupy a podmienky iniciatívy občanov 

v zmysle čl. 11 ZEÚ vrátane minimálneho počtu členských štátov, z ktorých musia občania 

predkladajúci iniciatívu pochádzať. Toto ustanovenia je pritom do určitej miery v kontraste so 

znením čl. 11 ods. 4 ZEÚ, ktorý minimálny počet členských štátov a občanov Únie potreb-

ných pre úspešnosť európskej iniciatívy občanov bezprostredne stanovuje. V jeho zmysle sa 

                                                 
9
 Siman, M., Slašťan, M.: Právo Európskej únie – inštitucionálny systém a právny poriadok Únie s judikatúrou. 

Bratislava : Euroiuris, 2010, s. 139. 
10

 Konsolidované znenie Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorý je 

pripojený ako príloha I k rozhodnutiu Rady č. 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976, v znení jeho 

neskorších zmien a doplnení, Ú. v. ES L 33, s. 15. 
11

 Podľa čl. 7 ods. 1 konsolidovaného znenia Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 

parlamentu nie je funkcia poslanca Európskeho parlamentu zlučiteľná s funkciou člena vlády členského štátu, 

člena Komisie, sudcu, generálneho advokáta alebo zapisovateľa Súdneho dvora EÚ, člena Správnej rady Európ-

skej centrálnej banky, člena Dvora audítorov, Európskeho ombudsmana, člena Hospodárskeho a sociálneho 

výboru, člena Výboru regiónov, člena výborov či iných orgánov vytvorených v súlade so zakladajúcimi zmlu-

vami na účely spravovania fondov Únie, či na plnenie stálych priamych administratívnych úloh, člena Správnej 

rady, Riadiaceho výboru, či zamestnanca Európskej investičnej banky, činného úradníka alebo zamestnanca 

inštitúcií Únie alebo k nim pripojených špecializovaných subjektov. 
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môžu občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi prí-

slušníkmi významného počtu členských štátov ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby 

v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh právneho aktu Únie. Zmyslom európskej 

iniciatívy občanov je tak umožniť občanom Únie, aby mohli v prípadoch v ktorých sa dom-

nievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebné prijať úniový právny akt, tento priamo 

iniciovať. Výkon tohto práva podrobne upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (ďalej aj ako „nariadenie o IO“), 

ktoré ustanovuje postupy a podmienky požadované na európsku iniciatívu občanov.
12

  

Organizátori iniciatívy môžu byť podľa čl. 3 ods. 1-2 nariadenia o IO iba občania Únie 

oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorí vytvoria občiansky výbor 

zložený z najmenej siedmych osôb, ktoré majú pobyt v najmenej siedmych členských štátoch. 

Ešte pred samotným zbieraním vyhlásení o podpore navrhovanej iniciatívy občanov ju musia 

organizátori zaregistrovať v Komisii, pričom uvedú jej názov a predmet, opis jej cieľov, usta-

novenia zmlúv, ktoré považujú za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami, mená a 

kontaktné údaje siedmych členov občianskeho výboru vrátane osobitného uvedenia zástupcu 

a jeho náhradníka, ako aj všetky zdroje podpory a financovania pre navrhovanú iniciatívu 

občanov v čase registrácie. Organizátori sú pritom povinní aj po samotnej registrácii pravidel-

ne aktualizovať informácie o týchto zdrojoch. Fakultatívne môžu v prílohe k registrácii po-

skytnúť dodatočné podrobnejšie informácie o predmete, cieľoch či kontexte navrhovanej ini-

ciatívy občanov, ako aj predložiť samotný návrh právneho aktu.
13

 Zástupca a náhradník uve-

dení pri registrácii označuje nariadenie o IO ako „kontaktné osoby“, ktorých úlohou je hovo-

riť a konať v mene občianskeho výboru a zabezpečiť počas celého postupu spojenie medzi 

ním a inštitúciami Únie. V prípade, že sú splnené podmienky uvedené v čl. 4 ods. 2 nariade-

nia o IO, Komisia zaregistruje navrhovanú iniciatívu občanov najneskôr do dvoch mesiacov 

od doručenia požadovaných informácií.
14

 V opačnom prípade informuje Komisia organizáto-

rov o dôvodoch jej zamietnutia a o dostupných prostriedkoch súdnej i mimosúdnej nápravy. 

Podporiť navrhovanú iniciatívu občanov môžu podľa čl. 3 ods. 4 nariadenia o IO vý-

lučne tí signatári, ktorí sú občanmi Únie a sú vo veku oprávňujúcom hlasovať vo voľbách do 

Európskeho parlamentu. Za zozbieranie vyhlásení o podpore navrhovanej iniciatíve občanov 

sú zodpovední jej organizátori, pričom môžu použiť iba formuláre zodpovedajúce vzorom 

nachádzajúcich sa v prílohe III nariadenia o IO a ktoré sú v jednej z jazykových verzií uvede-

ných v registri.
15

 Čl. 5 ods. 2 nariadenia o IO pritom pripúšťa zbieranie vyhlásení o podpore 

tak v papierovej, ako aj elektronickej forme. V zmysle smernice Európskeho parlamentu 

a Rady č. 1999/93/ES z 13. decembra 1999 sa pritom s vyhláseniami o podpore podpísanými 

elektronicky s použitím zdokonaleného elektronického podpisu zaobchádza rovnako ako 

s vyhláseniami o podpore v papierovej forme.
16

 Elektronické systémy zberu musia mať pri-

merané bezpečnostné a technické prvky, pričom tento spôsob zbierania podpory upravuje 

bližšie čl. 6 nariadenia o IO. Aby bola navrhovaná iniciatíva občanov úspešná, musí ju podpo-

riť najmenej milión občanov Únie, ktorí pochádzajú aspoň z jednej štvrtiny členských štátov 

                                                 
12

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov, Ú. v. 

EÚ L 65, s. 1. 
13

 Článok 4 ods. 1 a príloha II nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov. 
14

 Článok 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov: „Komisia zaregistruje navrhovanú iniciatí-

vu občanov [..] za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky: a) bol vytvorený občiansky výbor a boli určené 

kontaktné osoby v súlade s článkom 3 ods. 2; b) navrhovaná iniciatíva občanov nie je zjavne mimo rámca prá-

vomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv; c) navrhovaná iniciatíva 

občanov nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca; d) navrhovaná 

iniciatíva občanov nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v čl. 2 ZEÚ“. 
15

 Článok 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov. 
16

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elek-

tronické podpisy, Ú. v. L 13/12, s. 239-248. 
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a súčasne musia najmenej v jednej štvrtine členských štátov predstavovať aspoň minimálny 

počet občanov stanovený v čase jej registrácie. Minimálne počty pritom zodpovedajú počtu 

poslancov Európskeho parlamentu volených v jednotlivých členských štátoch vynásobeného 

číslom sedemstopäťdesiat.
17

 Podľa čl. 5 ods. 5 nariadenia o IO sa zbierajú vyhlásenia o pod-

pore od dňa nasledujúceho po dni registrácie navrhovanej iniciatívy občanov, a to v lehote, 

ktorá nie je dlhšia ako dvanásť mesiacov. 

V prípade vyzbierania potrebného počtu vyhlásení o podpore od signatárov v stanove-

nej lehote predložia organizátori v zmysle čl. 8 a čl. 15 nariadenia o IO vyhlásenia o podpore 

na overenie tým príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za koordináciu procesu 

overovania a za doručenie osvedčení, ktoré oznámili jednotlivé členské štáty Komisii. 

V nadväznosti na získanie osvedčení a za predpokladu dodržania príslušných postupov usta-

novených v nariadení o IO môžu organizátori predložiť iniciatívu občanov Komisii, ktorá ju 

bezodkladne uverejní v registri, prijme organizátorov za účelom vysvetlenia jednotlivých otá-

zok, ktoré sú predmetom iniciatívy občanov, a do troch mesiacov uvedie v oznámení svoje 

právne a politické závery, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, ako aj odôvodnenie, 

prečo opatrenia prijme či neprijme.
18

 V rámci uvedenej trojmesačnej lehoty sa podľa čl. 11 

nariadenia o IO poskytne organizátorom možnosť prezentovať iniciatívu občanov na verej-

nom vypočutí v Európskom parlamente, prípadne spoločne s inými inštitúciami a orgánmi 

Únie. 

 

IV. Petičné právo k Európskemu parlamentu 

 

Podľa čl. 20 ods. 2 písm. d) ZFEÚ, ako aj druhej vety čl. 24 ZFEÚ, ktoré sú zahrnuté v 

druhej časti Zmluvy zaoberajúcej sa nediskrimináciou a občianstvom Únie, má každý občan 

Únie petičné právo obrátiť sa na Európsky parlament podľa čl. 227 ZFEÚ. Ten následne bliž-

šie konkretizuje, že nielen občan Únie, ale každá fyzická či právnická osoba s bydliskom ale-

bo sídlom zaregistrovaným v členskom štáte, má právo buď individuálne, alebo spoločne 

s ďalšími občanmi alebo osobami predložiť Európskemu parlamentu petíciu vo veci, ktorá sa 

ich priamo dotýka a ktorá spadá do pôsobnosti Únie. Podobne, aj keď v zjednodušenej podo-

be, opakuje toto ustanovenie aj čl. 44 Charty základných práv EÚ (ďalej aj ako „Charta“), 

ktorý je súčasťou hlavy V označenej názvom „občianstvo“.
19

 Keďže práva vyplývajúce z toh-

to ustanovenia sú rovnako predmetom zakladajúcich zmlúv, vykonávajú sa podľa čl. 52 ods. 2 

Charty za podmienok a v medziach vymedzených týmito zmluvami. Napriek tomu, že Vy-

svetlivky k Charte základných práv v tejto súvislosti priamo odkazujú na čl. 20 a čl. 227 

ZFEÚ, bližšie podmienky uplatnenia týchto práv príslušné ustanovenia neobsahujú.
20

 Petičné 

právo k Európskemu parlamentu je tak v súčasnosti detailne upravené v čl. 201-203 Rokova-

cieho poriadku Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „RP EP“).
21

 

Petícia určená Európskemu parlamentu musí podľa čl. 201 ods. 2 a 5 RP EP spĺňať na-

sledujúce náležitosti: musí obsahovať meno, štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska kaž-

dého predkladateľa petície a musí byť napísaná v úradnom jazyku Európskej únie.
22

 V prípa-

de, že bola petícia napísaná v inom jazyku, Parlament sa ňou zaoberá len za podmienky, ak 

                                                 
17

 Článok 7 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov. 
18

 Článok 9 a čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov. 
19

 Charta základných práv Európskej únie, Ú. v. EÚ C 303 zo 14. decembra 2007, s. 1-16. 
20

 Vysvetlivky k Charte základných práv Európskej únie, Ú. v. C 303 zo 14. decembra 2007, s. 17-35. Slovenské 

vydanie obsahuje vo vysvetlivkách k čl. 44 chybu, keď v prvej vete odkazuje okrem čl. 20 na čl. 27 a nie na čl. 

227 Charty základných práv Európskej únie. 
21

 Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, 7. volebné obdobie,  júl 2012. 
22

 Európska únia má v súčasnosti dvadsaťtri úradných jazykov, a to anglický, bulharský, český, dánsky, estón-

sky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, 

portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk. 
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k nej predkladateľ petície priloží preklad v úradnom jazyku. V takomto prípade sa však ko-

rešpondencia Parlamentu s predkladateľom petície uskutočňuje v úradnom jazyku, v ktorom 

bol napísaný preklad petície. Predsedníctvo Európskeho parlamentu môže rozhodnúť o tom, 

že petície, ako aj korešpondencia s predkladateľmi, môžu byť napísané v iných jazykoch pou-

žívaných v členskom štáte. Ak petíciu podpísali viaceré fyzické či právnické osoby, signatári 

určia podľa čl. 201 ods. 3 RP EP zástupcu a náhradníkov, ktorí sa následne považujú za pred-

kladateľov petície. V prípade, že k takémuto určeniu signatári nepristúpili, považuje sa za 

predkladateľa petície prvý signatár alebo iná vhodná osoba. Každý predkladateľ pritom môže 

kedykoľvek odstúpiť od podpory petície. Ak od jej podpory odstúpia všetci jej predkladatelia, 

stáva sa petícia v zmysle druhej vety čl. 201 ods. 4 RP EP neplatnou. 

Ak petícia spĺňa uvedené podmienky, zapíše sa do registra a predseda Európskeho par-

lamentu ju pridelí výboru pre petície, ktorý posúdi jej prípustnosť podľa čl. 227 ZFEÚ. 

V prípade, že nie je možné v tejto súvislosti vo výbore dosiahnuť dohodu, petícia sa v zmysle 

čl. 201 ods. 7 RP EP vyhlási za prípustnú aj na základe žiadosti aspoň jednej štvrtiny jeho 

členov. Prípustné petície, ktoré môžu mať formu sťažnosti, žiadosti, či návrhu, ďalej posudzu-

je podľa čl. 202 RP EP gestorský výbor, a to v rozprave na pravidelnej schôdzi alebo písom-

ným postupom. V tejto súvislosti môže výbor požiadať o stanoviská iné výbory, vypracovať 

v súlade s čl. 48 ods. 1 RP EP iniciatívnu správu, alebo predložiť Parlamentu stručný návrh 

uznesenia.
23

 Ďalej môže pri preskúmavaní petície, zisťovaní skutočností, či hľadaní riešenia, 

zorganizovať prieskumné návštevy dotknutého členského štátu alebo regiónu, požiadať Ko-

misiu o poskytnutie relevantných dokumentov alebo informácií, a to najmä o uplatňovaní či 

dodržiavaní právnych predpisov Únie.
24

 Podľa čl. 202 ods. 7 RP EP môže výbor požiadať 

predsedu Parlamentu o postúpenie jeho stanoviska alebo odporúčania Komisii, Rade alebo 

príslušnému orgánu členského štátu, aby prijali opatrenia, alebo sa vyjadrili. Informácia o 

skončení a uzavretí posudzovania petície sa v súlade s čl. 202 ods. 9 RP EP poskytne jej pred-

kladateľovi, pričom sa mu navyše oznámi aj rozhodnutie prijaté výborom a dôvody jeho prija-

tia. 

 

V. Vplyv európskej iniciatívy občanov  

na petičné právo k Európskemu parlamentu 

 

V súvislosti so zavedením európskej iniciatívy občanov bol do Rokovacieho poriadku 

Európskeho parlamentu doplnený čl. 203a RP EP, ktorý rieši dve situácie jej eventuálneho 

vplyvu na petičné právo. V prvom prípade sa môže obsah európskej iniciatívy občanov pre-

krývať s jednou alebo viacerými sťažnosťami, žiadosťami alebo návrhmi podanými formou 

petície. Z tohto dôvodu overí výbor zodpovedný za otázky petícií v nadväznosti na informá-

ciu, ktorá sa poskytne Parlamentu o predložení návrhu právneho aktu podľa čl. 11 ods. 4 ZEÚ 

a v súlade s nariadením o IO, či táto ovplyvní jeho činnosť. V prípade potreby informuje vý-

bor následne tých predkladateľov petícií, ktorí predložili petície týkajúce sa súvisiacich zále-

žitostí. Druhý prípad predpokladá možnosť preskúmania iniciatívy občanov zaregistrovanej 

v súlade s čl. 4 nariadenia o IO, ktorá z dôvodu nedodržania všetkých stanovených postupov 

a podmienok zakotvených v čl. 9 nariadenia o IO nemôže byť predložená Komisii, výborom 

zodpovedným za otázky petícií s cieľom prípadného primeraného uplatnenia ustanovení Ro-

kovacieho poriadku Európskeho parlamentu o petíciách (čl. 201-203 RP EP). 
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 Článok 202 ods. 2 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. 
24

 Článok 202 ods. 5-6 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. 
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VI. Záver 

 

Lisabonská zmluva, ktorá predstavuje poslednú revíziu zakladajúcich zmlúv, vyzdvih-

la doplnením ustanovení o demokratických zásadách Únie význam účasti občanov EÚ na jej 

demokratickom fungovaní formou zastupiteľskej a participačnej demokracie a tým súčasne aj 

úlohu občianstva Únie vo všeobecnosti. Článok 10 ods. 3 ZEÚ v tejto súvislosti zdôrazňuje, 

že každý občan Únie má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie, pričom roz-

hodnutia sa musia prijímať čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi. Na úrovni Únie sú 

občania priamo zastúpení poslancami v Európskom parlamente, ktorí sú nimi volení vo vše-

obecných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním. V rámci ustanovení o demo-

kratických zásadách Únie spomína čl. 11 ods. 4 ZEÚ európsku iniciatívu občanov, ktorá bola 

do oboch zakladajúcich zmlúv doplnená až na základe Lisabonskej zmluvy.
25

 Významné 

v tejto súvislosti je aj petičné právo, ktoré dáva občanom Únie možnosť adresovať Európske-

mu parlamentu sťažnosť, žiadosť alebo návrh dotýkajúci sa či už verejného alebo súkromného 

záujmu. Význam zdôraznenia účasti občanov Únie na jej demokratickom fungovaní je pritom 

potrebný najmä vzhľadom na stále aktuálnu otázku demokratického deficitu EÚ. 
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Summary 
 

The paper examines importance of citizenship of the European Union while taking 

into account democratic principles which were added to the Treaty on EU by the Lisbon 

Treaty. It points out the manner by which citizens of the Union participate at its functioning 

through a form of representative and participatory democracy. Within this context, it espe-

cially discusses the representation of Union citizens in the European Parliament, the citizens´ 
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right of initiative towards the European Commission (European citizens´ initiative) and their 

right to petition towards the European Parliament. 
 

Kľúčové slová: občianstvo, Európska únia, volebné právo, demokracia, zásady, iniciatíva, 

petičné právo. 
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Pojmový aparát pracovného práva  

(súčasný vývoj z hľadiska teórie a praxe) 
 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Úvod 

 

 Ak pripustíme, že na určitom stupni vývoja spoločnosti vzniká právo, tak môžeme 

zároveň konštatovať, že vývoj práva na konkrétnom území (zo systematického hľadiska) 

spravidla smeruje k sformovaniu príslušného právneho poriadku, v rámci ktorého sú jednotli-

vé právne odvetvia kategorizované podľa individuálnych kritérií (hmotnoprávne, procesnop-

rávne, súkromnoprávne, verejnoprávne, zmiešané atď.). Rovnako platí, že každé právne od-

vetvie definuje expressis verbis väčšinu svojich základných právnych inštitútov (pojmov) na 

terminologickej úrovni, aby eliminovalo, resp. maximálne obmedzilo, viaceré nežiaduce fak-

tory (napr. výkladové problémy a s nimi spojenú právnu neistotu subjektov právnych vzťa-

hov). Rámcový pojmový aparát akéhokoľvek právneho odvetvia preto možno v zásade klasi-

fikovať ako jeho neopomenuteľný vnútorný mechanizmus, bez ktorého je fungovanie právne-

ho odvetvia pomerne komplikované až nemožné.  

Takéto vnútorné prostredie je však značne „živé“, keďže ho ovplyvňuje nielen pokra-

čujúci vývoj spoločnosti na všetkých úrovniach, ale aj legislatívne zmeny, ktoré sú neraz dy-

namické (napr. pri členstve krajiny v nadnárodných zoskupeniach), a to aj v oblasti samotné-

ho vnútroštátneho práva (napr. Zákonník práce ako základný právny predpis pre výkon závis-

lej práce v podnikateľskej sfére je novelizovaný v priemere každého 5 a ½ mesiaca). Na dru-

hej strane časť pojmového aparátu právneho odvetvia obsahuje „klasické“ právne inštitúty 

(napr. ak ide o označenie zmluvných typov a ich zmluvných strán, príp. niektorých zákonom 

požadovaných náležitostí), ktorých terminologické vymedzenie môže vykazovať dlhodobú 

stabilitu (napr. pracovná zmluva je už od obdobia starovekého Ríma vnímaná ako dvojstranný 

a konsenzuálny právny úkon, na základe ktorého zamestnanec poskytuje za odmenu zamest-

návateľovi svoju pracovnú silu).
1
 

V právnom systéme Slovenskej republiky plní pracovné právo nezastupiteľné miesto. 

Pracovná legislatíva totiž ustanovuje všeobecné aj osobitné podmienky, v zmysle ktorých 

dochádza k výkonu závislej práce v podnikateľskej (výrobnej), resp. nepodnikateľskej (nevý-

robnej) sfére.
2
 Zákonodarstvo na úseku pracovného práva týmto predstavuje jeden z rozhodu-

júcich determinantov „výkonnosti“ ekonomiky Slovenskej republiky, resp. „funkčnosti“ or-

gánov jej verejnej správy. V uvedených sférach je zároveň konštituovaný normatívny termi-

nologický aparát, ktorý možno klasifikovať ako základný a nezrušiteľný.  

Napriek tejto skutočnosti sa predovšetkým v aplikačnej praxi, ale tiež v súdnej judika-

túre, vyskytujú viaceré „zaužívané“ a „zľudovené“ termíny, ktoré možno označiť ako proble-

matické, keďže obsahovo nemusia byť v súlade s pojmami, ktoré v porovnateľných situáciách 

uplatňujú jednotlivé právne predpisy. Tu môže ísť napr. o nesprávne označenie subjektov pra-

covnoprávnych vzťahov pojmom „pracovník“ (namiesto zákonom potvrdeného pojmu „za-

mestnanec“), príp. nepresné označovanie niektorých druhov pracovného pomeru („plný úvä-

zok“, „čiastočný úväzok“, pričom lege artis sa jedná o „pracovný pomer v rozsahu ustanove-

ného týždenného pracovného času“ a „pracovný pomer na kratší pracovný čas“), alebo niekto-

ré ďalšie súvislosti (napr. zbytočný dualizmus v pojmoch „plat“ a „mzda“ by mohol byť od-

stránený uplatňovaním univerzálneho výrazu „odmena za výkon závislej práce“).  

                                                 
1
 Porovnaj napr. Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M.: Základy rímskeho práva. Bratislava : VO PF UK, 1997, s. 

368 a nasl. 
2
 V oblasti nepodnikateľskej (nevýrobnej) sféry sa právna regulácia výkonu závislej práce realizuje napr. na 

základe zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
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Obsah základných pojmov pracovného zákonodarstva v kontexte jeho historickej ge-

nézy dotvára(-la) tiež rozhodovacia činnosť rôznych súdnych inštancií. Významný prínos 

judikatúry Súdneho dvora Európskej únie spočíva z tohto hľadiska napr. v precíznom defino-

vaní pojmov „závislá práca“ a „zamestnanec“, a to predovšetkým s ohľadom na ich nekompa-

tibilitu s pojmami „práca“ (ak je vykonávaná v zmysle vybraných zmluvných typov občian-

skeho a obchodného práva) a „osoba samostatne zárobkovo činná“ (t. j. živnostník, podnika-

teľ atď.). Ďalšie významné pracovnoprávne pojmy (napr. „diskriminácia“) výslovne vymedzil 

právny systém Európskej únie, ako aj dokumenty prijaté Medzinárodnou organizáciou práce.
3
 

Pojmový aparát pracovného práva však nemožno posudzovať výlučne so zreteľom na pojmy, 

ktoré pracovné zákonodarstvo na normatívnej úrovni aktuálne uznáva alebo v minulosti uzná-

valo (išlo by o reštriktívne chápanie). Sme toho názoru, že jeho súčasť tvoria tiež pojmy, kto-

ré nie sú legislatívne vymedzené a ani nie je potrebné normatívne ich smerom pro futuro kon-

kretizovať, napriek tomu sú pevnou súčasťou napr. trhu práce (extenzívne chápanie) – tu je 

možné poukázať na situáciu, kedy do pracovnej inzercie „prenikajú“ inojazyčné výrazy pre-

važne anglického pôvodu, a to tak v nadväznosti na označenie povolania (napr. „key account 

manager“), ako aj jeho charakteristiku (napr. „door-to-door“, „job-hopper“).  

 

II. Rôzne „problematické“ pojmy 

(právne predpisy kontra aplikačná prax) 

 

 V aplikačnej praxi je zaužívané na označenie fyzickej osoby, ktorá vykonáva závislú 

prácu v prospech inej fyzickej alebo právnickej osoby (v pracovnoprávnych alebo v obdob-

ných pracovných vzťahoch na základe a za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve), 

používanie pojmov „pracovník“, ako aj „zamestnanec“ (tento terminologický „rozkol“ po-

stihuje dokonca obe základné oblasti výkonu závislej práce – podnikateľskú, t. j. výrobnú 

sféru a nepodnikateľskú, t. j. nevýrobnú sféru). V zásade možno konštatovať, že tieto pojmy 

sú vo sfére praxe spravidla vnímané ako obsahové synonymá, pričom nezriedka sa stáva, že 

s týmito pojmami je spájaný aj výkon práce, ktorá vôbec nemá charakter závislej práce, avšak 

dochádza k nej na základe rôznych zmluvných typov z prostredia obchodného alebo občian-

skeho práva (napr. zmluva o dielo, mandátna zmluva, príkazná zmluva, sprostredkovateľská 

zmluva, komisionárska zmluva atď.). S aplikovaním pojmu „pracovník“, resp. „zamestna-

nec“, sa takto môžeme stretnúť vo vzťahu k viac ako 6 zmluvným typom, ktorých originálny 

pôvod je z hmotnoprávneho hľadiska v rôznych právnych odvetviach, a to tak súkromnopráv-

nych (napr. občianske právo), ale tiež v zmiešanom právnom odvetví (pracovné právo) – už tu 

možno v náznakoch vypozorovať vzájomnú nekompatibilitu charakteru príslušných právnych 

vzťahov (dispozitívnosť súkromného práva oproti intenzívnejším zásahom zákonodarcu do 

zmiešaného právneho odvetvia). S uvedenou skutočnosťou bezprostredne súvisí skúmanie 

dôvodnosti existencie pojmu „pracovník“, keďže všetci účastníci uvedených zmluvných ty-

pov sú pomenovaní výslovne zo strany rôznych právnych predpisov, ale nikdy nie ako „pra-

covník“, príp. „pracovníci“. 

 Pojem „pracovník“ alebo „pracovníčka“ nemá legislatívnu oporu v Zákonníku práce, 

napriek tomu ho niektoré právne predpisy alebo vykonávacie právne predpisy v rámci vnútro-

štátneho práva Slovenskej republiky predsa len uplatňujú
4
 (judikatúra Súdneho dvora Európ-

                                                 
3
 V normotvorbe uvedených inštitúcií sú definované viaceré formy diskriminácie (napr. priama diskriminácia, 

nepriama diskriminácia)  – univerzálna definícia tu však chýba. 
4
 S pojmom „pracovník“ je možné sa stretnúť v niektorých starších normatívnych právnych aktoch (napr. naria-

denie vlády Československej socialistickej republiky č. 99/1987 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov 

medzinárodných hospodárskych organizácií), alebo pri nepresných úradných prekladoch legislatívy Európskej 

únie (pozri napr. www.eur-lex.eu a nekoncepčné prekladanie anglických pojmov „worker“ a „employee“), rov-

nako však aj v aktuálne účinných právnych predpisoch (napr. zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdra-

votnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskor-

http://www.eur-lex.eu/
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skej únie však systematicky poukazuje na nutnosť výslovne definovať pojem „závislá práca“ 

a jej zmluvných účastníkov v porovnaní s inými subjektmi, ktoré môžu vykonávať „prácu“, 

ako napr. osoba samostatne zárobkovo činná, pozn.) – Zákonník práce (§ 11), ako základný 

pracovnoprávny kódex, s ohľadom na označenie subjektu pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je 

vo vzťahu podriadenosti, ale definuje výhradne pojem „zamestnanec“ (analogicky postupujú 

aj právne predpisy v oblasti nepodnikateľskej sféry, a to napr. zákon č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe v znení neskorších predpisov).
5
 Zároveň platí, že tento pojem nemožno kon-

krétne používať na akúkoľvek oblasť alebo právny vzťah, kde dochádza k výkonu „práce“ (vo 

všeobecnom chápaní, tzn. či už „závislej práce“ alebo iba „práce“), pretože „pracovník“ v 

pracovnoprávnych alebo obdobných pracovných vzťahoch by bol vo vzťahu podriadenosti k 

zamestnávateľovi (hoci zákonodarca by konštituoval v jeho prospech rôzne „kompenzačné“ 

právne inštitúty), na druhej strane „pracovník“ v občianskoprávnych vzťahoch by bol vo 

vzťahu rovnosti k druhému zmluvnému partnerovi, tzn. bez akejkoľvek „legislatívno-

kompenzačnej“ podpory – pojem „pracovník“ uznaný de iure (a konkrétne aplikovaný 

v rôznych právnych vzťahoch) by týmto zakladal nepriamu diskrimináciu, keďže v porovna-

teľnej situácii by sa s rovnakým subjektom zaobchádzalo rozdielnym spôsobom (táto axióma 

vylučuje ad hoc záver o tom, že uplatňovanie pojmu „pracovník“ môže byť konkrétne vo 

vzťahu k uvedeným druhom právnych vzťahov). 

 Objektívne (v zmysle existujúcej legislatívy) treba pripustiť, že subjektový status fy-

zickej osoby, ktorá vykonáva „prácu“ alebo „závislú prácu“, môže byť rôzny (zamestnanec, 

mandatár, príkazník, zhotoviteľ, atď.). Uvedené platí dokonca aj v prípade, ak fyzická osoba 

nemá uzatvorený žiadny zmluvný vzťah s inou fyzickou alebo právnickou osobou (uchádzač 

o zamestnanie, osoba dobrovoľne nezamestnaná, atď.). Akým spôsobom je však potrebné, ak 

je to vôbec možné, v týchto súvislostiach interpretovať pojem „pracovník“ ?  Sme toho názo-

ru, že tento pojem by bolo vhodné vykladať nasledovne, po prvé, pri liberálnejšom a voľnej-

šom prístupe (a po zohľadnení dobrých mravov)
6
 sa dajú pojmy „pracovník“ a „zamestnanec“ 

považovať za synonymá
7
 (v opačnom prípade by mohlo dochádzať k situáciám, kedy fyzická 

osoba ako „pracovník“ odpracovala napr. niekoľko desiatok rokov, avšak s ohľadom na sku-

točnosť, že závislú prácu môže vykonávať výlučne „zamestnanec“, išlo by o nelegálnu prácu, 

teda prácu, ktorá sa – okrem iného – nezapočítava ani pre účely určenia výšky starobného 

dôchodku zo strany Sociálnej poisťovne), po druhé, s pojmom „pracovník“ je možné stotožniť 

(za podmienok uvedených v predchádzajúcom) aj všetky fyzické osoby, ktoré vykazujú 

v plnom rozsahu jednotlivé zložky pracovnoprávnej subjektivity, a to bez ohľadu na fakt, či 

majú založený pracovnoprávny vzťah („zamestnanec“) alebo nemajú založený pracovnopráv-

ny vzťah (napr. „osoba dobrovoľne nezamestnaná“),
8
 po tretie, pod pojmom „pracovník“ 

možno rozumieť všetky subjekty pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov, ktoré 

vykonávajú „závislú prácu“, ako aj všetky subjekty občianskoprávnych vzťahov a obchod-

noprávnych vzťahov, ktoré vykonávajú „prácu“,
9
 po štvrté, pod pojmom „pracovník“ je nutné 

chápať všetky subjekty (fyzické osoby) právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré majú 

právnu subjektivitu príslušného právneho odvetvia (pracovného práva, občianskeho práva, 

                                                                                                                                                         
ších predpisov) – hoci podľa § 3 ods. 4 písm. a) uvedeného zákona sa zdravotnícke povolanie vykonáva 

v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu! 
5
 Pojem „zamestnanec“ je tu prevzatý v súlade so subsidiárnou a delegovanou pôsobnosťou Zákonníka práce. 

6
 Pozri § 15 Zákonníka práce. 

7
 Reštriktívny výklad (v tomto prípade predstavujú synonymá iba pojmy „pracovník“ a „zamestnanec“). 

8
 Vyplňujúci výklad medzi extenzívnym a reštriktívnym prístupom (tu možno pojmy „pracovník“, „zamestna-

nec“, „osoba dobrovoľne nezamestnaná“, „uchádzač o zamestnanie“ kvalifikovať v zásade ako príbuzné). 
9
 Extenzívny výklad (v tejto situácii majú viaceré pojmy – „zamestnanec“, „pracovník“, „zhotoviteľ“, „príkaz-

ník“, „mandatár“, atď. – povahu synoným). 
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obchodného práva), a to bez ohľadu na skutočnosť, či na základe konkrétneho zmluvného 

typu ide alebo môže ísť o výkon „závislej práce“, resp. „práce“.
10

 

 Napriek uvedeným úvahám považujeme za dôležité ešte raz zdôrazniť, že pojem „pra-

covník“ (na rozdiel od pojmu „zamestnanec“) nie je výslovne definovaný v Zákonníku práce 

a ani v žiadnom ďalšom pracovnoprávnom predpise. Definovanie pojmu pracovník takto 

ostáva výlučne na teórii vedy pracovného práva, príp. súdnej judikatúre. Bazálne definičné 

znaky je možné kumulovať (v závislosti od príslušného výkladu), domnievame sa, nasledov-

ne: vždy ide o fyzickú osobu, ktorá vykonáva v príslušných právnych vzťahoch „závislú prá-

cu“ alebo „prácu“, resp. fyzickú osobu, ktorá disponuje právnou subjektivitou určenou Zá-

konníkom práce, Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonník, avšak aktuálne „zá-

vislú prácu“ ani „prácu“ nemusí vykonávať. Na druhej strane pojem „zamestnanec“ je defino-

vaný v znení § 11 Zákonníka práce, tento pojem však rozvíja aj ustanovenie § 40 Zákonníka 

práce, kde sa nachádzajú jeho rôzne mutácie (napr. osamelý zamestnanec, „mladistvý zamest-

nanec“, „porovnateľný zamestnanec“, atď.). Pokiaľ pojem „zamestnanec“ je možné prepojiť s 

jednotlivými znakmi závislej práce (§ 1 ods. 2 Zákonníka práce), v prípade „pracovníka“ by 

malo byť aktívne negatívne vymedzenie závislej práce (§ 1 ods. 3 Zákonníka práce). 

 Pojem „zamestnanec“ by mal mať konštantný obsah. Je dôležité, aby z jeho vymedze-

nia bolo zrejmé, voči ktorými iným pojmom sa vyhradzuje. Aplikovanie pojmu „pracovník“ 

takto môže pôsobiť pomerne zmätočne. Narušenie definície pojmu „zamestnanec“ a jej zlu-

čovanie, či už parciálne alebo celkové, s pojmom „pracovník“, nemá podľa nášho názoru svo-

je opodstatnenie. Pojem „pracovník“ by mal byť pojmom, ktorý je v pracovnom práve neprí-

pustný a nezlučiteľný so žiadnym iným pojmom. Túto skutočnosť podporuje aj presné norma-

tívno-statusové označenie fyzickej osoby v pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťa-

hoch, a to bez ohľadu na skutočnosť, v akej situácii sa ocitne. Striktný formálny výklad v prí-

pade, ak závislú prácu vykonáva pracovník, by mal smerovať k absolútnej neplatnosti takého-

to právne vzťahu.
11

 Pojem „pracovník“ nemá svoje miesto ani v Ústave Slovenskej republiky, 

hoci tá nie vždy (v súvislosti s pracovnoprávnymi a obdobnými pracovnými vzťahmi) použí-

va pojem „zamestnanec“ (v kontexte článkov 12, 35-38 ide napr. o pojmy „všetci“, „ľudia“, 

„ženy“, „mladiství“, „osoby zdravotne postihnuté“). Vylúčenie pojmu „pracovník“ z pracov-

ného zákonodarstva tiež potvrdzuje znenie článku 2 základných zásad Zákonníka práce („zá-

sada  zmluvnosti“) – tu sa predpokladá založenie pracovnoprávneho vzťahu na základe súhla-

su fyzickej osoby (zamestnanca) a fyzickej alebo právnickej osoby (zamestnávateľa). 

V rovine hmotnoprávnej ani procesnoprávnej nie je ochrana práv garantovaná „pracovníkovi“ 

– príkladom v tejto súvislosti sú aj rôzne právne predpisy mimo sféry pracovného práva (Ob-

čiansky súdny poriadok, Trestný zákon, Zákon o vysokých školách a pod.). 

 Podobné terminologické problémy ako pri pojmoch „zamestnanec“ a „pracovník“ spô-

sobuje v aplikačnej praxi aj označovanie niektorých druhov pracovného pomeru – tu je žiadu-

ce skúmať v pracovných zmluvách napr. používanie laického pojmu „plný úväzok“ (správne 

má byť „pracovný pomer v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času“)
12

 alebo 

„čiastočný úväzok“ (správne má byť „pracovný pomer na kratší pracovný čas“).
13

 Predovšet-

kým pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas ide o explicitnú terminológiu Zákonníka 

práce, ktorá je doslovne potvrdená v názve § 49 jeho znenia. Ako však postupovať v prípade, 

ak sa účastníci dohodnú (predpokladajme, že prejav ich vôle nebude mať inak žiadnu ďalšiu 

vadu) na pracovnom pomerne na čiastočný úväzok? Je zrejmé, že takýto „odklon“ môžu do 

určitej miery „ospravedlňovať“ dobré mravy, ktoré sú v pracovnom práve s ohľadom na okol-

nosti, za ktorých sa realizuje prejav vôle, právne záväzné (§ 15 Zákonníka práce). Tu možno 

                                                 
10

 Najextenzívnejší výklad, ktorý subsumuje všetky ostatné výklady do jedného celku. 
11

 Porovnaj s § 17 Zákonníka práce. 
12

 Pozri § 85 ods. 8 Zákonníka práce. 
13

 Pozri § 49 Zákonníka práce. 



207 

 

dôvodne predpokladať, že príslušný orgán verejnej správy (všeobecný súd, inšpekcia práce, 

atď.) by v prípade kvalifikovania čiastočného úväzku vyslovil záver o tom, že v zásade ide 

o synonymum (z hľadiska obsahu) pracovného pomeru na kratší pracovný čas. Avšak vzhľa-

dom na skutočnosť, že nie je možné prezumovať rozhodnutie orgánu verejnej správy, vylúčiť 

nemožno ani rozhodnutie o tom, že takýto pracovný pomer je relatívne neplatný (aktuálna by 

bola finančný sankcia voči zamestnávateľovi – pokuta), resp. absolútne neplatný (v tomto 

prípade by sankcia za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie mohla postihnúť oboch 

účastníkov), a to najmä v tom prípade, ak by okrem obsahu právneho vzťahu, bola dôsledne 

skúmaná aj jeho forma. Podľa § 17 ods. 2 Zákonníka práce totiž platí, že absolútne neplatný 

je taký právny úkon, ktorý sa neurobil vo forme predpísanej Zákonníkom práce.  

Pojmy „plný úväzok“ a „čiastočný úväzok“ by však mali kolidovať (hoci v skutočnosti 

tak tomu úplne nie je) aj s ďalším ustanovením Zákonníka práce – negatívnym vymedzením 

závislej práce (§ 1 ods. 3). V pracovnom práve sa uplatňuje princíp numerus clausus zmluv-

ných typov, tzn. ich faktické obmedzenie. Definícia závislej práce z negatívneho hľadiska 

vylučuje možnosť výkonu závislej práce v obchodnoprávnych a občianskoprávnych zmluv-

ných typoch. Toto obmedzenie, domnievame sa, nie je celkom dostatočné, keďže by malo 

vylúčiť všetky právne vzťahy, okrem pracovnoprávnych, resp. obdobných pracovných vzťa-

hov. K druhom právnych vzťahov, ktoré je potrebné dôslednejšie eliminovať, takto patria aj 

hybridné zmluvné typy – sme toho názoru, že v prípade plného alebo čiastočného úväzku by 

mohlo ísť práve o tento druh právnych (zmluvných) vzťahov. Opačným (a o niečo jednoduch-

ším) riešením by bolo potvrdenie pracovnej zmluvy ako výlučného zmluvného typu pre vý-

kon závislej práce a v nadväznosti aj jej jednotlivých mutácií (druhov). Problematickosť „le-

gitímnosti“ plného alebo čiastočného úväzku spôsobuje tiež „konflikt“ medzi obmedzenosťou 

(uzavretosťou) zmluvných typov v pracovnom práve a zásadou „dovolené je všetko, čo nie je 

zakázané“ (táto zásada je prípustná v súkromnoprávnych odvetviach, naopak, zakázaná vo 

verejnoprávnych odvetviach, jej uplatňovanie v pracovnom práve ako v zmiešanom právnom 

odvetví, je preto pomerne komplikované). Táto stručná analýza nás priviedla k záveru, že 

najmä s ohľadom na právnu istotu účastníkov pracovnoprávnych a obdobných pracovných 

vzťahov, by bolo vhodné smerom pro futuro vybudovať a uplatňovať univerzálnu (neroztrieš-

tenú) terminologickú koncepciu všetkých druhov pracovného pomeru. 

Ďalší „zľudovený“ termín v praxi predstavuje pojem „diskriminácia“, resp. ak ho vy-

jadríme na úrovni právnej požiadavky, ide o termín „zákaz diskriminácie“. Medzi laickou 

verejnosťou, ale čo je závažnejšie, neraz aj v odborných textoch, dochádza k zamieňaniu 

pojmov „diskriminácia“ a „nerovnaké zaobchádzanie“, resp. má sa za to, že tieto pojmy pred-

stavujú obsahové synonymá. Dôvody takéhoto stavu je možné identifikovať vo viacerých 

skutočnostiach: po prvé, oba uvedené pojmy nie sú definované v žiadnom právnom predpise 

(tieto pojmy však čiastočne vymedzuje napr. judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, po-

zn.), po druhé, v spoločnosti (žiaľ) dlhodobo pretrváva pomerne intenzívna tendencia, aby 

akékoľvek (alebo aspoň väčšina) nerovnaké zaobchádzanie, ktoré je určitému subjektu (fyzic-

kej osobe alebo právnickej osobe) na ujmu, bolo označované za zákonom zakázanú diskrimi-

náciu (hoci v skutočnosti o diskrimináciu vôbec nemusí ísť), po tretie, právne relevantné roz-

líšenie diskriminácie od nerovnakého zaobchádzania je v kontexte článku 12 Ústavy Sloven-

skej republiky (horizontálny vs. vertikálny účinok) pre väčšinu populácie natoľko nejednoz-

načné až komplikované, že o pochopenie tohto rozdielu nemá záujem, rezignuje pri jeho skú-

maní, príp. postupuje spôsobom, že nerovnaké zaobchádzanie a diskrimináciu vzájomne sto-

tožňuje, a to takmer bez výnimky. 

  Precízne vymedzenie skúmaných pojmov, ak nie na zákonnej úrovni, tak aspoň vo 

sfére právnej teórie, môže byť nápomocné pri ich správnom rozlišovaní. Aplikačná prax totiž 

naznačuje, že predovšetkým v oblasti pracovnoprávnych a obdobných pracovných vzťahov by 

mala byť táto identifikácia zrozumiteľnejšie, pretože v mnohých prípadoch, ak sa napr. za-
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mestnanec (najskôr iba ústne) voči zamestnávateľovi ohradí proti diskriminácii z jeho strany, 

pričom sa o diskrimináciu v skutočnosti nejedná, dochádza k situácii, kedy už zrealizované 

verbálne namietnutie diskriminácie naruší vzťahy medzi účastníkmi natoľko, že ich zmluvný 

vzťah môže stratiť všetku perspektívu (a písomné namietanie diskriminácie je následne irele-

vantné, keďže išlo iba o nerovnaké zaobchádzanie). Akým spôsobom je preto potrebné postu-

povať, ak chceme bez pochybností určiť, či v konkrétnom prípade musí dotknutý subjekt str-

pieť nerovnaké zaobchádzanie alebo môže pred diskrimináciou využiť niektorú z procesných 

možností ochrany? 

Z terminologického hľadiska je možné pojem „diskriminácia“ definovať pozitívne aj 

negatívne, keďže platí, že nie každé nerovnaké zaobchádzanie je zakázané zákonom, naopak, 

niektoré nerovnaké zaobchádzania zákonodarca výslovne podporuje (pozitívna diskriminá-

cia). Z dôvodu, aby sa pozitívna diskriminácia nezmenila na negatívnu diskrimináciu, musia 

ju „ospravedlňovať“ hmotnoprávne podmienky jej uplatňovania – tie je možné subsumovať 

do skupiny charakteristík, ako napr. dočasnosť, dôvodnosť, primeranosť, nevyhnutnosť, prí-

slušný právny vzťah alebo oblasť. Ak teda pripustíme, že niektoré nerovnaké zaobchádzania 

môžu byť legitímne, ktoré nerovnaké zaobchádzanie je žiaduce zakázať? (..pretože iba také 

nerovnaké zaobchádzanie, ktoré je zákonom zakázané, je možné klasifikovať ako diskriminá-

ciu..) Tu je odpoveď pomerne jednoduchá – výhradne také nerovnaké zaobchádzania, v kto-

rých v horizontálnej rovine (t. j. pri vzájomných vzťahoch medzi fyzickými a právnickými 

osobami) alebo vo vertikálnej rovine (t. j. pri vzťahu orgánov verejnej správy voči fyzickým a 

právnickým osobám) došlo k porušeniu niektorého z chránených dôvodov v zákonom urče-

nom právnom vzťahu alebo oblasti.
14

 Pokiaľ relativizovanie horizontálneho účinku je logické, 

aby sa predišlo uplatňovaniu zákazu diskriminácie napr. v súkromnoprávnych odvetviach, pri 

vertikálnom účinku je nutné pripustiť, že by ho bolo vhodné interpretovať v absolútnom chá-

paní (rozhodujúca skutočnosť by spočívala výlučne v porušení chráneného dôvodu zo strany 

povinného subjektu – tzn. orgánu verejnej správy). 

Stále aktuálne terminologické problémy pracovného práva môžeme zamerať aj na nie-

ktoré ďalšie pojmy. Široká verejnosť si napr. zaužívala zamieňať výrazy „mzda“ a „plat“, 

príp. ich považuje obsahovo za identický pojem. Na základe viacerých právnych predpisov sa 

uplatňuje pravidlo (terminus technicus), že zamestnancovi v podnikateľskej (výrobnej) sfére 

je zamestnávateľ za výkon závislej práce povinný poskytnúť mzdu, zatiaľ čo v nepodnikateľ-

skej (nevýrobnej) sfére sa v rovnakej situácii poskytuje plat (doslovne – „funkčný plat“). Je 

možné tieto pojmy unifikovať a aplikovať ich jednotne? Je to vôbec potrebné? Domnievame 

sa, že na legislatívnej úrovni je to skôr žiaduce, než ponechať súčasný stav (na laickej úrovni 

to prekážka samozrejme nie je). Ako zlúčený výraz sa dá totiž uplatňovať termín „odmena za 

výkon závislej práce“. Pri „mzde“ aj „plate“ ide o obligatórne (podstatné) náležitosti, ktorých 

absencia spôsobuje absolútnu neplatnosť právneho úkonu (pracovnej zmluvy). Ak by vše-

obecné súdy realizovali v tomto prípade prísne formálne posúdenie obligatórnych náležitostí, 

neexistuje garancia, že pojmy „mzda“ a „plat“ stotožnia (a to i vzhľadom na zásadne rozdiel-

ne hmotnoprávne podmienky ich určenia). Analogicky možno skúmať aj donedávna neodbor-

ný pojem „náplň práce“, ktorý v praxi neraz nahrádza pojem „stručná charakteristika druhu 

práce“, inak ustanovený v znení § 43 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, príp. autonómne sa 

vyskytuje v pracovných zmluvách.
15

 Kľúčovú úlohu pri obdobnom výklade zohrávajú dobré 

mravy (§ 15 Zákonníka práce), ktoré takéto „ostré“ výklady mierne „zjemňujú“. „Nedotknu-

teľnosť“ obligatórnych náležitostí je vyjadrená v absolútnej neplatnosti právneho úkonu, preto 

                                                 
14

 V súčasnosti antidiskriminačná legislatíva uznáva 6 druhov právnych vzťahov, resp. oblastí, v rámci ktorých je 

nerovnaké zaobchádzanie v kombinácii s chránenými dôvodmi zakázané (vecná pôsobnosť) a de iure sa označu-

je ako diskriminácia. 
15

 Je na škodu veci, že terminologicky na seba kvalitnejšie nenadväzujú pojmy  „pracovná náplň“ (§ 49a – Dele-

né pracovné miesto) a „stručná charakteristika druhu práce“ (§ 42-44 – Pracovná zmluva). 
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podobné postupy môžu zakladať pre účastníkov pracovnoprávnych a obdobných pracovných 

vzťahov výraznú právnu neistotu. 

Problematické pojmy, ktoré sa vyskytujú pravidelne v pracovnej inzercii, je možné 

členiť minimálne do dvoch základných skupín, po prvé, nachádzame tu pojmy, ktoré majú 

inojazyčný pôvod (spravidla v anglickom alebo nemeckom jazyku), avšak ich uplatňovanie je 

mnohokrát v celkovom obsahovom kontexte nepresné (predovšetkým, ak väčšina textu pra-

covnej ponuky je v slovenskom jazyku) až zbytočné (najmä v prípade, ak k nim existuje slo-

venský ekvivalent),
16

 po druhé, pracovná inzercia v nezanedbateľnom rozsahu využíva po-

jmy, ktoré sme analyzovali v predchádzajúcej časti článku (napr. „pracovník“, „plný úväzok“, 

čiastočný úväzok“, atď.). Sú tu však aj ďalšie problémy – formou aplikovaného výskumu
17

 sa 

nám podarilo napr. zistiť, že hoci druh práce a jeho stručná charakteristika objektívne predpo-

kladali výkon závislej práce (tzn. ponúkaná pracovná ponuka vykazovala zhodu so znakmi 

uvedenými v § 1 ods. 2 Zákonníka práce – tzv. pozitívne vymedzenie závislej práce), v sku-

točnosti (a z hľadiska druhu právneho vzťahu) išlo o ponuku práce „na živnosť“ (t. j. o prácu, 

ktorá by nemala mať charakter závislej práce a je ju možné realizovať na základe vybraných 

zmluvných typov obchodného alebo občianskeho práva – napr. zmluvy o dielo). Samotná 

problematika „nútených živností“ bezprostredne súvisí aj s hmotnoprávnou nekvalitou usta-

novenia § 1 ods. 2 Zákonníka práce, a to predovšetkým s ohľadom na v ňom neuvedenú defi-

níciu kľúčového pojmu – „nútená živnosť“ (..požiadavka preukázania nútenej živnosti na zá-

klade pozitívneho vymedzenia závislej práce je rovnako iracionálna, ako keby mal povinný 

subjekt v zmysle definície nútenej živnosti preukázať, že ide o závislú prácu..).  

 

III. Záver 

 

 Slovné spojenie „pojmový aparát“ pracovného práva je možné vykladať rôznym spô-

sobom a v individuálnom rozsahu.
18

 V užšom slova zmysle totiž zahŕňa bazálne terminolo-

gické východiská pracovného zákonodarstva, ktoré sú na normatívnej úrovni definované v 

Zákonníku práce a v osobitných právnych predpisoch (tu ide napr. o pojmy „zamestnanec“, 

zamestnávateľ“, „závislá práca“). V širšom slova zmysle je s ním však potrebné spájať aj po-

jmy (vrátane inojazyčných výrazov), ktoré sa vyskytujú na trhu práce (napr. v pracovnej in-

zercii), ale (vo väčšine prípadov) bez charakteru a ambície stať „legislatívnymi pojmami“. 

S ohľadom na uvedené by tiež bolo možné pojmový aparát pracovného práva členiť na „legis-

latívny“ a „aplikačný“, príp. „zmiešaný“. V spracovanom vedeckom článku sme sa z hľadiska 

predmetu skúmania zamerali na rôzne aspekty (problémy) pojmového aparátu pracovného 

práva, a to napr. výkladové, formulačné, gramatické, štylistické atď. Úvahy de lege ferenda 

sme zamerali rovnako na kreovanie úplne nových definícií (napr. pri pojme „diskriminácia“), 

resp. na odôvodnené zmeny v niektorých v súčasnosti už existujúcich definíciách (napr. ak ide 

o pojem „závislá práca“). 

 Pojem „pracovník“ nie je normatívne precizovaný v Zákonníku práce a ani v žiadnom 

ďalšom pracovnom alebo sociálnom právnom predpise (vrátane Ústavy Slovenskej republi-

ky). Napriek tomu sa tento pojem vyskytuje predovšetkým v prostredí aplikačnej praxe, a to 

najmä v obsahu (náležitostiach) pracovných zmlúv. Tu však platí, že hoci de facto o pracovnú 

zmluvu by mohlo ísť aj v prípade, ak je jednou zo zmluvných strán „pracovník“, de iure musí 

byť subjekt, ktorý vykonáva na základe pracovnej zmluvy závislú prácu, označovaný výlučne 

                                                 
16

 Napr. pojem „interview“ nahrádza pojem „pohovor“. 
17

 V období od 1. 10. 2012 do 7. 10. 2012 sme analyzovali spolu 2043 pracovných ponúk na rôznych interneto-

vých stránkach, ktoré sa špecializujú na pracovnú inzerciu (napr. www.profesia.sk, www.job.sk, 

www.kariera.sk). 
18

 Podstatné mená „pojem“, „výraz“ alebo „termín“ sme pre účely spracovaného článku považovali za obsahové 

synonymá.  

http://www.profesia.sk/
http://www.job.sk/
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ako „zamestnanec“ (pod „hrozbou“ sankcie absolútnej neplatnosti pracovnej zmluvy). Pojem 

„pracovník“ je možné interpretovať v zmysle rôznych vedeckých výkladov (extenzívny, reš-

triktívny, atď.), pričom na niektoré z nich v článku poukazujeme. Celkovo však možno kon-

štatovať, že pojem „pracovník“ nemá v pracovnom práve svoje racionálne opodstatnenie, 

keďže fyzickej osobe v rámci akejkoľvek situácie, ktorá sa v pracovnoprávnych a obdobných 

pracovných vzťahoch môže vyskytnúť, je zákonom priznaný konkrétny subjektový status 

(napr. zamestnanec, osoba dobrovoľne nezamestnaná, uchádzač o zamestnanie, atď.), avšak 

týmto nikdy nie status „pracovníka“. 

 Podobný terminologický problém súvisí aj s uplatňovaním pojmov „plný úväzok“ a 

„čiastočný úväzok“, ktoré sa v praxi vyskytujú pomerne bežne. Na druhej strane sú uvedené 

druhy pracovného pomeru v Zákonníku práce výslovne pomenované ako „pracovný pomer 

v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času“, resp. „pracovný pomer na kratší pra-

covný čas“. Nedodržanie formálneho pomenovania skúmaných druhov pracovného pomeru 

môže so sebou priniesť rôzne právne následky – v spracovanom vedeckom článku sme sa 

pokúsili väčšinu z nich dôsledne analyzovať (napr. rozpor s § 17 Zákonníka práce, § 1 ods. 3 

Zákonníka práce, príp. následok spočívajúci v relatívnej alebo absolútnej neplatnosti právne-

ho úkonu). 

 Zásada zákazu diskriminácie patrí už dlhodobo k intenzívne presadzovaným hodnotám 

v pracovnom a sociálnom zákonodarstve – efektívna vykonateľnosť pri tejto právnej požia-

davke, ako naznačujú skúsenosti z praxe, je však skôr nedostatočná. V tejto súvislosti je mož-

né skúmať viacero problémov, pričom jedným z nich je tiež nedefinovanie základných poj-

mov antidiskriminačného práva („diskriminácia“, „nerovnaké zaobchádzanie“) – ich precízne 

terminologické vymedzenie by totiž mohlo obmedziť situácie, v ktorých sa určitý subjekt do-

voláva zákazu diskriminácie v prípade, kedy ide iba o legitímne nerovnaké zaobchádzanie zo 

strany druhého subjektu (a následkom tohto omylu môže byť narušenie, príp. až skončenie 

vzájomného právneho – zmluvného vzťahu). V určitom zjednodušenom a univerzálnom chá-

paní preto môžeme za diskrimináciu označiť výlučne také nerovnaké zaobchádzanie, ktoré je 

zákonom zakázané, pretože v iných prípadoch môže byť nerovnaké zaobchádzanie povolené, 

resp. stimulované samotným zákonodarcom (pozitívna diskriminácia). 

 K dôslednejšiemu terminologickému zblíženiu, resp. dôslednejšej vzájomnej nadväz-

nosti, by v budúcnosti mohlo dôjsť v rámci uplatňovania niektorých „klasických“ pracovno-

právnych pojmov (napr. „mzda“ a „plat“ alebo „stručná charakteristika druhu práce“ a „náplň 

práce“), pri ktorých zamieňaní nemožno vylúčiť právny následok spočívajúci v absolútnej 

neplatnosti právneho úkonu (hoci s ohľadom na „tolerantnú“ prax súdov to nie je veľmi prav-

depodobné). Terminológia žiadneho právneho odvetvia nie je „mŕtva“, naopak, neustále sa 

vyvíja, nie je preto potrebné rigidne kategorizovať všetky existujúce pojmy, na druhej strane 

je tiež nesprávne, ak terminologické nepresnosti sú zákonodarcom dlhodobo prehliadané.  

 Terminologické problémy sa vyskytujú aj v pracovnej inzercii. Nachádzame tu pojmy 

„zľudovené“ (napr. „pracovník“), príp. výrazové termíny, ktoré môžu byť v rozpore s práv-

nymi predpismi (napr. „práca na živnosť“ – ak z druhu práce a jeho stručnej charakteristiky 

možno dôvodne predpokladať, že pôjde o výkon závislej práce), ako aj inojazyčné pojmy, 

hoci v slovenskom jazyku existuje ich primerané obsahové synonymum (napr. „interview“ – 

„pohovor“). Na záver možno konštatovať, že vývoj pojmového aparátu pracovného práva je 

prirodzená a neodstrániteľná identita, ktorá by v prvom rade mala zohľadňovať precíznosť 

a odbornosť, avšak v ďalších radoch aj niektoré ďalšie a súvisiace okolnosti, ako napr. národ-

nú a kultúrnu identitu, regionálne zvyklosti a pod. 
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Summary 
 

 In the treated paper the author analyzes the framework conception of legal terminolo-

gy of labour law in the Slovak republic. The scientific research realized by author considered 

not only the key-terms, which are contained in the Labour code and its special legislation 

(„employee“ versus „worker“, „part-time employment“ versus „employment relationship with 

reduced working time“ etc.), but also the terms without „normative character“, that may occur 

for instance in the labour market as the part of labour advertisement. In the processed article 

there are included several reasonable de lege lata and de lege ferenda considerations, which 

point at the possible development of the examined legislation towards the future.  
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Pracovnoprávne aspekty daňového vyrovnania  

pri cezhraničnom dočasnom vysielaní zamestnancov 
 

Bc. Ing. Michaela Michalovičová 

 

I. Úvod 

(Vysielanie zamestnancov – trend vyvolaný globalizáciou) 

  

Súčasný vývoj pracovného trhu je nesporne ovplyvňovaný všadeprítomnou globalizá-

ciou, prejavujúcou sa okrem iného v účasti nadnárodných globálnych spoločností ako zamest-

návateľov a konkurentov na pracovnom trhu. V súvislosti s jej napredovaním a neustále sa 

meniacim podnikateľským prostredím zamestnávatelia, či už slovenskí alebo zahraniční, vo 

zvýšenej miere vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia.  

Efektívna stratégia vysielania zamestnancov, ktorá sa rýchlo a ľahko aplikuje v praxi a 

ktorá zároveň bude v súlade so zákonmi jednotlivých krajín, tvorí nevyhnutný predpoklad pre 

úspešné umiestnenie zamestnancov práve tam, kde je to potrebné. 

V rámci primárneho úniového právneho poriadku sú práva vyplývajúce z článku 45 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie výlučne priznané pracovníkom (zamestnancom) ako ori-

ginálnym beneficientom týchto práv, a to pre účely slobody voľného pohybu.
1
   

 

II. Vysielanie zamestnancov v kontexte európskych štatistík 

 

Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o 

vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (ďalej aj ako „Návrh smernice“) odhadu-

je, že zamestnávatelia každý rok vyšlú z jedného členského štátu do druhého približne jeden 

milión zamestnancov. Vysielanie zamestnancov sa teda týka iba malej časti ekonomicky ak-

tívneho obyvateľstva (0,4 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo vysielajúcich krajinách 

EÚ-15 a 0,7 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo vysielajúcich krajinách EÚ-12. Pokiaľ 

však ide o mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ, v roku 2007 tvoril počet vyslaní 18,5 % počtu 

občanov členských štátov EÚ-27, ktorí pracovali v inom členskom štáte. Preto možno skon-

štatovať, že hoci vysielanie pracovníkov je významným javom z hľadiska mobility pracovnej 

sily, najmä v niektorých krajinách a odvetviach, v rámci trhu práce Európskej únie (ďalej aj 

ako „EÚ“) ide naďalej o pomerne nevýrazný jav. V niektorých členských štátoch (Nemecko, 

Francúzsko, Luxembursko, Belgicko alebo Poľsko) je počet vyslaných pracovníkov vysoký a 

tento jav sa stále viac rozširuje, pričom v súčasnosti ovplyvňuje všetky členské štáty ako vy-

sielajúce a/alebo prijímajúce krajiny.
2
 

Ďalej návrh Smernice konštatuje, že hospodársky význam vysielania presahuje jeho 

kvantitatívny rozsah, keďže môže zohrávať rozhodujúcu úlohu v hospodárstve pri vypĺňaní 

dočasného deficitu na pracovnom trhu v určitých povolaniach alebo sektoroch (napr. staveb-

níctvo, doprava). Vysielanie zamestnancov podporuje medzinárodný obchod v oblasti služieb 

so všetkými výhodami spojenými s jednotným trhom (vyššia konkurencieschopnosť, zvýšená 

efektivita, zisky atď.).
3
 

 

III. Dočasné vysielanie zamestnancov z pohľadu európskeho práva 

 

                                                 
1
 Karpat, A.: Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej 

legislatívy. Bratislava : PraF UK, 2011, s. 23. 
2
 Európska Komisia. 2012. Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o 

vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. COM (2012) 131 final (zo dňa 21. marca 2012, s. 5). 
3
 Tamtiež, s. 6 
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Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sú zamestnávatelia v oblasti pra-

covnoprávnych vzťahov povinní dodržiavať nielen pracovné právo krajiny, v ktorej majú síd-

lo, ale sú aj priamo právne viazaní právom EÚ. Pri dočasnom vyslaní zamestnancov musí 

zamestnávateľ poznať a dodržiavať pracovné právo krajiny EÚ, do ktorej dočasne vysiela 

svojich zamestnancov.  

Právna úprava dočasného vysielania zamestnancov je zakotvená v smernici 96/71/ES 

Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci posky-

tovania služieb (ďalej aj ako „Smernica“).  

Hlavným cieľom Smernice bolo zamedziť zvýhodneniu poskytovateľov služieb 

z členských štátov s nižšou úrovňou pracovnoprávnej ochrany zamestnancov. 

Podľa Smernice o dočasné vyslanie zamestnanca ide vtedy, ak zamestnanec svoju prá-

cu v pracovnom pomere dočasne vykonáva na území iného štátu ako je ten, v ktorom spravid-

la pracuje. Nie je stanovená dĺžka dočasného vyslania, musí byť však časovo ohraničené. Pre 

definíciu zamestnanca platí definícia zamestnanca podľa vnútroštátneho práva členského štá-

tu, na ktorého územie je zamestnanec vyslaný. 

Smernica sa uplatní pri: a) vysielaní zamestnancov na územie členského štátu v réžii a 

pod vedením podniku na základe zmluvy uzavretej medzi vysielajúcim podnikom a stranou 

pôsobiacou na území daného členského štátu, pre ktorú sú služby určené, za predpokladu, že 

medzi vysielajúcim podnikom a jeho zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovno-

právny vzťah, alebo b) vysielaní zamestnancov do organizácie alebo podniku v skupinovom 

vlastníctve na území členského štátu za predpokladu, že medzi vysielajúcim podnikom a jeho 

zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) prenájme za-

mestnancov zo strany podniku, ktorý je dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľ-

skou agentúrou, užívateľskému podniku zriadenému alebo činnému na území členského štátu 

za predpokladu, že medzi takým dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľom práce 

a jeho zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. 

Pojem „pracovnoprávny vzťah“ znamená, že vecná a osobná pôsobnosť sa vzťahuje na 

výkon „závislej závislej“, a nie na „prácu“, ktorá nespĺňa znaky „závislej práce“, pričom taká-

to „práca“ môže byť predmetom občianskeho alebo obchodného práva.
4
 

Článok 3 Smernice stanovuje  katalóg pracovných podmienok (tzv. tvrdé jadro), ktoré 

musia byť v súlade s právom hostiteľského štátu, v ktorom dočasne vyslaný zamestnanec vy-

konáva prácu. Medzi minimálne právne garantované minimálne podmienky patria: a) maxi-

málna dĺžka pracovného času a minimálna doba odpočinku, b) minimálna ročná dĺžka plate-

nej dovolenky, c) minimálne mzdové tarify vrátane sadzby za nadčasy (nevzťahuje sa na za-

mestnanecké systémy doplnkového dôchodkového poistenia), d) podmienky prenájmu za-

mestnancov, najmä dodanie zamestnancov podnikmi pre dočasné zamestnávanie, e) zdravie, 

bezpečnosť a hygiena pri práci, f) ochranné opatrenia týkajúce sa podmienok zamestnávania 

tehotných žien alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a mladistvých, g) rovnaké zaobchá-

dzanie medzi mužmi a ženami a iné antidiskriminačné ustanovenia 

Smernica nevylučuje, aby členské štáty upravili pracovné podmienky pre zamestnanca 

výhodnejšie od všeobecných pravidiel a umožňuje poskytovať aj rôzne výnimky.  

Európska komisia zverejnila v marci 2012 návrh Smernice Európskeho parlamentu 

a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania slu-

žieb, ktorého cieľom je zlepšiť, skvalitniť a posilniť spôsob vykonávania, uplatňovania a pre-

sadzovania tejto Smernice v praxi v celej Európskej únii vytvorením všeobecného spoločného 

rámca vhodných predpisov a opatrení zameraných na lepšie a jednotnejšie vykonávanie, 

uplatňovanie a presadzovanie smernice vrátane opatrení na predchádzanie každému obchá-

dzaniu alebo zneužitiu pravidiel. Zároveň je zárukou ochrany práv vyslaných pracovníkov a 

                                                 
4
 Kuril, M.: Several remarks on the legal status of professional sportsmen in labour law relations. In Liberaliza-

tion of labour relations regulation in the process of globalization. Bratislava : PraF UK, 2011, s. 416-417. 
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odstránenia neopodstatnených prekážok pri slobodnom poskytovaní služieb. Ako sa zdôraz-

ňuje v Stratégii účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou, ľudia musia 

mať možnosť účinne využívať svoje práva zakotvené v Charte, keď sa nachádzajú v situácii, 

na ktorú sa vzťahuje právo Únie.
5
 

  

IV. Dočasné vyslanie zamestnancov z pohľadu Zákonníka práce 

 

Z hľadiska vnútroštátnej úpravy dočasné vyslanie zamestnancov môže mať podobu 

pracovnej cesty podľa § 57 alebo dočasného pridelenia zamestnanca podľa § 58-58a. V zmys-

le Zákonníka práce, ak je zamestnanec vyslaný podľa § 58 do členského štátu Európskej únie, 

pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého území 

prácu vykonáva. 

Ak ide o dočasné vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu, zamestnanec vykonáva 

prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.  

V pracovnoprávnom vzťahu dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce 

u iného zamestnávateľa právnu pozíciu zamestnávateľa vykonáva nielen skutočný zamestná-

vateľ zamestnanca, ale aj užívateľský zamestnávateľ, a teda vystupujú tu traja účastníci.
6
 

Zákonník práce stanovuje, že medzi zamestnancom a zamestnávateľom musí byť 

uzavretá písomná dohoda o dočasnom pridelení (dočasnom vyslaní) a musí obsahovať záko-

nom stanovené podmienky, ktorými sú najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, 

deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh 

práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia 

výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.  

Ďalej Zákonník práce deklaruje, že počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnan-

covi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pri-

delil. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočas-

ne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného 

zamestnanca užívateľského zamestnávateľa. 

Za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa považujú: a) pracovný čas, 

prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a 

sviatky, b) mzdové podmienky, c) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, d) náhrada škody v 

prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, e) náhrada pri platobnej neschopnosti a 

ochrana nárokov dočasných zamestnancov, f) ochrana tehotných žien, matiek do konca devia-

teho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých, g) 

právo na kolektívne vyjednávanie, h) podmienky stravovania. 

Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím 

tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jedno-

stranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok. 

Zmluva medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom sa neuzatvára a pra-

covný pomer nevzniká. Ide o pracovnoprávny vzťah sui generis.  

Napriek tomu, že pracovnoprávny vzťah dočasného pridelenia zamestnanca na inú 

prácu k užívateľskému zamestnávateľovi predpokladá, že zamestnanec dočasne pracuje 

v prospech iného subjektu než je jeho skutočný zamestnávateľ, v priebehu dočasného pridele-

nia plní svoju povinnosť poslušnosti voči dočasnému zamestnávateľovi tým, že je povinný 

plniť jeho pokyny. Na užívateľského zamestnávateľa prechádza právo udeľovať pokyny k 

práci.
7
  

                                                 
5
 Európska Komisia. 2012. Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o 

vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. COM (2012) 131 final (zo dňa 21. marca 2012, s. 2). 
6
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2009, s. 393.  

7
 Tamtiež, s. 394. 
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Uvedené neplatí v prípade dočasného vyslania na pracovnú cestu. Pokyny dočasne vy-

slanému zamestnancovi má dávať výlučne vysielajúci zamestnávateľ. 

 

V. Otázky zdaňovania dočasne vyslaných zamestnancov 

 

Vecná pôsobnosť Smernice ani Zákonníka práce pri dočasnom vysielaní zamestnan-

cov nezahŕňa otázky zdaňovania vyslaných zamestnancov 

Zdaňovanie vyslaných zamestnancov je upravené v právnych poriadkoch jednotlivých 

štátov, v dvojstranných alebo viacstranných medzištátnych zmluvách. Európske právo vytvára 

pre túto oblasť iba určitý rámcový priestor.  

Zjednodušene môžeme povedať, že príjmy zo závislej činnosti vyslaného zamestnanca 

vykonávajúceho prácu v inom štáte, po splnení stanovených podmienok podliehajú prednost-

ne zdaneniu v štáte výkonu práce podľa pravidiel tohto štátu, bez ohľadu na skutočnosť, či sú 

príjmy vyplácané v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Príjmy zo závislej činnosti pod-

liehajúce zdaneniu v štáte výkonu práce sa v Slovenskej republike zo zdanenia vyjmú alebo 

daň zaplatená v štáte výkonu práce sa započíta voči slovenskej daňovej povinnosti v závislosti 

od  úpravy v konkrétnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.  

Zdaňovanie dočasne vyslaných zamestnancov je pre zamestnávateľov oblasťou, ktorú 

nie je možné zjednotiť vzhľadom na rozdielne daňové systémy jednotlivých krajín. Rozdielne 

daňové zaťaženie, ako aj rozdielne  daňové povinnosti v jednotlivých krajinách, je spravidla 

pre vyslaných zamestnancov dodatočná záťaž a pre zamestnávateľov sú dane jedným z naj-

drahších aspektov cezhraničného vysielania.   

Za účelom kontroly nákladov je v súčasnosti v rámci cezhraničných vysielaní bežnou 

praxou využívanie interných daňových politík. Jedným z najviac požívaných je daňové vy-

rovnanie.  

 

VI. Daňové vyrovnanie 

 

Daňové vyrovnanie zabezpečuje, že dane, ktoré vzniknú vyslanému zamestnancovi 

z titulu vyslania, sa porovnávajú s daňami, ktoré by vyslaný zamestnanec mal, ak by zostal 

pracovať v domovskej krajine a nedostal žiadne odmeny, resp. príplatky súvisiace s vyslaním. 

Cieľom daňového vyrovnania je, že vyslaný zamestnanec neutrpí finančnú ujmu, ale ani nezí-

ska finančnú výhodu na daniach z dôvodu cezhraničného vyslania.  

Pri uplatnení daňového vyrovnania, zamestnávateľ vo všeobecnosti nesie zodpoved-

nosť za skutočné daňové povinnosti vyslaného zamestnanca v domovskej aj v hostiteľskej 

krajine. Vyslaný zamestnanec platí zamestnávateľovi tzv. hypotetickú daň, ktorá je vypočíta-

ná podľa pravidiel daňového vyrovnania zamestnávateľa.  

Predpokladom uplatnenia daňového vyrovnania je hypotetická daň. Hypotetická daň 

v kontexte cezhraničného vyslania zamestnancov plní úlohu predpokladanej daňovej povin-

nosti, ktorú by zamestnanec mal, keby zostal pracovať v domovskej krajine. Hypotetickú daň 

môžeme chápať ako simuláciu zamestnancovej daňovej povinnosti v domovskej krajine, 

a preto ju zamestnávatelia uplatňujú tak, ako by išlo o skutočnú daňovú povinnosť, ktorá sa 

plní prostredníctvom zrážok a platieb preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Pri 

hypotetickej dani sa preto taktiež uplatňuje mechanizmus pravidelných mesačných preddav-

kov na hypotetickú daň, ktoré zamestnávateľ zrazí na základe dohody o zrážkach. Preddavky 

na hypotetickú daň sa však neodvádzajú správcovi dane. Na konci roka by zrážky na pred-

davky na hypotetickú daň mali byť porovnané s celkovou výškou ročnej hypotetickej daňovej 

povinnosti. Výsledkom tohto zúčtovania môže byť nedoplatok zamestnanca voči zamestnáva-

teľovi alebo naopak, jeho preplatok, ktorý zamestnávateľ musí vrátiť zamestnancovi.  
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VII. Daňové vyrovnanie z pohľadu slovenskej pracovnoprávnej úpravy 

 

Ešte pred posúdením z hľadiska pracovnoprávnej úpravy, je potrebné uviesť, že daňo-

vé vyrovnanie ani hypotetická daňová povinnosť či preddavky na ňu nie sú legislatívne upra-

vené v Slovenskej republike. Všetky tieto inštitúty sú nástrojmi interných daňových politík 

tak, aby bolo možné dosiahnuť podporu a zvyšovanie mobility zamestnancov. 

 

Zrážky hypotetickej dane z pohľadu Zákonníka práce 

 

Predpokladajme, že by sa slovenský zamestnávateľ rozhodol uplatniť pri svojich do-

časne vyslaných zamestnancoch mimo územia Slovenskej republiky daňové vyrovnanie pro-

stredníctvom zrážok hypotetickej dane tak, ako sme to popísali vyššie. Pozrime sa, či Zákon-

ník práce poskytuje úpravu, na základe ktorej môže tak urobiť? 

V § 20 Zákonník práce upravuje zrážky zo mzdy, pričom stanovuje, že práva a povin-

nosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením 

alebo zriadením záložného práva. Uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť 

dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písom-

ne, inak je neplatná. 

V zmysle § 131-132 Zákonníka práce zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca prednostne 

vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné 

poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, prí-

spevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpi-

su, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, 

nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslu-

šenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

Zákonník práce stanovuje, že po vykonaní uvedených zrážok môže zamestnávateľ zra-

ziť zo mzdy len: a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli 

splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia naria-

deným súdom alebo správnym orgánom, c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 

zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, d) neprávom prijaté sumy 

dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich pred-

davky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia pod-

ľa osobitného predpisu, e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad, f) náhradu príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil 

nárok alebo mu nárok nevznikol, g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil 

nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol, h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je 

zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 5. 

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, 

môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach 

zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov 

zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. 

Ďalej Zákonník práce v odsekoch 4 až 6 stanovuje podmienky pre vykonanie zrážok 

zo mzdy pre jednotlivé typy plnení, ako aj ich poradie. 

Odsek 7 stanovuje, že pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo 

mzdy sa poradie spravuje dňom uzatvorenia dohody. Pri zrážkach vykonávaných na základe 

dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej s inou právnickou osobou alebo s fyzickou osobou sa 

poradie zrážok spravuje dňom doručenia tejto dohody zamestnávateľovi. 
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Predpoklady dohody o zrážkach zo mzdy 

 

Predpokladom dohody o zrážkach zo mzdy je existencia pracovnoprávneho vzťahu, 

a to výlučne medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorí sú navzájom voči sebe v právnej 

pozícií veriteľa a dlžníka. Dohoda o zrážkach zo mzdy je na rozdiel od dohody o zrážkach zo 

mzdy a iných príjmov podľa Občianskeho zákonníka širšia, a slúži na zabezpečenie akých-

koľvek pohľadávok zamestnávateľa, ktoré mu vznikli vo vzťahu k zamestnancovi v rámci 

pracovnoprávneho vzťahu.
8
 Dohoda o zrážkach zo mzdy musí byť písomná, inak je neplatná.  

 

Obsah dohody o zrážkach zo mzdy 

 

Obsah dohody o zrážkach zo mzdy nie je Zákonníkom práce presne upravený. Obsa-

hom dohody o zrážkach zo mzdy znamená súhlas zamestnanca, ktorý je v právnej pozícií dlž-

níka, aby zamestnávateľ v právnej pozícií platiteľa uskutočnil vo svoj prospech z jeho mzdy 

zrážky vo výške dohodnutej v dohode.
9
  

Dohoda o zrážkach zo mzdy musí obsahovať presné označenie subjektov, ako aj pres-

ne identifikovať peňažný nárok zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý zabezpečuje ako aj 

jeho výšku. Dohodnutá výška zrážok je podstatnou náležitosťou dohody o zrážkach zo mzdy, 

pričom nesmie presiahnuť výšku ustanovenú pre zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia. 

Dohoda o zrážkach zo mzdy môže zabezpečiť len platnú pohľadávku zamestnávateľa. 

 

Predmet dohody o zrážkach zo mzdy 

 

Predmetom dohody o zrážkach zo mzdy je nárok zamestnanca na mzdu. Zrážky zo 

mzdy sa uskutočňujú z čistej mzdy zamestnanca.  

Podľa § 132 Zákonníka práce sa ustanovenia § 129 až 131 sa vzťahujú rovnako na 

všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, vý-

platu a vykonávanie zrážok. 

 

Dohoda o zrážkach zo mzdy a splatnosť pohľadávky 

 

Z hľadiska teórie stále zostáva otvorenou otázkou, či je možné dohodu o zrážkach zo 

mzdy podľa § 20 Zákonníka práce uzatvoriť už v čase, ak splatnosť pohľadávky ešte nenasta-

la. 

Ako uvádza prof. Barancová v monografii „Pracovné právo“, rozdielne názory na ten-

to problém sa odvíjajú od vymedzenia pojmu „subjektívne právo“ a pojmu „právny nárok“. 

Pokiaľ pojem právny nárok by zodpovedal obsahovej časti každého subjektívneho práva od 

jeho vzniku, uzatvorenie dohody o zrážkach zo mzdy by bolo možné už pred splatnosťou po-

hľadávky zamestnávateľa. Ak by ale právny nárok bol ako posledné štádium realizácie sub-

jektívneho práva ako vynútiteľné plnenie súdnou cestou (nárok ako tzv. „zrelé právo“), doho-

du o zrážkach zo mzdy by bolo možné uzatvoriť až v čase splatnosti príslušnej pohľadávky 

zamestnávateľa. Autorka sa prikláňa k názoru, že dohodu o zrážkach zo mzdy možno uzatvo-

riť ešte pred splatnosťou príslušnej pohľadávky veriteľa. So zrážkami zo mzdy by však bolo 

možné začať až po splatnosti pohľadávky.
10

 K uvedenému názoru sa prikláňame aj my 

v rámci tohto vedeckého článku.  

 

                                                 
8
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2009, s. 331. 

9
 Tamtiež, s. 331. 

10
 Tamtiež, s. 332-333. 
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Dohoda o zrážkach zo mzdy a hypotetická daň, resp. preddavky na ňu 

 

Z predmetných ustanovení Zákonníka práce môžeme konštatovať, že zrážky na hypo-

tetickú daň, resp. na jej preddavky a následné zúčtovanie, je možné vykonať na základe § 20 

ods. 2 v nadväznosti na § 131 ods. 3 Zákonníka práce. 

Nevyhnutným predpokladom je písomná dohoda medzi zamestnávateľom a dočasne 

vyslaným zamestnancom, v ktorej je stanovená presná výška preddavku na hypotetickú daň, 

ako aj jeho splatnosť.   

Zrážky na hypotetickú daň na základe dohody o zrážkach zo mzdy by bolo možné vy-

konať až po prednostnom vykonaní zrážok tak, ako stanovuje § 131 ods. 1 a 2, pričom nesmú 

presiahnuť výšku ustanovenú pre zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia. 

Nazdávame sa, že rovnako sa bude postupovať aj v prípade nedoplatku zamestnanca z 

koncoročného zúčtovania zrazených preddavkov na hypotetickú daň s výslednou hypotetic-

kou daňou. Predpokladom je písomná samostatná dohoda o zrážkach zo mzdy na presne urče-

nú sumu s dohodnutou splatnosťou.   

 

VIII. Záver 

 

Na záver je možné konštatovať, že Zákonník práce poskytuje zamestnávateľom úpra-

vu, na základe ktorej môžu pri dočasne vyslaných zamestnancoch, ktorí majú povinnosť 

prednostného zdaňovania ich príjmov zo závislej činnosti v štáte výkonu práce, uplatniť inter-

né daňové politiky implementujúce koncept daňového vyrovnania. 

Ako bolo uvedené vyššie, existuje teoretický spor, či dohodu o zrážkach zo mzdy 

možno uzatvoriť ešte pred splatnosťou pohľadávky.  Ak by tomu tak nebolo, nazdávam sa, že 

inštitút dohody o zrážkach zo mzdy na hypotetickú daň, resp. na jej preddavky by nebolo 

možné uplatniť, čo by pri absencii iného zákonného ustanovenia, znamenalo jej nevykonateľ-

nosť v podmienkach slovenského Zákonníka práce. 

Domnievame sa, že z hľadiska podpory cezhraničnej mobility zamestnancov je daňové 

vyrovnanie nezastupiteľným nástrojom, nakoľko napomáha  ku „daňovej spravodlivosti“, 

dodržiavaniu súladu s legislatívou príslušných krajín a v neposlednom rade aj partnerstvu. 

Daňové vyrovnanie je spravodlivé, pretože vyslaný zamestnanec je počas svojho vyslania 

v daňovo neutrálnej pozícii.  Mobilita sa zvyšuje, pretože akékoľvek zmeny v krajinách vy-

slania nemajú za následok daňovú výhodu alebo nevýhodu pre vyslaného zamestnanca.  Do-

držiavanie súladu s daňovými zákonmi domovskej a hostiteľskej krajiny je dôvodné, nakoľko 

neexistuje žiadna výhoda, ktorá by motivovala k ich nedodržiavaniu. Medzi vysielajúcim za-

mestnancom a zamestnávateľom existuje partnerstvo, keďže zamestnávateľ platí všetky sku-

točné dane a vyslaný zamestnanec platí zamestnávateľovi tzv. hypotetickú daň.   

Z hľadiska zamestnávateľov uplatnenie daňového vyrovnania  napomáha zamestnáva-

teľovi k lepšej flexibilite dočasného vyslania, presunu, zamestnancov na základe podnikateľ-

ských potrieb.  

Na druhej strane daňové vyrovnanie prináša so sebou aj určité nevýhody spočívajúce v 

potrebe zvýšenej administratívy kvôli zavedeniu a vykonávaniu zrážok preddavkov na hypo-

tetickú daň, ako aj sledovaniu koncoročného zúčtovania a z toho plynúcich platieb.  Daňové 

vyrovnanie sa spravidla nezaobíde bez štruktúrovanej a podrobnej internej daňovej politiky 

tak, aby dokázala pokryť rozličné situácie, ktoré môžu v praxi nastať. 

Pri výbere  a zostavovaní internej daňovej politiky je potrebné zvážiť cieľ programu 

medzinárodnej mobility, podnikateľské potreby spoločnosti, legislatívnu úpravu v jednotli-

vých krajinách, ako aj schopnosť zamestnávateľa viesť a spravovať zvolenú politiku. 
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Summary 
 

The paper deals with Slovak Labor Code aspects of a tax equalization scheme often 

used within the interal tax policies of the global firms for their global mobility programs. The 

author discusses the institute of hypothetical tax witholdings in the light of the agreement on 

salary withholdings regulated in the Slovak Labor Code. The article provides a concise over-

view of the current European and Slovak legislative in respect of temporary assignment of 

employees in view of current economic trends.  
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Osobitosti právnej úpravy závislej práce pedagogických pracovníkov  

v pracovnom práve Ruskej federácie 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

I. Úvod 

 

V Ruskej federácii je výkon závislej práce pedagogických pracovníkov vo všeobecnej 

rovine upravený v Pracovnom zákonníku Ruskej federácie zo dňa 30. decembra 2001 (článok 

197) s účinnosťou od 1. februára 2002 (ďalej aj ako „Pracovný zákonník RF“). S ohľadom na 

špecifickosť výkonu závislej práce pedagogických pracovníkov je právna úprava daného vý-

konu ešte osobitne upravená v hlave 52 v článkoch 331 až 336 Pracovného zákonníka RF. 

 

II. Právo zapojiť sa do vzdelávacích aktivít 

 

Podľa článku 331 Pracovného zákonníka RF pedagogickú činnosť môžu vykonávať 

osoby, ktoré spĺňajú kvalifikáciu, ktorá je stanovená v  ustanoveniach o modelových vzdelá-

vacích inštitúciách príslušných druhov a foriem schválených vládou Ruskej federácie. 

V druhom odseku predmetného článku sú taxatívne stanovené prípady, na základe kto-

rých fyzické osoby, aj za predpokladu splnenia kvalifikácie na výkon pedagogickej činnosti, 

nemôžu túto činnosť vykonávať. Jedná sa o osoby, ktoré: a) sú zbavené práva vykonávať pe-

dagogickú činnosť v súlade s právoplatným súdnym rozhodnutím, b) majú alebo tie, ktoré 

mali záznam v trestnom registri, boli alebo sú stíhané (s výnimkou osôb stíhaných, u ktorých  

bolo stíhanie ukončené z rehabilitačných dôvodov) za trestné činy proti životu a zdraviu, slo-

bode, cti a ľudskej dôstojnosti, sexuálnej nedotknuteľnosti a sexuálnej slobody jednotlivca, 

proti rodine a maloletým, verejného zdravia a mravnosti, ústavného poriadku a bezpečnosti 

štátu a proti verejnej bezpečnosti, c) nemajú zahladenú trestnú zodpovednosť  za  spáchanie 

úmyselného trestného činu a obzvlášť závažného trestného činu, d) sú zbavené právnej spôso-

bilosti, e) majú chorobu stanovenú v zozname schváleného federálnou exekutívou v oblasti 

verejného poriadku a v oblasti starostlivosti o zdravie.  

 

III. Osobitosti uzavretia a ukončenia pracovného pomeru  

s pedagogickými pracovníkmi vysokých škôl 

 

V článku 332 Pracovného zákonníka RF sú upravené osobitosti uzavretia a ukončenia 

pracovného pomeru s vysokoškolskými pedagogickými pracovníkmi. Pracovné zmluvy na 

pozície vedecko-pedagogických pracovníkov na vysokých školách sa môžu uzatvárať: a) na 

čas neurčitý alebo b) na dobu určitú, a to podľa dohody strán pracovnej zmluvy. Až do po-

slednej zmeny právnej úpravy predmetného článku si mohli zamestnávateľ a zamestnanec 

dojednať v pracovnej zmluve trvanie pracovného pomeru na dobu určitú najdlhšie na 5 rokov. 

V súčasnosti si môžu účastníci pracovnej zmluvy dojednať trvanie pracovného pomeru na čas 

neurčitý. 

Uzatvoreniu pracovnej zmluvy na pracovné miesto vedecko-pedagogického pracovní-

ka na vysokej škole musí predchádzať výberové konanie na obsadenie zodpovedajúcej funk-

cie. 

Rovnakým spôsobom ako pri uzatváraní pracovnej zmluvy na pracovné miesto vedec-

ko-pedagogického pracovníka sa postupuje i pri preradení vysokoškolského pedagóga na po-

zíciu vedecko-pedagogického pracovníka. To znamená, že pred samotným preradením na 

dané pracovné miesto na vysokej škole, musí byť úspešne ukončené výberové konanie na 

obsadenie zodpovedajúcej funkcie. 
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Výberové konanie na funkčné miesto vedecko-pedagogického pracovníka obsadené 

zamestnancom, s ktorým je uzatvorená pracovná zmluva na čas neurčitý, sa koná každých päť 

rokov. V určitých prípadoch sa výberové konanie na funkčné miesto vedecko-pedagogického 

pracovníka nemusí vypisovať. Ide o: a) obsadenie funkčného miesta vedecko-pedagogického 

pracovníka obsadeného dočasne neprítomným zamestnancom, ktorý je v ochrannej dobe, to 

znamená, že zachovanie jeho pracovnej pozície je chránené Pracovným zákonníkom RF (ide  

o zastupovanie dočasne neprítomného zamestnanca až do momentu, kým sa tento zamestna-

nec nevráti do práce), b) prípad novovzniknutých vysokých škôl, kedy v záujme zachovania 

kontinuity vzdelávacieho procesu, môže byť pracovná zmluva  uzatvorená bez vypísania vý-

berového konania (doba trvania pracovného pomeru môže byť v pracovnej zmluve dojednaná 

najviac na jeden rok), c) obsadenie funkčného miesta vedecko-pedagogického pracovníka, 

ktorého pracovný pomer je dojednaný na kratší pracovný čas. 

Výberové konanie sa nevypisuje na obsadenie určitých funkcií, a to: a) funkcie dekana 

fakulty a b) funkcie vedúceho katedry. 

 Výberové konanie sa tiež nevypisuje na pracovné pozície s tzv. osobitným režimom 

ochrany. Jedná sa o: a) funkčné miesta vedecko-pedagogických pracovníkov obsadených te-

hotnými ženami a b) funkčné miesta vedecko-pedagogických pracovníkov obsadených žena-

mi starajúcimi sa o deti do troch rokov veku, ak majú s vysokou školou dojednaný pracovný 

pomer na čas neurčitý. 

 Predmetné ustanovenie Pracovného zákonníka RF poskytuje osobitnú ochranu len te-

hotným ženám a ženám majúcim deti do troch rokov veku. Zvýšená miera ochrany sa nevzťa-

huje na funkčné miesta vedecko-pedagogických pracovníkov obsadených mužmi starajúcimi 

sa o deti do troch rokov veku ani za predpokladu, že s nimi bol dojednaný pracovný pomer na 

čas neurčitý. 

Ak na základe výberového konania je vybraný ten istý zamestnanec, s ktorým na vý-

kon funkcie vedecko-pedagogického pracovníka bola predtým uzatvorená pracovná zmluva 

na dobu určitú, už nie je potrebné uzatvárať novú pracovnú zmluvu. V tomto prípade sa trva-

nie pracovnej zmluvy na dobu určitú: a) predlžuje na základe dohody strán, a to v písomnej 

forme, pričom dohodnutá  doba nesmie presiahnuť hranicu päť rokov alebo b) zmení, a to na 

čas neurčitý. 

Pri preradení na funkciu vedecko-pedagogického pracovníka na základe výsledkov 

výberového konania na zodpovedajúcu funkciu sa doba trvania pracovného pomeru môže 

zmeniť po dohode strán, ktorá musí mať vždy  písomnú formu.  

Vysoká škola je oprávnená do uplynutia lehoty na ukončenie výberového konania na 

obsadenie funkcie vedecko-pedagogického pracovníka alebo počas trvania pracovného pome-

ru dojednaného na dobu určitú vo funkcii vedecko-pedagogického pracovníka, za účelom 

preverenia kvalifikácie vysokoškolského pedagóga, vykonať atestáciu. Predpisy o postupe 

vykonania atestácie vysokoškolskými pedagógmi na pozíciách vedecko-pedagogických pra-

covníkov musia byť v súlade s postupom ustanoveným vládou Ruskej federácie.  

Podľa článku 336 Pracovného zákonníka RF sa skončí pracovný pomer s vysokoškol-

ským pedagógom vykonávajúcim funkciu vedecko-pedagogického pracovníka, ktorý má uza-

tvorenú pracovnú zmluvu na čas neurčitý, ak: a) sa nezúčastní výberového konania alebo b) 

na základe výsledkov výberového konania nie je vybraný na túto funkciu. 

  Funkcia dekana fakulty a funkcie vedúcich katedier sú voliteľné. Spôsob konania vo-

lieb je stanovený v štatúte vysokej školy. 

V štátnych a obecných vysokých školách sa funkcie ako rektor, prorektori, vedúci po-

bočiek (ústavov) obsadzujú osobami, ktoré nie sú staršie ako šesťdesiatpäť rokov, bez ohľadu 

na dobu trvania ich pracovnej zmluvy. Osoby, ktoré vykonávajú predmetné funkcie a dosiahli 

vek šesťdesiatpäť rokov, sú preložené s ich písomným súhlasom na iné pozície, ktoré zodpo-

vedajú  ich kvalifikácii. 
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Na návrh vedeckej rady štátnych alebo obecných vysokých škôl má zriaďovateľ právo 

predĺžiť dobu rektora vo funkcii, kým nedovŕši sedemdesiat rokov veku, ak nie je federálnym 

zákonom ustanovené inak.  

S prorektormi vysokých škôl sa uzatvára pracovná zmluva na dobu určitú. Doba trva-

nia pracovného pomeru dojednaného na dobu určitú nesmie prekročiť dobu ukončenia prá-

vomocí rektora.  

Na návrh vedeckej rady štátnych alebo obecných vysokých škôl je rektor oprávnený 

predĺžiť funkčné obdobie prorektora, vedúceho pobočky (ústavu) až do dovŕšenia veku se-

demdesiat rokov. 

 

IV. Pracovný čas pedagogických pracovníkov 

 

Podľa článku 333 Pracovného zákonníka RF je pre pedagogických pracovníkov stano-

vený pracovný čas v rozsahu najviac 36 hodín týždenne.  

Ani zákonom stanovená maximálna dĺžka týždenného pracovného času pedagogic-

kých pracovníkov nezohľadňuje špecifiká ich práce, pretože mnohé pracovné povinnosti pe-

dagogických pracovníkov nie je možné normovať. Čas strávený plnením predmetných povin-

ností sa pedagogickým pracovníkom nezapočítava do rozsahu zákonom stanoveného maxi-

málneho týždenného pracovného času. Jedná sa predovšetkým o čas prípravy na proces výuč-

by, čas samoštúdia, zvyšovania kvalifikácie, ako i kontinuálneho profesionálneho rozvoja. 

 Plnenie týchto nevyhnutných povinností síce významným spôsobom zvyšuje kvalitu 

vyučovacieho procesu, avšak podstatným spôsobom skracuje dobu odpočinku pedagogického 

pracovníka, ktorá by mala slúžiť predovšetkým na regeneráciu jeho pracovných síl. 

Normovanie práce pedagogických pracovníkov sa vykonáva vo forme ustanovenia 

vyučovacej povinnosti. Vyučovaciu povinnosť schvaľuje vláda Ruskej federácie. 

Vyučovacia povinnosť pedagogických pracovníkov musí byť dohodnutá v pracovnej 

zmluve, pričom sa nesmie prekročiť jej horný limit, ktorý je určený na federálnej úrovni. 

Predmetná pedagogická záťaž učiteľov je vo všeobecnosti stanovená v závislosti od 

ich funkcie a špecializácie, a to s prihliadnutím na vlastnosti ich práce, príp. navýšenie pra-

covného času (normy hodín pedagogickej práce za mzdovú sadzbu) a súčasne i v závislosti od 

druhu a formy vzdelávania.  

Horný limit vyučovacej povinnosti pedagogických pracovníkov na vysokých školách 

je stanovený v rozsahu maximálne 900 hodín výučby na školský rok. 

Vysoká škola si sama stanovuje rozsah vyučovacej povinnosti pre svojich pedagogic-

kých pracovníkov v závislosti od ich kvalifikácie a profilu katedry, pričom musí rešpektovať 

900-hodinový horný limit stanovený na federálnej úrovni. 

V tejto súvislosti je zaujímavé poukázať na skutočnosť, že pripravovaná novela vyso-

koškolského zákona, ktorá by mala obmedziť rozsah pracovného času, resp. súbežné pracov-

né pomery pedagogických zamestnancov vysokých skôl v Slovenskej republike, je zo strany 

mnohých autorov pomerne ostro kritizovaná, a to najmä preto, že porušuje zásadu rovnakého 

zaobchádzania a ústavné právo na slobodu voľby zamestnania.
1
 

 

V.  Dovolenka pedagogických pracovníkov 

 

Podľa článku 115 Pracovného zákonníka RF je základná výmera dovolenky za kalen-

dárny rok 28 kalendárnych dní. 

                                                 
1
 Kuril, M.: Obmedzenie rozsahu pracovného času pedagogických zamestnancov vysokých škôl (analýza návrhu 

novely vysokoškolského zákona). In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola ekonó-

mie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012, s. 242 a nasl.  
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Pedagogickí pracovníci majú nárok na dlhšiu výmeru základnej platenej dovolenky, 

jej doba trvania je určená vládou Ruskej federácie.  

Podľa nariadenia vlády Ruskej federácie zo dňa 1. októbra 2002 (724) majú pedago-

gickí pracovníci vysokých škôl nárok na dlhšiu výmeru dovolenku za kalendárny rok 

v rozsahu 56 kalendárnych dní. 

 

VI. Ďalšia dovolenka pedagogických pracovníkov 

  

Výnosom Ministerstva školstva Ruskej federácie zo dňa 7. decembra 2000 (N 3570) 

bol stanovený postup a podmienky priznania nároku na ďalšiu dovolenku v rozsahu maximál-

ne  jedného roka pre pedagogických pracovníkov štátnych a obecných vzdelávacích inštitúcií 

a súkromných vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú štátnu akreditáciu.   

V súlade s citovaným výnosom majú pedagogickí pracovníci vzdelávacích inštitúcií 

právo na ďalšiu dovolenku v dĺžke maximálne jedného roka, za každých desať rokov nepretr-

žitého výkonu pedagogickej činnosti.   

Do doby nepretržitého trvania výkonu pedagogickej činnosti sa započítava pedagogic-

ká činnosť, ktorá je vykonávaná vo funkciách uvedených v prílohe tohto výnosu, a to v: a) 

štátnych vzdelávacích inštitúciách, b) obecných vzdelávacích inštitúciách alebo c) súkrom-

ných vzdelávacích inštitúciách, ktoré majú štátnu akreditáciu.  

 Doba trvania výkonu odbornej praxe pedagógov sa zaznamenáva do pracovných kni-

žiek. Zamestnávateľ môže uznať dĺžku odbornej praxe i na základe iných príslušných dokla-

dov.  

 Pri riešení otázok výpočtu nepretržitého výkonu pedagogickej činnosti má odborový 

orgán spolurozhodovaciu právomoc. 

 Ďalšia dovolenka môže byť poskytnutá pedagogickým pracovníkom kedykoľvek 

v priebehu kalendárneho roka za podmienky, že jej čerpanie nebude mať negatívny dopad  na 

kvalitu vyučovacieho procesu vzdelávacej inštitúcie.  

 Ak pedagogický pracovník ochorie počas čerpania ďalšej dovolenky, o dobu trvania 

práceneschopnosti pedagogického pracovníka sa predĺži čerpanie tejto dovolenky alebo po 

dohode so vzdelávacou inštitúciou sa čerpanie prenesie na iný termín.  

 V prípade, že počas čerpania ďalšej dovolenky ochorie pedagogickému pracovníkovi 

člen rodiny, ktorého musí ošetrovať, doba ošetrovania člena rodiny nezakladá nárok na predĺ-

ženie čerpania ďalšej dovolenky ani na jej prenos.  

 Doba čerpania ďalšej dovolenky sa kvalifikuje ako ochranná doba a s pedagogickým 

pracovníkom nie je možné: a) skončiť pracovný pomer, b) jeho preradenie na inú prácu. 

 

VII.  Dôvody pre ukončenie pracovnej zmluvy  

s pedagogickými pracovníkmi 

 

Podľa článku 336 Pracovného zákonníka RF, okrem dôvodov uvedených v tomto Pra-

covnom zákonníku RF a v ďalších federálnych zákonoch, dôvodmi pre skončenie pracovného 

pomeru s pedagogickými pracovníkmi sú aj: a) opakované závažné porušenie vnútorného 

predpisu vzdelávacieho zariadenia v období jedného roka, b) aplikácia metódy výchovy (stačí 

jedenkrát) spojenej s použitím fyzického a (alebo) psychického násilia na osobe študenta (žia-

ka, zverenej osoby), c) dosiahnutie veku na výkon funkcie, d) neúspešná účasť vo výberovom 

konaní na funkciu vedecko-pedagogického pracovníka alebo uplynutie lehoty výberového 

konania. 

Je ponechané na vzdelávacie ustanovizne, aby si vo vnútorných predpisoch upravili  

kvalifikáciu závažného porušenia vnútorného predpisu. 
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VIII. Záver 

 

Právna úprava výkonu závislej práce pedagogických pracovníkov Ruskej federácie je 

veľmi inšpiratívna. 

Mnohí vysokoškolskí pedagogickí pracovníci by s nadšením privítali v slovenskej le-

gislatíve právnu úpravu možnosti dojednania pracovného pomeru na čas neurčitý. Práve začí-

najúcim vysokoškolským pedagógom by takáto právna úprava určitým spôsobom prispela 

k existenčnej istote a ich stabilizácii, pretože jednou z podmienok poskytnutia hypotekárneho 

úveru je preukázanie existencie pracovného pomeru na čas neurčitý. 

Osobitne pozitívne možno hodnotiť ochranu tehotných vysokoškolských pedagogi-

čiek, ako i vysokoškolských pedagogičiek starajúcich sa o deti do troch rokov veku. 

 V Slovenskej republike takáto právna ochrana žalostne absentuje a je nutné uviesť, že 

tu zlyháva podpora ekonomických a sociálnych istôt. Rozhodne nemožno konštatovať, že táto 

kategória zamestnancov má právne zabezpečené podmienky nevyhnutné na plný rozvoj rodi-

ny.  

Až utopicky krásne vyznieva predstava zakotvenia inštitútu platenej ročnej dovolenky 

v právnom poriadku Slovenskej republiky.   

Výkon pedagogickej činnosti je nielen náročné povolanie, ale i úžasné poslanie. Na-

priek neustále v médiách rezonujúcemu slovnému spojeniu „finančná kríza“, za ktoré sa čas-

tokrát radi zamestnávatelia skrývajú, bez toho, aby sa o nich finančná kríza čo len „obtrela“, 

by si pedagógovia oprávnene zaslúžili skvalitnenie pracovných podmienok a poskytnutie ta-

kého finančného ohodnotenia, ktoré by im a ich rodinám zabezpečilo dôstojnú životnú úro-

veň. 

Dodržiavanie pracovného a sociálneho zákonodarstva je v akejkoľvek krajine podmie-

nené (okrem iného) efektívnym výkonom inšpekcie práce. Uvedené platí aj v prípade pedago-

gických zamestnancov, a to napr. pri rozsahoch pracovných časov, ktoré v praxi neraz prekra-

čujú maximálne prípustné rozsahy. Sme toho názoru, že v tejto veci je dôležité, aby smerom 

pro futuro bolo postavenie inšpektorov práce analogické ako v prípade prokurátov (s ohľadom 

na mieru ich oprávnení, zodpovednosti, ale aj odborných predpokladov na výkon povolania), 

keďže v zjednošenom chápaní inšpektori práci plnia práve úlohu „prokurátorov pracovného 

práva“.
2
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Summary 
 

The processed article deals with the specifics of legislation governing performance of 

dependent work by pedagogic employees in the labour law of the Russian Federation. Its main 

themes are the preconditions for pedagogic capability, working hours length, extent of teach-
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ing obligation, conditions for entitlement to supplemental leave and also specifics of conclud-

ing and termination of the labour relations with pedagogic employees.  
 

Kľúčové slová: Pracovný zákonník Ruskej federácie, vedecko-pedagogický pracovník, výbe-
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Vek, starnutie a staroba v pracovnom práve 
 

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

 

I. Úvod 

 

Problematika starnutia a staroby je večná téma, taká, ako je večný ľudský rod. Od ne-

pamäti sa ľudstvo zaoberá svojim životným cyklom, zrodom, životom a zánikom človeka. 

Pri uspokojovaní svojich potrieb sa človek vyvíja počas individuálneho životného cyk-

lu, vek je v týchto súvislostiach zároveň právnou skutočnosťou, ktorá je objektívnou skutoč-

nosťou a pracovné právo s takouto právnou skutočnosťou spája významné právne dôsledky. 

Vek a jeho finálne fázy v procesoch starnutia a staroby podstatne ovplyvňujú ekono-

mické aktivity človeka, v užšom zmysle sú nimi najmä oblasti práce a podnikania. 

S problematikou vzťahu veku a právnej regulácie sa stretávame v pracovnom práve vo 

veľkej škále pracovnoprávnych vzťahov, vo vymedzení právnej subjektivity, v ustanovení 

subjektov pracovnoprávnych vzťahov, v regulácii postavenia konkrétnych účastníkov pracov-

noprávnych vzťahov atď. 

Vekové skutočnosti zasahujú i do obsahu pracovnoprávnych vzťahov, pôsobia teda 

v oblasti práv a povinností účastníkov konkrétnych pracovnoprávnych vzťahov.  

Účelom tohto príspevku je krátka inventarizácia poznávania veku ako právnej skutoč-

nosti v obsahu pracovnoprávnej regulácie, s dôrazom na postavenie zamestnancov vo vyššom 

veku.  

 

II. Analytické úvahy vo vzťahu k vnútroštátnemu právu 

 

Ústava Slovenskej republiky obsahuje ako základné sociálne práva v Článku 38 práva 

žien, mladistvých a osôb zdravotne postihnutých. Tieto kategórie majú tiež právo na zvýšenú 

ochranu zdravia pri práci a na osobitné pracovné podmienky. Mladiství a osoby zdravotne 

postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave 

na povolanie (podrobnosti sú určené zákonmi). Podľa Článku 39 ods. 1 občania majú právo 

na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. 

Pozitívna diskriminácia predstavuje nerovnaké zaobchádzanie, ktoré spôsobuje zákon, 

avšak zákon ho súčasne aj ospravedlňuje (primeranosťou, dočasnosťou, nevyhnutnosťou, ve-

rejným záujmom atď.). Medzi negatívnou a pozitívnou diskrimináciou je preto pomerne „ten-

ká hrana“, pričom negatívne znevýhodnenie je negatívnou diskrimináciou iba v tom prípade, 

ak je zakázané zákonom.
1
 

V Základných zásadách Zákonníka práce sa vekové hľadisko ustanovuje v Článku 1 

o všeobecnom vymedzení zásady rovnakého zaobchádzania, určenou pre oblasť pracovno-

právnych vzťahov osobitným antidiskriminačným zákonom. V citovanom článku sa výslovne 

(opakovane, tak ako vo viacerých právnych predpisoch) uvádza právo fyzických osôb, bez 

akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie, uplatňovať právo na prácu a na slobodnú voľbu 

zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu pred svojvoľným 

prepustením aj z dôvodu veku. Výnimkou sú podľa citovanej základnej zásady Zákonníka 

práce prípady, ak 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. Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z hľadiska veku 

je ustanovený tiež v § 13 ods. 2 Zákonníka práce. 

                                                 
1
 Kuril, M.: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : APZ, 2009, s. 83 a nasl. 
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Diskriminácia z dôvodu veku sa v praxi vyskytuje, žiaľ, pomerne často, a to napriek 

prijatej legislatíve.
2
 V tejto súvislosti zlyhávajú aj viaceré procesnoprávne inštitúty, ktoré ma-

jú za úlohu garantovať účastníkom pracovnoprávnych vzťahov možnosti právnej ochrany 

pred nerovnakým zaobchádzaním (negatívnou diskrimináciou).
3
  

V Článku 7 Základných zásad Zákonníka práce je uvedená zásada osobitnej právnej 

úpravy ochrany mladistvých  zamestnancov, ktorí majú právo na prípravu na povolanie a za-

bezpečenie pracovných podmienok, umožňujúci rozvoj ich telesných a duševných schopností. 

Pracovný čas mladistvého zamestnanca, ktorý je mladší ako 16 rokov, je najviac 30 hodín 

týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 

rokov má pracovný čas najviac 37 a ½ hodiny týždenne, jeho pracovný čas nesmie v priebehu 

24 hodín presiahnuť osem hodín.  

Z hľadiska transpozície preberaných právne záväzných aktov Európskej únie treba vo 

vzťahu k Zákonníku práce uviesť najmä Smernicu Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane 

mladých ľudí pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5, zv. 2; Ú. v. ES L 216, 20. au-

gusta 1994), ako aj príslušné smernice o zavedení zásady rovnakého zaobchádzania, o vše-

obecnom rámci pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a v povolaní, o vykonávaní zásady 

rovnosti príležitosti a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti 

a povolania atď.  

Významnou oblasťou ľudských práv a v ich rámci sociálnych, ekonomických a hos-

podárskych práv, je zákaz detskej práce a vymedzenie vekových hraníc postavenia člove-

ka/občana ako subjektu pracovného práva a účastníka príslušného pracovnoprávneho vzťahu.   

Zákonník práce v týchto súvislostiach transponuje medzinárodnoprávne pramene pra-

covného práva o zákaze detskej práce, ktorými sú najmä pramene práva Organizácie Spoje-

ných národov a Medzinárodnej organizácie práce. 

V ustanovení § 11 Zákonníka práce je kogentne výslovne vymedzený zákaz práce fy-

zickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky a je tiež zakáza-

ná práca fyzickej osoby do veku 15 rokov. Uvedené fyzické osoby, vymedzené vekovou hra-

nicou, môžu vykonávať v rámci prísnych podmienok iba tzv. ľahké práce, ktoré svojim cha-

rakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú do-

chádzku (pozri ustanovenie § 11 Zákonníka práce), avšak iba v zákonom vymedzených oblas-

tiach (účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na kultúrnych predstaveniach, športových poduja-

tiach alebo v reklamných činnostiach). Podmienkou výkonu uvedených ľahkých prác je povo-

lenie (na žiadosť zamestnávateľa) príslušného inšpektorátu práce po dohode s príslušným or-

gánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.  

Právna spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťa-

hoch ako zamestnávateľ vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa (porovnaj 

občianskoprávnu úpravu), ak sa narodí živé (nasciturus). Spôsobilosť fyzickej osoby vlast-

nými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych 

vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká plnoletosťou, dovtedy za ňu koná zákonný zástupca. 

Právnu definíciu plnoletosti ustanovuje Občiansky zákonník, podľa ktorého plnoletosť sa na-

dobúda dovŕšením osemnásteho roku veku, ak sa nenadobudne uzavretím manželstva. Podľa 

Občianskeho zákonníka mladiství majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou 

povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.    

Zamestnancom v pracovnoprávnych vzťahoch je fyzická osoba, ktorá v týchto práv-

nych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu. V pracovnom práve spôsobilosť 

fyzickej osoby ako zamestnanca na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony sú ku-

                                                 
2
 Kuril, M.: Nerovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu v pracovnej inzercii. In Policajná teória a prax, 

no. 1, 2010, s. 57 a nasl. 
3
 Kuril, M.: K § 13 ods. 4-5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. In Policaj-

ná teória a prax, no. 2, 2009, s. 34 a nasl. 
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mulované a viažu sa na deň, kedy fyzická osoba dovŕši 15. rok veku, v prípade dohody 

o hmotnej zodpovednosti je zákonná veková hranica 18 rokov. Zamestnávateľ nesmie dohod-

núť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí po-

vinnú školskú dochádzku.  

Slovenská republika je, samozrejme, viazaná dohovorom Medzinárodnej organizácie 

práce č. 182/1999 o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem 

detskej práce (Oznámenie č. 38/2001 Z. z.), ktorý nadviazal na dohovor Medzinárodnej orga-

nizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania z roku 1973, ako i na ďalšie me-

dzinárodné právne dokumenty Organizácie Spojených národov a odporúčania Medzinárodnej 

organizácie práce.  

Podľa citovaného dohovoru sa pojem dieťa vzťahuje na všetky osoby, ktoré nedovŕšili 

18 rokov veku. Ako najhoršie formy detskej práce sa uvádzajú všetky formy otroctva, predaj 

a obchodovanie s deťmi, služba pre dlhy a nevoľníctvo, nútená alebo povinná práca, účasť 

detí v ozbrojených konfliktoch, využívanie detí na nezákonnú činnosť (na prostitúciu, na vý-

robu pornografie, výroba a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, ako i prá-

ca, ktorá by mohla ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo morálku dieťaťa atď.).   

V prípade smrti zamestnanca sa postupuje v intenciách § 35 Zákonníka práce, podľa 

ktorého prechádzajú mzdové nároky do štvornásobku jeho priemerného zárobku z pracovného 

pomeru zomrelého zamestnanca, postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním 

žili v čase smrti v domácnosti.                                                                                 

Vekové hranice v Zákonníku práce sú ustanovené v extenzívnom výkladovom ustano-

vení § 40 ods. 3, podľa ktorého mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov.  

V znení ustanovenia § 40 ods. 5 Zákonníka práce je uvedený široký komplex vyme-

dzenia rodinného príslušníka zamestnanca na účely Zákonníka práce, okrem iných sú to na-

príklad vlastné dieťa, dieťa v náhradnej starostlivosti alebo dieťa zverené zamestnancovi do 

starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, sú tam uvedení dokonca jeho rodičia, praro-

dičia zamestnanca, ale i prarodičia jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá žije so 

zamestnancom spoločne v domácnosti.  

Vekové kritériá platia pre zamestnávateľa v predzmluvných vzťahoch podľa ustano-

vení § 41 Zákonníka práce, podľa ktorého môže zamestnávateľ uzatvoriť pracovnú zmluvu 

s mladistvým zamestnancom iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení. Na uzavretie tohto 

právneho úkonu je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu mladis-

tvého.  

Zákonník práce používa inštitút tzv. kontraktačnej povinnosti pre reguláciu uzatvore-

nia pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa 

podľa ustanovenia § 53, tu ide o definíciu „zamestnávateľa, pre ktorého sa žiak pripravuje na 

povolanie“.  

Aj v prípadoch tzv. dočasného pridelenia na výkon práce k inej právnickej osobe ale-

bo fyzickej osobe sa definujú pracovné podmienky a podmienky zamestnania aj z hľadiska 

ochrany žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých zamestnancov. Vekové parametre 

obsahujú ustanovenia Zákonníka práce o odchodnom, a to pri prvom skončení pracovného 

pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok alebo na starobný dôchodok 

(§ 76a Zákonníka práce).   

Vekové hranice detí zamestnancov sú tiež regulované v ustanoveniach Zákonníka prá-

ce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času zamestnancom so zmenenou pracovnou 

schopnosťou, tehotnej ženy, ženy alebo mužovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri 

roky, osamelého zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, možno roz-

vrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním (§ 87). Vek zamestnanca sa používa 

pri úprave prestávok v práci (§ 91), v prípadoch nepretržitého denného odpočinku (§ 92), ne-

pretržitého odpočinku v týždni (§ 93) a pod.  
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Podľa § 97 ods. 13 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke po-

volanie podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nad-

čas, pokiaľ sa s týmto zamestnancom nedohodne zamestnávateľ inak (§ 97 ods. 13). Obdobná 

ochrana podľa ustanovenia § 98 ods. 10 platí pre výkon nočnej práce zamestnanca, ktorý vy-

konáva zdravotnícke povolanie sestra i pôrodná asistentka a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, kedy 

sa vyžaduje súhlas tohto zamestnanca s výkonom práce v noci.  

Veková hranica 33 rokov platí aj podľa § 103 Zákonníka práce o základnej výmere 

dovolenky, pri dovŕšení citovanej vekovej hranice do konca príslušného kalendárneho roku je 

dovolenka takého zamestnanca najmenej päť týždňov.  

Ako výkon práce [§ 144a ods. 3 písm. c) Zákonníka práce] na účely dovolenky sa za 

určitých podmienok neposudzuje starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov. 

V oblasti sociálnej politiky zamestnávateľa sa vymedzuje vek dieťaťa v rámci pracov-

ných podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti (§ 160 a nasledujúce Zákonníka práce), 

v oblasti pracovných podmienok mladistvých zamestnancov (§ 171 a nasledujúce Zákonníka 

práce), vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci mladistvého zamest-

nanca (§ 176 Zákonníka práce).  

Priame i nepriame vymedzenie vekových hraníc pôsobí aj v komplexe právnej úpravy 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (uzatváranie dohôd s mladistvými 

zamestnancami, zákazy prác pre mladistvých, dohoda o brigádnickej práci študenta atď.). 

Vekové hranice v oblasti služieb zamestnanosti ustanovuje najmä zákon č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti. Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. a) sa ako znevýhodnený uchá-

dzač o zamestnanie považuje aj občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prí-

pravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé 

platené zamestnanie, je to teda absolvent školy. Podľa ods. 1 písm. b) citovaného zákona je 

znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie tiež občan starší ako 50 rokov. Pri definovaní 

vhodného zamestnania podľa ustanovení § 15 zákona o službách zamestnanosti nie je vek 

kritériom vhodnosti zamestnania.  

Negatívne vymedzenie osobného rozsahu sa viaže na skupiny občanov, ktoré sa neza-

radia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, okrem iných je to i občan, ktorý plní povinnú 

školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku, ako 

i občan, ktorý už má priznaný starobný dôchodok  alebo občan, ktorý má priznaný invalidný 

dôchodok a dovŕšil vek, potrebný na nárok na starobný dôchodok (§ 34 zákona o službách 

zamestnanosti). Obdobné dôvody sa použijú v prípade vyradenia z evidencie uchádzačov 

o zamestnanie (§ 36 zákona o službách zamestnanosti).  

Veková hranica 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony je vymedzená pre tzv. pra-

covného asistenta (§ 51 zákona o službách zamestnanosti). Zamestnávateľ nesmie zverejňo-

vať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu aj podľa 

veku.  

V rámci vymedzenia pojmov v zákone č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegál-

nom zamestnávaní nie je nelegálne zamestnanie, resp. nelegálna práca, ak pre fyzickú osobu, 

ktorá je podnikateľom vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo man-

žel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom, alebo študen-

tom do 26 roku veku.   

Zákon č. 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon) má veľmi diskutabilné ustanovenia 

z hľadiska pracovnoprávnej úpravy, a to vrátane ich pôsobnosti aj v práve sociálneho zabez-

pečenia. Podľa ustanovení § 3 antidiskriminačného zákona každý je povinný dodržiavať zása-

du rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, 

sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti atď.  

Negatívne vymedzenie, podľa ktorého sa antidiskriminačný zákon nevzťahuje na roz-

dielne zaobchádzanie, sa z hľadiska veku (§ 4 citovaného zákona) nevzťahuje na určité skupi-
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ny zamestnancov z dôvodov, ktoré vyplývajú z ustanovení osobitných predpisov, a to podľa 

vysvetliviek k zákonu sú predpisy o služobných pomeroch. To však neplatí, ak ide o zamest-

nanca vykonávajúceho prácu v pracovnoprávnom vzťahu.  

Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných práv-

nych vzťahoch je upravená v antidiskriminačnom zákone (okrem iných) v ustanovení § 6, 

pričom sa všeobecne zakazuje diskriminácia osôb, s osobitným výkladom uplatnenia zásady 

rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím. V ustanoveniach § 

8 ods. 3 sa uvádzajú prípady prípustného rozdielneho zaobchádzania z hľadiska veku, ktorým 

sa za diskrimináciu nepovažuje rozdielne zaobchádzanie, ak je objektívne odôvodnené sledo-

vaním oprávneného cieľa a rozdielne zaobchádzanie je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a pri-

merané, ak to ustanovuje osobitný predpis. Diskriminácia z dôvodu veku nie je najmä roz-

dielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení a) minimálnej alebo maximálnej vekovej 

hranice ako podmienky na vstup do zamestnania, b) osobitných podmienok na prístup k za-

mestnaniu alebo odbornému vzdelávaniu a osobitných podmienok na výkon zamestnania vrá-

tane odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej kategórie alebo osoby s opat-

rovateľskými povinnosťami a ak je účelom týchto osobitných podmienok podpora pracovné-

ho začlenenia týchto osôb alebo ich ochrana, c) podmienky minimálnej vekovej hranice, od-

bornej praxe alebo odpracovaných rokov na prístup k zamestnaniu alebo k určitým výhodám 

v zamestnaní. 

V nadväznosti na sociálne zabezpečenie vo vzťahu k pracovnoprávnym vzťahom nie 

je diskrimináciou rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku, ktoré spočíva v ustanovení rôz-

nych vekových hraníc na vznik nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok v tomto 

systéme, ako aj v ustanovení rôznych vekových hraníc v tomto systéme pre zamestnancov 

alebo skupiny zamestnancov, a používanie rôznych spôsobov výpočtu týchto dôchodkov, kto-

ré sú založené na kritériu veku; to neplatí, ak by súčasne došlo k diskriminácii z dôvodu po-

hlavia. Diskutabilné, ale rešpektované sú ustanovenia o tom, že diskriminácia z dôvodu po-

hlavia nie je objektívne odôvodnené rozdielne zaobchádzanie, okrem iného, spočívajúce v 

ustanovení rozdielneho dôchodkového veku pre mužov a ženy a ktorého účelom je ochrana 

tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien atď. V oblasti 

služieb zamestnanosti sa za diskrimináciu nepovažuje ani prijatie dočasných vyrovnávacích 

opatrení orgánmi štátnej správy, ktoré sa zameriavajú na odstránenie foriem sociálneho a eko-

nomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného 

postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi. Sú to tzv. znevýhodne-

ní uchádzači na trhu práce.  

Primárne právo Európskej únie charakterizuje rovnaké zaobchádzanie ako „úlohu 

a cieľ“ Únie a tiež prostredníctvom súdnej judikatúry sa stávajú právne predpisy v tejto oblas-

ti súčasťou právnych poriadkov vnútroštátnej legislatívy členských štátov.  

V smernici 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 zamest-

nanosti a povolania, prepracované znenie (Ú. v. EÚ L 204, 26. júla 2006) sú uvedené ustano-

venia o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti prístupu k zamestnaniu a k 

odbornej príprave, v oblasti pracovných podmienok vrátane odmeny a pokiaľ ide o zamestna-

necké systémy sociálneho zabezpečenia.    

Medzi najaktuálnejšie problémy súčasnosti patrí otázka skončenia pracovného pomeru 

jednostranným právnym úkonom zamestnávateľa v dôsledku dosiahnutia dôchodkového ve-

ku. V rozsudku  Súdneho dvora Európskej únie z 5. marca 2009 (Vec C-388/07, Ú. v. EÚ C 

283, 24. novembra 2007) sa charakterizujú dispozitívne vnútroštátne pravidlá, ktoré umožňujú 

zamestnávateľovi prepustiť zamestnancov vo veku 65 rokov alebo viac rokov z dôvodu do-

siahnutia dôchodkového veku. Podľa Článku 6 smernice Rady č. 2000/78/ES z 27. novembra 

2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní 
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(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5, zv. 1) sa vnútroštátna úprava o veku odchodu do dô-

chodku ako výpovedného dôvodu dáva k dispozícii členskému štátu, ak je legislatívnym cie-

ľom odôvodnenie politiky zamestnanosti, trhu práce alebo odbornej prípravy a ak sú pro-

striedky na dosiahnutie tohto cieľa primerané a nevyhnutné.   

Klasické sociálne zabezpečenie v starobe nemá na našom území takú tradíciu, ako na-

príklad úrazové poistenie, nemocenské poistenie alebo invalidné poistenie. Až po vzniku 1. 

Československej republiky od roku 1924 sa buduje systém sociálneho dôchodkového poiste-

nia (starobného poistenia, invalidného poistenia) s peripetiami vývoja vojnových časov, socia-

listického štátneho systému sociálneho zabezpečenia a „oživenia“ sociálneho poistenia od 

roku 1990.   

Právna úprava sociálneho poistenia v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

obsahuje prístupy regulácie vo vzťahu k rozsahu poistenia, vo vymedzení postavenia poisten-

cov, postavenia nezaopatreného dieťaťa atď. Citovaný zákon ustanovuje výklad pojmu sús-

tavná príprava na povolanie, vymedzenie osobného rozsahu jednotlivých podsystémov sociál-

neho poistenia atď. Základom právneho postavenia osôb v sociálnom poistení je spôsobilosť 

fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia, a to spôsobilosť fyzickej osoby 

mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti, vzniknutú narodením. 

Spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony v právnych vzťahoch sociálneho poistenia vzni-

ká dovŕšením 15. roku veku (§ 27 zákona o sociálnom poistení). Klasické úpravy vekových 

hraníc sa viažu na dôchodkový vek (pozri ustanovenie § 65 zákona o sociálnom poistení), na 

dôchodky pozostalých atď.     

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou patrí medzi formálne právne 

predpisy bez vyššieho stupňa efektívnosti. Podľa ustanovení Trestného zákona sa používa 

pojem mladistvý, ktorým je občan vo veku od 15 do 18 rokov. Osobou, ktorá nie je trestne 

zodpovedná je dieťa do 15/14 rokov veku. Pramene práva sociálneho zabezpečenia používajú 

častejšie pojem nezaopatrené dieťa do 25 rokov aj v súvislosti so sústavnou prípravou na po-

volanie.  Podľa ustanovení zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele 

sa používa pojem dieťa vo veku do 18 rokov, pojem mladistvý a pojem mladý dospelý ako 

plnoletá fyzická osoba vo veku od 18 rokov až do veku 25 rokov. 

Rovnosť (zákaz diskriminácie) z dôvodu veku skúma aj judikatúra Ústavného súdu 

Slovenskej republiky. Tu považujeme za relevantné uviesť jeden z právnych názorov pléna 

Ústavného súdu (PL. ÚS SR 19/1998 – nález z 15. októbra 1998), podľa ktorého: „rovnosť 

volebného práva sa všeobecne chápe nielen ako požiadavka, aby každý občan mal pri výkone 

volebného práva rovnaké postavenie, ale tiež ako požiadavka, aby každému občanovi pri roz-

hodovaní patril jeden hlas a tento hlas mal rovnakú váhu voči ostatným hlasom voličov, aby 

sa každý občan mohol za rovnakých podmienok uchádzať o zvolenie a mal rovnakú šancu na 

získanie poslaneckého mandátu. Ústava Slovenskej republiky neobsahuje ustanovenie, výkla-

dom ktorého by bolo možné odôvodniť postup umožňujúci obmedzenie alebo modifikovanie 

základných práv občanom za účelom zlepšenia postavenia príslušníkov národnostných menšín 

alebo etnických skupín.“
4
  

 

III. Analytické úvahy vo vzťahu k medzinárodnému (európskemu) právu 

  

V záverečnej časti upozorňujeme na niektoré medzinárodné aspekty právnej regulácie 

staroby a starnutia. 

Všeobecná deklarácia ľudských práv Organizácie Spojených národov z roku 1948 

ustanovila základné ľudské práva a slobody po 2. svetovej vojne ako jeden z prvých medziná-

rodnoprávnych dokumentov.  

                                                 
4
 Kuril, M.: Filozoficko-právne úvahy k základom antidiskriminačnej legislatívy. In Policajná teória a prax, no. 

4, 2008, s. 16. 
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V Článku 22 ustanovila Všeobecná deklarácia ľudských práv prvýkrát v histórii právo 

jednotlivca ako člena spoločnosti na sociálne zabezpečenie prostredníctvom realizácie hospo-

dárskych, sociálnych a kultúrnych práv, nevyhnutných pre jeho dôstojnosť a slobodný rozvoj 

osobnosti. V Článku 25 sú ustanovené práva každého na zabezpečenie v nezamestnanosti, 

v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe atď. Deklarácia zvýrazňuje 

nárok materstva a detstva na osobitnú starostlivosť.  

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach Organizácie 

Spojených národov z roku 1966 v Článku 10 predpokladá tzv. osobitné opatrenia na ochranu 

a pomoc všetkým deťom a mládeži, vrátane ochrany pred hospodárskym a sociálnym vyko-

risťovaním a trestaním i zákazom detskej námezdnej práce. V Článku 9 sa neuvádzajú starší 

občania, je uvedené iba uznanie štátov, zmluvných strán paktu, práva každého na sociálne 

zabezpečenie, zahŕňajúc do toho právo na sociálne poistenie.    

Organizácia Spojených národov v Dohovore o právach dieťaťa pre účely dohovoru 

ako dieťa považuje každú ľudská bytosť mladšiu než 18 rokov, ak podľa právneho poriadku, 

ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr. 

V roku 1952 bol prijatý na pôde Medzinárodnej organizácie práce Dohovor č. 102/152 

o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia, ktorý je súčasťou ratifikovaných dohovorov 

Medzinárodnej organizácie práce Slovenskou republikou. Citovaný dohovor uvádza tzv. kryté 

sociálne udalosti, medzi ktoré zaraďuje aj starobný dôchodok. V tomto prípade podľa Článku 

26 je krytou sociálnou udalosťou prežitie určeného veku. Určený vek nemá presahovať 65 

rokov (Čl. 26 ods. 3), pričom príslušné orgány môžu určiť vyšší vek s ohľadom na pracovnú 

schopnosť starších osôb v krajine, o ktorú ide. Okrem dohovoru č. 102 o minimálnej norme 

sociálneho zabezpečenia prijala Medzinárodná organizácia práce rad dohovorov, ktoré sú rati-

fikované Slovenskou republikou aj v jednotlivých podsystémoch sociálneho zabezpečenia 

(napríklad v oblasti invalidných, starobných a pozostalostných dávok, o úrazovom poistení, 

o odškodňovaní pracovných úrazov, chorôb z povolania, o invalidnom poistení, o poistení 

vdov a sirôt atď.). Od roku 1967 platí Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 128/1967   

o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (ratifikovaný, Oznámenie Ministerstva 

zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 416/1991 Z. z.).  

Na európskej úrovni treba zvýrazniť legislatívu Rady Európy, v rámci ktorej pôsobí 

Európsky súd pre ľudské práva. V oblasti sociálnych práv dominuje Európska  sociálna char-

ta a jej revidovaný variant (vrátane Dodatkového protokolu),  ktorý je ratifikovaný Sloven-

skou republikou (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 

273/2009 Z. z.).  

Rada Európy ustanovuje právo na zabezpečenie v starobe v Európskej sociálnej charte 

Rady Európy (revidovanej), ktorá v Článku 23 upravuje právo starších osôb na ochranu. Ok-

rem iných práv na zabezpečenie účinného výkonu práva starších osôb na sociálnu ochranu sa 

zmluvné strany zaväzujú umožniť starším osobám zostať podľa možnosti čo najdlhšie plno-

hodnotným členom spoločnosti. Revidovaná Európska sociálna charta Rady Európy výslovne 

neuvádza predlžovanie pracovnej aktivity starších ľudí.  

Priamo i nepriamo sa však môžu v týchto súvislostiach vzťahovať na starších zamest-

nancov ustanovenia Článku 1 o práve na prácu, ustanovenia Článku 12 o práve na sociálne 

zabezpečenie, Článku 13 o práve na sociálnu s lekársku pomoc, Článku 14 o práve na pro-

spech zo sociálnych služieb, Článku 26 o práve na dôstojnosť pri práci, ustanovenia Článku 

33 o práve na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením atď.  

V prípade práva na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie vo veciach za-

mestnania a povolania bez diskriminácie sa vymedzuje iba zákaz diskriminácie na základe 

pohlavia, nie na základe diskriminácie podľa veku (Článok 20 Revidovanej Európskej sociál-

nej charty).         
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V súčasnosti sa pripravuje (v intenciách Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky) ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia Rady Európy.     

Európska únia prezentuje primárne pramene práva v rámci Zmluvy o Európskej únii 

a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v rámci primárneho práva sú aj predmetom 

pôsobnosti Charty základných práv Európskej únie, ktorá ustanovuje aj sociálne práva star-

ších ľudí. Podľa viacnásobných rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie je Charta základ-

ných práv Európskej únie súčasťou a primárnym prameňom práva Európskej únie.    

Nová tzv. modernizovaná koordinácia sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru je účinná od 1. mája 2010, odkedy pôsobí Naria-

denie č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, uplatňovaného aj 

v krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarska spolu s vykonávacím na-

riadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009. 

Európska únia od 1. mája 2010 koordinuje v citovanom nariadení z hľadiska vecnej 

pôsobnosti všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú „častí sociálneho zabezpečenia“, okrem 

iných sú to i dávky v starobe atď.    

Prieskumy Európskej únie (Eurobarometer) na začiatku Európskeho roka aktívneho 

starnutia a medzigeneračnej solidarity v oblasti starnutia dokumentujú  na Slovensku nega-

tívnejšie vnímanie starších ľudí ako sa starší ľudia chápu vo zvyšku Európy. Na Slovensku sa 

staroba začína podľa respondentov už v 58 roku veku, pričom európsky priemer považovania 

človeka za staršieho je v jeho 64. roku veku. Z hľadiska práce a zamestnania je asi 22 % Slo-

vákov ochotných pracovať po dosiahnutí veku, potrebného na odchod do starobného dôchod-

ku.  

Hlavné ciele politík aktívneho starnutia v dokumentoch Európskej únie predpokladajú 

„podnecovanie starších zamestnancov k zotrvaniu v zamestnaní, ktoré si vyžaduje najmä 

zlepšenie pracovných podmienok a ich prispôsobenie zdravotnému stavu a potrebám starších 

zamestnancov, aktualizáciu ich zručnosti poskytovaním primeraného prístupu k celoživotné-

mu vzdelávaniu a preskúmaniu systému daní a sociálnych dávok v záujme zabezpečenia 

účinných stimulov pre dlhšie zotrvania v práci“ (Staroba začína na Slovensku skôr).      

Aktuálny stav sociálnej ochrany starších ľudí v Európskej únii je charakteristický sku-

točnosťou, že sociálne príjmy starších ľudí sa viažu najmä a najčastejšie na verejné sociálne 

systémy a dôchodky v starobe, čiastočne aj na príjmy z pracovnej činnosti. 

Na svete sa odhaduje v súčasnosti asi 750 miliónov starších ľudí. Asi 120 miliónov, čo 

je asi 24 % z celkového počtu občanov Únie, sú starší občania Európskej únie.   

Z hľadiska aktuálneho stavu sociálnej ochrany starších ľudí v Európskej únii sa ich so-

ciálne príjmy viažu najmä a najčastejšie na verejné sociálne systémy a dôchodky v starobe.  

Európska únia koordinuje hospodárske politiky, politiky zamestnanosti a sociálne za-

bezpečenie, najmä z hľadiska sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany v rámci voľného 

pohybu osôb. 

V súčasnosti sa pozitívne vyvíjajú niektoré inovatívne prístupy k riešeniu objektívnych 

demografických procesov a javov, medzi inými sú to aj koncepčné prístupy Európskej únie. 

Treba však uviesť, že sa presadzuje stále viac diskriminácia na základe veku, pôsobia tzv. 

demografický alarmizmus alebo gerontofóbia a ageizmus.  

Negatívnymi prístupmi k starobe a starnutiu sa vyvoláva mediálna kampaň na presa-

dzovanie zámerov finančných skupín, ktoré privatizujú sociálne udalosti a po vstupe do zdra-

votných finančných štruktúr ovládajú ako ďalší medzistupeň privatizácie tzv. druhý pilier 

dôchodkového sporenia, ktorý je v odborných kruhoch spochybnený v teórii i v praxi ako 

mýtus o zázračnom riešení demografických zmien vo svete.  

Strašenie starobou alebo starnutím sa viaže nielen na insolventnosť zdrojov sociálnej 

ochrany a nedôstojné, či neadekvátne a neprimerané hmotné zabezpečenia v starobe, kedy sú 
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starší ľudia zároveň aj „väzni chudoby“, ale aj z hľadiska kritiky predlžovania pracovnej akti-

vity starších zamestnancov alebo podnikateľov, ktorí vraj berú miesto mladším a pod.  

Skúsenosti však z vyspelých členských štátov dokumentujú, že tam, kde je vysoká 

miera zamestnanosti starších, je zároveň aj nízka miera nezamestnanosti mladších osôb na 

trhu práce.  

Zmluva o fungovaní Európskej únie v Článku 153 ukladá právo i povinnosť Únie pod-

porovať a dopĺňať činnosti členských štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej 

ochrany, ako i v oblasti boja proti sociálnemu vylučovaniu, zapájania osôb vylúčených z trhu 

pracovných príležitostí a v modernizácii systémov sociálneho zabezpečenia.  

Únia podporuje prostredníctvom Európskej komisie spoluprácu medzi členskými 

štátmi a uľahčuje koordináciu ich činnosti vo všetkých oblastiach ich politiky, najmä 

v oblastiach zamestnanosti, pracovného práva a pracovných podmienok, sociálneho zabezpe-

čenia atď. (Článok 156 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).   

Podľa ustanovení Článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri vymedzovaní 

a uskutočňovaní svojich politík Únia má prihliadať na požiadavky spojené s podporou vyso-

kej zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu 

a s vysokou úrovňou všeobecného a odborného vzdelávania a ochrany ľudského zdravia.   

Rozhodujúce právomoci, sociálnu suverenitu a sociálnu i právnu zodpovednosť 

v uvedených oblastiach však majú aj v súčasnom období vysokého stupňa integrácie členské 

štáty.       

Doterajšie prístupy komentujú aktuálne sociálne a politické dokumenty Európskej únie 

z hľadiska odstraňovania prekážok vo voľnom pohybe osôb, zápasmi o odstraňovanie diskri-

minácie v tejto oblasti, v oblasti prenositeľnosti nárokov, monitoringom finančnej udržateľ-

nosti sociálnych systémov a pod.  

Únia koordinuje sociálne zabezpečenie pohybujúcich sa občanov v rámci Európskeho 

hospodárskeho priestoru, vrátane sociálnej ochrany ich rodín. 

V rámci otvorenej metódy koordinácie Európska rada na rokovaní v Štokholme prijala 

v roku 2001 odporúčania v troch rozhodujúcich oblastiach riešenia demografických zmien, 

starnutia a zamestnanosti. Súčasťou odporúčaných stratégií malo byť v prvom rade znižovanie 

verejného dlhu aj z hľadiska náročnosti financovania dôchodkových systémov, po druhé zvy-

šovanie zamestnanosti a produktivity, pričom zamestnanosť mala byť orientovaná aj na star-

ších pracovníkov a po tretie reformovanie systémov sociálneho zabezpečenia.  

Doterajšie prístupy však už nestačia a vyžaduje sa aj na úrovni Európskej únie kom-

plexný, holistický prístup a omnoho väčšia synergia. Na úrovni inštitúcií Európskej únie, ok-

rem Hospodárskeho a sociálneho výboru  a Výboru regiónov, pôsobia významné orgány –  

Výbor pre sociálnu ochranu, Výbor pre hospodársku politiku a Výbor pre zamestnanosť. 

Na úrovni Európskej únie medzi najaktuálnejšie dokumenty v súvislosti s prácou a 

starnutím populácie možno uviesť najmä Zelenú knihu.  

Európska komisia vydala v Bruseli 16. februára 2012 tzv. Bielu knihu pod názvom 

Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (Biela kniha, 2012).  Táto kniha 

nadväzuje na európsku diskusiu, ktorú podmienila tzv. Zelená kniha pod názvom Snaha 

o primerané, udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy (Zelená kniha, 2010).  

V uvedených dokumentoch sú pozoruhodné závery a odporúčania aj pre politiky za-

mestnanosti a aj pre rozhodovacie procesy v oblasti tvorby pracovného práva. Demografické 

zmeny a predpokladaný vývoj populácií v Európe i vo svete vyžadujú nielen reformy sociál-

neho zabezpečenia, ale aj reformy pracovného práva.    

Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu Európa 

2020 obsahuje z hľadiska skúmania vzťahu starších ľudí a pracovného práva dva dôležité 

ciele, a to zvýšenie miery zamestnanosti ľudí v produktívnom veku od 20 do 64 rokov veku 

na 75 % a zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou o 20 miliónov, obidva ciele sa týkajú 
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starších osôb aj v súvislosti s ich ekonomickými aktivitami. Sociálne politiky a ciele Európ-

skej únie odporúčajú budovať systémy zamestnaneckých a osobných dôchodkov, rozvíjať 

životné poistenie a nové netradičné formy akumulovania aktív, ktoré môžu istým spôsobom 

prispieť k životnej úrovni po odchode do dôchodku. 

Flexibilita podnikateľských a finančných nástrojov môže umožniť zmeny aktív (naprí-

klad tzv. reverzné hypotéky, bývanie a pod.) na dodatočný dôchodkový príjem.  

Veľmi dôležitou skutočnosťou bude zvyšovanie účasti žien i starších pracovníkov na 

trhu práce.  

Dvojnásobne rastie miera závislosti v skupine starších ľudí nad 65 rokov veku 

k obyvateľstvu v produktívnom veku  z 26 % v roku 2010 na 50 % v roku 2050. 

V súčasnosti sa používa relatívne nový prístup k tzv. miere ekonomickej závislosti, 

ktorá predstavuje, príp. definuje sa ako percentuálny podiel nezamestnaných a dôchodcov 

(vrátane predčasného dôchodku a zdravotného postihnutia) z celkového počtu zamestnaných. 

Zvyšovanie zamestnanosti podporuje udržateľnosť dôchodkových systémov. Okrem dôchod-

cov (starších ľudí) upozorňuje Biela kniha aj na zamestnanosť žien, mladých pracovníkov 

a migrantov. Sociálne zabezpečenie spätne ovplyvňuje ponuku pracovných síl a mieru eko-

nomickej závislosti, ide najmä o stanovenie veku odchodu do starobného dôchodku alebo 

predčasného dôchodku, a tým aj odchodu z trhu práce. Predlžovanie strednej dĺžky života 

a reálne predlžovanie pracovnej aktivity starších zamestnancov vyžaduje podľa Európskej 

únie „vytvárať lepšie príležitostí na zotrvanie na trhu práce pre staršie ženy a starších mužov, 

prispôsobenie pracovísk a organizácie práce, presadzovanie celoživotného vzdelávania, ná-

kladovo efektívne politiky zamerané na zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného 

života, opatrenia na podporu zdravého starnutia a boj proti nerovnosti žien a mužov a diskri-

minácii na základe veku“. 

Okrem toho prijatie takýchto reforiem z politického hľadiska bude závisieť od toho, či 

sa budú vnímať ako spravodlivé. V tejto súvislosti treba zohľadniť skutočnosť, že „schopnosť 

pracovať – a nájsť si zamestnanie – je u jednotlivcov veľmi rozdielna a že stredná dĺžka živo-

ta a zdravotný stav vo veku 60 alebo 65 rokov u manuálnych pracovníkov, ktorí začali praco-

vať v mladom veku, je všeobecne horší“ (Biela kniha, 2012).  

Európska únia v Smernici č. 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri 

práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5, zv.2; Ú. v. ES L 216, 20. august 1994) upravila 

najmä pravidlá zákazu detskej práce. Táto smernica sa vzťahuje na všetky osoby mladšie ako 

18 rokov, ktoré majú pracovnú zmluvu alebo pracovný pomer, pričom ako „mladá osoba“ sa 

rozumie každá osoba mladšia ako 18 rokov; ako „dieťa“ sa chápe osoba mladšia ako 15 rokov 

alebo osoba, na ktorú sa podľa vnútroštátneho práva ešte vzťahuje riadna povinná školská 

dochádzka. „Mladistvým“ je každá osoba vo veku najmenej 15, ale menej ako 18 rokov, na 

ktorú sa podľa vnútroštátneho práva už nevzťahuje riadna povinná školská dochádzka.  

V roku 1994 vznikla v Spojených štátoch amerických organizácia s osobitným konzul-

tatívnym štatútom v Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie Spojených národov s názvom 

Global Action on Aging (GAA), ktorá presadzuje prijatie Dohovoru Organizácie Spojených 

národov o ľudských právach v starobe (Human Rights Convention on Aging). Východiskom 

snaženia odborných a politických útvarov Organizácie Spojených národov je príprava kom-

plexného svetového dohovoru o ľudských právach starších ľudí (Global Action on Aging), 

ktorý bude súčasťou obdobných dohovorov (konvencií) Organizácie Spojených národov 

o detskej práci, o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím a pod. Možno predpokladať, 

že v pripravovaných medzinárodných právnych dokumentoch sa prvýkrát v modernej sociál-

nej histórii zvýrazní právo na dôstojné a primerané hmotné zabezpečenie v starobe, umožňu-

júce dôstojný život dôchodcov a od nich závislých osôb.  
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Summary 
 

The current demographic changes produce more and more attention of the relevant so-

cial science on issues of older people, including the participation of older people in labour 

relations in the sphere of the performance of the dependant work, as well as in the business 

area, respectively with special regard to realization of social and economic rights. The inten-

tion of the aging of population brings the need to search for the legal tools of social policies, 

especialy to strengthen the rights of older people as opposed to gerontophobia and ageism, 

namely in the legislation of labour law and social security law.  
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Kompatibilita obsahu pracovnej zmluvy  

s príslušnou smernicou Európskej Únie 
 

JUDr. Silvia Treľová, PhD. 

  

I. Analytické úvahy 

 

Jedným z najdôležitejších prejavov slobody v právnom slova zmysle je princíp zmluv-

nosti, označovaný aj ako zásada zmluvnej slobody alebo zásada zmluvnosti.
1
 Na tomto prin-

cípe okrem ďalších odvetví práva, ako je napr. občianske právo, obchodné právo, je založené  

aj pracovné právo. V  rámci pracovného práva tento princíp vychádza zo základnej zásady 

pracovného práva – zásady zmluvnej slobody, ktorá je zakotvená v článku 2 zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník prá-

ce“). Zmluvný princíp v pracovnom práve má aj svoj ústavnoprávny rámec, ktorý spočíva 

v ústavnoprávnej zásade „dovolené je všetko, čo nie je zakázané“, vyplývajúcej z článku 2 

zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

Princíp zmluvnej autonómie znamená takú právnu kvalitu zmluvnej voľnosti, v rámci 

ktorej sám subjekt slobodne rozhoduje, či a s kým bude kontrahovať a akým obsahom naplní 

svoju kontraktáciu s iným.
2
     

Najčastejšou právnou skutočnosťou, v ktorej sa v plnom rozsahu prejavuje princíp 

zmluvnosti a ktorá zakladá pracovný pomer, je pracovná zmluva. Už v rímskom práve bol 

známy pojem pracovná zmluva, a to v podobe služobnej zmluvy. Ešte v druhej polovici 19. 

storočia stáli v popredí pri osobne pracujúcich rôzne skupiny, v nemeckej rečovej oblasti 

najmä služobníctvo, mzdoví robotníci, nádenníci a osoby poskytujúci vyššie služby, ktorých 

práca bola upravená veľmi rôznymi režimami. Nemecký Občiansky zákonník ešte v roku 

1900 neuvádzal špecifiká pracovnej zmluvy. Podobný bol vývoj v Rakúsku, Francúzsku a – 

desaťročia neskôr – vo Veľkej Británii. Veľké rozšírenie práce na základe pracovnej zmluvy 

bolo podporené  prevládajúcou hierarchickou formou organizácie práce. Bolo však tiež vý-

sledkom cieleného vplyvu politiky a práva, ktorý zvýhodňoval tieto formy práce a iné formy 

práce sťažoval alebo zakazoval.  

Pracovná zmluva ako centrálny právny úkon v pracovnom práve zakladá pracovný 

pomer, najdôležitejší druh pracovnoprávnych vzťahov, ale nedeterminuje celý obsah pracov-

ného pomeru. Vzťah pracovnej zmluvy ako základného dvojstranného právneho úkonu v pra-

covnom práve a pracovného pomeru je osobitný aj tým, že obsah pracovnej zmluvy len  sčasti 

determinuje obsah pracovného pomeru. Všetky práva a povinnosti pracovného pomeru neza-

kladá pracovná zmluva, aj keď zakladá tie najdôležitejšie. Ďalšie  práva a povinnosti vyplýva-

jú z pracovnoprávnych predpisov, ktoré obsahovo dotvárajú právne postavenie dvoch najdô-

ležitejších subjektov, a to zamestnanca a zamestnávateľa. Ide hlavne o tie povinnosti zamest-

nanca a zamestnávateľa, ktoré v pracovnoprávnych predpisoch majú kogentnú povahu a sú 

týmto vyňaté z dispozičnej právomoci zmluvných partnerov. 

Pracovné právo Európskej únie neupravuje základné otázky založenia a vzniku pra-

covného pomeru a ich úpravu ponecháva na vnútroštátne právo.
3
 Upravuje však niektoré bez-

                                                 
1
 Gregorová, Z.: Smluvní princip a innominátní smlouvy v pracovním právu. In Smluvní princip a jeho projevy 

v individuálním pracovním právu. Brno : Masarykova univerzita, 1994,  s. 43. 
2
 Barancová, H. Zákonník práce. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 22. 

3
 Schronk, R.: Pracovné právo Európskej únie. Bratislava : VO PF UK, 1998, s. 88.  
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prostredne súvisiace aspekty, ktoré by mali zabezpečiť čo možno najväčší stupeň vzájomnej 

„neodporovateľnosti“ a postupný proces ich zbližovania, resp. harmonizácie.
4
 

Príčin, ktoré viedli k potrebe venovať pozornosť Európskej únie aj na oblasť pracov-

noprávnych vzťahov, bolo niekoľko. V tejto súvislosti možno spomenúť rozvoj nových fo-

riem zamestnávania v jednotlivých členských štátoch, najmä tzv. atypických foriem zamest-

nania, ktorý viedol k zvýšenému počtu druhov pracovnoprávnych vzťahov. Táto rozmanitosť 

spôsobila významný zásah do tradičného modelu pracovného pomeru. Fyzickým osobám sa 

tak vytvorila možnosť zamestnať sa v rôznych druhoch pracovnoprávnych vzťahov. V dô-

sledku toho sa niektoré členské štáty zjednotili v názore, že je potrebné ustanoviť formálne 

požiadavky na založenie pracovnoprávnych vzťahov za účelom lepšej ochrany zamestnancov 

pred možným porušením ich práv s cieľom vytvoriť väčšiu transparentnosť trhu práce.  

Treba si však uvedomiť, že pracovnoprávne predpisy členských štátov sa líšia, čo mô-

že mať právny účinok na fungovanie spoločného trhu. Značné rozdiely možno vidieť v takých 

zásadných otázkach, ako sú podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, základné pracovné pod-

mienky, ako aj povinnosť písomne informovať zamestnancov o týchto podmienkach. Jednot-

ná nie je ani pracovnoprávna terminológia používaná v jednotlivých členských štátoch, odliš-

né je vymedzenie takých pojmov, ako napr. zamestnanec, zamestnávateľ, zmluva,  pracovno-

právny vzťah (pri implementovaní jednotlivých smerníc Európskej únie je potrebné z formál-

neho aj obsahového hľadiska dodržiavať predovšetkým exaktnejšie formulovanie obsahu tých-

to prameňov úniového práva do vnútroštátnych legislatív členských štátov).
5
 

V snahe aspoň čiastočne zjednotiť danú problematiku Rada Európskych spoločenstiev 

prijala dňa 14. októbra 1991 smernicu 91/533/EHS o povinnosti zamestnávateľa informovať 

zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na iný pracovnoprávny vzťah 

(ďalej aj ako „smernica“). Ide o sekundárny prameň komunitárneho práva, ktorého snahou je  

zjednotiť pracovnoprávnu legislatívu v členských štátoch Európskej únie. Zároveň dáva mož-

nosť členským štátom prijať úpravu, ktorá ba bola výhodnejšia pre zamestnancov. Vyplýva to 

z článku 7 smernice, podľa ktorého členské štáty majú právo „uplatňovať alebo prijímať zá-

kony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré sú pre zamestnancov výhodnejšie, 

alebo stimulovať alebo povoľovať uplatňovanie zmlúv, ktoré sú pre zamestnancov výhodnej-

šie“.  

Smernica sa vzťahuje na všetkých platených zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú  

zmluvu alebo majú iný pracovnoprávny vzťah upravený vnútroštátnym právom. Ide o za-

mestnancov pracujúcich v niektorom z členských štátov Európskej únie, o výkon ich práce za 

mzdu. Osobná pôsobnosť smernice však môže byť obmedzená, pretože členské štáty majú 

možnosť vyňať z jej pôsobnosti zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu alebo pracov-

noprávny vzťah na obdobie nie dlhšie ako 1 mesiac alebo ich týždenný pracovný čas nepresa-

huje 8 hodín. To isté platí aj v prípade, ak tieto podmienky sú splnené kumulatívne. Ak to 

odôvodňujú objektívne okolnosti, výnimku možno uplatniť aj na príležitostné alebo špecifické 

práce, t. j. práce osobitného druhu.  

Vo vzťahu k zamestnancom pracujúcim v zahraničí je pôsobnosť smernice vymedzená 

negatívne. Informačná povinnosť zamestnávateľa sa nevzťahuje na výkon prác v zahraničí, 

ktorých dĺžka nepresahuje 1 mesiac, ako aj na nepretržitý výkon prác v zahraničí.  

Slovenské pracovné právo pripúšťa okrem pracovného pomeru založeného pracovnou 

zmluvou aj pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pra-

                                                 
4
 Janičová, E.: Úroveň harmonizácie právnej úpravy vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru v Zákonní-

ku práce Slovenskej republiky a právom Európskej únie In Pracovné právo v zjednotenej Európe. Bratislava : 

Poradca podnikateľa, 2004, s. 140. 
5
 Porovnaj Karpat, A.: Význam Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o práve občanov Európ-

skej únie a ich rodinných príslušníkov pohybovať sa a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. In Verejná 

správa a regionálny rozvoj, no. 3, 2011, s. 94. 
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covného pomeru. Na tieto tzv. doplnkové formy zamestnania možno podľa platnej právnej 

úpravy aplikovať len ustanovenia prvej a šiestej časti Zákonníka práce  a zákonný rozsah sub-

sidiárnej pôsobnosti Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti treba poznamenať, že s pripra-

vovanou legislatívnou úpravou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

predovšetkým s plnením odvodových povinností, treba v budúcnosti rozšíriť  pôsobnosť ďal-

ších ustanovení Zákonníka práce na tieto dohody, napr. ustanovenia dotýkajúce sa pracovného 

času, odmeňovania, dovolenky. 

Zatiaľ čo Zákonník práce vymedzuje pojem „zamestnanec“ ako  fyzickú osobu, ktorá 

vykonáva prácu nielen v pracovnom pomere, ale aj na základe niektorej z dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej čin-

nosti  a dohoda o brigádnickej práci študentov), smernica sa vzťahuje iba na zamestnancov v 

pracovnom pomere, a to bez ohľadu na jeho jednotlivé druhy. To znamená, že môže ísť o pra-

covný pomer uzavretý na dobu určitú alebo na neurčitý čas, o pracovný pomer na všeobecne 

ustanovený týždenný pracovný čas, na kratší pracovný čas, domácku prácu, prípadne teleprá-

cu.   

Na potvrdenie tohto konštatovania je zároveň vhodné uviesť, že pracovnoprávny 

vzťah, ktorý dohoda zakladá, je podstatne voľnejší než pracovný pomer a vytvára pomerne 

široký priestor pre uplatnenie zmluvnej voľnosti účastníkov. Na druhej strane dohoda podľa 

platnej právnej úpravy na rozdiel od pracovného pomeru nezakladá viacero právnych náro-

kov, najmä pokiaľ ide o nárok na dovolenku, nárok na náhradu mzdy pri prekážkach v práci, 

odmenu za prácu nadčas, poskytnutie stravy.
6
 Z uvedeného možno vyvodiť, že zamestnávateľ 

v súčasnosti nemusí informovať zamestnanca pracujúceho na dohodu o takých nárokoch, kto-

ré v rámci tohto pracovnoprávneho vzťahu vôbec nevznikajú.  

Smernica v článku 2 zakotvuje povinnosť zamestnávateľa písomne informovať za-

mestnanca o základných prvkoch zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu a zároveň explicit-

ne vymedzuje obsah tejto povinnosti. Smernica neurčuje do akej miery majú byť jednotlivé 

body zmluvy vysvetlené a zároveň nerieši ani právne dôsledky nesplnenia tejto povinnosti zo 

strany zamestnávateľa. Zmluva alebo pracovnoprávny vzťah musí obsahovať: a) identifikáciu 

zmluvných strán; b) miesto výkonu práce; v prípade, že stále alebo hlavné miesto výkonu 

práce neexistuje, zásadu, že zamestnanec je zamestnaný na niekoľkých miestach, s uvedením 

zaregistrovaného sídla podniku alebo, ak je to vhodné, bydliska zamestnávateľa; c) názov, 

funkciu, povahu alebo druh práce, na ktorú bol zamestnanec prijatý; alebo stručnú charakte-

ristiku, popis práce; d) dátum začatia pracovnej činnosti alebo vznik pracovnoprávneho vzťa-

hu; e) v prípade dočasnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu ich predpokladaná doba 

trvania; f) dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok; ak nie je možné dovo-

lenku v čase poskytovania informácie ustanoviť, treba uviesť postupy na udeľovanie a určo-

vanie takejto dovolenky; prípadne možno uviesť odkaz na príslušné zákony, kolektívne zmlu-

vy alebo štatúty; g) dĺžku výpovednej doby, ktorú zamestnávateľ a zamestnanec musia dodr-

žiavať v prípade skočenia zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu; ak ju v čase poskytovania 

informácie nie je možné ustanoviť, treba uviesť metódu určovania týchto výpovedných dôb; 

prípadne možno uviesť odkaz na príslušné zákony, kolektívne zmluvy alebo štatúty; h) zá-

kladnú mzdu, ďalšie súčasti mzdy a výplatné termíny odmeny za prácu, na ktorú má zamest-

nanec nárok; prípadne možno uviesť odkaz na príslušné zákony, kolektívne zmluvy alebo 

štatúty; i) dĺžku pracovného dňa alebo týždňa zamestnanca; prípadne možno uviesť odkaz na 

príslušné zákony, kolektívne zmluvy alebo štatúty; j) fakultatívne aj iné skutočnosti, to zna-

mená tam, kde je to vhodné uviesť aj kolektívne zmluvy upravujúce pracovné podmienky 

zamestnanca, alebo v prípade kolektívnych zmlúv uzavretých mimo podniku osobitnými spo-

                                                 
6
 Barancová, H.: Slovenské a európske pracovné právo. Bratislava : Eurokódex, 2004, s. 777.    
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ločnými orgánmi alebo inštitúciami, názov príslušného orgánu alebo spoločnej inštitúcie, v 

rámci ktorej boli zmluvy uzavreté.  

Ak zamestnávateľ má záujem vyslať zamestnanca do inej krajiny, je potrebné doplniť 

uvedené podmienky zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu o ďalšie informácie týkajúce sa 

jeho práce v zahraničí. Smernica v článku 2 uvádza, že ak u zamestnanca doba zamestnania 

mimo materskej krajiny presiahne 1 mesiac, musí sa zakotviť aj doba zamestnania v cudzine, 

mena, v ktorej bude odmena za prácu vyplácaná, peňažné a vecné dávky spojené so zamest-

naním v cudzine, ako aj podmienky návratu zamestnanca z hostiteľského štátu. V tomto prí-

pade je zamestnávateľ povinný splniť si svoju informačnú povinnosť voči zamestnancovi ešte 

pred jeho odcestovaním do zahraničia.  

Možno konštatovať, že smernica, konkrétne jej článok 2, sa transformoval do práv-

nych poriadkov členských štátov, či už úplne alebo čiastočne.  

Pri komparácii požiadaviek Európskej únie so zakotvenými náležitosťami pracovnej 

zmluvy podľa slovenského právneho poriadku možno dospieť k názoru, že úprava obsahu 

pracovnej zmluvy je v súlade so smernicou Rady Európskych spoločenstiev, a dokonca pri 

požiadavkách na platnosť pracovnej zmluvy je striktnejšia. Zákonodarca vyžaduje určitý mi-

nimálny obsah pracovnej zmluvy, dohodnutie ktorého je dôležité nielen z hľadiska posudzo-

vania platnosti pracovnej zmluvy ako dvojstranného právneho úkonu, ale aj z hľadiska toho, 

že dohodnutý obsah pracovnej zmluvy častokrát na veľmi dlhý čas trvania pracovného pome-

ru priamo determinuje kvalitu právneho postavenia oboch účastníkov pracovného pomeru.
7
 

V smernici, na rozdiel od slovenskej právnej úpravy, hneď ako prvá požiadavka je 

upravená identifikácia zmluvných strán, čo z hľadiska aplikačnej praxe sa u nás zabezpečuje. 

V tomto smere sa plne aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Je diskutabilné, či by aj 

naša právna úprava nemala zahrnúť identifikáciu zmluvných strán medzi podstatné náležitosti 

pracovnej zmluvy.  

Slovenská právna úprava k platnosti pracovnej zmluvy vyžaduje existenciu podstat-

ných náležitostí, ktorými sú: a) druh práce a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu 

práce (obec a organizačná časť alebo inak určené miesto), c) deň nástupu do práce, d) mzdové 

podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.  

Ad a) Vymedzenie druhu práce vyjadruje rozsah dispozičného oprávnenia zamestná-

vateľa a rozsah povinností zamestnanca, čo znamená, že zamestnávateľ má možnosť ukladať 

pracovné úlohy, záväzné pokyny len v rámci dohodnutého druhu práce a zamestnanec je po-

vinný dohodnutý druh práce vykonávať a plniť všetky pracovné úlohy, pracovné činnosti a 

pokyny zamestnávateľa. Druh práce musí byť dostatočne špecifikovaný, aby bolo nepochyb-

né, akú pracovnú činnosť je zamestnanec povinný vykonávať, a preto je najvhodnejšie uviesť 

podrobný popis typických pracovných činností, ktoré tvoria pracovnú náplň zamestnanca. 

Zamestnanec tak môže získať konkrétnu predstavu o tom, aké práce bude v pracovnom pome-

re pre zamestnávateľa vykonávať.  

Rozsah prác, ktoré je zamestnanec povinný vykonávať v pracovnom pomere, je vyme-

dzený dojednaným druhom práce. Naproti tomu pracovná náplň predstavuje podrobnejší po-

pis prác (pracovných činností), ktoré je povinný zamestnanec vykonávať v rámci dohodnuté-

ho druhu práce. Zamestnávateľ nemôže s odkazom na pracovnú náplň bez ďalšieho od za-

mestnanca požadovať, aby zamestnanec konal práce, ktoré sa vymykajú dohodnutému druhu 

práce.
8
 Zamestnanec nie je povinný plniť pokyny zamestnávateľa, ktoré vybočujú z obsaho-

vého rámca dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve. V tomto prípade je zamestnanec 

oprávnený odmietnuť výkon práce, pričom nesplnenie takéhoto pokynu nie je porušením pra-

covnej disciplíny. Vyplýva to aj z judikatúry Slovenskej republiky, priamo z rozhodnutia č. 

22/1975 , ako aj rozhodnutia č. 42/1982.  

                                                 
7
 Barancová, H.: Slovenské a európske pracovné právo. Bratislava : Eurokódex, 2004, s. 320.   

8
 Súdna judikatúra (6 Cz 2/1988).  
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V prípade, ak nie je medzi zamestnancom a zamestnávateľom uzavretá písomná pra-

covná zmluva, má sa za to, že druh práce si zmluvné strany dohodli konkludentne, t. j. tým, že 

zamestnanec mlčky začal pre zamestnávateľa a s jeho vedomím vykonávať určitý druh práce.  

Ad b) Vymedzenie miesta výkonu práce je dôležité pre možnosť zmeny miesta výkonu 

práce, a to či už dočasnej zmeny formou pracovnej cesty alebo dlhodobej zmeny. V prípade 

vyslania na pracovnú cestu platí, že vyslať zamestnanca na výkon práce mimo obvodu obce 

pravidelného pracoviska možno iba so súhlasom zamestnanca. Bez súhlasu zamestnanca je 

možné tak urobiť, ak a) vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého 

druhu práce, napríklad ide o vodiča motorového vozidla, alebo b) zamestnanec dal vopred v 

pracovnej zmluve súhlas s vyslaním na pracovnú cestu.  

Obvyklým miestom je sídlo zamestnávateľa alebo jeho organizačné zložky, pracovi-

sko zamestnanca, no miestom výkonu práce môže byť aj domácnosť zamestnanca. Zamestna-

nec by mal dbať na to, aby miesto výkonu práce nebolo vymedzené príliš úzko, ani veľmi 

široko. Premiestnenie alebo presťahovanie zamestnávateľa (napr. z jednej ulice na druhú) 

možno kvalifikovať ako organizačnú zmenu s možnosťou výpovede zo strany zamestnávate-

ľa, ak zamestnanec nie je ochotný pri premiestnení zamestnávateľa pracovať na inom než v 

pracovnej zmluve dohodnutom mieste. To má za následok skončenie pracovného pomeru. 

Česká judikatúra sa k danej problematika stavia jednoznačne – ak v pracovnej zmluve je 

miesto výkonu práce vymedzené sídlom zamestnávateľa, za premiestnenie zamestnávateľa 

treba považovať zmenu jeho sídla.
9
 Ak by miestom výkonu práce bolo celé územie Sloven-

skej republiky, zamestnanec by nemal nárok na náhradu cestovného.  

Ak bolo miesto výkonu práce vymedzené v pracovnej zmluve tak, že je ním presné 

pravidelné pracovisko, potom jednostranné opatrenie zamestnávateľa smerujúce k tomu, aby 

zamestnanec pracoval sústavne na inom mieste, aj keď v sídle zamestnávateľa, je nutné pova-

žovať za preloženie zamestnanca.
10

 

V pracovnej zmluve možno dohodnúť viac než jedno miesto výkonu práce; z hľadiska 

nároku na náhradu pri pracovných cestách je však potrebné za pravidelné pracovisko považo-

vať vždy len jedno miesto výkonu práce.
11

 

Ad c) Pracovný pomer vznikne dňom, ktorý bol dojednaný v pracovnej zmluve ako 

deň nástupu do práce bez ohľadu na to, či zamestnanec v tento deň skutočne do práce nastúpi; 

napríklad nenastúpi, pretože ochorie – ide o prekážku v práci. Ak zamestnanec o svojej pre-

kážke neupovedomí zamestnávateľa do 1 týždňa, alebo, ak zamestnanec nenastúpi do zamest-

nania bez toho, aby existovala prekážka, v takomto prípade pôjde o neospravedlnené nenastú-

penie do práce, čo má za následok oprávnenie zamestnávateľa od uzavretej pracovnej zmluvy 

odstúpiť. Odstúpením zamestnávateľa sa pracovná zmluva ruší od začiatku, t. j. ex tunc. Za-

mestnávateľ môže túto neospravedlnenú absenciu považovať aj za porušenie pracovnej dis-

ciplíny so všetkými jeho právnymi dôsledkami (krátenie dovolenky, výpoveď, okamžité 

skončenie pracovného pomeru).  

Deň nástupu do práce môže byť dohodnutý nielen priamym časovým údajom, ale aj na 

základe iných, konkrétnym dátumom neoznačených, objektívne zistiteľných skutočností, o 

ktorých účastníci pri uzatváraní pracovnej zmluvy nemusia mať ani istotu, kedy presne nasta-

nú, no ktoré však nepripúšťajú pochybnosti o tom, že nimi bol deň nástupu do práce nezame-

niteľne označený a ktoré umožňujú jednoznačný záver, ktorým dňom pracovný pomer vznik-

ne.
12

 Ako deň nástupu do práce môže byť dojednaný aj deň pracovného pokoja.  

Ad d) Ak sú mzdové podmienky upravené v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na 

príslušné ustanovenie kolektívnej zmluvy.  

                                                 
9
 Súdna judikatúra Českej republiky (21 Cdo 730/2000).  

10
 Súdna judikatúra (R 26/1985).  

11
  Súdna judikatúra (R 10/1971).  

12
  Súdna judikatúra Českej republiky (21 Cdo 811/2002).  
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Zamestnávateľ je povinný  v pracovnej zmluve uviesť ďalšie pracovné podmienky. Ich 

neuvedenie však nezakladá neplatnosť pracovnej zmluvy, ale môže byť posudzované ako po-

rušovanie pracovnoprávnych predpisov s možnosťou uloženia sankcie zo strany príslušného 

inšpektorátu práce. Takýmito pravidelnými náležitosťami sú: výplatný termín, pracovný čas,  

výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby, skúšobná doba.  

Nad rámec podstatných a pravidelných obsahových náležitostí pracovnej zmluvy si 

môžu účastníci pracovného pomeru v prípade záujmu zakotviť v pracovnej zmluve aj ďalšie 

hmotné alebo nehmotné výhody, ako napríklad možnosť využívať auto, telefón, počítač, 

možnosť ďalej sa vzdelávať prostredníctvom školení, jazykových kurzov a pod. – uvedené sa 

uplatňuje najmä u manažérov firiem.  

Okrem týchto tzv. náhodilých zložiek možno upraviť aj iné práva a povinnosti oboch 

strán. Veľká časť práv a povinností účastníkov pracovného pomeru vyplýva z kogentných 

ustanovení Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov, v rozpore s ktorými ne-

možno uplatniť zmluvnú autonómiu účastníkov pri stvárnení obsahu pracovnej zmluvy.
13

 

Smernica ustanovuje povinnosť zamestnávateľa odovzdať zamestnancovi písomný 

dokument, ktorý obsahuje všetky základné pracovné podmienky, a to najneskôr do 2 mesia-

cov od nástupu do zamestnania. Ak nastane situácia, že zamestnanec nedostane písomný do-

kument v uvedenej lehote, zamestnávateľ je povinný v tejto lehote mu vydať podpísané pí-

somné vyhlásenie, ktoré bude minimálne obsahovať údaje uvedené v článku 2 ods. 2 smerni-

ce. Takéto vyhlásenie zamestnávateľ poskytne zamestnancovi aj vtedy, ak predtým vydaný 

písomný dokument obsahoval len časť potrebných informácií. V tomto prípade sa obsah tohto 

vyhlásenia bude vzťahovať len na informácie, ktoré v predchádzajúcom dokumente neboli 

obsiahnuté. Ak pracovnoprávny vzťah zamestnanca skončí pred uplynutím 2 mesiacov odo 

dňa nástupu do práce, zamestnávateľ si musí svoju informačnú povinnosť splniť ešte pred 

samotným skončením pracovnoprávneho vzťahu.  

Pokiaľ ide o úpravu formy zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu, túto smernica 

prenecháva na vnútroštátne právo. Pracovná zmluva nemá v princípe stanovenú formu a môže 

byť uzatvorená písomne, ústne alebo konkludentne.  

Podľa § 42 Zákonníka práce je výlučným spôsobom založenia pracovného pomeru pí-

somná pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V súvislosti s platnosťou 

zmluvy tu treba poukázať na nedostatok úpravy Zákonníka práce, ktorý môže mať nepriazni-

vý dopad na aplikačnú prax. V uvedenom ustanovení Zákonníka práce chýba doložka „inak je 

pracovná zmluva neplatná“, čo možno vysvetľovať tak, že nedodržanie písomnej formy ne-

spôsobuje neplatnosť pracovnej zmluvy. V prípade nedodržania písomnej formy platí, že pra-

covný pomer bol založený na základe ústne uzavretej pracovnej zmluvy. Pracovný pomer je 

teda platne dohodnutý aj na základe ústne uzavretej pracovnej zmluvy, resp. i konkludentne. 

Na druhej strane, keďže Zákonník práce písomnú formu výslovne určuje, nevypracovanie 

písomnej pracovnej zmluvy sa považuje za porušenie pracovnoprávnych predpisov, za čo 

môže byť zamestnávateľ zo strany orgánov inšpekcie práce sankcionovaný .  

Písomnú pracovnú zmluvu, ktorá by bola právne relevantnou skutočnosťou založenia 

pracovného pomeru treba uzavrieť najneskôr v deň nástupu do práce. Ak je pracovná zmluva 

účastníkmi podpísaná neskôr, Zákonník práce vychádza zo zásady, že pracovný pomer bol 

založený na základe ústnej pracovnej zmluvy a jej písomné vyhotovenie by sa považovalo len 

za potvrdenie o vzniku pracovného pomeru, niekedy dokonca aj za jeho zmenu (ak dochádza 

k zmene ústne dohodnutého obsahu pracovného pomeru). V písomnom vyhotovení pracovnej 

zmluvy, účastníkmi podpísanej neskôr než prvý deň vzniku pracovného pomeru, nemôže byť 

platne dohodnutá skúšobná doba.
14

  

                                                 
13

 Barancová, H.: Slovenské a európske pracovné právo. Bratislava : Eurokódex, 2004, s. 320.  
14

 Barancová, H.:  Zákonník práce. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 211.  
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Podľa nášho názoru písomná forma pracovnej zmluvy je nevyhnutná, a to vzhľadom aj 

na zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona absencia založenia pra-

covnoprávneho vzťahu sa považuje za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ktoré sú 

zakázané a postihovateľné. Vynára sa otázka akou formou možno preukázať založenie pra-

covnoprávneho vzťahu. Preukázanie založenia pracovnoprávneho vzťahu v tomto prípade je 

možné iba písomnou formou. Z tohto pohľadu plnenie oznamovacej povinnosti do Sociálnej 

poisťovne nepovažujeme za postačujúce. Vzniká tu zásadný rozpor medzi Zákonníkom práce 

a už hore citovaným zákonom.  

 

II. Záver 

 

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie dňa 1. mája 2004 sa zásadne mení 

vzťah slovenského pracovného práva k právu Európskej únie. Začlenenie Slovenskej republi-

ky do Európskej únie ovplyvnilo aj fungovanie slovenského trhu práce. Od uvedeného dňa 

platí zásada, že žiadne z ustanovení platného práva členského štátu nemožno uplatniť k potla-

čeniu komunitárneho práva. Zákonník práce do svojich ustanovení už pretransformoval 

množstvo smerníc Európskej únie. Postupne tak dochádza k unifikácii pracovného práva Eu-

rópskej únie. Podľa odhadov, v súčasnosti viac než 30% pracovnoprávnych vzťahov podlieha 

určitým normatívom komunitárneho práva, premietnutých buď do primárneho alebo sekun-

dárneho práva.  
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Summary 
 

The employment contract as a 2-sided legal act of the employer and employee is the 

exclusive manner how to establish an employment relationship. One of the basic obligation of 

the employer is the obligation to inform the employee on the primary parts of the employment 

contract. This obligation is contained in the Council Directive 91/533/EEC of 14 October 

1991 on an employer obligation to inform employees of the conditions applicable to the con-

tract or employment relationship. The range of this obligation is regulated differently in 

member states of the European Union. By comparison of the requirements of the European 

Union and the parts of the employment contract regulated by Slovak legal order, it is possible 

to come to the conclusion that the content of the employment contract is in accordance with 

the Council Directive.  
 

Kľúčové slová: pracovná zmluva, smernica, zamestnanec, zamestnávateľ, Európska únia. 
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Prezentácia spoločnosti 

   
 Audítorská a účtovnícka spoločnosť EKOBILANZ, s.r.o. vznikla v roku 1996. V tomto roku 

začala pôsobiť aj ako audítorská spoločnosť na základe licencie udelenej Slovenskou komorou audíto-

rov.   
  

 Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie nasledovných služieb v oblasti podnikovej eko-

nomiky: 
 

 účtovný audit – priebežný a ročný, 

 organizačné a účtovné poradenstvo, 

 vedenie účtovníctva – podvojné a jednoduché, 

 finančné analýzy, 

 podnikateľské zámery,  

 overenie konsolidovanej účtovnej závierky. 
 

    V súčasnosti zamestnáva 3 stálych a dvoch externých odborných zamestnancov. Z uvedeného 

počtu sú dvaja účtovníci a jeden audítor, ktorý je zároveň aj daňovým poradcom. 
 

 Počas svojej šestnásťročnej pôsobnosti poskytla spoločnosť ekonomické poradenstvo a vyko-

nala audit ročných účtovných závierok v mnohých firmách, vrátane obchodných, výrobných a vydava-

teľských, a tiež v orgánoch verejnej správy. Našimi klientmi sú spoločnosti zaradené do Trend Top 

200.  

___________________________________________________________________________ 
 

 

Presentation of the company 
 

EKOBILANZ, s.r.o. (limited corporation) started up in 1996. The company was in the same 

year given the licence of the Slovak Chamber of auditors to act as auditing company.  
 

 The central object of its agency is to provide the following services in the field of economy:  
 

 Account auditing  – continuous and annual,  

 Organizational and accounting consultancy,  

 Supervision of accounting – double counting and single-entry bookkeeping,  

 Financial analysis, 

 Enterprise prospectus,  

 Audit of consolidated statement of accounts.  
 

There are currently employed three full-time and two part-time experts. Out of the listed are 

two accountants and one is auditor. Auditor is at the same time also tax adviser.  
 

During sixteen years of the activity the company has provided economic counselling and reali-

sed annual audit in many companies, including bussiness and production companies, companies dea-

ling with activities in publishing, and in the bodies of the state administration. Our clients are compa-

nies belonging to Trend Top 200. 
 
 

EKOBILANZ s. r. o. 
IČO: 35 685 981▪IČ DPH: 2020308708 

Pri Suchom mlyne 90 ▪ 811 04 Bratislava ▪ Tel: 02/54775077, 54775693 ▪ Fax: 02/54775077 ▪ E-mail: ekobilanz@ekobilanz.sk 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 10601/B 
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