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Na úvod 

Vážení čitatelia,  

v mene autorského kolektívu si Vám dovoľujeme predstaviť vedeckú monografiu, ktorá je 

záverečným vedeckým výstupom grantu VEGA, reg. č. 1/0228/20 pod názvom „Sociálna 

ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho 

zabezpečenia“.   

Záverečná monografia je súborným dielom viacerých autorov, ktorí sa podieľali na 

riešení stanovenej vedeckej úlohy počas troch rokov doby riešenia uvedeného projektu. 

Autorsky túto monografiu obohatili aj odborníci z iných pracovísk zo Slovenskej republiky, čím 

toto dielo získalo viacdimenzionálny vedecký pohľad.  

Vedecká úloha, ktorej výstupom je táto monografia bola zameraná na sociálnu ochranu 

osôb, ktoré sú znevýhodnené na trhu práce, v pracovnom procese i v bežnom živote oproti 

ostatným osobám z dôvodu zdravotného postihnutia. Podstata projektu spočíva vo vedeckom 

pohľade na aktuálny stav riešenia problematiky v intenciách právnej úpravy de lege lata a 

návrhov de lege ferenda, identifikovaní nedostatkov a odporúčaniach konkrétnych opatrení, 

ktoré by mohli viesť k zlepšeniu situácie tejto skupiny osôb z hľadiska pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia. Projekt má cieľ z pracovnoprávneho hľadiska ponúknuť návrhy na 

zatraktívnenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce a tiež návrhy na 

zvýšenie ich ochrany pri samotnom výkone práce. Z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia 

sa bude zaoberať garanciou primeranej ochrany týchto osôb predovšetkým v systéme 

sociálneho poistenia, v systéme sociálnej pomoci (najmä peňažné príspevky na kompenzáciu 

zdravotného postihnutia a sociálne služby) a tiež pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Monografia pozostáva zo šiestich kapitol, v ktorých sa autori v logickej nadväznosti 

orientovali na problematiku sociálnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom 

práve a práve sociálneho zabezpečenia.  

Verím, že predmetná monografia svojim obsahom i zameraním bude nielen zdrojom 

nových poznatkov, ale vytvorí aj priestor pre širokú odbornú dišputu o danej problematike.      

 

Bratislava, 2022 

                                                                                        doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

                                                                                                     za autorský kolektív 
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1 Osoby so zdravotným postihnutím z hľadiska pracovného 

práva 

1.1 Úvod 

Súčasný európsky štandard pracovného práva a jeho právna podoba sú zásadne 

ovplyvňované vývojom ekonomiky a pracovného trhu. Následky pandémie spôsobenej vírusom 

COVID-19, hospodárskej krízy, či dopady vojny na Ukrajine si vyžadujú, aby sa pracovný trh 

stále viac stabilizoval. A o to vo väčšej miere by sa tento dôraz mal klásť na politiku 

zamestnanosti v podmienkach Slovenskej republiky, ktorú v poslednom desaťročí postihol tzv. 

neoliberálny ekonomický vývoj, ktorý mal za následok zhoršenie sociálnej situácie 

zamestnancov, a taktiež zvyšovanie počtu nezamestnaných. Pracovná legislatíva nevyhnutné 

musí reagovať na zmeny, ktoré sa dejú v spoločnosti. Sme toho názoru, že akékoľvek 

legislatívne zmeny v pracovnoprávnych predpisoch by mali dbať na presadzovanie princípov 

flexikurity (flexistoty) v úprave pracovnoprávnych vzťahov. Tak ako povedal pre niekoľkými 

rokmi Profesor Ton Wilthagen, vtedajší riaditeľ výskumného programu o flexikurite na 

univerzite v Tilburgu v Holandsku a spravodajca expertnej komisie pre flexikuritu, ako hlavný 

„mozog“ iniciatívy Európskej  Komisie: „Diskusia o flexikurite by mala byť konkrétnejšou a 

orientovanou na prax“. V nadväznosti na povedané sa môžeme oprieť o názor profesorky 

Barancovej, ktorá tvrdí, že „zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov v národných 

poriadkoch členských štátov by malo účinne prekonať najťažšie obdobie hospodárskej krízy a 

súčasne pripraviť pracovné právo členských štátov EÚ pre náročné obdobie tretieho tisícročia. 

Potreba vyššej flexibility pracovného práva je jasná a jednoznačná, aj keď flexibilita 

pracovného práva má svoje limity. Spôsoby jej uskutočnenia v budúcom vývoji pracovného 

práva musí súčasne zodpovedať ľudským právam, predovšetkým ochrane dôstojnosti 

zamestnancov.“1  Flexikurita je istá forma „vzájomného a spoločného manažovania rizika pre 

zamestnávateľov a pracovníkov. Na jednej strane sú spoločnosti, ktoré čelia dvojitému riziku 

kvalitatívneho a kvantitatívneho nesúladu ich potrieb s ponukou na trhu práce, a na strane 

druhej sú pracovníci, ktorí čelia riziku straty svojich pracovných miest a bezpečnosti v 

zamestnaní a môže byť pre nich nemožné vyvážiť svoj život a prácu. Pomoc jednej strane 

manažovať riziká a súčasne manažovať riziká na druhej strane je tým, o čom je podstata 

 
1 BARANCOVÁ. H. Flexibilné formy zamestnania v pracovnom práve Slovenskej republiky, In: Flexibilní 

formy zaměstnávání, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference - Pracovní právo 2010, Právnická 

fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2010 ISBN 978-80-210-5358-8, s. 15.. 
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flexikurity.2 Flexikurita patrí medzi novodobé trendy pracovného práva a predstavuje 

kombináciu modelov flexibility pracovnoprávnych vzťahov a istôt, ktoré prináša systém 

sociálneho zabezpečenia. Jazykovým rozborom dospejeme k výsledku, že je tento pojem 

kombináciou slov pružnosť a istota, ktoré v doterajšom ponímaní týchto pracovnoprávnych 

inštitútov predstavovali skôr inštitúty navzájom si odporujúce. Práve kombinácia týchto 

výrazne protichodných inštitútov má za cieľ posunúť vnímanie pracovného práva do 

kvalitatívne vyššej roviny a tým zabezpečiť napĺňanie ochrannej funkcie pracovného práva ako 

takej3. Na jednej strane pružnosť predstavuje istú prispôsobivosť v pracovnoprávnych 

vzťahoch, je vyjadrením zásady zmluvnosti v pracovnom práve, ktorá spočíva na zmluvnej 

slobode subjektov pracovnoprávnych vzťahov, predovšetkým v slobode zamestnávateľa 

a zamestnanca uzavrieť pracovnoprávny vzťah a slobodne upravovať z neho vyplývajúce práva 

a povinnosti. Táto sloboda je postavená na autonómii vzájomných vzťahov, pričom jej 

obmedzenia sú obsiahnuté v kogentných ustanoveniach Zákonníka práce. Platí však istá zásada, 

že zákonodarca by mal do tejto autonómnej slobody vstupovať zmenami  v predpisoch 

pracovného práva len v obmedzenej podobe. Vo všeobecnosti platí, že jedným z predpokladov 

fungovania každého mechanizmu je stabilita väčšiny jeho komponentov. Stabilita právnej 

úpravy v oblasti pracovného práva je však iba minimálna. Necitlivé (neodôvodené) zásahy 

zákonodarcu do Zákonníka práce a osobitných právnych predpisov spravidla narúšajú alebo 

vôbec neriešia systémové veci4.  

Spomínaná zmluvná sloboda sa prejavuje najmä v možnosti uzavrieť pracovný pomer 

pracovnou zmluvou. Práve pri vzniku pracovného pomeru majú byť zásade zmluvnej slobody, 

resp. zmluvnosti ponechané veľmi široké hranice. V praktickom živote existujú určité faktické 

okolnosti, ktoré majú vplyv na slobodu uzavrieť pracovnú zmluvu. Nedotýkajú sa však podstaty 

zmluvnej slobody, ale iba skutkovo vymedzujú priestor, v ktorom je vykonávaná právom 

garantovaná sloboda uzavrieť zmluvu. V súčasnej dobe je zmluvná sloboda obmedzovaná 

nielen pri uzatváraní pracovnej zmluvy, ale predovšetkým v priebehu pracovného pomeru, a to 

 
2 http://www.euractiv.sk/socialna -politika/clanok/flexikurita -nie-vzdy-znamena-to-iste, [cit. 2022-10-10] 
3 HODÁLOVÁ, I. Flexibilita  a  flexistota z pohľadu slovenského pracovného práva, In: OLŠOVSKÁ, A. (ed.) 

Europeizácia a  transnacionalizácia pracovných vzťahov, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, ISBN: 978-80-7380-242-4, s. 

142.    
4 K tomu pozri bližšie: KURIL, M. Procesná autonómnosť pracovného práva – quo vadis?, In: Kuril ,M. Zákon 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: desať rokov aplikačnej praxe (2001 – 2011), zborník vedeckých článkov z 

vedeckej konferencie konanej dňa 21. decembra 2011 na Univerzite Komenskéh o v Bratislave, Právnickej 

fakulte, Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 1. vyd., Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, ISBN 978-80-7160-327-6, s. 38, alebo RAK, P.: Flexibilita  z donútenia , 

In. Cofola 2021 : Sborník příspěvků mladých právniků, doktorandů a právních vědců : 1 : část. - : 1. vyd. ISBN 

978-80-210-8627-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2021. - S. 187-201. 
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výrazne v prospech zamestnanca.5 Táto zásada je odzrkadlením nerovného postavenia 

subjektov pracovnoprávneho vzťahu. Napriek názoru niektorých autorov6, že nie je možné od 

zvýšenej ochrany zamestnancov odvodzovať, že ochranná funkcia pracovného práva by sa mala 

týkať iba zamestnancov, ba naopak chrániť všetky subjekty pracovnoprávnych vzťahov, je 

nevyhnutné poznamenať, že podriadené a slabšie postavenie zamestnancov ako subjektu 

pracovnoprávnych vzťahov si odôvodnene vyžaduje zvýšenú ochranu oproti silnejšiemu 

postaveniu zamestnávateľov. 

Pojem flexikurity výstižne definoval profesor Hůrka, ktorý ju definoval ako „moderný 

model pre konštrukcie postavenia zamestnanca v zamestnaní s prihliadnutím k jeho sociálnemu 

pozadiu. Samotný pojem teda kombinuje voľnosť na strane jednej a ochranu na strane druhej. 

V rámci diskusií býva na tento koncept často pozerané, ako na spojenie protichodného, pokus 

o guľatý štvorec, kedy právo by sa malo zrazu otvárať  zmluvnej vôli  strán a na druhej strane 

poskytovať ochranu a istotu slabšej strane“. Hůrka konštatuje, že ak vychádzame zo 

skutočnosti, čím je pracovnoprávny vzťah ovplyvňovaný, resp. akým spôsobom sú v ňom 

ukladané subjektom práva a povinnosti, jedná sa o: 

- jednostranné riadenie zo strany zamestnávateľa (prideľovanie práce, pracovná doba, 

dovolenka),  

- dohodu účastníkov (vznik a zánik pracovného pomeru, pracovné podmienky, 

odmeňovanie), 

- právne normy (BOZP, náhrada škody). 

V závislosti na potrebu umožňovať zložku riadiacu, resp. voľnú, alebo ochrannú 

zakotvuje právny predpis pre jednotlivé inštitúty pracovného práva možnosť pôsobenia. 

V inštitútoch, ktorými zamestnávateľ riadiť prácu zamestnanca k realizácii svojej činnosti, 

poskytuje mu právny predpis priestor pre jednostranné rozhodovanie, resp. riadenie. V ďalších 

skutočnostiach, ktoré sa týkajú predovšetkým obsahu vzťahu, čiže vzájomných práv a 

povinností dáva priestor pre uplatnenie zmluvnej vôle strán a ich vyústenie do dvojstranného 

právneho úkonu. V treťom prípade otázky bezpečnosti práce, stability vzťahov a sociálnemu 

vplyvu na zamestnanca, plní právna norma funkciu ochrannú, sama prostredníctvom priamej 

zákonnej úpravy reprezentovanej kogentnými predpismi.7            

 
5 BEZOUŠKA, P. Vyhlídky do budoucnosti pracovního práva, Plzeň, Aleš Čeněk, 2009, I SBN: 978-80-7380-

193-9, s. 43. 
6 Tamtiež, s. 43. 
7 HŮRKA, P. Flexibilní formy zaměstnání v pracovním právu České republiky, In: Flexibilní formy 

zaměstnávání, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference - Pracovní právo 2010, Právnická fakulta 

Masarykovy univerzity Brno, 2010 ISBN 978-80-210-5358-8, s. 8-9. 
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Ako už bolo uvedené, tak ako na jednej strane pozostáva flexikurita z pružnosti 

pracovnoprávnych vzťahov, tak na druhej strane predstavuje právne vymedzenie istôt pre 

účastníkov týchto vzťahov, predovšetkým pre zamestnancov. Jej podstata spočíva v ochrane 

a v garancii istoty pre zamestnancov, ktorým má garantovať vhodné pracovné podmienky, ako 

aj istoty vyplývajúce z príslušnej právnej úpravy sociálneho zabezpečenia. Spomínaný docent 

Hůrka definuje túto ochrannú funkciu flexikurity ako „poskytovanie legislatívnych 

a inštitucionálnych ochranných opatrení zamestnancom na pracovnom trhu“.8  

Z hľadiska ďalšieho smerovania stabilizácie pracovného trhu v SR je nevyhnutné 

dodržiavať zásady európskeho modelu zvyšovania zamestnanosti. V tomto zmysle je zjavné, 

že urýchlením hospodárskej a sociálnej integrácie, ktorú podnietil Jednotný európsky akt, sa 

významne podporila aj politika zamestnanosti prostredníctvom rámcových opatrení pre trh 

práce (článok 118a, v ktorom sa stanovuje zosúlaďovanie minimálnych požiadaviek v oblasti 

pracovných podmienok), uznaním úlohy sociálnych partnerov prostredníctvom sociálneho 

dialógu (článok 118b) a zdôraznením hospodárskej a sociálnej súdržnosti (článok 130). V 

súčasnosti je politika zamestnanosti (čl. 125-130 Zmluvy o ES) základným kameňom európskej 

sociálnej politiky. Cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň zamestnanosti bez toho, aby sa oslabila 

konkurencieschopnosť. Hoci politiky zamestnanosti zostávajú vnútroštátnou výsadou, 

považujú sa za otázku všeobecného záujmu (čl. 99 Zmluvy o ES) a sú predmetom 

koordinačného procesu: Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci stanoví 

kvalifikovanou väčšinou usmernenia pre zamestnanosť. Úloha vypracovať koordinovanú 

stratégiu zamestnanosti prostredníctvom týchto spoločných usmernení pripadá Únii a členským 

štátom. V oblasti sociálnej a štrukturálnej súdržnosti sa zriadil Európsky sociálny fond (články 

146 až148 Zmluvy o ES) s cieľom umožniť poskytovanie finančnej pomoci programom, 

ktorých cieľom je rozvoj profesionálnych perspektív európskych občanov, najmä v 

zaostávajúcich regiónoch, a stimulovanie podnikateľského ducha, modernizácia kvalifikácie 

pracovných síl a zlepšenie ich prispôsobivosti pracovným miestam.9 

V rámci krajín únie sa vyvíjajú aktivity, ktorých úlohou je zmapovať vplyv legislatívnych 

aktov na mieru zamestnanosti a tým preukázať vzájomné prepojenie pracovnoprávnych 

predpisov a miery nezamestnanosti v týchto krajinách. V danom prípade hovoríme o tzv. 

employment protection legislation, teda legislatíve ochrany zamestnanosti. Európska únia 

 
8 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita  zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu.  

Praha : Auditorium s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903786-04-9, s. 25.   
9 Globalizácia a európsky sociálny a hospodársky model, Parlamentná schôdza 8. a  9. mája 2006, v Bruseli 

Východiskové informácie.   
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a v jej rámci aj Slovenská republika sa snaží vyrovnávať s dôsledkami tejto krízy 

a prispôsobuje sa novým podmienkam, ktoré táto kríza odkryla. Politické zásahy do 

pracovnoprávnych vzťahov, a tým aj do realizácie práva na prácu sú evidentné. Zmeny 

politického smerovania v krajine sa azda najviac prejavujú najmä v právnej regulácii práve 

pracovnoprávnych vzťahov. Všetky tieto zásahy by mali rešpektovať isté zásady, na ktorých je 

postavená súčasná pracovnoprávna legislatíva vo vyspelých krajinách EÚ. Zákonné zakotvenie 

mantinelov pracovnoprávnych vzťahov musí odzrkadľovať požiadavky zamestnávateľov na 

flexibilitu týchto vzťahov a zároveň musí rešpektovať potreby zamestnancov v rámci ich 

sociálnych istôt a stability pracovných miest. Pracovnoprávna legislatíva, ktorá rešpektuje tieto 

zásady je legislatívou rešpektujúcou zásady flexikurity10, ako konceptu modernej politiky tzv. 

sociálneho štátu. Celosvetový dôraz na zvyšovanie flexibility trhu práce a potrebu reforiem 

systémov sociálnej ochrany je spôsobený rozsiahlymi socioekonomickými zmenami 

prebiehajúcimi od 70. rokov 20. storočia. Zásadný vplyv je v rámci týchto procesov spájaný s 

ekonomickým procesom, ktorý je bežne označovaný ako globalizácia ekonomiky. Dopady jeho 

pôsobenia na trh práce je možné vidieť na jednej strane v rýchle sa meniacej deľbe práce 

smerujúcej od ekonomicky vyspelých krajín ku krajinám rozvojovým, taktiež v rýchlych 

zmenách na regionálnych trhoch práce, v zavádzaní nových foriem organizácie práce, v rastúcej 

flexibilite pracovných kontraktov a v neposlednom rade v rastúcom dôraze na znalosti 

a informovanosti pracovnej sily. Jedným z ústredných znakov globalizácie je rozvoj všetkých 

typov flexibility trhu práce.11 

Vyspelé krajiny sveta si už dávno uvedomili, že bezpečnosť zamestnania je dôležitá pre 

výkonnosť trhu práce, a v tejto súvislosti prijímajú opatrenia, ktorých cieľom je napĺňať túto 

ideu. Všetky krajiny majú zákony, ktoré chránia zamestnancov proti svojvoľným 

a obmedzujúcim podmienkam, na základe za ktorých zamestnávatelia zamestnávajú  

zamestnancov. Úlohou legislatívy ochrany zamestnanosti je prijať také právne predpisy, ktoré 

budú chrániť zamestnanosť, podporovať sociálnu starostlivosť o zamestnancov a vytvoria 

podmienky pre stabilnejšie pracovnoprávne vzťahy. Výsledný efekt bude v danom prípade 

prospešný pre obe strany, tak pre zamestnancov, ako aj zamestnávateľov. V  danom prípade ak 

sú zamestnancom kompenzované náklady, ktoré im vznikli napr. z dôvodu mobility za prácou, 

odbornej prípravy na prácu, resp. nevyhnutnej rekvalifikácie, ako aj ostatných nevyhnutných 

úkonov, môžu zamestnávatelia očakávať zvýšenú tvorbu ľudského kapitálu, ako aj zvýšenie 

 
10 Flexikurita je zložený výraz, ktorý v  sebe zahŕňa dva protichodné výrazy – flexibilitu a ochranu na trhu práce.  
11 NEKOLOVÁ, M. Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice, 

VÚPSV, v.v.i. Praha, 2008, s. 9, [cit. 2022-10-14] zdroj: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_253.pdf  
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ochoty zamestnancov akceptovať technologické zmeny a vnútornú mobilitu v rámci prevádzok 

zamestnávateľa, pretože získajú stabilitu a ich pracovné miesta nebudú nijak ohrozené. 

Samozrejme všetky tieto benefity nemôžu ohroziť sociálnu starostlivosť o zamestnancov a 

musia odzrkadľovať ekonomické možnosti zamestnávateľa. Proces, na základe ktorého 

európskej krajiny upravujú pravidlá a podmienky regulácie pracovného trhu, je značne obtiažny 

a zložitý. Tieto pravidlá upravujú spôsob prijímania zamestnancov do pracovného pomeru, 

stanovujú obmedzenia pre agentúry sprostredkujúce dočasné zamestnanie, či obmedzujú 

používanie pracovných pomerov na dobu určitú.12  

Slovenská republika je v rámci jej legislatívy ochrany zamestnanosti, dovolíme si 

povedať istým fenoménom. Neustále sa vedú polemiky o vplyve Zákonníka práce na 

zamestnanosť. Na jednej strane zástupcovia zamestnávateľskej obce argumentujú, že len 

flexibilný predpis, bez prílišnej ochrany zamestnancov dokáže vytvoriť podmienky na zvýšené 

zamestnávanie, naopak zástupcovia zamestnancov oponujú tým, že zvýšená ochrana a stabilita 

pracovných miest zamestnancov je zárukou a predpokladom zamestnanosti. Každopádne obe 

tieto strany sa zhodujú v tom, že Zákonník práce ovplyvňuje mieru zamestnanosti. Na ukážku 

vplyvu legislatívy ochrany zamestnanosti na zamestnanosť je vhodné poukázať na štúdiu 

OECD (do roku 2008),  v ktorej sa zamerala na skúmanie niekoľkých inštitúty, ktoré majú 

zásadný vplyv postavenie zamestnancov, ako aj na existenciu pracovného pomeru, resp. 

ochranných opatrení pri skončení pracovného pomeru. V danom prípade môžeme hovoriť 

o normách, ktorých cieľom je stanoviť obmedzenia a vytvoriť regulované prostredie pre 

zamestnávateľov s cieľom chrániť postavenie zamestnancov pred svojvoľnými opatreniami 

ohrozujúcimi zamestnávanie a existenciu pracovných pomerov zamestnancov.13 OECD sa 

v štúdii  zamerala sa na niekoľko inštitútov a to:  

- podmienky výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny,  

- dĺžku výpovednej doby,  

- spravodlivosť, či nespravodlivosť prepúšťania (pričom vyzdvihla kogentne 

ustanovené výpovednej dôvody, ale negatívne hodnotila, že zamestnávateľ nemusí 

odôvodňovať svoje rozhodnutie o výpovedi, s dôrazom na možné diskriminačné 

dôvody),  

 
12 ALLARD, G., Measuring Job Security Over Time: In Search of a Historical Indicator for EPL (Employment 

Protection Legislation) (August 4, 2005). Instituto de Empresa Business School Working Paper No. WP05 -17. s. 

1 zdroj: SSRN: [cit. 2022-10-16] http://ssrn.com/abstract=1016327 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1016327 
13 NICOLETTI, G., SCARPETTA, S., BOYLAUD, O. Summary Indicators o f Product Market Regulation with 

an Extension to Employment Protection Legislation (December 1999). OECD, ECO Working Paper No. 226.  

[cit. 2022-10-10] zdroj: http://ssrn.com/abstract=201668 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.201668  

http://ssrn.com/abstract=1016327
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1016327
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- dĺžku skúšobnej doby,  

- lehotami na uplatnenie návrhu na súde o neplatnosti výpovede,  

- peňažnými kompenzáciami pri neplatnom skončení pracovného pomeru (pričom 

vyzdvihla kompenzačné ustanovenia v prospech zamestnanca),  

- reguláciou pracovných pomerov na dobu určitú,  

- agentúrami dočasného zamestnávania 

- podmienkami hromadného prepúšťania,  

V súčasných podmienkach pracovnoprávnej legislatívy v Slovenskej republike platí to, 

že prechádza častými a rozsiahlymi zmenami. Intenzita legislatívnych zákrokov do právnej 

úpravy pracovnoprávnych vzťahov je podmienená na jednej strane podnetmi, ktoré vyvstávajú 

z potrieb trhu práce, no na druhej strane sú výsledkom politického boja predstaviteľov 

zákonodarného zboru. V zásade však platí, že úlohou pracovného zákonodarstva je legislatívne 

vytvárať vhodné podmienky nielen na vytváranie nových pracovných miest, ale aj určovať 

zákonné opatrenia na zaistenie stability už existujúcich. Vo všeobecnosti platí, že legislatíva 

ochrany zamestnanosti ma za cieľ vytvárať stabilný priestor pre realizáciu práva na prácu, ktoré 

spočíva tak v práve prácu si nájsť ako aj prácu si udržať.  

1.2 Pojem osoba/zamestnanec so zdravotným postihnutím 

Právny základ ochrany osôb so zdravotným postihnutím v pracovnoprávnych vzťahoch 

nachádzame priamo z Ústave Slovenskej republiky, ktorá konkrétne v čl. 38 ustanovuje tzv. 

pozitívnu diskrimináciu vybraných skupín, teda aj osôb so zdravotným postihnutím: „Ženy, 

mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a 

osobitné pracovné podmienky. Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú 

ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie“.  

Ústavný súd Slovenskej republiky sa v náleze sp. zn. č. PL. ÚS 8/04 vyjadril, že 

„podstatou právnej úpravy je tá skutočnosť, že v právnom štáte sa musí rešpektovať rovnosť 

príležitostí v praxi, zásada rovnakého zaobchádzania, ako aj spôsob, ktorým sa tieto princípy 

zabezpečia v reálnom živote, vrátane osobitných vyrovnávacích opatrení, ktoré zabránia 

znevýhodneniam vnímaným ako diskriminácia. Cieľom takýchto opatrení môže byť len 

odstránenie dôsledkov predchádzajúcej diskriminácie a nerovnakých príležitostí pri 

dosahovaní rovnakého výsledku. Z toho vyplýva, že osobitné vyrovnávacie opatrenia treba 

chápať ako zvýhodnenie skupiny osôb s osobitným zreteľom na ich predošlé znevýhodnenie, 

ktoré im bránilo v rovnom prístupe k príležitostiam v praxi“. Ústavný súd pritom dopĺňa, že 
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„článok 38 ústavy totiž treba chápať ako komplementárnu ústavnú normu k čl. 12 ods. 2 ústavy, 

ktorá pripúšťa pozitívne opatrenia. V tejto spojitosti treba pripomenúť, že zohľadnenie faktickej 

nerovnosti žien, mladistvých a zdravotne postihnutých osôb a jej vyrovnanie spôsobom, ktorý 

rámcovo naznačuje čl. 38 ods. 1 a 2 ústavy a zákony vykonávajúce toto ustanovenie ústavy, je 

legitímnym cieľom, ktorý sa nedá dosiahnuť inak než zvoleným legislatívnym riešením 

obsahujúcim aj pozitívne opatrenia.“     

Za účelom vymedzenia pojmu osoba so zdravotným postihnutím je potrebné uviesť, že 

slovenská právna úprava neobsahuje exaktnú definíciu tohto pojmu. Napr. Zákonník práce v § 

40 ods. 8) používa pojem „zamestnanec so zdravotným postihnutím, ktorým je na účely tohto 

zákona zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu 

zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku.“ Je však potrebné uviesť, že 

takáto formulácia je dosť formalistická a v praxi môže prinášať problémy. V tejto súvislosti sa 

stotožňujeme so závermi Okresného súdu Trenčín, ktorý v Rozsudku pod sp. zn. č. 

15C/130/2010, konštatoval, že „Ustanovenie § 40 ods. 8 Zákonníka práce síce vyžaduje 

výslovne ako podmienku takéhoto posúdenia doručenie rozhodnutia o dôchodku 

zamestnávateľovi a navrhovateľ nepreukázal, že by takéto rozhodnutie odporcovi doručil, trvať 

na doručení tohto rozhodnutia v danom prípade by bolo podľa súdu príliš formalistické až 

šikanózne. Uvedené ustanovenie predstavuje len vymedzenie pojmu zamestnanec so 

zdravotným postihnutím pre účely Zákonníka práce a nemalo by byť použité spôsobom, ktorý 

obmedzuje alebo úplne znemožňuje ochranu zamestnanca so zdravotným postihnutím. Za 

situácie, kedy je zamestnanec uznaný invalidným a svojmu zamestnávateľovi doručí potvrdenie 

Sociálnej poisťovne o tejto skutočnosti, pričom práve Sociálna poisťovňa je tým orgánom, ktorý 

jediný môže priznať invalidný dôchodok, musí byť podľa súdu takýto zamestnanec považovaný 

za zamestnanca so zdravotným postihnutím.“  

Zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akúkoľvek duševnú, telesnú, dočasnú, 

dlhodobú alebo trvalú poruchu alebo handicap, ktorý osobám so zdravotným postihnutím bráni 

prispôsobovať sa bežným nárokom života. Zdravotné postihnutie zahŕňa množstvo funkčných 

obmedzení, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti v každej krajine na svete. Môže byť telesné, 

psychické a kombinované. Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím definuje 

osoby so zdravotným postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, 

intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami , ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami 
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môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s 

ostatnými.14 

1.3 Ochranná funkcia pracovného práva a jej význam pri zamestnávaní 

osôb so zdravotným postihnutím 

Ako uvádza prof. Barancová funkcie pracovného práva charakterizujú pracovné právo, 

vyjadrujú základné úlohy tohto právneho odvetvia v systéme práva a aktívne pôsobia na 

pracovné vzťahy a ich rozvoj. Pracovné právo ako samostatné právne odvetvie je podsystémom 

systému práva. Rovnako ako iné právne odvetvia sa podriaďuje spoločným princípom a 

vlastnostiam jeho fungovania. Preto spolu s inými právnymi odvetviami plní základné funkcie 

celého systému práva, za ktoré všeobecná teória štátu a práva považuje regulačnú 

(organizačnú), ochrannú a výchovnú funkciu. Podstata každého odvetvia práva sa prejavuje aj 

v rôznom proporcionálnom zastúpení jednotlivých všeobecných funkcií práva ako 

mnohosystémového právneho útvaru, ktoré ho odlišujú od iných právnych odvetví, 

podsystémov tej istej úrovne. Napríklad výchovná funkcia práva je pracovnému právu vlastná 

rovnako ako iným odvetviam práva, nevyjadruje však úplne jeho individuálnu určitosť a 

osobitosť v rámci celého systému práva. Aj keď o ochrannej funkcii pracovného práva niet 

pochybností, túto funkciu plnia aj ďalšie právne odvetvia, najmä občianske hmotné právo a 

občianske procesné právo.15  

1.3.1 Podstata ochrannej funkcie  

Ochranná funkcia pracovného práva zostala charakteristická pre pracovné právo až do 

súčasnosti. Na význame začala nadobúdať v súvislosti s rozvojom myšlienok tzv. sociálneho 

štátu. Prof. Galvas uvádza, že sociálny štát taký štát, v ktorom sa v zákonoch, vo vedomí a 

postoji ľudí, v aktivitách inštitúcií a v praktickej politike presadzuje myšlienka, že sociálne 

podmienky, v ktorých ľudia žijú, nie sú len vecou jedincov alebo rodín, ale aj vecou verejnou, 

ktorou zaisťuje štát. Štát je v roli subjektu, ktorý všetko organizuje, na ktorého je možné 

previesť všetky nedostatky spoločenského života a na ktorého je možné previesť zodpovednosť 

 
14 https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-

prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/zdravotne-postihnutie.html [cit. 2022-10-14] 
15 BARANCOVÁ, H.: Pojem, predmet, funkcie a systém pracovného práva, In. BARANCOVÁ, H., 

OLŠOVSKÁ, A., HAMUĽÁK, J., DOLOBÁČ, M.: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - 

ISBN 978-80-89710-48-5, s. 42 a nasl. 
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za naše osudy. Nevýhodou je však fakt, že takýmto spôsobom štátu legálne umožňujeme 

zasahovať do súkromia.16 

Ochranná funkcia pracovného práva je najdôležitejšou funkciou pracovného práva a vo 

vzťahu k účastníkom pracovnoprávneho vzťahu chráni predovšetkým zamestnanca. Prejavuje 

sa to napríklad v oblasti BOZP a to prostredníctvom zákazov a príkazov, bez zreteľa na 

existujúcu pracovnú zmluvu. Tieto zásahy štátu utvárajú deliacu čiaru medzi predpismi 

verejného práva na strane jednej a ustanoveniami zmluvného pracovného práva na strane 

druhej. V pracovnom práve však platí, že od pomerne kogentných ustanovení 

pracovnoprávnych predpisov sa možno zmluvne odkloniť len v prospech zamestnanca.17  

Okrem ochrannej funkcie pracovného práva, ktorá je medzi funkciami pracovného práva 

stále dominantná, pracovné právo treba vnímať ako súčasť hospodárskeho poriadku každej 

krajiny.  

Aj samotné pracovné podmienky sú pre zamestnávateľa významným nákladovým 

faktorom. Zákonom určené minimálne úrovne pracovných podmienok a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci súčasne pôsobia z hľadiska konkurencie ako rovnaké východisko pre voľnú 

hospodársku súťaž (tzv. konkurenčne neutrálny kartelový účinok). Popri ochrannej funkcii 

pracovné právo v systéme právneho poriadku plní aj organizačnú a výchovnú funkciu.  

Z hľadiska svojej podstaty pracovné právo vždy bolo, je aj bude právnym odvetvím s 

najdôležitejším sociálnym významom a poslaním. Jeho normy vždy zabezpečovali najmä 

ochranu práv a zákonných záujmov zamestnancov, čím zároveň, a predovšetkým pozitívne, 

ovplyvňovali ďalší progresívny rozvoj výroby. Bez človeka a jeho osobnej zainteresovanosti 

by pracovné právo ani nebolo spôsobilé plniť svoju organizačnú funkciu pri pozitívnom 

ovplyvňovaní ekonomického rozvoja. Paternalistická ochrana zamestnanca ako ekonomicky 

slabšej strany je nutná, keďže zamestnanec počas svojho aktívneho pracovného života 

poskytuje svoju pracovnú silu zamestnávateľovi v podriadenom postavení, pričom výkon 

závislej práce je často jediným spôsobom zabezpečenia vlastných životných potrieb a 

sociálneho statusu.  

Ochranná funkcia pracovného práva sa premieta do konkrétnych práv zamestnanca, 

ktorým korešpondujú povinnosti zamestnávateľa.  

 
16 GALVAS, M.: Proměny funkcí pracovního práva. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké  

konference PRACOVNÍ PRÁVO na tému Zá vislá práce a její podoby [online]. Masarykova univerzita, 2012, s. 

212 [cit. 2022-10-16]. ISBN 978-80-210-6084-5. Dostupné na: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/PracovniPravo2012.pdf.. 
17 BARANCOVÁ, Helena. Teoretické problémy pracovného  práva. Plzeň: Vydavatelství a  nakladatelství Aleš 

Čeněk s.r.o., 2013. ISBN: 978-80-7380-465-7. 
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To neznamená, že zamestnanci nie sú nositeľmi povinností a zamestnávatelia nemajú 

žiadne práva, avšak z povahy právnej úpravy vyplýva nepomer medzi právami zamestnanca a 

zamestnávateľa. Účelom ochrannej úpravy však nie je stavať zamestnávateľa do nevýhodného 

postavenia (napokon pre fungovanie trhu a spoločnosti ako takej sú zamestnávatelia rovnako 

dôležití ako zamestnanci), ale vyrovnávanie ekonomicky slabšieho postavenia18. 

Ochranné zákonodarstvo zamerané na zamestnanca ako na slabšiu stranu netkvie len v 

stanovení katalógu hmotnoprávnych práv zamestnanca a povinností zamestnávateľa, ale aj vo 

formách právnej ochrany a procesného postupu k jej naplneniu. Garancia právnej ochrany 

zamestnanca sa realizuje niekoľkými spôsobmi:  

• prostredníctvom činnosti zástupcov zamestnancov, 

• inštitucionálnou ochranou (ochrana orgánmi verejnej moci),  

• súdnou ochranou.   

1.3.2 Hmotnoprávna ochrana 

Vychádzajúc už zo základných zásad Zákonníka práce v zmysle čl. 8 môžeme definovať 

pozitívny záväzok zamestnávateľa chrániť život a zdravie svojich zamestnancov, pričom je 

stanovená:  

• povinnosť robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci; 

• zodpovednosť za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou 

z povolania; 

• právo zamestnancov na hmotné zabezpečenie pri neschopnosti na prácu, v starobe a v 

súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom na základe predpisov o sociálnom 

zabezpečení; 

• povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom so zdravotným postihnutím 

pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s 

ohľadom na ich zdravotný stav. 

Všeobecne hmotnoprávna (normatívna) ochrana spočíva vo vzájomnej korelácii medzi 

povinnosťami zamestnávateľa  a právami zamestnanca (a naopak).  

Medzi povinnosti zamestnávateľa zaraďujeme predovšetkým:  

• Prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy; 

 
18 DOLOBÁČ, M. Právna ochrana zamestnanca, In. BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A., HAMUĽÁK, J., 

DOLOBÁČ, M.: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5, s. 271 

a nasl.  
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• Platiť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu; 

• Vytvárať podmienky na plnenie pracovných úloh; 

• Dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou 

zmluvou a pracovnou zmluvou; 

• Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s 

právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. 

Naopak medzi povinnosti zamestnanca patria predovšetkým:  

• Pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi 

predpismi; 

• Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 

odchádzať z neho až po skončení pracovného času; 

• Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 

vykonávanú; 

• Používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky; 

• Oznamovať bez zbytočného odkladu najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života 

alebo zdravia. 

1.3.3 Zákaz diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia 

Zásada rovnakého zaobchádzania, resp. zákaz diskriminácie ako všeobecný princíp sa 

uplatňuje aj v pracovnoprávnych vzťahoch. Mala by byť premietnutá do všetkých opatrení, 

rozhodnutí a pokynov zamestnávateľa. Zaväzuje zamestnávateľa k tomu, aby vo svojich 

vnútorných predpisoch ustanovil spoločné rovnaké pracovné podmienky pre všetkých 

zamestnancov alebo ustanovil tieto podmienky podľa určitých vecných kritérií. Zásada 

rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje nielen v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch, 

ale aj v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch. K porušeniu zásady rovnakého 

zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch môže dôjsť nielen v rámci plnení, ktoré majú 

nárokový charakter, ale môže ísť aj o fakultatívne plnenia zo strany zamestnávateľa napríklad 

poskytované zamestnancom v súvislosti s podnikovou sociálnou politikou. Pritom nároky 

zamestnancov môžu vyplývať z kolektívnej zmluvy alebo z pracovnej zmluvy, resp. z 

pracovného poriadku, mzdového poriadku alebo iného vnútorného predpisu zamestnávateľa. 

Tzv. antidiskriminačné právo rozlišuje zákaz diskriminácie zamestnancov podľa jednotlivých 

diskriminačných znakov, ako určitej črty osobnosti fyzickej osoby, ako aj podľa povahy 
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pracovnoprávneho vzťahu. K znakom, ktoré charakterizujú osobnosť zamestnanca, patria 

napríklad pohlavie, vek, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie19 alebo sexuálna 

orientácia.  

Osobitú právnu úpravu nachádzame v zákone č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní 

v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (antidiskriminačný zákon), z ktorého vyplýva, že „dodržiavanie zásady rovnakého 

zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania 

alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia , 

veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, 

politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo 

iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti“.   

1.3.3.1 Povinnosti zamestnávateľa podľa antidiskriminačného zákona 

Antidiskriminačný zákon v § 7 ustanovuje, že na uplatnenie zásady rovnakého 

zaobchádzania vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím sú zamestnávatelia povinní prijať 

opatrenia, ktoré umožnia takej osobe prístup k určitému zamestnaniu, k výkonu určitej činnosti 

v zamestnaní, k funkčnému či inému postupu v zamestnaní alebo prístupu k odbornému 

vzdelávaniu. Ak by však prijatie takých opatrení bolo pre zamestnávateľa neprimerane náročné 

tak sa na neho táto povinnosť nevzťahuje. Pri posúdení, či je prijatie opatrení neprimerane 

náročné, sa berie do úvahy  

 
19 V právnej veci Chacón Navas Súdny dvor EÚ vyjadril, že zdravo tné postihnutie sa má chápať tak, že sa ním 

myslí „obmedzenie vyplývajúce najmä z fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, ktoré bráni 

účasti dotknutej postihnutej osoby na profesijnom /pracovnom/ živote“. V tejto súvislosti výslovne zdôraznil,  že 

pojem „zdravotné postihnutie“ nie je totožný s pojmom „choroba“. V citovanom rozhodnutí SD tiež spresnil, že 

na to, aby išlo o zdravotné postihnutie, musí byť pravdepodobné, že toto obmedzenie bude dlhodobé. Vyššie 

uvedený model pojmu „zdravotné postihnutie“ sa v odbornej literatúre považuje za tzv. medicínsky, resp. 

individuálny model na rozdiel od tzv. sociálneho modelu zdravotného postihnutia. Sociá lny model pojmu 

„zdravotné postihnutie“ je založený na sociálnom prístupe, podľa ktorého zdravotné post ihnutie vyplýva z 

neschopnosti spoločenského prostredia prispôsobiť sa potrebám ľudí s postihnutím či oslabením určitej osobnej 

schopnosti. To, čo predstavuje hlavný problém aj v súvislosti so zákazom diskriminácie osôb so zdravotným 

postihnutím, spočíva v postojoch prostredia, v predsudkoch, prípadnej segregácii a  iných foriem 

znevýhodňovania. Na vykonanie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k osobám  so zdravotným 

postihnutím je zamestnávateľ povinný vykonať primerané prispôsobenia a iné vhodné opatre nia, aby umožnili 

osobe so zdravotným postihnutím nielen vstúpiť do zamestnania, ale tiež absolvovať odbornú prípravu, pokiaľ 

také opatrenia nie sú pre zamestnávateľa neúmerným bremenom. Takéto bremeno sa nepovažuje za neúmerné, 

ak je dostatočne kompenzované opatreniami existujúcimi na trhu práce v rámci politiky osôb so zdravotným 

postihnutím v danom členskom štáte Európskej únie. Za diskrimináciu z dôvod u zdravotného postihnutia 

antidiskriminačný zákon považuje aj diskrimináciu z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo 

diskrimináciu osoby, u ktorej by na základe vonkajších príznakov bolo možné predpokladať, že je osoba so 

zdravotným postihnutím. K tomu pozri bližšie: BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A., HAMUĽÁK, J., 

DOLOBÁČ, M.: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5, s. 124 a 

nasl. 
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• prospech, ktorý by prijatie opatrenia prinieslo osobe so zdravotným postihnutím, 

• finančné možnosti zamestnávateľa vrátane dostupnosti finančnej alebo inej pomoci 

potrebnej na prijatie opatrenia a 

• možnosť dosiahnuť účel opatrenia podľa odseku 1 iným, náhradným spôsobom.  

  

1.4 Osobitné pracovné podmienky zamestnancov so zdravotným 

postihnutím 

Vychádzajúc z vyššie uvedených princípov a zásad ochrany zamestnancov môžeme 

konštatovať, že zamestnanci so zdravotným postihnutím požívajú zvýšenú ochranu nielen 

v oblasti vzniku pracovnoprávnych vzťahov, ale aj v rámci osobitnej úpravy ich pracovných 

podmienok.  

Osobitne je danej otázke venovaná pozornosť v siedmej časti Zákonníka práce pod 

názvom Sociálna politika zamestnávateľa a to konkrétne v ust. § 158 a 159. Vychádzajúc 

z právnej úpravy konštatujeme, že zamestnávateľ má tieto povinnosti:  

• zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných 

miestach; 

• umožňovať zamestnancovi so zdravotným postihnutím výcvikom alebo štúdiom 

získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie;  

• utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať 

vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky 

ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená. 

• pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých 

pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené 

pracovisko; 

• umožniť zamestnancovi so zdravotným postihnutím teoretickú prípravu alebo praktickú 

prípravu (rekvalifikáciu)20 s cieľom zachovať, zvýšiť, rozšíriť alebo zmeniť doterajšiu 

 
20 V zmysle § 159 Zákonníka práce sa rekvalifikácia, ktorú vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho 

pracovného uplatnenia zamestnanca so zdravotným postihnutím uskutočňuje:  

a) na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a  zamestnancom  

b) v pracovnom čase a je prekážkou v práci na strane zamestnanca. Za tento čas patrí zamestnancovi 

náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Mimo pracovného času sa rekvalifikácia 

uskutočňuje, len ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob jej zabezpečenia. 
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kvalifikáciu alebo ju prispôsobiť technickému rozvoju na udržanie zamestnanca v 

pracovnom pomere;  

• prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na 

zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky 

starostlivosti o týchto zamestnancov. 

1.5 Ochrana zamestnancov so zdravotným postihnutím vo väzbe na 

skončenie pracovného pomeru - Osobitosti dohody a výpovede 

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím nastáva 

buď na základe právnej skutočnosti, ktorou je zvyčajne uplynutie času, na ktorý bol pracovný 

pomer dohodnutý, a smrť zamestnanca alebo na základe právneho úkonu, medzi ktoré sa 

štandardne zaraďujú dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie 

pracovného pomeru resp. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Pracovné právo je 

príznačné najmä silnou ochrannou funkciou s dôrazom na ochranu slabšieho účastníka 

pracovnoprávneho vzťahu – zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že zmyslom súčasného 

modelu chápania pracovnoprávnych vzťahov je vytvoriť podmienky na existenciu stabilných 

pracovných podmienok alebo spôsobov ukončenia pracovnoprávnych vzťahov 

zamestnávateľmi.21 

Zákonník práce neobsahuje pre osoby so zdravotným postihnutím osobitnú úpravu 

skončenia pracovného pomeru. Niektoré zákonné ustanovenia však reflektujú na osobitosti 

v prípade skončenia pracovného pomeru v prípade existencie špecifických zdravotných 

okolností. 

1.5.1 Dohoda 

Dohodou ako dvojstranným právnym úkonom sa pracovný pomer končí súhlasným 

prejavom vôle oboch strán, ktorým sa deklaruje obojstranný zámer skončiť pracovný pomer 

k určitému dátumu. Dohoda vyžaduje písomnú formu, ale nedodržanie písomnej formy 

nespôsobuje neplatnosť dohody; inými slovami aj ústnou dohodou je možné platne skončiť 

pracovný pomer. Po obsahovej stránke musí dohoda okrem všeobecných náležitostí 

dvojstranného právneho úkonu a prejavu vôle skončiť pracovný pomer obsahovať aj určenie 

 
21 HAMUĽÁK, Juraj - Legal or Illegal. Právno-teoretické východiská a aplikačné problémy nelegálnej práce 

a nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2017, s. 18 
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dátumu, ku ktorému s má pracovný pomer skončiť. Osobitnou povinnosťou v prípade 

skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov existujúcich na strane zamestnanca 

a predpísanou obsahovou náležitosťou dohody o skončení pracovného pomeru  je výslovné 

uvedenie tohto dôvodu v texte dohody. Neuvedenie dôvodov však v zmysle § 17 ods. 2 

Zákonníka práce nespôsobuje neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru. V praxi sa 

často pri formulácii dohody o skončení pracovného pomeru používa formulácia: „Pracovný 

pomer sa nekončí z organizačných dôvodov ani zo zdravotných dôvodov a zamestnanec 

nepožaduje uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru“.  

V aplikačnej praxi sa vyskytujú situácie, keď zamestnanec, ktorý pre zdravotné prekážky 

(dlhodobú práceneschopnosť) nemôže vykonávať prácu, požiada zamestnávateľa o uzavretie 

dohody o skončení pracovného pomeru z uvedeného dôvodu. Zákonník práce neobsahuje 

povinnosť zamestnávateľa takúto ofertu prijať a uzavrieť dohodu o skončení pracovného 

pomeru z uvedeného dôvodu. Je otázne, či by v takomto prípade k uzavretiu dohody došlo 

z dôvodu žiadosti zamestnanca alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj 

zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. 

Zamestnávateľ nie je motivovaný uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorá by 

ako dôvod uvádzala dlhodobú stratu spôsobilosti vykonávať prácu vzhľadom na zdravotný stav, 

nakoľko zamestnávateľovi v takom prípade vzniká povinnosť zaplatiť zamestnancovi odstupné 

vo výške jeden až päťnásobku priemerného mesačného zárobku daného zamestnanca. 

Zastávame názor, že pokiaľ zamestnanec predložil zamestnávateľovi lekársky posudok, ktorý 

preukazuje skutočnosť, že zamestnanec vzhľadom na zdravotný stav dlhodobo stratil 

spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, a následne dôjde k uzavretiu dohody o skončení 

pracovného pomeru, zamestnancovi prislúcha nárok na odstupné, nakoľko je možné sa 

domnievať, že skončenie pracovného pomeru bolo v príčinnej súvislosti so stratou zdravotnej 

spôsobilosti. 

Pokiaľ sa tak zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú, je možné dohodu o skončení 

pracovného pomeru možné uzavrieť aj potom, ako bola doručená výpoveď zo strany 

zamestnanca alebo zamestnávateľa druhému účastníkovi pracovnoprávneho vzťahu.  

V prípade mladistvých zamestnancov si zamestnávateľ musí v zmysle § 172 Zákonníka 

práce vyžiadať vyjadrenie zákonného zástupcu, ktorým je zvyčajne rodič mladistvého 

zamestnanca. Ak mladistvý zamestnanec nemá rodičov alebo sú títo pozbavení rodičovských 

práv, alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zákonným zástupcom 
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mladistvého zamestnanca je súdom ustanovený poručník alebo opatrovník.22 Súhlas, nesúhlas 

ale ani nevyžiadanie si vyjadrenia zákonných zástupcov nespôsobuje neplatnosť skončenia 

pracovného pomeru dohodou s mladistvým. Pokiaľ však zamestnávateľ ani len nevyžiadal 

vyjadrenie zákonných zástupcov, porušuje Zákonník práce s možným následkom vo forme 

sankcií zo strany inšpektorátu práce. 

1.5.2 Výpoveď  

Výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorým zamestnávateľ alebo zamestnanec 

prejavia vôľu skončiť pracovný pomer. Výpoveď ako prejav vôle musí mať písomnú formu 

a musí byť druhému účastníkovi doručená (pri doručovaní zamestnancovi dokonca do 

vlastných rúk), inak je výpoveď neplatná. Na posúdenie platnosti doručenia výpovede sa 

použijú ustanovenia Zákonníka práce o doručovaní. Pri doručovaní výpovede zamestnancovi 

prostredníctvom poštového podniku nesmie pritom zamestnávateľ určiť pre zásielku odbernú 

lehotu kratšiu ako desať dní. Výpoveď, ktorá už bola doručená druhému účastníkovi, možno 

odvolať len s jeho súhlasom.  

Z pohľadu zamestnávateľa možno zostaviť nasledovný prehľad jednotlivých 

materiálnych podmienok platnosti výpovede: 

- písomná forma výpovede, 

- doručenie výpovede zamestnancovi do vlastných rúk, 

- existencia a skutkové vymedzenie výpovedného dôvodu v texte výpovede, 

- splnenie ponukovej povinnosti, 

- neexistencia ochrannej doby, 

- prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov (ak pôsobia u 

zamestnávateľa), 

- pri výpovedi pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh aj predchádzajúca písomná 

výzva na odstránenie nedostatkov, 

- pri výpovedi pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny aj predchádzajúce 

písomné upozornenie na možnosť výpovede, 

- pri zamestnancoch so zdravotným postihnutím aj súhlas úradu práce. 

 
22 ŠVEC, Marek, TOMAN, Jozef a  kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár Zväzok II. 

Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s. 1449 
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1.5.2.1 Súhlas úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Z pohľadu zvýšenej pracovnoprávnej ochrany zamestnancov so zdravotným postihnutím 

v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa je dôležitým 

ustanovením § 66 Zákonníka práce, podľa ktorého môže dať zamestnávateľ zamestnancovi so 

zdravotným postihnutím výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. V prvom stupni vo veci udelenia 

predchádzajúceho súhlasu rozhoduje v správnom konaní miestne a vecne príslušný úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny. V odvolacom konaní, teda v druhostupňovom správnom konaní, 

rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide o návrhové konanie, príslušný úrad 

preto rozhoduje výlučne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa a zamestnávateľom 

predložených listinných podkladov. Úrad rozhodne v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní od 

obdržania žiadosti zamestnávateľa, vo zvlášť zložitých prípadoch je lehota na rozhodnutie 

o udelení súhlasu 60 kalendárnych dní.  

Súhlas úradu nie je zákonným predpokladom, resp. materiálnou podmienkou platnosti 

výpovede iba v prípadoch, ak (i) zdravotne postihnutý zamestnanec dosiahol vek určený na 

nárok na starobný dôchodok, (ii) ak je výpoveď23 daná z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo 

jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zdravotne postihnutý zamestnanec nesúhlasí so zmenou 

dohodnutého miesta výkonu práce, prípadne ak (iii) je výpoveď24 daná z dôvodu, že zdravotne 

postihnutý zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo z dôvodu, že 

zdravotne postihnutý zamestnanec porušil pracovnú disciplínu (závažne alebo opakovane 

menej závažným spôsobom a to aj napriek upozorneniu zo strany zamestnávateľa na možnosť 

výpovede pre opakované menej závažné porušenie pracovnej disciplíny). 

1.5.2.2 Výpovedná doba 

Zákonník práce neobsahuje pre zamestnancov so zdravotným postihnutím žiadnu 

zvýšenú ochranu vo forme osobitných ustanovení upravujúcich začiatok plynutia alebo dĺžku 

výpovednej doby. Právne účinky výpovede nastávajú teda aj pri zamestnancoch so zdravotným 

postihnutím až uplynutím zákonnej alebo dohodnutej dlhšej výpovednej doby. Špecifikom 

plynutia výpovednej doby v pracovnom práve je skutočnosť, že výpovedná doba začína plynúť 

až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. Pri 

načasovaní výpovede musí preto zamestnávateľ dbať na to, aby výpoveď bola doručená 

 
23 § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce 
24 § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce 
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zamestnancovi pred koncom kalendárneho mesiaca, resp. aby doručenie výpovede nenastalo až 

po začatí ďalšieho kalendárneho mesiaca, nakoľko by takéto doručenie znamenalo faktické 

predĺženie výpovednej doby o takmer celý mesiac. Výpovedná doba sa skončí sa uplynutím 

posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

Dĺžka trvania výpovednej doby závisí od viacerých skutočností: 

- ako dlho trvá pracovný pomer,  

- ktorý účastník dáva výpoveď,  

- pri výpovedi zo strany zamestnávateľa aj dôvod výpovede, 

- výhodnejšej dohody v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve.  

Zákonník práce určuje výpovedné doby v rozsahu jeden, dva alebo tri mesiace a považuje 

ich za minimálne nároky, s možnosťou ich konsenzuálneho predĺženia. Sociálny dialóg môže 

prispieť k zvýšenej ochrane pre zamestnancov so zdravotným postihnutím a to najmä 

predĺžením výpovedných dôb pre uvedenú kategóriu zamestnancov. 

Zamestnanec má aj počas trvania výpovednej doby povinnosť naďalej vykonávať prácu 

podľa pracovnej zmluvy a popisu pracovného miesta. Zamestnanci v aplikačnej praxi uvedenú 

povinnosť častokrát nerešpektujú. Pre zabezpečenie plnenia povinnosti zamestnanca umožňuje 

zákonník práce dohodnúť v pracovnej zmluve záväzok zamestnanca zaplatiť zamestnávateľovi 

peňažnú náhradu (de facto zmluvnú pokutu). Výška peňažnej náhrady je limitovaná súčinom 

priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Dohoda o 

peňažnej náhrade musí byť písomná, a to pod sankciou neplatnosti. 

1.5.2.3 Výpovedné dôvody 

Zamestnanec so zdravotným postihnutím môže dať, rovnako ako ostatní zamestnanci, 

výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, dokonca ani dôvod uvádzať nemusí.  

Zamestnávateľ smie dať akémukoľvek zamestnancovi výpoveď iba z niektorého z 

dôvodov, ktoré sú výslovne uvedené v § 63 ods. 1 Zákonníka práce. Skončenie pracovného 

pomeru zo strany zamestnávateľa z iných dôvodov nie je prípustné. Dôvody nad rámec 

zákonných dôvodov nie je možné použiť ani ich dohodnúť v pracovnej zmluve. Rozširovanie 

výpovedných dôvodov nie je ani právne spôsobilým predmetom kolektívneho vyjednávania 

vyúsťujúceho do uzavretia kolektívnej zmluvy. Ani zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia 

zástupcovia zamestnancov, nesmie výpovedné dôvody jednostranne rozširovať nad rámec 

Zákonníka práce vo svojom pracovnom poriadku. Pracovný poriadok, ktorý by obsahoval 

výpovedné dôvody nad rámec zákonníka práce, vydaný aj so súhlasom zástupcov 

zamestnancov by v tejto časti bol neplatný pre rozpor s kogentnými ustanoveniami zákonníka 
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práce. Dôvod výpovede musí zamestnávateľ vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho 

nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno 

dodatočne meniť ani dopĺňať.  

S účinnosťou od 1.11.2022 sa zvyšuje ochrana zamestnancov so zdravotným 

postihnutím, ktorí sú často práve pre svoj hendikep zraniteľnejší a znevýhodňovaní pri výbere 

osôb, s ktorými sa zamestnávateľ rozhodne skončiť pracovný pomer výpoveďou. Pokiaľ sa 

zamestnanec domnieva, že k skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa došlo z 

dôvodu, že si zamestnanec uplatňoval svoje pracovnoprávne práva alebo právom chránené 

záujmy vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu, môže túto domnienku oznámiť súdu spolu so 

skutočnosťami, z ktorých možno dôvodne usudzovať takéto dôvody zamestnávateľa. Uvedenie 

týchto dôvodov bude jedným prostriedkov procesného útoku v rámci konania o určenie 

neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Zákonník práce následne ukladá zamestnávateľovi 

povinnosť preukázať, že k skončeniu pracovného pomeru došlo z iných dôvodov, než z dôvodu 

postihu zamestnanca za uplatňovanie si práv. Dochádza teda k obráteniu dôkaznej povinnosti 

a zamestnávateľ preukazuje existenciu výpovedného dôvodu, ktorý uviedol v texte výpovede.  

V zmysle Dohovoru MOP č. 158 o skončení pracovného pomeru z roku 1982 môže byť 

pracovný pomer zo strany zamestnávateľa skončený iba pri existencii relevantného dôvodu 

viazaného na schopnosti alebo správanie zamestnanca, resp. na prevádzkové dôvody 

zamestnávateľa. Prípadné zavedenie výpovedného dôvodu, ktorý by zamestnávateľovi umožnil 

skončiť pracovný pomer iba na základe svojvoľného rozhodnutia zamestnávateľ by 

predstavoval porušenie záväzkov Slovenskej republiky z Dohovoru MOP č. 158.  

Dôvody, pre ktoré smie zamestnávateľ v zmysle § 63 ods. 1 zákonníka práce dať 

zamestnancovi výpoveď sú nasledovné: 

a) zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti 

Zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje, pokiaľ prestáva vykonávať určitú činnosť, a to 

aj pri ďalšej existencii zamestnávateľa ako právneho subjektu. Pri zániku zamestnávateľa ako 

právnickej osoby buď dochádza k prechodu zamestnancov na právneho nástupcu 

zamestnávateľa (napr. pri zlúčení alebo splynutí obchodných spoločností) alebo spoločnosť 

vstupuje o likvidácie, kde jednou z úloh likvidátora je i skončenie pracovných pomerov 

niektorým zo spôsobov upravených v zákonníku práce, t.j. výpoveďou alebo dohodou. 

Premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti je podstatnou zmenou dohodnutých podmienok 

v pracovnej zmluve. Zamestnanec môže s takou zmenou vyjadriť svoj nesúhlas a skončiť 

pracovný pomer výpoveďou s uvedením výpovedného dôvodu alebo aj bez uvedenia kauzy 

právneho úkonu výpovede. S premiestnením zamestnávateľa zákonník práce súčasne výslovne 
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spája vznik výpovedného dôvodu pre zamestnávateľa, na základe ktorého smie dať 

zamestnancovi výpoveď a rozviazať tak pracovný pomer. 

b) Nadbytočnosť zamestnanca 

Zamestnanec sa stane nadbytočný dôsledkom písomného rozhodnutia zamestnávateľa 

o zmenách v organizácii práce u zamestnávateľa, obvykle s cieľom zabezpečiť efektívnosť 

práce alebo docieliť inú, novú formu organizáciu práce. Medzi písomným rozhodnutím 

zamestnávateľa a nadbytočnosťou zamestnanca musí existovať vzájomná príčinná súvislosť. 

Zamestnávateľ má plné právo nastaviť svoju vnútornú štruktúru a organizovať výkon činností 

smerom dovnútra svojej štruktúry a zamestnanci musia toto právo rešpektovať. Zamestnávateľ 

sám určí, ktorý zamestnanec je nadbytočný a bude s ním skončený pracovný pomer. V 

súčasnosti sa v súdnych konaniach objavuje snaha zamestnancov brániť sa argumentom 

diskriminácie pri výbere nadbytočného zamestnanca. Pri zamestnancoch agentúr dočasného 

zamestnávania sa za nadbytočnosť považuje aj skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím 

doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer s agentúrou dočasného zamestnávania na dobu 

určitú. 

Výpoveď na základe rozhodnutia o organizačných zmenách je najvšeobecnejším 

a najčastejším individuálnym dôvodom pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo 

strany zamestnávateľa. Zvyčajne sa používa i v prípade, že zamestnávateľ stratil dôveru voči 

zamestnancovi alebo zamestnanec nevyhovuje zamestnávateľovi z nejakého dôvodu, ktorý 

nepredstavuje zákonom aprobovaný dôvod na skončenie pracovného pomeru výpoveďou 

(napríklad charakterové črty zamestnanca, ne-spolupráca zamestnanca v kolektíve, prístup 

zamestnanca k plneniu úloh a podobné dôvody, ktoré nedosahujú porušenie pracovnej 

disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh). Výpoveď z organizačných dôvodov 

tak častokrát nahrádza skončenie výpoveďou z iných, skutočných dôvodov, pre ktoré sa 

zamestnávateľ rozhodol skončiť pracovný pomer so zamestnancom. Aj v prípade 

zamestnancov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ rozhodnúť o organizačných 

zmenách za účelom skončenia ich pracovného pomeru, aj keď skutočným dôvodom je práve 

ich zdravotný status. Zamestnanci so zdravotným postihnutím majú zvýšenú ochranu a pokiaľ 

sa tejto ochrany domáhajú, môže to pre zamestnávateľa predstavovať zvýšené náklady alebo 

sťaženie organizácie práce. Práve to môže byť dôvodom, pre ktorý zamestnávateľ rozhodne 

o organizačných zmenách a následne o skončení pracovného pomeru so zdravotne postihnutým 

zamestnancom. S účinnosťou od 1.11.2022 bola do Zákonníka práce zavedená zvýšená ochrana 

zamestnanca pri sporoch o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Ak 

zamestnanec oznámi súdu v rámci konania o neplatnosti skončení pracovného pomeru 
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skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k skončeniu pracovného pomeru zo strany 

zamestnávateľa došlo z dôvodu, že si zamestnanec uplatňoval svoje práva a právom chránené 

záujmy vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu, zamestnávateľ musí preukázať, že k 

skončeniu pracovného pomeru došlo z iných dôvodov. Pokiaľ sa teda zamestnanec so 

zdravotným postihnutím domnieva, že jeho pracovný pomer bol zamestnávateľom skončený 

z iných dôvodov, než napríklad z dôvodu údajnej organizačnej zmeny, a to z dôvodov, že si 

uplatňoval svoje práva zdravotne postihnutej osoby, dôkazné bremeno bude zaťažovať 

zamestnávateľa. Bude potrebné vyčkať na aplikačnú prax, ako sa s týmto ustanovením 

Zákonníka práce vysporiada súdna prax. 

Predpokladom výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca 

je písomné rozhodnutie zamestnávateľa, ktoré musí existovať v čase vyhotovenia (podpísania) 

písomnej výpovede zo strany zamestnávateľa. Aj keď samotné rozhodnutie o organizačnej 

zmene nie je právnym úkonom, text rozhodnutia musí spĺňať podmienku určitosti. 

Predovšetkým v ňom musí byť rozhodnuté o konkrétnych organizačných zmenách. Zmeny 

musia byť opísané takým spôsobom, aby neboli nezameniteľné s inými prípadnými zmenami. 

Rozhodnutie musí obsahovať mená zamestnancov, ktorých sa organizačná zmena dotýka, t.j. 

s ktorými bude skončený pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov organizačných 

zmien. Rozhodnutie musí ďalej obsahovať dátum účinnosti organizačných zmien, ktorý je 

dôležitý pre určenie nároku zamestnanca na mzdu alebo náhradu mzdy počas plynutia 

výpovednej doby. Od účinnosti organizačnej zmeny už zamestnávateľ nesmie prideľovať 

zamestnancovi vo výpovedi žiadne pracovné úlohy. Prideľovaním pracovných úloh totiž sám 

zamestnávateľ poskytuje dôkaz, že pre zamestnanca predsa len má inú vhodnú prácu a teda že 

si nesplnil svoju ponukovú povinnosť. Načasovanie rozhodnutia o organizačnej zmene, jej 

účinnosti a doručenia výpovede je preto významným faktorom pri posudzovaní platnosti 

výpovede. Zákonník práce neurčuje aká minimálna alebo maximálna lehota má uplynúť medzi 

prijatím rozhodnutia a doručením výpovede zamestnancovi. Taktiež nie je zákonom stanovená 

lehota medzi doručením výpovede a účinnosťou organizačnej zmeny. Pokiaľ uplynie medzi 

prijatím rozhodnutia a doručením výpovede dlhší časový úsek, zamestnávateľ sa vystavuje 

riziku nesplnenia ponukovej povinnosti vo vzťahu k pracovným miestam, ktoré sa uvoľnili 

počas uvedeného časového úseku. Aj keď sa ponuková povinnosť v zmysle gramatického 

výkladu ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce vzťahuje na okamih dania (doručenia) 

výpovede, súdna prax má snahu extenzívne vykladať túto povinnosť aj na obdobie medzi 

prijatím rozhodnutia o organizačnej zmene a daním výpovede. Pokiaľ v tomto čase dôjde 

k prijatiu iného zamestnanca do pracovného pomeru, súd môže akceptovať argumentáciu 
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zamestnanca, že zamestnávateľ vedel o organizačnej zmene a mal možnosť ponúknuť voľné 

pracovné miesto nadbytočnému zamestnancovi v období medzi prijatím rozhodnutia 

a doručením výpovede. Ak by bola účinnosť organizačnej zmeny stanovená v rozhodnutí až po 

uplynutí výpovednej doby, poprel by sa dôvod výpovede a výpoveď by bola neplatná.   

Zamestnanec musí byť o organizačných zmenách, ktoré sú dôvodom pre výpoveď, 

zamestnávateľom náležite informovaný, pritom postačí informovanie v samotnej výpovedi. 

Zamestnanec nemá nárok na predloženie rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene. 

Zamestnávateľ samozrejme môže dobrovoľne dať k nahliadnutiu rozhodnutie o organizačnej 

zmene. Taktiež je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť takýto nárok zamestnanca na 

predloženie rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene nad rámec práv upravených 

v Zákonníku práce.  Písomné rozhodnutie o organizačnej zmene bude zamestnávateľ povinný 

predložiť súdu v rámci súdneho konania za účelom preukázania jednej z materiálnych 

podmienok platnosti výpovede. Najneskôr v tomto okamihu má zamestnanec možnosť získať 

kópiu rozhodnutia, ktoré viedlo k výpovedi.  

c) Zdravotný stav zamestnanca  

Aj v prípade zdravotne postihnutých zamestnancov je možné uplatniť výpovedný dôvod 

podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, podľa ktorého je zákonným dôvodom pre výpoveď 

stav, kedy zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo 

stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z 

povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu 

prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Pre 

všetky uvedené dôvody však platí primárna povinnosť zamestnávateľa upravená v § 55 

Zákonníka práce a to povinnosť preradiť zamestnanca na inú prácu. Zamestnávateľ sa musí 

snažiť o preradenie v rámci dohodnutého druhu práce. Pokiaľ takéto preradenie nie je možné, 

po dohode so zamestnancom je možné preradenie na prácu iného druhu, ako bola dohodnutá 

v pracovnej zmluve. Vzhľadom na nevyhnutný súhlas zamestnanca s preradením na iný druh 

práce, bolo by vhodnejšie hovoriť o (dvojstrannej) dohode o zmene pracovnej zmluvy, než o 

(jednostrannom) preradení zamestnanca. Zdravotný stav zdravotne postihnutého zamestnanca 

teda môže byť dôvodom na skončenie pracovného pomeru v troch relatívne samostatných 

situáciách.  

Prvým dôvodom je situácia, keď zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať 

doterajšiu prácu. Krátkodobá strata spôsobilosti vykonávať prácu z dôvodu choroby alebo 

úrazu predstavuje dôležitú osobnú prekážku v práci. Pokiaľ si túto krátkodobú stratu 

spôsobilosti zamestnanec nevyvolal úmyselne alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, 
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omamných látok alebo psychotropných látok, je takáto strata spôsobilosti v zmysle § 64 ods. 1 

písm. a) Zákonníka práce dokonca jednou zo skutkových podstát zákazu výpovede. Dlhodobá 

strata musí byť potvrdená lekárskym posudkom v zmysle § 30f zákona č. 355/2007 Z.Z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu musí 

obsahovať jeden z 3 záverov: a) spôsobilý na výkon posudzovanej práce, b) spôsobilý na výkon 

posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo c) dlhodobo nespôsobilý na výkon 

posudzovanej práce. Lekársky posudok, podľa ktorého zamestnanec dlhodobo stratil 

spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, musí jednoznačne obsahovať výrok o dlhodobej 

neschopnosti vykonávať dohodnutý druh práce. Lekári niekedy ignorujú povinnosť, ktorú im 

ukladá zákon, a lekársky posudok obsahuje záver, ktorý nie je v súlade so zákonnou 

požiadavkou na jednoznačný výrok v zmysle jednej z troch zákonných alternatív. Pokiaľ 

lekársky posudok obsahuje záver napríklad v podobe výroku „spôsobilý na výkon 

posudzovanej práce s trvalým obmedzením“, ktorý nemá oporu v zákone, v praxi môže takýto 

posudok spôsobiť komplikácie pri ich posudzovaní z hľadiska predpokladov vyžadovaných 

podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Pokiaľ lekárom identifikované trvalé obmedzenie 

fakticky znamená nemožnosť ďalšieho zamestnávania daného zamestnanca, zamestnávateľ 

stojí pred neľahkou otázkou, ako ďalej postupovať, resp. či má splnené predpoklady pre platné 

skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Chybou súčasnej právnej úpravy je skutočnosť, že 

o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce môže požiadať iba zamestnanec, 

resp. osoba, ktorej zdravotný stav bol predmetom posúdenia. Zamestnávateľ, ktorému bol 

predložený posudok odporujúci textu zákona, nemá za súčasného právneho stavu možnosť 

požiadať o opätovné posúdenie. Osoba, ktorá sa domnieva, že posúdenie jej zdravotnej 

spôsobilosti na prácu je nesprávne, môže písomne požiadať o preskúmanie lekárskeho posudku 

o zdravotnej spôsobilosti na prácu lekára, ktorý lekársky posudok o zdravotnej spôsobilost i na 

prácu vydal. Pokiaľ lekár v rámci autoremedúry lekársky posudok nezmení, dotknutá fyzická 

osoba sa môže so žiadosťou o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu obrátiť na 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v 

univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári v špecializačnom 

odbore pracovné lekárstvo alebo špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická 

toxikológia. Zamestnávateľ v prípade nesprávneho lekárskeho posudku môže jedine využiť 

postup v zmysle § 30e ods. 16 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

zabezpečiť zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, a to 

na základe odôvodnených pochybností o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. 



31 
 

Predpokladom je prerokovanie so zástupcami zamestnancov a s príslušným lekárom. 

Zamestnanec je povinný sa podrobiť tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. 

Tento postup však vykazuje znaky náhradného riešenia, ba až vytvára otázku, či nedochádza 

k zneužitiu práva zamestnávateľa v neprospech zamestnanca. Prípady lekárskych posudkov, 

ktoré obsahujú zákonom nepredvídaný výrok, je nevyhnutné posudzovať výsostne individuálne 

a posúdiť podľa faktickej miery obmedzenia spôsobilosti zamestnanca. Pokiaľ zamestnávateľ 

objektívne dospeje k záveru, že záver lekárskeho posudku napriek gramatickému zneniu 

nemožno vykladať inak, ako „dlhodobo nespôsobilý“, mal by mať možnosť skončiť pracovný 

pomer výpoveďou. Pokiaľ nedôjde k zmene právnej úpravy a poskytnutiu možnosti 

zamestnávateľom domôcť sa opravy lekárskeho posudku, mohla by s dotvorením pravidiel 

pomôcť súdna aplikačná prax. 

Druhým dôvodom výpovede môže byť skutočnosť, že zamestnanec nesmie vykonávať 

dohodnutý druh práce pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Chorobou 

z povolania je taká choroba, ktorá je uvedená v zozname chorôb z povolania podľa prílohy č. 1 

k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Ďalším 

predpokladom pre vznik resp. posúdenie choroby ako choroby z povolania je skutočnosť, že 

vznikla za podmienok, ktoré sú taktiež uvedené v spomínanej prílohe zákona. Splnenie 

zákonných predpokladov sa potvrdzuje lekárskym posudkom o uznaní choroby z povolania, 

ktorý majú príslušnú spôsobilosť v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom 

odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore 

dermatovenerológia. Nároky zamestnancov sú pokryté povinným úrazovým poistením 

zamestnávateľa. Podstata úrazového poistenia spočíva v zodpovednosti zamestnávateľa za 

škodu, ktorá zamestnancovi vznikla ako dôsledok pracovného úrazu alebo choroby 

z povolania.25 Okrem nárokov z úrazového poistenia má zamestnanec aj nároky voči 

zamestnávateľovi v podobe nároku na zvýšené odstupné. 

Posledným zo zdravotných dôvodov je dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície na 

pracovisku.  

d) Nespĺňanie predpokladov, požiadaviek, neuspokojivý pracovný výkon 

zamestnanca 

Pokiaľ zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon 

dohodnutej práce, zamestnávateľ má možnosť skončiť pracovný pomer výpoveďou. Za 

predpoklady sa považujú najmä osvedčenia (napr. vodičský preukaz), dosiahnutá kvalifikácia 

 
25 MACKOVÁ, Z. Právo sociálneho zabezpečenia, Všeobecná časť. 2. Aktualizované a prepracované vydanie. 

Šamorín : Heuréka, 2017, s.87 
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alebo dĺžka praxe. Predpoklady sú stanovené právnymi predpismi a preto môže dôjsť k zmene 

predpísaných (a zamestnávateľom vyžadovaných) predpokladov aj počas trvania pracovného 

pomeru. Konkrétne nespĺňané predpoklady musí zamestnávateľ konkrétne vymedziť vo 

výpovedi. 

Do tejto skupiny výpovedných dôvodov patrí i odvolanie z funkcie štatutárneho orgánu 

ak voľba alebo vymenovanie sú podľa osobitných predpisov predpokladom pre výkon tejto 

funkcie. Odvolanie je dôvodom pre skončenie pracovného pomeru i v prípade, že vnútorný 

predpis zamestnávateľa ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania 

funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. 

Zamestnanec tak prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 Zákonníka práce. 

Zamestnávateľ stanovuje požiadavky pre výkon práce na jednotlivých pozíciách. Pokiaľ 

zamestnanec prestane spĺňať bez zavinenia zamestnávateľa takto stanovené požiadavky na 

riadny výkon dohodnutej práce, zamestnávateľ je oprávnený skončiť pracovný pomer 

výpoveďou. Požiadavky musia byť určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise. 

Ďalším dôvodom je neuspokojivé plnenie pracovných úloh, teda výkon práce v rozpore 

s objektívnymi požiadavkami na zamestnancove výkony. Očakávania zamestnávateľa na 

pracovný výkon zamestnanca musia byť v súlade, resp. nesmú byť nad rámec objektívnych 

požiadaviek, môžu však byť menšie. Maximálnym limitom sú hranice stanovené pravidlami 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä pracovné tempo primerané fyziologickým a 

neuropsychickým možnostiam, v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri zohľadnení času na osobnú očistu po 

skončení práce a času na prirodzené potreby zamestnanca. Pri neuspokojivom plnení 

pracovných úloh zamestnávateľ musí najprv písomne vyzvať zamestnanca na odstránenie 

nedostatkov v primeranom čase. Primeraný čas na nápravu nie je stanovený zákonom, ale závisí 

od charakteru nedostatku a objektívne potrebnej doby na jeho odstránenie. Zamestnanec má 

následne možnosť svoj pracovný výkon upraviť a odstrániť nedostatky. Pokiaľ zamestnanec 

neuspokojivé plnenie pracovných úloh v primeranom čase neodstránil aj keď zamestnávateľ 

písomne vyzval zamestnanca v posledných šiestich mesiacoch písomne na odstránenie 

nedostatkov, zamestnávateľ je oprávnený skončiť pracovný pomer výpoveďou. V prípade 

zdravotne postihnutých zamestnancov by aj očakávania zamestnávateľa mali byť adekvátne 

fyzickým a psychickým možnostiam zamestnanca, na čo by mal zamestnávateľ dbať pri 

uzatváraní pracovnej zmluvy so zdravotne postihnutým zamestnancom. 

e) Porušenie pracovnej disciplíny 
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Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu vyplýva aj pre zamestnancov so zdravotným 

postihnutím z ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a to odo dňa, kedy vznikol 

pracovný pomer. Následkom porušenia pracovnej disciplíny je oprávnenie zamestnávateľa 

vyvodiť disciplinárne dôsledky v podobe zákonom upravených i neupravených sankcií. Medzi 

zákonom neupravené sankčné mechanizmy patria zníženie variabilnej zložky mzdy vo forme 

tzv. osobného ohodnotenia, zníženie ročného bonusu, pozastavenie možnosti kariérneho rastu 

zamestnanca, pridelenie menej atraktívnej práce v rámci dohodnutého druhu práce alebo 

napomenutie. Zákonník práce upravuje niektoré sankčné mechanizmy, najmä upozornenie na 

možnosť výpovede, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru a v prípadne i krátenie 

nároku na dovolenku (ak porušenie pracovnej disciplíny spočívalo v neospravedlnenej absencii 

zamestnanca v práci). 

Zákonník práce rozlišuje závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, 

pričom nedefinuje kritériá pre rozlíšenie uvedených stupňov porušenia. Túto úlohu prevzala na 

svoje plecia judikatúra. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa obvykle považujú fyzické 

napadnutie, požívanie alkoholu na pracovisku, výkon konkurenčnej činnosti, odcudzenie 

predmetov zamestnávateľa alebo zamestnancov, neospravedlnená absencia. Medzi typické 

menej závažné porušenia pracovnej disciplíny možno zaradiť všetky ostatné porušenia, ktoré 

nedosahujú stupeň závažného porušenia, napríklad neskorý príchod do práce, odchod z práce 

pred skončením pracovnej doby, nesplnenie oznamovacích povinností zamestnanca, 

neuposlúchnutie pokynu nadriadeného, kratšie opustenie pracoviska, nedodržanie termínu 

pracovnej úlohy a pod. 

Závažné porušenie je dôvodom na skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Pri menej 

závažnom porušení pracovnej disciplíny sa pred samotnou výpoveďou vyžaduje ešte 

medzistupeň – predchádzajúce menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a následné 

písomné upozornenie zo strany zamestnávateľa na možnosť výpovede pri ďalšom menej 

závažnom porušení pracovnej disciplíny. Zákonník práce nevyžaduje zhodnosť ani podobnosť 

menej závažných porušení pracovnej disciplíny. Predpokladom platnosti výpovede pre menej 

závažné porušenie pracovnej disciplíny je však doručenie výpovede najneskôr do uplynutia 6 

mesiacov od doručenia písomného upozornenia na možnosť výpovede pre predchádzajúce 

menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.  

Zamestnávateľ musí pri dávaní výpovede dbať na dodržanie subjektívnej lehoty dvoch 

mesiacov od okamihu, kedy sa zamestnávateľ dozvedel o dôvode pre výpoveď. Zároveň je 

potrebné výpoveď uplatniť v objektívnej lehote jedného roka, od kedy dôvod pre výpoveď 

vznikol. V aplikačnej praxi vznikajú otázky, kedy sa zamestnávateľ dozvedel o dôvode na 
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výpoveď. Problematickými sú najmä situácie, kedy u zamestnávateľa prebieha interné 

vyšetrovanie na to určeným útvarom, ale otázky skončenia pracovného pomeru má 

v kompetencii iné (personálne) oddelenie. Taktiež je v prípade dlhotrvajúceho vyšetrovania 

problematické určenie času, kedy získal zamestnávateľ dostatok dôkazov na to, aby mohol 

urobiť jednoznačný záver o porušení pracovnej disciplíny a o osobe, ktorá sa porušenia 

dopustila.  

Zamestnanec má právo byť pred podaním výpovede z dôvodu porušenia pracovnej 

disciplíny oboznámený s dôvodom výpovede a má právo sa k nemu vyjadriť. 

1.5.2.4 Ponuková povinnosť a ochranné doby 

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi dodatočné povinnosti v prípade, že 

zamestnávateľ zamýšľa skončiť pracovný pomer výpoveďou. Skončenie pracovného pomeru 

zo strany zamestnávateľa je vážny zásah do sociálnych istôt zamestnanca, pre ktorého je mzda 

často jediným zdrojom príjmov. Zamestnávateľ je preto povinný pokúsiť sa zachrániť trvanie 

pracovného pomeru a to ponúknutím iného vhodného voľného miesta pre zamestnanca, 

s ktorým sa má skončiť pracovný pomer výpoveďou. Ponuková povinnosť je terminus 

technicus pre súbor povinností zamestnávateľa súvisiaci s procesom dávania/doručovania 

výpovede zamestnancovi (zamestnancom).26 Ponuková povinnosť sa vzťahuje na akékoľvek 

vhodné voľné miesto u zamestnávateľa, ktoré je geograficky determinované dohodnutým 

miestom výkonu práce. Inými slovami, vhodné voľné miesta mimo dohodnutého miesta výkonu 

práce nie je zamestnávateľ povinný zamestnancovi ponúknuť. Dobrovoľne však zamestnávateľ 

môže ponúknuť aj pracovné miesto nad rámec tejto zákonnej povinnosti. Ponuková povinnosť 

zahŕňa i miesta na kratší pracovný čas, než bol pôvodne dohodnutý v pracovnej zmluve. 

Zamestnávateľ môže dať výpoveď nielen v prípade, že objektívne nemá možnosť zamestnať 

zamestnanca na inom pracovnom mieste, ale i v takom prípade, ak zamestnanec odmietol prejsť 

na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté 

ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú vhodnú prácu. 

Ponuková povinnosť sa však neuplatní v prípade, ak je výpoveď daná z dôvodu neuspokojivého 

plnenia pracovných úloh, pre porušenie pracovnej disciplíny alebo pre právoplatné odsúdenie 

za úmyselný trestný čin. Podmienky realizácie ponukovej povinnosti môže zamestnávateľ 

dohodnúť s odborovou organizáciou v kolektívnej zmluve. 

 
26 NITSCHNEIDER Dušan, CSONGRÁDYOVÁ Diana. Skončenie pracovného pomeru . Bratislava: C.H. Beck, 

2022, s.58 
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Okrem ponukovej povinnosti upravuje Zákonník práce i tzv. ochranné doby, počas 

ktorých je (až na zákonné výnimky) skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany 

zamestnávateľa neprípustné. Existencia ochrannej doby teda predstavuje zákonnú prekážku pre 

účinné danie výpovede zamestnancovi. Pokiaľ bola zamestnancovi doručená výpoveď pred 

začiatkom ochrannej doby a výpovedná doba by mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný 

pomer predlžuje a skončí sa až uplynutím posledného dňa ochrannej doby. Zamestnanci preto 

môžu využiť inštitút dočasnej práceneschopnosti na predĺženie trvania pracovného pomeru 

a získať tak viac času na hľadanie nového pracovného uplatnenia.   

Medzi ochranné doby patria najmä: (i) dočasná práceneschopnosť zamestnanca (ak si túto 

neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok 

alebo psychotropných látok), podanie návrhu na ústavné ošetrovanie alebo nástup na kúpeľnú 

liečbu až do dňa ich skončenia, (ii) tehotenstvo, materská dovolenka, rodičovská dovolenka 

alebo starostlivosť o dieťa mladšie ako tri roky osamelým zamestnancom, (iii) výkon 

mimoriadnej služby, výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, dlhodobé uvoľnenie na výkon 

verejnej funkcie, (iv) dočasná nespôsobilosť na nočnú prácu na základe lekárskeho posudku 

u zamestnanca pracujúceho v noci.  

Za určitých výnimočných situácií, kedy je objektívne nemožné ďalej zamestnanca 

zamestnávať, alebo keď je nemožné spravodlivo od zamestnávateľa požadovať, aby 

zamestnanca ďalej zamestnával, je výpoveď prípustná aj napriek existencii ochrannej doby. 

Medzi výnimky z ochrannej doby patria napríklad: (i) zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti, 

(ii) premiestnenie zamestnávateľa pri osamelých zamestnancoch starajúcich sa o dieťa do 3 

rokov a pri zamestnancoch pracujúcich v noci dočasne nespôsobilých na nočnú prácu, (iii) 

situácie, kedy by zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, okrem 

zamestnancov na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke, (iv) pri inom porušení 

pracovnej disciplíny, okrem tehotných zamestnancov, zamestnancov na materskej alebo 

rodičovskej dovolenke, a zamestnancov v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na 

otcovskú dovolenku a taktiež v prípade, keď (v) zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady 

na výkon dohodnutej práce. 

Osobitná ochrana sa poskytuje zamestnancovi so zdravotným postihnutím, kde osobitnou 

podmienkou platnosti výpovede je predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Aj bez tohto súhlasu je možné skončiť pracovný pomer výpoveďou, ak 

zamestnanec dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov zrušenia 

alebo premiestnenia zamestnávateľa, právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin 

a porušenia pracovnej disciplíny. 
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1.6 Ochrana života a zdravia zamestnancov – zodpovednosť za pracovné 

úrazy a choroby z povolania  

Pracovné právo plní v systéme práva neodmysliteľnú a nezastupiteľnú funkciu, pretože 

jeho úlohou je okrem iného chrániť práva a právom chránené záujmy subjektov 

pracovnoprávnych vzťahov. Z hľadiska svojej podstaty pracovné právo vždy bolo, je aj bude 

právnym odvetvím s najdôležitejším sociálnym významom a poslaním. Jeho normy vždy 

zabezpečovali najmä ochranu práv a zákonných záujmov zamestnancov, čím zároveň, a 

predovšetkým pozitívne, ovplyvňovali ďalší progresívny rozvoj výroby. Ochranná funkcia 

pracovného práva je najdôležitejšou funkciou pracovného práva a vo vzťahu k účastníkom 

pracovnoprávneho vzťahu chráni predovšetkým zamestnanca.27 Práve život a zdravie patria 

medzi práva, ktoré predstavujú pomyselný vrchol tejto ochrany. Základnú právnu ochranu 

nachádzame v „základom zákone“ štátu a to v Ústave SR, ktorá v čl. 36 ods. 1 písm. c) určuje, 

že zákonná úprava zabezpečuje zamestnancom ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Tak 

ako to vyplýva z hmotnoprávnej i procesnoprávnej úpravy je potrebné zvýrazniť, že 

zamestnanci ako slabší subjekt pracovnoprávneho vzťahu nevyhnutne musia požívať zvýšenú 

ochranu, ktorej cieľom by mala byť prirodzene aj ochrana ich života a zdravia pri práci. 

Základný pracovnoprávny predpis zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZP“) jasne vymedzuje v § 146 ods. 1) ochranu práce ako „ systém 

opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, 

zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných 

podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a 

pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou 

pracovnoprávnych vzťahov.“ Napriek skutočnosti, že právna úprava z nášho pohľadu jasne 

vymedzuje povinnosti pri zabezpečovaní ochrany zdravia na pracovisku, tak je potrebné uviesť, 

že k úrazom na pracoviskách dochádza neustále. V poslednom období je však možné badať 

znižujúci sa trend vzniku úrazov na pracoviskách. Napr. z dostupných oficiálnych zdrojov 

vyplýva, že počet pracovných úrazov s následkom smrti má klesajúcu tendenciu (v roku 2001 

 
27 BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A., HAMUĽÁK, J., DOLOBÁČ, M.: Slovenské pracovné právo - 

Bratislava : Sprint 2, 2019. 664 s., - ISBN 978-80-89710-48-5 
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– 100 prípadov a v roku 2021 – 33 prípadov28), čo môžeme pripísať nielen zvýšenej miere 

kontrol zo strany inšpektorátov práce, ale aj tomu, že sa postupne zvyšuje povedomie 

zamestnávateľov vo vzťahu k zabezpečovaniu priaznivých a predovšetkým zdravých 

pracovných podmienok.        

1.6.1 Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci  

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecne ochrany práce zamestnancov 

patrí medzi jeden z najvýznamnejších prejavov pracovnoprávnej ochrany zamestnancov. Je 

upravená prevažne kogentnými ustanoveniami ZP, ale aj ďalšími príslušnými 

pracovnoprávnymi predpismi, napr. zákonom o BOZP alebo zákonom o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a mnohými podzákonnými predpismi reflektujúcimi špecifiká 

konkrétnych podmienok výkonu práce.29 

ZP v ust. § 146 ods. 2) všeobecne vymedzuje, že „starostlivosť o bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany 

práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo 

minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a 

pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.“ 

Vo vzťahu k ochrane zamestnancov je možné konštatovať, že sa v danom prípade sa 

jedná o hmotnoprávne vymedzenie tzv. všeobecnej prevenčnej povinnosť, ktorá je 

konštrukčným prvkom systému pracovného práva. Pre každého účastníka právneho vzťahu je 

vždy lepšie keď ku škode nedôjde ako ju následne nahrádzať. Nahradenie plnej výšky škody je  

totiž mnohokrát zdĺhavé, problematické a v niektorých prípadoch právne nemožné. Takáto 

právna regulácia zodpovedá sociálnej ochrane zamestnanca.  

Zamestnávateľ je v súlade so všeobecnou prevenčnou povinnosťou povinný svojim 

zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné 

úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku, pričom je povinný zlepšovať úroveň ochrany 

práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa 

skutočnostiam. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.  

 
28 Správa - Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v 

organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2021 zdroj: https://www.ip.gov.sk/analyza -pracovnej-

urazovosti-za-rok-2021/ (pozreté dňa 4.10.2022) 
29 TOMAN, J., ŠVEC, M., RAK, P.: Pracovné právo v súvislostiach, FES Bratislava, 2020, ISBN 978–80–

89149–91–9, s. 156 
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1.6.2 Zodpovednosť za pracovné úrazy a  choroby z povolania 

Ochranný mechanizmus týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spočíva 

predovšetkým v osobitnej úprave zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze 

a pri chorobe z povolania, ktorá je na rozdiel od zodpovednosti zamestnanca založená na 

objektívnom princípe (tzv. objektívna zodpovednosť, resp. zodpovednosť za výsledok), pri 

ktorej sa nevyžaduje existencia zavinenia, pričom platí, že naplnenie okolností jednotlivých 

predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu zamestnávateľa je dostatočné na to, aby bola 

založená zodpovednosť zamestnávateľa so všetkými právnymi následkami. Podľa ustálenej 

súdnej praxe „pri zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania má 

byť preukázaná a základným predpokladom je existencia pracovnoprávneho vzťahu medzi ním 

a poškodeným zamestnancom, existencia pracovného vzťahu je nevyhnutnou podmienkou toho, 

aby sa zamestnávateľ vôbec mohol stať zodpovedným, ďalším rozhodujúcim kritériom pri 

zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch je kritérium condicion sine qua non úrazu, t.j. 

účinkovanie vonkajších vplyvov, tzv. úrazový dej a jeho identita, ktorým sa úraz líši od 

samostatného ochorenia. Skúmanie a existencia úrazového deja ako príčina poškodenia 

zdravia predstavuje jednu zo základných podmienok vzniku nároku zamestnanca na 

odškodnenie pracovného úrazu. Porušením zdravia sa rozumie ako poškodenie fyzické, tak aj 

psychické“.30 

1.6.2.1 Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz 

Vymedzenie pojmu pracovný úraz  

V zmysle právnej úpravy sa za pracovný úraz považuje poškodenie zdravia, ktoré bolo 

zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle 

od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Bližšie 

vymedzenie týchto jednotlivých charakteristických čŕt sformovala súdna prax. Ak to 

zovšeobecníme, tak v dôsledku charakteru vplyvu pôsobiaceho na zamestnanca môže 

poškodenie zdravia spočívať v poškodení telesného zdravia alebo v poškodení psychiky, teda 

duševného zdravia zamestnanca. V zmysle judikatúry sa za pracovný úraz považuje telesné 

zranenie zamestnanca, ktoré nastalo nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným 

pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovným úrazom však nie je len telesné zranenie spôsobené 

vonkajším násilím, ale vôbec porušenie zdravia, ku ktorému došlo nezávisle od vôle 

 
30 Pozri Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 20.03.2012, sp. Zn. č. 5Co/307/2011.  



39 
 

poškodeného, ak toto porušenie zdravia bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré sú svojou 

povahou krátkodobé, ak je zamestnanec pri práci, na ktorú nie je zvyknutý a ktorá je 

neprimeraná jeho telesným možnostiam, nútený okamžitým (usilovným) vypätím síl 

prekonávať vonkajší odpor a zvýšiť tak náhle, neobvykle a nadmerne svoju námahu. Táto 

telesná námaha potom musí byť príčinou následku, o ktorého odškodnenie ide. Pritom nemusí 

ísť o jedinú príčinu, ale stačí, keď ide o jednu z príčin, ale dôležitú, podstatnú a značnú (R 

27/1962). Pracovným úrazom sa rozumie aj porušenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi 

spôsobené v priamej súvislosti s výkonom jeho zamestnania nezávisle od jeho vôle 

krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Toto vonkajšie pôsobenie 

označované aj ako úrazový dej, je spravidla takou udalosťou, ktorá vyvolá u postihnutého 

subjektívne ťažkosti, ktoré mu nedovoľujú pokračovať v práci alebo len s určitými problémami, 

alebo ho dokonca z práce vyraďujú. O úrazový dej môže ísť aj v prípadoch náhleho poškodenia 

zdravia, ktoré nastalo pri náhlom vypätí síl, veľkej námahe, nezvyklom úsilí, keď pracovný 

výkon presahuje hranice obvykle ťažkej práce, ale za nepriaznivých okolností, alebo sa síce 

pohybuje na hraniciach obvykle namáhavej práce, pre ktorú však organizmus pracovníka nie je 

prispôsobený, alebo na ktorú svojimi schopnosťami nestačí. Existencia určitého chorobného 

stavu (hoci latentného) nemôže vylúčiť záver, že medzi úrazovým dejom a ním vyvolaným 

následným stavom je priama príčinná súvislosť a že teda vyvolanie tohto chorobného stavu bolo 

spôsobené ako jednou z hlavných príčin, ktoré ho vyvolali, pracovným úkonom zamestnanca, 

pri výkone ktorého k nemu došlo. Na tom nemôže nič zmeniť skutočnosť, že na vznik 

poškodenia zdravia vyvolaného úrazovým dejom spolupôsobili aj iné vnútorné faktory, vrodené 

alebo získané, ktoré vyvolávajú pre organizmus neobvyklé podmienky, ako je to pri dispozícii 

vyvolanej skôr vzniknutým chorobným stavom (R 1/1963). Napr. pri vymedzení pracovného 

úrazu súdna prax považuje infarkt myokardu za pracovný úraz z dôvodu, že hoci tu zdanlivo 

chýba vonkajší faktor úrazového deja, ale bezprostrednou príčinou vyvolávajúcou infarkt 

myokardu je psychická trauma pri jednorazovom preťažení v rámci plnenia pracovných úloh 

alebo fyzická trauma ako neobvykle bežnému zaťaženiu zodpovedajúce jednorazové vypätie. 

V tejto súvislosti však súdna prax dospela k záveru, že nemôže ísť o pracovný úraz spočívajúci 

v náhlej cievnej príhode, ktorá bola vyvolaná tým, že nadriadený zamestnanec nepriaznivo 

hodnotil zamestnanca a následne ho odvolal z funkcie. K poškodeniu zdravia totiž v tomto 

prípade nedošlo v dôsledku vypätia vyvolaného nadmerným pracovným zaťažením, ale bolo 

dôsledkom iných skutočností. Na druhej strane, súdy ako pracovný úraz hodnotili prípad, pri 

ktorom zamestnanec vykonával prácu, na ktorú nebol zvyknutý a ktorá bola neprimeraná jeho 

možnostiam, pričom bol nútený okamžitým a náhlym vypätím síl prekonať vonkajší odpor, a 
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tak náhle a neobvykle zvýšiť svoju námahu (R 11/1976).31 Vo všeobecnosti je teda 

rozhodujúcim faktorom, na základe ktorého sa posudzuje, či sa jedná o pracovný úraz, alebo 

nie to, či k nemu došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. 

Vychádzajúc zo záverov súdnej praxe teda platí, že o pracovný úraz nejde v prípade, ak sa 

zdravie zamestnanca poškodilo v čase, keď vybočil z plnenia pracovných úloh alebo činnosti, 

ktorá je v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, a keď nastal tzv. exces (napr. 

zamestnanec utrpí úraz, keď si vyrába pre seba bez dovolenia nejaké veci alebo pri tzv. čiernej 

jazde.) (R 55/1971)32.  

Povinnosti v súvislosti s pracovnými úrazmi 

Zákonník práce nevymedzuje povinnosti, ktoré sú spojené so vznikom a existenciou 

pracovných úrazov. Tieto nachádzame v osobitnom právnom predpise, ktorým je zákon č. 

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

zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“). Ako lex specialis k Zákonníku práce ustanovuje zákon 

o BOZP v § 17 jednak povinnosti zamestnanca, ako aj povinnosti zamestnávateľa.  

V tejto súvislosti je zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik:  

a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utrpel, 

ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, 

b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom 

pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, 

c) nebezpečnej udalosti, 

d) závažnej priemyselnej havárie.  

 

Túto povinnosť má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku 

uvedenej udalosti. Zamestnávateľ je povinný vnútorným predpisom určiť, komu a akým 

spôsobom sa oznamuje vznik tejto udalosti.  

Na druhej strane zamestnávateľ je povinný po tomto oznámení predovšetkým:  

a) bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života 

a zdravia; 

 
31  K tomu pozri bližšie: TKÁČ, V., MATEJKA, O., FRIEDMANNOVÁ, D., MASÁR, B. Zákonník  práce – 

komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-069-4, 1030 s.; BARANCOVÁ, H. 

Zákonník práce – komentár. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2017. ISBN 978 -80-89603-53-4, s. 1225–

1228.; BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce – komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-

7179-251-2, 1636 s.  
32  BARANCOVÁ, H. Zákonník práce – komentár. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2017. ISBN 978 -80-

89603-53-4, s. 1226. 
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b) registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť 

zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo 

následkom pracovného úrazu tak, že: 

− zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, 

− spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po 

oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu, 

− prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného 

pracovného úrazu; 

c) bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu: 

− zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre 

bezpečnosť, 

− príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v 

súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, 

− príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o 

závažný pracovný úraz; 

d) viesť evidenciu pracovných úrazov, ako aj iných úrazov ako pracovných úrazov a 

nebezpečných udalostí, priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou 

z povolania. 

1.6.2.2 Zodpovednosť zamestnávateľa za choroby z povolania  

Vymedzenie pojmu choroba z povolania  

Na rozdiel od pojmu pracovný úraz sa v Zákonníku práce nenachádza legálne 

vymedzenie pojmu choroba z povolania. Toto vymedzenie nachádzame v osobitnom predpise, 

ktorým je zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. V zmysle 

§ 8 ods. 2 tohto zákona je choroba z povolania definovaná ako choroba uznaná príslušným 

špecializovaným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania 

uvedeného v prílohe č. 1 tohto zákona, ak vznikla zamestnancovi (ale aj inej fyzickej osobe 

podľa § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) pri plnení pracovných úloh alebo služobných 

úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh za podmienok 

uvedených v tejto prílohe. Chorobou z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej 

zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto 

zoznamu. V porovnaní s pracovným úrazom teda môžeme chorobu z povolania definovať ako 

chorobu (poškodenie zdravia), ktorá zamestnancovi vznikla pri plnení pracovných úloh alebo 
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v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle (spravidla) dlhodobým pôsobením vonkajších 

vplyvov. Nie je vylúčené, aby k vzniku choroby z povolanie došlo aj jednorazovým 

poškodením zdravia, napr. pri prenosných infekčných chorobách.  

Otázka existencie, resp. neexistencie chorôb z povolania je predovšetkým otázkou 

znaleckého posúdenia, ktorého právny rámec nachádzame v osobitom predpise, ktorým je 

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

niektorých zákonov. V § 31a tohto zákona je upravený postup na tzv. uznanie choroby z 

povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania, v zmysle ktorého ak poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť fyzickej osobe, má podozrenie, že jej 

ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, odošle ju na vyšetrenie lekárovi s odbornou 

spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 

pracovné lekárstvo (resp. ďalších špecializačných odboroch) so sídlom najbližšie k miestu 

pracoviska fyzickej osoby.33  

Určenie zodpovedného subjektu za chorobu z povolania 

V zmysle § 195 ods. 4 Zákonníka práce za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z 

povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej 

zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol 

postihnutý.  

Vychádzajúc z príslušnej judikatúry v tejto súvislosti platí, že zamestnávateľ zodpovedá 

za škodu pri chorobe z povolania, ak u zamestnanca bola zistená choroba z povolania a ak na 

pracovisku zamestnávateľa, proti ktorému je nárok uplatňovaný, sú objektívne dané podmienky 

pre vznik choroby z povolania. Nie je v danom prípade rozhodujúce, či zamestnanec, u ktorého 

bola zistená choroba z povolania, pracoval na poslednom pracovisku počas doby, ktorá 

z lekárskeho hľadiska je predpokladom pre vznik choroby z povolania. Proti svojmu 

poslednému zamestnávateľovi nemôže zamestnanec uplatniť nárok na náhradu škody len 

v takom prípade, keď podmienky pre vznik choroby z povolania, ktorou ochorel na tomto 

poslednom pracovisku vôbec neexistovali.34 

 
 33  MACKOVÁ, Z. Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť, Poistný systém v Slovenskej republike 

s príkladmi. Šamorín: Heuréka, 2012. ISBN 978-80-89122-77-6,  

s. 400.  
34  Pozri bližšie: Rozhodnutie krajského súdu v Prahe z 20.9.1962 sp. zn. č. 5 Co 229/62  
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1.6.2.3 Liberácia zamestnávateľa zo zodpovednosti pri pracovných úrazoch a chorobách z 

povolania 

Pod pojmom liberácia rozumieme oslobodenie, zbavenie sa zodpovednosti za vzniknutú 

škodu, ak je preukázaný niektorý zo zákonom predpokladaných liberačných dôvodov. Tieto 

liberačné dôvody upravuje Zákonník práce v § 196. Dôvodom liberácie môže byť len 

preukázané zavinené protiprávne konanie zamestnanca, ktoré je v príčinnej súvislosti so 

vznikom škody. Dôkaz o nevine zamestnávateľa v danom prípade je irelevantný.35  

Na základe príslušných ustanovení rozlišujeme úplnú a čiastočnú liberáciu.  

Úplná liberácia 

V zmysle 196 ods. 1 sa zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom (úplne sa liberuje), 

ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že: 

a) škoda bola spôsobená tým, že: 

− postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné 

predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

− bol s týmito predpismi, resp. pokynmi riadne a preukázateľne oboznámený a 

− ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo 

b) škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok 

alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť. 

 

Pri úplnej liberácii platí, že uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, nestačí 

iba naplnenie jednej z nich.  

V zmysle § 39 Zákonníka práce sa za právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci považujú predpisy na ochranu života, predpisy na 

ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, 

dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, 

výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak 

upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. Predpisy na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané 

zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov; akk dohode nedôjde do 15 dní od 

predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce.  

 
35  BARANCOVÁ, H. Zákonník práce – komentár. 1. vydanie. Bratislava: C.H . Beck, 2017. ISBN 978-80-

89603-53-4, s. 1229.  
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Čiastočná liberácia  

V zmysle § 196 ods. 2 sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti (čiastočne sa 

liberuje), ak preukáže, že: 

a) postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné 

predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s 

nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z 

príčin škody, 

b) jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných 

látok alebo psychotropných látok, 

c) zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom 

správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné 

predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo 

osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju 

kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví. 

Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá 

zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade ľahkomyseľného konania sa 

zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody. 

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce  

z rizika práce. Vychádzajúc z príslušnej judikatúry možno toto konanie charakterizovať ako 

hazardérstvo alebo nebezpečné riskovanie. Pri tom, či konanie možno takto označiť, treba 

prihliadať na kvalifikáciu zamestnanca, nadobudnuté skúsenosti, dĺžku zamestnania a pod. Inak 

sa môže kvalifikovať rovnaké konanie u mladého, neskúseného a krátko zamestnaného 

zamestnanca a inak u skúseného staršieho zamestnanca.36  

 

Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz 

pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo 

ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal. 

 

 
36 K tomu pozri bližšie: BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. – komentár. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 

2017. ISBN 978-80-89603-53-4, s. 1231. 
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1.6.2.4 Náhrada škody pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania 

Vo všeobecnosti platí, že nedodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP), zvyčajne môže viesť ku vzniku pracovných úrazov. 

Tie majú dôsledky pre: 

a) zamestnancov, ktorými sú: 

- strata zdravia alebo života, 

- sťaženie ďalšieho spoločenského uplatnenia, 

- finančné straty, 

- zníženie kvality života zamestnanca a jeho rodiny, 

b) zamestnávateľov, ktorými sú: 

- sociálne dôsledky (frustrácia a fluktuácia zamestnancov,  strata dobrého mena 

zamestnávateľa), 

- právne dôsledky (trestné stíhanie zodpovedných osôb), 

- ekonomické dôsledky (zastavenie výroby, odškodňovanie poškodených, pokuty,  

dodatočné prijímanie opatrení), 

c) štát: 

- náklady na liečebnú starostlivosť, 

- náklady na sociálnu starostlivosť, 

- neplnenie medzinárodných záväzkov v súvislosti s ochranou práce. 

 

Je nutné uviesť, že ak nie sú splnené zákonné podmienky osobitnej zodpovednosti 

zamestnávateľa pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, nárok na odškodnenie 

poškodenia na zdraví, ktoré nastalo v súvislosti so škodlivým pracovným prostredím 

ovplyvňujúcim nepriaznivo zdravotný stav zamestnanca, je možné nárok na náhradu škody 

uplatňovať podľa všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa.37  

V rámci zodpovednosti zamestnávateľa pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania 

rozlišujeme dva druhy škody a to vecnú a škodu na zdraví. S účinnosťou do 31.12.2003 

upravoval Zákonník práce náhradu za oba tieto druhy škody, avšak prijatím zákona č. 461/2003 

Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov už nemá právna úprava v Zákonníku 

práce charakter odškodnenia spočívajúceho v náhrade škody, ale je koncipovaná ako poistný 

systém kompenzačného charakteru, na základe ktorého sa nároky na náhradu škody na 

zdraví stali úrazovými dávkami z úrazového poistenia. Podľa právnej úpravy platnej do 31. 

 
37 K tomu pozri bližšie: Rozsudok Krajského súdu v Ústí nad Labem z  24.7.1968, sp. zn. č. 5 Co 415/68. 
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decembra 2003 išlo o nárok vyplývajúci z pracovnoprávneho vzťahu upraveného Zákonníkom 

práce (nárok zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom). 

Obsahom právneho vzťahu vyplývajúceho zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu 

spôsobenú pracovným úrazom bolo právo zamestnanca na poskytnutie plnenia spočívajúceho 

okrem iného aj v náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri 

uznaní plnej invalidity alebo čiastočnej invalidity a povinnosť zamestnávateľa toto plnenie 

poskytnúť. Od účinnosti zákona o sociálnom poistení v rámci pracovnoprávnej zodpovednosti 

zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania zostal 

zamestnancovi zachovaný len nárok na náhradu vecnej škody. Zákonné poistenie 

zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania bolo 

týmto zákonom nahradené úrazovým poistením. Úrazové poistenie ako poistenie pre prípad 

poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z 

povolania je upravené ako súčasť systému sociálneho poistenia.38 

 

Vecná škoda 

Ako sme teda uviedli, tak v zmysle § 198 Zákonníka práce má zamestnanec, ktorý utrpel 

pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, nárok v rozsahu, v ktorom 

zamestnávateľ zodpovedá za škodu, len na poskytnutie náhrady za vecnú škodu, pričom 

zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, 

vlastnom zariadení a vlastných predmetoch potrebných na výkon práce, ktoré použil pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu zamestnávateľa. 

Rozsah tejto zodpovednosti je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného odkladu so 

zástupcami zamestnancov a so zamestnancom. 

Pre výšku náhrady vecnej škody, ktorá zamestnancovi vznikla v rámci uplatnenia 

osobitnej zodpovednosti zamestnávateľa pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania sa 

taktiež aplikujú ustanovenia § 217 Zákonníka práce, v zmysle ktorého je zamestnávateľ 

povinný nahradiť zamestnancovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni 

uvedením do predchádzajúceho stavu. Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase 

poškodenia, nie jej nákupnej hodnoty, čiže do úvahy sa berie je opotrebovanie (amortizácia). 

 

Úrazové dávky 

 
38 K tomu pozri bližšie Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26.03.2009, sp. zn. č. 3 Cdo 81/2007 
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Úrazové dávky, ktoré poskytuje za zákonných podmienok Sociálna poisťovňa, sú 

nárokom z úrazového poistenia, ktoré je možné definovať ako povinné poistenie 

zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho 

zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby 

z povolania jeho zamestnancov. Na rozdiel od nemocenského poistenia a dôchodkového 

poistenia je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca 

a platí si úrazové poistenie. Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal 

zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu, a zaniká dňom, v ktorom nezamestnáva ani jednu 

fyzickú osobu.  

Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa, má zamestnanec 

zamestnávateľa (ale aj iná fyzická osoba podľa § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) po 

splnení zákonom stanovených podmienok. Nárok na úrazové dávky za podmienok stanovených 

zákonom má aj manžel (manželka), nezaopatrené dieťa po fyzických osobách, ktoré zomreli v 

dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a fyzická osoba, voči ktorej mala 

fyzická osoba v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť. Nárok na úrazovú dávku zamestnanca 

nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na úrazové poistenie. 

Z úrazového poistenia Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok 

poskytuje tieto úrazové dávky, ktoré sú prevažne peňažného charakteru: 

a) úrazový príplatok, 

b) úrazová renta, 

c) jednorazové vyrovnanie, 

d) pozostalostná úrazová renta, 

e) jednorazové odškodnenie, 

f) pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné, 

g) rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné, 

h) náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, 

i) náhrada nákladov spojených s liečením, 

j) náhrada nákladov spojených s pohrebom. 

 

Iné možné nároky poškodeného zamestnanca  

Napriek uvedenému však v istých prípadoch prichádza do úvahy aj možnosť uplatňovania 

si iných nárokov voči zamestnávateľovi a to vo forme žaloby v rámci práva na ochranu 

osobnosti. Občiansky zákonník v ustanovení § 11 priznáva každej fyzickej osobe právo na 

ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, 
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svojho mena a prejavov osobnej povahy. Zákon nepodáva výpočet konkrétnych foriem 

zásahov, ktorými môžu byť dotknuté jej osobnostné práva, stanovuje ale znaky, za prítomnosti 

ktorých treba určité správanie považovať za zásah do osobnosti. Takýmito znakmi sú 

objektívna spôsobilosť zásahu negatívne dopadnúť na osobnosť fyzickej osoby, neoprávnenosť 

zásahu a príčinná súvislosť medzi určitým konaním a porušením alebo ohrozením 

osobnostných práv. Nemajetkovou ujmou v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 OZ je taká ujma, 

ktorá sa premieta do psychickej sféry fyzickej osoby a do jej postavenia v spoločnosti. Takáto 

ujma sa teda bezprostredne nepremieta do fyzickej integrity ani do majetkovej sféry fyzickej 

osoby. Treba ju preto dôsledne odlišovať od majetkovej ujmy vrátane ujmy na zdraví s 

majetkovými dôsledkami a inej nemajetkovej ujmy vzniknutej ako priamy dôsledok zásahu do 

telesnej integrity fyzickej osoby, za ktorý sa náhrada poskytuje podľa iných predpisov. 

Zmyslom náhrady ujmy vzniknutej ako priamy dôsledok zásahu do telesnej integrity fyzickej 

osoby je pokúsiť sa poskytnúť peňažnú náhradu za ujmu spôsobenú poškodením zdravia, jeho 

liečenia alebo odstraňovania jeho následkov, t.j. bolestné, resp. za ujmu na zdraví, ktorá má 

preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho 

životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh, t.j. spôsobuje 

sťaženie spoločenského uplatnenia. Osobitným právnym predpisom, ktorý upravuje 

problematiku odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, je zákon č. 437/2004 

Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, 

financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní 

rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o náhrade za bolesť“), ktorý predstavuje komplexnú 

úpravu tohto inštitútu v právnom poriadku Slovenskej republiky. V praxi však prevláda názor, 

že táto špeciálna úprava odškodnenia ujmy na zdraví fyzickej osoby v sebe nezahŕňa aj ochranu 

dôstojnosti osoby dotknutej neoprávneným zásahom do práva na súkromný a rodinný život, t. 

j. nemá oporu v platnej právnej úprave odškodnenia ujmy na zdraví. Z ustanovení zákona o 

náhrade za bolesť totiž vyplýva, že zmyslom náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského 

uplatnenia je poskytnúť peňažnú náhradu za ujmu spôsobenú zásahom do telesnej integrity 

fyzickej osoby. Z nich ani zo zásad na hodnotenie bolesti, zásad na hodnotenie sťaženia 

spoločenského uplatnenia, ale ani zo sadzieb bodového ohodnotenia nie je možné podľa 

aplikačnej praxe vyvodiť, že by sa náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia 

poskytovali za ujmu, ktorá sa premieta do psychickej sféry fyzickej osoby a do jej postavenia 

v spoločnosti. Nie je preto vylúčené, aby dochádzalo k uplatňovaniu nárokov zmysle § 13 OZ 
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a zákona o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. (pozn. je potrebné však 

konštatovať, že existujú aj iné názory na túto problematiku39. Odškodnenie za sťaženie 

spoločenského uplatnenia má vo svojej podstate predstavovať náhradu za preukázateľne 

nepriaznivé dôsledky pre život a životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho 

životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh. Pre správne 

určenie výšky odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia je nevyhnutné najskôr zistiť, 

aké mal poškodený predpoklady pre svoje uplatnenie v živote a v spoločnosti pred vznikom 

škody, a aké predpoklady má po vzniku škodovej udalosti. Z porovnania týchto predpokladov 

možno potom vyvodiť záver, či a do akej miery boli touto udalosťou zúžené alebo stratené 

možnosti uplatnenia sa v živote a spoločnosti. Pri posudzovaní otázky, či ide o prípad hodný 

osobitného zreteľa a určovaní rozsahu odškodnenia musí súd dbať na to, aby jeho rozhodnutie 

rešpektovalo princíp proporcionality, ktorý vyžaduje existenciu vzťahu primeranosti medzi 

priznanou výškou náhrady a spôsobenou ujmou.  

V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je aj uznanie invalidity, môže súd 

náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50%.  

Zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle zákona o náhrade za 

bolesť sa neobmedzuje len na prípady vysokej úrovne predchádzajúceho uplatnenia 

poškodeného v spoločnosti (v kultúrnej, umeleckej, športovej a podobnej sfére života), ale je 

opodstatnené aj v prípadoch ďalších, v ktorých to odôvodňujú individuálne okolnosti zistené 

vykonaným dokazovaním.  

V praxi všeobecných súdov ide o okolnosti najrozmanitejšej povahy, ktoré môžu, avšak 

nemusia odzrkadľovať mieru spoločenského angažovania sa poškodeného pred škodovou 

udalosťou.  

Jednotiacim hľadiskom pri určovaní adekvátneho zvýšenia náhrady za sťaženie 

spoločenského uplatnenia je, aby obe tieto stránky boli zohľadnené tak, že ich vzájomná jednota 

vyjadrí primeranosť priznanej náhrady vo vzťahu k povahe následkov poškodenia zdravia.  

Nie je však úplne možné odstrániť požiadavku, aby bola priznaná náhrada škody za 

zhoršenie spoločenského uplatnenia založená na objektívnych a rozumných dôvodoch, a aby 

bola zachovaná proporcionalita vo vzťahu medzi vzniknutou zdravotnou nevýhodou a 

priznanou peňažnou sumou.40 

 
39 napr. Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 426/2014, ktorý konštatoval, že "Nárok na sťaženie 

spoločenského uplatnenia má povahu  špeciálnej úpravy vo vzťahu k ochrane osobnosti", a teda, že by sa 

uplatňovanie nároku na nemajetkovú ujmu nemal aplikovať“. 
40 ŠVEC, M., TOMAN, J. a  kol. Zákonník práce / Zákon o kolektívnom vyjednávaní - Komentár (I. a  II. 

zväzok), Wolters Kluwer, 2019, 2196 s., ISBN: 978-80-5710-105-5 
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Na záver je teda možné konštatovať, že právna úprava týkajúca sa ochrany zamestnancov 

pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania v zmysle aktuálneho právneho stavu de lege 

lata je na úrovni, ktorá zodpovedá príslušným štandardom. Na druhej strane však v praxi 

neustále k pracovným úrazom, resp. chorobám z povolania dochádza. Poznatky z aplikačnej 

praxe však ukazujú, že vo väčšine prípadov je hlavnou príčinou ľudský faktor. Na jednej strane 

zamestnávatelia nedostatočne zabezpečujú svoje pracoviská, aj keď im táto povinnosť vyplýva 

z príslušných právnych predpisov41. Tým druhým faktorom sú zamestnanci sami, pretože 

častokrát nerešpektujú opatrenia, ktorých účelom je prevencia pred pracovnými úrazmi. 

Z príslušných zdrojov totiž vyplýva, že najčastejšími príčinami vzniku pracovných úrazov sú 

napr. chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie; nepridelené, 

nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky; nepriaznivý stav alebo 

chybné usporiadanie pracoviska; nesprávna organizácia práce; neoboznámenie sa s 

podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie; používanie nebezpečných 

postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a 

pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore; nepoužívanie alebo nesprávne používanie 

predpísaných a pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov a pod. Napriek 

skutočnosti, že miera vzniku pracovných úrazov má klesajúcu tendenciu, tak je nevyhnutné, 

aby kontrolné orgány (inšpekcia práce) vo zvýšenej miere zameriavali svoju činnosť na 

kontrolu dodržiavania právnych predpisov na zaistenie BOZP, a to nielen u zamestnávateľov, 

u ktorých už boli zistené nedostatky, ale aj u zamestnávateľov, kde z hľadiska druhu 

vykonávaných prác sú tieto potencionálnym rizikovým faktorom.  

 
41 Čl. 8 základných zásad Zákonníka práce: „ Zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany 

života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa tohto zákona za škody spôsobené zamestnancom 

pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Zamestnanci majú právo na hmotné zabezpečenie pri 

neschopnosti na prácu, v starobe a v súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom na základe predpisov o sociálnom 

zabezpečení. Zamestnancom so zdravotným postihnutím zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky 

umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na  ich zdravotný stav. Pracovnoprávne 

vzťahy sú v čase neschopnosti zamestnancov na prácu z dôvodov choroby, úrazu, tehotenstva alebo materstva a 

rodičovstva vo zvýšenej miere chránené zákonom.“ 
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2 Osoby so zdravotným postihnutím z hľadiska práva sociálneho  

zabezpečenia  

2.1 Úvod 

Zdá sa, že ľudstvo sa nachádza v zlomovej dobe, na rázcestí medzi humánnymi a anti 

humánnymi prístupmi. V súčasnosti sme svedkami boja o hegemóniu troch koncepcií 

svetového poriadku. Vo vyspelých krajinách sveta sa do popredia pretláča najmä liberálno-

trhová koncepcia s dominantnou úlohou nadnárodných korporácii a v rozvojových krajinách 

najmä fundamentalistická, realizátorom ktorej sú konzervatívne a protipokrokové organizácie 

a podpornými silami sú niektoré východné náboženské spoločenstvá a aj niektoré západné 

ultrapravicové sily.  Avšak pre ľudstvo je najprijateľnejšia koncepcia humanistická, v ktorej by 

dominantným tvorcom mala byť humanitná inteligencia, cirkev i eticky orientované 

medzinárodné organizácie a základnými princípmi by mali byť solidarita, sloboda, rovnosť  

a najmä sociálna spravodlivosť. Opätovne by malo ísť o návrat k národným suverénnym štátom 

a  o sociálne vyrovnaný svet bez výrazných rozdielov, útlaku a chudoby. Do popredia by sa 

mala dostať empatia a táto koncepcia by mala byť podporovaná marginalizovanými skupinami 

obyvateľstva a antiglobalistickými  skupinami.42 

Všetky tieto skutočnosti sa zákonite premietajú a sú obsiahnuté aj v systémoch  sociálnej 

ochrany v tom-ktorom štáte sveta, Slovenskú republiku nevynímajúc. Sociálna ochrana 

(bezpečnosť) podľa I. Tomeša je podmienená historickým a ekonomickým vývojom, 

filozofickými názormi, politickými a sociologickými aspektami, ale najmä rozvojom 

základných práv a slobôd.43 Sociálna ochrana (bezpečnosť) sa realizuje vo väčšine  európskych 

štátov prostredníctvom práva sociálneho zabezpečenia, ktoré pozostáva z troch základných 

systémových častí. Jednotlivé systémy práva sociálneho zabezpečenia zabezpečujú v zásade 

celú populáciu v rôznych fázach životného cyklu. Členenie práva sociálneho zabezpečenia na 

jednotlivé uvedené systémy je len orientačné, pretože absolútne jednoznačné určité členenie nie 

je fakticky možné a reálne z dôvodu rôzneho postavenia toho-ktorého štátu pri tvorbe zdrojov 

a organizácii sociálneho zabezpečenia. 

Základnou a jednou z najdôležitejších častí práva sociálneho zabezpečenia je systém 

sociálneho poistenia. Základnými znakmi systému sociálneho poistenia sú všeobecná povaha 

 
42 IVANIČKA, K.: Globalistika. vydavateľstvo IURA EDITION, edícia EKONÓMIA, Bratislava 2006, ISBN 80-

8078-028-5, s. 84-85. 
43 TOMEŠ, I. a  kolektív: Právo sociálního zabezpečení. Praha: Všehrd, 1993, ISBN 80-85305-25-9. 
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systému, čo sa prejavuje v princípe univerzality vyjadrujúcom, že základný všeobecný systém 

sociálneho poistenia existuje spoločne pre všetky ekonomicky aktívne skupiny osôb bez zreteľa 

na formu a druh pracovnej (ekonomickej) aktivity, t.j. tak pre zamestnancov, ako aj pre 

samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“). Ďalším významným znakom je  

obligatórnosť vzniku poistenia, tj. povinnosť spojená napr. v prípade zamestnancov so vznikom 

pracovnoprávneho vzťahu alebo v prípade SZČO na základe zákonom ustanovených 

podmienok v závislosti od dosiahnutej výšky hrubých príjmov za predchádzajúci kalendárny 

rok výkonu podnikateľskej aktivity, ako aj osobná participácia jednotlivých subjektov. Ide o 

príspevkový systém, čo je vyjadrené povinnosťou subjektov platením príspevkov, t.j. 

poistného, pričom v niektorých krajinách platiteľom príspevkov za určité taxatívne vymedzené 

subjekty je aj štát ako napr. u nás za rodičov starajúcich sa o dieťa do 6 rokov veku, atď. Právny 

nárok na dávky pojistného systému vzniká na základe odplatného právneho vzťahu, t.j. na 

základe platenia finančných príspevkov napr. poistenca, zamestnávateľa a štátu, čo je prejavom 

znaku nárokovosti bez ohľadu na existenciu sociálnej potrebnosti. Základný  znakom poistného 

systému je princíp sociálnej celospoločenskej a medzigeneračnej solidarity vyjadrujúci 

vzájomnú podporu, spolupatričnosť a vzájomnú etickú zodpovednosť jednotlivých generácii. 

Ide o základný princíp vyjadrujúci samotnú podstatu existencie spoločnosti ako priestoru medzi 

rodinou a štátom a podstatu ľudskej existencie, čo potvrdil aj historický vývoj ľudstva.44 

Významný je aj spôsob financovania poistného systému, a to priebežnou formou, ktorej 

zodpovedá aj systém priebežnej realizácie jednotlivých plnení v prípade jednotlivých 

sociálnych udalostí vo forme dávok sociálneho poistenia. Najvýznamnejším znakom je štátna 

garancia solventnosti nositeľa poistenia, ako aj neziskový princíp, ktorý je vyjadrením, že  

neregulované podnikateľské aktivity nositeľov poistenia sú zákonom absolútne vylúčené. 

Systém sociálneho poistenia núti všetkých občanov, aby sa postarali o seba sami 

prostredníctvom odloženej spotreby, ale nie na úkor verejných daní. Vo väčšine prípadov 

pozostáva z troch, príp. piatich až šiestich subsystémov, ktorými sú: nemocenské poistenie, 

dôchodkové (tj. starobné a invalidné poistenie) a úrazové poistenie, prípadne sa do neho 

zahŕňajú aj subsystémy garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti45 a aj zdravotného 

poistenia.46 

 
44 MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť. 2. aktualizované a  prepracované vydanie. 

Šamorín : Heuréka, 2017, ISBN 978-80-8173-048-1. s. 127 – 128. 
45 Pozri § 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
46 Pozri zákon č. 580/2004 Z. z. o  zdravotnom poistení a  o zmene a  doplnení zákona č. 95/2022 Z. z. 

o poisťovníctve a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov 
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Ďalšou dôležitou časťou práva sociálneho zabezpečenia je systém štátnej sociálnej 

podpory a pomoci. Systém štátnej sociálnej podpory je financovaný zo sústavy priamych 

všeobecných daňových prostriedkov, tj. zo štátneho rozpočtu. Nositeľom je spravidla štát. 

Predpokladom poskytnutia dávky je odôvodňujúca sociálna situácia, napr. narodenie dieťaťa, 

starostlivosť o malé dieťa do troch rokov veku, atď. Základnými znaky systému sociálnej 

podpory vo všeobecnosti sú celospoločenská solidarita, čo znamená, že dávky sa vyplácajú 

z prostriedkov štátneho rozpočtu a príjmy z prostriedkov štátu sa prerozdeľujú na základe 

solidarity medzi rodinami bezdetnými a rodinami s deťmi, medzi rodinami s príjmovou 

úrovňou vyššou a rodinami s nižšou príjmovou úrovňou, pričom základný zdroj financovania 

tvoria dane a iné príjmy štátu. Ide o poskytovanie dávok pri splnení zákonom ustanovených 

podmienok, v niektorých krajinách v závislosti od príjmovej úrovne rodiny, resp. iba občanom, 

t.j. obyvateľom danej krajiny s trvalým pobytom na území daného štátu. Výška dávok sa určuje 

špecificky, najmä prostredníctvom testovania príjimovej úrovne rodín,47 avšak príjemca dávky 

do systému nemusí finančne prispievať. V oblasti služieb došlo k procesu decentralizácie na 

samosprávne orgány, čo je prejavom uplatňovania princípu subsidiarity. V tomto systéme sa 

uplatňuje aj princíp adresnosti a účelnosti ako prejav snahy zvýšiť účelnosť a efektivitu 

poskytovaných príspevkov, ako aj princíp rodovej rovnosti ako prejav snahy harmonizovať 

rodinný a pracovný život. Nemenej významným je aj princíp rovnosti prístupu k rodičom bez 

ohľadu na právnu formu, ako aj princíp koordinácie a harmonizácie rodinnej politiky, princíp 

vyváženosti a flexibility v jednotlivých etapách rodinného životného cyklu a taktiež princíp 

otvorenosti a prístupnosti k zmenám s cieľom podporiť zamestnateľnosť, vzdelanosť a sociálnu 

súdržnosť. Systém štátnej sociálnej podpory a určité časti systému sociálnej pomoci sčasti 

zabezpečuje osobitná sústava orgánov miestnej štátnej správy, t.j. okresné úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny.48 Doplňujúcim systémom práva sociálneho zabezpečenia je systém 

sociálnej pomoci alebo inými slovami systém sociálnej starostlivosti, ktorý v bývalom 

Československu do roku 1989, na rozdiel od právnych úprav sociálneho zabezpečenia a 

štátnych sociálnych dávok, ktoré patrili do pôsobnosti federácie, patril do pôsobnosti 

jednotlivých republík. Základna právna úprava bola obsiahnutá v zákone č. 100/1988 Zb. o 

sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a vo vyhláške FMPSV č. 151/1988 Zb., 

ktorou sa vykonával zákon o sociálnom zabezpečení. Pod pojem sociálna starostlivosť sa 

zahŕňalo poskytovanie peňažných a vecných dávok, ako aj služieb sociálnej starostlivosti 

 
47 na Slovensku  v období rokov 1994 až 2003 na základe zákona NR SR č. 193 /1994 Z. z. o prídavkoch na deti a  

o príplatku k prídavkom na deti 
48 Poznámka autorky: do 31.12.2003 to boli krajské a okresné úrady - odbory sociálnych vecí 
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vrátane ústavnej sociálnej starostlivosti občanom, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej 

situácie a vlastnými silami ju nedokázali prekonať. Sociálna starostlivosť z hľadiska osobnej 

pôsobnosti zahŕňala starostlivosť o rodinu a deti, o ťažko zdravotne postihnutých občanov, o 

starých občanov, o občanov, ktorí vyžadovali osobitnú pomoc a o občanov spoločensky 

neprispôsobených. Do roku l990 túto starostlivosť výlučne organizoval, financoval, realizoval 

a kontroloval štát.  Prostredníctvom tohto systému sa v súčasnosti riešia životné situácie, ktoré 

osoby nie sú schopné riešiť svojimi vlastnými silami alebo silami svojej rodiny zabezpečením 

základných životných podmienok na minimálnej úrovni, t.j. na úrovni životného alebo 

existenčného minima. Základnými znakmi systému sociálnej pomoci sú celospoločenská 

solidarita a individualizácia vyjadrujúca, že druh, forma a miera pomoci závisia od 

individuálnej situácie toho-ktorého jednotlivca podľa jeho potrieb a pomerov. Ďalším 

významným znakom je subsidiarita vyjadrujúca, že pomoc zo strany spoločnosti sa poskytuje 

len tomu, kto si nevie pomôcť sám a pomoc nedostáva ani z inej strany, čo znamená, že životné 

potreby nie sú zabezpečované ani dávkami sociálneho poistenia (tj. nemocenského poistenia, 

dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, ani dávkami 

z garančného poistenia). Pre poskytovanie sociálnej pomoci je rozhodujúcou skutočnosťou 

výsledok, a nie príčina, ktorá výslednú situáciu spôsobila, čo je vyjadrením finality. Systém 

sociálnej pomoci má byť adresný s cieľom obnovenia sociálnej suverenity a nezávislosti 

občana. Sociálna pomoc je vykonávaná profesionálnymi sociálnymi pracovníkmi, takže 

významným znakom je profesionalizácia sociálnej práce, pričom sa úzko spolupracuje 

s obcami a aj neštátnymi subjektmi, t.j. s osobitnou sústavou štátnej správy, ktorou sú opätovne 

najmä úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj rôzne mimovládne organizácie, občianske 

združenia a pod. Systém sociálnej práce je financovaný z viacerých  pluralitných zdrojov, tak 

z verejných, ako aj súkromných, resp. vo forme daní i darov. Vybudovanie novej demokratickej 

spoločnosti s prevládajúcou sociálne a ekologicky orientovanou trhovou ekonomikou v zmysle 

čl. 55 Ústavy SR si vyžadoval na nových princípoch od základu prebudovať celý doterajší 

systém sociálnej starostlivosti, ktorý existoval do 30. júna 1998 a od 1. júla 1998 bol 

pretransformovaný na systém sociálnej pomoci, ktorý dotvára systém náhradných zdrojov v 

situáciách stavu hmotnej alebo sociálnej núdze najzraniteľnejších skupín občanov. Základné 

nástroje sociálnej pomoci sú poradenstvo, ochrana, dávky, služby a azyly. Hlavným cieľom 

systému sociálnej pomoci je obnova prirodzených zdrojov občana pri uspokojovaní jeho potrieb 

a využívanie týchto zdrojov v meniacich sa podmienkach. V hierarchii subjektov v systéme 

sociálnej pomoci po vyčerpaní možností riešenia nepriaznivej sociálnej situácie vlastným 

pričinením občana na prvom mieste má postavenie rodina. Základným konštrukčným prvkom 
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v systéme štátnej sociálnej podpory i sociálnej pomoci sa stalo životné minimum. V súlade s 

garanciou práva každého občana na život49 vychádzajúce z medzinárodných dokumentov, sa 

sociálna pomoc poskytuje aj tomu občanovi, ktorý nevyvíja snahu pri prekonávaní a 

zmierňovaní svojej hmotnej a sociálnej núdze, prípadne oboch, avšak iba na úrovni 

zabezpečenia jeho základných životných podmienok (tj. jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné 

ošatenie a prístrešie – tzv. existenčné minimum, ktoré by malo byť vo výške ½ životného 

minima). 

V sociálnej politike sa zásadne zmenila úloha štátu. Jeho funkcia sa presúva na garanciu 

pomoci pri zabezpečovaní minimálnej úrovne základných životných podmienok obyvateľstva 

pri vzniku a trvaní štátom uznaných sociálnych situácií a dôraz sa preniesla na zodpovednosť 

občanov.50 

Sociálna ochrana v právnej forme realizuje sociálne a hospodárske práva, je 

konštituovaná na princípe solidarity a univerzality, avšak zároveň súvisí s najvýznamnejšími 

a najstaršími hodnotami ľudského života a dôstojnosti každého človeka, jeho slobody, morálky, 

rovnosti, slušnosti a spravodlivosti. V súčasnosti si málokto uvedomuje, že právo vždy 

bezprostredne súviselo a naďalej súvisí s výrobnými vzťahmi, čo sa prejavilo aj 

v uskutočnených reformách, ktoré sa stali odrazom ekonomického pohybu, ako aj 

absolútnej rozpínavosti predovšetkým zahraničného kapitálu.51 Mnohé tzv. 

(kvázi)reformy52 boli uskutočnené nepremyslene, nedôsledne, zbytočne rýchlo bez základnej 

znalosti a rešpektovania legislatívnych pravidiel, ako aj hlavných princípov a zásad toho-

ktorého právneho odvetvia, pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia nevynímajúc 

v záujme podpory nielen domácich zamestnávateľských subjektov, ale najmä prilákania 

zahraničných investícii prostredníctvom „sociálneho dumpingu,“ prejavujúcom sa  v 

neustálom znižovaní daní a odvodov bez akéhokoľvek zreteľa dopadu na domáce 

obyvateľstvo. Sme svedkami, že „sociálny systém sa stáva tichým komplicom prenosu 

maxima trhových rizík z firiem na zamestnancov“53 a neustáleho znižovania sociálnych 

 
49 Pozri čl. 15 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov 
50 MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť. 2. aktualizované a  prepracované vydanie. 

Šamorín : Heuréka, 2017, ISBN 978-80-8173-048-1. s. 61 – 96. 
51 ŠAMALÍK, F.: Právo a společnost. Praha : ACADEMIA,  1965, s. 17. 
52 Najmä po 1.4.2002 – oblasť pracovného práva, po 1.1.2004 – systém  sociálneho poistenia a  systém dávok 

v hmotnej núdzi, po 1.1.2009 – systém sociálnych služieb a  peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia, od 1.1.2014 – systém sociálnej pomoci – dávky v hmotnej núdzi. 
53 KELLER, J.: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti . SLON: Praha  2010, ISBN 978-

80-7419-031-5, s. 43. 
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dávok (napr. nemocenského,54 materského, starobného dôchodku, dávky v nezamestnanosti, 

atď. - ktoré postupne strácajú väzbu na výšku príjmu poberaného pred vzniknutou sociálnou 

udalosťou a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, dávky 

v hmotnej núdzi – t.j. v systéme sociálnej pomoci a sociálnych služieb i službách zamestnanosti 

sú poskytované fakultatívne v závislosti od výšky príjmu a jeho posudzovania v nadväznosti na 

násobky životného minima, t.j. hornej hranice biedy a chudoby a ak príjem subjektu je vyšší, vo 

väčšine prípadov mu nevznikne nárok na žiadnu sociálnu dávku). Z  ideologického hľadiska sa 

tento posun odôvodňuje nevyhnutnosťou viazať poskytovanú pomoc na ochotu sociálne 

odkázaného človeka v hmotnej a sociálnej núdzi pracovať, t.j. zaslúžiť si pomoc vlastnou 

prácou.55 Umožnil sa súbehu minimálnej mzdy a minimálneho sociálneho zabezpečenia, čo 

bolo a je podstatou amerického modelu workfare, ktorý núti každého sociálne odkázaného  

občana prijať akúkoľvek prácu pod hrozbou straty nároku na pomoc v hmotnej a sociálnej 

núdzi.56 Z tzv. flexibilných foriem zamestnania (t.j. na dohodu o vykonaní práce, dohodu 

o pracovnej činnosti, na kratší pracovný čas, telepráca, domácka práca, atď.) sa stáva nútená 

práca, ktorá je vo väčšine prípadov určená pre tých, ktorí poberajú sociálne dávky. To sa stalo 

podstatou tzv. „aktivizácie pracovnej sily“, ktorá pracovala za priemernú57, resp. podpriemernú 

alebo nízku mzdu58 a v prípade straty zamestnania, resp. dlhodobejšieho ochorenia má nárok 

len na minimálne sociálne dávky, ktoré nezabezpečujú sociálnu ochranu ani na „ľudsky 

dôstojnej“ úrovni,59 čo má za následok nárast chudobného obyvateľstva.60 

Človek ako sociálna bytosť je ovplyvnený sociálnym prostredím, v ktorom pôsobí 

množstvom faktorov, ktoré pôsobia na rozvoj jeho organizmu smerom k vývoju jeho zdravia, 

 
54 Pozri : MACKOVÁ, Z.: Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia. Právny obzor, č. 1/2011, ročník 

94, s. 39-40. (Napr. nerešpektovanie dohovoru MOP č. 130/1969 o  nemocenských dávkach, dohovoru MOP č. 

128/1967 o starobných, invalidných a pozostalostných dávkach, atď.).  
55 Pozri nový zákon č. 417/2013 Z .z. o  pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
56 Pozri zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov – napr. § 6 ods. 2, t.j. 

uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho právneho vzťahu alebo 

na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu 

nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného 

minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k  prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje 

výšky odmeny u zamestnávateľa,, t.j. do sumy 234,42 € mesačne (od 1.7.2022 do 30.6.2023).  
57 Výška priemernej mzdy za rok 2021 bola v sume 1 211 € mesačne a viac ako  65 % zamestnancov v  Slovenskej 

republike pracuje za  podpriemernú mzdu. Výška minimálnej mzdy za rok 2021 bola v  sume 623 €  mesačne. 
58 nový zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
59 V zmysle čl. 22 a 25 Všeobecnej deklarácie ľudských práv pod ľudskou dôstojnosťou   sa rozumie „právo 

každého na takú životnú úroveň, ktorá by bola v stave (schopná) zabezpečiť jeho zdravie a blahobyt, ako aj 

zdravie a blahobyt jeho rodiny, rátajúc do toho najmä výživu, šatstvo, byt a lekársku starostlivosť, ako aj 

nevyhnutné sociálne opatrenia; právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri nespôsobilosti 

pracovať, v ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastali 

v dôsledku okolností nezávislých na jeho vôli“.  
60 Pozri údaje európskeho štatistického úradu EUROSTAT : nárast chudobného obyvateľstva v  roku 2021 bol 

o 45 000, t.j. na Slovensku bolo cca 660 000 chudobného obyvateľstva.  
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vzdelania, telesnej integrity, kultúry, umenia, rekreácie, tvorivej práce, dobrých vzťahov so 

spolupracovníkmi a širším okolím, atď. Ľudský život a zdravie, ktoré je prejavom rovnováhy, 

resp. stavu dokonalého telesného, duševného a sociálneho uspokojenia, teda nielen 

neprítomnosť choroby alebo postihnutia, je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom 

a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými i biologickými faktormi životného 

prostredia, pracovného prostredia a spôsobu života.61  Zdravie ako životný proces sa neustále 

mení v závislosti od organizmu a prostredia. Ľudský život a zdravie sú absolútne 

a nemerateľné hodnoty a každý človek vo svojej podstate je jedinečný a nenahraditeľný. 

Ľudské zdravie a život predstavujú pre jednotlivca a jeho rodinu, ale aj pre celú spoločnosť aj 

ekonomické hodnoty. Reprodukcia pracovnej sily je nemysliteľná bez zdravotnej starostlivosti, 

vzdelávania a aktívneho odpočinku. Zdravie a choroba predstavujú dynamický proces 

prebiehajúci v integrálnom systéme – človek a prostredie. Zdravie je prejavom rovnováhy 

a choroba – porucha zdravia je prejavom narušenia rovnováhy medzi organizmom a 

prostredím. Aj bytové podmienky, životné (ekologické riziká, urbanizácia, industrializácia – 

negatívne sociálno-patologické javy) a pracovné prostredie (režim práce – dĺžka pracovného 

času, faktory fyzikálne, chemické, biologické, psychologické, dĺžka dovolenky, resp. jej čerpanie 

na liečenie krátkodobých ochorení, odpočinok – vykonávanie nočnej práce, resp. nadčasovej 

práce, výška príjmu – nezodpovedajúca produktivite práce, t.j. nízky príjem, atď.) majú priamy 

vplyv na duševné a telesné zdravie každého človeka. Uvedené podmienky, najmä ak sú 

negatívneho charakteru, častokrát spôsobujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zdravotné 

postihnutie, invaliditu a taktiež aj znevýhodnenie na trhu práce. Takto postihnuté subjekty sa 

zaraďujú medzi tzv. ohrozené, resp. znevýhodnené alebo rizikové skupiny osôb, medzi ktoré 

zaraďujeme okrem tehotných žien, osôb s rodičovskými povinnosťami, absolventov škôl 

a osôb v preddôchodkovom veku, aj osoby so zdravotným postihnutím.  

V nasledujúcich riadkoch si priblížime, čo je vlastne invalidita, kedy sa fyzická osoba 

považuje za osobu so zdravotným postihnutím, príp. s ťažkým zdravotným postihnutím, či 

invalidná osoba vždy musí byť zároveň aj osobou so zdravotným postihnutím a naopak a aká 

právna úprava rieši uvedenú problematiku a je záväzná pre Slovenskú republiku. Pokúsime sa 

dať aj odpoveď, či sociálna ochrana je v prípade týchto subjektov dostatočná, aké platia poistné 

na sociálne a zdravotné poistenie, na aké dávky zo systému sociálneho poistenia, štátnej 

sociálnej podpory i sociálnej pomoci majú nárok a či pre osoby so zdravotným postihnutím sú 

 
61 STANEK, V. a  kolektív: Sociálna politika. Bratislava: Sprint dva, 2008, ISBN 978-80-89393-02-2, s. 305-309. 
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vytvárané primerané životné, sociálne, pracovné, vzdelávacie i kultúrne podmienky pre 

zabezpečenie života na ľudsky dôstojnej úrovni plne zohľadňujúc ich špecifické potreby.   

2.2 Vymedzenie pojmu osoba so zdravotným postihnutím 

Na realizáciu životných cieľov a aktivitu každého jednotlivca je nevyhnutnosťou 

„zdravie ako stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody, ktorý je výsledkom súladu 

vzájomného pôsobenia organizmu a prostredia“.62 Avšak aj zdravý človek sa môže stať 

v okamihu osobou so zdravotným postihnutím dočasne alebo natrvalo. Mnohokrát si človek 

uvedomí hodnotu svojho zdravia len „vďaka“ chorobe.  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci so Svetovou bankou (WB) 

uvádza, že asi 15 % svetovej populácie – t.j. viac ako 1 miliarda ľudí žije s nejakou formou 

zdravotného postihnutia a 50 % z nich je starších ako 60 rokov. Približne 2 až 4 % majú takú 

formu postihnutia, ktorá významne obmedzuje ich každodenný život.63 V Európskej únii (EÚ) 

trpí nejakou formou zdravotného postihnutia od mierneho po závažné okolo 80 miliónov ľudí, 

t.j. každý šiesty človek EÚ, avšak vzhľadom na starnutie obyvateľstva EÚ sa očakáva, že tento 

počet sa bude neustále zvyšovať až na cca 120 miliónov.64 Veľmi často väčšina týchto osôb 

nemá vôbec možnosť zúčastňovať sa spoločenského a hospodárskeho života, a to nielen 

z dôvodu fyzických alebo iných prekážok (bariér), ale častokrát aj z dôvodu diskriminácie.65 

Osoby so zdravotným postihnutím nepredstavujú homogénnu skupinu, ale môžu ju  

tvoriť jednotlivci s rôznymi fyzickými alebo mentálnymi postihnutiami, pričom sa tu zaraďujú 

aj osoby trpiace s psychickými poruchami.66  

Vymedzenie pojmu zdravotného postihnutia (disability) je pomerne komplikované a  

neustále sa vyvíja. Často sa v súvislosti so zdravotným postihnutím môžeme stretnúť aj 

s pojmom „hendikep“ (handicap), ktorým sa označuje „strata alebo obmedzenie príležitostí 

mať rovnaký podiel na živote spoločnosti ako ostatní. Ide o nezhodu medzi osobou 

s postihnutím a prostredím. Kladie dôraz na nedostatky prostredia a niektorých druhov 

 
62 MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v  Slovenskej republike 

s príkladmi. Šamorín : Heuréka, 2012, ISBN 978-80-89122-77-6. s. 166 - 167. 
63REPKOVÁ,K., SEDLÁKOVÁ, D.: Zdravotné postihnutie – fakty, čísla a výskumné zistenia v medzinárodnom 

a národnom kontexte. Bratislava, 2012, ISBN 978-80-970993-9-8. 75s. 
64 http://europa.eu/rapid/press-release-IP-16-1654-sk.htm. European Commission – PRESS RELEASES – Press 

release – Komisia ví... 
65 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. s. 5 
66 KOMENDOVÁ, J.: Úprava pracovních podmínek osob se zdravotním postižením v mezinárodních 

dokumentech. In: Časopis pro právní vědu a  praxi /online/ 2008, roč. 16, č. 1. s. 41 a  42. Dostupné na : 

https://:www.law.muni.cz/dokumenty/2770 
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organizovanej činnosti spoločnosti (napr. šírenie informácií, dorozumievanie, vzdelávanie, 

atď.), ktoré zdravotne postihnutým osobám bránia, aby ich využívali vo svoj prospech za 

rovnakých podmienok“. 67 

Pojem zdravotné postihnutie sa vymedzuje ako výsledok vzájomného pôsobenia medzi 

osobami so zhoršeným zdravím a bariérami v prostredí, ktoré im bráni plnohodnotne sa 

zúčastňovať na živote v spoločnosti na rovnakom základe s jej ostatnými členmi.68 Prvýkrát 

zadefinoval a rozlíšil pojmy choroba a zdravotné postihnutie Súdny dvor Európskej únie 

v právnej veci Chacón Navas.69 „Zdravotné postihnutie nie je považované za chorobu,.....a na 

to, aby išlo o zdravotné postihnutie, musí byť pravdepodobné, že toto obmedzenie bude 

dlhodobé“. Zdravotné postihnutie sa vníma ako medicínsky model zdravotného postihnutia 

a zároveň aj ako model sociálny, pretože ide o neschopnosť spoločenského prostredia 

prispôsobiť sa potrebám ľudí s postihnutím alebo oslabením určitej osobnej schopnosti. Súdny 

dvor vylúčil vzájomnú zameniteľnosť pojmov zdravotné postihnutie a choroba,70 avšak ich 

vzájomný vzťah nevysvetlil.  

Strašné skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, najmä po 2. svetovej vojne mali vplyv 

na formovanie názoru, že je potrebné osobe so zdravotným postihnutím nielen pomáhať, ale ju 

aj začleňovať do spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že z objektu sa stáva subjekt a osoba so 

zdravotným postihnutím je predovšetkým človekom a až na druhom mieste objektom 

zdravotnej starostlivosti. 

2.3 Vnútroštátna právna úprava 

Pri realizácii občianskych a politických práv majú osoby so zdravotným postihnutím 

obdobné problémy ako aj ostatní spoluobčania v danom štáte. V 21. storočí v prípade realizácie 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv je ich situácia oveľa komplikovanejšia z dôvodu 

fyzických alebo iných prekážok, ktoré spočívajú najmä v nedostatočnej kompenzácii ich 

zdravotného postihnutia, alebo dokonca v priamej alebo nepriamej diskriminácii prejavujúcej 

sa najmä v oblasti zamestnávania, vzdelávania, bývania, ako aj v (ne)dostupnosti verejných 

služieb, dopravy, atď.  

 
67 Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitost í pre osoby so zdravotným postihnutím (1993). s. 10. 
68 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, Preambula, písm. e) – oznámenie Ministerstva 

zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.    
69 Chacón Navas (C-13/05 zo dňa 11.07.2006, ods. 42 a  43)  
70 Chacón Navas (Rozsudok C-13/05 zo dňa 11.07.2006, ods. 44)  
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Ochrana ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím je obsiahnutá priamo v 

ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 

(ďalej len „Listina“) ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej 

Federatívnej Republiky. V zmysle čl. 1 Listina71 vychádza z nedotknuteľnosti 

a univerzálneho charakteru ľudských práv a v súlade s tým štát uznáva, prehlasuje  a vytvára 

podmienky na ich realizáciu a potvrdzuje ich nescudziteľnosť a nezrušiteľnosť. V zmysle čl. 3 

Listiny sa „základné práva a slobody zaručujú všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, 

jazyka....alebo iného postavenia“. Uvedený článok vyjadruje záväzok štátu zaručiť práva 

a slobody všetkým jednotlivcom bez akejkoľvek diskriminácie, a to aj napriek tomu, že 

uvedený článok neobsahuje výslovný zákaz diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia.  

Avšak zákaz diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia možno vyvodiť z dikcie slov 

„......bez rozdielu.......iného postavenia“.   

Právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a na osobitné pracovné podmienky, ako aj 

právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie s tým, 

že podrobnosti ustanoví zákon je priamo obsiahnuté aj v čl. 29 Listiny.  

 Článok 38 Ústavy Slovenskej republiky vymedzuje, že uvedené subjekty majú tie isté 

práva, ktoré sú obsiahnuté v Listine základných práv a slobôd, t.j. „......osoby zdravotne 

postihnuté“ – t.j. fyzické osoby, ktoré z prirodzených (tzn. biologických a zdravotných) i 

spoločenských dôvodov sú oproti iným fyzických osobám v určitej nevýhode a majú právo na 

zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky. Zároveň osoby zdravotne 

postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na 

povolanie. Táto ohrozená, resp. riziková  skupina osôb má uvedené práva voči štátu, ktorý je 

povinný jej tieto práva zabezpečiť.   

Podrobnosti o uvedených právach osôb so zdravotným postihnutím upravuje Zákonník 

práce – t.j. zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“), pričom 

zásada rovnakého zaobchádzania je zakotvená najmä v článkoch 1 a 8 Základných zásad a 

v ustanovení § 13 ZP.72 ZP vychádza zo smernice č. 76/207/EHS, ako aj zo smernice č. 

 
71 Čl. 1 Listiny: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, 

nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ 
72Čl. 1 ZP: „Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a  uspokojivé 

pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov oso bitným zákonom o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, 

manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo 

iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej 

skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia  s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené 
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2000/43/ES o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický 

pôvod, ako aj zo smernice č. 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého 

zaobchádzania v zamestnaní a zárobkovej činnosti vrátane zákazu diskriminácie v závislosti od 

náboženstva, veku, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie.  

Významným prameňom práva upravujúcim oblasť týkajúcu sa osôb so zdravotným 

postihnutím je aj zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. Tento zákon vymedzuje základné 

pojmy, ako napr. pojem „diskriminácie“, pojmy „priamej i nepriamej diskriminácie“, pojem 

„obťažovanie“, ako aj pojem „neoprávnený postih“. Zároveň vymedzuje prípady „prípustného 

rozdielneho zaobchádzania“. Napr. diskrimináciou z dôvodu zdravotného postihnutia nie je 

objektívne odôvodnené rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení podmienky 

zdravotnej spôsobilosti na prístup k zamestnaniu alebo podmienky na výkon určitých činností 

v zamestnaní, ak to vyžaduje povaha tohto zamestnania alebo činnosti. V  zmysle  novely73 

účinnej od 1. apríla 2013 sa za diskrimináciu nepovažuje ani prijatie dočasných vyrovnávacích 

opatrení orgánmi verejnej správy alebo inými právnickými osobami smerujúcich k odstráneniu 

znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov rasového alebo etnického pôvodu, príslušnost i 

k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného 

postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi. Za dočasné 

vyrovnávacie opatrenia sa považujú najmä opatrenia zamerané na odstránenie sociálneho alebo 

ekonomického znevýhodnenia, ktorými sú nadmerne postihnutí príslušníci znevýhodnených 

skupín, ako aj opatrenia spočívajúce v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených 

skupín o zamestnanie, vzdelávanie, kultúru, zdravotnú starostlivosť a služby a taktiež 

oprávnenia, smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej 

starostlivosti a bývaniu, a to najmä prostredníctvom cielených prípravných programov pre 

príslušníkov znevýhodnených skupín alebo prostredníctvom šírenia informácií o týchto 

programoch alebo o možnostiach uchádzať sa o pracovné miesta alebo miesta v systéme 

vzdelávania. 

 
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“. 

Čl. 8 ZP: „...Zamestnancom so zdravotným postihnutím zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky 

umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav.....“.  
73 § 8a ods. 1 zákona č. 32/2013 Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 

v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o  poisťovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Podrobnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím ako ohrozenej kategórie 

zamestnancov upravuje aj zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie právne normy upravujúce 

sociálne zabezpečenie, resp. sociálnu ochranu občanov, ako napr. zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia74 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ako aj  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov a mnohé ďalšie zákony týkajúce sa najmä poskytovania štátnych 

sociálnych dávok, ako napr. zákon č. 600/2003  Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene 

a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, atď. i dávok 

v hmotnej núdzi, napr. zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď.  

2.4 Medzinárodná právna úprava 

Nesmierny význam má Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá ako prvý 

dokument svetového formátu prijatá 10. decembra 1948 na III. Valnom zhromaždení OSN, 

determinuje najmä rozsah sociálnych práv.75 Obdobným spôsobom sociálne práva ustanovuje 

aj Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966).76  

 
74 Za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje osoba so zdravotným postihnutím s mierou funkčnej 

poruchy najmenej 50 %, pričom funkčná porucha predstavuje nedostatok telesných schopností, zmyslových 

schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného 

postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov -  pozri: § 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o  peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 

predpisov.  
75 Pozri : Článok 22 tohto dokumentu, ktorý zakotvuje, že "každý človek ako člen spoločnosti má právo na sociálne 

zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli prostredníctvom národného úsilia i medzinárodnej spolupráce a v súlade 

s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu, zabezpečené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, 

nevyhnutné pre jeho dôstojnosť a slobodný rozvoj jeho osobnosti"  a  článok 25, ktorý zakotvuje "právo každého 

na takú životnú úroveň, ktorá by bola v stave (schopná) zabezpečiť jeho zdravie a bla hobyt, i zdravie a  blahobyt 

jeho rodiny, rátajúc do toho najmä výživu, šatstvo, byt a lekársku starostlivosť ako aj nevyhnutné sociálne 

opatrenia (t.j. ide o expressis verbis vyjadrenie „ľudskej dôstojnosti“); právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, 

v chorobe, pri nespôsobilosti pracovať, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových 

možností, ktoré nastali v dôsledku okolností, nezávislých na jeho vôli", atď.  
76 Pozri : článok 9 obsahujúci právo každého na sociálne zabezpečenie, zahŕňajúc do toho právo na sociálne 

poistenie, článok 11 zakotvujúci právo každého jednotlivca na primeranú životnú úroveň pre neho a jeho rodinu, 

ako aj článok 12 ustanovujúci, že „zmluvné štáty uznávajú právo každého na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň 

fyzického a duševného zdravia“ a zároveň štáty, ktoré tento pakt ratifikovali sa zaviazali urobiť na plné 
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Problematika ochrany osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s realizáciou zásady 

rovnakého zaobchádzania je obsiahnutá aj vo viacerých dohovoroch Medzinárodnej 

organizácie práce (ďalej len „MOP“), ktoré Slovenská republika ratifikovala oveľa skôr, napr. 

Dohovor MOP č. 100/1951 o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty,77 

Dohovor MOP č. 111/1958 o diskriminácii v zamestnaní a povolaní,78 ako aj Dohovor MOP č. 

159/1983 o pracovnej rehabilitácií a zamestnávaní invalidných osôb,79 Dohovor MOP č. 

90/1948 o nočnej práci mladých osôb zamestnávaných v priemysle,80 Dohovor o právach 

dieťaťa,81 atď.  

Významným dokumentom, ktorý obsahuje širokú ochranu sociálnych a hospodárskych 

práv je Európska sociálna charta (ďalej len „ESCH“), ktorá bola prijatá 18. októbra 1961 

v Turíne, neskôr v roku 1996 bola revidovaná82 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 

1. júna 2009. V súlade s článkom K ods. 3 aj (revidovaná) Európska sociálna charta83 v článku 

15 ustanovuje právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislosť, na sociálnu integráciu 

a na účasť na živote spoločnosti. Slovenská republika sa v zmysle tohto článku zaviazala 

zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím bez ohľadu na vek, povahu a pôvod ich 

zdravotného postihnutia, účinný výkon práva na nezávislosť, sociálnu integráciu a na účasť na 

živote spoločnosti prijať predovšetkým potrebné opatrenia na poskytovanie poradenstva, 

výchovy a odborného vzdelávania a prípravy osobám so zdravotným postihnutím v rámci 

všeobecného systému všade, kde je to možné alebo, ak to možné nie je, prostredníctvom 

špecializovaných verejných alebo súkromných orgánov a podporiť ich prístup k zamestnaniu 

každým opatrením, ktoré smeruje k nabádaniu zamestnávateľov najať a udržať v zamestnaní 

osoby so zdravotným postihnutím v obvyklom pracovnom prostredí, a prispôsobiť pracovné 

podmienky potrebám osôb so zdravotným postihnutím alebo, ak to nie je možné z dôvodu ich 

zdravotného postihnutia, usilovať sa o to úpravou alebo vytvorením chránených zamestnaní 

podľa stupňa zdravotného postihnutia, pričom v určitých prípadoch také opatrenia môžu 

vyžadovať, resp. požiadať o pomoc špecializované umiestňovacie a podporné služby. Zároveň 

sa zaviazala podporovať plnú sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a ich účasť 

 
uskutočnenie tohto práva opatrenia, ktoré budú zahŕňať vytvorenie podmienok, ktoré by zabezpečili všetkým 

lekársku pomoc a opateru v prípade choroby. 
77 oznámenie č. 450/1990 Zb. 
78 oznámenie č. 456/1990 Zb. a  bod 37 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí SR č. 110/1997 Z. z. 
79 oznámenie č. 72/1985 Zb. 
80 oznámenie č. 460/1990 Zb. 
81 oznámenie č. 104/1991 Zb. 
82 Pozri : oznámenie č. 329/1998 Zb. a  oznámenie č. 273/2009 Zb. 
83Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej sociálnej charty 

(revidovanej). Príloha k čiastke 95 – k oznámeniu č. 273/2009.  
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na živote spoločnosti, najmä prostredníctvom opatrení zahŕňajúcich technickú pomoc, ktorá je 

zameraná na prekonanie komunikačných prekážok a prekážok mobility, a ktoré im umožnia 

prístup k doprave, bývaniu, kultúrnym činnostiam a vo chvíľach vyplnenia voľného času.  

Zásada rovnakého zaobchádzania ako ústavná zásada je pozitívnym vyjadrením zákazu 

diskriminácie, nielen pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, ale najmä z hľadiska pohlavia a ďalších 

kritérií, ktorými sú vek, sociálny pôvod, etnický pôvod, viera, náboženstvo, zdravotné 

postihnutie a odlišná sexuálna orientácia a je obsiahnutá v článku 13 Zmluvy Európskeho 

Spoločenstva. Právo na rovnaké zaobchádzanie v oblasti pracovného práva neznamená len 

rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu, ale aj rovnaké zaobchádzanie pri výkone 

zamestnania vrátane profesionálneho postupu a pracovných podmienok. Zásada rovnakého 

zaobchádzania neznamená ale rovnako zaobchádzať s nerovným. Najmä v prípade osôb 

zdravotne postihnutých plné vyjadrenie tejto zásady v žiadnom prípade neznamená elimináciu 

zvýšenej právnej ochrany, ani neprípustnosť kvóta systému v prístupe k zamestnaniu. 

Uzatvorením Amsterdamskej zmluvy sa zásada rovnakého zaobchádzania premietla aj do 

článku 141 Zmluvy, kde do bodu 4 sa premietol nový právny základ pre opatrenia pozitívnej 

diskriminácie zamestnancov podľa pohlavia, išlo napr. o problém spojený s kvóta systémom. 

Podľa tohto článku „......s cieľom plne zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami 

v pracovnom procese zásada rovnakého zaobchádzania nebráni členskému štátu zachovať 

alebo zaviesť opatrenia umožňujúce osobitné výhody menej zastúpenému pohlaviu pre ľahšie 

uplatnenie sa v odbornej pracovnej činnosti alebo prevenciu či kompenzáciu nevýhod 

v profesijnej kariére“. Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami tvorí obsahovú 

súčasť primárneho práva EÚ a taktiež je konkretizovaná v jednotlivých smerniciach EÚ, napr. 

v 

• smernici č. 76/207/EHS na uskutočnenie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a 

ženami s ohľadom na prístup k zamestnaniu, odbornej príprave (odbornému výcviku), 

postupe v zamestnaní a vo vzťahu k pracovným podmienkam, 

• smernici č. 79/7/EHS o postupnom uskutočňovaní zásady rovnakého zaobchádzania mužov 

a žien v oblasti sociálneho zabezpečenia, 

• smernici č. 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci, 

• smernici č. 2000/43/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez 

ohľadu na ich rasový a etnický pôvod, 

• smernici č. 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný právny rámec pre rovnaké 

zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní – v zmysle odseku 20 tejto smernice vhodné 
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opatrenia, t.j. účinné a praktické opatrenia by sa mali vykonať na prispôsobenie pracoviska 

zdravotnému postihnutiu, napr. prispôsobením priestorov alebo úpravou pracovného 

zariadenia, úpravou pracovného času, rozdelením úloh alebo poskytnutím možností na 

odbornú prípravu a integráciu. Práve táto smernica predpokladá pozitívnu diskrimináciu, 

ktorá v súvislosti so zdravotným postihnutím vo viacerých členských štátoch EÚ je 

vyjadrená kvóta systémom. Zamestnávatelia majú v zmysle článku 5 tejto smernice 

vykonávať podľa potreby všetky opatrenia, aby osobe so zdravotným postihnutím umožnili 

účasť na pracovnej činnosti vrátane odbornej prípravy, pokiaľ také opatrenia nie sú pre 

zamestnávateľa neúmerným bremenom. V zmysle smernice sa bremeno nepovažuje za 

neúmerné, ak v rámci politiky zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb je dostatočne 

kompenzované inými existujúcimi opatreniami, ako napríklad prispôsobením priestorov, 

úpravou pracovného zaradenia, rozvrhom pracovného času, poskytnutím možností na 

odbornú prípravu a pracovnú integráciu. Ide v podstate najmä o opatrenia s cieľom 

prispôsobenia pracoviska zdravotnému postihnutiu. 

Z hľadiska medzinárodných prameňov práva problematika sociálnej ochrany zdravotne 

postihnutých osôb je obsiahnutá primárne v Dohovore o právach osôb so zdravotným 

postihnutím,84 ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 25. júna 2010 v súlade 

s článkom 45 ods. 2. založenom na základných zásadách obsiahnutých v čl. 3, t.j. na 

rešpektovaní prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti vrátane slobody voľby 

a samostatnosti osôb, nediskriminácii, na plnom a účinnom zapojení sa a začlenení do 

spoločnosti, rešpektovaní odlišnosti a prijímania osôb so zdravotným postihnutím ako súčastí 

ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti, na rovnosti príležitostí, prístupnosti, rovnosti medzi 

mužmi a ženami, ako aj rešpektovaní rozvíjajúcich sa schopností detí so zdravotným 

postihnutím a rešpektovaní práva detí so zdravotným postihnutím na zachovanie vlastnej 

identity.  

Spomínané zásady sú ustanovené aj v Charte základných práv Európskej únie85 

v hlave I s názvom Dôstojnosť, v článku 1 zakotvujúcom nedotknuteľnosť ľudskej dôstojnosti 

a povinnosti jej rešpektovania a ochraňovania, ako aj v hlave II s názvom Sloboda zahŕňajúcom 

právo na slobodu a bezpečnosť (čl. 6), právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, 

obydlia a komunikácie (čl. 7), právo na ochranu osobných údajov (čl. 8), právo uzavrieť 

manželstvo a právo založiť rodinu (čl.9), právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského 

 
84Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z . z. -  Dohovor o právach osôb 

so zdravotným postihnutím. 
85Charta základných práv Európskej únie. Úradný vestník Európskej únie (2010/C 83/02).  
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vyznania (čl. 10), právo na slobodu prejavu a právo na informácie (čl. 11), právo pokojne sa 

zhromažďovať a slobodne sa združovať na všetkých úrovniach (čl. 12), právo na slobodu 

umenia a vedecké bádanie (čl. 13), právo na vzdelanie (čl. 14), právo na slobodnú voľbu 

povolania a právo na prácu (čl. 15), právo na slobodu podnikania (čl. 16), ale  aj najmä v hlave 

III s názvom Rovnosť zakotvujúcom zásadu rovnosti, ktorá sa premieta do zákazu akejkoľvek 

diskriminácie najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, 

genetických vlastností, jazyka, náboženstva, alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, 

príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo 

sexuálnej orientácie (čl. 21), do rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane 

zamestnania, práce a odmeňovania (čl.23), ale najmä premietnutie do práva na integráciu osôb 

so zdravotným postihnutím prostredníctvom využívania opatrení, ktoré sú určené na 

zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na 

spoločenskom živote, ktoré Únia uznáva a plne rešpektuje (čl. 26). 

Na základe medzinárodných, ako aj vnútroštátnych dokumentov možno pozorovať 

zmenu prístupu spoločnosti k zdravotne postihnutým osobám vychádzajúc z koncepcie 

rešpektovania zásady rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí umožňujúcich 

realizáciu všetkých ľudských práv na rovnakej úrovni ako v prípade „zdravých“ členov 

spoločnosti.  

Je potrebné uviesť, že v Slovenskej republike bol v roku 2011 ustanovený Výbor pre 

osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť. Výbor vo svojej činnosti vychádza zo záväzkov vyplývajúcich z uvedeného 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu.   

2.5 Vymedzenie základných pojmov  

2.5.1 Invalidita 

Pojem invalidita z hľadiska rôznych vedných disciplín sa chápe a vymedzuje rozdielne. 

Napr. z hľadiska medicíny sa vychádza zo súvislostí medzi chorobou a možnosťami jej liečenia 

a z hľadiska práva ide o spoločenský jav, ktorého pojmové znaky sú definované a upravené 

v právnych predpisoch.86 Invalidita sa v bývalom Československu považovala a v súčasnosti 

v Slovenskej republike sa naďalej považuje za iný spoločenský jav ako choroba z dôvodu, že 

 
86MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v  Slovenskej republike 

s príkladmi. Šamorín: HEURÉKA, August 2012, s.309. 
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ide o jav trvalý alebo trvalejší, kedy občan spravidla mení svoj spôsob života a životné 

podmienky musí prispôsobiť novej situácii. Choroba sa považuje za stav krátkodobého 

charakteru, resp. prechodný, ktorý trvá kratšie ako 12 mesiacov, príp. do konca 52. týždňa od 

vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.87 Na základe uvedeného sa hovorí o tzv. fyzickej 

invalidite, ktorá vychádza z fyziologického, resp. anatomicko-funkčného hodnotenia. 

Vyjadruje stratu pracovnej sily a zhoršenie fyzických schopností v dôsledku straty alebo 

zhoršenia telesného orgánu alebo funkcie. V tomto prípade sa do úvahy neberú prípadné 

ekonomické, ani profesionálne dôsledky. O invalidite sa zvykne hovoriť aj ako „o predĺženej“ 

chorobe alebo ako o „predčasnej“ starobe. Vo svojej podstate invalidita vždy znamená 

pracovnú neschopnosť trvajúcu dlhšie ako jeden rok. Avšak to neznamená, že staroba musí 

invaliditu nevyhnutne vyvolať, pretože staroba spôsobuje postupné obmedzovanie pracovných 

schopností, ale nie vždy.88 V týchto hodnoteniach sa hodnotí anatomicko-funkčná stránka, ako 

aj schopnosť vykonávania zárobkovej činnosti. Koncepcia tzv. profesionálnej invalidity  

vychádza z hodnotenia zmien v profesionálnom živote postihnutého vo vzťahu k (ne)možnosti 

výkonu doterajšieho zamestnania v dôsledku zmeny zdravotného stavu a uplatňuje sa  v menej 

vyspelých krajinách sveta. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje koncepcia tzv. všeobecnej 

invalidity, ktorá vychádza z príčinnej súvislosti medzi zmenou zdravotného stavu 

a nemožnosťou postihnutého uplatniť sa v akomkoľvek zamestnaní. V tomto prípade ide 

o bežne dostupné pracovné príležitosti v spoločnosti, pričom do úvahy sa berie spravidla stupeň 

invalidity, profesionálna kvalifikácia postihnutého, jeho predchádzajúce zamestnania, ako aj 

ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rehabilitáciu, ako aj zárobok, ktorý môže 

postihnutý po rehabilitácii dosiahnuť.89 V tomto prípade ide aj o kvalitatívne hodnotenie, 

z ktorého vychádza aj náš systém od roku 1957.90 Pri posudzovaní invalidity je potrebná 

analýza nielen zdravotných aspektov, ale aj pracovnej a zárobkovej spôsobilosti a taktiež aj 

aspektov všeobecno-spoločenského charakteru. 

Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu občanov na účely invalidného 

dôchodku od 1. januára 2004 vykonávajú posudkoví lekári sociálneho poistenia príslušných 

pobočiek a ústredia Sociálnej poisťovne. Celkový počet prerokovaných prípadov na účely 

 
87 § 34 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov 
88MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike 

s príkladmi. Šamorín: HEURÉKA, August 2012, s.310-312. 
89 KALENSKÁ, M. a  kol.: Československé právo sociálního zabezpečení . Praha: Panorama, 1986, s. 221-222.  
90 Poznámka: Do konca roka 1956 trval kvantitatívny systém hodnotenia invalidity, ktorý bol v  neprospech človeka, 

pretože sa vychádzalo zo straty alebo zníženia funkcie jednotlivého poškodeného orgánu bez ohľadu na to, o  akého 

zamestnanca, t.j. akej profesie išlo a  postihnutý subjekt (fyzická osoba) nemohla zarobiť určité percento svojho 

doterajšieho zárobku. Bližšie pozri zákon č. 221/1924 Sb., zákon č. 99/1948 Zb., atď. 
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invalidity na základe údajov Sociálnej poisťovne, Ministerstva zdravotníctva SR i Štatistického 

úradu SR každoročne narastá.91 V súčasnosti, k 30. septembru 2022 Sociálna poisťovňa 

vyplácala 224 011 invalidných dôchodkov92 v priemernej mesačnej výške pri invalidite do 70 

% v sume 230,83 eur a pri invalidite nad 70 % v sume 417,62 eur. 

Na prvom mieste boli a stále sú ochorenia pohybového aparátu – t.j. svalovej, 

kostrovej sústavy a spojivového tkaniva, najmä bolesti chrbtice  a ochorenie bedrových kĺbov 

(koxartróza). Tieto ochorenia súvisia predovšetkým s vekom, úrazmi, obezitou a nadmernou 

záťažou. Na druhom mieste boli a sú duševné poruchy a poruchy správania, pričom uznané 

invalidity na poruchy psychiky boli zapríčinené najmä požívaním alkoholu. Uvedené ochorenia 

súvisia s vysokými nárokmi, ktoré sú na ľudí kladené a so stresujúcim spôsobom života. Medzi 

najrizikovejšie patria schizofrenické ochorenia, schizoaktívna porucha, bipolárna porucha, 

ťažké depresie a alkoholizmus. Na treťom mieste ide o choroby obehovej sústavy, najmä 

o ischemickú chorobu srdca a o chorobu vysokého krvného tlaku. Problémy srdca sa často 

kombinujú s cukrovkou a ochoreniami pohybového aparátu. Všetko súvisí s nevhodným 

pracovným a životným štýlom a tiež veľkým stresom. Ľudia nemajú na seba čas, stále sú 

v jednom kolobehu a nemajú žiadne relaxačné aktivity. Chýba im vhodný stravovací, pitný či 

spánkový režim a neexistuje ani prevencia. Absentuje aj program na rehabilitáciu. Lekári 

navrhujú zmenu životného štýlu – menej jesť, viac sa pohybovať a dopriať si dostatok spánku.93  

V prípade mužov príčinou vzniku invalidity s mierou poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť nad 40 %  na prvom mieste boli choroby obehovej sústavy, na druhom 

mieste choroby svalov, kostrového a spojivového tkaniva a na treťom mieste duševné 

poruchy a poruchy správania a s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

o viac ako 70 %  v skupine mužov boli najčastejšie boli choroby obehovej sústavy. V prípade 

žien išlo o choroby svalov, kostrového a spojivového tkaniva, na druhom mieste duševné 

poruchy a poruchy správania a na treťom mieste nádorové ochorenia a s mierou poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v skupine žien boli najčastejšie 

nádorové ochorenia.  Z hľadiska veku v oboch skupinách išlo o mužov i ženy vo veku od 50 

do 60 rokov. 

Je zjavné, že ochorení pohybového aparátu z roka na rok pribúda. Najčastejšie ide 

o degeneratívne zmeny na chrbtici pod vplyvom prirodzeného opotrebovania a starnutia 

 
91Pozri: https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s. 

Pozri: https://www.socpoist.sk/pocet-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/3150s. 

92 Napr. v roku 2015 to bolo cca 233 000 invalidných dôchodkov. Každý rok na Slovensku pribúda viac ako 22-

tisíc invalidov. Pozri: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/348182-rocne-pribuda-vyse-22-t.....10.3.2015. 

93 Pozri: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/348182-rocne-pribuda-vyse-22-t.....10.3.2015. 
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organizmu a poškodenie váhonosných kĺbov – bedrových a kolenných. Medzi najčastejšie 

poruchy patrí aj porucha medzistavcových platničiek, ich tlak na nervové korene horných 

a dolných končatín. Ide o vážne sociálno-ekonomické problémy súčasnej civilizácie a je 

úplne jedno, či ide o robotnícke profesie alebo o administratívno-pracovné činnosti.94  

Choroba častokrát prechádza do invalidity, avšak nie vždy takto postihnutá osoba má aj 

nárok na invalidný dôchodok.95 V prípade veľa osôb dlhodobo pracovne neschopných 

dochádza k prepadu do biedy a chudoby. Nemajú totiž nárok na žiadnu sociálnu dávku, t.j. na 

invalidný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, ani starobný dôchodok, pretože mnohokrát   

ide o subjekty do 60, resp. 62 rokov veku a práve v období kritickej situácie svojho života 

zostávajú bez dostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie ľudsky dôstojnej existencie 

a prepadávajú sa do hmotnej núdze. Nevzniká im ani nárok na dávky pomoci v hmotnej núdzi 

z dôvodu, že vlastnia napr. byt, dom, auto, atď., avšak na ich udržanie si často požičiavajú 

peniaze. A aj tieto prípady sú prejavom existencie vyše 3 600 000 obyvateľov SR, ktorí 

podliehajú exekúcii z dôvodu neschopnosti splácania svojich dlhov. 

Táto situácia je v dôsledku zániku inštitútu predĺženia obdobia poberania 

nemocenského na princípe dobrovoľnosti v rozsahu nad 52 týždňov, t.j. ešte ďalších 52 

týždňov po uplynutí tzv. podpornej doby trvajúcej v rozsahu 52 týždňov od vzniku dočasnej 

pracovnej neschopnosti.96 Počas tohto obdobia dochádzalo najmä k doliečovaniu pooperačných 

stavov a stavov po úrazoch. Ďalším dôvodom je aj skrátenie ochrannej lehoty zo 42 dní po 

skončení poistného pomeru len na 7 dní.97 Aj táto právna úprava má za následok, že po 

skončení pracovnoprávneho vzťahu, najmä pracovného pomeru, príp. dohody o vykonaní 

práce, dohody o pracovnej činnosti alebo aj podnikateľskej činnosti,  mnohé subjekty nemajú 

taktiež nárok na žiadnu sociálnu dávku, t.j. na invalidný dôchodok, predčasný starobný 

dôchodok, ani starobný dôchodok a prepadávajú sa do hmotnej a sociálnej núdze.  

 
94 Vývoj invalidizácie v Slovenskej republike v prvom polroku 2010. In: Sociálne poistenie č. 9/2010 . str. 4-5. 
95 T.j. vo väčšine prípadov nespĺňa dobu dôchodkového poistenia v zmysle § 72 zákona č. 461/2003 Z. z. v  znení 

neskorších predpisov – pozri MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém 

v Slovenskej republike s príkladmi. Šamorín: Heuréka, 2012, ISBN 978-80-89122-77-6, s. 312-321. 
96 Od 1.1.2004 
97 § 32 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – účinný od 1.1.2011  
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2.5.2 Zdravotne postihnutý zamestnanec (osoba, občan)  

Za zamestnanca so zdravotným postihnutím98 na účely ZP sa považuje zamestnanec 

uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu,99 ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží 

rozhodnutie o invalidnom dôchodku.100 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že 

rozhodujúcou skutočnosťou nie je, či zamestnancovi vznikol nárok na invalidný dôchodok 

alebo nevznikol. V rozhodnutí o invalidnom dôchodku výrok nemusí byť kladný, t.j. že nárok 

na invalidný dôchodok vznikol, čo znamená, že invalidný dôchodok mu bol priznaný. Výrok  

v rozhodnutí o invalidnom dôchodku môže byť aj záporný v prípade, ak nárok na invalidný 

dôchodok mu nevznikol, čo znamená, že invalidný dôchodok mu bol zamietnutý. V žiadnom 

prípade uvedené skutočnosti nemajú vplyv na to, že by zamestnanec stratil postavenie osoby so 

zdravotným postihnutím, pretože z hľadiska poklesu zárobkovej činnosti už bol uznaný 

lekárskou posudkovou komisiou (ďalej len „LPK“) za invalidného. Na základe uvedeného 

možno konštatovať, že pre potreby ZP stačí splnenie len prvej podmienky, a to, že zamestnanec 

(fyzická osoba) je uznaný za invalidného pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý 

spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, t. j. najmenej 41 

% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a ktorý podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať 

dlhšie ako jeden rok.101 Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje 

porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca 

s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti 

a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby na základe lekárskych správ a údajov zo 

zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a komplexných funkčných vyšetrení a ich 

záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, 

zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosť poskytnutia pracovnej rehabilitácie 

alebo rekvalifikácie.102 Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená 

v prílohe č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.103 

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu 

zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného 

stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.104 Jednotlivé percentuálne 

 
98 § 40  ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v  znení zákona č. 348/2007 Z. z. (ďalej len „ZP“) – 

účinný od 1.9.2007 
99 § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
100 § 70 a 72 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
101 § 71 ods. 1 a  2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
102 § 71 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
103 § 71 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
104 § 71 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa už od 1. januára 2004 nesčítavajú.105 

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť najviac o 10 %,  ak 

závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa pritom vychádza z predchádzajúceho 

výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. 

Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých 

zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.106 V prípade, ak 

v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého 

zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

v percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktoré je s jeho 

funkčným dopadom najviac porovnateľné.107 Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely 

invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.108 Na základe uvedeného je zrejmé, že rozhodujúcou 

skutočnosťou je, že zamestnanec (fyzická osoba) pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 

bol uznaný za invalidného. (Bližšie pozri bod 6.2). 

Avšak v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov je potrebné rozlišovať vznik nároku na invalidný dôchodok, 

ktorý vzniká len za súčasného splnenia troch základných podmienok, a to ak sa poistenec stal 

invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia109 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa 

podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný 

dôchodok.110 Avšak nárok na invalidný dôchodok má fyzická osoba aj vtedy, ak sa stala 

invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom (napr. najdlhšie do dovŕšenia 26. 

roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia)111 a má na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt a v jej prípade nárok na invalidný dôchodok vzniká najskôr 

odo dňa dovŕšenia18 roku veku. Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa 

 
105 § 71 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
106 § 71 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
107 § 71 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
108 § 71 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
109 § 72 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
110 Tretia podmienka  - vyjadruje, že poistenec nemá nárok na starobný dôchodok alebo ani na predčasný 

starobný dôchodok – a to z dôvodu najmä nedovŕšenia dôchodkového veku – napr. v prípade muža 62 rokov pre 

nárok na starobný dôchodok a  aspoň 60 rokov pre nárok na predčasný starobný dôchodok. V  praxi často 

dochádza k situácii, že fyzická osoba môže dovŕšiť potrebný vek, ale chýba potrebná doba poisteni a, napr. pri 

veku 60 rokov alebo 62 rokov veku musí byť najmenej 15 rokov dôchodkovo poistení, t.j. mať zaplatené poistné 

včas a v správnej výške, avšak túto podmienku nespĺňa, napr. je poistný len 14 rokov a  280 dní. (Poznámka: rok 

dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia). 

111 § 9 a  10 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má 

na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. 112 

Z uvedeného vyplýva, že pre vznik nároku na invalidný dôchodok nestačí len uznanie za 

invalidného z dôvodu posúdenia zdravotného stavu, ktorý musí byť dlhodobo nepriaznivý, ale 

je potrebné skúmať počet rokov dôchodkového poistenia, teda najmä splnenie druhej 

podmienky. Na vznik nároku na invalidný dôchodok sa vyžaduje počet rokov dôchodkového 

poistenia, ktorý od 1. januára 2010 je odstupňovaný podľa veku poistenca, a to takto113:   

• ak sa osoba stala invalidná vo veku do 20 rokov, vyžaduje sa doba poistenia menej ako 

jeden rok,  

• ak sa osoba stala invalidná vo veku nad 20 rokov do 24 rokov, vyžaduje sa doba 

poistenia najmenej jeden rok (t.j. najmenej 365 dní),  

• ak sa osoba stala invalidná vo veku nad 24 rokov do 28 rokov, vyžaduje sa doba 

poistenia  najmenej dva roky (t.j. najmenej 730 dní),  

• ak sa osoba stala invalidná vo veku nad 28 rokov do 34 rokov, vyžaduje sa doba 

poistenia  najmenej päť rokov (t.j. najmenej 1825 dní),  

• ak sa osoba stala invalidná vo veku nad 34 rokov do 40 rokov, vyžaduje sa doba 

poistenia  najmenej osem rokov (t.j. najmenej 2920 dní), 

• ak sa osoba stala invalidná vo veku nad 40 rokov do 45 rokov, vyžaduje sa doba 

poistenia  najmenej 10 rokov (t.j. najmenej 3650 dní) a  

• ak sa osoba stala invalidná vo veku nad 45 rokov, vyžaduje sa doba poistenia najmenej 

15 rokov (t.j. najmenej 5475 dní). 

Zároveň je potrebné upozorniť na skutočnosť, že rok dôchodkového poistenia je 365 

dní dôchodkového poistenia, a to povinného dôchodkového poistenia, alebo dobrovoľného 

dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia s výnimkou období uvedených v ustanovení § 140 

zákona o sociálnom poistení114 (napr. počas poberania materského, uznania za dočasne 

pracovne neschopného alebo nariadenia karanténneho opatrenia, atď.) bolo zaplatené poistné 

na dôchodkové poistenie.115 

 
112 § 70 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
113 § 72 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

 
114 Pozri § 140 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
115 § 60 ods.1 a  10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje 

z obdobia pred vznikom invalidity.116 Taktiež platí, že poistenec, ktorý sa stal invalidný 

v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ako aj fyzická osoba, ktorá sa stala 

invalidná v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom alebo doktorandom v dennej forme 

štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia považuje 

za splnenú.117  

Na základe uvedeného môže vzniknúť situácia, že poistenec má pre dlhodobo nepriaznivý 

zdravotný stav síce pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť napr. aj o 79 %, avšak 

nespĺňa podmienku počtu rokov dôchodkového poistenia, napr. invalidita vznikla vo veku 41 

rokov a poistenec je poistený iba 9 rokov, pričom zo zákona musí byť poistený najmenej 10 

rokov. Vzhľadom na pokles zárobkovej schopnosti je síce uznaný za invalidného, avšak nárok 

na invalidný dôchodok z dôvodu absencie počtu rokov dôchodkového poistenia mu nevznikne. 

V tomto prípade výrok rozhodnutia o invalidnom dôchodku je negatívny a znie, že „nárok na 

invalidný dôchodok nevzniká, resp. sa zamieta“, avšak aj napriek tejto skutočnosti v zmysle 

ustanovenia § 40 ods. 8 ZP v spojení s ustanovením § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov, t.j. na účely ZP je potrebné zamestnanca považovať za 

zamestnanca so zdravotným postihnutím.  

Pojem „občan so zdravotným postihnutím“118 je obsiahnutý a vymedzený aj v zákone č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely 

tohto zákona ide o občana, ktorý je uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, t.j. podľa 

§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 

občan je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, t.j. najmenej 41 % v porovnaní so zdravou 

fyzickou osobou, príp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav sa považuje taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 

jeden rok (t.j. počas dočasnej pracovnej neschopnosti najdlhšie po dobu jedného roka má osoba 

– poistenec za splnenia zákonom stanovených podmienok nárok na dávku nemocenského 

poistenia, t.j. na nemocenské, po uplynutí tejto doby nárok na nemocenské zaniká).119 

 
116 § 72 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
117 § 72 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
118 § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
119 § 33 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov 
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Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu 

jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy 

alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom 

útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 

policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Tieto subjekty sa považujú zároveň aj za tzv. znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie.120 Do 30. apríla 2013 sa za tzv. znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

podľa § 8 ods. 1 písm. i) tohto zákona považovali aj občania, ktorí mali pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %. Osoby s týmto nižším poklesom 

ako 40 % sa nepovažovali za invalidných v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a z toho dôvodu im nemohol ani vzniknúť nárok na 

invalidný dôchodok a nebolo možné ich považovať ani za osoby so zdravotným 

postihnutím. Od 1. apríla 2013 v zmysle novely121 došlo k zúženiu vymedzenia okruhu 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s odôvodnením cielenej orientácie služieb 

zamestnanosti na najrizikovejšie skupiny na trhu práce. Avšak treba  zdôrazniť, že práve 

fyzickým osobám, ktoré majú nižší pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (t.j. 

v rozpätí od 20 % do 40 %)122 a od 1. mája 2013 nie sú považované za osoby so zdravotným 

postihnutím, ani za invalidné a z toho dôvodu im nemôže byť priznaný ani invalidný dôchodok 

a úrady práce im už nevenujú zvýšenú starostlivosť, pretože sa už nepovažujú za 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, sa značne sťažila životná situácia. V ich prípade 

 
120 § 8 ods. 1 písm. h) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
121 zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony 
122 Pozri prílohu č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – napr. 

komplikovaný chronický zápal stredného ucha (pokles 20 % – 40 %) v prípade zamestnanca pracujúceho 

v prievane – napr. v poľnohospodárstve, vo výrobe, resp. aj v oblasti hudby, ako aj nádory dýchacích ciest, pľúc 

a medzipľúc – po úplnom odstránení nádoru s obmedzením pľúcnych funkcií ľahkého alebo stredne ťažkého stupňa 

(pokles 10 % – 35 %) – napr. zamestnanec vo výrobe alebo aj v školstve, Crohnova choroba, celiakia (s 

obmedzením výkonnosti organizmu, poruchou výživy, pri nedostatočnej odpovedi na liečbu diétny režim) – (pokles 

10 % - 40 %),  malígny nádor podžalúdkovej žľazy po dosiahnutí stabilizácie spravidla po dvoch rokoch (pokles 

do 40 %), zhubný nádor prsníka po odstránení v štádiu 1 alebo po parciálnej resekcii (pokles 30 % - 40 %), zhubný 

nádor maternice po odstránení nádoru tela alebo krčka maternice (pokles 30 % - 40 %), zhubný nádor  vaječníkov 

po odstránení (pokles 30 % - 40 %), infekčná artropatia, zápalová polyartropatia, reaktívne artritídy, metabolické 

artropatie dlhotrvajúce so subjektívnymi ťažkosťami, s postihnutím jedného alebo viacerých kĺbov s výrazným 

obmedzením organizmu (pokles 10 % – 35 %), osteoporóza, osteopatia, iné metabolické ochorenia chrbtice 

a kĺbov (pokles 10 % – 35 %), stavy po zlomeninách kostí lebky – stredne ťažká porucha mozgových funkcií (pokles 

30 % - 40 %) – vo všetkých týchto uvedených prípadoch sa občan nepovažuje za osobu so zdravotným postihnutím 

a nemôže byť uznaný ani za invalidného, t.j. z medicínskeho i právneho hľadiska je zdravý a v prípade, ak je vedený 

na úrade práce, od 1.5.2013 sa už nepovažuje za znevýhodneného uchádzača o  zamestnanie, a to aj napriek 

vážnym telesným, duševným poruchám, poruchám správania z dôvodu poklesu schopností vykonávať zárobkovú 

činnosť vzhľadom na pomerne veľké ťažkosti takto postihnutých občanov nájsť si adekvátne uplatnenie na 

otvorenom trhu práce zodpovedajúce ich zdravotnému stavu a  aj kvalifikácii. 
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dokonca došlo k absolútnemu zlyhaniu sociálnej ochrany a k vylúčeniu na okraj spoločnosti, 

pretože častokrát zostávajú nielen bez akejkoľvek pomoci, ale predovšetkým bez akýchkoľvek 

finančných prostriedkov.123  

2.6 Lekárska posudková činnosť124 

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia sa člení na lekársku 

posudkovú činnosť nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a úrazového poistenia.125  

Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia126 zahŕňa so zreteľom na 

účelné vynakladanie prostriedkov na nemocenské poistenie kontrolu posudzovania spôsobilosti 

na prácu ošetrujúcim lekárom, ako aj dodržiavanie liečebného režimu dočasne 

práceneschopného poistenca a taktiež aj posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného 

stavu nezaopatreného dieťaťa. 

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia127 zahŕňa posudzovanie 

dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť, ako aj dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a 

stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. 

Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia128 zahŕňa posudzovanie poklesu 

pracovnej schopnosti, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú 

rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu, 

kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za 

bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch, posudzovanie 

účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady na liečivá 

a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doprava poškodeného spojená s liečením, 

ako aj posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa.  

 
123 T.j. viac ako 1 rok boli dočasne práceneschopné a  preto im po uplynutí jedného roka od vzniku dočasnej 

pracovnej neschopnosti a poberania nemocenského (len) vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu nevzniká 

nárok na dávku v nezamestnanosti, môže im byť poskytnutá len dávka v hmotnej núdzi, avšak vzhľadom na 

vlastníctvo bytu, rodinného domu, resp. iného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku (napr. 18 -ročného 

osobného auta) im nárok na dávku v hmotnej núdzi nevzniká a  z dôvodu svojho zdravotného stavu nenachádzajú 

uplatnenie ani na trhu práce a  práve z týchto subjektov mnohé končia v biede a chudobe, resp. aj smrťou – najmä 

v prípade ochorení zhubného (onkologického) charakteru, atď. 
124 https://www.socpoist.sk/2157-menu/55508s. 
125 § 153 ods. 1 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov 
126 § 153 ods. 2 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov 
127 § 153 ods. 3 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov 
128 § 153 ods. 4 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov 
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Lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár 

sociálneho poistenia vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť pobočky Sociálnej poisťovne a 

posudkový lekár sociálneho poistenia vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť Ústredia 

Sociálnej poisťovne. Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného 

poistenca vykonáva aj určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Lekárska posudková činnosť  

pri výkone sociálneho poistenia sa vykonáva za osobnej účasti poistenca alebo poškodeného. 

Novela zákona o sociálnom poistení od 1. septembra 2019 umožňuje v niektorých 

prípadoch posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nie je 

potrebná. Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na 

základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou 

neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých 

cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod. 

Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný. 

V prípade, ak prejaví vôľu osobne sa zúčastniť, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho. 

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým 

lekárom, ošetrujúcim lekárom a revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.  

Výkon lekárskej posudkovej činnosti je podmienený získaním odbornej spôsobilosti 

posudkového lekára, ktorý musí mať špecializáciu v odbore posudkové lekárstvo alebo musí 

byť zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo. 

Posudkový lekár sociálneho poistenia vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť ústredia 

môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára 

so špecializáciou v príslušnom odbore. Posudkový lekár kontroluje zdravotné výkony na účely 

sociálneho poistenia vykazované pobočke zdravotníckymi zariadeniami so zreteľom na účelné 

vynakladanie prostriedkov sociálneho poistenia.  

2.6.1 Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia  

Táto lekárska posudková činnosť (ďalej len“LPK“) zahŕňa kontrolu posudzovania 

spôsobilosti na prácu, kontrolu dodržiavania liečebného režimu a aj posudzovanie dlhodobo 

nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa. 

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu zahŕňa kontrolu 

a) odbornej úrovne posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom, 

b) diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke dočasnej pracovnej 

neschopnosti, 
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c) potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej 

starostlivosti na poskytovanie ošetrovného v sporných prípadoch, 

d) potreby preradenia na inú prácu na poskytovanie vyrovnávacej dávky v sporných 

prípadoch. 

Posudzovanými fyzickými osobami sú poistenec uznaný za dočasne práceneschopného, 

fyzická osoba, ktorá vyžaduje ošetrovanie alebo starostlivosť poistenca a zamestnankyňa 

preradená na inú prácu na účely vyrovnávacej dávky.  

Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu vykonáva posudkový lekár vykonávajúci 

lekársku posudkovú činnosť pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta výkonu 

práce ošetrujúceho lekára. Kontrola sa vykonáva na pracovisku ošetrujúceho lekára. V 

odôvodnených prípadoch sa môže vykonať na inom mieste podľa dohody medzi posudkovým 

lekárom a ošetrujúcim lekárom. Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa vykonáva v 

lehotách určených posudkovým lekárom. 

Pre účelné vynakladanie prostriedkov na nemocenské poistenie sa kontrola posudzovania 

spôsobilosti na prácu vykonáva najmä u posudzovaných fyzických osôb, ktorým vznikol nárok 

na poskytovanie niektorej nemocenskej dávky (avšak nie napr. pri dočasne práceneschopných 

osobách, ktoré nemajú nárok na nemocenské a sú evidované na príslušnom úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny). 

Na vykonanie kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu je ošetrujúci lekár povinný 

najmä: 

a) predložiť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ak nebola dočasná pracovná 

neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva, 

b) predložiť zdravotnú dokumentáciu posudzovanej fyzickej osoby, 

c) umožniť vykonanie kontroly v termíne určenom posudkovým lekárom, 

d) predvolať posudzovanú fyzickú osobu na kontrolu, ak posudkový lekár neurčí inak, 

e) doplniť vyšetrenia a zabezpečiť ústavné liečenie posudzovanej fyzickej osoby, ak o to 

písomne požiada posudkový lekár a ak tomu nebránia závažné dôvody, 

f) prerokovať trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak 

trvá dlhšie ako 21 dní, 

g) prerokovať s pobočkou vývoj obnovy pracovnej schopnosti každého poistenca, ktorého 

dočasná pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako 26 týždňov, 

h) prerokovať s pobočkou vývoj obnovy pracovnej schopnosti poistenca, ktorého dočasná 

pracovná neschopnosť má trvať dlhšie ako 52 týždňov. 
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Za porušenie uvedených povinností môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 

596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti 

ustanovenej zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.129 

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, 

ktorú určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec 

Sociálnej poisťovne. 

Posudkový lekár a určený zamestnanec vykonávajúci kontrolu dodržiavania liečebného 

režimu sú povinní najmä: 

a) v súčinnosti s ošetrujúcim lekárom vykonávať výber dočasne práceneschopných 

poistencov, u ktorých sa má uskutočniť kontrola so zreteľom na diagnostické a 

terapeutické postupy, choroby a úrazy, na dĺžku trvania dočasnej pracovnej 

neschopnosti a iné závažné skutočnosti, 

b) informovať dočasne práceneschopného poistenca o jeho právach a povinnostiach v 

súvislosti s nemocenskými dávkami a v súvislosti s uznaním dočasnej pracovnej 

neschopnosti, 

c) oznámiť ošetrujúcemu lekárovi prípadné porušenie liečebného režimu, 

d) preukázať dočasne práceneschopnému poistencovi oprávnenie na vykonanie kontroly. 

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa môže 

vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa; pričom kontrola 

sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor a taktiež na podnet inej 

fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa 

vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je 

predpoklad, že sa dočasne práceneschopný poistenec zdržuje. 

Posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť príslušnej pobočky 

organizuje a určený zamestnanec Sociálnej poisťovne vykonáva kontrolu dodržiavania 

liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca od prvého dňa dočasnej pracovnej 

neschopnosti. 

Dočasne práceneschopný poberateľ nemocenskej dávky má povinnosť:  

 
129 Zdroj: Sociálna poisťovňa.  Pozri : https://www.socpoist.sk/2157-menu/55508s. 
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a) zúčastniť sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej 

pracovnej neschopnosti, ak posudkový lekár neurčí inak, 

b) zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o 

priznanie nemocenského alebo zaznamenanej pri vzniku dočasnej pracovnej 

neschopnosti v systéme elektronického zdravotníctva a bezodkladne oznámiť Sociálnej 

poisťovni jej zmenu,ň 

c) dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej 

pracovnej neschopnosti, 

d) preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo 

iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť, 

e) oznámiť pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá nie je zaznamenaná v systéme 

elektronického zdravotníctva, Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej 

neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak 

dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní, a plniť ďalšie povinnosti 

ustanovené zákonom o sociálnom poistení, 

f) preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, 

zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, do ôsmich dní oznámiť 

príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach 

rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu 

a jej sumu; ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou 

organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný 

výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka 

Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu, 

g) do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava. 

  Za porušenie týchto povinností môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 596,96 

eura. V prípade, ak dočasne práceneschopný poberateľ nemocenskej dávky splní svoju 

povinnosť do siedmich dní po uplynutí osemdňovej lehoty stanovenej zákonom o sociálnom 

poistení, Sociálna poisťovňa mu pokutu neuloží. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa 

zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom. 
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Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu 

určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo 

dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.130 

  Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa 

môžu od 21. mája 2020 vykonávať posudkoví lekári vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť 

Sociálnej poisťovne. Ide však o nezaopatrené dieťa vo veku od 11 do 18 rokov veku na účely 

nároku na dávku nemocenského poistenia, a to na ošetrovné. O posúdenie dlhodobo 

nepriaznivého zdravotného stavu môžu požiadať rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o 

dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku, ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo nepriaznivom stave alebo ťažkom zdravotnom postihnutí. 

Požiadavku na posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa posudkovým 

lekárom môže rodič vyznačiť priamo v žiadosti o ošetrovné. 

V prípade, ak žiadateľ o ošetrovné bude disponovať rozhodnutím úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave alebo ťažkom zdravotnom 

postihnutí dieťaťa, takéto rozhodnutie na účely ošetrovného Sociálna poisťovňa akceptuje. 

Taktiež Sociálna poisťovňa na účely žiadosti o ošetrovné akceptuje aj posudok posudkového 

lekára Sociálnej poisťovne, vyhotovený na účely povinného dôchodkového poistenia. V tomto 

prípade ide o poistencov štátu.131 

Ak bude príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručená žiadosť o ošetrovné a 

dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa nebol doteraz posúdený, t. j.  

žiadateľ nemá vyššie uvedené rozhodnutia alebo posudok, príslušný zamestnanec pobočky  

kontaktuje žiadateľa a vyzve ho, aby doplnil na uvedený účel odborné lekárske nálezy dieťaťa. 

Informácia o postupe je uvedená aj v žiadosti o ošetrovné. 

Posúdenie na účely zistenia, či dieťa má alebo nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný 

stav, vykonáva posudkový lekár v neprítomnosti dieťaťa. 

2.6.2 Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia  

Táto lekárska posudková činnosť (ďalej len“LPK“) zahŕňa posudzovanie dlhodobo 

nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (t.j. 

posudzovanie invalidity) a dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, 

choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. 

 
130 § 227 ods. 2 až 4, § 237, § 239 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov 
131 § 15 ods. 1 písm. d)  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov 
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Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť (posudzovanie invalidity) 

Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu v rámci lekárskej posudkovej 

činnosti dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia vykonávajúci 

lekársku posudkovú činnosť pobočky Sociálnej poisťovne a v prípadoch konania o odvolaní 

proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne vo veci nároku na dôchodkovú dávku aj posudkový lekár 

sociálneho poistenia vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, ústredie, 

za osobnej účasti poistenca. 

Vzhľadom k tomu, že lekárska posudková činnosť sa vykonáva len na účely sociálneho 

poistenia podľa zákona o sociálnom poistení, posudzovanie dlhodobo nepriaznivého 

zdravotného stavu sa vykonáva len v rámci konania o dôchodkovú dávku na základe žiadosti 

poistenca, pre ktorého uplatnenie nároku na dávku je výlučným právom. 

Posudkový lekár sociálneho poistenia pri zisťovaní invalidity posudzuje dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa zákona o 

sociálnom poistení. 

Trvanie invalidity na účely posúdenia trvania nároku na dôchodkovú dávku sa 

preskúmava pri kontrolných lekárskych prehliadkach: 

a) v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak posudkový lekár 

zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej 

lekárskej prehliadky, 

b) na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 

Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená 

lehota jej ďalšieho uskutočnenia. 

Novela zákona o sociálnom poistení od 1. septembra 2019 umožňuje v niektorých 

prípadoch posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nie je 

potrebná. Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na 

základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou 

neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých 

cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod. 

Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný. 

V prípade, ak prejaví vôľu osobne sa zúčastniť, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho. 

V zmysle § 227 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnom poistení poistenec a poberateľ dávky 

sú povinní zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 

účely poskytovania dôchodkových dávok. Za porušenie uvedenej povinnosti môže Sociálna 
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poisťovňa v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do 16 596,96 eura. Pri 

ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej 

týmto zákonom. 

Podľa § 112 ods. 7 zákona o sociálnom poistení výplata dávky, ktorá je podmienená 

invaliditou, stratou alebo poklesom pracovnej schopnosti, sa zastaví, ak sa poberateľ dávky, 

ktorého zdravotný stav treba posúdiť, nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu. 

V zmysle § 194 ods. 4 zákona o sociálnom poistení organizačná zložka Sociálnej 

poisťovne konanie zastaví, ak sa účastník konania v lehote určenej organizačnou zložkou 

Sociálnej poisťovne nepodrobil vyšetreniu zdravotného stavu potrebného na rozhodnutie o 

nároku na dávku a nároku na výplatu dávky. 

Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, 

choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť 

Posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť pobočky posudzuje dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa a chorobu a stav nezaopatreného dieťaťa, 

ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť. Posúdenie sa vykonáva na účely zákona o sociálnom 

poistení, napr. na účely sirotského dôchodku, resp. na účely určenia povinného dôchodkového 

poistenia osoby podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov.  

2.6.3 Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia  

Táto lekárska posudková činnosť (ďalej len“LPK“) zahŕňa  

a) posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti poškodeného pri pracovnom úraze a 

chorobe z povolania,  

b) rehabilitáciu a rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu, 

c) kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely 

náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných 

prípadoch, 

d) posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa 

považujú náklady na liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a 

doprava poškodeného spojená s liečením, 

e) posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa.  

Posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti 
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Pri posudzovaní poklesu pracovnej schopnosti poškodeného pri pracovnom úraze a 

chorobe z povolania posudkový lekár sociálneho poistenia určuje percentuálny pokles 

schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo osoby uvedenej v § 17 ods. 2 

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 

Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje v súvislosti s plnením pracovných úloh 

uvedených v § 8 ods. 4 zákona o sociálnom poistení alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 

2, alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s týmito 

činnosťami. Pokles pracovnej schopnosti sa opätovne posúdi, ak sa predpokladá zmena vo 

vývoji pracovnej schopnosti. Pri posudzovaní poklesu pracovnej schopnosti sa neprihliada na 

zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa 

zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Novela zákona o sociálnom poistení od 1. septembra 2019 umožňuje v niektorých 

prípadoch posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nie je 

potrebná. Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na 

základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou 

neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých 

cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod. 

Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný. 

V prípade, ak prejaví vôľu osobne sa zúčastniť, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho. 

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú 

rehabilitáciu a rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu132 

Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú rehabilitáciu 

a rekvalifikáciu posudkový lekár sociálneho poistenia posudzuje možnosť predpokladu 

opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu. 

Kontrola bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely 

náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných 

prípadoch133 

Posudkový lekár sociálneho poistenia v rámci kontroly bodového ohodnotenia v sporných 

prípadoch kontroluje správnosť vyplnenia tlačiva bodového ohodnotenia ošetrujúcim lekárom 

a jeho súlad s právnymi predpismi, v súlade so zákonom č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť 

 
132 § 95 až 98 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
133 § 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 

273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a 

občianskych zdravotných poisťovní, resp. vyhlášky Ministerstiev zdravotníctva a 

spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 

Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov. 

Posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa 

považujú náklady  na liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a 

doprava poškodeného spojená s liečením 

Posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa 

považujú náklady na liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doprava 

poškodeného spojená s liečením vykonáva posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú 

činnosť pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poškodeného. 

Posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov sa vykonáva na základe žiadosti 

poškodeného o náhradu nákladov spojených s liečením.134 

Posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť pobočky pri posudzovaní 

účelnosti vynaložených nákladov vychádza zo zdravotnej dokumentácie poškodeného, vrátane 

odborných lekárskych nálezov a spolupracuje s revíznym lekárom príslušnej zdravotnej 

poisťovne poškodeného. 

2.7 Sociálne zabezpečenie osôb so zdravotným postihnutím 

Systém sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike pozostávajúci z troch hlavných 

systémov, a to sociálneho poistenia,135štátnej sociálnej podpory136a sociálnej pomoci137 bol 

 
134 § 100 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
135 Napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, atď. 
136 Napr. zákon č. 600/2003 Z. z. o  prídavku na dieťa a  o zmene a  doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o  rodičovskom príspevku v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o  príspevku pri narodení dieťaťa a  o príspevku na viac 

súčasne narodených detí a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhra dnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, atď. 
137 Napr. zákon č. 447/2008 Z. z. o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného  postihnutia 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a  o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení 

neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a  o zmene a  doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
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vybudovaný v zmysle európskej architektúry s cieľom hmotného zabezpečenia každého 

jednotlivca od narodenia až po smrť na ľudsky dôstojnej úrovni. 

2.7.1 Poistný systém 

V prípade sociálneho poistenia došlo k najväčším zmenám vo vzťahu k osobám so 

zdravotným postihnutím od 1. januára 2004, a to vo veci priznávania invalidného dôchodku 

z dôvodu uznania za invalidného a v prípade platenia poistného na sociálne poistenie vo veci 

percentuálnej výšky sadzieb poistného. 

 Poistenec je od 1. januára 2004 uznaný za invalidného, len ak pre dlhodobo nepriaznivý 

zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % 

v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Z uvedeného vyplýva, že došlo k zvýšeniu 

percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z 33 % na viac ako 40 

%, tj. najmenej o 41 % a najviac o 70 %, vo svojej podstate ide o tzv. bývalú čiastočnú 

invaliditu, prípadne o viac ako 70 %, kedy ide o tzv. plnú invaliditu.138 Následkom zvýšenia 

percentuálneho poklesu o 8 % mnoho poistencov, ktorí mali (od 1. januára 2004) a aj 

v súčasnosti majú vážne zdravotné ochorenia už nie sú uznaní za invalidných a nevzniká im 

nárok na invalidný dôchodok, pretože podľa (nového) zákona o sociálnom poistení sú 

v podstate zdraví, avšak nemôžu vykonávať žiadne zamestnanie a nevzniká im ani nárok na 

žiadnu dávku z poistného systému, ba dokonca mnohokrát ani zo systému sociálnej pomoci, 

pretože majú majetok hnuteľný alebo nehnuteľný, ktorým si (vraj) môžu riešiť svoju 

nepriaznivú sociálnu situáciu (napr. dom, byt, poľnohospodársku pôdu, lesnú pôdu, úspory, 

atď.). Niektorí z takýchto poistencov, ktorí zostávali (a naďalej zostávajú) bez akejkoľvek 

sociálnej pomoci, sa prepadli do biedy a chudoby (stali sa bezdomovcami, príp. predávajú Nota 

Bene), ba mnohí už ani nie sú medzi živými, pretože z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu 

zomreli. 

Od 1. januára 2004 v sociálnom poistení došlo k zrušeniu výnimky zo zásady rovnakého 

zaobchádzania. Zrušili sa nižšie percentuálne sadzby odvodov za zamestnancov so zdravotným 

postihnutím, ako aj v prípade SZČO – osôb so zdravotným postihnutím. Z dôvodu zrušenia 

úľav sa zhoršilo postavenia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce a slovami 

zamestnávateľských subjektov došlo k ich „zdraženia“. Platná právna úprava podľa zákona č. 

 
138 Porovnaj s českou právnou úpravou: § 39 ods. 2 zákona č. 155/1995 S. o  důchodovém pojištění, t.j. 1. stupeň 

invalidity  je od 35 % do 49 % poklesu zárobkovej schopnosti, 2. stupeň invalidity je od 50 % do 69 % a  tretí 

stupeň invalidity je od 70 % a  viac a v tomto prípade už ide o osobu s ťažším zdravotným postihnutím. Uvedené sa 

premieta aj do skutočnosti, že Česká republika má najnižšiu mieru chudobného obyvateľstva v rámci krajín EÚ 

(2. miesto) – zdroj: Eurostat. 
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461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je dôkazom, že nemožno 

vždy rovnako zaobchádzať s nerovným, pretože dokonca môže dôjsť aj k priamej diskriminácii. 

Táto zmena bola prijatá pod vplyvom prijatia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Je potrebné uviesť, že od 1. januára 2004 do 31. decembra 2012 sa neplatilo žiadne 

poistné z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. z dohody o vykonaní 

práce, z dohody o pracovnej činnosti a ani z dohody o brigádnickej práci študentov, čo malo za 

následok, že aj keď fyzické osoby so zdravotným postihnutím vykonávali zárobkovú činnosť 

na základe niektorej z uvedených dohôd, v prípade vzniku sociálnej udalosti, napr. choroby, 

dovŕšenia dôchodkového veku alebo zhoršenia ich zdravotného stavu a zvýšenia miery poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, im nevznikol nárok na žiadnu dávku zo systému 

sociálneho poistenia, napr. na nemocenské, materské, ošetrovné, dávku v nezamestnanosti, ba 

dokonca ani na invalidný dôchodok, pretože doba výkonu zárobkovej činnosti sa nepovažovala 

za dobu dôchodkového poistenia, pretože sa za ňu vôbec neplatilo poistné ani zo strany 

zamestnanca, ani zamestnávateľa. 

Významná zmena nastala dňa 1. januára 2013, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 

361/2012 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňla zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony. Touto 

novelou sa čiastočne po novom  upravili predovšetkým pracovnoprávne vzťahy vznikajúce na 

základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - t.j.  na základe dohody 

o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci 

študentov.  

Zároveň nadobudol účinnosť aj zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zároveň aj zákon č. 

580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a účinnosť nadobudol 

taktiež aj zákon č. 413/2012 Z. z., ktorým sa opätovne menil a dopĺňal zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedených zákonov (t.j. noviel)  

došlo taktiež k zmene platenia poistného na sociálne a zdravotné poistenie z uvedených 

pracovnoprávnych vzťahov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru.  

Novela po novom vymedzila pojem zamestnancov s pravidelným mesačným príjmom na 

účely sociálneho poistenia a pojem zamestnancov s nepravidelným mesačným príjmom len na 

účely dôchodkového poistenia. 
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  V zmysle § 4 ods. 1 tohto zákona poistné na sociálne poistenie, t.j. na nemocenské 

poistenie, na dôchodkové poistenie (t.j. na starobné a invalidné poistenie) a na poistenie 

v nezamestnanosti začal platiť zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý mu založil právo na 

pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení,  

a to aj v prípade fyzických osôb vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. na základe  dohody o vykonaní práce 

alebo dohody o pracovnej činnosti s výnimkou (t.j. okrem) fyzickej osoby v právnom vzťahu 

na základe dohody o brigádnickej práci študentov a fyzickej osoby na základe dohody 

o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak bola zároveň poberateľom 

starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový 

vek alebo invalidného výsluhového dôchodku, ako aj žiaka strednej školy a študenta vysokej 

školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe. 

Z uvedeného vyplývalo, že postavenie zamestnancov na účely sociálneho poistenia - 

t.j. na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie (t.j. na starobné a invalidné poistenie) 

a na poistenie v nezamestnanosti nemali a naďalej nemajú fyzické osoby vykonávajúce 

zárobkovú činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ani poberatelia 

starobného dôchodku, poberatelia invalidného dôchodku, poberatelia výsluhového 

dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ani poberatelia invalidného výsluhového 

dôchodku vykonávajúci zárobkovú činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo 

dohody o pracovnej činnosti a taktiež ani žiaci strednej školy a študenti vysokej školy pri 

praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe. 

V zmysle § 4 ods. 2 tohto zákona poistné iba na dôchodkové poistenie (t.j. na starobné 

poistenie a na invalidné poistenie) začala platiť fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej 

založil právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom 

poistení, avšak s výnimkou (t.j. okrem) fyzickej osoby, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku 

v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a 

zákona o sociálnom poistení, ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 

a 3 zákona o sociálnom poistení z tejto dohody nepresiahol v roku 2013 sumu 66 €, a to až do 

konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov, ako aj fyzickej osoby, ktorá 

nedovŕšila 26 rokov veku v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej 

práci študentov podľa § 227a zákona o sociálnom poistení, ak priemerný mesačný príjem podľa 

§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení z tejto dohody nepresiahol sumu 

155 € a žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období 

odbornej (výrobnej) praxe. 
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Za zamestnanca na účely platenia poistného (len) na dôchodkové poistenie sa začala 

považovať aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo 

dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej založil právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 

ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak bola poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, 

výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek alebo invalidného výsluhového dôchodku. 

  

Z uvedeného vyplývalo, že žiaci vykonávajúci zárobkovú činnosť na základe dohody 

o brigádnickej práci študentov v roku 2013 s mesačným príjmom vyšším ako 66 € a študenti 

vykonávajúci zárobkovú činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov s 

mesačným príjmom vyšším ako 155 €, či už s nepravidelným mesačným príjmom alebo 

s pravidelným mesačným príjmom, ako aj fyzické osoby – poberatelia starobného dôchodku, 

invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek alebo 

invalidného výsluhového dôchodku vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohody 

o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom 

nadobudli od 1. januára 2013 postavenie zamestnancov iba na účely dôchodkového 

poistenia a vznikla im povinnosť platiť poistné iba na dôchodkové poistenie (t.j. na 

starobné a invalidné poistenie), avšak aj to opätovne s ďalšími výnimkami (napr. v zmysle 

ustanovenia § 128 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 

252/2012 Z. z.).  

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 zákona 

o sociálnom poistení  - t.j. fyzickej osoby na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody 

o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom s výnimkou poberateľa starobného 

dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 

a invalidného výsluhového dôchodku vznikalo a vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, 

ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom 

poistení, a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu, ak tento zákon neustanovuje inak.  

 Od 1. januára 2013 došlo aj k najdôležitejším zmenám v zdravotnom poistení týkajúcich 

sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č. 252/2012 Z. 

z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších 

predpisov. 

 Za zárobkovú činnosť podľa tohto zákona sa považovala, ak osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovila 

inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej 

činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov 
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v znení neskorších predpisov okrem (t.j. s výnimkou) príjmov z dohody o brigádnickej práci 

študentov, z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového 

zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 a 65a zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poberateľov invalidného 

výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov 

starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, z dohody o pracovnej 

činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov 

a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného 

výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov 

starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku. 

 Z uvedeného vyplývalo a naďalej vyplýva, že  

a) príjmy z dohody o brigádnickej práci študentov  - t.j. bez zreteľa na ich výšku,   

b) príjmy z dohody o vykonaní práce v prípade  

1. poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia 

policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 a 65a 

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov,  

2. poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového 

zabezpečenia policajtov a vojakov,  

3. poberateľov starobného dôchodku alebo  

4. poberateľov invalidného dôchodku, 

c) príjmy z dohody o pracovnej činnosti v prípade 

1. poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia 

policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa 

osobitného predpisu,  

2. poberateľov invalidného výsluhového dôchodku 

z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,  

3. poberateľov starobného dôchodku alebo  

4. poberateľov invalidného dôchodku 

na účely zdravotného poistenia sa od 1. januára 2013 nepovažujú za príjmy zo závislej 

činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na túto skutočnosť z týchto príjmov z uvedených dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v prípade taxatívne vymedzených subjektov – 

fyzických osôb sa poistné na zdravotné poistenie neplatí. 
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Domnievame sa, že tak ako v prípade zdravotného poistenia podľa zákona č. 580/2004 

Z. z. o zdravotnom poistení139v znení neskorších predpisov by bolo vhodné opätovne zaviesť 

znížené sadzby poistného v prípade osôb so zdravotným postihnutím  do zákona č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, t.j. tak, ako to bolo v zákone NR SR 

č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov. Týmto spôsobom by sa 

osobám so zdravotným postihnutím – t.j. zamestnancom i SZČO – ako aj zamestnávateľom 

reálne zlepšila situácia na trhu práce a dosiahla by sa aj ich skutočná (reálna) rovnosť so 

zdravými zamestnancami a zdravými SZČO.  

V prípade zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu (t.j. v pracovnom pomere alebo aj 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – t.j. dohody o vykonaní 

práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov – v prípade dohôd 

ide o hodinovú minimálnu mzdu) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s ustanoveným 

týždenným pracovným časom má bezprostredný vplyv úprava výšky minimálnej mzdy aj na 

platenie poistného na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie, na zdravotné 

poistenie i príspevku na poistenie v nezamestnanosti (napr. od 1. januára 2022), t.j. na 

minimálny vymeriavací základ pre odvody do fondov za zamestnancov v pracovnom pomere 

s ustanoveným týždenným pracovným časom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu 

odmeňovaných mesačne vo výške minimálnej mzdy, ktorá je určená v sume 646 € mesačne 

alebo najmenej z hodinovej minimálnej mzdy, ktorá je určená v sume 3,713 € za hodinu (najmä 

v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).  

Najnižší vymeriavací základ zamestnanca v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov (od 1.1.2010) nie je taxatívne vymedzený. Vychádzajúc 

podporne zo Zákonníka práce140 v zmysle ktorého platí, že „zamestnávateľ je povinný 

poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu“141 a „mzda nesmie byť nižšia ako 

minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom“,142 (t.j. podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o 

minimálnej mzde v znení opatrenia MPSVR SR č. 352/2021 Z. z.), príjem zamestnanca za 

vykonanú prácu (t.j. vymeriavací základ zamestnanca zamestnaného na ustanovený týždenný 

pracovný čas, t.j. vo väčšine prípadov napr. 40 hod. týždenne) je mesačne najmenej vo výške 

minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, t.j. od 1.1.2022 do 

 
139 T.j. v pozícii zamestnancov je to znížená sadzba zo 4 % na 2 % a  zo strany zamestnávateľa z 10 % na 5 % 

a v prípade SZČO ide o zníženú sadzbu zo 14 % na 7 % - pozri § 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

v znení neskorších predpisov 
140 Pozri zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v  znení neskorších predpisov 
141 § 118 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v  znení neskorších predpisov 
142 § 119 ods. 1 zákona  č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v  znení neskorších predpisov 

 



91 
 

31.12.2022 je vo výške 646 € mesačne (zákon č.  663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení 

oznámenia MPSVR SR č. 352/2021 Z. z. – účinné od 1.1.2022). 

Najnižší (minimálny) vymeriavací základ od 1.1.2022 do 31.12.2022 je vo výške 646 

€ mesačne aj pre zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného 

z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, a pre mladistvého 

zamestnanca staršieho ako 16 rokov, ako aj pre zamestnanca, ktorý je poberateľom 

invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 70 %, aj ak ide o zamestnanca mladšieho ako 18 rokov, ktorý je invalidný, 

a ak ide aj o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov. 

Vymeriavací základ je mesačne najmenej suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu 

pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný 

čas podľa osobitného predpisu, t.j. podľa § 49 Zákonníka práce. Z uvedeného vyplýva, že 

v týchto prípadoch môže byť vymeriavací základ aj nižší ako 646 € mesačne, t.j. napr. iba 480 

€ mesačne v prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas (avšak len v prípade 

pracovného miesta prvého stupňa náročnosti práce), napr. len na 20 hodín týždenne, avšak ak 

by išlo o odmeňovanie v zmysle hodinovej minimálnej mzdy v prípade iba prvého stupňa 

náročnosti práce, minimálna hodinová mzda musí dosahovať výšku najmenej (tj. aspoň) 3,713 

€ za hodinu, tj. nemôže byť nižšia. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že je potrebné rešpektovať 

aj stupeň náročnosti pracovného miesta (v zmysle § 120 ods. 4 ZP v spojení s prílohou č. 1 ZP 

je šesť stupňov náročnosti).  

Najvyšší (maximálny) vymeriavací základ je určený na (celý) kalendárny rok – t.j. 

od 1. januára 2022 do 31.  decembra 2022. 

Od 1. januára 2022 najvyšší (maximálny) vymeriavací základ143 na účely sociálneho 

poistenia - t.j. nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, 

garančného poistenia, ako aj rezervného fondu solidarity sa zvýšil na 7-násobok jednej 

dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku (2020), 

ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku (2022), v ktorom sa platí uvedené poistné, t.j. 

na 7-násobok priemernej mzdy platnej v kalendárnom roku 2020. Uvedené platí pre 

zamestnanca, ako aj zamestnávateľa (a samozrejme aj pre SZČO a dobrovoľne poistené 

osoby). 

Z uvedeného vyplýva, že vymeriavací základ  zamestnanca je v úhrne mesačne 

najviac 

 
143 Pozri § 138 ods. 6, 7 a  9 zákona č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších prepisov 
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a) na platenie poistného na nemocenské poistenie v kalendárnom roku 7 - násobok 

jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil 

v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 

platí poistné na nemocenské poistenie144– t.j. od 1.1.2022 do 31.12.2022 v sume 7 

931 € mesačne a 

Výpočet: Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2020  je v sume  13 596 €. 

1/12 všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2020:  

13 596 € : 12 = 1 133 € 

7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2020:  

7 x 1 133 € = 7 931 € 

b) na platenie poistného na dôchodkové poistenie a na platenie poistného na poistenie 

v nezamestnanosti v kalendárnom roku 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného 

vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie 

v nezamestnanosti145 – t.j.  od 1.1.2022 do 31.12.2022 v sume 7 931 € mesačne. 

Výpočet:  Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2020 je v  sume  13 596 €. 

1/12 všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2020:  

13 596 € : 12 = 1 133 € 

7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2020:  

 7 x 1 133 € = 7 931 € 

  

Rozhodujúce obdobie v zmysle ustanovenia § 139 ods. 1 zákona o sociálnom poistení 

na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 a ods. 2 druhej 

vete zákona o sociálnom poistení, t.j. fyzickej osoby v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo 

na pravidelný mesačný príjem146 je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na 

nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie (t.j. starobné a invalidné poistenie)  

a poistné na poistenie v nezamestnanosti.  

Zároveň je potrebné upozorniť, že v prípade maximálneho vymeriavacieho základu 

na účely zdravotného poistenia od 1. januára 2017 došlo k významnej zmene, pretože sa 

zrušila naviazanosť na priemernú mzdu v hospodárstve SR a najvyššie poistné sa platí 

z dosiahnutého príjmu zo zárobkovej činnosti alebo z podnikania,147 a to bez horného 

 
144 § 138 ods. 6 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 285/2016 Z. z 
145 § 138 ods. 6 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení zákona č. 285/2016 Z. z. 
146 § 3 ods. 1 písm. a) a  ods. 2 a  3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
147 § 3 ods. 1 písm. a) a  ods. 2 a  3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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obmedzenia. Týmto došlo jednoznačne k posilneniu princípu celospoločenskej a najmä 

absolútnej solidarity, ktorá je základným princípom zdravotného poistenia.  Vo svojej  

podstate je vyjadrením, že človek je spoločenská  bytosť a vždy a za každých okolností svojou 

existenciou je v určitej miere odkázaný i na druhých, tj. je závislý na spolupatričnosti 

spoločnosti ako celku.  Absolútna solidarita je vyjadrením „každému rovnako“ a zároveň 

každému „podľa potrieb“, čo znamená, že poistenec s nízkym odvodom pojistného potrebuje 

finančne náročnú zdravotnú starostlivosť v prípade napr. onkologického ochorenia, a poistenec 

s vysokým odvodom pojistného náročnú zdravotnú starostlivosť nepotrebuje, ale využíva len 

preventívnu zdravotnú starostlivosť.148 

2.7.1.1 Tabuľky platenia poistného z  pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy 

s poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % , ktorý ešte nedovŕšil dôchodkový vek 

a s poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % od 1. januára 2022 do 31. decembra 

2022  

Tabuľka č. 1: 

PRACOVNÝ POMER NA ZÁKLADE PRACOVNEJ ZMLUVY 

S USTANOVENÝM TÝŽDENNÝM PRACOVNÝM ČASOM 

(NAJVIAC 40 HODÍN TÝŽDENNE, PRÍP. AJ MENEJ, NAPR. 38 HODÍN TÝŽDENNE) 

MEDZI 

POBERATEĽOM  INVALIDNÉHO  DÔCHODKU  PRIZNANÉHO  Z  DÔVODU  POKLESU  SCHOPNOSTI 

VYKONÁVAŤ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ NAJVIAC O 70 % (KTORÝ  EŠTE  NEDOVŔŠIL  DÔCHODKOVÝ   VEK) 

A ZAMESTNÁVATEĽOM 

poistné na poberateľ invalidného dôchodku priznaného 

z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť najviac o 70 % - 

s pravidelným mesačným príjmom 

zamestnávateľ 

nemocenské 

poistenie 

1,4 % 

0z vymeriavacieho základu 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j. 9,04 €  mesačne 

 

 

 

 

 

1,4 % 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy 

  od 1.1.2022  do 31.12.2022 

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j. 9,04 €  mesačne 

 

najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

 
148 MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v  Slovenskej republike 

s príkladmi. Šamorín: Heuréka, 2012, ISBN 978-80-89122-77-6, s. 167-168. 
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v úhrne najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931 € mesačne,  

t.j. 111,03 €  mesačne  

7 931 € mesačne, 

t.j. 111,03 €  mesačne  

starobné poistenie 4 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j. 25,84 €  mesačne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v úhrne najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

 7 931 € mesačne, 

t.j. 317,24 € mesačne 

 

14 %* 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca, ktorý nie je 

sporiteľ podľa zákona č. 

43/2004 Z. z. 

t.j. najmenej zo sumy 646 € 

mesačne, 

t.j. 90,44 € mesačne 

 

8,50 % (+ 5,50 %) z VZ 

zamestnanca, ktorý je 

sporiteľ podľa zákona č. 

43/2004 Z. z. 

t.j. 54,91 € + (35,53 €) 

 

najviac 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

 7 931 € mesačne 

t.j. 1 110,34 € mesačne 

 

invalidné poistenie 3 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022   

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j.19,38 €  mesačne 

 

 

 

 

 

 

v úhrne najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

 7 931 € mesačne, 

t.j. 237,93 € mesačne 

3 % 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022   

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j.19,38 € mesačne 

 

najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931 € mesačne, 

t.j. 237,93 € mesačne  

poistenie 

v nezamestnanosti 

1 % *** 

z vymeriavacieho základu 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

 zo sumy 646 € mesačne,  

1 %  

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 
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t.j. 6,46 €  mesačne 

 

 

 

 

 

v úhrne najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

 7 931 € mesačne, 

t.j. 79,31 € mesačne 

 

 zo sumy 646 € mesačne,  

t.j. 6,46 €  mesačne 

 

najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931 € mesačne, 

t.j. 79,31 €  mesačne 

preddavky na 

zdravotné poistenie 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

 

2 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej zo sumy  646 € mesačne,  

t.j. 12,92 € mesačne 

 

POZOR !  

–  

ak odpočítateľná položka je v zápornej 

výške, tak sa neuplatňuje****  

 

 

 

najviac  

n e u r č e n é  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

 

5 % 

z  vymeriavacieho  

základu  zamestnanca 

nezníženého 

o odpočítateľnú položku, 

najmenej zo sumy  646 € 

mesačne, 

t.j. 32,30 € mesačne 

 

najviac  

n e u r č e n é  

úrazové poistenie neplatí 0,8 %  

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy   

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

 zo sumy 646  € mesačne, t.j. 

5,16  €  mesačne 

 

najviac 

(z neobmedzeného) 

t.j. od 1.1.2022 do 31.12.2022 

aj z viac ako zo sumy   

7 931 € mesačne, 

napr. zo 7 990  €  mesačne 

garančné poistenie neplatí 0,25 %** 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1. 2022  do 31.12.2022  

zo  sumy  

646 € mesačne, t.j.  

1,61 € mesačne 
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od 1.1.2022 do 31.12.2022 

najviac  

zo sumy  

 7 931 € mesačne,  

t.j. 19,82 €  mesačne 

 

rezervný fond 

solidarity 

neplatí 4,75 % 

 z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy  

od 1.1. 2022 do 31.12.2022 

 zo sumy 646 € mesačne, t.j. 

30,68 €  mesačne 

 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

najviac  

zo sumy  

 7 931 € mesačne, 

t.j. 376,72 € mesačne 

 

 

Tabuľka č.2: 

PRACOVNÝ POMER NA ZÁKLADE PRACOVNEJ ZMLUVY  

S USTANOVENÝM TÝŽDENNÝM PRACOVNÝM ČASOM 

(NAJVIAC 40 HODÍN TÝŽDENNE, PRÍP. AJ MENEJ, NAPR. 38 HODÍN TÝŽDENNE) 

MEDZI 

POBERATEĽOM  INVALIDNÉHO  DÔCHODKU  PRIZNANÉHO  Z  DÔVODU  POKLESU  SCHOPNOSTI 

VYKONÁVAŤ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ O VIAC AKO 70 %  A ZAMESTNÁVATEĽOM 

poistné na poberateľ invalidného dôchodku priznaného 

z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť o viac ako 70 % -    

s pravidelným mesačným príjmom 

zamestnávateľ 

nemocenské 

poistenie 

1,4 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j. 9,04 €  mesačne 

 

 

 

 

 

v úhrne najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931 € mesačne,  

t.j. 111,03 €  mesačne  

1,4 % 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy 

  od 1.1.2022  do 31.12.2022 

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j. 9,04 €  mesačne 

najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931 € mesačne, 

t.j. 111,03 €  mesačne  

starobné poistenie 4 % 14 %* 
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z vymeriavacieho základu 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j.  

25,84 €  mesačne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v úhrne najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

 7 931 € mesačne, 

t.j. 317,24 € mesačne 

 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca, ktorý nie je 

sporiteľ podľa zákona č. 

43/2004 Z. z. 

t.j. najmenej zo sumy 646 € 

mesačne, 

t.j. 90,44 € mesačne 

 

8,50 % (+ 5,50 %) z VZ 

zamestnanca, ktorý je 

sporiteľ podľa zákona č. 

43/2004 Z. z. 

t.j. 54,91 € + (35,53 €) 

 

najviac 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

 7 931 € mesačne 

t.j. 1 110,34 € mesačne 

 

invalidné poistenie 3 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022   

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j.19,38 €  mesačne 

 

 

 

 

 

 

v úhrne najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

 7 931 € mesačne, 

t.j. 237,93 € mesačne 

3 % 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 
najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022   

zo sumy 646 € mesačne, 

 t.j.19,38 €  mesačne 

 

najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931 € mesačne, 

t.j. 237,93 € mesačne 

poistenie 

v nezamestnanosti 
•                   P O Z O R !*** 

(od 1.8.2006) 

neplatí 

•         P O Z O R 

!*** 

(od 1.8.2006) 

neplatí 

preddavky na 

zdravotné poistenie 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

2 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej zo sumy  646 € mesačne,  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

5% 

z  vymeriavacieho  

základu  zamestnanca 
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t.j. 12,92 € mesačne 

 

POZOR !  

–  

ak odpočítateľná položka je v zápornej 

výške, tak sa neuplatňuje****  

 

 

 

najviac  

n e u r č e n é 

nezníženého 

o odpočítateľnú položku,  

najmenej zo sumy  646 € 

mesačne, 

t.j. 32,30 € mesačne 

 

najviac  

n e u r č e n é 

úrazové poistenie neplatí 0, 8 %  

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy   

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

 zo sumy 646  € mesačne, t.j. 

5,16  €  mesačne 

 

najviac 

(z neobmedzeného) 

t.j. od 1.1.2022 do 31.12.2022 

aj z viac ako zo sumy   

7 931 € mesačne, 

napr. zo 7 990  €  mesačne 

garančné poistenie neplatí 0,25 %** 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022  do 31.12.2022 

zo  sumy  

646 € mesačne, t.j.  

1,61 € mesačne 

 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

najviac  

zo sumy  

 7 931 € mesačne,  

t.j. 19,82 €  mesačne 

 

rezervný fond 

solidarity 

neplatí 4,75 % 

 z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy  

od 1.1. 2022 do 31.12.2022 

 zo sumy 646 € mesačne, t.j. 

30,68 €  mesačne 

 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

najviac  

zo sumy  
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 7 931 € mesačne, 

t.j. 376,72 € mesačne 

 

*Sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca (ZA), ktorý nie je sporiteľ 
podľa zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  

P O Z O R   Z M E N A ! 

SP – ak je ZA sporiteľ a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok  = 
ZĽ od 1. 1. 2022  do 31. 12. 2022 platí za zamestnanca, ktorý je takýmto sporiteľom  8,50 % 

z vymeriavacieho základu na starobné poistenie podľa § 131 ods. 2 písm. b) bod 7. zákona č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. a 5,50 % na starobné dôchodkové sporenie 
podľa zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z. 
** V zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení zákona č. 
310/2006 Z. z. povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v § 7 ods. 1 písm. a) a d) a v 
§ 7 ods. 2 tohto zákona, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého 

nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
***V prípade, ak  fyzická osoba má priznaný invalidný dôchodok (bez zreteľa na pokles zárobkovej 
schopnosti, t.j. najviac o 70 %, resp. aj o viac ako 70 %) a dovŕšila dôchodkový vek, poistenie v 
nezamestnanosti sa na ňu  (od 1. januára 2012) nevzťahuje. 
**** POZOR ! Od 1.12015 je zavedená tzv. odpočítateľná položka pre poistné na zdravotné poistenie 

v prípade zamestnancov len  

• v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy,  

• v štátnozamestnaneckom pomere, 

• v služobnom pomere alebo  

• v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o  štátnej službe 
príslušníkov Policajného zboru, atď. – t.j. policajti, hasiči, colníci, sudcovia, prokurátori, atď.).  

P O Z O R !  

 Tzv. odpočítateľná položka neplatí na účely dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru -  t.j. na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu 

o brigádnickej práci študentov . 

Najvyššia suma odpočítateľnej položky je v prípade zamestnancov pracujúcich za minimálnu 

mzdu, ktorá bola od 1. januára do 31. decembra 2015 vo výške 380 € mesačne, t.j. odpočítateľná 

položka bola a naďalej je tiež (najviac) v sume 380 € mesačne (4 560 € za celý kalendárny rok 2015, 
kalendárny rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a tiež aj za kalendárny rok 2021 i 2022). To znamená, že 
tieto subjekty, t.j. zamestnanci, ani zamestnávatelia v rozhodujúcom období (t.j. v kalendárnom roku 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021) neplatili žiadne poistné na zdravotné poistenie, pretože si 
z vymeriavacieho základu v sume 380 € mesačne odpočítavali celú najvyššiu sumu vo výške 380 € 

mesačne (v prípade preddavku na zdravotné poistenie - § 16 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení 
zákona č. 364/2014 Z. z.), t.j. poistné na zdravotné poistenie bolo 0 € mesačne (tabuľky č. 1, 3 až 5).  

V prípade, ak vymeriavací základ uvedených subjektov (t.j. hrubá mzda, príjem) bol nižší ako 

380 € mesačne, odpočítateľná položka bola vo výške tohto príjmu (§ 16 ods. 18 prvá veta zákona č. 
580/2004 Z. z. v znení zákona č. 364/2014 Z. z.), t.j. poistné na zdravotné poistenie aj v tomto prípade 
bolo 0 € mesačne (tabuľka č. 2).  

Výška odpočítateľnej položky s rastúcou (hrubou) mzdou (vymeriavacím základom) 
v rozhodujúcom období (t.j. v kalendárnom roku 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020 i 2021) sa 

znižovala o dvojnásobok časti mzdy (t.j. tej časti mesačného vymeriavacieho základu), ktorá bola vyššia 

ako 4 560 € (§ 13a ods. 3), t.j. ktorá bola vyššia ako 380 € mesačne (§ 16 ods. 17 veta zákona č. 
580/2004 Z. z. v znení zákona č. 364/2014 Z. z.).  
 Je potrebné zdôrazniť, že uvedená tzv. odpočítateľná položka platí od 1. januára 2018 už len 

v prípade vymeriavacieho základu zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o  zdravotnom 
poistení v znení neskorších predpisov).  
 Zároveň platí, že odpočítateľná položka v zápornej výške sa vôbec neuplatňuje (§ 13a ods. 6 
zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
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POZOR ! 

 Od 1. januára 2018  došlo k významnej zmene z dôvodu, že v prípade zamestnávateľa sa už 

tzv. odpočítateľná položka neuplatňuje, t.j. vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ 

jeho zamestnanca neznížený o odpočítateľnú položku podľa § 13a, ak v § 13 ods. 5 zákona č. 580/2004 
Z. z. v znení neskorších predpisov nie je ustanovené inak (§ 13 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení 
zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). (Pozri príklad).Uvedené platí aj od 1. januára 
2021. 

Ak bola (hrubá) mzda (vymeriavací základ) v rozhodujúcom období (t.j. v kalendárnom roku 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021) vo výške najmenej 6 840 € (t.j. aspoň 570 € mesačne), 
odpočítateľná položka bola 0 € mesačne. To znamená, že zamestnanci v pracovnom pomere (na 
základe pracovnej zmluvy), štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom 

pracovnom vzťahu, ktorí zarobili viac ako 569 € mesačne, t.j. najmenej 570 € mesačne, odpočítať si 

už nemohli nič, pretože odpočítateľná položka bola 0 € a naďalej boli povinní (riadne) platiť poistné 
na zdravotné poistenie zo svojej (hrubej) mzdy (ako do 31.12.2014), t.j. z vymeriavacieho základu, 

ktorý bol najmenej (aspoň) 570 € mesačne.  Uvedené platí aj pre kalendárny rok 2022. 

Vzhľadom na to, od 1.1.2022 (ako aj od 1.1.2015, od 1.1.2016, od 1.1.2017,  od 1.1.2018, od 
1.1.2019 i od 1.1.2020) poistné zamestnanca na zdravotné poistenie (4 % z 646 €) je najmenej v sume 

25,84 € mesačne (resp. v prípade osoby so zdravotným postihnutím najmenej 12,92 € mesačne, t.j. 2 % 
zo 646 €) a poistné zamestnávateľa na zdravotné poistenie (10 % z 646 €) za tohto zamestnanca je 

najmenej v sume 64,60 € mesačne (resp. v prípade osoby so zdravotným postihnutím najmenej 32,30 € 
mesačne, t.j. 5 % zo 646 €). Z uvedeného vyplýva, že tzv. odpočítateľná položka sa už neuplatňuje. 
 

Výpočet sumy odpočítateľnej položky (OP) od 1.1.2018 len v prípade zamestnanca:  

OP = 380 € - /( VZ – 380 €) x 2/  

Výpočet (nového) vymeriavacieho základu zníženého o sumu odpočítateľnej položky (NVZ), z ktorého 

sa platí (znížené) poistné na zdravotné poistenie, t.j.  v rozpätí od 381 € najviac do 569 € mesačne: 

NVZ = VZ – OP 

NVZ = VZ - [/380 € - /( VZ – 380 €) x 2/]  
 

Príklad č. 1 (k tabuľke č. 2): 
Zamestnanec má (hrubú) mzdu (t.j. mesačný vymeriavací základ) vo výške 480 € mesačne, 

odpočítateľná položka je vo výške 180 € a vymeriavací základ zamestnanca sa znižuje o  180 €, takže 
nový vymeriavací základ zamestnanca po uplatnení odpočítateľnej položky je vo výške 300 €. Tento 

zamestnanec zaplatí po novom od 1. januára 2022  (vo februári 2022 za mesiac január 2022) poistné 
na zdravotné poistenie len zo sumy (t.j. z nového vymeriavacieho základu vo výške) 300 € mesačne, t.j. 
12 € mesačne (4 %), takže poistné na zdravotné poistenie sa mu zníži o  7,20 € mesačne.  
Výpočet: 
480 € - vymeriavací základ zamestnanca (t.j. hrubá mzda) 
OP = 380 € - /(480 € - 380 €) x 2/ 
OP = 380 € - /100 € x 2/ = 380 € - 200 € = 180 €  
NVZ = 480 € - 180 € = 300 € 
 

Príklad č. 2 (k tabuľkám č. 1, 3, 4 a 5): 
Zamestnanec má (hrubú) mzdu (t.j. najnižší mesačný vymeriavací základ od 1.1.2022 – t.j. 

minimálnu mzdu) vo výške 646 € mesačne, odpočítateľná položka je vo výške - 20 €. Tento zamestnanec 

zaplatí po novom od 1. januára 2022 (vo februári 2022 za mesiac január 2022) poistné na zdravotné 
poistenie zo sumy (t.j. z nového vymeriavacieho základu vo výške) 646 € mesačne, t.j. 25,84 € mesačne 
(4 %), pretože odpočítateľná položka je v zápornej výška a vzhľadom na to sa neuplatňuje. 
Výpočet: 
646 € - vymeriavací základ zamestnanca (t.j. hrubá mzda) 
OP = 380 € - /(646 € - 380 €) x 2/  
OP = 380 € - 532 € = - 152 € ;  t.j. odpočítateľná položka je v zápornej výške a vzhľadom na to sa 

neuplatňuje. 
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Naďalej platí, že zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie 

svojich potrieb iba výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej 

činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov.   

V prípade, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom môže výnimočne uzatvoriť 

dohodu o vykonaní práce (ktorá nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, pričom do 

rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na 

základe inej dohody o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú 

druhom práce môže výnimočne uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti (v rozsahu najviac, 

t.j. maximálne 10 hodín týždenne) a dohodu o brigádnickej práci študentov. 

 Od 1. júla 2018 došlo opätovne k zmene149 a zamestnancom na účely dôchodkového 

poistenia (t.j. starobného a invalidného poistenia) sa rozumie fyzická osoba v právnom 

vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 

a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, okrem (t.j. 

s výnimkou) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a 

tohto zákona, ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 cit. zákona 

z tejto dohody nepresiahne sumu podľa § 4 odseku 5 cit. zákona, t.j. 200 €.  

 Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia (t.j. starobného a invalidného 

poistenia) je naďalej aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody, ktorý jej zakladá 

právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, okrem (t.j. s výnimkou) fyzickej osoby 

v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a tohto zákona, ak mesačný 

príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 cit. zákona z tejto dohody nepresiahne sumu podľa 

§ 4 odseku 5 cit. zákona, t.j. 200 €, ako aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe 

dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na 

pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 

1 písm. b) cit. zákona, t.j. poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného 

dôchodku (účinné od 1. júla 2018), invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku a dovŕšila 

dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku, okrem (s výnimkou) fyzickej osoby 

v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a cit. zákona, ak mesačný 

 
149 Pozri zákon č. 461/2003 Z. z. v  znení zákona č. 266/2017 Z. z. – účinný od 1. januára 2018  
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príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 cit. zákona z tejto dohody nepresiahne sumu 

podľa § 4 ods. 5 cit. zákona, t.j. sumu 200 €.  

 Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej 

osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej 

činnosti zaniká priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku (účinné 

od 1. júla 2018), invalidného dôchodku, alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa 

osobitného predpisu, ako aj dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku 

podľa osobitného predpisu.150  

 Z uvedeného vyplýva, že ak sa fyzickej osobe prizná starobný dôchodok, predčasný 

starobný dôchodok (účinné od 1. júla 2018), invalidný dôchodok, alebo invalidný výsluhový 

dôchodok podľa osobitného predpisu, alebo aj výsluhový dôchodok a dovŕši aj dôchodkový 

vek podľa osobitného predpisu, týmto dňom jej zaniká povinné nemocenské poistenie 

i poistenie v nezamestnanosti. Vzhľadom na to, takáto fyzická osoba – zamestnanec na 

základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá je 

poberateľom uvedených dôchodkov nie je povinná platiť ani poistné na nemocenské 

poistenie, ani poistné na poistenie v nezamestnanosti a tieto povinnosti nemá ani jej 

zamestnávateľ, t.j. fyzická alebo právnická osoba. 

 Z uvedeného vyplýva, že poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného 

dôchodku, invalidného dôchodku, alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa 

osobitného predpisu, ako aj výsluhového dôchodku a po dovŕšení dôchodkového veku podľa 

osobitného predpisu, ktorí sú zamestnaní na základe dohody o pracovnej činnosti alebo 

dohody o vykonaní práce, ak ich príjem zo zárobkovej činnosti na základe jednej z 

uvedených dohôd nepresiahne sumu 200 € mesačne, od 1. júla 2018 nie sú povinní platiť 

poistné do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie a túto povinnosť nemajú ani ich 

zamestnávatelia.  

 Od 1. júla 2018 platí, že fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody 

o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá je fyzickou osobou uvedenou v § 4 

ods. 1 písm. b) cit. zákona, t.j. je poberateľom  

a) starobného dôchodku,  

b) predčasného starobného dôchodku,  

c) invalidného dôchodku,  

d) výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek,  

 
150 § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v  znení neskorších predpisov 
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e) invalidného výsluhového dôchodku,  

má právo  na účely § 4 ods. 2 cit. zákona, t.j. na dôchodkové poistenie určiť dohodu, na 

základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak 

mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 cit. zákona z ňou určenej dohody 

nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5 cit. zákona, t.j. 200 €, ak jej právny vzťah zakladá právo na 

pravidelný mesačný príjem alebo ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 

2 a 3 cit. zákona z ňou určenej dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5 cit. zákona, t.j. 200 

€, ak jej právny vzťah zakladá právo na nepravidelný príjem.  

 Fyzická osoba, ktorá si chce uplatniť právo na určenie dohody podľa prvej vety, je 

povinná určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu.151  

 Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody 

o pracovnej činnosti (§ 227a ods. 2 cit. zákona) je povinná   

a) písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení tohto práva podľa § 227a ods. 1 cit. 

zákona, 

b) písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo 

podľa § 227a ods. 1 cit. zákona, 

c) predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si právo podľa § 227a ods. 1 

cit. zákona súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom 

mesiaci.  

 

2.7.1.2   Tabuľky platenia poistného z dohody o vykonaní práce alebo z dohody o pracovnej 

činnosti s poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % , ktorý ešte nedovŕšil 

dôchodkový vek a s poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu 

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % od 1. januára 

2022 do 31. decembra 2022 – rozhodujúca je forma odmeňovania pravidelným alebo 

nepravidelným príjmom a najmä výška mesačnej odmeny – najviac vo výške 200 € 

alebo viac ako 200 €. 

Tabuľka č. 3: Dohoda o vykonaní práce (§ 226 ZP) alebo dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a ZP) 
v prípade poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku, poberateľa 

invalidného dôchodku, poberateľa výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a  poberateľa 
invalidného výsluhového dôchodku s pravidelným mesačným príjmom najviac vo výške 200 €  alebo 

 
151 § 227a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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s nepravidelným príjmom, ak priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 200 €  (t.j. najviac vo výške 
200 € mesačne):  

 

DOHODA  O VYKONANÍ PRÁCE  

ALEBO 

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI  

A  

POBERATEĽ STAROBNÉHO DÔCHODKU, POBERATEĽ  PREDČASNÉHO  STAROBNÉHO DÔCHODKU, 

POBERATEĽ  INVALIDNÉHO DÔCHODKU,  POBERATEĽ VÝSLUHOVÉHO DÔCHODKU, KTORÝ DOVŔŠIL 

DÔCHODKOVÝ VEK,  POBERATEĽ  INVALIDNÉHO VÝSLUHOVÉHO DÔCHODKU  

S PRAVIDELNÝM  MESAČNÝM  PRÍJMOM  ALEBO S NEPRAVIDELNÝM PRÍJMOM, AK PRIEMERNÝ 

MESAČNÝ PRÍJEM NEPRESIAHNE SUMU 200 € (t.j. vo výške najviac 200 € mesačne)  

A 

PLATENIE POISTNÉHO 

OD 1.1.2022  DO 31.12.2022 

poistné na zamestnanec – s pravidelným 

mesačným príjmom  alebo 

s nepravidelným príjmom (cca 0 %) 

zamestnávateľ 

 

(cca 1,05 %) 

 

nemocenské 

poistenie 

 

neplatí 

 

neplatí 

 

 

starobné poistenie 

  

 neplatí 

 

 

neplatí 

 

 

invalidné poistenie 

 

neplatí 

 

 

neplatí 

poistenie 

v nezamestnanosti 

 

neplatí 

 

 

neplatí 

 

preddavky na 

zdravotné 

poistenie**** 

 

neplatí 

 

P O Z O R ! 

Poberateľ predčasného starobného 

dôchodku naďalej platí ! 

(pozri poznámku – posledný bod 3.) 
 

4 %  

z vymeriavacieho základu 

najmenej  

zo sumy  3,713  € za hodinu 

 

najviac 

neurčené 

 

neplatí 

 

P O Z O R ! 

Poberateľ predčasného starobného 

dôchodku naďalej platí ! (pozri 

poznámku – posledný bod 3.) 
10 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej  

zo sumy  3,713  € za hodinu 

 

najviac 

neurčené 

úrazové poistenie neplatí 0,8 %  

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy   

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

 (zo sumy  
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3,713  € za hodinu) 

 

najviac 

(z neobmedzeného) 

t.j. od 1.1.2022 do 31.12.2022 

aj z viac ako zo sumy   

7 931 € mesačne, 

napr. z 7 990  €  mesačne 

garančné poistenie neplatí 0,25 %*** 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1. 2022 do 31.12.2022 

 (zo  sumy  

3,713  € za hodinu) 

 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

najviac  

zo sumy  

7 931 € mesačne,  

t.j.19,82 €  mesačne 

rezervný fond 

solidarity 

neplatí neplatí 

 

Tabuľka č. 4: Dohoda o vykonaní práce (§ 226 ZP) alebo dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a ZP) 
v prípade poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku, poberateľa 

invalidného dôchodku, poberateľa výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a  poberateľa 

invalidného výsluhového dôchodku s pravidelným mesačným príjmom vo výške viac ako 200 €  alebo 
s nepravidelným príjmom, ak priemerný mesačný príjem presiahne sumu 200 € (t.j. vo výške viac ako 
200 € mesačne):  

DOHODA  O VYKONANÍ PRÁCE  

ALEBO 

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI  

A  

POBERATEĽ  STAROBNÉHO DÔCHODKU, POBERATEĽ  PREDČASNÉHO  STAROBNÉHO DÔCHODKU, 

POBERATEĽ  INVALIDNÉHO DÔCHODKU,  POBERATEĽ VÝSLUHOVÉHO DÔCHODKU, KTORÝ DOVŔŠIL 

DÔCHODKOVÝ VEK,  POBERATEĽ  INVALIDNÉHO VÝSLUHOVÉHO DÔCHODKU  

S PRAVIDELNÝM  MESAČNÝM  PRÍJMOM  ALEBO S NEPRAVIDELNÝM PRÍJMOM, AK PRIEMERNÝ 

MESAČNÝ PRÍJEM PRESIAHNE SUMU 200 € (t.j. vo výške viac ako 200 € mesačne)  

A 

PLATENIE POISTNÉHO 

OD 1.1.2022  DO 31.12.2022 

poistné na zamestnanec – s pravidelným 

mesačným príjmom  

alebo s nepravidelným príjmom  

(cca 7 %)  

 

zamestnávateľ 

(cca 22,8 %) 

 

nemocenské 

poistenie 

neplatí 

(§ 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. 

z. v znení zákona č. 266/2017 Z. z .) 

neplatí 

(§ 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 

461/2003 Z. z. v znení zákona č. 

266/2017 Z. z .) 

 platí platí 
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starobné poistenie 4 % 

z vymeriavacieho základu 

(t.j. z rozdielu medzi mesačným príjmom 

alebo priemerným mesačným príjmom 

z tohto právneho vzťahu a sumou 200 € - 

§ 139c ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. 

v znení zákona č. 266/2017 Z. z.) 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

(zo sumy 3,713  € za hodinu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v úhrne najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931  € mesačne, 

t.j. 317,24 € mesačne 

14 %* 

z vymeriavacieho základu  

(t.j. z rozdielu medzi mesačným 

príjmom alebo priemerným 

mesačným príjmom z tohto 

právneho vzťahu a sumou 200 € - § 

139c ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. 

v znení zákona č. 266/2017 Z. z.) 

zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ 

podľa zákona č. 43/2004 Z. z. 

(t.j. najmenej zo sumy  

3,713  € za hodinu) 

 

8,50 % (+ 5,50 %) z VZ 

zamestnanca, ktorý je sporiteľ 

podľa zákona č. 43/2004 Z. z. 

 

najviac 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931 € mesačne 

t.j. 1 110,34 € mesačne 

resp. 674,13 € + (436,20 €) 

mesačne 

 

invalidné poistenie 

platí 

3 % 

z vymeriavacieho základu 

(t.j. z rozdielu medzi mesačným príjmom 
alebo priemerným mesačným príjmom 

z tohto právneho vzťahu a sumou 200 € - 

§ 139c ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. 

v znení zákona č. 266/2017 Z. z.) 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022   

(zo sumy 3,713 € za hodinu) 

 

 

 

 

v úhrne najviac 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy 

7 931 € mesačne, 

t.j. 237,93 € mesačne 

platí 

3 % 

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 
(t.j. z rozdielu medzi mesačným 

príjmom alebo priemerným 

mesačným príjmom z tohto 

právneho vzťahu a sumou 200 € - § 

139c ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. 

v znení zákona č. 266/2017 Z. z.) 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1.2022 do 31.12.2022   

(zo sumy 3,713  € za hodinu) 

  

najviac  

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

zo sumy   

7 931 € mesačne, 

t.j. 237,93 € mesačne 

poistenie 

v nezamestnanosti 

neplatí 

(§ 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. 

z. v znení zákona č. 266/2017 Z. z .) 

neplatí 

(§ 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 

461/2003 Z. z. v znení zákona č. 

266/2017 Z. z .) 

preddavky    
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na 

zdravotné 

poistenie**** 

neplatí 

 

P O Z O R ! 

Poberateľ predčasného starobného 

dôchodku naďalej platí ! 

 

 

4 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej  

zo sumy  3,713  € za hodinu 

 

najviac  

neurčené 

neplatí 

 

P O Z O R ! 

Poberateľ predčasného starobného 

dôchodku naďalej platí !  

10 % 

z vymeriavacieho základu 

najmenej  

zo sumy  3,713  € za hodinu 

 

 

 

najviac  

neurčené 

úrazové poistenie neplatí 0,8 %  

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy   

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

 (zo sumy  

3,713  € za hodinu) 

 

najviac 

(z neobmedzeného) 

t.j. od 1.1.2022 do 31.12.2022 

aj z viac ako zo sumy   

7 931 € mesačne, 

napr. z 7 990  €  mesačne 

garančné poistenie neplatí 0,25 %***  

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy 

od 1.1. 2022  do 31.12.2022 

 (zo  sumy 3,713  € za hodinu) 

 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 

najviac  

zo sumy  

7 931 € mesačne,  

t.j. 19,82 €  mesačne 

rezervný fond 

solidarity 

neplatí 

 

platí 

4,75 %  

z vymeriavacieho základu 

zamestnanca 

najmenej z min. mzdy  

od 1.1. 2022 do 31.12.2022 

 (zo sumy 3,713  € za hodinu) 

 

najviac  

zo sumy  

7 931 € mesačne, 
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t.j. 376,72 € mesačne 

 

2.7.2 Dávky sociálneho poistenia 

Osobám so zdravotným postihnutím vzniká nárok na všetky dávky nemocenského 

poistenia, dôchodkového poistenia, najmä na pozostalostné dávky (t.j. na vdovský, vdovecký 

a sirotský dôchodok), na dávku v nezamestnanosti, na dávku garančného poistenia a aj na 

dávky úrazového poistenia na základe zákonom stanovených podmienok.   

Osoby so zdravotným postihnutím, ak sú zamestnané ako zamestnanci v pracovnom 

pomere počas obdobia prvých desiatich dní v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti im 

vzniká nárok na náhradu príjmu152 a od 11. dňa im vzniká nárok na dávku nemocenského 

poistenia, a to na nemocenské.153  V prípade, že majú postavenie samostatne  zárobkovo činnej 

osoby (ďalej len „SZČO“) od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti im vzniká nárok na 

nemocenské. 

Taktiež im vzniká nárok na ošetrovné,154 tehotenské155 i materské156 bez zreteľa na 

status, t.j. či sú v postavení zamestnanca alebo SZČO. V pozícii zamestnanca majú nárok aj  na 

vyrovnávaciu dávku157 pri preradení počas tehotenstva na inú prácu z dôvodu, že prácu, ktorú 

predtým žena – poistenkyňa – osoba so zdravotným postihnutím vykonávala, je pre tehotné 

ženy zakázaná alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a pri preradení 

dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem alebo náhradu príjmu ako pri práci, ktorú 

vykonávala pred preradením. 

V súvislosti s dávkami nemocenského poistenia je potrebné upozorniť na skutočnosť, že 

poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne alebo celodenne stará o dieťa do dovŕšenia 

11. roku veku alebo sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a ide 

o dieťa do dovŕšenia jeho 18. roku veku, a to po dobu 14 dní od vzniku potreby osobného 

a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti z dôvodu, že 

dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo predškolské zariadenie alebo zariadenie 

sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa 

navštevuje boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené 

 
152 Zákon č. 462/2003 Z. z. o  náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov 
153 § 30 až 38 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
154 § 39 až 43 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
155 § 47a až 47c zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
156 § 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
157 § 44 až 47 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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karanténne opatrenie,  alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej 

nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti 

zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.158 

V prípade, ak fyzické osoby uvedené v § 16 a 17 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov, tzv. poškodení utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich 

zistila choroba z povolania, majú nárok na úrazové dávky. 

S poklesom zárobkovej schopnosti súvisí poskytovanie obligatórnych dávok, a to 

úrazovej renty a jednorazového vyrovnania a aj fakultatívnych dávok, ktorými môže byť 

pracovná rehabilitácia a rehabilitačné a rekvalifikácia a rekvalifikačné.  

Nárok na úrazovú rentu159 ako obligatórnu peňažnú dávku úrazového poistenia má 

poškodený160 v prípade, ak má viac ako 40 % pokles  schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť 

zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení 

v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a nedovŕšil dôchodkový vek  alebo  

mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.161 

Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu v období, počas ktorého má nárok na úrazový 

príplatok, na rehabilitačné alebo rekvalifikačné. Taktiež nemá nárok na úrazovú rentu 

ani  období, počas ktorého sa mu neposkytuje rehabilitačné alebo rekvalifikačné z dôvodu jeho 

neúčasti na pracovnej rehabilitácii alebo rekvalifikácii bez vážneho dôvodu uznaného 

Sociálnou poisťovňou alebo v ktorom maril priebeh pracovnej rehabilitácie alebo 

rekvalifikácie.162 

 Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje v súvislosti s plnením pracovných úloh 

alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, alebo v priamej 

súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Pokles 

pracovnej schopnosti sa opätovne posúdi, ak sa predpokladá zmena vo vývoji pracovnej 

schopnosti. Pri posudzovaní poklesu pracovnej schopnosti sa neprihliada na zdravotné 

postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok  podľa zákona 

č. 382/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.163 

 
158 § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
159 § 88 až 89a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
160 § 16 a  17 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, t.j. napr. fyzická osoba 

v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, ale aj žiak strednej školy, študent vysokej školy, 

ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z  povolania pri praktickom vyučovaní v  období odbornej 

(výrobnej)  praxe, dobrovoľný člen horskej služby, dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža, atď.  
161 § 88 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
162 § 88 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
163 § 88 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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Suma úrazovej renty sa určuje ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % 

denného vymeriavacieho základu poškodeného a koeficientu určeného ako podiel čísla 

zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.164 

V prípade, ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok, znižuje sa suma 

úrazovej renty o sumu tohto dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v zníženej sume aj vtedy, 

ak zanikol nárok na výplatu dôchodkovej dávky. Na zníženie úrazovej renty je rozhodujúca 

výška sumy dôchodku, na ktorú má poškodený nárok ku dňu priznania úrazovej renty, a ak bol 

dôchodok priznaný po priznaní úrazovej renty, rozhodujúca je výška sumy dôchodku, na ktorú 

má nárok ku dňu jeho priznania. 

V prípade, ak u poškodeného došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu toho 

istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania, doterajšia suma úrazovej renty sa 

upraví v pomere novej percentuálnej miery poklesu pracovnej schopnosti k doterajšej 

percentuálnej miere poklesu pracovnej schopnosti odo dňa zmeny poklesu pracovnej 

schopnosti. 

Pri opätovnom vzniku nároku na úrazovú rentu z dôvodu toho istého pracovného úrazu 

alebo tej istej choroby z povolania sa suma úrazovej renty určí z denného vymeriavacieho 

základu, z ktorého bola určená jej suma pri prvom vzniku nároku vynásobená koeficientom 

určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom znovu vznikol nárok na úrazovú rentu, 

a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, 

v ktorom vznikol nárok na úrazovú rentu prvýkrát. 

V prípade, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent 

z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, vypláca sa iba jedna úrazová 

renta, a to tá, ktorej výška sumy je vyššia alebo najvyššia. Ak sú splnené podmienky nároku na 

výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, zníži 

sa suma úrazovej renty určenej ako súčet percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti 

z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania o sumu invalidného 

dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v sume zníženej o sumu invalidného dôchodku aj vtedy, 

ak zanikol nárok na jeho výplatu.  

Suma úrazovej renty nesmie byť vyššia ako suma zodpovedajúca 100 % poklesu 

pracovnej schopnosti. 

 
164 § 89 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom 

priznania predčasného starobného dôchodku. 

Poškodená osoba má nárok na obligatórnu, jednorazovú peňažnú dávka úrazového 

poistenia, a to na jednorazové vyrovnanie,165 ak v dôsledku pracovného úrazu alebo 

choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %, alebo 

jej zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok 

na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo jej 

nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku 

alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti 

najmenej 10 %. 

Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného 

vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho 

percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100. 

Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné166sú fakultatívne dávky úrazového poistenia. 

Pri pracovnej rehabilitácii ide v podstate o výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti 

na výkon doterajšej činnosti poškodeného alebo jeho inej vhodnej činnosti, ktorou sa rozumie 

činnosť zamestnanca zodpovedajúca zdravotnej spôsobilosti na prácu s prihliadnutím na vek, 

pracovné schopnosti a na kvalifikáciu.  

Základnou podmienkou na poskytnutie pracovnej rehabilitácie je pokles pracovnej 

schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a predpoklad 

na základe posudku posudkového lekára na jeho opätovné zaradenie do pracovného procesu.  

 Pracovnú rehabilitáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa u zamestnávateľa, 

v zdravotníckom zariadení  alebo v inom odbornom zariadení na poskytovanie pracovnej 

rehabilitácie na základe písomnej dohody, ktorá obsahuje najmä zameranie, rozsah a náklady 

spojené s poskytovaním pracovnej rehabilitácie. Všetky náklady spojené s pracovnou 

rehabilitáciou, súčasťou ktorých sú aj výdavky na stravovanie, ubytovanie a cestovné výdavky 

podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov uhrádza 

Sociálna poisťovňa.  

 Doba poskytovania pracovnej rehabilitácie z dôvodu toho istého pracovného úrazu 

alebo tej istej choroby z povolania je najviac šesť mesiacov. V odôvodnených prípadoch možno 

fakultatívne pracovnú rehabilitáciu poskytnúť aj po uplynutí tohto obdobia, najviac však 

 
165 § 90 až 91 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

 
166 § 95 a  96 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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v rozsahu ďalších šiestich mesiacov za predpokladu, že poškodený opätovne získa pracovnú 

schopnosť na výkon jeho doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti.  

Pracovnú rehabilitáciu možno prerušiť z vážnych dôvodov poškodeného na základe 

jeho písomnej žiadosti, pričom obdobie prerušenia pracovnej rehabilitácie sa do obdobia 

šiestich mesiacov nezapočítava.  

Pracovná rehabilitácia sa neposkytuje poškodenému, ktorý je poberateľom starobného 

dôchodku.  

Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné. 

Z uvedeného vyplýva, že základnou podmienkou na vznik nároku na rehabilitačné, je 

poskytovanie pracovnej rehabilitácie poškodenému.  

Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie s výnimkou dni, 

v ktorých sa poškodený nezúčastnil pracovnej rehabilitácie bez vážneho dôvodu uznaného 

Sociálnou poisťovňou alebo v ktorých maril priebeh pracovnej rehabilitácie, počas ktorých mal 

poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo 

nárok na nemocenské a úrazový príplatok, alebo počas ktorých bola pracovná rehabilitácia 

prerušená.   

Rehabilitačné sa poskytuje vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu 

poškodeného.  Suma rehabilitačného sa znižuje v taxatívne vymedzených prípadoch, a to ak ide 

o poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. V týchto 

prípadoch sa suma rehabilitačného určuje ako rozdiel sumy rehabilitačného, t.j. 80 % denného 

vymeriavacieho základu a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného 

dôchodku pripadajúcej na jeden deň.  

Rekvalifikácia a rekvalifikačné167 sú taktiež fakultatívne dávky úrazového poistenia. 

Rekvalifikáciou sa ňou zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba 

zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou 

umožňujúcou jeho pracovné uplatnenie  v inej vhodnej činnosti poškodeného. V podstate ide 

taktiež o výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti 

poškodeného alebo jeho inej vhodnej činnosti, ktorou sa rozumie činnosť zamestnanca 

zodpovedajúca zdravotnej spôsobilosti na prácu s prihliadnutím na vek, pracovné schopnosti 

a na kvalifikáciu.  

 
167 § 97 a 98 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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Základnou podmienkou na poskytnutie rekvalifikácie je pokles pracovnej schopnosti 

poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a predpoklad na základe 

posudku posudkového lekára na jeho opätovné zaradenie do pracovného procesu.  

Rekvalifikáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa vo vzdelávacom zariadení na výkon 

rekvalifikácie, ktoré spĺňa podmienky podľa zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

v znení neskorších predpisov. Na zabezpečenie jej vykonávania uzatvára Sociálna poisťovňa 

s týmto zariadením písomnú dohodu, ktorá obsahuje zameranie, rozsah a sumu nákladov 

spojených s poskytovaním rekvalifikácie. Náklady spojené s rekvalifikáciou, súčasťou ktorých 

sú aj výdavky na stravovanie, ubytovanie a cestovné výdavky podľa zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov uhrádza Sociálna poisťovňa.  

Doba poskytovania rekvalifikácie z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej 

choroby z povolania je najviac šesť mesiacov. V odôvodnených prípadoch možno fakultatívne 

rekvalifikáciu poskytnúť aj po uplynutí tohto obdobia, najviac však v rozsahu ďalších šiestich 

mesiacov za predpokladu, že poškodený opätovne získa pracovnú schopnosť na výkon jeho 

doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti.  

 Rekvalifikáciu možno prerušiť z vážnych dôvodov poškodeného na základe jeho 

písomnej žiadosti, pričom obdobie prerušenia rekvalifikácie sa do obdobia šiestich mesiacov 

nezapočítava.  

Rekvalifikácia sa neposkytuje poškodenému, ktorý je poberateľom starobného 

dôchodku.  

Poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia, má nárok na rekvalifikačné, ktoré sa  

poskytuje za dni trvania rekvalifikácie s výnimkou dni, v ktorých sa poškodený nezúčastnil 

rekvalifikácie bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorých maril 

priebeh rekvalifikácie, alebo počas ktorých mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na nemocenské a úrazový príplatok, 

alebo počas ktorých bola rekvalifikácia prerušená.   

Rekvalifikačné sa poskytuje vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu 

poškodeného.  Suma rekvalifikačného sa znižuje v taxatívne vymedzených prípadoch, a to ak 

ide o poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. V  týchto 

prípadoch sa suma rekvalifikačného určuje ako rozdiel sumy rekvalifikačného, t.j. 80 % 

denného vymeriavacieho základu a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného 

dôchodku pripadajúcej na jeden deň. 
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2.8 Systém štátnej sociálnej podpory 

V systéme štátnej sociálnej podpory, resp. štátnych sociálnych dávok poskytovaných 

najmä rodičom starajúcich sa o malé, resp. nezaopatrené deti dlhodobo nepriaznivý zdravotný 

stav dieťaťa posudzujú predovšetkým príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Vo 

väčšine prípadov dochádza len k dlhšiemu obdobiu poskytovania štátnej sociálnej dávky, 

najčastejšie až do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným 

stavom, avšak výška dávky sa nemení a zostáva rovnaká.168  

2.9 Systém sociálnej pomoci  

Tento systém je doplňujúcim systémom sociálneho zabezpečenia, prostredníctvom 

ktorého sa riešia životné situácie, ktoré osoby nie sú schopné riešiť svojimi vlastnými silami 

alebo silami svojej rodiny a zabezpečuje oprávnené subjekty na minimálnej úrovni, t.j. na 

úrovni životného minima.169 Právna úprava životného minima vychádza z uznania základných 

neodňateľných a nescudziteľných prirodzených práv človeka a občana, ktoré predstavovali 

dedičstvo antickej kultúry, rozvíjanej osvietenskými filozofmi zakotvené v základných 

dokumentoch revolúcie z konca 18. storočia.  

Životné minimum ako základný inštitút systému sociálnej pomoci bolo v roku 1991 

ustanovené ako spoločensky uznaná hranica príjmov, ktorá bola nevyhnutná pre spoločne 

hospodáriacu domácnosť určitej veľkosti a zloženia k uspokojovaniu základných životných 

potrieb. Osoby, ktorých príjem bol pod touto hranicou a ktoré si tento príjem vlastným 

pričinením nemohli zvýšiť vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav alebo z iných vážnych 

dôvodov, sa nachádzali v hmotnej núdzi a mali právo na pomoc. Za životné minimum sa 

považovala suma na zabezpečenie výživy a ostatných osobných potrieb občana, ktorá bola 

určená podľa veku posudzovanej osoby a suma potrebná na zabezpečenie nevyhnutných 

nákladov na domácnosť bola určená podľa počtu osôb žijúcich v domácnosti.  

Avšak od 1. januára 2004 je životné minimum len základným inštitútom systému 

sociálnej pomoci, ktorý je určený v taxatívne ustanovenej sume pre plnoletú fyzickú osobu, 

ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a pre nezaopatrené dieťa a slúži iba ako 

 
168 Napr. rodičovský príspevok v zmysle zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších 

predpisov sa poskytuje až do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, príspevok 

na starostlivosť o dieťa v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z. o  príspevku na starostlivosť o dieťa a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov sa taktiež poskytuje až do šiestich rokov veku dieťaťa 

s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, atď. 
169 Pozri zákon č. 463/1991 Zb. o  životnom minime v znení neskorších predpisov 
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kritérium pre určenie, či je osoba a spoločne s ňou posudzované osoby v hmotnej núdzi 

a či jej vzniká nárok na pomoc v hmotnej núdzi.170 Avšak aj keď je osoba v hmotnej núdzi 

a vznikne jej nárok na pomoc, dávky v hmotnej núdzi, ktoré sa jej poskytujú, sa už do výšky 

súm životného minima nedorovnávajú.  

Dávky v systéme sociálnej pomoci okrem dávok v hmotnej núdzi tvoria aj peňažné 

príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré sú taktiež naviazané na 

sumy životného minima vo forme jeho násobkov (najviac 4, príp. 5-násobku), avšak ak má 

fyzická osoba hnuteľný alebo nehnuteľný majetok a príjmy vo vyššej sume, nárok na uvedené 

dávky jej nevzniká,171 čo má v mnohých prípadoch za následok prepad do biedy a chudoby, t.j. 

do hmotnej a sociálnej núdze. Za najväčší problém možno považovať fakultatívny nárok na 

dávky z tohto systému, ako aj samotný inštitút životného minima v zmysle zákona č. 601/2003 

Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, ktorý sa vo svojej podstate úplne 

zmenil. Zároveň je potrebné uviesť, že napr. od 1.7.2013 až do 1.7.2017 sa vzhľadom na tzv. 

defláciu neupravovali ani jeho sumy a je otázne, či sa rešpektovali a aj naďalej rešpektujú 

základné ľudské práva a slobody, najmä právo na ľudský dôstojný život.172   

Sociálna pomoc (t.j. prostredníctvom dávok v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj sociálnych služieb) musí byť 

poskytovaná tak, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu a sociálnej deprivácii z chudoby, 

najmä v prípade malých nezaopatrených detí, ako aj osôb so zdravotným postihnutím. Chudoba 

sa totiž považuje za jav, ktorý narúša sociálne vzťahy a je rizikovým faktorom pre každého 

človeka, osobitne pre sociálne slabšie subjekty, ktoré z rôznych dôvodov slobodu a rovnosť 

šancí nemôžu využiť. Systém sociálnej pomoci musí byť koncipovaný pozitívne, so snahou 

pomáhať ľuďom v hmotnej núdzi, s úctou, humanizmom, v dobrej viere a pri rešpektovaní ich 

jedinečnosti a ľudskej dôstojnosti.  

 

Od výšky životného minima sa odvodzuje: 

 
170 Výška životného minima pre plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2022 v  sume 234,42 € mesačne predstavuje len cca 

20  % vo vzťahu k priemernej mzde v hospodárstve SR, ktorá za rok 2021 bola vo výške 1 211  € mesačne a  dávka 

na zabezpečenie základných životných  podmienok pre plnoletú fyzickú osobu v  sume 68,80 € mesačne predstavuje 

len 5,68 % priemernej mzdy v hospodárstve SR za rok 2021 určenej vo výške 1 211 € mesačne. (V európskych 

intenciách by malo ísť najmenej o  50 %  priemernej mzdy v hospodárstve SR, t.j. výška životného minima pre 

plnoletú  fyzickú osobu v SR by mala byť v  sume 605,50 € mesačne a do výšky tejto sumy by sa jej mali poskytovať 

aj dávky v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok, čo sa však nerealizuje).  
171 Pozri zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ako aj 

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 
172 Pozri čl. 19 Ústavy SR 
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• určovanie hmotnej núdze a poskytovanie dávok a príspevkov - podľa zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku 

a ochranného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa, príspevku na bývanie, osobitného 

príspevku, jednorazovej dávky, ako aj 

• výška peňažných príspevkov – podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov – napr. kompenzačné príspevky, príspevky na diétu, hygienu, opotrebovanie šatstva, 

na prevádzku auta alebo na starostlivosť o špeciálneho psa, príspevok na zaobstaranie pomôcky, 

príspevok za opatrovanie, atď 

2.9.1 Pomoc v hmotnej núdzi 

Sociálna situácia spôsobená absenciou príjmu alebo príjmom nedosahujúcim sumy 

životného minima sa rieši podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.   

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní: 

a) pomoci v hmotnej núdzi, 

b) osobitného príspevku a 

c) jednorazovej dávky. 

Uvedený zákon sa vzťahuje na občana Slovenskej republiky, ktorý má na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt, a na cudzinca zdržiavajúceho sa na území Slovenskej 

republiky v súlade s osobitným predpisom (tj. zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo 

medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.173 

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného 

minima ustanovené osobitným predpisom - t.j. zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Opatrenia MPSVR SR č. 186/2013 Z. z. o 

úprave súm životného minima, t.j. ak príjem od 1. júla 2022 nedosahuje 

• 234,42 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

• 163,53 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 

 
173 § 1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
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• 107,03 EUR mesačne, ak ide o  

1. zaopatrené neplnoleté dieťa, 

2. nezaopatrené dieťa (najdlhšie do  25.roku veku - § 3 zákona č. 600/2003 Z. z.o 

prídavku na dieťa  a  o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.), 

a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva 

alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.  

 

Základná filozofia pomoci v hmotnej núdzi vychádza z dvoch princípov, a to z 

posudzovania členov domácnosti a zabezpečenia základných životných podmienok, ktorými 

sú jedno teplé jedno denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.174 

Príjemca je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný 

príspevok. 175 

Domácnosť176tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len „člen 

domácnosti“), ktorými sú napr. jednotlivec, manžel a manželka, manžel, manželka a 

nezaopatrené deti (tj. najdlhšie do 25 rokov veku, ak sa dennou formou štúdia na strednej alebo 

vysokej škole sústavne pripravujú na budúce povolanie) žijúce s nimi v domácnosti, rodičia a 

nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti, rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú 

príjem alebo majú príjem nižší ako polovica mesačnej minimálnej mzdy (§ 2 ods. 1 zákona č. 

663/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov – tj. od 1.1.2022 do 31.12.2022 vo výške 646 € 

mesačne a 3,713 € za hodinu) a žijú s rodičmi v domácnosti, rodičia a deti nad 25 rokov veku 

žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia, atď.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa 

z domácnosti vylúčiť člena domácnosti, o ktorom žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi preukáže, 

že s ním spoločne nezdieľa domácnosť a spoločne sa nepodieľa na úhrade spoločných potrieb. 

Za preukázanie skutočností nemožno považovať len písomné vyhlásenie žiadateľa o pomoc 

v hmotnej núdzi a v prípade plnoletých nezaopatrených detí len rozhodnutie súdu o určení 

výživného.  

V prípade, ak možno fyzickú osobu považovať za člena dvoch alebo viacerých 

domácností, úrad určí, do ktorej domácnosti fyzická osoba patrí. 

 
174 § 2 ods. 2  zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
175 § 2 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
176 § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
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Pri posudzovaní hmotnej núdze a pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa 

započítavajú príjmy členov domácnosti. Za príjem177 sa považuje príjem podľa § 4  zákona č. 

601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a štipendium študenta v doktorandskom študijnom 

programe v dennej forme podľa § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Za príjem sa nepovažuje napr. 25 % z príjmu zo závislej činnosti178 alebo obdobného 

príjmu v cudzine, 25 % zo starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho 

dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie 

dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného 

dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a predčasného starobného 

dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového 

poistenia, 25 % z materského, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z 

dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak 

vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa 

alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý 

je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej 

konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,179 

príspevok na starostlivosť o dieťa, atď. 

Za majetok sa považujú veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové 

hodnoty.180  

Za majetok181 (od 1. apríla 2019) sa považujú aj peňažné prostriedky z vyporiadania 

spoluvlastníctva okrem peňažných prostriedkov z vyporiadania spoluvlastníctva 

k nehnuteľnosti užívanej domácnosťou na trvalé bývanie počas šiestich mesiacov od ich 

nadobudnutia.  

Za majetok (od 1. apríla 2019) sa nepovažuje: 

a) jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen 

domácnosti a  

 
177 § 4 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
178 § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
179 § 8 ods. 1 a  3 zákona č. 600/2003 Z. z. o  prídavku na dieťa a  o zmene a  doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
180 § 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
181 § 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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 1. ktoré sa využíva na individuálnu prepravu člena domácnosti, ktorému bol 

vyhotovený parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,182 ak bol 

viacerým členom domácnosti vyhotovený parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným 

postihnutím, za majetok sa nepovažuje jedno motorové vozidlo na každého takého člena 

domácnosti, 

 2. ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom alebo 

podľa dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti 

je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, (od 1. júla 2021) nie je vyššia ako 

8 204,70 €, t.j. nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu (výpočet: 35 x 234,42 € = 8 204,70 €) alebo ktoré je staršie ako 10 rokov. 

 

Za nárok,183 uplatnením ktorého je možné si zabezpečiť základné životné podmienky 

a pomôcť si v hmotnej núdzi sa považuje: 

a) výživné, 

b) náhradné výživné, 

c) dávky sociálneho poistenia okrem predčasného starobného dôchodku,  

d) dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia okrem predčasného starobného 

dôchodku,  

e) dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia,  

f) dávky sociálneho zabezpečenia,  

g) rodičovský príspevok,  

h) opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti, 

i) nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu. 

 

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného 

minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho 

práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť 

príjem.  

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov 

členov domácnosti. 

 
182 § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  

a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení zákona č. 191/2018 Z. z. 
183 § 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
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Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, 

ak ide o fyzickú osobu, ktorá 

a)  dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, 

b) je poberateľom predčasného starobného dôchodku,  

c) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 

ako 70 %, 

d) je nezaopatrené dieťa, 

e) je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným 

lekárom,  

 f) je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku 

dieťaťa, 

g) sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím odkázanú na opatrovanie184, pričom uvedené platí aj na čas, v ktorom sa 

fyzickej osobe poskytuje odľahčovacia služba,185  

h) sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou 

formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou, 

i) si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa, 

j) má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, 

úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za 

dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. 

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo 

prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o 

a) nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť 

trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek, 

b) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu, 

c) hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, 

dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

d) majetok, ktorý v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového 

stavu alebo mimoriadnej situácie nemôže vlastník užívať.   

 

 
184 § 14 ods. 4 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. v  znení neskorších predpisov 
185 § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a  o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
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Príjem sa posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa podala žiadosť o pomoc v 

hmotnej núdzi, a priebežne počas celého obdobia trvania nároku na pomoc v hmotnej núdzi 

a jej poskytovania. 

Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov 

domácnosti nedosahuje sumy životného minima, ak si majetkom alebo uplatnením nárokov 

môžu zabezpečiť základné životné podmienky a riešiť si hmotnú núdzu.186 

Fyzická osoba nie je v hmotnej núdzi, ak 

a) je vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo je umiestnená v zariadení 

na základe rozhodnutia o zaistení,  

b) je členom komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného 

cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené 

základné životné podmienky, 

c) sa zúčastňuje zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu 

zabezpečovaného prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo podmienok 

zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky. 

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká najskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa 

tento nárok uplatnil. Avšak nárok na pomoc v hmotnej núdzi nevzniká, ak sa všetci členovia 

domácnosti zdržiavajú v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní.187 

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje formou peňažnou – napr. dávka v hmotnej núdzi, 

jednorazová dávka a osobitný príspevok, vecnou - jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie 

a prístrešie alebo kombinovanou.188 

Formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi určuje úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí obec, 

pretože je financovaná z rozpočtu obce.189 

 
186 § 8 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 
187 § 9 ods. 1 a  2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
188 § 18 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
189 § 18 ods. 3 a  4 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
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Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa neposkytujú do cudziny a sú 

financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“).190  

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje formou dávky v hmotnej núdzi (ďalej len 

„dávka“), ochranného príspevku, aktivačného príspevku,  príspevku na nezaopatrené dieťa a 

príspevku na bývanie.191 

 

Dávka v hmotnej núdzi192 (ďalej len „dávka“) je určená na zabezpečenie základných 

životných podmienok, t.j. jedného teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia. 

 Od 1. januára 2022 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 494/2021 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z. V zmysle ustanovenia § 1 tohto opatrenia 

dávka v hmotnej núdzi  od 1. januára 2022  do 31. decembra 2022 je  

a) pre jednotlivca vo výške 68,80 eura mesačne, 

b) pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi vo výške 130,90 

eur mesačne, 

c) pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi vo výške 191,20 eura mesačne, 

d) pre dvojicu bez detí vo výške 119,60 eura mesačne, 

e) pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi vo výške 179 eura 

mesačne,  

f) pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi vo výške 241,30 eura mesačne. 

 

Uvedené dávky sa znižujú o sumu 68,80 eura za každého plnoletého člena 

domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej 

činnosti, a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom práce a obcou, 

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, 

alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo 

sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo 

 
190 § 18 ods.9 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
191 § 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
192 § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
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verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín 

mesačne na vykonávaní 

• menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú 

organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, 

• dobrovoľníckej činnosti alebo 

• prác na predchádzanie mimoriadnej situácii počas vyhlásenej mimoriadnej situácie 

a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie. 

V prípade, ak je člen domácnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo 

závislej činnosti, mesačný rozsah menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo 

prác na predchádzanie mimoriadnej situácii počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri 

odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie, sa určí ako rozdiel medzi 32 hodinami a 

rozsahom dohodnutým v tomto právnom vzťahu.  

Ak sa člen domácnosti nemôže v príslušnom kalendárnom mesiaci zúčastniť 

menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej 

situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej 

situácie z  dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na 

viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní, rozsah hodín sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania 

dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky sa prvýkrát skúma za kalendárny mesiac 

nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pomoc v hmotnej núdzi prvýkrát 

poskytnutá. 

 

Ochranný príspevok193 je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena 

domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou 

prácou. 

 Suma ochranného príspevku za každého člena domácnosti je od 1. januára 2022 do 31. 

decembra 2022  

a) za každého člena domácnosti vo výške 70,40 eura mesačne, ak ide o člena 

domácnosti, ktorý  

• dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, 

• je poberateľom predčasného starobného dôchodku, 

 
193 § 11 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
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• je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 

ako 70 %, 

• je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 

týždňov veku dieťaťa, 

• sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím odkázanú na opatrovanie; pričom uvedené platí aj na čas, v ktorom sa fyzickej 

osobe poskytuje odľahčovacia služba, 

• sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku  

pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou, 

b) vo výške 38,70 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý  

• je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 

určeným lekárom,  

• má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje 

choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim 

lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,  

c) vo výške 15,10 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je 

• tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje 

pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v 

špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; pričom za účasť na preventívnej prehliadke 

v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, 

• rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku 

veku dieťaťa. 

 Ochranný príspevok v tejto sume – t.j. 15,10 eura mesačne patrí členovi domácnosti, aj 

ak mu patrí ochranný príspevok a ide o člena domácnosti, ktorý dosiahol vek potrebný na nárok 

na starobný dôchodok alebo je poberateľom predčasného starobného dôchodku.  

Ochranný príspevok v tejto sume – t.j. 14,90 eura mesačne nepatrí členovi domácnosti 

(t.j. tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva), ak mu patrí ochranný príspevok 

(pretože je rodičom dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku 

veku dieťaťa) z dôvodu, že je členom domácnosti, t.j. ako tehotná žena od začiatku ôsmeho 

týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. 

V prípade, ak nepriaznivý zdravotný stav trvá bez prerušenia dlhšie ako 3 po sebe 

nasledujúce mesiace, nárok na ochranný príspevok zaniká posledným dňom kalendárneho 
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mesiaca, v ktorom uplynuli 3 mesiace, počas ktorých nepriaznivý zdravotný stav trval. Ak pred 

uplynutím 3 mesiacov posudkový lekár potvrdí, že nepriaznivý zdravotný stav bude trvať ďalej 

bez prerušenia aj po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov, ochranný príspevok patrí najviac 

počas 12 kalendárnych mesiacov trvania nepriaznivého zdravotného stavu.  

Po uplynutí tejto doby nárok na ochranný príspevok zaniká.  

Nárok na ochranný príspevok zaniká aj vtedy, ak nepriaznivý zdravotný stav trvá 

v priebehu 4 kalendárnych rokov spolu 12 kalendárnych mesiacov. 

 

Aktivačný príspevok194 je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo 

zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov 

na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.  

 Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je  

a) v  sume 140,80 eura mesačne pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo 

závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy (t.j. v roku 2022 najmenej 

vo výške 646 eura mesačne) a 

b) v sume 70,40 eura mesačne pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. b) 

až d) tohto zákona, t.j. ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

 1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania195 podľa § 30 

ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 2. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia 

organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa, 

3. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa osobitného 

predpisu v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní, 

4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec 

alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, 

5. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne 

a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo 

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, 

 
194 § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
195 § 30 ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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6. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne 

a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom 

dobrovoľníckej činnosti, alebo 

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej 

škole; to neplatí, ak už získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo 

d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu.196  

Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý 

• je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na 

vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej 

služby, 

• spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok. 

Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 

mesiacov  odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že  

• člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre 

nespoluprácu,   

• príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) tohto zákona (t.j. 

nepreukázal všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi  

a osobitný príspevok) a úrad práce zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú 

podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok, 

• úrad práce zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na 

vznik nároku na aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. b) piateho a šiesteho bodu tohto 

zákona (t.j. plnoletý člen domácnosti nevykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 

hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou 

alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je 

obec; plnoletý člen domácnosti nevykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 

hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom práce 

a organizátorom dobrovoľníckej činnosti). 

 

 
196 § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
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Príspevok na nezaopatrené dieťa197 je určený na podporu výchovy, vzdelávania a 

všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú 

dochádzku. 

Suma príspevku na každé nezaopatrené dieťa je od 1. januára 2022 do 31. decembra 

2022  je v sume 19,30 eur mesačne. 

Príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, ak 

a) zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky 

dieťaťa a z toho dôvodu bol určený osobitný príjemca prídavku na dieťa, 

b) bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie a výchovné 

opatrenie neplní účel, na ktorý bolo uložené. 

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje od začiatku školského roka v období 

školského vyučovania a školských prázdnin. Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje aj 

pri formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky, ak sa tieto osobitné spôsoby 

plnenia školskej dochádzky vykonávajú na území Slovenskej republiky ako povinná školská 

dochádzka. 

 

Príspevok na bývanie198 je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

bývaním. 

Suma príspevku na bývanie je od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 vo výške 

a) 59,40 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti, 

b) 94,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, 

alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.  

Príspevok na bývanie patrí, len ak niektorý člen domácnosti je 

1. vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom 

rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie, 

2. nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej 

miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie. 

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť býva v 

• zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb 

alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej 

 
197 § 13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
198 § 14 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
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osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového 

bývania alebo v krízovom stredisku alebo 

• byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena 

doživotného užívania nehnuteľnosti; pričom preukazovanie uhrádzania nákladov za služby 

spojené s bývaním sa nevyžaduje. 

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti 

• v byte je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý domácnosť užíva na bývanie a 

uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo v prípade, že má 

nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o 

splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára, 

• v rodinnom dome je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý uhrádza 

daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, 

• v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé 

bývanie je nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v 

zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie, uhrádza nájomné a 

náklady za služby spojené s bývaním, ak je to dohodnuté v nájomnej zmluve alebo v prípade, 

že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o 

splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára, 

• platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za 

starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí 

• 6 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok 

nároku na príspevok na bývanie, 

• 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok 

nároku na príspevok na bývanie, ak sa výdavky uhrádzajú ročne. 

Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v 

zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich 

byt. 

 

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm uvedených dávok 

a príspevkov v hmotnej núdzi (t.j. uvedených v § 10 ods. 2, 3, 5 a 8, § 11 ods. 2, § 12 ods. 2, § 

13 ods. 2 a § 14 ods. 2 tohto zákona) a úhrnom súm príjmu podľa § 4 tohto zákona.  

Vypočítaná suma pomoci v hmotnej núdzi sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor. 
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Sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 platné k 31. decembru kalendárneho 

roka (2022) sa upravia od 1. januára kalendárneho roka (2023) koeficientom, ktorým boli k 1. 

júlu predchádzajúceho kalendárneho roka (2022) upravené sumy životného minima. Upravené 

sumy sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov a upravené sumy ustanoví Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplne znenie sa 

vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra príslušného 

kalendárneho roka (2022).  

 

Osobitný príspevok199 patrí za každého člena domácnosti,  

a) ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý 

najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý 

príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu 

týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku mesačnej minimálnej mzdy (t.j. 

v roku 2022 – 646 € x 2 = 1 292 €), 

b) ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo pred vznikom obdobného 

pracovného vzťahu  

1. bol dlhodobo nezamestnaným občanom alebo 

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 

• nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z 

podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo na obdobný 

príjem v cudzine, 

• neplnil povinnú školskú dochádzku, 

• nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia, 

• nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo 

• nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo 

invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný 

dôchodok, a 

c) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie 

pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného 

pracovného vzťahu.  

 
199 § 16 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 
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Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného 

pracovného vzťahu najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 

d) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov, 

e) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov. 

Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych 

mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok skončí pracovný pomer alebo obdobný 

pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah. 

Osobitný príspevok patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by sa pracovný 

pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil. 

Osobitný príspevok nepatrí odo dňa  

a) nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný 

pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil z dôvodu ochrannej doby (napr. 

podľa § 64 ZP), 

b) od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania 

pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania služobného voľna 

bez nároku na plat alebo služobný príjem, ktoré zamestnávateľ nie je povinný 

poskytnúť a o jeho poskytnutí rozhodne na základe žiadosti zamestnanca, alebo  

c) jeho nástupu na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody alebo na 

výkon detencie.  

Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 

mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že 

príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) tohto zákona (t.j. nepreukázal všetky 

skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi  a osobitný príspevok) a 

úrad práce zistil, že člen domácnosti neplnil podmienku podľa 16 ods. 1 písm. a) tohto zákona, 

t.j. nevznikol mu pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej 

v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý príjem nebol 

najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného 

pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku mesačnej minimálnej mzdy. 

 

Jednorazová dávka200je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov 

domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, najmä na zabezpečenie 

 
200 § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v  hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov 

 



131 
 

nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, 

stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, 

posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo 

školských potrieb. 

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných 

výdavkov, najviac do výšky 703,26 EUR – t.j. do výšky trojnásobku sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu.   

Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku 

nesmie presiahnuť sumu 703,26 EUR – t.j. trojnásobok sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu.   

Na základe uvedeného možno konštatovať, že osobám so zdravotným postihnutím možno 

poskytovať pomoc v hmotnej núdzi, ak spĺňajú zákonom ustanovené podmienky. 

2.9.2 Peňažné príspevky na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o 

peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

Pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú mimoriadny význam najmä 

peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorou sa rozumie  

podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do 

spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti za podmienok a 

v oblastiach ustanovených podľa uvedeného zákona.  

Kompenzáciou201sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len 

„kompenzácia“) sa rozumie zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého 

zdravotného postihnutia prostredníctvom poskytovania peňažných príspevkov na 

kompenzáciu podľa tohto zákona alebo poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Definícia ťažkého zdravotného postihnutia je určená Svetovou zdravotníckou 

organizáciou (WHO) a vychádza z troch dimenzií, a to: porucha (inipairment), postihnutie 

(disabilita), znevýhodnenie (handicap).  

 

 
201 § 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Za ťažké zdravotné postihnutie202 sa považuje zdravotné postihnutie s mierou 

funkčnej poruchy najmenej (t.j. aspoň) 50 %. 

Funkčná porucha203 predstavuje nedostatok telesných schopností, zmyslových 

schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného 

vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. 

Za sociálny dôsledok204 ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, 

ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou 

osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok 

a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama. 

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti205 

• mobility a orientácie – t.j. kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená 

orientačná schopnosť a účelom kompenzácie je zmiernenie alebo prekonanie znevýhodnenia 

v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám a uľahčenie orientácie a premiestňovanie sa. 

Zníženou pohybovou schopnosťou a zníženou orientačnou schopnosťou sa rozumie obmedzená 

schopnosť samostatne sa premiestňovať v dôsledku narušenia telesných funkcií, zmyslových 

funkcií alebo duševných funkcií. 

• komunikácie – t.j. kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie. Účelom 

kompenzácie je umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie. Za 

narušenú schopnosť komunikácie sa považuje obmedzená schopnosť komunikovať v dôsledku 

poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií. 

• zvýšených výdavkov – ktoré môžu byť  

a) na diétne stravovanie, 

b) súvisiace 

1. s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, 

2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, 

3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. 

 
202 § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného po stihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
203 § 2 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
204 § 2 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
205 § 5 až 9 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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Účelom kompenzácie v oblasti zvýšených výdavkov je zmiernenie dôsledkov 

pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej 

osoby. 

• sebaobsluhy – t.j. kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata 

schopnosti sebaobsluhy. Účelom kompenzácie je poskytnutie pomoci pri úkonoch sebaobsluhy 

alebo poskytnutie osobitnej starostlivosti napr. podľa § 23 ods. 2 písm. e) druhý bod, § 53ods. 

2 a § 54 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obmedzená schopnosť 

sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy je stav, keď fyzická osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových 

funkcií alebo duševných funkcií si sama nemôže zabezpečiť úkony sebaobsluhy, úkony 

starostlivosti o svoju domácnosť alebo realizovať základné sociálne aktivity. 

Na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu sa realizuje lekárska 

posudková činnosť a sociálna posudková činnosť,206 ktorú vykonáva posudkový lekár 

príslušného orgánu, sociálny pracovník príslušného orgánu a iní prizvaní odborníci najmä z 

oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok. 

Rodinným príslušníkom na účely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím sa rozumie manžel alebo manželka, rodičia a nezaopatrené 

deti. 

Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím do spoločnosti, zahŕňa najmä hodnotenie dopravných systémov a 

podmienok bývania vrátane prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia.  

Za školu na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa považuje 

materská škola, základná škola, základná škola s materskou školou, stredná škola, škola 

pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením a vysoká 

škola. 

Za zamestnanie na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa 

považuje 

a) výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu – tj. v pracovnom pomere na základe 

pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo 

 
206  § 10 až 13 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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dohody o brigádnickej práci študentov – podľa Zákonníka práce, resp. zákona č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

b) výkon práce v štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o 

štátnej službe alebo v služobnom pomere napr. podľa zákona č. 73/1998 Zb. o 

štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách 

v znení neskorších predpisov, atď. 

c) výkon verejnej funkcie napr. podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

d) výkon funkcie sudcu a výkon funkcie prokurátora,  

e) činnosť, z ktorej plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov. 

Príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako 

priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v 

ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem 

sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli 

bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka; pričom za obdobie, za ktoré sa 

príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v 

ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. 

 Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je vyzvaná príslušným orgánom, aby 

predložila doklady o výške príjmu. Započítavajú sa príjmy, ktoré fyzickej osobe patrili za 

obdobie január až december kalendárneho roka bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené. 

Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania 

peňažných príspevkov na kompenzáciu sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo 

vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane peňažných úspor okrem 

majetku uvedeného v § 18 ods. 19 tohto zákona a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné 

majetkové hodnoty.  

Majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje podľa stavu 

majetku v čase podania žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím možno považovať len podiel majetku 

pripadajúci na túto fyzickú osobu. 
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Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu s výnimkou (okrem) 

fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, na ktorej 

opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 15, či 

hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur. Vyhlásenie nesmie byť staršie 

ako tri mesiace. Podpis fyzickej osoby a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na 

vyhlásení overí príslušný orgán bez poplatku. 

Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú 

• nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie, 

• poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu, 

• hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými 

sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej 

núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu, 

• jedno osobné motorové vozidlo, 

• nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa § 18 ods. 3 

písm. p) tohto zákona alebo nepeňažné dary poskytnuté v kalendárnom roku v úhrne do 

výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 

písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, 

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného 

fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo na účely posilnenia účinkov 

kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu, 

• hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými 

mravmi, 

• časť majetku, s ktorou fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže 

samostatne nakladať, ak vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu 

prekážky samostatne  s majetkom nakladať alebo časť majetku, ktorá je predmetom 

záložného práva, a to do výšky  zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy 

pohľadávky zabezpečenej záložným právom ku dňu podania žiadosti. 

 

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenskej 

republiky.  
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Peňažné príspevky207 na kompenzáciu môžu byť opakované alebo jednorazové.   

 

Medzi jednorazové druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu patria peňažný 

príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,  peňažný 

príspevok na úpravu pomôcky, peňažný príspevok na opravu pomôcky, peňažný príspevok na 

kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, 

peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,  peňažný príspevok na úpravu 

bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, peňažný príspevok na úpravu garáže.  

Medzi opakované peňažné príspevky na kompenzáciu zaraďujeme peňažný príspevok 

na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na prepravu, peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov a peňažný príspevok na opatrovanie.  

Vzhľadom na to, že ide o veľký počet peňažných príspevkov na kompenzáciu, 

v nasledujúcich riadkoch spomíname najviac poskytované príspevky, a to najmä opakované.  

 Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na osobnú asistenciu 

v zmysle komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o 

peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, možno poskytovať (tj. ale aj sa nemusí poskytovať, pretože ide o 

fakultatívnu dávku) peňažný príspevok na osobnú asistenciu.208 Podmienkou je, že osobná 

asistencia sa vykonáva pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 uvedeného zákona (napr. pri 

vstávaní, líhaní, polohovaní, osobnej hygiene – t.j. umývaní, kúpaní, česaní, holení, úprave 

nechtov, vyprázdňovaní čriev a mechúra, obliekaní, vyzliekaní, príprave a podávaní jedla 

a liekov, nakupovaní, pri pomoci pri domácich prácach, pri preprave alebo premiestňovaní , 

pri pracovných, vzdelávacích, občianskych, rodinných a voľno časových aktivitách, atď.). 

Osobnou asistenciou sa podporuje aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa 

a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít 

a voľno časových aktivít, t.j. aktivít, ktoré smerujú k jej spoločenskej integrácii. Osobnú 

asistenciu nemožno podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného 

postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia. 

 
207 § 19 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
208 § 22 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno 

poskytovať aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý 

peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti 

alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom. 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu 

občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo 

fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov 

na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, 

nevesta, zať, svokor, svokra,  profesionálny náhradný rodič, ak tento zákon neustanovuje 

inak.  

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa 

poskytuje opatrovanie podľa § 40 tohto zákona alebo opatrovateľská služba podľa zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu za uvedených podmienok (tj. 

hore uvedené činnosti v prílohe č. 4) len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom 

v komplexnom posudku, najviac 1 460 hodín ročne. Osobný asistent (t.j. fyzická osoba, ktorá 

vykonáva osobnú asistenciu) musí dovŕšiť najmenej 18 rokov veku a mať spôsobilosť na 

právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent. 

Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej  zmluvy o výkone 

osobnej asistencie uzatvorenej  

• medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom 

podľa § 51 a 853 Občianskeho zákonníka alebo  

• medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej 

asistencie.  

Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. To neplatí, 

ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.  

Fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 5 tohto zákona (napr. manžel, manželka, súrodenci, 

zať, nevesta, svokor, svokra, atď.) môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny 

denne. 
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 Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného 

príspevku na osobnú asistenciu od 1. júla 2021 bola vo výške 4,82 eura (nariadenie vlády SR 

č. 255/2021 Z. z.) a od 1. júla 2022 výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie sa zvýšila  

na 5,20 eura (t.j. o 0,38 eura) v zmysle nariadenia vlády SR č. 213/2022 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na 

opatrovanie. 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému 

rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu 

sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok. 

V prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o 

poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v priebehu kalendárneho roka, tento 

peňažný príspevok sa prizná za príslušné obdobie kalendárneho roka v pomernej časti 

z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok a výška peňažného príspevku na 

osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku  pre bezvládnosť vyplatenú za príslušné 

obdobie kalendárneho roka. 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne pozadu na základe 

predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci 

kalendárny mesiac.  

Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka 

nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku. 

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu 

osobným motorovým vozidlom v zmysle komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 

ods. 1 tohto zákona, možno poskytnúť peňažný príspevok na prepravu.209  

 Tento príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity 

využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy podľa 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, obcou alebo 

registrovaným subjektom podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.  

Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, 

 
209 § 36 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotnéh o postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  
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ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva 

samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu. 

Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo ktorá 

je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla. Peňažný príspevok na prepravu 

možno poskytnúť, ak sa preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má 

vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok 

a ktorým sa zabezpečuje preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je 

technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa zákona č. 725/2004 Z. 

z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na 

prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy v zmysle 

zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obcou 

alebo registrovaným subjektom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, tj. od 1. júla 

2021 bol vo výške 111,26 eura mesačne (výpočet: suma životného minima pre plnoletú fyzickú 

osobu od 1. júla 2021 – 218,06 eura, t.j. 51,02 % x 218,06 eura = 111,25421 €; zaokrúhlene  

na najbližší eurocent nahor v zmysle § 42 ods. 4 tohto zákona je 111,26 €) a od 1. júla 2022 je 

vo výške 119,61 eura mesačne (výpočet: suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 

od 1. júla 2022 – 234,42 eura, t.j. 51,02 % x 234,42 eura = 119,60108 €; zaokrúhlene  na 

najbližší eurocent nahor v zmysle § 42 ods. 4 tohto zákona je 119,61 €). 

 Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na prepravu sa 

nevyhotovuje. 

  



140 
 

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov v zmysle § 15 ods. 1 tohto zákona, možno poskytnúť peňažný príspevok 

na zvýšené výdavky, 210ak tento zákon neustanovuje inak  

a) na diétne stravovanie, 

b) súvisiace  

1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového 

zariadenia, 

2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, 

3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. 

Odkázanosť na každé zvýšenie výdavkov sa posudzuje samostatne.  

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených 

s dodržiavaním diétneho režimu. 

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne  

stravovanie od 1. júla 2022 je mesačne  

• 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

ustanovenú osobitným predpisom, t.j. v sume 43,51 eura; (výpočet: 18,56 % x 234,42 € = 

43,508352 €; zaokrúhlene na najbližší eurocent nahor v zmysle § 42 ods. 4 tohto zákona, t.j. 

43,51 € - zvýšenie o 3,03 eura), pre choroby a poruchy uvedené v  prílohe č. 5 v prvej skupine 

- napr. cystická fibróza s pankretickou insuficienciou, nešpecifické zápalové ochorenie čreva 

ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie, celiakia v detskom 

veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky, 

• 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú 

osobitným predpisom, t.j. v sume 21,76 eura; (výpočet: 9,28 % x 234,42 € = 21,754176 €; 

zaokrúhlene na najbližší eurocent nahor v zmysle § 42 ods. 4 tohto zákona, t.j.21,76 € - zvýšenie 

o 1,52 eura), pre choroby a poruchy uvedené v  prílohe č. 5 v druhej skupine - napr. diabetes 

mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami, odstránenie 2/3 

alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy, chronické 

poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela 

o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie, systémové ochorenia - systémový lupus 

erytematodes, Sjogrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba spojené 

 
210 § 38 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihn utia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  
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s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy, malígne ochorenia spojené s poruchou 

funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy, atď.,  

• 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú 

osobitným predpisom, t.j v sume 13,06 eura; (výpočet: 5,57 % x 234,42 € = 13,057194 €; 

zaokrúhlene na najbližší eurocent nahor v zmysle § 42 ods. 4 tohto zákona, t.j. 13,06 € - zvýšenie 

o 0,91 eura),  pre choroby a poruchy uvedené v  prílohe č. 5 v tretej skupine - napr. chronická 

insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l, zúženie pažeráka 

s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade. 

 

Od 1. júla 2022 výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

súvisiacich 

• s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového 

zariadenia je mesačne  vo výške 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, t.j. v sume 21,76 eura mesačne;(výpočet: 

9,28 % x 234,42 € = 21,754176 €; zaokrúhlene na najbližší eurocent nahor v zmysle § 42 ods. 

4 tohto zákona, t.j. 21,76 € - zvýšenie o 1,52 eura),    

• so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (t.j. na pohonné 

látky – benzín, naftu) je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, t.j. v sume 39,15 eura mesačne; (výpočet: 

16,70 % x 234,42 € = 39,14814 €; zaokrúhlene na najbližší eurocent nahor v zmysle § 42 ods. 

4 tohto zákona, t.j.39,15 € -  zvýšenie o 2,73 eura),   

• so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom (t.j. výdavky na krmivo a 

na veterinárnu starostlivosť) je  mesačne 22,27 %  sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, t.j. v sume 52,21 eura mesačne; 

(výpočet: 22,27 % x 234,42 € = 52,205334 €; zaokrúhlene na najbližší eurocent nahor v zmysle 

§ 42 ods. 4 tohto zákona, t.j. 52,21 € - zvýšenie o 3,64 eura).  

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu, tj. ak (od 1. júla 2022) je vyšší ako 703,26 eura (výpočet: 3 x 

234,42 € = 703,26 €, t.j. zvýšenie o 49,08 eura).  

 

Fyzickej osobe, ktorá osobne opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorá dovŕšila šesť rokov veku a je odkázaná podľa posudku vypracovaného 
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podľa § 15 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. na opatrovanie osobne, možno (t.j. nie je povinnosť) 

poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie. 211 

Opatrovaním sa rozumie pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá 

je odkázaná na opatrovanie podľa § 14 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., pokiaľ tento zákon 

neustanovuje inak; t.j. ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo 

VI podľa § 49 ods. 10 a príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov.   

Účelom opatrovania je zabezpečovanie každodennej pomoci fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri 

realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.  

 Rozsah opatrovania sa považuje za splnený aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie poskytuje ambulantná forma sociálnej 

služby a fyzická osoba ju opatruje po jej návrate z ambulantnej formy sociálnej služby, alebo 

navštevuje školské zariadenie alebo školu a fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím po jej návrate z ambulantnej formy sociálnej služby, zo školského 

zariadenia alebo zo školy alebo ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je 

v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

 Fyzickou osobou na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie je 

manžel, manželka, rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú 

súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, dieťa, starý 

rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter a synovec. 

Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra a za zaťa sa považuje 

aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra.  

 Peňažný príspevok na opatrovanie sa môže (ale nemusí) poskytnúť aj inej fyzickej 

osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a býva s fyzickou 

osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienka bývania sa považuje za splnenú, ak 

fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, má trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

 
211 § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  
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postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má prechodný pobyt 

v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva. 

 Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť len jednej fyzickej osobe, ktorá 

opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.  

 Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí byť plnoletá, mať spôsobilosť na 

právne úkony v plnom rozsahu, byť fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a 

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jej udelila písomný súhlas s opatrovaním. 

 Príslušný orgán posudzuje fyzickú schopnosť a psychickú schopnosť fyzickej osoby 

vykonávať opatrovanie, len ak sú pochybnosti o tejto schopnosti fyzickej osoby. Písomný 

súhlas fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nevyžaduje, ak nie je schopná 

udeliť písomný súhlas, je maloletým dieťaťom alebo je pozbavená spôsobilosti na právne 

úkony. Psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím udeliť písomný súhlas posudzuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje, ak je poberateľ osoba 

v produktívnom veku v zmysle nariadenia vlády SR č. 213/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje 

výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie  

od 1. júla 2022 mesačne  

• pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo 

výške 525,65 eura (od 1. júla 2021 do 30. júna 2022 bol vo výške 508,44 eura, t.j. došlo 

k zvýšeniu o 17,21  eura mesačne) a 

• pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím vo výške 699,15 eura (od 1. júla 2021  do 30. júna 2022 bol vo výške 676,22 eura, 

t.j. došlo k zvýšeniu o 22,93 eura mesačne).  

     Peňažný príspevok na opatrovanie je od 1. júla 2022 mesačne vo výške  

• 262,85 eura, ak fyzická osoba, ktorá opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, 

invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 

%, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (t.j. došlo k zvýšeniu o 8,63 eura 

mesačne), 

• 349,60 eura, ak fyzická osoba, ktorá opatruje dve alebo viac fyzických osôb 

s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný 

dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 
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viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (t.j. došlo k zvýšeniu 

o 11,49 eura mesačne), 

• 231,30 eura, ak fyzická osoba, ktorá opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby 

v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný 

dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 

viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (t.j. došlo k zvýšeniu 

o 7,59 eura mesačne), 

• 325,10 eura, ak fyzická osoba, ktorá opatruje dve alebo viac fyzických osôb  

s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej 

služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný 

dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 

viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (t.j. došlo k zvýšeniu 

o 10,66 eura mesačne), 

• 339,10 eura, ak fyzická osoba, ktorá opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby 

v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou 

osobou, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 

hodín týždenne a ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo 

poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, poberá starobný dôchodok, predčasný 

starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (t.j. došlo 

k zvýšeniu o 11,13 eura mesačne).  

 V prípade, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako 

2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, t.j. od 1. júla 2022 je vyšší ako 

468,84 eura – (výpočet: 2 x 234,42 € = 468,84 €; zaokrúhlene na najbližší eurocent nahor 

v zmysle § 42 ods. 4 tohto zákona, t.j. 468,84 €), peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o 

sumu prevyšujúcu tento príjem. 

 Ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím nezaopatrené dieťa, tj. 

najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku (podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa 

a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov),  peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre plnoletú 
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fyzickú osobu, tj. od 1. júla 2022 ide o sumu vyššiu ako 703,26 eura  (3 x 234,42 € = 703,26 

€). 

 Peňažný príspevok na opatrovanie možno zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je fyzickou 

osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická 

osoba nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania alebo nepoberá dávky dôchodkového 

poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového 

sporenia.   

 Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá 

opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vykonáva zamestnanie a jej 

mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.j. od 1. júla 2022 nemá príjem vyšší ako 468,84 eura 

mesačne (2 x 234,42 € = 468,84 €). Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom 

a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť iba za dni, počas ktorých fyzická 

osoba vykonávala opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak. 

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak si fyzická osoba, ktorá 

opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím zvyšuje kvalifikáciu externou 

formou štúdia alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou štúdia a v čase 

svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou.  

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas 

ktorých bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení alebo 

nevykonávala osobne opatrovanie z iných vážnych dôvodov dlhšie ako 30 dní. Peňažný 

príspevok na opatrovanie sa poskytne, ak fyzická osoba zabezpečí opatrovanie fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou alebo sociálnou službou, počas dní, 

za ktoré sa fyzickej osobe poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie.  

 V prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie, peňažný 

príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto fyzická osoba 

zomrela a za kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto 

fyzická osoba zomrela. 

 Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť najviac za 30 dní v kalendárnom 

roku aj vtedy, ak sa fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím, poskytuje odľahčovacia služba. 
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 Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak sa fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 

osem hodín mesačne. 

 Peňažný príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť v prípade, ak sa fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo ak 

sa tejto fyzickej osobe poskytuje opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná 

pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba. Uvedené neplatí v prípade, 

ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje pobytová sociálna služba 

v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania. 

 

 Na základe uvedeného možno konštatovať, že poskytovanie peňažných príspevkov, 

napr. jednorazových – na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla, na kúpu, úpravu 

a opravu pomôcky, na úpravu bytu, či rodinného domu, ako aj opakovaných príspevkov – napr. 

na osobnú asistenciu, atď. pomáha osobám so zdravotným postihnutím v bežnom živote 

a nepriamo aj ich rodinám.      

2.9.3 Sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov 

Osobám so zdravotným postihnutím, ako aj osobám s ťažkým zdravotným postihnutím 

na uľahčenie integrácie do života spoločnosti sa poskytujú aj sociálne služby, ktoré predstavujú 

oporný pilier systému sociálnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím.  

Sociálna služba212 je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo 

súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na 

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity, 

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a 

na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby, 

 
212 § 2 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov 
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d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

f) zosúlaďovanie  rodinného života a pracovného života. 

Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom 

• sociálnej práce,  

• postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a  

• poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. 

Nepriaznivá sociálna situácia213 je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy 

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, 

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo 

návykových škodlivých činností,  

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 

siedmich rokov veku,  

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len 

„dôchodkový vek“), 

f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb (t.j. domáce násilie, rodovo 

podmienené násilie alebo násilný trestný čin) alebo, ak sa stala obeťou správania 

iných fyzických osôb, alebo 

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite (t.j. ide o zotrvávanie v priestore 

vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo zotrvávanie 

v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti) s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby (t.j. ide o dlhodobo 

pretrvávajúcu nepriaznivú sociálnu situáciu skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu 

viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej 

nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelania, nedostatočné hygienické 

návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálno-patologických javov 

s vysokou toleranciou k nim).   

 
213 § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský  zákon) v znení neskorších predpisov 
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Zabezpečením nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby sa rozumie zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, 

obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.214 

Za krízovú sociálnu situáciu215 sa považuje ohrozenie života alebo zdravia fyzickej 

osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou. 

Účastníci216 právnych vzťahov sú 

a) prijímateľ sociálnej služby – napr. občan Slovenskej republiky, ktorý má na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt hlásený podľa osobitného predpisu, 

cudzinec, ktorý je občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou 

dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, má registrovaný 

trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a je zamestnaný alebo 

študuje na štátom uznanej škole na území Slovenskej republiky, cudzinec, ktorý je občanom 

štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na neobmedzený čas 

na území Slovenskej republiky, rodinný príslušník cudzinca, ktorý má povolenie na trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky, cudzinec, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej 

republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,cudzinec, ktorý nie je 

občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce podľa tohto 

zákona zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola 

uverejnená v Zbierke zákonov, cudzinec, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu, 

cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný 

trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, cudzinec, ktorý nie je 

občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, má povolenie na prechodný pobyt alebo 

trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a ktorého práva podľa 

tohto zákona nie sú upravené medzinárodnou zmluvou, cudzinec, ktorému sa poskytla 

doplnková ochrana podľa osobitného predpisu, cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko 

podľa osobitného predpisu, Slovák žijúci v zahraničí, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej 

republiky v priebehu jedného kalendárneho roka nepretržite aspoň 180 dní; pričom splnenie 

 
214 § 2 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zm ene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov 
215 § 2 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
216 § 3 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov 
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tejto podmienky je Slovák žijúci v zahraničí povinný preukázať na účely trvania nárokov 

získaných podľa tohto zákona každý kalendárny rok. 

b)  poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je napr.  obec, právnická osoba zriadená 

obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo 

založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná 

osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“) – napr. cudzinec, ktorý je občanom 

štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky podľa osobitného predpisu, fyzická osoba, ktorá je cudzinec a nie je občanom štátu 

Európskeho hospodárskeho priestoru, ak má povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, právnická osoba so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky, ktorej organizačná zložka má sídlo na území Slovenskej republiky,  

c) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“), 

d) obec, 

e) vyšší územný celok - len za podmienky, ak poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

f) partnerstvo217 – ide o zoskupenie osôb vytvorené na účel realizácie projektov alebo 

programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií 

fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. 

Partnerstvo môže byť vytvorené najmä obcou, vyšším územným celkom, úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny, zástupcami komunity a inou osobou. O vytvorení partnerstva na 

realizáciu projektu alebo programu členovia partnerstva uzatvárajú písomnú zmluvu, ktorá 

obsahuje najmä členov partnerstva, dátum vzniku partnerstva, dĺžku trvania partnerstva, účel 

partnerstva, práva a povinnosti členov partnerstva a spôsob financovania projektu alebo 

programu. Za komunitu sa považuje skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom 

najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a 

ciele. 

Rodinným príslušníkom  je manžel, manželka, rodičia a nezaopatrené deti. 

   

 
217 § 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov 
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Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby 

sa určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri sociálnej službe uvedenej v § 34 až 41 

tohto zákona aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.218 

 

Z hľadiska rozsahu poskytovania sociálnej služby rozlišujeme poskytovanie sociálnej 

služby na  neurčitý čas alebo na určitý čas. 

   

Sociálne služby podľa druhu219 poznáme tieto: 

a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú: 

a. terénna sociálna služba krízovej intervencie – obsahom je vyhľadávanie 

fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti 

zamerané na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho 

poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj 

potravín, 

b. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:  

i. nízkoprahové denné centrum – počas dňa sa poskytuje sociálne 

poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy 

alebo výdaj potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej 

hygieny, 

ii. integračné centrum – poskytuje sa sociálne poradenstvo a sociálna 

rehabilitácia a utvárajú sa podmienky na pracovnú terapiu 

a záujmovú činnosť, 

iii. komunitné centrum - poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave 

na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do 

a zo školského zariadenia, vykonáva sa preventívna aktivita 

a zabezpečuje sa záujmová činnosť, 

 
218 § 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 
219 § 12 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov 

 



151 
 

iv. nocľaháreň – fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie 

alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje ubytovanie 

poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, 

nevyhnutné ošatenie a obuv a utvárajú sa podmienky na prípravu 

stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny, 

v. útulok – poskytuje sa ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo,  

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná 

terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv, utvárajú sa podmienky na 

prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie 

nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu 

bielizne a šatstva, záujmová činnosť, pričom poskytovateľ túto 

sociálnu službu poskytuje oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre 

rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom,  

vi. domov na pol ceste - poskytuje sa ubytovanie na určitý čas, sociálne 

poradenstvo,  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov, pracovná terapia, pomoc pri pracovnom uplatnení, utvárajú 

sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu 

bielizne a šatstva, záujmová činnosť, pričom túto službu nemožno 

poskytovať v priestoroch alebo v areáli detského domova, 

vii. zariadenie núdzového bývania - poskytuje sa ubytovanie na určitý čas, 

sociálne poradenstvo,  pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj 

stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej 

osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

záujmová činnosť, pričom fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej 

situácii môže požiadať zariadenie o utajenie svojej totožnosti 

v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia 

a rodinného života, 

c. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu - poskytuje sa sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita, zabezpečuje pomoc 

pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na 
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školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo 

školského zariadenia, ako aj záujmová činnosť. 

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú 

1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného 

života a pracovného života – ide o terénnu formu sociálnej služby poskytovanú 

rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo 

s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa, pričom ide najmä o bežné úkony 

starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, 

obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

a sprevádzanie dieťaťa. Za dôvody, pre ktoré rodič alebo iná plnoletá fyzická 

osoba  nemôže dieťaťu zabezpečiť osobnú starostlivosť sa považujú najmä 

choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného  

z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

na základe rozhodnutia súdu, pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, narodenie 

najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne 

v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí. Táto 

pomoc sa poskytuje nepretržite najviac v rozsahu 30 dní.  

2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti – 

poskytuje sa sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, 

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a zabezpečuje sa 

záujmová činnosť v prípade, ak maloletému nezaopatrenému dieťaťu nemôže 

zabezpečiť starostlivosť rodič alebo iná fyzická osoba z vážnych dôvodov, ako 

napr. z dôvodu nástupu do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. 

V zariadení sa poskytuje výchova, pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

a sprievod. 

3. služba včasnej intervencie – poskytuje sa dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, 

ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto 

dieťaťa. Poskytuje sa špecializované sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so 

zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.Túto službu možno poskytovať 

ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby 

prostredníctvom terénneho programu. 
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c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú: 

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek – napr. 

v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov,  v zariadení opatrovateľskej 

služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, 

v dennom stacionári, 

2. domáca opatrovateľská služba – poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je 

odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4, 

3. prepravná služba - poskytuje sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe 

s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po 

schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, pričom nepriaznivý zdravotný stav sa 

preukazuje  potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. 

z. v znení neskorších predpisov. 

4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba – sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je 

nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím, pričom 

zdravotné postihnutie fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Neposkytuje sa 

v prípade, ak sa fyzickej osobe poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorej sa 

v rámci opatrovateľskej služby poskytuje sprievod a predčítanie podľa prílohy č. 4 časti III  

písm. a) a b). 

5. tlmočnícka služba - sa poskytuje fyzickej osobe (s ťažkou obojstrannou 

nedoslýchavosťou) odkázanej na tlmočenie v posunkovej reči, artikulačnom tlmočení (ak je 

fyzická osoba nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si 

reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä 

posunkovú reč, posunkovú slovenčinu) alebo taktilnom tlmočení (ak ide o fyzickú osobu 

hluchoslepú, ktorá má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré si 

vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku). 

Neposkytuje sa v prípade, ak sa fyzickej osobe poskytuje peňažný príspevok na osobnú 

asistenciu, ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje tlmočenie podľa prílohy č. 4 časti 
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III  písm. c). Zdravotné postihnutie fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

6. sprostredkovanie tlmočníckej služby - sa poskytuje fyzickej osobe so zdravotným 

postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba, pri vykonávaní administratívnych úkonov, 

vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu 

prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, 

vykonávanie základného sociálneho poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným 

postihnutím a tlmočníkov. 

7. sprostredkovanie osobnej asistencie – poskytuje sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného 

predpisu pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej  

asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej 

asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej 

asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou 

osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou 

zmluvou o výkone osobnej asistencie. Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je 

najmä príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým 

zdravotným postihnutím a osobným asistentom, ako aj pomoc pri spracúvaní výkazov 

odpracovaných hodín osobným asistentom a  vyplácanie odmien osobným asistentom podľa 

osobitného predpisu. Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ 

sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento účel. 

8. požičiavanie pomôcok – poskytuje sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku, ktorá sa môže 

požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe 

verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky,  z 

iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. Nepriaznivý 

zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a 

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom 

vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 

d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú: 

1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá má 

nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo 
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zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie 

nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej 

komunikácie s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo 

audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú 

pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci. Potrebu poskytovania sociálnej služby 

fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií – 

poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej 

situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho 

poradenstva. Za telekomunikačné technológie  sa považuje najmä telefón, fax, internet. 

e) podporné služby, ktorými sú: 

1. odľahčovacia služba – poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu 

s ťažkým zdravotným postihnutím (t.j. fyzickej osobe, ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo 

zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v 

ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom je umožniť 

fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a 

duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, 

najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku 

nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej 

služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s 

ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu, 

ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín 

denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu 

službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku 

vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

V prípade, ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť 

kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu uvedených 

dní.  Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň. Súčasťou pomoci, ktorá sa 

poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby 

terénnou sociálnou službou, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť a 

zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 časti II a III. 

2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností – sa poskytuje opatrovníkovi, 

fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama 

nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy. Za pomoc sa považuje 
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• zastupovanie fyzickej osoby v konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, 

obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, 

• súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o pozbavení spôsobilosti na 

právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne 

úkony, 

• poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva 

s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, 

ktoré si ich nedokážu sami uplatňovať a chrániť, 

• spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími 

osobami pred začatím konania a počas konania o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, 

obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, 

• vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu 

opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností. 

3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre – poskytuje sa počas dňa fyzickej osobe, 

ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo 

vnučkou. V dennom centre sa najmä 

• poskytuje sociálne poradenstvo, 

• zabezpečuje záujmová činnosť. 

4. podpora samostatného bývania – poskytuje sa na podporu samostatnosti, nezávislosti, 

a sebestačnosti fyzickej osoby, ktorá je zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, 

pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do 

spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie 

a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. Ide najmä 

o poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práva a právom chránených 

záujmov a vykonáva sa najmä preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia.  

5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni – v jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej 

osobe, ktorá 

• nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, 

• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 

• dovŕšila dôchodkový vek. 
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Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti 

fyzickej osoby. 

 

6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni - v práčovni sa utvárajú podmienky na 

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá 

• nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, 

• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 

• dovŕšila dôchodkový vek. 

7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny - v stredisku osobnej 

hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej 

osobe, ktorá 

• nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, 

• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 

• dovŕšila dôchodkový vek. 

 

Jednotlivé sociálne služby možno účelne a vhodne spájať. 

 

Sociálna služba sa môže poskytovať formou220 ambulantnou, terénnou, pobytovou 

alebo inou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba 

zdržiava. 

Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa 

poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta 

poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť 

aj zariadenie. 

Terénna forma sociálnej služby (ďalej len „terénna sociálna služba“) sa poskytuje 

fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí. Terénnu sociálnu službu možno 

poskytovať aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať 

sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej 

 
220 § 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov 
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situácii. Terénne programy sa vykonávajú odbornými činnosťami alebo ďalšími činnosťami 

podľa tohto zákona. 

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) sa 

poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje 

ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba. Pobytovú sociálnu službu 

možno maloletému dieťaťu poskytnúť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, osobe 

pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorú súd 

ustanovil za opatrovníka. 

Poskytovanie terénnej sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť 

pred pobytovou sociálnou službou. Ak terénna sociálna služba alebo ambulantná sociálna 

služba nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej 

osoby, poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť 

týždenná pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou sociálnou službou. 

Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím 

telekomunikačných technológií, ak je to účelné. 

 

Zápis do registra221 

Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu 

do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), ktorý vedie vyšší 

územný celok, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. V prípade, 

ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom 

obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu 

územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do 

registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická 

osoba, ktorá žiada o zápis do registra. 

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, musí byť 

• spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a  

• bezúhonná – t.j. nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, pričom 

bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podmienku 

bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby a fyzická 

osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby. 

 
221 § 65 a  nasl. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov 
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V prípade, ak žiadosť o zápis do registra podáva právnická osoba, musí byť  

• fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej 

osoby zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, spôsobilá na právne úkony v plnom 

rozsahu,  

• bezúhonná a  

• odborne spôsobilá – t.j. spĺňa stupeň vzdelania a splnenie kvalifikačného 

predpokladu sa posudzuje a preukazuje dokladmi podľa osobitného predpisu.  

V prípade, ak žiadosť o zápis do registra podáva fyzická osoba, musí byť fyzická osoba, 

ktorá je na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra zodpovedná za 

poskytovanie sociálnej služby spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná 

a odborne spôsobilá. Uvedené fyzické osoby musia byť pri poskytovaní sociálnych služieb 

v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi sociálnej služby; to neplatí, ak je táto 

fyzická osoba spoločník právnickej osoby alebo člen právnickej osoby. 

  Ak žiada o zápis do registra právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky, musí podmienky spĺňať fyzická osoba poverená vedením jej pobočky, ktorá má 

sídlo na území Slovenskej republiky. 

Ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované 

sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu, podmienkou zápisu do registra je 

akreditácia na túto odbornú činnosť udelená ministerstvom. 

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra. 

O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra 

vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov.  

Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyšší územný celok 

bezodkladne oznámi poskytovateľovi sociálnej služby doručením oznámenia do vlastných 

rúk. 

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu 

územnému celku všetky zmeny skutočností.  

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu nemožno previesť na inú osobu a 

neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby, ak je ním právnická osoba. 

Register je verejný, každý má právo nazrieť do neho a požadovať z neho výpis. 

 

 Úhrady za sociálne služby  
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Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej 

poskytovateľom sociálnej služby na základe zmluvy podľa § 74 ods. 7 písm. h) uvedeného 

zákona, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.  

 Prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a 

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí od 1. júla 2022 zostať mesačne z jeho príjmu 

najmenej 386,80 eura mesačne – tj. aspoň 1,65-násobku sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu (1,65 x 234,42 € = 386,793 € mesačne).   

 Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi 

sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu od 1. júla 2022 najmenej 58,61 eura mesačne 

– tj. aspoň 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (výpočet: 25 % x 

234,42 € = 58,605 €). Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení 

bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho 

príjmu najmenej 175,82 eura mesačne – tj. aspoň 75 % sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu (výpočet: 75 % x 234,42 € = 175,815 €). 

 Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi 

sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 140,66 eura mesačne – tj. aspoň 60 

%  sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (výpočet: 60 % x 234,42 € = 

140,652 €). Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu v zariadení bez 

poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu 

najmenej 199,26 eura mesačne – tj. aspoň 85 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu (výpočet: 85 % x 234,42 € = 199,257 €). 

Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním 

stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej  

suma 234,42 eura mesačne – tj. najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu, t.j. 234,42 €).  

 Po zaplatení úhrady za ambulantnú  sociálnu službu v zariadení bez poskytovania 

stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej  

386,80 eura mesačne – tj. aspoň 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu (výpočet: 1,65 x 234,42 € = 386,793 €). 

Prijímateľ sociálnej služby nemá povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu ku dňu 

jej splatnosti, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná hore uvedeným sumám, a to 

v závislosti od druhu a formy sociálnej služby, pokiaľ tento zákon v ustanoveniach § 72 ods. 8 

a 10 až 17 neustanovuje inak.  
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V takom prípade prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a 

rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa 

sociálnej služby. Zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu 

službu musí mesačne zostať 386,80 eura mesačne – tj. 1,65-násobok sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu (výpočet: 1,65 x 234,42 € = 386,793 €).  

 Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu (t.j. nie je povinnosť, čiže nemusia) 

uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu 

službu.   

 V prípade, ak k uzatvoreniu tejto zmluvy nedôjde, obec alebo vyšší územný celok 

vydá rozhodnutie v rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti zaopatrených plnoletých deti 

alebo rodičov zaplatiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej 

služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. Obec 

a vyšší územný celok sú viazaní právoplatným rozhodnutím súdu o neurčení vyživovacej 

povinnosti zaopatreného plnoletého dieťaťa alebo rodiča voči prijímateľovi sociálnej služby. 

Na účely rozhodovania má v konaní zaopatrené plnoleté dieťa, rodič a poskytovateľ sociálnej 

služby postavenie účastníka konania. Prijímateľ sociálnej služby má na účely tohto 

rozhodovania postavenie zúčastnenej osoby.  

 V prípade, ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za 

sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu a túto 

nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo jej časť nezaplatí ku dňu splatnosti tejto úhrady za 

prijímateľa sociálnej služby ani zaopatrené plnoleté dieťa alebo rodičia, nezaplatená úhrada za 

sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči tomuto 

prijímateľovi sociálnej služby.  

 V prípade, ak u fyzickej osoby - prijímateľa sociálnej služby nemožno zistiť zo 

závažných dôvodov jej príjem, za príjem sa od 1. júla 2022 považuje suma 234,42 eura 

mesačne – tj. suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným 

predpisom.  

 Uvedené sa nepoužije, ak prijímateľ sociálnej služby vlastní majetok uvedený v § 72 

ods. 10 až 14 tohto zákona (napr. nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane úspor, a ak to ich 

povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 

10 000 eur, atď.). 
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2.10 Záver - návrhy de lege ferenda 

Po roku 1989 na Slovensku došlo k obrovskému rozmachu občianskych združení 

garantovaných nielen Ústavou SR,222 ale aj zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, 

ktorý podrobne upravuje vznik, fungovanie a zánik týchto združení. Nové združenia zamerané 

na osoby so zdravotným postihnutím nadviazali na dlhodobú činnosť Zväzu invalidov, ktorý 

mal do 90. rokov minulého storočia veľmi širokú členskú základňu.223 

Súčasnú platnú právnu úpravu v Slovenskej republike týkajúcu sa osôb so zdravotným 

postihnutím možno považovať v súlade s medzinárodnými záväzkami len čiastočne, a 

najväčším problémom je reálne naplnenie sociálnej ochrany týchto subjektov, čo je nesporne 

prejavom ekonomických, ako aj právnych, morálnych a etických hodnôt slovenskej 

spoločnosti. 

 Problémom súčasnej platnej právnej úpravy týkajúcej sa tejto citlivej oblasti 

v podmienkach Slovenskej republiky je:  

1. absencia jednotných podmienok pre komplexné posudzovanie zdravotného 

stavu v zmysle Medzinárodnej  klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability 

a zdravia podľa odporúčaní Medzinárodnej zdravotníckej organizácie (WHO), 

ktorá bola schválená na 54. zhromaždení WHO v roku 2001 ako medzinárodný 

štandard na posudzovanie zdravia a zdravotného postihnutia, 

2. premietnutie Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a 

zdravia pre deti a mládež (dokument WHO z roku 2006), ktorá upravuje 

klasifikáciu podľa špecifických potrieb posudzovania funkčných schopností 

v prípade detí a mládeže od narodenia do 18 rokov veku a vytvára podmienky 

pre zavedenie včasnej diagnostiky a intervencie u detí s vrodenými poruchami, 

najmä detí s poruchami psychomotorického vývinu, 

3. absencia jednotnej definície pojmu „osoba so zdravotným postihnutím“ – 

tj. ide o rôzne vymedzenia, napr. podľa  

a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov ide o osobu, ktorá má percentuálnu mieru poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej, duševnej 

 
222 Čl. 29 a  30 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov 
223 REPKOVÁ, K. – SEDLÁKOVÁ, D.: Zdravotné postihnutie – vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia 

v medzinárodnom a národnom kontexte. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Bratislava, 

2012, ISBN : 978-80-970993-9-8.s. 30 – 32. 
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poruchy alebo poruchy správania v dvoch pásmach, a to o viac ako  40 

%, tj. od 41% najviac do 70 % a o viac ako 71 %, tj. nad 71 % v zmysle 

prílohy č. 4 tohto zákona (odporúčame prehodnotenie a zníženie 

percentuálneho poklesu zárobkovej schopnosti – viď. ako napr. 

v Českej republike),  

b) obdobné vymedzenie je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení neskorších predpisov, avšak  

c) na účely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ŤZP sa „za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím“  

považuje osoba so zdravotným postihnutím s mierou funkčnej 

poruchy najmenej (tj. aspoň) 50 %, pričom funkčná porucha 

predstavuje nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností 

alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska 

predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie 

ako 12 mesiacov (§ 2 cit. zákona) v zmysle prílohy č. 3 tohto zákona,  

d) na účely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa za občana 

odkázaného na pomoc inej osoby považuje zase občan, ktorého 

stupeň odkázanosti je II. – VI., posúdený v zmysle prílohy č. 6 

tohto zákona. 

 

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že by bolo potrebné zjednotiť   

1. definíciu „nepriaznivého zdravotného stavu“, „invalidity“, „zdravotného 

postihnutia“,  

2. posudzovanie zdravotného a sociálneho stavu – pretože tá istá osoba je opakovane 

posudzovaná pre rôzne účely rôznymi inštitúciami – napr. pre zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení, pre zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,  pre zákon č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách, atď., čo v praxi osobám so zdravotným postihnutím spôsobuje 

obrovské problémy aj vzhľadom na ich zdravotné postihnutie (napr. preprava, čas, ale 

aj nemalé finančné náklady), nehovoriac aj o psychickej traume (napr. v zmysle jedného 

zákona sú uznaní za invalidných, avšak v zmysle iného zákona nemajú nárok na žiadnu 

dávku, kompenzačnú pomôcku alebo sociálnu službu, atď.), 

3. posudkové konanie, pretože dnes ho vykonávajú rôzne inštitúcie, a to: 
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a) verejnoprávna inštitúcia – Sociálna poisťovňa na účely zákona č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

b) orgány štátnej správy – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 

c) orgány územnej samosprávy – obce, mestá, VÚC. 

Vzhľadom na uvedené nedostatky platnej právnej úpravy posudzovanie zdravotného a 

sociálneho stavu je vykonávané viacnásobne a je aj finančne nákladné (náročné), zdĺhavé, 

neefektívne, ba niekedy aj kontraproduktívne (napr. osoba, ktorá má pokles zárobkovej 

schopnosti 49 % na účely zákona o sociálnom poistení, tj. je uznaná za invalidnú, avšak 

v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia sa nepovažuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, pretože 

nemá mieru funkčnej poruchy aspoň 50 %, takže jej nevzniká nárok na žiadne kompenzačné 

príspevky a ani na žiadnu sociálnu službu).  

Taktiež by sa mal prehodnotiť tzv. kvóta systému, ktorý je v SR pomerne nízky (ak 

zamestnávateľ zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte ktorý predstavuje 3,2 %  

z celkového počtu zamestnancov, resp. ak zamestnáva občana so zdravotným postihnutím 

s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššou ako 70 %, na účely plnenia 

povinného podielu  si zamestnávateľ započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov). 

Vo väčšine krajín EÚ je tento podiel povinného pracovného začlenenia osôb so zdravotným 

postihnutím vyšší, napr. vo Francúzsku – 6 %, v Poľsku – 6 %, v Nemecku – 5 %, v Maďarsku 

– 5 %, v Bulharsku – 4 %, v Rumunsku – 4 % (ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 50 

zamestnancov). 

 Na pracovné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím na trh práce má vplyv aj 

platenie poistného na sociálne poistenie v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov a na zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Od 1. januára 2004 došlo k zhoršeniu 

postavenia uvedených osôb najmä z dôvodu zrušenia úľav vo výške percentuálnych 

sadzieb poistného na sociálne poistenie, čo spôsobilo zdraženie a znevýhodnenie tejto 

pracovnej sily na trhu práce. Vzhľadom na to, mala by sa prehodnotiť súčasná platná 

právna úprava v zmysle zákona o sociálnom poistení a bolo by vhodné zníženie sadzieb 

poistného na sociálne poistenie  na polovicu, t.j. tak ako je to v prípade zdravotného poistenia 

(napr. na nemocenské poistenie zamestnanec platí poistné vo výške 1,4 % - malo by sa znížiť 

na 0,7%, zamestnávateľ tiež platí 1,4% - znížiť na 0,7 %, SZČO platí 4,4% - malo by sa znížiť 

na 2,2 %, na starobné poistenie zamestnanec platí 4 % - malo by sa znížiť na 2 %, zamestnávateľ 
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platí 14 % - malo by sa znížiť na 7 %, atď.. Samozrejme zníženie odvodov by malo byť zákonite 

predmetom sociálneho dialógu – t.j. zástupcov zamestnancov, zástupcov zamestnávateľov 

a vlády, ako aj zástupcov podnikateľov – t.j. malo by ísť o celospoločenský konsenzus, ktorý 

v súčasnosti v slovenských podmienkach chýba). 

 Taktiež by sa malo prehodnotiť predĺženie poskytovania nemocenského (cca 2 roky 

od vzniku choroby) na základe rozhodnutia lekárskej posudkovej komisie v prípade, že je nádej 

na zlepšenie zdravotného stavu a opätovné včlenenie na trh práce, ako aj opätovné predĺženie 

ochrannej lehoty, pretože veľká časť ekonomicky činného obyvateľstva v prípade vážneho 

ochorenia (najmä po 50. roku veku), ak nie je uznaná za invalidných, zostáva bez akýchkoľvek 

finančných prostriedkov, prichádza o strechu nad hlavou a upadá do hmotnej a sociálnej núdze, 

t.j. do biedy a chudoby. Dôkazom je obrovský nárast chudobného obyvateľstva najmä po roku 

2010 (pozri údaje Štatistického úradu SR o príjmoch a životných podmienkach EU SILC 2020). 

 Za nevyhnutné považujeme najmä prehodnotenie inštitútu životného minima, ktoré 

je od 1. januára 2004 nastavené veľmi reštriktívne, čoho dôsledkom je zníženie sociálnej 

ochrany v prípade najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva vrátane osôb so zdravotným 

postihnutím, ktoré sú najviac ohrozené biedou a chudobou a taktiež zvýšenie minimálnej 

mzdy v európskych intenciách pripravovanej smernice o minimálnej mzdy. 
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3 Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v systémoch 

sociálneho a zdravotného poistenia 

3.1 Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v  poistných systémoch – 

zadefinovanie pojmov 

V podmienkach legislatívy Slovenskej republiky je veľmi náročné definovať pojem 

osoba so zdravotným postihnutím, pretože legálna definícia tohto pojmu v slovenských 

zákonoch absentuje.224 V čl. 1 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím225 sú 

osoby so zdravotným postihnutím vymedzené ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, 

intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami 

môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe 

s ostatnými. Túto definíciu by sme mohli považovať za chápanie pojmu osoba so zdravotným 

postihnutím v širšom zmysle a budeme z nej vychádzať aj v tejto kapitole. 

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o sociálnom poistení), upravujúcom komplexne systém sociálneho poistenia Slovenskej 

republiky, sa nepoužíva pojem osoba so zdravotným postihnutím. Výnimočné postavenie 

v rámci vzťahov v systéme sociálneho poistenia majú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré 

sú uznané za invalidné. Zákonodarca spája rôzne následky v sociálnom poistení práve so 

statusom osoby uznanej za invalidnú, resp. s poberateľom invalidného dôchodku. Pritom 

niektoré právne vzťahy sú navrhované pre invalidné osoby, pre existenciu iných právnych 

súvislostí je nevyhnutná aj skutočnosť, že invalidná osoba je zároveň aj poberateľom 

invalidného dôchodku, prípadne skutočnosť, že invalidná osoba je zároveň aj poberateľom 

invalidného dôchodku s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

nad 70 %. 

Toto výnimočné postavenie majú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú uznané 

za invalidné aj v pracovnom práve, pretože v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka 

práce sa za zamestnanca so zdravotným postihnutím považuje osoba uznaná za invalidnú 

podľa osobitného predpisu, v prípade že svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie 

 
224 Pozri k tomu napr. BARINKOVÁ, M.: Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľno sti v 

právnej terminológii. In: Studia Iuridica Cassoviensia, - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 89-98. ISSN 1339-3995. 
225 Pozri Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z. o uzavretí Dohovoru 

o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 25. júna 2010. 
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o invalidnom dôchodku.226 Aj na účely zákona o službách zamestnanosti sa za občana 

so zdravotným postihnutím považuje občan uznaný za invalidného podľa predpisov 

o sociálnom zabezpečení.227 

V systéme zdravotného poistenia sa v niektorých právnych vzťahoch privilegujú 

len osoby uznané za invalidné. Špecifickou oblasťou je platenie poistného na zdravotné 

poistenie, kde zákon o zdravotnom poistení228 zavádza vlastnú definíciu pre osoby so 

zdravotným postihnutím na účely platenia poistného: zahŕňajúc jednak invalidné osoby podľa 

zákona o sociálnom poistení, ďalej policajtov/profesionálnych vojakov uznaných za 

invalidného podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, 

a jednak osoby s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o 

peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

V práve sociálneho zabezpečenia je významná aj definícia ťažkého zdravotného 

postihnutia, ktorým je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % 

podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.229 

Nejednotnosť legislatívneho prístupu k rôznym skupinám v rámci osôb so zdravotným 

postihnutím súvisí aj početnosťou a rôznosťou účelov posudzovania zdravotného stavu takejto 

osoby. Posudzovanie zdravotného stavu osoby so zdravotným postihnutím je odlišné  

pre potreby viacerých rôznych zákonov, čo vyplýva z účelu rôznych dávok a poskytovaných 

služieb.230 

Je zrejmé, že osoba uznaná za invalidnú je vždy aj osobou so zdravotným postihnutím. 

Avšak na druhej strane, osobou so zdravotným postihnutím môže byť aj osoba, ktoré nie je 

uznaná za invalidnú, no napriek tomu má postihnutie dlhodobého charakteru, ktoré jej bráni 

plne a účinne sa zapojiť do života spoločnosti (viď definícia z Dohovoru o právach osôb so 

zdravotným postihnutím). V tejto kapitole budeme poukazovať na postavenie a nároky osôb 

so zdravotným postihnutím v systémoch sociálneho a zdravotného poistenia, a to jednak osôb, 

ktoré sú uznané za invalidné, ako aj osôb so zdravotným postihnutím, ktoré za invalidné uznané 

nie sú. V texte sa budeme snažiť tieto dve kategórie osôb so zdravotným postihnutím odlišovať. 

 
226 Pozri § 40 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. 
227 Pozri § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
228 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
229 Pozri § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia. 
230 Pozri viac DEMEKOVÁ, Ľ.: K legislatívnemu zámeru zákona o lekárskej a  sociálnej posudkovej činnosti. 

In: Priority sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2012. - S. 139-150. - ISBN 978-80-

8095-083-5. 
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3.2 Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v nemocenskom poistení 

V systéme nemocenského poistenia nemajú osoby so zdravotným postihnutím v zásade 

odlišné postavenie od ostatných poistencov. Vznik a zánik nemocenského poistenia osoby 

so zdravotným postihnutím závisí od tých istých skutočností ako vznik a zánik nemocenského 

poistenia ostatných nemocensky poistených osôb. Určitá výnimka však existuje pri osobách 

so zdravotným postihnutím, ktoré sú zároveň aj poberateľmi invalidného dôchodku. Poberateľ 

invalidného dôchodku totiž neplatí poistné na nemocenské poistenie z príjmu 

z pracovnoprávneho vzťahu založeného na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody 

o vykonaní práce (pozri samostatnú podkapitolu v nasledujúcom texte). 

Pre vznik nároku na nemocenské dávky osoby so zdravotným postihnutím je potrebné 

splnenie obvyklých podmienok, ktoré si stručne ozrejmíme v samostatnej podkapitole, pričom 

sa sústredíme na praktické aspekty súvisiace s možnosťou splniť tieto podmienky zo strany 

osôb so zdravotným postihnutím. 

V poslednej podkapitole tejto časti, venovanej postaveniu osoby so zdravotným 

postihnutím v nemocenskom poistení, sa budeme bližšie zaoberať sociálnou ochranou 

počas dočasnej práceneschopnosti, nakoľko dávky vyplácané počas choroby sú z hľadiska 

výskytu pre osoby so zdravotným postihnutím najvýznamnejšími dávkami v systéme 

nemocenského poistenia. 

3.2.1 Platenie poistného na nemocenské poistenie a osoby so zdravotným 

postihnutím 

Osoby so zdravotným postihnutím platia poistné na nemocenské poistenie v zásade 

rovnako ako ostatní poistenci. Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské 

poistenie osoby so zdravotným postihnutím, rovnako ako poistná sadzba tejto osoby, závisí 

od jej zaradenia do príslušnej poistnej kategórie (zamestnanec, povinne nemocensky poistená 

samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba), teda platí poistné 

na nemocenské poistenie v tomto smere rovnako ako ostatné nemocensky poistené osoby. 

Aj samotný vznik a zánik nemocenského poistenia osoby so zdravotným postihnutím 

závisí od tých istých skutočností ako vznik a zánik nemocenského poistenia ostatných 

nemocensky poistených osôb. V prípade nemocensky poistených zamestnancov ide v zásade 
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o osoby dosahujúce príjmy zo zárobkovej činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmu zo závislej 

činnosti.231 

Nakoľko vznik povinného nemocenské poistenia zamestnanca a následné platenie 

poistného na nemocenské poistenie, je naviazané na dosahovanie príjmov zo závislej činnosti, 

vo všeobecnosti potom platí, že z príjmov z pracovnoprávneho vzťahu (ide o príjmy zo závislej 

činnosti) sa platí poistné na nemocenské poistenie. Príjmami z pracovnoprávneho vzťahu sú 

príjmy z pracovného pomeru (pracovný pomer je upravený v druhej časti Zákonníka práce) 

a príjmy z právneho vzťahu dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tieto 

dohody sú upravené v deviatej časti Zákonníka práce). Dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru sú: dohoda o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka práce), dohoda 

o brigádnickej práci študentov (§ 227 a § 228 Zákonníka práce) a dohoda o pracovnej činnosti 

(§ 228a Zákonníka práce). 

Pri niektorých skupinách zamestnancov v určitom právnom vzťahu dohody existuje 

výnimka z platenia poistného o. i. na nemocenské poistenie. Táto výnimka z platenia poistného 

na nemocenské poistenie zahŕňa aj poberateľov invalidného dôchodku (veľká skupina v rámci 

osôb so zdravotným postihnutím), ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej 

činnosti alebo dohody o vykonaní práce.232 Táto výnimka z platenia poistného na nemocenské 

poistenie sa vzťahuje len na uvedenú príležitostnú prácu, v prípade, že poberateľ invalidného 

dôchodku vykonáva zamestnanie v pracovnom pomere, služobnom pomere 

alebo štátnozamestnaneckom pomere, potom  príjmov z týchto vzťahov platí poistné 

na nemocenské poistenie rovnako ako každý iný zamestnanec. 

3.2.2 Podmienky nároku na nemocenské dávky a osoby so zdravotným postihnutím  

Každá dávka zo systému sociálneho poistenia má svoju sociálnu udalosť odôvodňujúcu 

poskytovanie dávky, čo platí aj pre nemocenské dávky. V prípade dávky nemocenské ide 

o dočasnú práceneschopnosť (dočasná PN), v prípade dávky ošetrovné ide o ošetrovanie 

chorého príbuzného alebo o starostlivosť o dieťa v zákonom vymedzených prípadoch, 

v prípade dávky tehotenské ide o prípad tehotenstva, v prípade dávky materské ide 

o tehotenstvo v období krátko pred pôrodom a starostlivosť o novonarodené dieťa a v prípade 

vyrovnávacej dávky ide o preradenie tehotnej zamestnankyne na inú prácu, pri ktorej dosahuje 

 
231 Pozri § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, odkazujúci na § 3 ods. 1 písm. a) 

tohto zákona, ktorý odkazuje na § 5  ods. 1 písm. a) až h), k) a  m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov.  
232 Vyplýva z § 4 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-m
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-2
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nižší príjem. Okrem samotnej sociálnej udalosti môže dávková schéma konkrétnej nemocenskej 

dávky mať stanovené aj ďalšie osobitné podmienky nároku. Osobitné podmienky nároku 

na jednotlivé nemocenské dávky sú pre osoby so zdravotným postihnutím rovnaké ako 

u ostatných poistencov. 

Popri osobitných podmienkach, zákon o sociálnom poistení vyžaduje v prípade vzniku 

nároku na akúkoľvek nemocenskú dávku aj splnenie tzv. všeobecných podmienok. Aj v prípade 

všeobecných podmienok na nemocenské dávky platí, že platia pre všetky osoby rovnako.  

Teda napríklad u zamestnanca sa vyžaduje na vznik nároku na akúkoľvek nemocenskú dávku, 

aby nemal príjem plynúci z právneho vzťahu (z nemocenského poistenia), z ktorého nárok 

na nemocenskú dávku vznikol, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu 

než za vykonanú prácu, za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu 

dočasnej pracovnej neschopnosti.233 V prípade povinne nemocensky poistenej samostatne 

zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby sa vyžaduje na vznik 

nároku na akúkoľvek nemocenskú dávku, aby bolo riadne a včas zaplatené poistné 

na nemocenské poistenie z tohto vzťahu.234 Okrem toho je všeobecnou podmienkou 

na nemocenské dávky aj splnenie tzv. poistnej podmienky, t. j. podmienky trvania 

nemocenského poistenia. Hoci aj táto podmienka platí rovnako pre všetky skupiny ľudí, 

v realite bežného života je splnenie tejto podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím často 

náročnejšie. V nasledovnom texte vysvetlíme prečo. 

Podmienka trvania nemocenského poistenia 

Pre vznik nároku na nemocenskú dávku je vo všeobecnosti potrebné splnenie tzv. poistnej 

podmienky v okamihu, ku ktorému sa viaže vznik nároku na nemocenskú dávku a to tak že:  

a) osoba je aktuálne nemocensky poistená (nemocenské poistenie aktuálne trvá) alebo  

b) osoba, ktorá aktuálne nie je nemocensky poistená, sa nachádza ešte v ochrannej lehote 

(v časovom bode, ku ktorému sa viaže vznik nároku na nemocenskú dávku, ešte trvá ochranná 

lehota po zániku nemocenského poistenia tejto osoby).  

Takto sa prejavuje jedna zo základných zásad systému sociálneho poistenia, a to, že dávka 

sociálneho poistenia patrí v zásade osobám, ktoré aktuálne sú alebo v minulosti boli určité 

obdobie aktívne účastnými v poistnom systéme (platili poistné). Poslaním nemocenského 

poistenia, zákonom definovaného ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu 

zo zárobkovej činnosti v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva 

(pozri § 2 písm. a) zákona o sociálnom poistení) je teda nahradiť relatívne krátkodobejší 

 
233 Pozri § 30 písm. b) zákona o sociálnom poistení. 
234 Podrobnejšie pozri § 31 zákona o sociálnom poistení.  
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výpadok príjmu zo zárobkovej činnosti, pričom tento príjem však existoval pred  vznikom 

sociálnej udalosti. Preto sa v nemocenskom poistení priznáva nemocenská dávka len osobám 

aktuálne nemocensky poisteným alebo osobám v relatívne krátkom období po zániku ich 

nemocenského poistenia (v ochrannej lehote). Práve pre osoby so zdravotným postihnutím 

môže byť v praxi náročné splniť práve túto podmienku, pretože vo všeobecnosti ide o osoby, 

ktoré sú znevýhodnené na trhu práce, a v dôsledku toho sú častejšie nezamestnané, resp. majú 

počas pracovnej kariéry dlhšie obdobia, počas ktorých nemajú zamestnanie, a teda nemajú 

ani nemocenské poistenie. 

Poistná podmienka trvania aktuálneho nemocenského poistenia nie je 

splnená ani v prípade, ak v čase vzniku dočasnej PN poistenec neplatí poistné na nemocenské 

poistenie, pretože má nemocenské poistenie prerušené (napr. zamestnanec čerpá pracovné 

voľno bez náhrady mzdy, tiež v období, keď zamestnanec má neospravedlnenú neprítomnosť 

v práci, tiež v období pozastavenia prevádzkovanie živnosti alebo pozastavenia výkonu 

činnosti povinne nemocensky poistenej SZČO. Rovnako je nemocenské poistenie 

u zamestnanca i povinne nemocensky poistenej SZČO prerušené tiež v období viac ako ročného 

trvania dočasnej PN - odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej 

pracovnej neschopnosti do jej skončenia. Osôb so zdravotným postihnutím sa bude v praxi 

týkať často práve táto posledná situácia, keď po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej 

neschopnosti, budú naďalej práceneschopné, avšak v tomto ďalšom období už bez poistnej 

ochrany v systéme nemocenského poistenia.  

Vo všeobecnosti považujeme za neprimerane krátku súčasnú dĺžku ochrannej lehoty 

(v rozsahu siedmych dní).235 Podotýkame, že dĺžka ochrannej lehoty bola 

až do 31. decembra 2010 v rozsahu 42 dní po zániku nemocenského poistenia.236 Vychádzame 

z predpokladu, že osobám so zdravotným postihnutím trvá vo všeobecnosti dlhšie nájsť si nové 

pracovné miesto, s čím je spojený vznik povinného nemocenského poistenia a súvisiaca 

ochrana v nemocenskom poistení. Za takmer iluzórne považujeme možnosť zamestnať sa 

pre osobu so osoby so zdravotným postihnutím do siedmych dní (súčasná dĺžka ochrannej 

 
235 Dlhšie trvanie ochrannej lehoty je v prípade tehotnej poistenkyne. Pozri § 32 ods. 2 zákon o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov. 
236 Ak už akceptujeme súčasný model podmieňovania nároku na nemocenské dávky aktuálnou existenciou 

trvania nemocenského poistenia, resp. trvaním ochrannej lehoty, potom by sme za  spravodlivejšie považovali 

odstupňovanie dĺžky trvania ochrannej lehoty úmerne k dĺžke získaného obdobia nemocenského poistenia za 

celú pracovnú kariéru poistenca. Alternatívne by sme za spravodlivejšie považov ali aj odstupňovanie dĺžky 

trvania ochrannej lehoty úmerne k dĺžke získaného obdobia nemocenského poistenia za  obdobie posledných x 

rokov. Teda čím dlhšie obdobie nemocenského poistenia by poistenec získal v posledných x rokoch, tým dlhšie 

by trvala ochranná lehota po zániku jeho nemocenského poistenia). Za menej spravodlivé, avšak spravodlivejšie 

ako súčasný model, by sme považovali aspoň odstupňovanie dĺžky trvania ochrannej lehoty v závislosti 

od získaného poistného obdobia v časovo poslednom nemocenskom poistení. 
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lehoty) po zániku predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu. Táto prísna právna úprava tak 

silno dopadá (okrem iných skupín obyvateľstva) na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí 

stratia svoje zamestnanie a relatívne krátko nato sa stanú dočasne práceneschopní. 

3.2.3 Sociálne zabezpečenie osoby so zdravotným postihnutím v nemocenskom 

poistení 

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na nemocenské dávky rovnako ako ostatní 

poistenci. Napriek tomu by sme sa pristavili pri sociálnej ochrane týchto osôb počas dočasnej 

pracovnej neschopnosti, keďže ide o sociálnu udalosť, ktorá sa často týka práve osôb so 

zdravotným postihnutím. Ako sme už uviedli, dávky vyplácané počas choroby sú z hľadiska 

počtu pre osoby so zdravotným postihnutím najvýznamnejšími dávkami v systéme 

nemocenského poistenia. Sociálnu udalosť choroby pokrýva dávka nemocenské, pričom 

v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca sa počas prvých desiatich dní 

poskytuje náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

3.2.3.1 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

Dôvodom prečo sa zamestnancovi neposkytuje nemocenské už od 1. dňa dočasnej PN je 

skutočnosť, že zamestnancovi sa poskytuje štandardne od 1. dňa až do 10 dňa dočasnej PN 

náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca (ďalej len náhrada príjmu) od jeho 

zamestnávateľa. Poskytovanie náhrady príjmu pri dočasnej PN upravuje zákon 

č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu. Náhrada príjmu nie je dávkou sociálneho poistenia, ale je 

to plnenie poskytované zo strany zamestnávateľa v prospech zamestnanca, upravené v zákone 

č. 462/2003 Z. z. (ide o zákonný nárok zamestnanca voči svojmu zamestnávateľovi). Náhradu 

príjmu teda vypláca zamestnancovi jeho zamestnávateľ, nemocenské vypláca zamestnancovi 

Sociálna poisťovňa.237 

Ak zamestnancovi skončil pracovnoprávny vzťah (zaniklo nemocenské poistenie) 

v priebehu trvania nároku na náhradu príjmu v období dočasnej PN,  potom má zamestnanec 

 
237 Zmyslom takéhoto nastavenia sociálnej ochrany zamestnancov pri dočasnej PN je zabrániť zneužívaniu 

systému zo strany zamestnávateľov. Inak by niektorí zamestnávatelia mohli v  prípade krátkodobých prekážok 

v práci na  ich strane (prestoje, poruchy strojov, nedostatočný dopyt na trhu po  výrobkoch a  poskytovaných 

službách) presviedčať svojich zamestnancov „aby nastúpili na  dočasnú PN“, samozrejme za predpokladu, že by 

ušlú mzdu kompenzovala Sociálna poisťovňa formou poskytovania nemocenského. Týmto  nastavením sú tiež 

zamestnávatelia viac motivovaní kontrolovať svojich zamestnancov, či dodržiavajú liečebný režim, čo vyplýva 

z toho, že zamestnávateľ má finančné výdaje vyplývajúce z poskytovania náhrady príjmu počas prvých desať dní 

dočasnej pracovnej neschopnosti, napriek tomu, že zamestnanec reálnu prácu pre  neho nevykonáva. 
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nárok na nemocenské odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia (pozri 

§ 34  ods. 3 zákona). Takto je nastavené kontinuálne sociálne zabezpečenie zamestnanca 

počas celého obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti (s výnimkou obdobia dočasnej 

pracovnej neschopnosti po vyčerpaní podporného obdobia 52 týždňov). 

Výška náhrady príjmu je v období od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 

do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu 

zamestnanca a od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej 

pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ 

na určenie výšky náhrady príjmu sa určí obdobne ako v prípade nemocenského.238 

3.2.3.2 Nemocenské 

Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské zamestnancovi od 11. dňa trvania dočasnej 

pracovnej neschopnosti. Nemocenské je dávkou nemocenského poistenia poskytovanou nielen 

zamestnancom, ale aj niektorým SZČO (so statusom povinne nemocensky poistenej SZČO) 

a dobrovoľne nemocensky poisteným osobám. 

Nemocenské je najčastejšie vyplácanou dávkou zo systému nemocenského poistenia. 

Podľa údajov Sociálnej poisťovne bolo nemocenské v roku 2021 vyplatené mesačne v priemere 

v 183 774 prípadoch. Priemerná výška vyplateného nemocenského v jednom prípade bola 

v roku 2021 v sume 322 eur. Priemerný počet dočasne práceneschopných poistencov v roku 

v prvom polroku 2022 bol v Slovenskej republike 4,353 %. Priemerná doba trvania 

práceneschopnosti bola v Slovenskej republike za rok 2021 v dĺžke 40,90 dní. Kumulatívne 

výdavky Sociálnej poisťovne na výplatu nemocenského boli v roku 2021 vo výške 

707 278 699 eur. 239 

Dávka nemocenské sa poskytuje za dni. To znamená, že zákonom určená výška dávky 

patrí za 1 deň trvania nároku na výplatu. Ak nárok na výplatu dávky trvá viac dní v kalendárnom 

mesiaci (čo obvykle trvá), je potrebné vynásobiť počet dní trvania nároku na výplatu 

v kalendárnom mesiaci a výšku dávky. Nemocenské dávky sa totiž vyplácajú mesačne pozadu 

v lehotách určených Sociálnou poisťovňou (pozri § 116 ods. 1 zákona). Nemocenské sa teda 

poskytuje za dni, avšak vypláca sa za predchádzajúci kalendárny mesiac spätne. 

Dávka nemocenské sa poskytuje počas väčšej časti podporného obdobia v sume 

55 % denného vymeriavacieho základu, čo predstavuje náhradový pomer nemocenského 

 
238 Pozri § 8 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. 
239 Zdroj: štatistiky Sociálnej poisťovne <www. socpoist.sk>. 
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k predošlému čistému zárobku v rozmedzí okolo 70 % až 80 % (najmä v závislosti od toho, či 

poistenec má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, v závislosti od počtu vyživovaných detí 

atď.). 

Pokiaľ ide o dĺžku podporného obdobia výplaty nemocenského, táto dĺžka súvisí 

so zákonnými dôvodmi zániku nároku na dávku nemocenské. V praxi najčastejšou situáciou 

zániku nároku na túto dávku bude skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti – nárok 

na nemocenské zaniká v zásade dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej 

neschopnosti. V praxi menej častými situáciami budú zánik nároku na dávku nemocenské 

z dôvodu porušenia liečebného režimu. Ak sa preukáže porušenie liečebného režimu určeného 

lekárom, má to za následok zánik nároku na výplatu nemocenského a stratu nároku na ďalšiu 

výplatu nemocenského: do skončenia dočasnej PN - v prípade ak dočasná PN trvá najviac 

30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu, alebo výplata nemocenského sa zastaví na 30 dní 

(31. deň odo dňa porušenia liečebného režimu nastáva obnovenie nároku na výplatu 

nemocenského). Osobitný zánik nároku na nemocenské nastáva u poistenca (poistenkyne), 

ktorému (ktorej) vznikol súbežne nárok na materské. Nárok na nemocenské zaniká aj dňom 

právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol poistenec právoplatne odsúdený 

za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal dočasne práceneschopným (§ 110 ods. 1 

zákona o sociálnom poistení). V prípade osôb so zdravotným postihnutím má najväčší význam 

zaoberať sa skončením výplaty nemocenského z dôvodu skončenia podporného obdobia 

výplaty tejto dávky. Môžeme tu rozlišovať dve situácie: 

1. Skončenie podporného obdobia pri trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti dlhšej 

ako 52 týždňov.  

Zákon o sociálnom poistení ustanovuje aj prípady skoršieho zániku nároku 

na nemocenské pred ukončením trvania samotnej sociálnej udalosti, nakoľko nárok 

na nemocenské  a jeho výplatu trvá len časovo ohraničené obdobie – v zákone o sociálnom 

poistení definované ako „podporné obdobie”. Podporné obdobie končí najneskôr uplynutím 

52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, z čoho vyplýva, že podporné obdobie 

trvá maximálne 52 týždňov (pozri § 34 ods. 1 zákona). Podporné obdobie končí 

aj u zamestnanca najneskôr uplynutím 52. týždňa od  vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, 

nie uplynutím 52. týždňa od poskytovania nemocenského (do podporného obdobia sa 

započítava aj obdobie poberania náhrady príjmu od  zamestnávateľa). Práve v prípade osôb 

so zdravotným postihnutím sa často stáva, že nárok na nemocenské zanikne po uplynutí 

52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, a to vyčerpaním podporného obdobia. 

Táto právna úprava však má svoj význam, nakoľko pri dlhšie trvajúcej práceneschopnosti 
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zákonodarca predpokladá čerpanie inej dávky – dávky invalidný dôchodok zo systému 

dôchodkového poistenia, pri ktorom je výplata naviazaná na trvanie sociálnej udalosti invalidity 

a v zásade nie je časovo ohraničená (s výnimkou úmrtia poistenca, resp. priznania starobného 

dôchodku). Nepriaznivá situácia nastáva pre osobu so zdravotným postihnutím v prípade, ak 

po skončení 52. týždňa poskytovania nemocenského jej nevznikne nárok na invalidný 

dôchodok. Uvedené môže v praxi nastať po prvé z dôvodu, že osoba so zdravotným 

postihnutím má síce zníženú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

v porovnaní so zdravým poistencom, avšak miera poklesu, ktorá  je stanovená posudkovým 

lekárom Sociálnej poisťovne, nepresahuje 40 % (neuznanie osoby so zdravotným postihnutím 

za invalidnú). Druhým dôvodom je, že osoba so zdravotným postihnutím, ktorá aj bola uznaná 

za invalidnú, nezíska zákonom stanovený potrebný počet rokov obdobia dôchodkového 

poistenia. 

2. Skončenie podporného obdobia pred uplynutím 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej 

neschopnosti z dôvodu započítania predchádzajúcich období.  

Podporné obdobie môže skončiť aj skôr ako uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej 

pracovnej neschopnosti, pretože do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce 

obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom, 

čím sa skracuje dĺžka podporného obdobia rátaná od vzniku z aktuálnej dočasnej pracovnej 

neschopnosti (pozri § 34 ods. 4 zákona o sociálnom poistení). Predchádzajúce obdobia 

dočasnej pracovnej neschopnosti sa však do podporného obdobia nezapočítavajú, ak 

nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od  skončenia poslednej dočasnej pracovnej 

neschopnosti a poistencovi počas tohto obdobia nemocenského poistenia nevznikla dočasná 

pracovná neschopnosť (§ 34 ods. 5 prvá veta zákona o sociálnom poistení). Do podporného 

obdobia sa tiež nezapočítava obdobie nariadeného karanténneho opatrenia (§ 34 ods. 5 druhá 

veta zákona o sociálnom poistení). Táto právna úprava však má obdobný význam a dôsledky 

ako bolo vysvetlené pri predchádzajúcom bode, nakoľko pri dlhšie trvajúcej práceneschopnosti 

sa predpokladá možnosť čerpania inej dávky – dávky invalidný dôchodok zo systému 

dôchodkového poistenia. 

3.3 Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v dôchodkovom poistení 

V systéme dôchodkového poistenia má osobité postavenie tá časť zo skupiny osôb 

so zdravotným postihnutím, v ktorej sú osoby uznané za  invalidné, resp. sú poberateľmi 

invalidného dôchodku, pričom sa v niektorých právnych vzťahoch rozlišuje aj skutočnosť, či 
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sú invalidní s mierou poklesu schopnosti o viac ako 70 % alebo invalidní s mierou poklesu 

schopnosti najviac 70 %. V ďalších podkapitolách sa sústredíme na špecifiká vzťahov 

v dôchodkovom poistení, v ktorých vystupujú tieto osoby so zdravotným postihnutím, a to 

najmä s ohľadom na problematiku platenia poistného na dôchodkové poistenie, problematiku 

nastavenia podmienok nároku na dôchodkové dávky, oblasť dôchodkových nárokov osôb 

starajúcich sa o osoby so zdravotným postihnutím a napokon stručne načrtneme tému 

sociálneho zabezpečenia osoby so zdravotným postihnutím v dôchodkovom poistení. 

3.3.1 Platenie poistného na dôchodkové poistenie a osoby so zdravotným 

postihnutím  

Vznik a zánik dôchodkového poistenia osoby so zdravotným postihnutím závisí od tých 

istých skutočností ako vznik a zánik dôchodkového poistenia ostatných dôchodkovo poistených 

osôb. Vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové osoby so zdravotným 

postihnutím, rovnako ako poistná sadzba tejto osoby, závisí od jej zaradenia do príslušnej 

poistnej kategórie (zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná 

osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba), teda platí poistné na dôchodkové poistenie 

v tomto smere rovnako ako ostatné dôchodkovo poistené osoby. Určitá výnimka platí 

pri poberateľoch invalidného dôchodku, ktorí vykonávajú prácu na základe pracovnoprávneho 

vzťahu založeného na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. 

Nakoľko vznik povinného dôchodkového poistenia zamestnanca a následné platenie 

poistného na starobné a invalidné poistenie, je naviazané na dosahovanie príjmov zo závislej 

činnosti, vo všeobecnosti potom platí, že z príjmov z pracovnoprávneho vzťahu (ide o príjmy 

zo závislej činnosti) sa platí poistné na dôchodkové poistenie. Príjmami z pracovnoprávneho 

vzťahu sú príjmy z pracovného pomeru (pracovný pomer je upravený v druhej časti Zákonníka 

práce) a príjmy z právneho vzťahu dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

(tieto dohody sú upravené v deviatej časti Zákonníka práce). Pri zamestnancoch v právnom 

vzťahu dohody existuje výnimka z platenia poistného dôchodkové poistenie. Táto výnimka 

z platenia poistného na dôchodkové poistenie zahŕňa aj poberateľov invalidného dôchodku 

(veľká skupina v rámci osôb so zdravotným postihnutím), ktorí vykonávajú prácu na základe 

dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, teda príležitostnú prácu, a to 

zároveň s maximálnym príjmom v súčasnosti do 200 eur (ide o maximálnu sumu mesačného 

príjmu alebo maximálnu sumu priemerného mesačného príjmu).240 Pri uplatnení tejto výnimky 

 
240 Vyplýva z § 4 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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musí byť v tejto dohode špeciálne určené, že na jej základe nebude mať osoba postavenie 

zamestnanca na účely dôchodkového poistenia.241 Obdobne ako pri platení poistného 

na nemocenské poistenie, aj pri platení poistného na dôchodkové poistenie platí, že v prípade, 

ak poberateľ invalidného dôchodku vykonáva zamestnanie v pracovnom pomere, služobnom 

pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, potom  príjmov z týchto vzťahov platí poistné 

na dôchodkové poistenie ako každý iný zamestnanec. 

3.3.2 Podmienky nároku na dôchodkové dávky a osoby so zdravotným postihnutím  

Každá dávka zo systému sociálneho poistenia má svoju sociálnu udalosť odôvodňujúcu 

poskytovanie dávky, čo platí aj pre dôchodkové dávky. V prípade dávky starobný dôchodok 

ide o dovŕšenie dôchodkového veku, v prípade dávky predčasný starobný dôchodok ide 

o podanie žiadosti o skorší dôchodok vo veku blízkom dosiahnutiu dôchodkového veku, 

v prípade dávky invalidný dôchodok ide o invaliditu a v prípade pozostalostných dôchodkov 

(vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) ide o smrť manžela alebo smrť 

rodiča.  

Okrem samotnej sociálnej udalosti je pre každú dôchodkovú dávku nevyhnutné splniť 

tzv. poistnú podmienku, ktorou je získanie zákonom stanoveného poistného obdobia – obdobia 

dôchodkového poistenia. V prípade pozostalostných dôchodkov musí požadované poistné 

obdobie získať zomretý manžel, resp. zomretý rodič. Poistné obdobia hodnotené na budúce 

dôchodkové nároky sú síce v zákone o sociálnom poistení stanovené univerzálne, dá sa však 

povedať, že existujú dve konkrétne započítateľné obdobia, ktoré budú smerovať k sociálnej 

ochrane určitej skupiny osôb so zdravotným postihnutím. Ide o obdobie poberania invalidného 

dôchodku a obdobie poberania úrazovej renty. 

Podľa §  60 ods. 4 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2008, sa 

do obdobia dôchodkového poistenia započítava aj obdobie poberania invalidného dôchodku 

priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou. Takéto obdobie poberania invalidného 

dôchodku sa započítava osobe v celej dĺžke až do dovŕšenia jej dôchodkového veku 

alebo priznania predčasného starobného dôchodku. Pretože osoba poberajúca invalidný 

dôchodok je osobou so zdravotným postihnutím, môžeme povedať, že ide o ustanovenie 

poskytujúce týmto osobám významnú sociálnu ochranu ich budúcich dôchodkových nárokov.  

Obdobne je potrebné poukázať aj nato, že za povinne dôchodkovo poistenú osobu 

na účely starobného poistenia sa považuje aj poberateľ úrazovej renty priznanej podľa § 88 

 
241 Pozri § 227a zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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zákona o sociálnom poistení. Ide o osoby, ktoré majú v dôsledku pracovného úrazu viac 

ako 40 percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca.242 Dá sa 

povedať, že táto relatívne úzka podskupina ľudí so zdravotným postihnutím má takto 

zabezpečené budúce dôchodkové nároky aj v prípade, že by im nebol priznaný invalidný 

dôchodok.  

Podrobnejšie súvislosti ohľadom započítania týchto dvoch špecifických poistných 

období, týkajúcich sa dvoch skupín v rámci osôb so zdravotným postihnutím, si rozoberieme 

v nasledujúcom texte. 

 

Hodnotenie obdobia poberania invalidného dôchodku na budúce dôchodkové nároky 

V období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 bol poberateľ invalidného dôchodku 

povinne dôchodkovo poistený, teda získaval poistnú dobu a v tomto období za neho bolo 

aj platené poistné na starobné poistenie zo strany Sociálnej poisťovne. Od 1. januára 2008 

už poberateľ invalidného dôchodku nie je poistencom štátu na účely starobného poistenia.243 

Od tohto dátumu Sociálna poisťovňa neplatí teda poistné na starobné poistenie za poberateľov 

invalidného dôchodku. Avšak poberanie invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného 

Sociálnou poisťovňou sa naďalej kontinuálne považuje za obdobie dôchodkového poistenia.244 

Jediný rozdiel je v tom, že Sociálna poisťovňa už za poberateľov invalidného dôchodku neplatí 

poistné na starobné poistenie, avšak toto obdobie sa poberateľom invalidného dôchodku 

naďalej hodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia, čím sa zvyšuje finančné zaťaženie 

základného fondu starobného poistenia a naopak sa znižuje finančné zaťaženie základného 

 
242 Okrem to sa vyžaduje, aby takýto poškodený nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný 

starobný dôchodok. Pozri § 88 zákona o sociálnom poistení. 
243 Zmena na základe zákona č. 555/2007 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poberateľ invalid ného 

dôchodku vypadol z okruhu povinne dôchodkovo poistených osôb zakotveného v  § 15 ods. 1 zákona 

o sociálnom poistení. 

V pôvodnom znení zákona o sociálnom poistení bola, na účely starobného poistenia, povinne dôchodkovo 

poistená fyzická osoba, ktorej sa vyplácal invalidný dôchodok, a to do dovŕšenia veku potrebného na nárok na 

starobný dôchodok. Od 1. augusta 2006 bola na účely starobného poistenia povin ne dôchodkovo poistená 

fyzická osoba, ktorej sa vyplácal invalidný dôchodok do dovŕšenia veku potrebnéh o na nárok na starobný 

dôchodok alebo do priznania predčasného starobného dôchodku. Pozri znenie § 15 ods. 1 písm. f) zákona o 

sociálnom poistení v pôvodnom znení (účinnom od 1. januára 2004 do 31. júla 2006) a následne znenie § 15 ods. 

1 písm. f) zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (účinnom od 1. augusta 2006 do 31. 

decembra 2007). 

V období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 bol teda na účely starobného poistenia poberateľ invalidného 

dôchodku poistencom, za ktorého platila  poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa a to transferom 

zo základného fondu invalidného poistenia do základného fondu starobného poistenia. Naprie k tomu, že 

Sociálna poisťovňa platila  v uvedenom období za poberateľov invalidného dôchodku poistné len  na starobné 

poistenie (neplatila  poistné na invalidné poistenie),  hodnotí sa toto obdobie poberania invalidného dôchodku (aj 

v období rokov 2004 až 2007) ako obdobie dôchodkového poistenia aj na nárok a aj na sumu (fiktívneho) 

invalidného dôchodku po zom retom. 
244 Pozri § 60 ods. 4 zákona o sociálnom poistení v  znení zákona č. 555/2007 Z. z. 
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fondu invalidného poistenia. Rozdiel sa však prejaví v sume dôchodku (aj dôchodku 

zomretého).  

Obdobie poberania invalidného dôchodku možno hodnotiť ako obdobie dôchodkového 

poistenia len v prípade, že ide o invalidný dôchodok priznaný a vyplácaný Sociálnou 

poisťovňou. Obdobím dôchodkového poistenia nie je obdobie poberania zahraničného 

invalidného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznal a vyplácal nositeľ sociálneho poistenia 

iného štátu.245 

Obdobie poberania invalidného dôchodku možno hodnotiť ako obdobie dôchodkového 

poistenia len do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného 

dôchodku. Zákonodarca touto úpravou vychádzal z toho, že poberateľ invalidného dôchodku 

má po dovŕšení dôchodkového veku možnosť požiadať o starobný dôchodok, a ak bude jeho 

starobný dôchodok vyšší, bude sa mu vyplácať starobný dôchodok. Na určenie sumy 

starobného dôchodku sa mu bude hodnotiť ako obdobie poistenia aj obdobie poberania 

invalidného dôchodku. Nebolo by odôvodnené, aby poberatelia invalidného dôchodku boli 

zvýhodnení v dĺžke poistného obdobia voči ostatným poistencom, ktorí zvyčajne vykonávajú 

zárobkovú činnosť len do dovŕšenia dôchodkového veku (zvýhodnenie by totiž nastalo, ak by 

bolo obdobie poberania invalidného dôchodku hodnotené ako obdobie dôchodkového poistenia 

aj po dovŕšení dôchodkového veku). Obdobne to platí aj v prípade predčasného starobného 

dôchodku. 

Obdobím dôchodkového poistenia je od 1. januára 2004 aj obdobie poberania invalidného 

dôchodku, ktorý bol Sociálnou poisťovňou priznaný podľa predpisov účinných pred 

1. januárom 2004, či už ako invalidný dôchodok alebo ako čiastočný invalidný dôchodok.246 

Obdobie poberania invalidného dôchodku v období do 31. decembra 2003 bolo považované na 

 
245 Pozri formuláciu § 60 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, účinného od 1. januára 2008: obdobie 

dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou 

poisťovňou, a  to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku.  

Za obdobie dôchodkového poistenia sa však považuje obdobie poberania invalidného dôchodku, ktorý bol 

priznaný Sociálnou poisťovňou, avšak vyplácala ho Česká správa sociálneho zabezpečenia na  základe článku 

21 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a  Českou republikou o sociálnom zabezpečení.245 V takomto 

prípade ide o invalidný dôchodok priznaný a  vyplácaný Sociálnou poisťovňou, pretože Sociálna poisťovňa 

priznala tento invalidný dôchodok a poskytuje peňažné prostriedky na jeho výplatu (aj keď dôchodok 

je vyplácaný prostredníctvom Českej správy sociálneho zabezpečenia). 
246 Podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa invalidný  dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré 

boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za  invalidný 

dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj  po tomto dni 

za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak.  
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dôchodkové účely za náhradnú dobu, na rozdiel od obdobia poberania čiastočného invalidného 

dôchodku, ktoré sa za náhradnú dobu v období do 31. decembra 2003 nepovažovalo.247 

Je potrebné uviesť, že vyššie uvedenú sociálnu ochranu, spočívajúcu v započítaní obdobia 

na budúce dôchodkové nároky, majú len osoby so zdravotným postihnutím, ktoré poberajú 

invalidný dôchodok. Osoby zdravotným postihnutím, ktorým nárok na invalidný dôchodok 

nevznikol, musia svoje budúce dôchodkové nároky posilňovať predovšetkým vlastným 

výkonom zárobkovej činnosti. 

 

Hodnotenie obdobia poberania úrazovej renty 

Od 1. augusta 2006 sa na účely starobného poistenia považuje za povinne dôchodkovo 

poistenú osobu aj poberateľ úrazovej renty priznanej podľa § 88 zákona o sociálnom poistení. 

Poistné na starobné dôchodkové poistenie za túto osobu platí Sociálna poisťovňa z peňažných 

prostriedkov v základnom fonde úrazového poistenia, a to až do dovŕšenia jej dôchodkového 

veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.  

Nepochybne je teda obdobie poberania úrazovej renty od  1. augusta 2006 zohľadnené na 

nárok a sumu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku (a teda nepriamo 

aj na nárok a sumu pozostalostného dôchodku odvodeného z týchto dôchodkov). Zo znenia 

zákona nie je zrejmé, či možno obdobie poberania úrazovej renty hodnotiť ako obdobie 

dôchodkového poistenia aj na nárok a určenie sumy invalidného dôchodku (a teda nepriamo aj 

na nárok a sumu pozostalostného dôchodku určeného napríklad z fiktívneho invalidného 

dôchodku). Ponúkajú sa totiž dve riešenia:  

1. Prvá možnosť (výklad v neprospech poberateľov úrazovej renty) je, že obdobie 

poberania úrazovej renty sa na vznik nároku na invalidný dôchodok a jeho sumu nehodnotí. 

Vychádzať by sa mohlo zo skutočnosti, že Sociálna poisťovňa platí poistné za tohto poberateľa 

len na účely starobného poistenia (a nie na účely invalidného poistenia), ako to výslovne 

uvádza aj ustanovenie § 15 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom 

od 1. augusta 2006. 

2. Druhá možnosť (výklad v prospech poberateľov úrazovej renty) je, že obdobie 

poberania úrazovej renty má byť hodnotené na vznik nároku a sumu invalidného dôchodku. 

Vychádzať by sa mohlo zo znenia § 60 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ktoré za obdobie 

dôchodkového poistenia (a to aj za obdobie dôchodkového poistenia na účely invalidného 

 
247 Pozri § 9 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 

náhradné doby získané za účinnosti predchádzajúceho právneho predpisu. 
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dôchodku) považuje obdobie povinného dôchodkového poistenia, za ktoré bolo zaplatené 

poistné.  

Sociálna poisťovňa sa v tejto otázke priklonila v prospech poberateľov úrazovej renty.  

Napriek tomu, že Sociálna poisťovňa platí za poberateľov úrazovej renty poistné 

len na starobné poistenie (neplatí poistné na invalidné poistenie), tieto osoby za toto obdobie 

získavajú obdobie dôchodkového poistenia, ktoré môže byť hodnotené na budúci (aj fiktívny) 

invalidný dôchodok. Tento výklad umožňuje ľahšie získať nárok na invalidný dôchodok a tiež 

môže mať za následok aj priznanie invalidného dôchodku vo vyššej sume. Ide o obdobnú 

situáciu, ako pri hodnotení obdobia dôchodkového poistenia poberateľov invalidného 

dôchodku v období rokov 2004 až 2007. 

Podľa § 88 zákona o sociálnom poistení má poškodený nárok na úrazovú rentu, 

ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles 

schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca a nedovŕšil dôchodkový vek, alebo mu 

nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Hodnotenie obdobia poberania úrazovej renty 

na dôchodkové účely má svoje opodstatnenie z dôvodu, že poistenec má v dôsledku 

pracovného úrazu alebo choroby z povolania pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť 

zamestnanca a teda má značne sťaženú možnosť získať ďalšie obdobie dôchodkového poistenia 

doteraz vykonávanou pracovnou aktivitou. Pritom tento pokles pracovnej schopnosti mal 

príčinu v objektívnych skutočnostiach, ktoré nastali nezávisle od  vôle poistenca.248 

Pokladáme za dôležité upozorniť na skutočnosť, že musí ísť o poberateľa úrazovej renty 

priznanej podľa § 88 zákona o sociálnom poistení, nakoľko za úrazovú rentu sa považuje 

od 1. januára 2004 aj náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 

alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity a náhrada za stratu na dôchodku, ktoré sa 

vyplácali k 31. decembru 2003, a nárok na ich výplatu trval aj po tomto dni 

 
248 Na porovnanie, rovnaký prístup mal zákonodarca od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 voči  poberateľom 

invalidného dôchodku, ktorí boli v tomto období povinne dôchodkovo poistení a  štát platil za nich poistné 

na starobné poistenie, avšak od 1. januára 2008 ich zákonodarca z okruhu povinne dôchodkovo poistených osôb 

vylúčil. Dá  sa povedať, že z hľadiska budúcich dôchodkových nárokov  na starobný dôchodok/predčasný 

starobný dôchodok, zákonodarca od 1. januára 2008 uprednostnil poberateľov úrazovej renty pred poberateľmi 

invalidného dôchodku. Jeden z dôvodov môže byť aj to, že úrazová renta vzniká na základe objektívnych 

skutočností, za tiaľ čo invalidný dôchodok môže byť zapríčinený aj na základe subjektívnych skutočností. 

K tomuto sa  vyjadril Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze zo  dňa 30. júna 2010, spis. zn. PL. ÚS 11/08-

104: ...Čo  sa týka rozsahu základných práv garantovaných v  čl. 39 ods. 1 ústavy, je potrebné uviesť, že 

ústavodarca v čl. 39 ods. 3 ústavy poskytol zákonodarcovi  pomerne široký priestor na úvahu, aký vecný a osobný 

rozsah sociálneho systému pri zabezpečení sociálnych udalostí, do ktorých sa  dostanú fyzické osoby, vytvorí; 

pritom taký, ktorý by bol v súlade s ústavou... ...poberatelia týchto dávok sociálneho poistenia a otázka ich účasti 

na dôchodkovom poistení môže byť riešená rozdielne, keďže tieto osoby sa nachádzajú v dvoch odlišných 

právnych režimoch, ktoré ovplyvňujú ich nároky v sociálnom zabezpečení... 
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(tzv. transformovaná úrazová renta).249 Obdobie, v ktorom má osoba nárok na transformovanú 

úrazovú rentu však nemožno považovať za obdobie dôchodkového poistenia (pozri rozhodnutie 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. februára 2013).250 

3.3.3 Dôchodkové nároky osôb starajúcich sa o  osoby so zdravotným postihnutím  

 Aj keď nejde priamo o dôchodkové nároky samotných osôb so zdravotným postihnutím,  

pokladáme za podstatné spomenúť, že na dôchodkové účely sa hodnotia obdobia 

starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov 

jeho veku najdlhšie do osemnástich rokov jeho veku a od 1. augusta 2006 aj opatrovanie inej 

osoby, či poskytovanie osobnej asistencie v zákonom stanovenom rozsahu.251 Počas týchto 

období sú tieto osoby povinne dôchodkovo poistené a poistné na dôchodkové poistenie za nich 

platí štát. Ide o prípady starostlivosti presne vymedzené v § 15 ods. 1 písm. d) a e) zákona 

o sociálnom poistení. Vo všetkých prípadoch starostlivosti štát platí za tieto osoby poistné 

na dôchodkové poistenie len za splnenia nasledovných podmienok: 

1. fyzická osoba, ktorá sa stará o inú osobu, nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec 

a ani ako povinne dôchodkovo poistená SZČO, 

2. fyzická osoba, ktorá sa stará o inú osobu, má trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky, 

3. dieťa, o ktoré sa fyzická osoba stará, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

resp. opatrovaná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba 

 
249 Tzv. transformovaná úrazová renta je upravená v § 272 ods. 3 zákona o sociálnom poistení.  
250 Z odôvodnenia rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo  dňa  27. februára  2013, 

spis. zn. 9So/20/2012: ...Z ustanovenia § 272 ods. 3 zákona o sociálnom poistení vyplýva, že náhrada za  stratu 

na zárobku sa za úrazovú rentu podľa zákona č. 461/2003 Z. z. iba považuje a to na účely nároku na  jej ďalšiu 

výplatu a zvyšovanie podľa § 82 tohto zákona. Náhrada za stratu na zárobku teda nie je úrazovou rentou 

priznanou podľa § 88 zákona o sociálnom poistení. Ak by zákonodarca mal v úmysle založiť povinnú účasť 

na starobnom dôchodkovom poistení aj u poberateľov náhrady za stratu na zárobku, potom by v  ustanovení 

§ 15 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. augusta 2006 nešpecifikoval, že povinne 

dôchodkovo poistená je na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná 

podľa § 88, ale ustanovil by, že na účely starobného poistenia je povinne dôchodkovo poistená fyzická osoba, 

ktorej sa vypláca úrazová renta... 
251 Opatrovatelia a osobní asistenti boli zahrnutí do okruhu povinne dôchodkovo poistených osôb až novelou 

zákona o sociálnom poistení, na základe zákona č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. 

z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného 

od 1. augusta  2006. K tejto problematike dávame do pozornosti aj článok ZÁTHURECKÁ, E. Opat rovatelia 

a  osobní asistenti v dôchodkovom poistení. In: Sociálne poistenie. [online]. 2011, roč. neuved., č. 3 [cit. 2021-

01-30]. ISSN 1337-9844. Dostupné na: http://www.socpoist.sk/socialne-poistenie---odborny-mesacnik-socialnej-

poistovne---archiv/26811s. Niektoré veci sa však odvtedy zmenili v  dôsledku zmien v právnej úprave. 
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s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje osobná asistencia, má trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky,252 

4. fyzickej osobe, ktorá sa stará o inú osobu, nebol priznaný predčasný starobný dôchodok 

alebo invalidný dôchodok a ani nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok 

(dôchodkový vek), 

5. fyzická osoba, ktorá sa stará o inú osobu, si podala z dôvodu tejto starostlivosti 

prihlášku na dôchodkové poistenie; 

6. platenie poistného zo strany štátu pre tieto osoby na dôchodkové poistenie má časovo 

obmedzené trvanie, v závislosti od veku dieťaťa, o ktoré sa fyzická osoba stará, 

alebo v závislosti od dĺžky trvania opatrovania / osobnej asistencie:  

i) v prípade fyzickej osoby podľa § 15 ods. 1 písm. d) ide o starostlivosť o dieťa 

s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie 

do osemnástich rokov jeho veku, preto je aj trvanie povinného dôchodkového poistenia 

ohraničené maximálne dovŕšením osemnásteho roku veku dieťaťa (avšak povinné dôchodkové 

poistenie z tohto dôvodu môže eventuálne vznikať a trvať opakovane pri starostlivosti o ďalšie 

dieťa, ak má tiež dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), 

ii) v prípade fyzickej osoby podľa § 15 ods. 1 písm. e) bolo  opatrovanie 

alebo vykonávanie osobnej asistencie obmedzené v minulosti jednak maximálnym 

započítateľným rozsahom najviac dvanásť rokov, pričom navyše sa do obdobia týchto 

dvanástich rokov dôchodkového poistenia započítavalo aj obdobie dôchodkového poistenia 

získané z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť 

do osemnásť rokov. Uvedené už neplatí od 1. januára 2017, odkedy sa opatrovanie / 

vykonávanie osobnej asistencie bude započítavať v plnom rozsahu, teda bez ohľadu na dĺžku 

jeho trvania. 

 
252 Inštitút osobnej asistencie a príspevok na osobnú asistenciu, rovnako ako inštitút opatrovania a  príspevku 

na opatrovanie upravuje zákon č.  447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch  na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobná pôsobno sť vzťahov, vznikajúcich 

a realizujúcich sa podľa tohto zákona, je upravená v § 3 tohto zákona. Podľa tohto ustanovenia, sú účastníci 

právnych vzťahov tohto zákona občania Slovenskej republiky, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt. Iní štátni príslušníci sú účastníkmi týchto vzťahov (aj vzťahov súvisiacich 

s vykonávaním opatrovania a  osobnej asistencie), v zásade len ak majú na  území Slovenskej republiky trvalý 

pobyt. Inak môžu byť účastníkmi podľa tohto zákona, len ak  to zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, alebo ak im je 

udelený azyl alebo doplnková ochrana. 



184 
 

3.3.4 Sociálne zabezpečenie osoby so zdravotným postihnutím v  dôchodkovom 

poistení 

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na dôchodkové dávky rovnako ako ostatní 

poistenci. Napriek tomu by sme sa stručne pristavili pri dávke invalidný dôchodok, pretože je 

kľúčovou dávkou pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci celého poistného systému. 

Spomenieme nastavenie podmienok nároku na pozostalostné dôchodky vo vzťahu k rodinám 

s osobou so zdravotným postihnutím. 

 

Invalidný dôchodok a osoby so zdravotným postihnutím 

Pre osoby so zdravotným postihnutím ide o najvýznamnejšiu dávku v rámci celého 

poistného systému. Je však potrebné uviesť, že osobu so zdravotným postihnutím v zmysle 

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nemôžeme stotožňovať s poberateľom 

invalidného dôchodku. Reálne je však medzi týmito skupinami veľký prienik. Nie všetky osoby 

so zdravotným postihnutím sú uznané za invalidné. Nie všetky invalidné osoby majú nárok na 

invalidný dôchodok. V zásade všetky invalidné osoby sú však osobami so zdravotným 

postihnutím. Teda v rámci ľudí so zdravotným postihnutím existuje veľká časť osôb uznaných 

za invalidných. V rámci skupiny invalidných osôb má veľká časť z nich aj priznaný invalidný 

dôchodok. 

Invalidný dôchodok je dávkou zo systému sociálneho poistenia, ktorý má svoje 

normatívne vyjadrenie v zákone o sociálnom poistení. V tomto zákone je upravený aj invalidný 

dôchodok priznávaný podľa § 70 ods. 2 tohto zákona, ako nesystémová peňažná dávka, ktorá 

je financovaná zo štátneho rozpočtu.  

Poskytovaním invalidného dôchodku sa realizuje ústavné právo na primerané hmotné 

zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu. Invalidita, ako jedna zo základných sociálnych 

udalostí, je krytá dávkou v invalidite, ktorá je rámcovo charakterizovaná v medzinárodných 

dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce a Rady Európy. Invalidný dôchodok mal pevné 

miesto aj v minulých právnych úpravách zákonov o sociálnom zabezpečení. 

Invalidita je základnou podmienkou nároku na invalidný dôchodok. V  Slovenskej 

republike sa vychádza z koncepcie všeobecnej invalidity, čo znamená medicínske 

posudzovanie všetkých poistencov podľa rovnakých pravidiel. Pri posudzovaní invalidity sa 

skúma miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť smerom k akejkoľvek zárobkovej činnosti. 

Invalidita má časový a vecný aspekt. Pri posudzovaní invalidity je veľmi významné aj určenie 

dátumu vzniku invalidity, pretože od toho závisí posúdenie podmienok vzniku nároku 
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na invalidný dôchodok, stanovenie dátumu priznania a vyplácania invalidného dôchodku 

a aj určenie sumy invalidného dôchodku. Dôležitý je aj samotný proces posudzovania 

invalidity posudkovými lekármi, ktorého výsledkom je odborný posudok o invalidite, ktorý 

musí zodpovedať určitým obsahovým kritériám. Invaliditu, ktorá vznikla za účinnosti skorších 

právnych predpisov, je potrebné posudzovať aj podľa kritérií zákona č. 100/1988 Zb. 

o sociálnom zabezpečení, ako aj podľa zákona o sociálnom poistení. 

Nárok na invalidný dôchodok, podobne ako v prípade všetkých dôchodkových dávok, 

vzniká len v prípade získania určitého požadovaného počtu rokov obdobia dôchodkového 

poistenia. Minimálny počet rokov, ktorý zákon vyžaduje na vznik nároku, závisí od veku 

poistenca v čase vzniku invalidity a zisťuje sa ku dňu vzniku invalidity. Zákon taxatívne 

stanovuje, ktoré obdobia poistenia možno hodnotiť (započítať). Výnimočne sa poistná 

podmienka považuje za splnenú v prípade invalidity, ktorá vznikla následkom pracovného 

úrazu alebo choroby z povolania. Ani minimálny počet rokov sa nevyžaduje získať ani 

v prípade vzniku invalidity v období nezaopatrenosti alebo denného doktorandského štúdia 

u osoby mladšej ako 26 rokov. 

Suma priznávaného invalidného dôchodku závisí od dávkových parametrov priemerného 

osobného mzdového bodu, dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej 

hodnoty. V prípade invalidného dôchodku s mierou poklesu najviac o 70 % závisí jeho suma 

aj od percentuálnej miery poklesu, ktorá je určená posudkovým lekárom. 

Problematike poistných, dávkových i zodpovednostných vzťahov súvisiacich s dávkou 

invalidný dôchodok sa venujeme podrobne v monografii Realizácia práva na hmotné 

zabezpečenie pri dlhodobej nespôsobilosti na prácu : (invalidný dôchodok).253 

 

Sirotský dôchodok a osoba so zdravotným postihnutím  

Samotné zdravotné postihnutie neovplyvňuje nárok osoby na sirotský dôchodok. Ak je 

však osoba so zdravotným postihnutím zároveň poberateľom invalidného dôchodku priznaného 

z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, potom nemôže 

mať ex lege status nezaopatreného dieťaťa, čo jej ďalej znemožňuje splniť podmienky nároku 

na sirotský dôchodok. Vylúčenie poberateľov invalidného dôchodku s mierou poklesu 

 
253 KRIPPEL, M.: Realizácia práva na hmotné zabezpečenie pri dlhodobej nespôsobilosti na prácu : (invalidný 

dôchodok). - [1. vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, [2015]. – 

229 s. 
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nad 70 % z okruhu nezaopatrených detí môže mať následky aj pri nároku na ďalšiu výplatu 

vdovského / vdoveckého dôchodku po uplynutí jedného roka od smrti rodiča a manžela.254 

 

Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok a osoba so zdravotným postihnutím  

 

Samotné zdravotné postihnutie neovplyvňuje nárok na vdovský dôchodok a vdovecký 

dôchodok. Invalidita s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 

ako 70 % však môže byť rozhodujúcou pre existenciu nároku na ďalšiu výplatu vdovského 

dôchodku / vdoveckého dôchodku po uplynutí jedného roka od smrti manžela.255 

3.4 Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v úrazovom poistení 

Ani v systéme úrazového poistenia nemajú osoby so zdravotným postihnutím odlišné 

postavenie od ostatných poistencov. Samotné úrazové poistenie sa viaže k zamestnávateľovi, 

ktorý zamestnáva fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom 

alebo obdobnom vzťahu. Nárok na úrazové dávky tak majú predovšetkým zamestnanci 

vykonávajúci zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, avšak len za podmienky, že 

utrpia pracovný úraz, resp. u nich nastane choroba z povolania, prípadne patrí nárok na úrazové 

dávky im najbližším osobám v prípade ich smrti.256  

Úrazové dávky vyplácané pozostalým nie sú nijako špeciálne previazané so statusom 

osoby so zdravotným postihnutím. Dávka jednorazové odškodnenie patrí najbližším 

 
254 Obdobné následky môže spôsobiť strata statusu nezaopatreného dieťaťa z  dôvodu poberania invalidného 

dôchodku s mierou poklesu vykonávať schopnosti zárobkovú činnosť o viac ako 70 % aj v  prípade výplaty 

vdovského dôchodku a  vdoveckého dôchodku. Tu platí, že ovdovená matka, resp. ovdovený otec dieťaťa – 

poberateľa invalidného dôchodku s mierou poklesu vykonávať schopnosti zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

nebudú mať v mnohých prípadoch nárok na ďalšiu výplatu vdovského dôchodku / vdoveckého dôchodku  

po uplynutí jedného roka po smrti manžela, aj keď sa starajú o takéto dieťa. Naproti tomu väčšina ovdovených 

matiek resp. ovdovených otcov zdravého dieťaťa – jednostranne osirelého dieťaťa (polovičnej siroty), ktoré sa 

sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, má a j rok po smrti manžela nárok na ďalšiu výplatu vdovského resp. 

vdoveckého dôchodku. Pozri § 76 ods. 2, ods. 3 písm. a) zákona o sociálnom poistení v spojení s § 9 ods. 3 písm. 

b) zákona o sociálnom poistení. Pozri k  tomu: KRIPPEL, M. Sirotský dôchodok v dôchodkovom poistení 

Slovenskej republiky. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 37, č. 2 (2018), ISSN (print) 

1336-6912. Na stranách 108 – 111. 
255 Pritom uvedené platí aj  vtedy, ak je vdova invalidná / vdovec invalidný s určenou mie rou poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, avšak nemá nárok na invalidný dôcho dok (napr. pre nesplnenie 

podmienky získania požadovaného poistného obdobia). Nárok na ďalšiu výplatu vdovského dôchodku / 

vdoveckého dôchodku patri len invalidnej vdove / invalidnému vdovcovi s mierou poklesu o viac ako 70 %, 

invalidita s mierou poklesu nižšou ako 71 % nepodmieňuje nárok na  ďalšiu týchto pozostalostných dôchodkov. 

K vzťahu invalidity a  nároku na ďalšiu výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku pozri viac: 

KRIPPEL, M. Podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu v dôchodko vom poistení Slovenskej 

republiky. In: Sine amicitia vitam est nullam : pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. - Praha : Nakladatelství 

Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-394-0. Na strane 237. 
256 Pozri § 17 zákona o sociálnom poistení, ktorý upravuje okruh osôb s nárokom na úrazové dávky. 
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pozostalým osobám, konkrétne manželovi a nezaopatreným deťom. Dávka pozostalostná 

úrazová renta patrí fyzickej osobe, voči ktorej mal zomretý v čase úmrtia v dôsledku 

pracovného úrazu alebo choroby z povolania vyživovaciu povinnosť, ak existovala v čase 

úmrtia takáto súdom určená vyživovacia povinnosť. 

Nedá sa ani jednoznačne povedať, že by úrazové dávky, vyplácané v prospech osôb, 

u ktorých sa vyskytol pracovný úraz alebo choroba z povolania, poberali prevažne osoby 

so zdravotným postihnutím. Na druhej strane, je v praxi časté, že niektoré úrazové dávky sa 

vyplácajú najmä osobám so zdravotným postihnutím. Máme zato, že v praxi sa to bude týkať 

najmä dávok úrazová renta a jednorazové vyrovnanie. Predpokladom vzniku nároku na úrazovú 

rentu je viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca. 

Pri takomto vysokom stupni poklesu schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca, 

pôjde predovšetkým o osoby, ktoré sa stali v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby 

z povolania aj osobami so zdravotným postihnutím. Predpokladom vzniku nároku 

na jednorazové vyrovnanie je pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, čo tiež predpokladá 

určitú mieru zdravotného postihnutia. Je potrebné zdôrazniť, že pokles schopnosti vykonávať 

doterajšiu činnosť zamestnanca ako kritérium na splnenie podmienok nároku na úrazovú rentu 

alebo nároku na jednorazové vyrovnanie sa odlišuje od miery poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť ako kritéria na splnenie podmienok nároku na invalidný dôchodok, teda 

od posudkového kritéria rozhodujúceho pre uznanie za invalidného. V praxi nie je vylúčené, že 

osoba uznaná za invalidnú zároveň nemá nárok na úrazovú rentu. Naopak je možná aj situácia, 

že osoba s nárokom na úrazovú rentu zároveň nie je uznaná za invalidnú. Možná je aj situácia, 

že invalidná osoba má zároveň aj nárok na úrazovú rentu.257 

Naproti tomu, dávka úrazový príplatok,258 dávka náhrada nákladov spojených 

s liečením259 a ani dávky náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia260 

 
257 Uvedené platí napriek stanoveniu zdanlivo rovnakej percentuálnej miery poklesu schopnosti na invaliditu 

a na úrazovú rentu (pokles schopnosti 40 %). V prípade úrazovej renty ide o pokles schopnosti vykonávať 

doterajšiu činnosť zamestnanca, v prípade invalidity ide o pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

v porovnaní so schopnosťou zdravej fyzickej osoby. Porovnaj § 71 a  § 88 zákona o sociálnom poistení. 
258 Úrazový príplatok sa vypláca osobe, ktorá bola v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania 

uznaná za dočasne práceneschopnú a  zároveň má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia. Po skončení dočasnej práceneschopnosti môže 

byť osoba  zdravá alebo naopak stať sa invalidnou (pre dlhodobý charakter postihnutia môžeme hovoriť o osobe 

so zdravotným postihnutím). 
259 Dávka s označením náhrada nákladov spojených s liečením sa viaže k  náhrade nákladov spojených s 

liečením, ktoré účelne vynaložil poškodený na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z 

povolania na  základe odporúčania odborného lekára, pričom tieto náklady sa neuhrádzajú z povinného 

zdravotného poistenia. Opätovne nemožno túto dávku špeciálne previazať so statusom  osoby so zdravotným 

postihnutím, pretože po absolvovaní liečenia môže nastať uzdravenie, resp. výrazné zlepšenie zdravotného stavu. 
260 Dávky náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vyplácajú jednorazovo, pričom 

z ich povahy nevyplýva ich previazanosť so statusom osoby so zdravotným postihnutím. Náhrada za bolesť má 
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nemusia byť nevyhnutne previazané s osobami so zdravotným postihnutím, pretože tieto dávky 

sa často vyplácajú aj osobám, ktorých zdravotný stav sa určité obdobie po pracovnom úraze 

zlepší, resp. stabilizuje. 

3.5 Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v poistení nezamestnanosti 

V systéme poistenia nezamestnanosti nemajú osoby so zdravotným postihnutím odlišné 

postavenie od ostatných poistencov. Vznik a zánik poistenia v nezamestnanosti osoby 

so zdravotným postihnutím závisí od tých istých skutočností ako vznik a zánik poistenia 

v nezamestnanosti ostatných poistených osôb. V prípade zamestnancov ide v zásade o osoby 

dosahujúce príjmy zo zárobkovej činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmu zo závislej 

činnosti.261 

Nakoľko vznik povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca a následné platenie 

poistného na poistenie v nezamestnanosti, je naviazané na dosahovanie príjmov zo závislej 

činnosti, vo všeobecnosti potom platí, že z príjmov z pracovnoprávneho vzťahu (ide o príjmy 

zo závislej činnosti) sa platí poistné na poistenie v nezamestnanosti. 

Pri niektorých skupinách zamestnancov v určitom právnom vzťahu dohody existuje 

výnimka z platenia poistného o. i. na poistenie v nezamestnanosti. Táto výnimka z platenia 

poistného na poistenie v nezamestnanosti zahŕňa aj poberateľov invalidného dôchodku (veľká 

skupina v rámci osôb so zdravotným postihnutím), ktorí vykonávajú prácu na základe dohody 

o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, teda príležitostnú prácu.262 V prípade, že 

poberateľ invalidného dôchodku vykonáva zamestnanie v pracovnom pomere, služobnom 

pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, potom  príjmov z týchto vzťahov platí poistné 

na poistenie v nezamestnanosti ako každý iný zamestnanec. 

Vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti osoby 

so zdravotným postihnutím, rovnako ako poistná sadzba tejto osoby, závisí od jej zaradenia 

do príslušnej poistnej kategórie (zamestnanec, osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti), 

teda platí poistné na poistenie v nezamestnanosti v tomto smere rovnako ako ostatné poistené 

osoby. 

 
kompenzovať poškodenému pri pracovnom úraze utrpenú ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, liečením 

alebo odstraňovaním následkov poškodenia zdravia. Náhrada za sťaženie  spoločenského uplatnenia má 

kompenzovať poškodenému pri pracovnom úraze jeho stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ak toto 

poškodenie má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného. 
261 Pozri § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov, odkazujúci na § 3 ods. 1 písm. a) 

tohto zákona, ktorý odkazuje na § 5  ods. 1 písm. a) až h), k) a  m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov.  
262 Vyplýva z § 4 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-m
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-2
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Pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti osoby so zdravotným postihnutím je 

potrebné splnenie obvyklých podmienok, a to zaradenie do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie a získanie potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti. 

Pokiaľ ide o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, skutočnosť, že ide 

o osobu so zdravotným postihnutím nie je prekážkou tohto zaradenia. Ani poberanie 

invalidného dôchodku neprekáža zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie.263 

Naopak, osoba so zdravotným postihnutím sa na účely zákona 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za znevýhodneného 

uchádzača o zamestnanie, pričom s týmto statusom je spojený širší rozsah služieb 

zamestnanosti, ako aj širší okruh príspevkov na podporu zamestnávania týchto skupín 

obyvateľstva. 

Pokiaľ ide o získanie obdobia poistenia v nezamestnanosti, osoby so zdravotným 

postihnutím musia na nárok na dávku v nezamestnanosti získať rovnako ako ostatní poistenci 

najmenej dva roky poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením 

do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Takto formulovanú poistnú podmienku považujeme 

za náročnú splniť pre osoby so zdravotným postihnutím najmä na začiatku ich pracovnej 

kariéry, pretože v ich prípade je ťažšie nájsť si prvé stabilnejšie zamestnanie, resp. aj zotrvať 

v ňom. 

3.6 Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v zdravotnom poistení 

Pri osobách so zdravotným postihnutím je potrebné poukázať z hľadiska ich postavenia 

v systéme zdravotného poistenia na tieto skutočnosti. 

1. Väčšina osôb so zdravotným postihnutím patrí medzi tzv. poistencov štátu, teda medzi 

osoby, za ktoré platí poistné na zdravotné poistenie štát. 

2. Osoby so zdravotným postihnutím platia poistné na zdravotné poistenie vo väčšine 

prípadov (z väčšiny zdaniteľných príjmov) len v polovičnej sadzbe poistného. 

3. Zamestnanec vykonávajúci prácu na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohody 

o vykonaní práce, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku, neplatí z tohto právneho vzťahu 

poistné na zdravotné poistenie. 

 
263 Výnimkou je prípad osoby so zdravotným postihnutím s priznaným invalidným dôchodkom, ktorá zároveň 

dovŕšila dôchodkový vek. Tieto osoby nemôžu byť v zmysle § 34 ods. 14 písm. e) zákona 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti zaradené do  evidencie uchádzačov o  zamestnanie. Dôvodom takejto právnej úpravy by 

mohlo byť to, že jednak sú tieto osoby už zabezpečené invalidným dôchodkom a  jednak sa  u nich nepovažuje za 

potrebné poskytnúť im ochranu pred nezamestnanosťou, pretože sú v  dôchodkovom veku. 
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3.6.1 Platenie poistného na zdravotné poistenie štátom a  osoby so zdravotným 

postihnutím 

Platenie poistného na zdravotné poistenie štátom za osoby so zdravotným postihnutím 

Osoby so zdravotným postihnutím v mladšom veku sú poistencom štátu v zmysle 

§ 11 ods. 7 písm. a) zákona o zdravotnom poistení, pretože za nezaopatrené dieťa podľa tohto 

zákona sa považuje aj dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však 

do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže 

vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť 

podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnom poistení alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 

(stav, ktorý podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať alebo trvá dlhšie ako jeden rok a je 

uvedený v prílohe č. 2. zákona o sociálnom poistení).264 

Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré zároveň poberajú invalidný dôchodok 

podľa zákona sociálnom poistení zo systému sociálneho poistenia alebo  ktoré poberajú 

invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40 až § 43 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov sú poistencom štátu v zmysle § 11 ods. 7 písm. b) zákona 

o zdravotnom poistení. Obdobne to platí pre poberateľa invalidného dôchodku a čiastočného 

invalidného dôchodku policajtov, poberateľa invalidného dôchodku a čiastočného invalidného 

dôchodku colníkov, poberateľa invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku 

profesionálnych vojakov a poberateľa invalidného výsluhového dôchodku priznaných 

podľa skorších predpisov v zmysle § 126 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 

policajtov a vojakov. 

Štát platí poistné na zdravotné poistenie aj za poberateľa starobného dôchodku, 

poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo poberateľa dôchodku priznaného 

podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia 

policajtov a vojakov, pričom medzi týmito skupinami bude tiež viacero ľudí so zdravotným 

postihnutím.265 

 
264 Uvedené vyplýva z § 11 ods. 7 písm. a) zákona o zdravotnom poistení, ktorý odkazuje na § 9 a 10 zákona 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Konkrétne to obsahuje § 9 ods. 1 písm. b) 

bod 2 a  bod 3 zákona o sociálnom poistení. Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa  nemôže sústavne 

pripravovať na  povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 

sú považované, najdlhšie však do dovŕšenia 26 rokov veku, za nezaopatrené deti na účely sociálneho poistenia 

i zdravotného poistenia (na účely zdravotného poistenia sú poistencami štátu). 
265 Uvedené vyplýva z § 11 ods. 7 písm. b) zákona o  zdravotnom poistení. 
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V prípade, že osoba so zdravotným postihnutím nepoberá vyššie uvedený dôchodok, ale 

je invalidná, opätovne je poistencom štátu na účely zdravotného poistenia, tentoraz v zmysle 

§ 11 ods. 7 písm. e) zákona o zdravotnom poistení. Obdobne to platí pre osobu so zdravotným 

postihnutím, ktorá dosiahla dôchodkový vek (poistenec štátu v zmysle § 11 ods. 7 písm. f) 

zákona o zdravotnom poistení). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že štát platí poistné na zdravotné poistenie na osoby 

s ťažšou formou zdravotného postihnutia, pretože štát platí poistné na zdravotné poistenie 

pre všetky invalidné osoby a tiež na nezaopatrené deti, ktoré sa nemôžu sústavne pripravovať 

na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný 

stav. 

Platenie poistného na zdravotné poistenie štátom za osoby starajúce sa o  osoby 

so zdravotným postihnutím 

Je potrebné spomenúť, že štát platí poistné na zdravotné poistenie aj za viaceré skupiny 

osôb starajúce sa o osoby so zdravotným postihnutím:  

a) fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,266 

b) fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázanú podľa posudku vydaného podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia),267 

c) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia.268 

 
266 Podľa § 11 ods. 7 písm. i) štát platí poistné na zdravotné poistenie aj za fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný 

príspevok za opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia. Ide o osoby, ktoré opatrujú: 

1. fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, 

2. staršiu ako šesť rokov veku a zároveň  

3. odkázanú na opatrovanie. 

Oprávnenou osobou na poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie môže byť len:  

a) rodinný príslušník (manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, 

svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec), 

b) fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 

rozhodnutia  súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, 

c) iná fyzická osoba, ktorá býva s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická 

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej  osoby, ktorá ju 

opatruje a s ktorou býva). 
267 Podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona o  zdravotnom poistení. Tento dôvod by mal však zahŕňať širší okruh osôb 

ako predchádzajúci dôvod, pretože zahŕňa všetky osoby opatrujúce osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázané na opatrovanie, teda nielen osoby, ktoré poberajú za  opatrovanie peňažný príspevok za opatrovan ie 

(napr. aj preto, že na poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok – je v súčasnosti fakultatívnou dávkou). 
268 Podľa § 11 ods. 7 písm. u) zákona o  zdravotnom poistení. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent. 

Osobná asistencia je upravená v § 20 až § 23 zákona  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
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3.6.2 Osoby so zdravotným postihnutím platia poistné na zdravotné poistenie 

v zníženej sadzbe  

Z hľadiska platenia poistného na zdravotné poistenie je jedným z kľúčových inštitútov 

aj poistná sadzba, ktorá sa použije na výpočet poistného z vymeriavacieho základu. 

Najčastejšie je táto sadzba 14 % z vymeriavacieho základu z poistného vzťahu (základná 

sadzba) a v polovičnej výške u osôb so zdravotným postihnutím.  

Zákon o zdravotnom poistení definuje okruh osôb, ktoré sa považujú za osoby 

so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona. Táto definícia má význam len na účely 

zákona o zdravotnom poistení, konkrétne je významná pri použití poistnej sadzby pri platení 

poistného. Iné právne predpisy používajú na svoje účely iné legálne pojmy s rôznym obsahom 

(napr. zákon o sociálnom poistení definuje invalidného poistenca, zákon č. 447/2008 Z. z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia definuje osobu 

s ťažkým zdravotným postihnutím). Definícia osoby so zdravotným postihnutím na účely 

zákona o zdravotnom poistení vychádza práve z týchto dvoch legálnych definícií. Za osobu 

so zdravotným postihnutím na účely zákona o zdravotnom poistení sa považuje: 

a) Fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa zákona o sociálnom poistení. 

Podľa § 71 tohto zákona je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 

má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou 

fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje 

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy 

trvať dlhšie ako jeden rok. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená 

v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou 

príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, za ostatné zdravotné postihnutia možno 

mieru poklesu navýšiť najviac o 10 %. Konkrétnu výslednú mieru poklesu určuje posudkový 

lekár Sociálnej poisťovne. 

Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje nielen poberateľ invalidného dôchodku 

zo systému Slovenskej republiky, ale aj osoba uznaná za invalidnú, ktorá však z rôznych 

dôvodov nemá priznaný invalidný dôchodok (napr. nezískala potrebný počet rokov obdobia 

 
ťažkého zdravotného postihnutia. Príjmom z výkonu činnosti osobného asistenta je odmena osobného asistenta 

vyplácaná podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie. Ide o  zárobkovú činnosť, z ktorej príjmy patria do príjmov 

podľa  § 6 ods. 1 a  ods. 2 zákona o dani z príjmov, avšak v zákone o zdravotnom poistení je stanovená výnimka 

pre platenie poistného – z tejto odmeny sa však poistné na  zdravotné poistenie neplatí (pozri § 10b ods. 1 písm. 

b) zákona o zdravotnom poistení). Pretože ide o  spoločensky prospešnú činnosť, štát má záujem tieto osoby 

podporovať tak, že za ne platí poistné na zdravotné poistenie.  
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dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok). Preto je možné invaliditu preukázať 

nielen rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku, ale aj rozhodnutím 

Sociálnej poisťovne o nepriznaní invalidného dôchodku, ktoré však konštatuje invaliditu 

poistenca. Invaliditu by malo byť teoreticky možné preukázať aj odborným posudkom 

posudkového lekára Sociálnej poisťovne, podľa ktorého je poistenec invalidný, čomu však 

celkom nezodpovedá znenie § 23 ods. 11 písm. a) zákona o zdravotnom poistení, podľa ktorého 

poistenec preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu rozhodnutím Sociálnej 

poisťovne. 

Uznanie za invalidného podľa právnych predpisov iného štátu nemá na účely uznania 

za osobu so zdravotným postihnutím na účely zákona o zdravotnom poistení význam. 

b) Policajt/profesionálny vojak uznaný za invalidného podľa § 42 zákona č. 328/2002 

Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. 

Za invalidného je uznaný policajt alebo profesionálny vojak, ktorý v dôsledku služobného 

úrazu alebo choroby z povolania nie je spôsobilý vykonávať službu policajta/vojaka a zároveň 

ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je v dôsledku služobného úrazu 

alebo choroby z povolania znížená najmenej o 20 %. Takýto poistenec preukazuje invaliditu 

rozhodnutím útvaru sociálneho zabezpečenia alebo rozhodnutím iného príslušného úradu 

(pozri § 23 ods. 11 písm. a) zákona o zdravotnom poistení). 

c) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ak miera jej funkčnej poruchy 

je najmenej 50 % podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

 Mieru funkčnej poruchy stanovuje na účely peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Poistenec preukazuje postavenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom [pozri § 23 ods. 11 písm. b) zákona]. 

Osoby so zdravotným postihnutím, v zmysle vyššie uvedeného obsahového vymedzenia, 

platia poistné na zdravotné poistenie v polovičnej sadzbe z vymeriavacieho základu 
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zamestnanca (2 %),269 z vymeriavacieho základu SZČO (7 %),270 z vymeriavacieho základu 

samoplatiteľa (7 %),271 z vymeriavacieho základu poistenca s príjmami z kapitálového majetku 

alebo z vymeriavacieho základu poistenca s ostatnými daňovými príjmami (7 %).272 

Zamestnávateľ platí poistné na zdravotné poistenie za zamestnanca – osobu so zdravotným 

postihnutím v polovičnej sadzbe z vymeriavacieho základu (5 %). Zvýhodnená sadzba 

poistného sa uplatní pri platení poistného za kalendárny mesiac už vtedy, ak bol poistenec 

osobou so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň. 

Na rozdiel od predošlých vzťahov, štát platí za osobu so zdravotným postihnutím rovnakú 

sadzbu poistného na zdravotné poistenie (nezníženú sadzbu v porovnaní so zdravým 

poistencom.273 Jednotná sadzba poistného na zdravotné poistenie pre všetkých poistencov sa 

uplatňuje aj pri platení poistného z dividend.274 

Touto úpravou sa „privilegujú“ osoby so zdravotným postihnutím v poistných vzťahoch 

verejného zdravotného poistenia. V dôsledku tejto úpravy sa aspoň čiastočne zvyšuje atraktivita 

zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím (zamestnávateľ takejto osoby ušetrí 

na poistnom na verejné zdravotné poistenie). V prípade vykonávania podnikateľskej činnosti 

 
269 Sadzba poistného je pre zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca (§  13 ods. 1 zákona). 

Sadzba poistného zamestnanca (4  %) a  sadzba poistného zamestnávateľa za  zamestnanca (10 %) je spolu 

základná sadzba poistného na zdravotné poistenie (14 %). V polovičnej výške je určená sadzba poistného pre 

zamestnanca – osobu so zdravotným postihnutím (2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca) a  pre 

zamestnávateľa, ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto o soby 5 % z 

vymeriavacieho základu. Pozri § 12 ods. 1 písm. a) a  písm. d) zákona o zdravotnom poistení. 
270 Sadzba poistného je pre SZČO 14 % z vymeriavacieho základu SZČO podľa  § 13 ods. 2 zákona. Opätovne je 

v polovičnej výške určená sadzba poistného pre SZČO – osobu so zdravotným postihnutím, poistná sadzba je  

7 % z vymeriavacieho základu SZČO. Pozri § 12 ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnom poistení. Ak ide o SZČO 

so zdravotným postihnutím, použije sa aj pri platení preddavku sadzba poistného 7 %.  
271 Sadzba poistného je pre poistenca podľa § 11 ods. 2 (samoplatiteľa) 14  % z vymeriavacieho základu 

samoplatiteľa (§ 13 ods. 3 zákona). V polovičnej výške je určená sadzba poistného pre samoplatiteľa – osobu 

so zdravotným postihnutím (7 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa). Pozri § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

o zdravotnom poistení. 
272 Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, samoplatiteľ alebo poistenec štátu, ktorý mal príjem 

z kapitálového majetku alebo poistenec s tzv. ostatnými daňovými príjmami, má sadzbu poistného 14 % 

z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 zákona. V polovičnej výške je určená sadzba poistného pre osobu 

so zdravotným postihnutím s príjmami z kapitálového majetku alebo  s ostatnými daňovými príjmami 

(7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 zákona). Pozri § 12 ods. 1 písm. b) zákona o zdravotnom 

poistení. 
273 Sadzba poistného štátu za každého poistenca štátu je podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona 4 % z  vymeriavacieho 

základu štátu. V tomto prípade sa  neuplatňuje polovičná sadzba poistného pre osobu so zdravotným postihnutím 

– poistenca štátu. Pozri § 12 ods. 1 písm. f) zákona o zdravotnom poistení. 
274 Poistenec, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa  § 10b ods. 1 písm. e) zákona (príjem z dividend), 

bez ohľadu na to, či je na účely platenia poistného zamestnancom, SZČO, samoplatiteľom alebo poistencom 

štátu (poistenec, ktorý má príjem z dividend), má  sadzbu poistného 14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 

ods. 6 zákona. V tomto prípade sa  neuplatňuje polovičná sadzba poistného pre osobu so zdravotným 

postihnutím, ktorá má príjem z dividend. Pozri § 12 ods. 1 písm. g) zákona o zdravotnom poistení. 
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sa SZČO so zdravotným postihnutím zvyšuje jej príjem z podnikania, čím sa zvyšuje 

konkurencieschopnosť týchto osôb.275 

V oblasti poskytnutia zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje absolútna solidarita, a to 

predovšetkým solidarita zdravých poistencov s chorými poistencami,  a taktiež solidarita 

vzhľadom k výške zaplateného poistného), čo je tiež priaznivé pre osoby so zdravotným 

postihnutím. 

3.6.3 Poberateľ invalidného dôchodku neplatí poistné na zdravotné poistenie, 

z príjmu za prácu vykonávanú na základe dohody o  pracovnej činnosti alebo 

dohody o vykonaní práce 

Zamestnanec vykonávajúci prácu na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohody 

o vykonaní práce, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku neplatí z tohto právneho vzťahu 

poistné na zdravotné poistenie. Vo všeobecnosti platí, že z príjmov z pracovnoprávneho vzťahu 

sa platí poistné na zdravotné poistenie, nakoľko platenie poistného na zdravotné poistenie je 

naviazané na dosahovanie príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov.276 Príjmami z pracovnoprávneho vzťahu sú príjmy z pracovného pomeru (pracovný 

pomer je upravený v druhej časti Zákonníka práce) a príjmy z právneho vzťahu dohody 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tieto dohody sú upravené v deviatej časti 

Zákonníka práce). Pri niektorých skupinách zamestnancov v určitom právnom vzťahu dohody 

existuje výnimka z platenia poistného na zdravotné poistenie (príjem z tejto činnosti sa 

nepokladá za zárobkovú činnosť podľa zákona o zdravotnom poistení). Táto výnimka 

z platenia poistného na zdravotné poistenie zahŕňa aj poberateľov invalidného dôchodku, ktorí 

vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, teda 

príležitostnú prácu. Obdobne ako vo vzťahoch platenia poistného v systémoch nemocenského 

poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, aj v prípade, ak poberateľ 

invalidného dôchodku vykonáva zamestnanie v pracovnom pomere, služobnom pomere 

 
275 KRIPPEL, M.: Rovnosť a nerovnosť v poistnom systéme v oblasti sociálneho zabezpečenia. In: Bratislavské 

právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - 

[CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2. Na strane 147 – 148. 
276 Vyplýva z § 11 od. 3 zákona o zdravotnom poistení, podľa ktorého zamestnancom ako platiteľ poistného 

na zdravotné poistenie na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 

10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3. Táto zárobková činnosť je dosahovanie príjmov zo závislej činnosti podľa § 

5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. Príjmy z pracovnoprávneho vzťahu sú príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a)  zákona  

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-m
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-m
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-5.odsek-2
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alebo štátnozamestnaneckom pomere, potom  príjmov z týchto vzťahov platí poistné 

na zdravotné poistenie.277 

 

 

 
 

 
277 Tento vedecký príspevok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20 pod ná zvom "Sociálna 

ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia " a je súčasťou 

výskumnej úlohy. 
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4 Zamestnávanie osôb zo zdravotným postihnutím a služby 

zamestnanosti 

4.1 Služby zamestnanosti vo všeobecnosti  

4.1.1 Právo na prístup k zamestnaniu  

Služby zamestnanosti sú inštitútom, ktorým je zákonným vyjadrením práva na prácu, 

ktorého realizácia spočíva v pozitívnom záväzku štátu zabezpečiť jeho realizáciu. V tomto 

zmysle zákon o službách zamestnanosti definuje v § 14 pojem právo na prístup k zamestnaniu, 

pod ktorým rozumieme právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá 

zamestnanie, na služby podľa tohto zákona zamerané na pomoc a podporu uľahčenia jeho 

vstupu na trh práce vrátane pomoci a podpory vstupu a zotrvania znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie na trhu práce najmenej počas obdobia šiestich po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov.  

 Občania majú právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych 

vzťahoch, pričom v súlade s touto zásadou sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského 

stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej 

činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu 

alebo iného postavenia a zároveň uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na 

prístup k zamestnaniu musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a 

povinnosti zneužívať na škodu druhého občana. Nikto nesmie byť v súvislosti s uplatňovaním 

práva na prístup k zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného 

občana na úrad alebo na zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného 

stíhania. 

 Ak sa porušenia týchto práv dopustí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, tak má občan 

právo podať úradu sťažnosť, pričom je úrad povinný na sťažnosť občana bez zbytočného 

odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky, 

pričom nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že si uplatňuje svoje práva 

vyplývajúce z práva na prístup k zamestnaniu. 

 Zákonným vyjadrením práva na slobodnú voľbu povolania (čl. 35 Ústavy Slovenskej 

republiky) v kombinácii s právo m na prácu je v § 14 ods. 7 zakotvené právo občanov slobodne 
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si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky alebo možnosť si 

ho zabezpečiť v zahraničí. 

4.1.2 Služby zamestnanosti a ich inštitucionálny rámec  

Služby zamestnanosti definuje zákon v § 11 ako systém inštitúcií a nástrojov podpory a 

pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní 

voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom 

na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Poskytovateľmi služieb 

zamestnanosti sú viaceré subjekty. Sú to jednak orgány štátnej správy, ale aj iné fyzické osoby 

a právnické osoby, ktoré poskytujú služby zamestnanosti po splnení podmienok uvedených 

v zákone o službách zamestnanosti. Uvedení poskytovatelia by mali pri plnení svojich úloh 

spolupracovať. Spolupráca týchto subjektov by mala byť využívaná najmä na riešenie 

zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V rámci vymedzeného okruhu 

subjektov poskytujúcich služby zamestnanosti treba rozlišovať tie, ktoré svoje služby poskytujú 

bezplatne a tie, ktoré ich poskytujú za úhradu. 

Zákon o službách zamestnanosti rozlišuje týchto poskytovateľov služieb zamestnanosti 

v Slovenskej republike: 

• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

• úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 

• právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, 

poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na 

základe uzatvorenej písomnej dohody s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo 

na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva, 

• právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za 

úhradu, 

• agentúry dočasného zamestnávania, 

• agentúry podporovaného zamestnávania. 

 

Právna úprava politiky zamestnanosti zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie a práva 

nielen občanom štátu, ale cudzincom. Podmienkou realizácie týchto práv je splnenie zákonných 

podmienok, ktoré spočívajú v udelení povolenia na zamestnanie a povolenia na prechodný 

pobyt za účelom zamestnania, resp. spočívajú v držbe modrej karty podľa § 37 zákona č. 

404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo je tento 
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cudzinec žiadateľom o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje zákon č. 480/2002 Z. z. o 

azyle v znení neskorších predpisov.  

4.1.3 Subjekty poskytujúce služby zamestnanosti bezplatne  

Bezplatné poskytovanie služieb zamestnanosti vykonávajú orgány štátnej správy pre 

oblasť zamestnanosti, ktorými sú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Ako už bolo uvedené vyššie tak tieto orgány boli zriadené zákonom 

č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako 

orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Zákon upravuje ich 

postavenie a pôsobnosť. 

Ústredie práce bolo zriadené ako orgán s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v 

Bratislave. Vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní 

úlohy podľa osobitných predpisov. Medzi tieto patrí aj pre túto problematiku nosný zákon o 

službách zamestnanosti, ktorý upravuje aj ďalšiu pôsobnosť ústredia práce, ako napríklad 

riadenie, kontrolovanie a koordinovanie činnosti úradov práce v oblasti služieb zamestnanosti, 

vedenie centrálnej evidencie a pod. 

Úrady práce boli zriadené ako prvostupňové orgány miestnej štátnej správy s 

pôsobnosťou pre územný obvod jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného 

obvodu kraja. Ich obvody teda nie sú zhodné s územným a správnym usporiadaním Slovenskej 

republiky. Sídla a obvody sú uvedené v prílohe zákona č. 453/2003 Z. z., pričom počet úradov 

práce bol stanovený na 46. Podobne aj úrady práce majú vymedzenú pôsobnosť jednak v zákone 

č. 453/2003 Z. z. a jednak v zákone o službách zamestnanosti a ďalších osobitných predpisoch.  

Táto roztrieštenosť právnej úpravy zvyšuje náročnosť poznania tejto problematiky a 

sťažuje orientáciu. Komplikovaná a neprehľadná právna úprava spôsobuje ťažkosti aj 

odborníkom pracujúcim v tejto oblasti, nie to ešte bežným občanom, ktorí neprichádzajú s 

jednotlivými právnymi predpismi veľmi často. Napriek obťažnosti až nemožnosti unifikácie 

tejto právnej úpravy by bolo potrebné zjednodušiť právnu úpravu v čo najväčšej možnej miere.  

Ústredie práce aj úrady práce si môžu na zabezpečenie výkonu niektorých činností 

zriadiť a zrušiť pracovisko mimo svojho sídla a určiť jeho územný obvod. 

Pre úplnosť je potrebné dodať, že ústredným orgánom štátnej správy na tomto úseku, a 

to konkrétne pre stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce, je 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vzhľadom na jeho 
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postavenie v systéme orgánov štátnej správy je orgánom riadiacim a kontrolným. Pôsobnosť 

ministerstva je, podobne ako pri vyššie uvedených orgánoch štátnej správy upravená v zákone 

č. 453/2003 Z. z., čiastočne v zákone o službách zamestnanosti a ďalších osobitných 

predpisoch. 

4.1.4 Subjekty poskytujúce služby zamestnanosti za úhradu 

Zákon o službách zamestnanosti umožňuje poskytovať služby zamestnanosti nielen 

orgánom štátnej správy, ale aj ďalším subjektom, ktorými sú sprostredkovatelia zamestnania za 

úhradu, agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania. 

2.1.4.1 Sprostredkovatelia zamestnania za úhradu 

Činnosť sprostredkovateľa zamestnania, čiže sprostredkovanie zamestnania za úhradu 

môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba po splnení podmienok, ktoré ustanovuje 

zákon o službách zamestnanosti. Podmienkou vykonávania takejto činnosti je získanie 

oprávnenia vydané podľa živnostenského zákona. Do 30. mája 2010 bolo sprostredkovanie 

zamestnania za úhradu vykonávané na základe povolenia, ktoré na základe žiadosti vydávalo 

ústredie práce najdlhšie na obdobie piatich rokov. S účinnosťou od 1. júna 2010 sa táto činnosť 

stala živnosťou, pričom oprávnenie na jej vykonávanie vydáva živnostenský úrad. Preto aj 

prípadné zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti 

sprostredkovateľa spadá pod právny režim živnostenského zákona. 

Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má 

skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí 

podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný 

zástupca podľa osobitného predpisu.  

 Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním 

zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva 

zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou 

osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Na tento účel uzatvorí 

tento sprostredkovateľ s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, 

ktorá obsahuje najmä 

• názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti 

zamestnávateľa, 

• dĺžku trvania zamestnania, 
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• druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky, 

• spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, 

• rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody. 

4.1.5 Aktívne opatrenia na trhu práce 

O aktívnych opatreniach na trhu práce hovoríme v rámci politiky trhu práce, ktorá je 

jedným z nástrojov politiky zamestnanosti. Politiku, resp. politiky zamestnanosti môžeme 

charakterizovať ako súbor opatrení pre spoluvytváranie podmienok na dynamickú rovnováhu 

na trhu práce, ktorá má slúžiť na efektívne využitie pracovných síl pre trh práce. Vychádzajúc 

z politiky zamestnanosti, môžeme politiku trhu práce rozdeliť na dva základné druhy: 

• pasívnu politiku trhu práce - tvorí ju súhrn programov zameraných na udržanie príjmu 

nezamestnaných osôb (napr. dávka v nezamestnanosti), 

• aktívnu politiku trhu práce – je tvorená súhrnom programov zameraných na zlepšenie 

prístupu nezamestnaných k trhu práce a pracovným miestam a na efektívne fungovanie 

trhu práce. 

Aktívne opatrenia na trhu prácu sú jedným z významných nástrojov podpory a pomoci 

účastníkom trhu práce, a to najmä z dôvodu ich osobitného zreteľa na pracovné uplatnenie sa 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. Títo uchádzači, ktorí napĺňajú 

niektorý zo znakov charakterizujúci znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 8 

zákona o službách zamestnanosti, majú značne sťažené uplatnenie na trhu práce. Preto právna 

úprava obsahuje jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré by mali napomôcť zapojiť 

znevýhodnených uchádzačov do pracovného procesu. 

Aktívne opatrenia na trhu práce môžeme rozdeliť do štyroch okruhov:  

• sprostredkovanie zamestnania 

• informačné a poradenské služby  

• vzdelávanie a príprava na trh práce 

• finančné príspevky 

4.1.6 Sprostredkovanie zamestnania  

Sprostredkovanie zamestnania je činnosť zameraná na 

• vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o 

zamestnanie, záujemcovi o zamestnanie a občanovi na území Slovenskej republiky a v 

členských štátoch Európskej únie, 
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• vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi. 

  

Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj 

• evidenčná činnosť, 

• informačné a poradenské služby, 

• vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných 

zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie, 

• zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní 

uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie a ich uverejňovanie na 

internete, v tlači a ďalších masovokomunikačných prostriedkoch, 

• zabezpečovanie sledovania a vyhodnocovania dopytu zamestnávateľov po 

zamestnancoch podľa kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry, 

• vyhodnocovanie kvalifikačnej a profesijnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie a 

kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry záujemcov o zamestnanie s ohľadom na 

dopyt zamestnávateľov, 

• sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní najmenej počas šiestich 

mesiacov od jeho prijatia do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie 

prostredníctvom niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce. 

Platí zásada, že na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny 

nárok.  

 

Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje 

• ústredie, alebo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a to bezplatne a nestranne,  

• právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za 

úhradu, alebo sprostredkovanie podporovaného zamestnávania, alebo iná právnická 

osoba a fyzická osoba, ktoré môžu vykonávať sprostredkovanie zamestnávania podľa 

podmienok ustanovených v písomnej dohode uzatvorenej s ústredím. 

 

O sprostredkovanie zamestnania sa občan uchádza na úrade, v ktorého územnom 

obvode má trvalý pobyt, pričom platí, že občan, ktorý hľadá zamestnanie, môže požiadať o 

informácie o možnostiach zamestnania ktorýkoľvek úrad.  

Pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je v školskom zariadení 

alebo v zariadení sociálnych služieb, je príslušný úrad, v ktorého územnom obvode je sídlo 

školského zariadenia alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb. Pobyt v školskom zariadení 
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alebo v zariadení sociálnych služieb preukazuje občan potvrdením, ktoré na tento účel vydáva 

školské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb.  

Pre občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov je príslušný 

úrad, v ktorého územnom obvode majú miesto pobytu. 

Pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt, ktorému bol 

udelený azyl, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana alebo ktorému sa poskytlo dočasné 

útočisko, je príslušný úrad, v ktorého územnom obvode má štátny príslušník tretej krajiny 

miesto pobytu.  

2.1.6.1 Povinnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

V zmysle § 32 ods. 12 úrad na účely sprostredkovania zamestnania 

• vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, evidenciu záujemcov o zamestnanie a 

evidenciu voľných pracovných miest, 

• zabezpečuje informačné a poradenské služby, 

• zabezpečuje odborné poradenské služby, 

• poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia 

s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo 

s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo 

úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z 

členského štátu Európskej únie, ak sú cestovné výdavky vyššie ako suma ustanovená 

všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. 

4.1.6.1 Evidenčná povinnosť  

V rámci tzv. evidenčnej povinnosti rozlišujeme nasledovné: 

• Evidencia uchádzačov o zamestnanie (§ 33 až § 36),  

• Evidencia záujemcov o zamestnanie (§ 37 až § 39) 

• Osobitná evidencia občanov so zdravotným postihnutím (§ 39a) 

• Evidencia voľných pracovných miest (§ 40) 

• Evidencia zamestnávateľov (§ 41) 

• Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a štátnych 

príslušníkov tretích krajín (§ 41a) 
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4.1.6.2 Evidencia uchádzačov o zamestnanie a ich osobné údaje 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie 

v rozsahu:  

• meno, priezvisko, titul, 

• adresa trvalého pobytu, 

• adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte 

Európskej únie, 

• rodné číslo, 

• dátum a miesto narodenia, 

• dátum úmrtia, 

• pohlavie, 

• číslo občianskeho preukazu, 

• štátne občianstvo, 

• národnosť, 

• rodinný stav, 

• kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail), 

• bankové spojenie, 

• zdravotná poisťovňa.  

  

Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely 

sprostredkovania zamestnania len so súhlasom uchádzača o zamestnanie, ak tento zákon a 

osobitný predpis neustanovujú inak. Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o 

zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, na 

poskytovanie týchto údajov a údajov o dĺžke trvania zamestnania uchádzača o zamestnanie v 

Slovenskej republike členskému štátu Európskej únie a Európskemu úradu pre koordináciu sa 

nevyžaduje povolenie od Úradu na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu. 

2.1.6.4 Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

V zmysle § 34 je občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej 

žiadosti alebo na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej 

kvalifikovaným elektronickým podpisom o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o 

zamestnanie odo dňa podania žiadosti.  
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Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje 

občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do 

ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o 

zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať.  

Na časové vymedzenie zaradenia občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie, za 

podmienky, že o zaradenie požiadal do siedmich kalendárnych dní odo dňa rozhodných 

skutočností sa primerane použijú ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti, 

pričom tieto ustanovenia platia rovnako aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného 

pomeru. 

Medzi povinnosti uchádzača o zamestnanie patri:  

• do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností 

rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 

• predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 

6 ods. 2 písm. a) najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda 

uzatvorila, 

• aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať 

úradu v termíne a na mieste určenom úradom, pričom za preukázateľné aktívne hľadanie 

zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania 

uchádzačom o zamestnanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, 

• na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení 

na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; 

formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie 

zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého 

vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne 

určenom úradom.  

• Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný 

úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch 

pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania 

sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb. 

 

Zákon o službách zamestnanosti vymedzuje aj dôvody, pre ktoré úrad nezaradí občana 

do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Na ilustráciu uvádzame napr. občana, ktorý :  
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• si plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 

rokov veku, 

• sa sústavne pripravuje na povolanie (pozri bližšie § 35, 35a, 35b) , 

• je dočasne práceneschopný, 

• má nárok na materské, 

• má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a 

dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu 

a ďalšie.  

4.1.6.3 Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie 

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie 

z viacerých dôvodov, ktoré sú explicitne vymenované v § 36 zákona o službách zamestnanosti. 

Ako príklad uvádzame:  

• vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, 

• vznik oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, 

• nástup na sústavnú prípravu na povolanie, 

• nástup na výkon trestu odňatia slobody, 

• vzatie do výkonu väzby, 

• a ďalšie.   

 

Osobitným dôvodom na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o 

zamestnanie je zistenie vykonávania nelegálnej práce, nespolupráce s úradom (napr. 

odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov 

alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych 

dôvodov), alebo, že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.  

4.1.6.4 Evidencia záujemcov o zamestnanie 

Vychádzajúc z § 37 zákona o službách zamestnanosti evidencia záujemcov o 

zamestnanie obsahuje osobné údaje záujemcov o zamestnanie rovnakom rozsahu ako evidencia 

uchádzačov o zamestnanie, pričom tieto údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné 

poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom záujemcu o 

zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak. 
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4.1.6.5 Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie 

Na základe ustanovení § 38 príslušného zákona sa záujemca o zamestnanie, ktorý sa 

uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti o sprostredkovanie 

vhodného zamestnania, zaradí do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade odo dňa podania 

žiadosti. Žiadosť je možné podať na ktorýkoľvek úrad alebo aj na viac úradov, pričom úrad pri 

zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie 

informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných 

miest. 

4.1.6.6 Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie 

V zmysle § 39 úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o 

zamestnanie dňom 

• sprostredkovania vhodného zamestnania,  

• požiadania o vyradenie z evidencie,  

• dňom uplynutia troch kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt 

s úradom, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval, pričom vyradenie úrad oznámi 

záujemcovi o zamestnanie písomne. 

4.1.7 Informačné a poradenské služby  

Druhým okruhom aktívnych opatrení na trhu práce sú informačné a poradenské služby, 

ktoré bezplatne zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny občanom (alebo na základe 

písomnej dohody uzatvorenej s ústredím aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 

1 písm. m), uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie, štátnym príslušníkom tretej 

krajiny a zamestnávateľom. Patria sem služby pri:  

• voľbe povolania (zahŕňajú najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch 

povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania),  

• výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania (zahŕňajú poskytovanie informácií a 

odborných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami, a požiadavkami na odborné 

zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných činností 

na pracovnom mieste),  

• výbere zamestnanca, 

• adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní. 

• poskytovaní informácií a odborných rád o  
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• požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie 

pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy 

povolaní podľa § 35a (zahŕňajú najmä poskytovanie informácií o potrebných odborných 

zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných 

predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétneho povolania alebo profesie), 

• možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí, 

• predpokladoch na výkon povolania, 

• možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a 

na aktivačnej činnosti, 

• podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a 

• podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v 

územnom obvode úradu. 

  

Osobitnou kategóriou sú v zmysle § 43 zákona o službách zamestnanosti tzv. odborné 

poradenské služby, ktoré zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sám alebo externého 

dodávateľa odborných poradenských služieb. Sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a 

správania sa uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi 

uchádzača o zamestnanie a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a 

pracovnú adaptáciu uchádzača o zamestnanie 

• zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností uchádzača o zamestnanie a 

zhodnotením jeho kompetencií, 

• vypracovaním individuálneho akčného plánu podľa odseku 6 na podporu pracovného 

uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, 

• diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce, 

• vytvorením osobnostného profilu uchádzača o zamestnanie na určenie aktivít, opatrení 

a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce. 

  

Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa, pričom môžu byť zabezpečované v rámci individuálneho 

poradenstva alebo skupinového poradenstva.   

4.1.8 Vzdelávanie a príprava na trh práce   

Treťou oblasťou v rámci aktívnych opatrení na trhu práce je vzdelávanie a príprava pre 

trh práce, ktorú zabezpečuje ústredie a úrad pre uchádzača o zamestnanie a zamestnávateľ pre 
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svojho zamestnanca. V zmysle § 44 zákona o službách zamestnanosti je táto činnosť 

definovaná pozitívne i negatívne.   

V zmysle pozitívneho vymedzenie tento pojem definujeme ako teoretickú alebo 

praktickú prípravu uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca, ktorú si vyžaduje jeho 

uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a 

schopnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní 

alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. 

Negatívne je vymedzená tak, že ňou nie je:  

• zvýšenie stupňa vzdelania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. zákona č. 131/2002 

Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príprava na výkon 

špeciálnych odborných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa osobitného 

predpisu, pričom sa to nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo na 

strednej škole uchádzačom o zamestnanie na účely získania dokladu o ukončení 

vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej 

školy na základe národných alebo pilotných projektov vzdelávania a prípravy pre trh 

práce schválených ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny,  

• teoretická príprava alebo praktická príprava, ktorú je zamestnávateľ povinný 

zabezpečovať pre zamestnanca podľa osobitných predpisov 30) a na ktorej je 

zamestnanec povinný sa zúčastňovať v súvislosti s výkonom svojho zamestnania. 

 

Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade 

• teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie po skončení 

povinnej školskej dochádzky nezískal žiadnu kvalifikáciu, 

• prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o 

zamestnanie, 

• prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie, 

• kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a 

prípravu pre trh práce. 

  

Vzdelávanie a príprava pre trh práce sa uskutočňuje 

• v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu, 

rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti podľa 

osobitného predpisu,  
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• v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k získaniu čiastočnej 

kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, odbornej 

spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre 

ktoré uchádzač o zamestnanie získal kvalifikáciu prostredníctvom školského 

vzdelávania,  

• vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, 

manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj 

jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja 

komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských 

kompetencií,  

• v neakreditovaných programoch vzdelávania alebo kurzoch, ktoré sú vykonávané na 

základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie podľa osobitného predpisu,  

• vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov,  

• v programoch vzdelávania na získanie praktických skúseností. 

4.1.9 Finančné príspevky  

Finančné príspevky v rámci aktívnych opatrení možno rozdeliť na tie, na ktoré je po 

splnení podmienok ustanovených zákonom právny nárok, a na tie, na ktoré právny nárok nie 

je, pričom prevažujú nárokovateľné opatrenia. 

Z pohľadu nárokovateľnosti jednotlivých príspevkov možno za významnú považovať 

novelu zákona o službách zamestnanosti z roku 2013 (zákon č. 96/2013 Z. z.). Uvedená novela 

zasiahla do poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce 

viacerými spôsobmi. Až 11 druhov aktívnych opatrení na trhu práce bolo zrušených. Ako dôvod 

ich zrušenia sa uvádzali potreby aplikačnej praxe, nízka miera využívania, nízky záujem o 

niektoré z nich alebo nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na 

aktívnych opatrení na trhu práce. Uvedená právna úprava zaviedla nový finančný príspevok, 

a to príspevok na podporu udržania pracovných miest. V roku 2018 (zákon č. 64/2018 Z.z., 

zákon č. 112/2018 Z.z.) prešla táto právna úprava opätovnými zmenami, ktoré predstavovali 

zavedenie nových druhov príspevkov.    

Základným definičným znakom spomínaných zmien v oblasti poskytovania finančných 

príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce jej rozdelenie poskytovaných finančných 

príspevkov na dve skupiny: 

• obligatórne poskytované – právne nárokovateľné, 
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• fakultatívne poskytované – právne nenárokovateľné. 

V rámci poskytovaných príspevkov sú medzi obligatórne poskytované príspevky 

zaradené tie príspevky, z charakteru a účelu ktorých priamo vyplýva ich jednoznačnosť vo 

vzťahu k podpore začleňovania alebo udržania vybraných cieľových skupín na trhu práce a 

ktoré prispievajú k podpore regionálnej mobility.  

4.1.9.1 Obligatórne poskytované – právne nárokovateľné príspevky 

Medzi obligatórne zaraďujeme tieto príspevky: 

• príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo 

formou menších služieb pre samosprávny kraj (§ 52), 

• príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a)  

• príspevok na dochádzku za prácou (§ 53), 

• príspevok na podporu mobility za prácou (§ 53a), 

• príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53c) 

• príspevok (investičná pomoc) na vytvorené nové pracovné miesta (§ 53d), 

• príspevok integračnému podniku (§ 53f),  

• kompenzačné príspevky integračnému podniku (§ 53g),   

• príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59), 

• príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60). 

4.1.9.2 Fakultatívne poskytované – právne nenárokovateľné príspevky 

Medzi fakultatívne zaraďujeme tieto príspevky: 

• príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49), 

• príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50), 

• príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j), 

• príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k) 

• príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51), 

• príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

zamestnaní (§ 51a)  

• príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo 

formou menších služieb pre samosprávny kraj (§ 52)  

• príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b)  
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• finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo 

stredných podnikoch (§ 53e)  

• príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56), 

• príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a), 

• príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie 

samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57). 

Pred zmenou právnej úpravy zákona o službách zamestnanosti bolo potrebné na 

získanie niektorého z príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce splniť zákonom 

ustanovené podmienky. Po ich splnení určený príspevok poskytol vo väčšine prípadov 

príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti podanej uchádzačom. 

Po zmene právnej úpravy je možné príspevky, ktorých získanie bolo zmenené na 

fakultatívne, získať až po schválení príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

4.1.9.3 Výbor pre otázky zamestnanosti 

V súvislosti s uvedenou fakultatívnosťou poskytovania uvedených finančných 

príspevkov je nevyhnutné vymedziť postavenie osobitného orgánu Výboru pre otázky 

zamestnanosti, ktorý je príslušný na a riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na 

posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov, na 

ktoré nie je právny nárok. Zriaďuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom územnom 

obvode.  

 Výbor pozostáva z týchto 11 členov, ktorí sú ustanovovaní na 4 ročné funkčné obdobie:  

• 3 zástupcovia úradu (pričom jeden z nich je riaditeľ úradu), ktorých vymenúva a 

odvoláva generálny riaditeľ ústredia,  

• 2 zástupcovia samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, a ktorých 

volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja. 

• 2 zástupcovia miest a obcí, ktorých vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia 

miest a obcí,  

• 2 zástupcovia zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu, ktorých na 

základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie 

• 2 zástupcovia odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu, ktorých 

na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie. 

  

Do pôsobnosti výboru patrí 
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• schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, analýzy a 

prognózy o vývoji trhu práce,  

• posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku 

podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, 

• odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou 

alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je 

právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie 

dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa 

tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok. 

4.2 Aktívne opatrenia štátu pri podpore zamestnávania osôb so zdravotným 

postihnutím 

 Trh práce tak ako každý trh funguje na princípe stretu ponuky a dopytu, v prípade trhu 

práce teda ponuky práce a dopytu po nej. Záujmom každého štátu je, aby sa ponuka práce 

a dopyt po nej v maximálnej možnej miere vyrovnával, výsledkom čoho je klesajúca miera 

nezamestnanosti, a s tým súvisiace zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Samozrejme, 

rovnováha medzi ponukou a dopytom na trhu práce je ideálny stav, ktorý v trhovej ekonomike 

fakticky nie je možné dosiahnuť, avšak existujú skupiny zamestnancov, ktorým štát pri 

obsadzovaní pracovných miest musí svojimi aktívnymi opatreniami pomáhať viac ako 

ostatným, nakoľko na ich ponuku práce zamestnávatelia častokrát nereagujú. Uvedenú skupinu 

osôb zákonodarca definoval v § 8 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) ako 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. K znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie 

patria absolventi školy, občania starší ako 50 rokov veku, dlhodobo nezamestnaní občania (t. j. 

občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich 

mesiacov), občania, ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, občania, 

ktorí najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie, štátni príslušníci tretej 

krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, občania, 

ktorí žijú ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich 

starostlivosť alebo starajú sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky 



214 
 

a občania so zdravotným postihnutím.278 Z uvedeného výpočtu znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie vyplýva, že ide o osoby, o ktorých je na trhu práce znížený záujem či už 

z dôvodu nedostatku pracovných skúseností, nižšieho vzdelania, blížiaceho sa dôchodkového 

veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Všetky uvádzané kategórie zamestnancov 

zamestnávatelia častokrát považujú za osoby, s ktorými je spojené vynakladanie vyšších 

nákladov (napr. na školenia, rekvalifikáciu, úpravu pracoviska pri zamestnávaní osôb so 

zdravotným postihnutím) a nižšia produktivita práce (napr. častejšia práceneschopnosť, 

neexistencia pracovných návykov), t. j. celkovo sú schopní generovať pre zamestnávateľa nižší 

zisk ako zamestnanci, ktorí nespĺňajú definíciu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.  

Občania so zdravotným postihnutím patria medzi ohrozené skupiny na trhu práce. Ich 

zdravotný hendikep častokrát vedie k ich sociálnej exklúzii a úlohou štátu je zabraňovať tomuto 

negatívnemu javu. Už zo základného zákona štátu z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 38) 

vyplýva záväzok štátu zabezpečiť, aby osoby zdravotne postihnuté požívali nielen zvýšenú 

ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky, ale aj osobitnú ochranu v pracovných 

vzťahoch a dostávali pomoc pri príprave na povolanie. Zákon o službách zamestnanosti v § 8 

zaraďujem tieto osoby do osobitnej kategórie tzv. znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

Na účely tejto problematiky je v zmysle § 9 občan so zdravotným postihnutím občan uznaný 

za invalidného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov. Pojem invalidita nájdeme nielen v práve a právnej vede, ale aj v iných vedných 

odboroch. Napr. medicína pri definovaní tohto pojmu vychádza zo súvislostí medzi chorobou 

a možnosťou jej liečenia, pričom za invalidného považuje ten, koho nemožno vyliečiť.  

Z hľadiska práva sa invalidita chápe ako spoločenský jav, ktorého pojmové znaky sú 

definované v právnych predpisoch. Vo všeobecnosti pojem invalidita označuje príčinnú 

súvislosť medzi dlhodobou zmenou zdravotného stavu a zmenou v pracovnom uplatni človeka. 

V tomto zmysle o invaliditu nejde iba v dôsledku choroby alebo úrazu, ale aj v dôsledku 

prirodzenej degenerácie ľudského organizmu. Invalidný občan je fyzickou osobou, ktorej 

dlhodobá zmena zdravotného stavu úplne obmedzí schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť 

alebo obmedzí výber pracovných činností, v ktorých sa môže uplatniť.   

Ako už bolo poznamenané, tak právnu definíciu pojmu invalidita nachádzame v § 71 zákona 

o sociálnom poistení, v zmysle ktorého je občan invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý 

zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní 

so zdravou fyzickou osobou, pričom dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný 

 
278 § 8 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom 

znení 
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stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa 

poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.279 

 V prípade osôb so zdravotným postihnutím zostáva najpodstatnejším faktorom, ktorý 

týmto osobám sťažuje zamestnať sa, uplatniť sa na pracovisku zamestnávateľa a realizovať iné 

sociálne práva, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu nepriaznivého 

zdravotného stavu. Pre osoby so zdravotným postihnutím, tak ako aj pre ostatných 

znevýhodnených uchádzačoch na trhu práce, nepredstavuje výkon závislej práce výlučne 

možnosť realizácie zárobkovej činnosti, ale aj možnosť udržiavať a rozvíjať medziľudské 

vzťahy, a teda úzko súvisí so sociálnym statusom týchto osôb. Osoby, ktoré sú dlhodobo 

nezamestnané sú častokrát nielen v hmotnej núdzi, ale trpia častejšie duševnými poruchami 

zapríčinenými ich izoláciou a nezačlenením do komunity. Zároveň platí, že medzi atribúty 

kvalitného života zaraďujeme okrem iných aj prácu, poskytujúcu priestor na získanie a 

rozvíjanie schopností a zručností, na získanie sociálnej akceptácie, ocenenia a posilnenie pocitu 

sebauplatnenia a naplnenia.280 Z uvedeného dôvodu sa na európskej a medzinárodnej úrovni 

dlhodobo podporuje rozvoj právnej úpravy, ktorej cieľom je začleňovať osoby so zdravotným 

postihnutím do pracovného a sociálneho života, nie im len poskytovať dávky hmotného 

zabezpečenia a de facto vyčleňovať tieto osoby na okraj spoločnosti. Štát by mal vo vzťahu k 

osobám so zdravotným postihnutím (ako aj k ostatným znevýhodneným uchádzačom 

o zamestnanie) prijímať také aktívne opatrenia, ktoré sú spôsobilé zabezpečiť ich rovnoprávne 

zapojenie do spoločenského aj pracovného života.  

V zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „zákonník práce“) 

nachádzame značné množstvo ustanovení, ktoré predstavujú pozitívnu diskrimináciu281 

zamestnancov so zdravotným postihnutím v podobe úpravy pracovných podmienok tak, aby 

zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a v podobe zlepšovania vybavenia 

pracovísk tak, aby zdravotne postihnutý zamestnanec mohol dosahovať, ak je to možné, 

rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená. 

Článok 1 Základných zásad zákonníka práce zakazuje akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu 

založenú na statuse zdravotného postihnutia osoby vo vzťahu k výkonu práva na prácu a na 

slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu 

 
279 K tomu pozri bližšie: MACKOVÁ, Z. Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť, Poistný systém 

v Slovenskej republike s príkladmi, Šamorín: Heuréka, 2012, ISBN: 978-80-89122-77-6, s. 205 a  nasl. 
280 PAVLÍKOVÁ, B. Ochrana osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce  z pohľadu medzinárodného 

a európskeho práva, s. 479 
281 Označuje snahu o zvýhodnenie určitých znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom poskytnúť im rovnaké 

príležitosti alebo zvýšiť etnickú či inú diverzitu. 
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proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania.282 Článok 8 Základných zásad zákonníka práce 

ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť zamestnancom so zdravotným postihnutím  

pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na 

ich zdravotný stav.283 Za účelom ochrany zamestnancov so zdravotným postihnutím pred 

svojvoľnou výpoveďou zo strany zamestnávateľa zákonník práce zaviedol v § 66 zákonníka 

práce povinnosť zamestnávateľa vyžiadať si predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny s výpoveďou, ktorá má byť daná osobe so zdravotným postihnutím, 

a to pod sankciou jej neplatnosti.284 Ustanovenia § 158 a § 159 ukladajú zamestnávateľovi 

povinnosť umožniť osobe so zdravotným postihnutím zúčastniť sa školení, rekvalif ikácie 

a zvyšovania kvalifikácie s cieľom udržať zamestnanca v pracovnom pomere.285  Vyššie 

uvedené povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím sú 

detailnejšie upravené v osobitných zákonoch, medzi inými predovšetkým v zákone o službách 

zamestnanosti. Uvedenú úpravu zákonníka práce a osobitných predpisov je možné hodnotiť 

kladne, avšak opísaná pozitívna diskriminácia sa týka len tých zamestnancov so zdravotným 

postihnutím, ktorí už majú založený pracovnoprávny vzťah a zároveň spĺňajú status osoby so 

zdravotným postihnutím. Netýka sa kritickej skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ktorí sa 

o zamestnanie uchádzajú a prístup k nemu je pre nich sťažený. Zároveň spomenuté osobitné 

povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím predstavujú pre 

zamestnávateľa zvýšenú ekonomickú záťaž, čoho dôsledkom môže byť snaha zamestnávateľov 

vyhnúť sa zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím. 

4.2.1 Právna definícia osoby so zdravotným postihnutím 

Považujeme za nevyhnutné zaoberať sa v tomto príspevku  samotnou definíciou pojmu 

„zdravotne postihnutá osoba“ používaného v právnych predpisoch Slovenskej republiky, 

nakoľko práve definícia tohto pojmu určuje subjekty právnych vzťahov, ktorým sa v oblasti 

pracovného práva ako aj práva sociálneho zabezpečenia má poskytovať zvýšená miera ochrany 

a garantovať individuálny prístup reflektujúci ich sťažené postavenie v spoločnosti. 

V rámci vnútroštátnej právnej úpravy Slovenskej republiky evidujeme v právnych 

predpisoch rozdielny prístup a rozdielnu legálnu definíciu „osoby so zdravotným postihnutím“, 

a to nielen po obsahovej stránke, ale predovšetkým s uvedením odlišného okamihu, kedy sa tá 

 
282 Článok 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení 
283 Článok 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v  platnom znení 
284 § 66 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v  platnom znení 
285 § 158 a  159 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v  platnom znení 
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ktorá osoba považuje za osobu so zdravotným postihnutím a prináleží jej osobitná forma 

starostlivosti v pracovnoprávnych vzťahoch, skutočnosť ktorá znižuje právnu istotu účastníkov 

právnych vzťahov, príp. spôsobuje omyly v porozumení predmetnej právnej úpravy 

predovšetkým na strane zamestnávateľov286. 

V oblasti vnútroštátneho pracovného práva definuje „osobu so zdravotným postihnutím“ 

zákonník práce v § 40 ods. 8 nasledovne: „Zamestnanec so zdravotným postihnutím na účely 

tohto zákona je zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu 

zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku.“ 287Predmetná definícia 

určuje osobu, ktorá v zmysle vyššie uvedeného požíva zvýšenú mieru ochrany v už založených 

pracovnoprávnych vzťahoch. 

Na rozdiel od definície zamestnanca so zdravotným postihnutím uvedenej v zákonníku 

práce, zákon o službách zamestnanosti pre oblasť prijímaných aktívnych opatrení na trhu práce 

(vrátane opatrení prijímaných za účelom obsadzovania voľných pracovných miest osobami so 

zdravotným postihnutím ako znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce) definuje osobu so 

zdravotným postihnutím v § 9 ods. 1 nasledovne: „Občan so zdravotným postihnutím na účely 

tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu.“288 

Osobitným predpisom je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení 

(ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorý v § 71 uvádza: 

(1) Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou 

osobou. 

(2) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať 

dlhšie ako jeden rok.289 

Najpodstatnejším rozdielom v definícii uchádzača o zamestnanie so zdravotným 

postihnutím podľa zákona o službách zamestnanosti a zamestnanca so zdravotným postihnutím 

podľa zákonníka práce je okamih, od ktorého je osoba oprávnená požívať zvýšenú ochranu 

garantovanú právnymi predpismi z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Zákon 

o službách zamestnanosti požaduje, aby dotknutá osoba preukázala príslušnému úradu práce, 

 
286 BARINKOVÁ,M. Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej terminológii, s. 

89. 
287 § 40 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení 
288 § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom 

znení 
289 § 71 zákon č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v platnom znení 
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sociálnych vecí a rodiny uznanie invalidity, kým zákonník práce požaduje, aby dotknutá osoba 

predložila zamestnávateľovi okrem uznania invalidity aj rozhodnutie o invalidnom dôchodku. 

Jedná sa tu o 2 rozdielne okamihy v procese uznávania osoby za zdravotne postihnutú 

a priznávania nároku na poberanie dávky sociálneho zabezpečenia. Sociálna poisťovňa, resp. 

posudkový lekár na základe predloženej dokumentácie posudzuje, či je alebo nie je osoba 

invalidná a v akej miere.290 Posudkový lekár teda skúma zdravotný stav konkrétnej osoby a jej 

schopnosť naďalej vykonávať zárobkovú činnosť. Uznaním osoby invalidnou posudkovým 

lekárom však automaticky nevzniká nárok na invalidný dôchodok. Uznanie osoby za invalidnú 

je deklaráciou zhoršenia jej zdravotného stavu a vplyvu na výkon bežných činností 

a zárobkovej činnosti v porovnaní s osobami bez zdravotného postihnutia. Rozhodovanie 

o invalidnom dôchodku je rozhodovanie o dávke hmotného zabezpečenia. Invalidný dôchodok 

je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení 

poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi 

príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo 

nepriaznivého zdravotného stavu.291 Pre poberanie invalidného dôchodku musí byť 

kumulatívne splnená okrem uznania invalidity aj podmienka „zákonom určeného trvania 

dôchodkového poistenia“. Dátum uznania invalidity tak spravidla predchádza dátumu žiadosti 

o invalidný dôchodok. resp. rozhodnutiu o invalidnom dôchodku. 

Nárok na invalidný dôchodok má v zmysle zákona o sociálnom poistení poistenec, ktorý je 

invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku 

invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný 

predčasný starobný dôchodok, pričom uvedené podmienky musí poistenec splniť kumulatívne. 

Samotné konanie o priznaní invalidného dôchodku sa končí rozhodnutím o priznaní 

invalidného dôchodku alebo vydaním rozhodnutia, ktorým Sociálna poisťovňa zamietne 

žiadosť o invalidný dôchodok v dôsledku nesplnenia podmienky dávkovej schémy - doby 

trvania poistenia, avšak osoba môže byť posúdená posudkovým lekárom za invalidnú292. 

Vyššie popísaná dvojkoľajnosť v definícii osoby so zdravotným postihnutím v praxi 

bohužiaľ spôsobuje, že zamestnávateľ častokrát mylne neuzná zamestnanca za osobu so 

zdravotným postihnutím v zmysle zákonníka práce, a tým jej neumožní požívať zvýšenú 

 
290 BARINKOVÁ,M. Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej terminológii, s. 

93. 
291 Sociálna poisťovňa. Invalidný dôchodok [online]. Sociálna poisťovňa: 2022 [cit. 15.10.2022]. Dostupné z: 

https://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288s 
292 BARINKOVÁ, M. Osoba so zdravotným postihnutím a  úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej terminológii, s. 

93 

https://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288
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sociálnu ochranu a pracovné podmienky rešpektujúce jej zdravotné postihnutie preto, lebo 

zamestnancovi bola zamietnutá žiadosť o priznanie invalidného dôchodku pre nedostatok 

trvania doby poistenia, hoci bol uznaný za invalidného. Takýto postup zamestnávateľa je 

nesprávny, nakoľko ani zákonník práce v § 40 ods. 8 nepožaduje predloženie rozhodnutia 

zamestnávateľovi, ktorým bola zamestnancovi priznaná dávka hmotného zabezpečenia, t. j. 

zákonník práce nevyžaduje kladnú odpoveď Sociálnej poisťovne na žiadosť zamestnanca 

o vyplácanie invalidného dôchodku. Zákonník práce v § 40 ods. 8 vyžaduje predloženie 

„rozhodnutia o invalidnom dôchodku“. Ak z rozhodnutia o invalidnom dôchodku vyplýva, že 

zamestnanec bol uznaný za invalidného (aj keď mu nebola priznaná dávka hmotného 

zabezpečenia), zamestnávateľ je povinný zaobchádzať s takouto osobou s ohľadom na jej status 

zdravotne postihnutého. Na druhej strane je potrebné uviesť, že ustanovenie § 40 ods. 8 

zákonníka práce musí byť pre zamestnávateľov mätúce vzhľadom na nelogickosť požiadavky 

predloženia rozhodnutia o invalidnom dôchodku. Zamestnávatelia pochopiteľne očakávajú, že 

zamestnanec má predložiť aj rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku (t. j. kladnom 

rozhodnutí Sociálnej poisťovne), nakoľko predloženie dokumentu o uznaní invalidity je 

v definícii zákonníka práce uvedené ako samostatná požiadavka. Zamestnávatelia sa oprávnene 

pýtajú, prečo by zákonník práce vyžadoval preloženie dokumentu o uznaní osoby za invalidnú 

a zároveň rozhodnutie o invalidnom dôchodku, ktorým síce nebol invalidný dôchodok 

priznaný, ale z rozhodnutia vyplýva uznanie osoby za invalidnú. Účelom zákonníka práce má 

byť umožnenie osobám so zdravotným postihnutím vykonávať prácu v pracovnoprávnom 

vzťahu a zvýšiť ich ochranu zdravia vzhľadom na ich nepriaznivý zdravotný stav. Zamestnanci 

preukazujú nepriaznivý zdravotný stav rozhodnutím o uznaní invalidity. Rozhodnutie 

o invalidnom dôchodku možno považovať za niečo, čo zákonník práce vyžaduje od 

zamestnancov naviac a netýka sa ich zdravotného stavu, ktorý má zákonník práce za účelom 

chrániť, ale samotnej dávky hmotného zabezpečenia. Požiadavka predloženia rozhodnutia 

o invalidnom dôchodku nenapĺňa účel osobitných pracovných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím podľa zákonníka práce. 

Pojem „zdravotné postihnutie“ je pojem, ktorý je definovaný aj v prameňoch práva 

Európskej únie, príp. v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Slovenská 

republika ako členský štát Európskej únie a zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím, ku ktorému pristúpila v roku 2010, je viazaná touto právnou úpravou, 

ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky v súlade s Čl. 7 ods. 2 zákona č. 

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“) v znení: „Právne záväzné 

akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej 
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republiky“ ako aj v súlade s Čl. 7 ods. 5 Ústavy SR v znení „Medzinárodné zmluvy o ľudských 

právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný 

zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb 

alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, 

majú prednosť pred zákonmi“293. 

Súdny dvor EÚ vo svojich rozhodnutiach definoval pojem zdravotné postihnutie ako 

„obmedzenie vyplývajúce najmä z fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, ktoré 

bráni účasti dotknutej postihnutej osoby na profesijnom živote“. Zdravotné postihnutie však nie 

je totožné s pojmom choroba a vyžaduje sa jeho dlhodobosť. V novšej judikatúre zároveň 

Súdny dvor EÚ definoval, že zdravotné postihnutie zahŕňa patologický stav spôsobený lekársky 

diagnostikovanou liečiteľnou alebo neliečiteľnou chorobou, ak táto choroba spôsobuje 

obmedzenie vyplývajúce najmä z fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, 

ktorého vzájomné pôsobenie s rôznymi prekážkami môže brániť plnej a účinnej účasti dotknutej 

osoby na profesijnom živote na základe rovnosti s ostatnými zamestnancami, a ak je toto 

obmedzenie dlhodobé294. 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol prijatý 13. decembra 

2006 v New Yorku, a s ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila súhlas 9. marca 

2010 (ďalej len „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“) definuje „osoby 

so zdravotným postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi 

alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich 

plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými“295. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné konštatovať, že aktuálna definícia zdravotne 

postihnutého zamestnanca obsiahnutá v zákonníku práce je v rozpore s účelom zvýšenej 

ochrany zdravia a vytvorenia osobitných pracovným podmienok pre zdravotne postihnutých, 

nakoľko predmetnú ochranu podľa zákonníka práce požíva len zamestnanec, ktorý svojmu 

zamestnávateľovi okrem rozhodnutia o priznaní invalidity predloží aj rozhodnutie 

o invalidnom dôchodku, t. j. rozhodnutie o priznaní dávky hmotného zabezpečenia závislej od 

dĺžky poistenia zamestnanca. Z dôvodu ochrany osôb so zdravotným postihnutím by bolo 

vhodné v právnej úprave Slovenskej republiky odstrániť obsahové rozdiely pri definícii osôb 

so zdravotným postihnutím a vychádzať z právne záväzných definícií Európskej únie a OSN, 

 
293 Čl. 7 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  
294 BARANCOVÁ, H. a  kol. Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. [online]. Bratislava: C. H. Beck: 2019 [cit. 

15.10.2022]. Dostupné z: https://www.beck-online.sk/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrhfpxg327mv3gwobopj5f6mrqgayv6mzrgfpxazruga   
295 BARANCOVÁ, H. a kol. Základné práva a slobody v pracovnom práve, s . 257. 
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ktoré nespájajú status osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s dávkami upravenými 

predpismi práva sociálneho zabezpečenia.  

V súlade s európskou a medzinárodnou definíciou pojmu „zdravotne postihnutá osoba“ a 

zároveň pri neprihliadaní na dodatočnú podmienku zákonníka práce ohľadne predloženia 

rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku začínajú postupne rozhodovať aj slovenské súdy, 

ktoré podmienku uvedenú v zákonníku práce považujú dokonca za šikanóznu. Príkladom 

takéhoto rozhodnutia je rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 15C/130/2010, v ktorom súd 

v zmysle právneho názoru odvolacieho súdu (Krajský súd Trenčín, sp. zn. 5 Co/78/2011) 

vyslovil nasledovný právny názor: 

„Ustanovenie § 40 ods. 8 Zákonníka práce síce vyžaduje výslovne ako podmienku takéhoto 

posúdenia doručenie rozhodnutia o dôchodku zamestnávateľovi ..........trvať na doručení 

rozhodnutia v danom prípade by bolo podľa súdu príliš formalistické a šikanózne. Uvedené 

ustanovenie predstavuje len vymedzenie pojmu zamestnanec so zdravotným postihnutím pre 

účely Zákonníka práce a nemalo by byť použité spôsobom, ktorý obmedzuje alebo úplne 

znemožňuje ochranu zamestnanca so zdravotným postihnutím. Za situácie, kedy je zamestnanec 

uznaný invalidným a svojmu zamestnávateľovi doručí potvrdenie Sociálnej poisťovne o tejto 

skutočnosti, pričom práve Sociálna poisťovňa je tým orgánom, ktorý jediný môže priznať 

invalidný dôchodok, musí byť podľa súdu takýto zamestnanec považovaný za zamestnanca so 

zdravotným postihnutím.“296 

4.2.2 Prístup zdravotne postihnutých osôb k  zamestnanosti a ich začleňovanie do 

spoločnosti 

Definícia zamestnanca so zdravotným postihnutím v zákonníku práce nie je jediná 

skutočnosť, v ktorej postupuje Slovenská republika pri osobách so zdravotným postihnutím 

v rozpore s medzinárodnými dohovormi. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím upravuje ďalšie pozitívne záväzky zmluvných štátov vo vzťahu k zdravotne 

postihnutým osobám aj v súvislosti s ich prístupom k zamestnanosti a začleňovaním osôb so 

zdravotným postihnutím do spoločnosti. Cieľom Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím je v zmysle Čl. 1 „presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 

využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným 

postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.“297 

 
296 Rozsudok Okresného súdu Trenčín zo dňa 15.05.2012, sp. zn. 15C/130/2010  
297 Článok 1 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
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Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím priznáva osobám so zdravotným 

postihnutím právo na prácu na rovnakom základe s ostatnými, čo zahŕňa okrem iného aj právo 

na pracovné prostredie, ktoré je otvorené, začleňujúce a prístupné osobám so zdravotným 

postihnutím. Zmluvné strany sa v dohovore zaviazali podporovať tvorbu pracovných 

príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím a ich kariérny postup na trhu práce; 

podporovať príležitosti na samostatnú zárobkovú činnosť, podnikanie, rozvoj družstiev 

a začatie vlastného podnikania; taktiež sa zmluvné strany zaviazali, že budú zamestnávať osoby 

so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore a podporovať zamestnávanie osôb so 

zdravotným postihnutím v súkromnom sektore prostredníctvom primeranej politiky 

a primeraných opatrení, medzi ktoré môžu patriť programy pozitívnych opatrení, motivačné 

a iné opatrenia.298 

4.2.3 Osobitná evidencia občanov so zdravotným postihnutím 

V zmysle § 39a zákona o službách zamestnanosti je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

povinný viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným 

postihnutím a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným 

postihnutím, pričom tieto údaje sú určené výhradne na účely začlenenia a zotrvania týchto 

občanov na trhu práce a na štatistické účely. Ak úrad skončí poskytovanie služieb občanovi so 

zdravotným postihnutím podľa tohto zákona alebo ak uchádzač o zamestnanie, ktorý je 

občanom so zdravotným postihnutím alebo záujemca o zamestnanie, ktorý je občanom so 

zdravotným postihnutím, prestane byť občanom so zdravotným postihnutím, úrad je povinný 

údaje týkajúce sa týchto občanov zneprístupniť až do obdobia, kedy nastanú nové dôvody na 

ich ďalšie používanie a spracovanie. 

4.2.4 Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným 

postihnutím 

V zmysle § 63 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný 

a) zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné 

podmienky na výkon práce, 

b) vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a 

venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania, 

c) viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím, 

 
298 Čl. 27 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
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d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 

zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so 

zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho 

zamestnancov. 

4.2.4.1 Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím 

Jednou z foriem podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v súkromnom 

sektore je aj zavedenie povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím 

v závislosti od počtu zamestnancov. Zákon o službách zamestnanosti ukladá v § 63 povinnosť 

zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov (za predpokladu že miestne 

príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje v osobitnej evidencii osoby so 

zdravotným postihnutím) zamestnávať v pracovnom pomere najmenej 3,2 % z celkového počtu 

zamestnancov osoby so zdravotným postihnutím. Občan so zdravotným postihnutím, ktorý má 

pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší 

ako 70 % sa započítava na 3 osoby so zdravotným postihnutím. Touto povinnosťou sa sleduje 

začlenenie osôb zdravotne postihnutých do pracovného prostredia, zapojenie do pracovného 

procesu, ako aj zvýšenie kvality ich života v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej 

republiky. Zapojením do práce sa taktiež znižuje závislosť zdravotne postihnutých od 

sociálnych dávok poskytovaných zo štátneho rozpočtu.299 

4.2.4.2 Alternatívne plnenia ako náhrada za zamestnávanie osôb so zdravotným 

postihnutím 

Opísaná povinnosť v zmysle § 63 zákona o službách zamestnanosti by sama o sebe bola 

spôsobilá naplniť pozitívny záväzok štátu svojou reguláciou vytvárať pracovné miesta osobám 

so zdravotným postihnutím a začleňovať ich do pracovného prostredia. Zákon o službách 

zamestnanosti však poskytuje aj ďalšie tri alternatívne možnosti plnenia predmetnej povinnosti 

(vo forme náhrady za nesplnenie povinnosti priamo zamestnať osobu so zdravotným 

postihnutím), pričom samotný zákon ich považuje za rovnocenné a umožňuje ich kombináciu. 

Prvou alternatívou voči povinnosti zamestnávateľa zamestnať zákonom určený počet osôb 

so zdravotným postihnutím je v súlade s § 64 zákona o službách zamestnanosti zadanie zákazky 

na tovar alebo službu integračnému podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria 

 
299 § 63 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom 

znení 
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osoby so zdravotným postihnutím, chránenej dielni alebo fyzickej osobe so zdravotným 

postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom 

pracovisku.300 

Integračný podnik je v súlade s § 12 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a 

sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

„verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti 

prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.301“ 

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom 

pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, 

na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu.302 

Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách 

prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Chránená dielňa a 

chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným 

postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných 

pracoviskách. 

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba 

zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom 

pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. 

Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická 

osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa 

nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom 

občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené 

pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím. 

Úrad práce môže zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na zriadenia chránenej dielne, 

príp. chráneného pracoviska, taktiež môže občanovi so zdravotným postihnutím poskytnúť 

príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť – všetko toto napĺňa záväzok Slovenskej republiky 

vyplývajúci z Dohovoru, a to podporovať tvorbu pracovných príležitostí osôb so zdravotným 

postihnutím, ako aj príležitosti na ich samostatnú zárobkovú činnosť. 

 
300 § 64 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zá konov v platnom 

znení 
301 § 12 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
302 § 55 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom 

znení 
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Plnenie si povinnosti zamestnávať povinný podiel osôb so zdravotným postihnutím je pri 

zadaní zákazky integračnému podniku, chránenej dielni alebo chránenému pracovisku splnený 

vtedy, ak výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-

násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z 

priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní 

povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti zadaním zákazky. 

Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.303 Uvedená suma 

v roku 2022 predstavuje sumu  vo výške 1.265,00 Eur. 

Alternatíva k povinnému podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím podľa § 

64 zákona o službách zamestnanosti je v súlade s napĺňaním záväzku štátu podporovať vznik 

pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Zadaním zákazky integračnému 

podniku, chránenej dielni alebo chránenému pracovisku dochádza k zvyšovaniu dopytu po 

výrobkoch a službách osôb so zdravotným postihnutím, ktorí sú zamestnaní v integračnom 

podniku, chránenej dielni alebo chránenom pracovisku, čím sa podporuje využívanie ich 

produktívnej práce, zvyšuje zisk predmetných podnikov a nepriamo zabezpečuje udržanie 

pracovného miesta osoby so zdravotným postihnutím. 

Druhou alternatívou splnenia povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím je 

podľa § 64a zákona o službách zamestnanosti možnosť zamestnávateľa, ktorý je verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom, plniť povinnosť realizáciou vyhradených zákaziek vo 

verejnom obstarávaní. Plnenie povinnosti podľa predmetného ustanovenia prebieha tak, že 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súlade s §36 a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vyhradia právo účasti 

vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky, chránené dielne, 

fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú 

zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo vyhradia realizáciu zákazky v rámci 

programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov 

registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v 

chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria 

osoby so zdravotným postihnutím304. 

 
303 § 64 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom 

znení 
304 §36 a  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom 

znení 
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Výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní na započítanie jedného občana so 

zdravotným postihnutím je 2 000 Eur. Realizácia vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní 

sa preukazuje kópiou súťažných podkladov verejného obstarávania a kópiou zmluvy o 

realizácii vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní.305 

Aj pri tejto alternatíve pnenia povinnosti zamestnávať osobu so zdravotným postihnutím 

môžeme konštatovať, že rovnako ide o podporu činnosti integračných sociálnych podnikov, 

chránených dielní a chránených pracovísk, t. j. nepriamo podporovanie zamestnávania osôb so 

zdravotným postihnutím. Uvedená alternatíva patrí medzi aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré 

podporujú dosahovanie cieľa stanoveného Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím. 

Poslednou a v praxi veľmi často využívanou alternatívou je zaplatenie odvodu príslušnému 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za neplnenie povinného podielu zamestnávania osôb so 

zdravotným postihnutím. Odvod za jedného občana so zdravotným postihnutím je vo výške 

0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti 

vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až 

tretí štvrťrok kalendárneho roka.306 Výška podielu za jedného občana so zdravotným 

postihnutím v roku 2022 predstavuje sumu 1.423,00 Eur. Opísaná posledná alternatíva plnenia 

povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím rozhodne nie je v súlade so 

záväzkom Slovenskej republiky zlepšiť prístup zdravotne postihnutých osôb k zamestnanosti 

a začleňovať tieto osoby do spoločnosti. Zaplatením povinného odvodu príslušnému úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny nedochádza k podpore zamestnania osoby so zdravotným 

postihnutí, ani sa touto formou nezvyšuje dopyt po tovaroch a službách vyrábaných, resp. 

poskytovaných osobami so zdravotným postihnutím, ako to bolo pri predchádzajúcich dvoch 

alternatívach k plneniu povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. 

Vzhľadom na existenciu 4 rôznych možností plnenia povinnosti zamestnávať osoby so 

zdravotným postihnutím v zmysle zákona o službách zamestnanosti si nižšie v tabuľke 

dovoľujeme jednotlivé možnosti porovnať za účelom preverenia, či je predmetná úprava 

povinného zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím ako celok, spôsobilá dosiahnuť cieľ 

sledovaný Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 
305 § 64 a  ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení 
306 § 65 zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom 

znení 
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Porovnanie nákladov a administratívneho zaťaženia pri jednotlivých možnostiach plnenia 

povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím: 

a)  

b) Alternatíva 

c) Mzdové náklady 

na 1 zamestnanca 

so zdravotným 

postihnutím 

d) Administratívne zaťaženie 

a náklady na úpravu 

pracoviska zamestnanca 

so zdravotným 

postihnutím 

e) Zamestnávanie 

v pracovnom 

pomere (§63 ods. 1 

písm. d)) 

f) Min. mesačná 
mzda – 646 Eur 

brutto 
g) Cena práce cca 873 

Eur (mesiac) 
h) Cena práce 1 rok 

= 10.476 Eur 

i) Osobitná evidencia 
j) Zaškoľovanie 

k) Osobitné pracovné 
podmienky 

l) Zadanie zákazky na 

výrobky/služby 

m) (§ 64) 

n) 0,8 – násobok 

celkovej ceny 
práce = 1.265 

Eur/rok 

o) Komunikácia občan ZP/ 

úrad práce – predkladanie 
dokladov  

p) Zadanie 

vyhradených 

zákaziek vo 

verejnom 

obstarávaní (§64 a) 

q)  
r) 2.000 Eur/rok 

s) Preukazovanie úradu práce 
(kópia dokumentov) 

t) Odvod za neplnenie 

povinného podielu 

(§ 65) 

u) 0,9 – násobok 

celkovej ceny 
práce = 1.423 

Eur/rok 

v)               _______________ 

 

Z vyššie uvedeného porovnania vyplýva, že najvyššiu nákladovú položku pre 

zamestnávateľa predstavuje reálne zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím 

v pracovnom pomere, a to približne až 8 – násobne vyššiu ako nákladové položky pri ostatných 

možnostiach plnenia povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. K  inému 

záveru by sme nedošli ani pri zohľadnení skutočnosti, že zamestnaná osoba so zdravotný 

postihnutím vyprodukuje pre zamestnávateľa aj tovary, príp. poskytne služby, ktoré sú 

súčasťou jeho príjmovej položky. Je potrebné uvedomiť si, že ďalšie náklady na strane 

zamestnávateľa vznikajú v súvislosti s plnením osobitných povinností zamestnávateľa pri 

zamestnávaní osoby so zdravotným postihnutím vyplývajúcich zo zákonníka práce (napr. 

náklady na zaškolenie, rekvalifikáciu, úpravu pracoviska). 

Z porovnania zároveň vyplýva, že zamestnávateľ musí počítať s nákladovými položkami 

súvisiacimi s niekedy až nadbytočnou administratívnou záťažou v prípade, ak zamestnáva 

osobu so zdravotným postihnutím, taktiež v prípade ak si plní povinnosť zadaním zákazky 

integračnému podniku, chránenej dielni alebo chránenému pracovisku podľa § 64 zákona 
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o službách zamestnanosti, ako aj pri zadaní vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní 

podľa § 64 a zákona o službách zamestnanosti. V uvedených prípadoch je zamestnávateľ 

povinný preukazovať príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splnenie zákonných 

náležitostí, pričom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže v prípade chýbajúcich alebo 

nesprávne vyplnených dokumentoch neuznať splnenie zákonnej povinnosti. 

Ďalšia skutočnosť, ktorú berú zamestnávatelia do úvahy, a ktorá nepodporuje myšlienku 

priameho zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím je zvýšená kontrola dodržiavania 

osobitných ustanovení zákonníka práce vzťahujúcich sa na ochranu osôb so zdravotným 

postihnutím, zaškoľovanie a úpravu pracovísk zo strany inšpektorátu práce a v prípade zistenia 

nedostatkov aj ukladania pokút. Taktiež je vhodné uviesť, že pri zamestnávaní osôb so 

zdravotným postihnutím zamestnávatelia častokrát nadobúdajú pocit, že táto kategória osôb je 

tzv. „nevyhoditeľná“, t. j. aj v prípade, ak sú splnené zákonné požiadavky na skončenie 

pracovného pomeru výpoveďou, ukončenie pracovného pomeru výpoveďou s osobou so 

zdravotným postihnutím je časovo, administratívne a ekonomicky náročnejšie, nakoľko 

zamestnávateľ okrem zákonných podmienok aplikovaných pri ostatných zamestnancoch musí 

splniť aj povinnosť podľa § 66 zákonníka práce „Zamestnancovi so zdravotným postihnutím 

môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná.“307   

Po zohľadnení výšky nákladov a administratívnej záťaži pri prvých troch formách (resp. 

alternatívach) plnenia povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím zákonodarca 

umožnil v § 65 zákonníka práce nahradiť povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným 

postihnutím aj zaplatením odvodu za nesplnenie primárnej povinnosti, pričom z porovnania je 

zrejmé, že táto posledná alternatíva nie je pre zamestnávateľa nákladovo náročná, nie je s ňou 

splnené riziko sankcií zo strany inšpektorátu práce kontrolujúceho pracovné podmienky osôb 

so zdravotným postihnutím a zamestnávateľ nie je povinný predkladať príslušnému úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny dokumenty za účelom posúdenia splnenia zákonných 

podmienok ako je to v prípade ostatných foriem. 

Takáto legislatívna úprava a pracovné prostredie na Slovensku rozhodne nepôsobí 

motivačne na zamestnávateľov s úmyslom začleniť osoby so zdravotným postihnutím do 

pracovného prostredia. Z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vyplýva 

povinnosť zmluvných štátov prijímať opatrenia smerujúce k zamestnaniu osôb so zdravotným 

postihnutím, ich integráciu do pracovného prostredia  - aktuálna právna úprava jednotlivých 

 
307 § 66 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v  platnom znení 
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alternatív plnenia tejto povinnosti je tak aj v rozpore s cieľom Dohovoru, nakoľko najlacnejšia 

a najmenej administratívne náročný variant pre zamestnávateľa je uhradiť odvod za nesplnenie 

povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím.  

Cieľom tejto časti bolo poukázať na existujúce nedostatky v právnych predpisoch 

Slovenskej republiky upravujúcich postavenie osôb so zdravotným postihnutím 

v pracovnoprávnych vzťahoch, resp. ich prístup k zamestnanosti. Slovenská republika sa 

zaviazala podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, začleňovať ich do 

pracovného prostredia, a tým do sociálneho života. Mnohokrát sú totiž práve osoby so 

zdravotným postihnutím (bez ohľadu na závažnosť nepriaznivého zdravotného stavu) 

vyčleňovaný na okraj spoločnosti, bez možnosti zamestnať sa. Právna úprava začleňovania 

osôb so zdravotným postihnutím do pracovného života je však naprieč jednotlivými zákonmi 

nekonzistentná a používajúca odlišné definície pre totožné situácie. V prvom rade by bolo 

vhodné zjednotiť pojem „osoby so zdravotným postihnutím“ a spôsobu preukazovania 

existencie nepriaznivého zdravotného stavu osoby. Je neprijateľné, aby zákonník práce a zákon 

o službách zamestnanosti, t. j. zákony, ktoré na seba nadväzujú, neboli jednotné v definícii 

osoby so zdravotným postihnutím, pričom postačuje, ak zákonodarca zohľadní definíciu osoby 

so zdravotným postihnutím vyplývajúcu z medzinárodných dokumentov, ktorými je Slovenská 

republika viazaná.  

Domnievame sa domnieva, že odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať požadovaný 

počet osôb so zdravotným postihnutím by mal spĺňať predovšetkým sankčný charakter, t. j. 

nemal by byť lacnejším a administratívne menej náročným variantom k priamemu zamestnaniu 

osôb so zdravotným postihnutím. Aktuálna právna úprava vzhľadom na nákladovosť 

a administratívnu náročnosť pre zamestnávateľov, týchto nepodporuje v zamestnávaní osôb so 

zdravotným postihnutím, a tým ich začleňovaniu do spoločnosti, ako jej plnohodnotných 

členov. 

4.3 Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

4.3.1 Chránená dielňa a chránené pracovisko 

Vychádzajúc z § 55 zákona o službách zamestnanosti sú chránená dielňa a chránené 

pracovisko pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú 

zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť 

si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným 

postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane 
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nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným 

postihnutím. Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa považuje aj výrobné družstvo 

invalidov, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona.  

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba 

zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom 

pracuje najmenej 50% občanov so zdravotným postihnutím.  

Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko,  

a) na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so 

zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni,  

b) na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú 

činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným 

postihnutím. 

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie 

občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné 

zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu 

pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na 

pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí 

vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie. 

4.3.2  Príspevky na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  

4.3.2.1 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

Tento príspevok patrí medzi tzv. fakultatívne - právne nenárokovateľné príspevky. Platí, že 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej 

dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, 

ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. 

 Tento príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre 

občana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za 

náklady na zriadenie pracovného miesta podľa prvej vety sa považujú náklady, ktoré sú 

nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným 

postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa neposkytuje na 
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úhradu celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý 

bol prijatý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránené pracovisko. 

Pri výške príspevku sa uplatňuje výnimka z územnej pôsobnosti zákona o službách 

zamestnanosti a spočíva v tom, že  výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v 

chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je 

a) v bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 

vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 

prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v 

ktorom sa príspevok poskytuje, 

b) v ostatných krajoch 

a. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo 

rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok 

celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje, 

b. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je 

celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu 

roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce 

podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. 

 

Výhodou práce v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je vykonávanie danej 

práce počas najviac desiatich dní v kalendárnom mesiaci aj mimo nich. Za chránenú dielňu či 

chránené pracovisko sa pri splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti 

považuje dokonca aj družstvo invalidov. 

Postavenie chránenej dielne či chráneného pracoviska priznáva Úrad práce, sociálnych vecí  

a rodiny. Pre udelenie tohto postavenia je však nutné splniť podmienku, a to že právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá zriadila tento typ pracoviska, je aj vlastníkom priestorov daného 

pracoviska alebo má oprávnenie ich užívať na základe nájomného vzťahu. Vlastníctvo 

priestorov zisťuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny automaticky. Žiadateľ o priznanie 
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postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je zároveň povinný predložiť Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva. 

Pre získanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je potrebné písomne 

podať žiadosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to v územnom obvode, v ktorom chce 

právnická alebo fyzická osoba zriadiť pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. 

V žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je nutné uviesť 

popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o 

nájme priestorov, v prípade že zriaďovateľ nevlastní priestory. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, priznáva postavenie chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska bez časového obmedzenia, t. j. na dobu neurčitú. Avšak, toto priznané 

postavenie môže byť zrušené, ak zriaďovateľ neplní podmienky stanovené zákonom o službách 

zamestnanosti. 

Ak zriaďovateľ chránenej dielne alebo chráneného pracoviska písomne požiada, Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, zruší, zmení alebo pozastaví priznané postavenie chránenej 

dielne alebo chráneného pracoviska, prípadne zruší pozastavenie priznaného postavenia 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pred uplynutím doby, na ktorú bolo pozastavenie 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vymedzené. Alebo vydá duplikát dokladu o 

priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v prípade straty, 

odcudzenia alebo znehodnotenia pôvodného dokladu o priznanom postavení chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska.  

K zániku priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska dôjde dňom, 

kedy bolo právnickej alebo fyzickej osobe priznané postavenie integračného podniku. 

Integračným podnikom sa rozumie verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym 

vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb 

alebo zraniteľných osôb. A ak už právnická alebo fyzická osoba je integračným podnikom, 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, jej neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska.   

Medzi povinnosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny, priznal postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, patrí: 

a) zamestnávanie najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím z celkového počtu 

zamestnancov počas obdobia, na ktoré bolo priznané postavenie chránenej dielne 

danému pracovisku, 

b) vedenie osobitnej evidencie nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej 

dielne alebo chráneného pracoviska, 
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c) oznámenie každej zmeny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá súvisí s 

priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr do 

tridsiatich kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny, 

d) oznámenie zmeny sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, najneskôr tridsať kalendárnych dní pred uskutočnením 

plánovanej zmeny. 

 

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny, a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa pravidelne každých šesť mesiacov 

aktualizuje a zverejňuje na webovom portáli týchto inštitúcií.  

 

Do 30.06.2022 je evidovaný počet chránených pracovísk (CHP) a chránených dielní (CHD)  

podľa krajov nasledovne308: 

 

Samosprávny kraj Počet CHP: Počet CHD: Spolu: 

Bratislavský 184 101 285 

Trnavský 355 118 473 

Nitriansky 339 144 483 

Trenčiansky 640 235 875 

Žilinský 824 241 1065 

Banskobystrický 527 158 685 

Prešovský 924 293 1217 

Košický 577 194 771 

Slovenská 
republika 

4370 1484 5854 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že služby zamestnanosti pre občanov so zdravotným 

postihnutím sú najviac využívané v Prešovskom (1217), Žilinskom (1065) a Trenčianskom 

kraji (875). A najmenej využívané sú zas v Bratislavskom (285), Trnavskom (473) 

a Nitrianskom kraji (483). 

Čo sa týka počtu priznaného postavenia chráneného pracoviska, z celkového počtu 4370 je 

ich najviac zriadených v Prešovskom (924), Žilinskom (824) a Trenčianskom kraji (640). 

 
308 Vlastné spracovanie autorov podľa Zoznamu chránených dielní a chránených pracovísk na území Slovenskej 

republiky k 30.06.2022. [online]. [cit. dňa 2022-10-26]. Dostupné na: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-

zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-

postihnutim/55-chranena-dielna-a-chranene-pracovisko.html?page_id=13312. 
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Najmenší počet zriadených chránených pracovísk je v Bratislavskom (184), Nitrianskom (339) 

a Trnavskom kraji (355).  

Najvyšší počet zriadených chránených dielní je v Prešovskom (293), Žilinskom (241) 

a Trenčianskom kraji (235). A oproti tomu najmenej chránených dielní sa nachádza 

v Bratislavskom (101), Trnavskom (118) a Nitrianskom kraji (144).  

Ako si môžeme všimnúť, tieto údaje sú priamoúmerne prepojené aj s výsledným súhrnným 

prepočtom využívania služieb zamestnanosti jednotlivých krajov. Prešovský kraj je najväčším 

krajom na Slovensku, no paradoxne z ekonomického hľadiska jeho vplyvu na tvorbu HDP patrí 

k menej výkonnejším územiam Slovenskej republiky.309 Je teda pravdepodobné, že aj samotná 

rozloha Prešovského kraja v porovnaní s ostatnými krajmi má pozitívny dopad na využívanie 

služieb zamestnanosti zriadených pre občanov so zdravotným postihnutím. 

Vo všeobecnosti chránená dielňa a chránené pracovisko predstavujú služby zamestnanosti 

vymedzené najmä pre uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, pre ktorých 

zamestnávateľ nie je schopný zabezpečiť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. Avšak, 

zákon umožňuje pracovať na týchto osobitne určených pracoviskách aj občanom, ktorých 

cieľom je nadobudnúť odborné zručnosti či prípravu na neskoršie pracovné uplatnenie. 

Rovnako je v týchto priestoroch dovolené pracovať zamestnancom iba dočasne nespôsobilým 

vykonávať predchádzajúcu prácu, pokiaľ zamestnávateľ pre nich nenašiel iné vhodné 

zamestnanie. 

Inými slovami, chránená dielňa či chránené pracovisko môžu poskytnúť dočasný výkon 

práce a v súvislosti s tým aj zabezpečenie príjmu dokonca aj pre zamestnancov občanov bez 

zdravotného postihnutia. 

4.3.2.2 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

Tento príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľovi pod 

dvomi podmienkami. Prvou podmienkou je, že zamestnaný občan so zdravotným postihnutím 

bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac a druhou je písomná 

žiadosť zamestnávateľa o uvedený druh príspevku. 

 
309 Prešovský kraj - charakteristika regiónu. [online]. [cit. dňa 2022-12-28]. Dostupné na: 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/regional/presovsky%20kraj/about/!ut/p/z1/jdNNb4IwGAfwz7I

Dx9GHltLqrbKILEzlTV0vixinJAMNspF9-4Fy2Jut7anp758-

fUMSrZAs1x_5bl3nh3L91o6fpfOyCOZ8NLIEeCyxwJ9O43TBQ_IUMrQ8A9cTE5sFADzwKPhikkaDkBAQB

Mlb8nClCbgtHzL_Ajhl0II4BVjEXhhRVd5JcJ9XgB_5WZyKdjryqRuMyAyT3_ m_QLU-

Y5r1W6Dav6upvwM3nZ8CSPX1LJE8k2s3MMFqIBLag3E8x2Jge-

5DNBuDn7iYx4GDAaweqB6ZrkxNkZYOEA0YODpAdYChRyTzr DCbTWGCaXHb4dTmwDBjYFHc_UVRZ

oTvkKy2r9tqW5nvVftF93V9PA0NMKBpGjPLy525ORQG_BfYH041Wn136Fikl7aC3O_6vcw-

G3H3BQvSDSQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/. 
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Žiadosť o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

obsahuje: 

1. údaje o žiadateľovi, 

2. údaje o štatutárnych zástupcoch právnickej osoby, 

3. údaje o zodpovednom pracovníkovi, 

4. údaje o veľkosti podniku ako prijímateľa pomoci v čase podania žiadosti (mikropodnik, 

malý podnik, stredný podnik, veľký podnik), 

5. prehľad o všetkej poskytnutej štátnej pomoci (nie pomoci de minimis) za rok, 

6. prehľad o všetkej žiadanej štátnej pomoci (nie pomoci de minimis) za rok, ktorá nebola 

ku dňu podania žiadosti schválená, 

7. adresa chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 

8. celkový počet zamestnancov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 

9. údaje o štruktúre vytváraných pracovných miest pre občanov so zdravotným 

postihnutím, 

10. celkovú výšku žiadaného príspevku (v EUR) a celkový počet vytváraných pracovných 

miest pre občanov so zdravotným postihnutím.310 

 

K tejto žiadosti je ďalej potrebné doložiť dokumenty ako:  

- vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis, 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že žiadateľ právnická osoba, ktorá je 

trestne zodpovedná, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie (od 1.1.2019 ho zabezpečuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), 

- kalkuláciu predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska, 

- podnikateľský zámer v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny, 

a ďalšie podľa oprávnených požiadaviek Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.311 

 

 
310 Žiadosť o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

[online]. [cit. dňa 2022-12-28]. Dostupné na: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.upsvr.gov.sk%2Fbuxus%2Fdocs%2

FSSZ%2FOAOTP%2F%25C2%25A7_56_prispevok_na_zriadenie_CHD_aPCHP%2FZiadost_o_poskytnutie_p

rispevku_na_zriadenie_CHD_CHP_web__2_.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK. 
311 Tamže. 
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Cieľom finančnej pomoci je kompenzovať zamestnávateľom aspoň čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré im vznikli pri zriaďovaní pracovného miesta pre občana so zdravotným 

postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Zákon o službách 

zamestnanosti explicitne neuvádza, o aké konkrétne náklady by malo ísť. Avšak, determinuje 

ich ako náklady nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so 

zdravotným postihnutím a zároveň súvisiace so zriadením konkrétneho pracovného miesta312. 

Dôležitým faktom je, že príspevok nie je určený na finančnú kompenzáciu celkovej ceny práce 

zamestnanca so zdravotným postihnutím, resp. ide iba o čiastočnú úhradu nákladov. Negatívne 

pôsobiacim aspektom získavania finančného príspevku však zostáva, že celý proces je 

administratívne náročný, ako pre samotného zamestnávateľa, tak aj pre príslušný Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

Čo sa týka výšky poskytnutého príspevku, závisí od kraja, v ktorom sa zriaďuje konkrétne 

pracovné miesto v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku. V Bratislavskom kraji ide 

o sumu nepresahujúcu štvornásobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2022 bola 

výška príspevku stanovená na 6 327, 32 EUR. V ostatných krajoch je výška príspevku 

stanovená v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v danom okrese 

v komparácii s jej celoslovenským priemerom v kalendárnom roku, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V okresoch, v ktorých je priemerná 

miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako je celoslovenský priemer, môže byť poskytnutý 

príspevok najviac 4,8 – násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre tieto okresy v roku 

2022 bola výška príspevku stanovená na 7 592,78 EUR. A v okresoch s vyššou priemernou 

mierou evidovanej nezamestnanosti ako celoslovenský priemer je poskytnutý príspevok najviac 

vo výške 5,2 – násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 

v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2022 preto mohol 

byť v uvedených okresoch poskytnutý príspevok až vo výške 8 225,51 EUR. Príspevok môže 

byť poskytnutý len na základe písomne uzatvorenej tzv. dohody o poskytnutí príspevku medzi 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom. Lehota stanovená na poskytnutie 

 
312 § 56 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online]. 

[cit. dňa 2022-12-26]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20220401. 
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príspevku je určená na tridsať dní odo dňa predloženia nákladov, pričom zamestnávateľ má 

povinnosť ich predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bola dohoda o poskytnutí 

príspevku uzatvorená. Ďalšími významnými skutočnosťami sú, že zriadené pracovné miesta 

s poskytnutým príspevkom môžu byť obsadené len uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú 

občanmi so zdravotným postihnutím. Výnimku tvoria iní občania so zdravotným postihnutím, 

ktorí boli najskôr schválení Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto miesto však môžu 

obsadiť na maximálnu dobu deväť kalendárnych mesiacov. Zriadené pracovné miesta, na ktoré 

bol poskytnutý vyššie zmienený príspevok, musia byť zachované najmenej dva roky.313 

 

 

4.3.2.3 Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 

Zákon o službách zamestnanosti v § 56a  upravuje podmienky poskytovania príspevku na 

udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní. Jedná sa taktiež o právne 

nenárokovateľný príspevok, ktorý môže byť poskytnutý zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva 

viac ako 25% občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu 

zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok, pričom do tohto celkového počtu sa 

nezahŕňajú príslušníci Policajného zboru, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci 

Národného bezpečnostného úradu, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci 

Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Horskej záchrannej služby, ozbrojení príslušníci 

finančnej správy a profesionálni vojaci spolu so zamestnancami vykonávajúcimi úlohy 

v zmysle pokynov zamestnávateľa v zahraničí. Ďalšou podmienkou je, že zamestnávateľ 

nesmie mať priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a o daný 

príspevok si musí písomne požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok 

na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní je poskytnutý iba pre občana so 

zdravotným postihnutím, ktorého pracovný pomer je dojednaný minimálne na polovicu 

ustanoveného týždenného pracovného času. Zamestnávateľovi nebude poskytnutý tento druh 

príspevku, ak mu už bol poskytnutý príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného 

uchádzača o zamestnanie, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

alebo príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

 
313 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - § 56. [online]. [cit. dňa 2022-12-26]. 

Dostupné na : https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-

prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/prispevok-na-zriadenie-chranenej-dielne-

alebo-chraneneho-pracoviska-56.html?page_id=13090. 
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zamestnaní na toho istého občana so zdravotným postihnutím a za rovnaké obdobie. Tento 

príspevok je určený na zaplatenie preddavkov na poistné, poistné a ďalšie povinné príspevky 

(ide o verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie) platené zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca. Príspevok 

môže byť najviac vo výške vyššie uvedených preddavkov na poistné vypočítaných zo 60 % 

priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. 

V roku 2022 bola určená maximálna mesačná výška príspevku 247,08 EUR.314 Príspevok je 

poskytnutý na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

zamestnávateľom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím obsahuje 

okrem údajov požadovaných v žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska, aj údaje o celkovom priemernom evidenčnom počte 

zamestnancov – občanov so zdravotným postihnutím za každý štvrťrok od začiatku roka. 

Následne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje štvrťročne príspevok na udržanie 

občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa zamestnávateľom predložených 

dokladov o zaplatení preddavkoch na poistnom, poistnom a ďalších povinných príspevkoch. 

Zákonodarca stanovuje zamestnávateľovi lehotu tridsiatich kalendárnych dní po uplynutí 

príslušného štvrťroka na doloženie týchto dokumentov.  

4.3.2.4 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť  

Tretím v poradí právne nenárokovateľným príspevkom je zmysle § 57 príspevok občanovi 

so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu nákladov 

súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.  

Tento druh príspevku je unikátny v tom, že sa poskytuje priamo občanovi so zdravotným 

postihnutím na jeho samostatnú zárobkovú činnosť, pričom zákon ukladá zákaz jeho 

poskytnutia v prípade, že predtým už bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú 

činnosť na totožného občana so zdravotným postihnutím. 

Vyššie uvedený príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré občanovi so 

zdravotným postihnutím vznikli v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej 

 
314 Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní -§ 56a. [online]. [cit. dňa 2022-12-26]. 

Dostupné na : https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-

prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/prispevok-na-udrzanie-obcana-so-

zdravotnym-postihnutim-v-zamestnani-56a.html?page_id=12995. 
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činnosti. Zároveň platí, že občan so zdravotným postihnutím je vedený v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo najmenej dvanásť mesiacov v prípade, že v období 

šesť mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil alebo skončil 

prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti. Ďalšou podmienkou je, že občan so 

zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatne zárobkovú činnosť v zmysle zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

alebo  vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných 

plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších 

predpisov. O príspevok písomne žiada samotný občan so zdravotným postihnutím 

prostredníctvom žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na samostatnú zárobkovú 

činnosť315, pričom je povinný prevádzkovať samostatne zárobkovú činnosť na chránenom 

pracovisku po dobu najmenej dvoch rokov. Faktom hodným osobitného zreteľa je upozornenie 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, že príspevok sa neposkytuje na zaplatenie preddavkov 

na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne postenie a povinných 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie hradené samostatne zárobkovo činnou osobou. 

Po splnení všetkých zákonných podmienok a po vydaní kladného stanoviska Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny a kladného odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti daného 

Úradu, občan so zdravotným postihnutím a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvárajú 

písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Tento príspevok musí byť využitý a zdokladovaný 

najneskôr do uplynutia šiestich mesiacov od uzatvorenia dohody.316 

Čo sa týka výšky príspevku vo všeobecnosti, tá sa diferencuje v závislosti od celkovej ceny 

práce (CCP), regiónu, v ktorom občan so zdravotným postihnutím vykonáva samostatne 

zárobkovú činnosť, a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti (MEN) v tomto okrese. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, uvádza pre rok 2022 tieto údaje k výške 

príspevku317: 

 
315 Pozri tiež: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na samostatne zárobkovú činnosť podľa § 57 zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. [online]. [cit. dňa 2022-12-26]. Dostupné na: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.upsvr.gov.sk%2Fbuxus%2Fdocs%2

FSSZ%2FOAOTP%2F%25C2%25A7_57_prispevok_obc.so_zdravotnym_ postihnutim_%2FZiadost_o_poskytn

utie_prispevku_%25C2%25A757_jan2022.xls&wdOrigin=BROWSELINK. 
316 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť - § 57. [online]. [cit. dňa 

2022-12-28]. Dostupné na : https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-

prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/57-prispevok-obcanovi-so-zdravotnym-

postihnutim-na-prevadzkovanie-alebo-vykonavanie-samostatnej-zarobkovej-cinnosti.html?page_id=12996. 
317 Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ od 1.januára 2022. [online]. [cit. dňa 2022-12-28]. Dostupné na: 

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-

obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/57-prispevok-obcanovi-so-zdravotnym-postihnutim-na-prevadzkovanie-

alebo-vykonavanie-samostatnej-zarobkovej-cinnosti.html?page_id=12996. 
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  Výška príspevku 

100 % (v Eur) 

30 % výšky 

príspevku (v Eur) 

70 % výšky 

príspevku (v Eur) 
Bratislavský 
kraj:               3,2 násobok 

CCP 

najviac 5 061,86 1 518,56 3 543,30 

ostatné kraje s 
priemernou MEN ≤ ako je 
celoslovenský priemer:  

4-násobok CCP 

najviac 6 327,32 1 898,20 4 429,12 

ostatné kraje s 
priemernou MEN > ako je 

celoslovenský priemer: 
4,8-násobok CCP 

najviac 7 592,78 2 277,83 5 314,95 

 

Dôvodom rozdelenia výšky príspevku v pomere 30 : 70 je čiastočné uhradenie nákladov 

z 30 % príspevku, ktoré má žiadateľ k dispozícii do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa 

uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku, a zvyšných 70 % mu je poukázaných po predložení 

dokladov o použití prvej časti príspevku. Tieto dokumenty musia byť predložené najneskôr do 

uplynutia šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Nesplnenie 

tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie dohodnutých podmienok. Po ôsmich rokoch 

prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti môže občan so zdravotným postihnutím znovu 

požiadať o tento príspevok.318  

4.3.2.5 Príspevok na činnosť pracovného asistenta 

Uvedený príspevok v zmysle § 59 zákona patrí medzi obligatórne - právne nárokovateľné 

príspevky. 

Ide o alternatívny druh príspevku poskytnutý buď zamestnávateľovi alebo samostatne 

zárobkovo činnej osobe – občanovi so zdravotným postihnutím. Je tu však zákonný predpoklad, 

že z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo 

samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Musí ísť o osobu, 

ktorá dosiahla vek osemnásť rokov a je spôsobilá na právne úkony. Pracovný asistent je buď 

zamestnanec pomáhajúci jednému alebo viacerým zamestnancom, ktorí sú občanmi so 

zdravotným postihnutím, pri vykonávaní pracovnej náplne a osobných potrieb počas 

pracovného času alebo ide o fyzickú osobu, ktorej úlohou je pomôcť samostatne zárobkovo 

činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo 

vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a rovnako pri vykonávaní jej osobných potrieb 

počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Žiadosť 

 
318 Tamže. 
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o poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta obsahuje okrem základných údajov aj 

údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so 

zdravotným postihnutím, charakteristiku pracovnej činnosti zamestnanca – občana so 

zdravotným postihnutím alebo samostatne zárobkovo činnej osoby na danej pracovnej pozícii, 

rozsah pracovného času a vysvetlenie potreby pracovného asistenta spolu s informáciami 

o charakteristike jeho pracovnej činnosti a pracovného času.  

Príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej dohody 

o poskytnutí príspevku, a to na mesačnej báze najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 

% celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 

republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, 

v ktorom sa uzatvára dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť jedného pracovného asistenta. 

Samostatne zárobkovo činná osoba je tiež povinná predložiť príslušnému Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny kópiu podpísanej zmluvy o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní 

alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti s pracovným asistentom. Doba, na ktorú sa 

dohoda o poskytnutí príspevku uzatvára, je determinovaná dĺžkou trvania pracovného pomeru 

zamestnanca alebo zamestnancov – občanov so zdravotným postihnutím, o ktorých sa pracovný 

asistent stará, alebo dĺžkou prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti 

osobou – občanom so zdravotným postihnutím. Pre rok 2022 bola stanovená výška príspevku 

na najmenej 648,55 EUR a najviac 1 107,28 EUR mesačne.319 

4.3.2.6 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov 

Druhým právne nárokovateľným príspevkom v súvislosti so zamestnávaním občanov so 

zdravotným postihnutím je  príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.  

Ak zamestnávateľ písomne požiada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie 

príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov pre zamestnávateľa320, príslušný úrad mu ho 

 
319 Príspevok na činnosť pracovného asistenta - § 59. [online]. [cit. dňa 2022-12-28]. Dostupné na: 

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/podpora-

zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/prispevok-na-cinnost-pracovneho-asistenta-

59.html?page_id=13097. 
320 Pozri tiež: Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 od s. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [online]. [cit. 

dňa 2022-12-28]. Dostupné na: 
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poskytne v zmysle podmienok dohodnutých v dohode o poskytnutí príspevku uzatvorenej 

medzi zamestnávateľom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákonodarca jasne vytýčil, 

ktoré prevádzkové náklady chránenej dielne či chráneného pracoviska, môžu byť 

zamestnávateľovi preplatené. Ide o: 

- nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, 

- náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je 

prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak vlastníkom daného 

objektu je zamestnávateľ, 

- náklady na palivo a energiu, 

- vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, 

- náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu vzniknutú 

v nadväznosti na poskytovanie služieb, 

- náklady na celkovú cenu práce zamestnancov – občanov so zdravotným postihnutím, 

- náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa či 

chránené pracovisko za podmienky, že vlastníkom objektu je zamestnávateľ a uvedené 

náklady vznikli v súvislosti s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska, 

- náklady na opravu a údržbu chránenej dielne alebo chráneného pracoviska za splnenia 

podmienky, že zamestnávateľ je vlastníkom a 

- paušálne náklady vzniknuté v nadväznosti na zabezpečenie administratívnej činnosti 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, a to vo výške 6 % maximálnej možnej 

výšky príspevku za kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov 

o úhrade vynaložených nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok. 

Daň z pridanej hodnoty sa považuje za prevádzkový náklad  chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska v prípade, ak si zamestnávateľ nemohol odpočítať daň podľa osobitného 

predpisu. Pod pojmom náklady na dopravu zamestnancov sa rozumejú náklady, ktoré 

zamestnávateľovi vznikli pri zabezpečovaní dopravy zamestnancov – občanov so zdravotným 

postihnutím. Pokiaľ zamestnanec vykonával prácu mimo chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska, sa za náklady považujú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov – občanov so 

zdravotným postihnutím. Zmienený príspevok nie je možné poskytnúť, ak Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny, poskytol zamestnávateľovi príspevok na dopravu do zamestnania. 

 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.upsvr.gov.sk%2Fbuxu s%2Fdocs%2

FSSZ%2FOAOTP%2F%25C2%25A7_60_zamestnavatel%2FPriloha_1a.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK. 
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok v zmysle dohody o poskytnutí 

príspevku, ktorá sa uzatvára medzi príslušným Úradom práce a zamestnávateľom. 

Poskytnutá výška príspevku závisí od miery dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu 

konkrétneho občana so zdravotným postihnutím. Ak ide o zamestnanca – občana so 

zdravotným postihnutím, ktorý vykonáva prácu podľa ustanoveného týždenného pracovného 

času, príspevok je vo výške 2,5 – násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, kedy sa príspevok poskytuje. V roku 2022 bola výška 

určená na 3 954,57 EUR za rok. Pokiaľ sa však jedná o zamestnanca, ktorého dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav spôsobil pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

vyššiu ako 70 %, príspevok sa poskytuje vo výške 5 – násobku celkovej ceny práce vypočítanej 

z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, kedy sa príspevok poskytuje. Výška 

tohto príspevku v roku 2022 predstavovala sumu 7 909,15 EUR ročne. V prípadoch, keď je 

rozsah týždenného pracovného času nižší v porovnaní s ustanoveným týždenným pracovným 

časom, sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov poskytuje zamestnávateľovi len 

v pomernej časti.321 

4.3.2.7 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu 

nákladov na dopravu zamestnancov pre samostatne zárobkovo činnú osobu so 

zdravotným postihnutím 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytuje príspevok na úhradu prevádzkových 

nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov aj osobitne 

pre občana so zdravotným postihnutím, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, ak podá 

žiadosť o poskytnutie tohto druhu príspevku322. Ako sme uviedli už pri predchádzajúcom 

 
321 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne  alebo chráneného pracoviska a  na úhradu 

nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ) - §60. [online]. [cit. dňa 2022-12-28]. Dostupné na: 

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-

obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/60-prispevok-na-uhradu-prevadzkovych-nakladov-chranenej-dielne-alebo-

chraneneho-pracoviska-a-na-uhradu-nakladov-na-dopravu-zamestnancov-za.html?page_id=13098. 
322 Pozri tiež: Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových  nákladov chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [online]. [cit. 

dňa 2022-12-28]. Dostupné na: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.upsvr.gov .sk%2Fbuxus%2Fdocs%2

FSSZ%2FOAOTP%2F%25C2%25A7_60_SZCO_so_ZP__obcan%2FZiadost_o_poskytnutie_prispevku_1.xlsx

&wdOrigin=BROWSELINK. 
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príspevku, zákonodarca výslovne uviedol, ktoré druhy prevádzkových nákladov chráneného 

pracoviska zriadeného občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo  

vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti sú kompenzované zo strany štátu. Jedná sa o : 

- nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú 

jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným, 

- náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je 

prevádzkované chránené pracovisko, a to za podmienky, že daný objekt vlastní občan 

so zdravotným postihnutím, 

- náklady na palivo a energiu, 

- vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, 

- náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov, 

- náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou – občanom so zdravotným 

postihnutím, 

-  náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko 

za podmienky, že vlastníkom objektu je občan so zdravotným postihnutím a uvedené 

náklady vznikli v súvislosti s prevádzkovaním chráneného pracoviska, 

- náklady na opravu a údržbu zariadenia chráneného pracoviska, ak vlastníkom tohto 

zariadenia je občan so zdravotným postihnutím, 

- paušálne náklady vzniknuté v nadväznosti na zabezpečenie administratívnej činnosti 

chráneného pracoviska, a to vo výške 6 % maximálnej možnej výšky príspevku za 

kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov o úhrade vynaložených 

nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok. 

Čo sa týka ročnej výšky príspevku, jej výška je totožná s výškou príspevku na úhradu 

prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a úhradu nákladov na 

dopravu zamestnancov pre zamestnávateľa. 

K systému inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci pre občanov so zdravotným postihnutím 

je náležité poukázať, že štát má viditeľnú snahu o zlepšenie ich pracovného postavenia, 

o zabezpečenie vhodných pracovných podmienok a rovnako aj o aspoň čiastočnú kompenzáciu 

vynaložených nákladov zamestnávateľov pri zriaďovaní ich pracovných miest či vynaložených 

nákladov samotných občanov so zdravotným postihnutím ako samostatne zárobkovo činných 

osôb. Z praktického hľadiska je však celý administratívny proces zriaďovania chránenej dielne 

či chráneného pracoviska spolu so získavaním konkrétnych finančných príspevkov štátnej 
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pomoci príliš komplikovaný, administratívne a tiež časovo náročný. Množstvo potencionálne 

získaných finančných príspevkov je obmedzené svojou kumulatívnosťou a rovnako aj 

podmienené splnením viacerých podmienok nielen zo strany zamestnávateľov, ale aj občanov 

so zdravotným postihnutím (napr. musia byť evidovaní určitý čas v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie). Na finančné príspevky ako príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska, príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím a na 

príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť nie je ani 

právny nárok. Služby zamestnanosti by práve naopak mali byť vytvorené spôsobom, aby 

pozitívne motivovali relevantné subjekty zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. 

Ako sme už na začiatku tejto kapitoly spomínali, realita je taká, že zamestnávatelia si radšej 

zvolia zaplatenie odvodu za nezamestnávanie povinného podielu zamestnancov so zdravotným 

postihnutím... Na druhú stranu tento jav môže upriamiť pozornosť zákonodarcu, že stanovená 

výška odvodu nie je dostatočne odstrašujúcou, aby zároveň negatívne motivovala 

potencionálnych zamestnávateľov zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím. 

 

4.4 Sociálne podnikanie ako inštitút na podporu zamestnávania osôb so zdravotným 

postihnutím 

Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie nie sú novými pojmami v legislatíve Eu-rópskej 

únie, avšak v Slovenskej republike sa ešte len udomácňujú. Na druhej strane je so-ciálne 

podnikania vo svete už pomerne dlho zaužívaným spôsobom podnikania, pričom zá-kladným 

charakteristickým prvkom tohto druhu podnikania je možnosť byť ako sociálny podnik 

pozitívne diskriminovaný na konkurenčnom trhu zo strany štátu. 

Sociálne podnikanie je totiž taký druh podnikania, kde hlavným cieľom podniku nie je 

zisk, resp. jeho vytváranie ale dosahovanie tzv. pozitívneho sociálneho vplyvu, t.j. pôso-biť v 

rámci spoločnosti alebo komunity takým spôsobom, že činnosť sociálneho podniku je na ich 

prospech. Otázkou už iba zostáva, o aké činnosti ide, v rámci ktorých sa tento pozi-tívny 

sociálny vplyv dosahuje. V zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred -pisov (ďalej len 

„zákon o SE“ alebo „zákon č. 112/2018 Z. z.“) je pozitívny sociálny vplyv možné napĺňať buď 

v rámci 

- verejného záujmu alebo 

- komunitného záujmu.  
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Oba záujmy, tak verejné alebo komunitný sa následne napĺňajú prostredníctvom rea-lizácie 

rôznych zákonom o SE predpokladaných spoločensky prospešných služieb. 

Napĺňaním verejného záujmu je v zmysle zákona o SE poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, 

poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným 

osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby v rámci tvorby a ochrany životného 

prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, zabezpečovania bývania, správy, údržby a obno-vy 

bytového fondu a poskytovania finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na 

vykonávanie spoločensky prospešných služieb.  

Napĺňaním komunitného záujmu sa následne považuje poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územ-ného, 

členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spolo-čensky 

prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky 

prospešných služieb, kde sa napĺňa verejný záujem. 

4.4.1 Vymedzenie pojmov súvisiacich so sociálnym podnikaním 

Sociálna ekonomika 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sociálna ekonomika je nový pojem, avšak opak je 

pravdou. Novým pojmom je len z pohľadu novovytvorenej právnej úpravy, avšak sociálna 

ekonomika, ako odvetvie hospodárstva, ktorého cieľom je pozitívne pôsobiť v rámci verejnosti 

alebo komunity, prioritne zabezpečiť tvorbu pracovných miest sa nielen na Slovensku ale najmä 

v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru udomácnila už pred niekoľkými desaťročiami. 

Možno najväčší význam sociálnej ekonomiky spočíva v prispetí k podpore 

zamestnanosti a udržateľnému rastu ekonomiky. Ide o časť podnikateľského sveta, v ktorom sa 

spájajú prvky súkromného a verejného sektora, pričom cieľom je inklúzia sociálnej roviny do 

trhového sveta podnikateľov. V jednoduchosti možno povedať, že ide o podnikanie s ľudskou 

tvárou. Dosahovanie zisku pri sociálnom podnikaní síce nie je prioritou, avšak aj napriek tomu, 

sa po dosiahnutí zisku tento používa a redistribuje opäť len do sociálnej oblasti. 

 „Sociálna ekonomika predstavuje na Slovensku doteraz len málo rozvinutý sektor 

hospodárstva, ktorý by potenciálne mohol zabezpečiť tvorbu pracovných miest okrem iného aj 

pre tie skupiny uchádzačov o zamestnanie, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce, ako 

sú dlhodobo nezamestnaní a iné marginalizované skupiny vrátane Rómov. Preto je veľmi 

dôležité zaoberať sa týmto odvetvím a hľadať spôsoby, ako by štát mohol podporiť jeho rozvoj. 
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Táto kapitola nemá za cieľ ponúknuť univerzálny návod, ale skôr naznačiť smer, ktorým by sa 

podpora sociálnej ekonomiky v slovenských podmienkach mohla uberať.“323 

Legálne vymedzená je sociálna ekonomika v § 3 zákona o SE, v zmysle ktorého 

sociálnou ekonomikou „súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít 

vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle 

od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho 

vplyvu.“324 

Z uvedenej definície vieme vyvodiť záver, že sociálna ekonomika je súhrnom aktivít, 

činností subjektov, ktoré smerujú k napĺňaniu pozitívneho sociálneho vplyvu. Možno tak 

vyvrátiť častý omyl v definícii, že ide o sústavu orgánov, spoločností, nezávislých od štátu, 

ktoré svojou činnosťou dosahujú pozitívny sociálny vplyv. 

„Aktivity, ktoré patria do sociálnej ekonomiky, môže vykonávať akýkoľvek subjekt bez 

ohľadu na svoju právnu formu , účel či primárne ciele svojej činnosti. Môže ísť o neziskové 

organizácie vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií (pri zachovaní kritéria 

nezávislosti od štátnych orgánov), rovnako ako o obchodné spoločnosti, obce, VÚC, samostatne 

zárobkovo činné osoby a iné.“325 

 Činnosťou alebo aktivitou sociálnej ekonomiky je teda primárne dosahovanie 

pozitívneho sociálneho vplyvu buď v prospech verejnosti alebo komunity. Pokiaľ je subjekt 

sociálnej ekonomiky komerčná firma, tak za takúto aktivitu môžeme považovať aj napr. 

spolupodieľanie sa na organizácii dobročinných akcií, napr. rozdávaniu stravných balíčkov 

seniorom v obci, zbieraniu odpadu v parkoch, lesoch a pod. Rovnako za tieto aktivity môžeme 

považovať aj zamestnanie zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených osôb nie preto, 

že to napr. podniku prikazuje právna úprava („kvótny systém podľa §63 ods. 1 písm. e) zákona 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o SZ“)) ale preto, lebo chce takto prispieť k zvýšeniu životného štandardu členov komunity 

alebo spoločnosti. Subjektmi sociálnej ekonomiky sú tak nielen registrované sociálne podniky 

a sociálne podniky, ktorým hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu ale 

 
323 Polák, M. – Schinglerová, A.: Sociálna ekonomika ako súčasť riešenia problému nezamestnanosti. In: Národná 

stratégia zamestnanosti. Dostupné k 09.10.2022 online na 

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NSZ/nsz_13.pdf  
324 §4 zákona o SE. 
325 K tomu pozri: Výklad zákona o  sociálnej ekonomike a  sociálnych podnikoch s vybranými metodickými 

usmerneniami vrátane konkrétnych príkladov. Dostupné k 11.09.2022 online na 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-

vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf , s. 10. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
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aj „komerčné subjekty“, ktorých činnosť primárne spočíva v dosahovaní zisku, ale v rámci 

svojich aktivít sa hlási k odkazu sociálnej ekonomiky. 

„Aktivita sociálnej ekonomiky môže mať charakter nehospodárskej činnosti, inej 

zárobkovej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorou subjekt 

umiestňuje svoju spoločensky prospešnú službu (v podobe tovaru alebo služby) na trh alebo 

mimo neho, pričom nie je podstatná jej sústavnosť. Spoločným menovateľom aktivity sociálnej 

ekonomiky je, že jej hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu [pričom 

musí byť vykonávaná nezávisle od štátnych orgánov].“326 

§3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.) vymedzuje pojem sociálna 

ekonomika, ktorý definuje ako súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských 

aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti 

nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho 

vplyvu. 

V zmysle uvedenej definície nie je sociálna ekonomika vyjadrená z organizačného ale 

skôr z funkčného hľadiska, t.j. ako súhrn rôznych aktivít v rámci ktorých je realizovaná 

hospodárska resp. nehospodárska činnosť za účelom dosahovania pozitívneho sociálneho 

vplyvu. 

Jedným z významných atribútov definičného vymedzenia pojmu sociálna ekonomika je 

to, že sociálna ekonomika je vykonávaná nezávisle od štátnych orgánov. Pojem nezávislosť od 

štátnych orgánov však nedefinuje, a tak je potrebné využiť výklad tohto pojmu za použitia 

„analogie iurus“ a „analogie legis“. 

V §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. sa uvádza, že subjektom sociálnej 

ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové 

zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je 

zamestnávateľom, ktorí nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej 

časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a 

nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu. 

Aj napriek tomu, že nejde o výslovnú definíciu pojmu „nezávislosť od štátnych 

orgánov“, tak zákonodarca v zmysle dôvodovej správy – osobitnej časti k návrhu zákona č. 

 
326 K tomu pozri: Výklad zákona o  sociálnej ekonomike a  sociálnych podnikoch s vybranými metodickými 

usmerneniami vrátane konkrétnych príkladov. Dostupné k  11.09.2022 online na 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-

vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf , s. 11. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
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112/2018 Z. z. práve v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. mal v úmysle presne stanoviť, 

že sociálna ekonomika nie je podsektorom štátu a nastavil tak hranice fungovania sociálnych 

podnikov v súkromnom sektore tak, že vymedzil, že nesmú byť väčšinovo riadený štátnym 

orgánom, žiadny štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny 

orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu riadiaceho 

orgánu alebo dozorného orgánu (napr. predstavenstvo alebo predsedníctvo, konateľov, 

komplementárov obchodnej spoločnosti, družstva, občianskeho združenia atď.). 

Z uvedeného vyplýva, že subjekty sociálnej ekonomiky, tak ako sú definované nemôžu 

byť štátom majetkovo, finančne ani inak kontrolované – pričom sa vysvetľuje, že pod 

„kontrolou“ sa myslí „ovládanie“, nie „inšpekcia“; a že pod „financovaním“ sa nemyslí bežná 

dotačná podpora (v protiklade napr. k financovaniu rozpočtových alebo príspevkových 

organizácií). Bežnou dotačnou podporou sa pritom myslí, napríklad investičná či kompenzačná 

pomoc, dotácia alebo pomoc na podporu dopytu vo forme odkúpenia servisných poukážok 

podľa zákona č. 112/2018 Z. z., resp. príspevok poskytovaný z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov ako napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny 

fond, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond a Európsky poľnohospodársky fond 

pre rozvoj vidieka. 

Sociálna ekonomika je teda špecifická forma podnikateľských aktivít, ktoré realizuje 

každý, ktorý v rámci svojich podnikateľských aktivít, bez ohľadu na to, či jeho primárnym 

cieľom je alebo nie je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, resp. dosahovanie zisku. 

Tieto subjekty by sme mohli nazvať subjektmi sociálnej ekonomiky, o ktorých hovorí aj zákon 

o SE v §4, avšak nie každý takýto subjekt je v zmysle uvedenej definície aj subjektom sociálnej 

ekonomiky. 

Zákon o SE definuje subjekty sociálnej ekonomiky. V zmysle §4 ods. 1 zákona o SE je 

ním „občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové 

zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je 

zamestnávateľom, ktorí 

a) nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti 

nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov 

a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného 

orgánu, 

b) vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít 

sociálnej ekonomiky, a 
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c) ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, 

nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú 

spôsobom podľa tohto zákona.“327 

V zmysle tohto ustanovenia zákona o SE tak nie všetky subjekty, ktoré v rámci sociálnej 

ekonomiky pôsobia a realizujú aktivity sociálnej ekonomiky, o ktorých sme písali vyššie, sa 

automaticky považujú aj za subjekty sociálnej ekonomiky. Hlavným dôvodom je podmienka 

dosahovania zisku, keď pri subjektoch sociálnej ekonomiky nemôže tento mať za hlavný cieľ 

dosahovanie zisku alebo aspoň tento zisk používať podľa zákona o SE. „Možno to ukázať na 

príklade obchodnej spoločnosti, ktorá v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti vykonáva 

aktivitu v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, no primárne (svojou hospodárskou činnosťou) 

sleduje ciel tvorby zisku (a tento zároveň z väčšej časti neprerozdeľuje na podporu spoločensky 

prospešných cieľov). Takýto subjekt sa pri vykonávaní aktivity sociálnej ekonomiky, ktorá spĺňa 

podmienku nezávislosti od štátnych orgánov, nestáva subjektom sociálnej ekonomiky.“328 

Sociálny podnik 

 Definovať pojem sociálny podnik je v súčasnosti pomerne jednoduché, nakoľko právna 

úprava pozná jeho legálnu definíciu a to nielen v rámci vnútroštátneho právneho poriadku ale 

aj toho európskeho. Konkrétne v zmysle čl. 2 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 

1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej 

inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky 

nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (ďalej 

len „Nariadenie“) sa za sociálny podnik považuje „podnik, ktorý bez ohľadu na svoju právnu 

formu: 

a) má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorým sa 

zriaďuje, za hlavný cieľ dosiahnutie merateľného, pozitívneho sociálneho vplyvu, a nie 

tvorbu zisku pre svojich majiteľov, členov a akcionárov a ktorý:  

I) poskytuje služby alebo tovar s návratnosťou v sociálnej oblasti a/alebo  

II) používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jeho 

sociálny cieľ; 

b) využíva svoj zisk v prvom rade na dosiahnutie svojho hlavného cieľa a má vopred 

vymedzené postupy a pravidlá upravujúce akékoľvek rozdeľovanie zisku medzi 

 
327 §4 ods. 1 zákona o SE. 
328 K tomu pozri: Výklad zákona o  sociálnej ekonomike a  sociálnych podnikoch s vybranými metodickými 

usmerneniami vrátane konkrétnych príkladov. Dostupné k  11.09.2022 online na 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-

vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf , s. 12. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
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akcionárov a majiteľov, ktoré zabezpečí, že takéto rozdeľovanie nenaruší jeho hlavný 

cieľ; a 

c) je spravovaný v podnikateľskom duchu, zodpovedne a transparentne, najmä 

zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho 

obchodné činnosti.“ 

 V podobnom duchu ako je definícia na úrovni EÚ je definovaný sociálny podnik a v §5 

zákona o SE, t.j. zákon vymedzuje sociálny podnik skôr prostredníctvom činností a podmienok, 

ktoré ak sú naplnené, tak sa subjekt sociálnej ekonomiky bude považovať za sociálny podnik. 

„Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky, 

a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

hospodársku činnosť, 

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,  

c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo 

služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva 

spôsob ich výroby alebo poskytovania, 

d) ktorý, ak 

1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije do jedného roka odo dňa schválenia 

riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia 

príslušného účtovného obdobia, viac ako 50 % zo zisku po zdanení na 

dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b), 

2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa 

postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b), 

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.“329 

 

Slovenská ale aj európska definícia sociálneho podniku vychádzajú z rovnakého princípu 

ako aj ostatné právne úpravy v ďalších členských krajinách EÚ, kedy sa zvolil postup 

nevytvorenia samostatnej novej právnej formy pre sociálny podnik, ale iba vytvorenie 

kvalifikačného rámca, kde sa vnútroštátne nastavia podmienky sociálneho podnikania, ktoré ak 

subjekt splní, bude sa považovať za sociálny podnik. 

Pravidlá zavedené zadefinovaním sociálneho podniku tak hovoria, že sociálny podnik síce 

môže vykonávať a realizovať spoločensky prospešnú službu v rámci svojej činnosti 

a dosahovať tak pozitívny sociálny vplyv, avšak bez ohľadu nato, musí vykonávať hospodársku 

 
329 §5 ods. 1 Zákona o SE. 
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činnosť a to aj v prípade, že to nie je práve spoločensky prospešná činnosť. Ide napríklad 

o situácie, kedy napr. spoločnosť s ručením obmedzeným snaží napĺňať spoločensky prospešnú 

činnosť tým, že zamestnáva znevýhodnené alebo zraniteľné osoby, ale na druhej strane sa snaží 

svojou hospodárskou činnosťou dosahovať zisk. 

Pre úplnosť je potrebné dodať aj to, že zákon o SE pozná ešte jeden pojem súvisiaci so 

subjekty sociálnej ekonomiky, ktorým je podnik so sociálnym dosahom. V  praxi ide o situácie, 

kedy podnik nevykonáva hospodársku činnosť prioritne za účelom dosahovania pozitívneho 

sociálneho vplyvu ale stačí, že v prípade, že vykonáva viacero druhov hospodárskej činnosti, 

tak dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu je hlavným cieľom minimálne jednej z nich 

a zároveň si vyberie jedno z realizácie troch v §5 ods. 3 písm. a) až c) zákona o SE možností.330 

Klasifikácia sociálnych podnikov 

 Klasifikovať sociálne podniky je možné pomerne jednoducho, keďže zákon o SE nám 

ponúkané viaceré možnosti, na základe ktorých je možné sociálne podniky rozdeliť do rôz-nych 

kategórii a to v závislosti od zvoleného kvalifikačného kritéria. Z tohto uhla pohľadu môžeme 

ako klasifikačné kritéria zvoliť napr.  

a) druh právnej formy sociálneho podniku,  

b) druh pozitívneho sociálneho vplyvu, 

c) to či ide o sociálny podnik registrovaný alebo neregistrovaný, 

d) spôsobu zapájania zainteresovaných osôb do fungovania sociálnych podnikov a 

e) zameranie činnosti sociálneho podniku. 

Ad a)  Podľa druhu právnej formy sociálneho podniku môžete tieto deliť na základe legálnej 

definície subjektu sociálnej ekonomiky vymedzenej v § 4 ods. 1 zákona o SE a na ňu 

nadväzujúci opis sociálneho podniku podľa §5 ods. 1 zákona o SE. V znení týchto ustanovení 

môžeme sociálne podniky klasifikovať na: 

- občianske združenia, 

- nadácie, 

- neinvestičné fondy, 

- neziskové organizácie, 

- účelové zariadenia cirkvi, 

 
330 Ide o dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom  tovarov alebo služieb, ktoré vyrábajú, 

dodávajú, poskytujú alebo distribuujú, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania; používanie 

viac ako 50 % zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho 

sociálneho vplyvu, na dosiahnutie tohto hlavného cieľa alebo to, že do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej 

cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zapájajú zainteresované osoby. 
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- obchodné spoločnosti, t.j. spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné 

spoločnosti, komanditné spoločnosti, akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na 

akcie, 

- družstvá a 

- fyzické osoby – podnikatelia. 

Ad b) Ďalším zvoleným klasifikačným kritériom je dosahovanie pozitívneho sociálneho 

vplyvu. V zmysle §11 ods. 1 zákona o SE je možné sociálne podniky deliť podľa toho, ako 

dosahujú pozitívny sociálny vplyv, t.j. či ho dosahujú napĺňaním verejného alebo komunitného 

záujmu. V takom prípade ich klasifikujeme na:  

- verejnoprospešné podniky alebo 

- komunitnoprospešné podniky. 

„Dôvodom tohto rozdelenia je odlišná zameranosť týchto dvoch typov podnikov: 

takpovediac „dovnútra“ nejakej komunity (vrátane povedzme členov samotného podniku) a 

„navonok“ smerom k širšej verejnosti.“331332 

Ad c) V zmysle tretieho klasifikačného kritéria môžeme sociálne podniky členiť na: 

- sociálne podniky, ktoré nie sú registrované a nebol im Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR“) pridelený 

štatút registrovaného sociálneho podniku a 

- registrované sociálne podniky.   

Ad d) To akým spôsobom sociálne podniky zapájajú zainteresované osoby do svojej činnosti 

sa síce expresis verbis podľa zákona o SE nepovažuje za klasifikačné kritérium, avšak 

s ohľadom na obsah právnej úpravy a toho, že si sociálne podniky môže vybrať, akým 

spôsobom budú tieto osoby zapájať do svojej činnosti, je možné sociálne podniky rozčleniť na: 

 
331 Komunitnoprospešným podnikom môže byť napríklad už vyššie spomínané miestne neziskovo orientované 

kino, ktorého poslaním je poskytovať kultúrne vyžitie obyvateľom konkrétnej malej  obce, ktorí by sa bez jeho 

existencie dostávali k takejto službe iba pomerne ťažko. Komunitnoprospešným podnikom môže byť aj tiež 

spomenuté neziskovo orientované družstvo, ktorého hlavným cieľom je poskytovať zamestnanosť svojím 

vlastným členom – a  to nad rámec fungovania bežného komerčného podniku, keďže v prípade zhoršenej 

všeobecnej hospodárskej situácie skôr siahne na základe dohody členov k zníženiu príjmov, ako k prepúšťaniu 

zamestnancov. Naproti tomu verejnoprospešným podnikom môže byť napríklad obecný podnik ktorý je 

integračným podnikom, keďže integrácia znevýhodnených alebo zraniteľných osôb do spoločnosti sa považuje 

za verejný, respektíve celospoločenský záujem. Rovnako môže byť verejnoprospešným podnikom aj družstvo 

energie z obnoviteľných zdrojov (Renewable Energy Source Cooperative – RESCoop), keďže znižovanie 

závislosti na fosílnych palivách je celospoločenským záujmom. Nejde samozrejme o ta xatívne vymedzenie, iba o 

vymenovanie niektorých príkladov komunitnoprospešných a verejnoprospešných po dnikov. K tomu pozri 

Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu o SE. Dostupné online ku dňu 5.10.2022 na 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.a spx?DocID=447417 
332 Pozri k tomu: Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu o SE. Dostupné online ku dňu 5.10.2022 na 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=447417  
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- sociálne podniky, ktoré majú zavedenú tzv. demokratickú správu a 

- sociálne podniky, ktoré majú zriadený poradný výbor. 

Realizovanie demokratickej správy pri riadení sociálneho podniku (§10 zákona o SE) 

znamená, že sociálny podnik je na základe väčšinového princípu riadený zamestnancami 

sociálneho podniku. „Demokratickou správou sa rozumie súhrn pravidiel vnútornej 

organizácie a fungovania registrovaného sociálneho podniku, ktorých uplatňovaním sa 

zabezpečuje zodpovedné a transparentné spravovanie registrovaného sociálneho podniku. Na 

rozdiel od vytvorenia poradného výboru, ktorý funguje na základe zákonom vymedzených 

pravidiel, demokratickou správou sa nevytvára žiaden orgán, ale registrovaný sociálny podnik 

v rámci vnútornej organizácie funguje na základe určených pravidiel. Uplatňovanie 

konkrétnych pravidiel závisí od toho, o akú právnu formu sa v prípade konkrétneho 

registrovaného sociálneho podniku jedná, t.j. či sa jedná o družstvo, občianske združenie, 

obchodnú spoločnosť, neziskovú organizáciu, nadáciu alebo účelové zariadenie cirkvi. 

Podmienky demokratickej správy musí RSP spĺňať počas celej doby jeho trvania. (Z dôvodu 

usporiadania vnútorných vzťahov nemožno demokratickú správu uplatniť u firmy fyzickej osoby 

-  SZČO, ktorá si z tohto dôvodu môže zvoliť iba alternatívu poradného výboru.)“333  Napríklad 

v prípade obchodných spoločností je to stav, kedy väčšia zamestnancov vlastní obchodné 

podniku tohto podniku a pri hlasovaní na valnom zhromaždení majú títo zamestnanci väčšinu. 

Pri družstve alebo občianskom združení je to zasa situácia, kedy väčšina zamestnancov družstva 

alebo občianskeho združenia sú zároveň členovia družstva alebo občianskeho združenia a 

zároveň majú väčšinu hlasovacích práv v ich riadiacich orgánoch. 

Naopak zapájanie zainteresovaných osôb môže byť realizované aj prostredníctvom 

poradného výboru (§9 zákona o SE). Zároveň treba poznamenať, že v praxi je to najčastejšia 

forma zapájania zainteresovaných osôb do činnosti sociálneho podniku.334 Poradný výbor je 

svojim spôsobom orgánom podniku, ktorý si plní úlohu subjektu zástupcov zamestnancov, ktorí 

sa takýmto spôsobom spolupodieľajú, resp. zasahujú do činnosti podniku prostredníctvom práv, 

ktoré im zákon o SE priznáva. V zmysle §9 zákona o SE sa poradný výbor „zúčastňuje na 

 
333 K tomu pozri: Výklad zákona o  sociálnej ekonomike a  sociálnych podnikoch s vybranými metodickými 

usmerneniami vrátane konkrétnych príkladov. Dostupné k  11.09.2022 online na 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-

vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf , s. 26. 
334 O dôvode prečo je to tak, môžeme len polemizovať, avšak s ohľadom na znenie právnej úpravy a koniec koncov 

aj právnych dopadov, ide o jednoduchšiu formu zainteresovania týchto osôb do chodu podniku. Pri demokratickej 

správe totiž sa zainteresované osoby priamo podieľajú na spolurozhodovaní a  ovplyvňovaní chodu sociálneho 

podniku z pozície vlastníkov, resp. osôb s rozhodovacími kompetenciami. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
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fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu 

registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu  

a) prerokovaním, 

b) právom na informácie, 

c) kontrolnou činnosťou.“ 

Poradný výbor je orgánom tzv. participatívneho manažmentu, kde je sociálny podnikateľ 

nútený vytvoriť viacčlenný orgán, do ktorého budú pozvané zainteresované osoby (pracovníci, 

zákazníci), ktorí sa budú vyjadrovať k produktom, smerovaniu podniku či jeho misii.335 

Ad e) Posledným nami vybraným klasifikačným kritériom pri sociálnych podnikoch je 

zameranie ich činnosti na konkrétny druh spoločensky prospešnej činnosti, resp. klasifikácia 

podľa §11 ods. 2 zákona o SE. Podľa predmetného ustanovenia sa sociálne podniky členia na: 

- integračné podniky, 

- sociálne podniky bývania a 

- všeobecné registrované sociálne podniky. 

Takúto klasifikáciu zvolil zákonodarca z toho dôvodu, že s ohľadom na rôzne kritéria 

špecifické pre niektoré druhy sociálnych podnikov, ktoré musia byť splnené pri registrovaní 

sociálnych podnikov nad rámec všeobecných kritérií, najmä hovoríme o integračných so-

ciálnych podnikoch a zákonnej podmienke zamestnávania kvóty znevýhodnených alebo 

zraniteľných osôb, resp. pri sociálnom podniku bývania je to podiel bytových jednotiek na 

celkovom počte bytov, ktoré je povinný sociálny podnik bývania povinný prenajímať za 

znížené nájomné (nájomné zodpovedajúce nákladom na byt). 

„Registrované sociálne podniky iné ako vyššie uvedené dva druhy (tzn. všeobecné 

registrované sociálne podniky podľa § 11 ods. 2 písm. c) sa môžu zaoberať širokým okruhom 

hospodárskej a nehospodárskej činností v zmysle a v rozsahu poskytovania spoločensky 

prospešných služieb uvedených v § 2 zákona č. 112/2018. Ich hlavným cieľom prirodzene 

zostáva dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý musí byť väčší ako u podnikateľa, 

ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosahovania zisku (§ 6 ods. 1 písm. a) bod 3). Pri 

všeobecných registrovaných sociálnych podnikoch rovnako ako pri integračných podnikoch 

a sociálnych podnikoch bývania sa ďalej uplatňujú všeobecné ustanovenia zákona.“336 

 
335 K tomu pozri: Škobla, D., Kováčová, L., Ondoš, S.: Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku  

Súčasné skúsenosti a  budúce perspektívy. Bratislava, 2018, ADIN, ISBN 78-80-972761-3-3, s 21. 
336 K tomu pozri: Výklad zákona o sociálnej ekonomike a  sociálnych podnikoch s vybranými metodickými 

usmerneniami vrátane konkrétnych príkladov. Dostupné k 11.09.2022 online na 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/pra ca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-

vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf , s. 47. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
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„Iné sociálne podniky, ako tieto dva spomenuté typy, sa môžu samozrejme zaoberať veľmi 

širokým okruhom činností, pokiaľ spadajú pod spoločensky prospešné služby pomenované v § 

2 zákona o SE – od environmentálnych činností (napr. recyklácia, výroba elektriny či tepla z 

obnoviteľných zdrojov, ekologické poľnohospodárstvo) cez sociálnu a humanitárnu pomoc 

prostredníctvom tovarov alebo služieb (vrátane napr. sociálnych služieb, alebo tovarov 

špecificky určených a potrebných pre takéto osoby, alebo predaj tovarov prostredníctvom 

etického obchodovania či „Fairtrade“) až po kultúrne aktivity (napr. neziskové poskytovanie 

kultúrneho vyžitia pre obyvateľov menších obcí, vydávanie umeleckej literatúry, ap.) Pri 

takýchto iných registrovaných sociálnych podnikoch platia všetky všeobecné ustanovenia 

zákona, vrátane potreby dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv.“337 

Výber spoločensky prospešnej služby je pri všeobecnom registrovanom sociálnom 

podniku výhradne na samotnom podnikateľovi, resp. majiteľovi podniku. Ako sa uvádza 

vyššie, zákon o SE nezakazuje si vybrať pri registrácii všeobecného registrovaného sociálneho 

podniku hneď niekoľko spoločensky prospešných činností, ba dokonca aj všetky. Zákon o SE 

nebráni sociálnemu podniku vo výbere týchto činností, jedinou podmienkou pri výbere je iba 

to, aby sociálny podnik v základnom dokumente podľa §6 ods. 3. Zákona o SE preukázal, resp. 

uviedol, ako bude dosahovať pri každej z týchto činností väčší sociálny vplyv ako iný 

„komerční“ podnikatelia. 

Jednou zo základných podmienok úspešnej registrácie všeobecného registrovaného 

sociálneho podniku na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR je splnenie podmienky 

podľa §6 ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o SE, v zmysle ktorého musí všeobecný registrovaný 

sociálny podnik preukázať, že dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ, ktorý 

obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku. Nesmie však ísť o napĺňanie pozitívneho 

sociálneho vplyvu ako vedľajšej činnosti podnikania. Napĺňane pozitívneho sociálneho vplyvu 

tak musí byť hlavným cieľom fungovania všeobecného registrovaného sociálneho podniku. 

V zmysle Zákona o SE je irelevantné či pôjde o pozitívny sociálny vplyv v podobe napĺňania 

verejného alebo komunitného záujmu. 

O aký druh dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a v akej miere pôjde, je na 

„sociálnom podnikateľovi samotnom“. Z praxe je možné identifikovať viacero oblastí, kde sa 

všeobecný registrovaný podnik môže uplatniť, či už to je v oblasti kultúrneho vyžitia verejnosti 

(napr. mapovanie historického vývoja obcí vydávaním kníh o obci a jej vývoji), v oblastiach 

 
337 Pozri k tomu: Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu o SE. Dostupné online ku dňu 5.10.2022 na 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=447417 
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ochrany životného prostredia a ekológie prevádzkovaním miestnej „obecnej“ alebo „spoločnej 

obecnej“ čističky odpadových vôd (v rámci napĺňania komunitného pozitívneho sociálneho 

vplyvu odkanalizácie odpadových pre obyvateľov obce alebo viacerých obcí), ochrany zdravia 

obyvateľstva pri prenájme obecných nehnuteľností za účelom zlepšiť dostupnosť obyvateľstva 

k zdravotníckym službám a to prenajímaním týchto priestorov ambulanciám lekárov, lekárňam 

a pod.). 

Nakoľko nie je pri všeobecnom registrovanom sociálnom podniku stanovená minimálna 

miera dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu ani Zákonom o SE, má sociálny podnik 

otvorené možnosti v prípade jej stanovenia. Jedinou podmienkou je aby bol pozitívny sociálny 

vplyv väčší ako pri bežnom podnikaní, čo v podstate sociálny podnik dosiahne už pri minimálne 

pozitívnom vplyve na komunitu či verejnosť a je irelevantné akú percentuálnu mieru 

dosiahnutia pozitívneho sociálneho vplyvu si sám stanoví. Uvedené platí aj v prípade, ak 

sociálny podnik má záujem pôsobiť v oblasti zamestnávania znevýhodnených a/alebo 

zraniteľných osôb, avšak nie je v jeho možnostiach splniť Zákonom o SE stanovené podmienky 

pre integračný podnik, t.j. zamestnávať z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % 

znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v 

rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby 

podľa § 2 ods. 5 písm. b) Zákona o SE, najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného 

pracovného času. V praxi tak sociálny podnik, ktorý nespĺňa podmienky integračného 

sociálneho podniku podľa §12 ods. 2 Zákona o SE sa môže zaregistrovať ako všeobecný 

registrovaný sociálny podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom bude poskytovanie 

služieb zamestnanosti ale nie v miere stanovenej v uvedenom ustanovení Zákona o SE ale 

menšej. Rovnaký postup platí aj pre sociálny podnik bývania a podmienok podľa §13 Zákona 

o SE. 

Z uvedeného vypláva, že všeobecný registrovaný sociálny podnik dosiahne väčší pozitívny 

sociálny vplyv ako podnik „pri komerčnom“ podnikaní už v prípade, že jeho hlavnou činnosťou 

bude napĺňanie pozitívneho sociálneho vplyvu a až sekundárne sa bude zameriavať na 

dosiahnutie zisku (ak vôbec) a že jeho činnosť sa bude sústrediť na verejnosť či komunitu, a 

zlepšenie ich života, životných podmienok atď poskytovaním spoločensky prospešných služieb 

podľa §2 ods. 4 Zákona o SE. 

 

Príklady všeobecného registrovaného sociálneho podniku: 
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- prevádzka včelích úľov s tým, že pozitívnym sociálnym vplyvom bude zameranie sa s 

včelími produktami na komunitu v rámci obce alebo mesta, sociálne slabšie skupiny 

obyvateľstva, poskytujúc im pri predaji zľavy z kúpnej ceny na rámec bežných 

komerčných zliav, prípadne časť produkcie poskytovať bezodplatne miestnym školám, 

škôlkam, domovom sociálnych služieb a pod., 

- realizácia a prevádzkovanie vzdelávacích akcií, pričom dôraz bude kladený na sociálne 

slabšie skupiny obyvateľstva (ale nemusí, podmienkou však je, že takéto sociálne 

slabšie skupiny obyvateľstva budú uprednostňované, alebo inak zvýhodňované a pod.), 

- prevádzkovanie webových stránok za účelom informovania verejnosti o rôznych 

otázkach verejného záujmu z akýchkoľvek oblastí verejného života a pod. 

 

Nakoľko práve integračný sociálny podnik je tým typom sociálneho podniky, ktorého 

hlavným pozitívnym sociálnym vplyvom je realizácia spoločensky prospešnej služby v oblasti 

zamestnanosti a to tým, že sa orientuje na zamestnávanie zraniteľných a znevýhodnených osôb, 

t.j. vo veľkej väčšine práve zamestnávaním zdravotne znevýhodnených osôb, budeme sa 

tomuto pojmu venovať v samostatnej časti tejto podkapitoly. 

 

Pozitívny sociálny vplyv 

 

„Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu 

alebo komunitného záujmu.“338 

Pojem Pozitívny sociálny vplyv (ďalej len „PSV“) patrí medzi najdôležitejšie pojmy 

sociálneho podnikania, nakoľko s týmto pojmom zákon o SE pracuje takmer nepretržite. 

Dosahovanie PSV je hlavným cieľom sociálneho podnikania a každého sociálneho podniku. 

 

PSV je cielenejším vymedzením, resp. špecifickejším pojmom od všeobecného pojmu 

vplyv. Pod pojmom vplyv sa rozumie účinok – vplyv na prakticky čokoľvek s ohľadom na jeho 

kontext. PSV môžeme odvodene od pojmu vplyv chápať ako súbor činností, úloh, služieb a pod. 

s cieľom pozitívne riešiť naliehavú sociálnu výzvu. Práve naliehavý sociálny problém, resp. 

výzva je smerodajným pojmom PSV. Ide teda o systémové zlepšenie či riešenie  sociálneho 

problému, ktorý sa dá sledovať alebo dokonca aj merať. Orientácia na reálny spoločenský 

dopad je tak základným princípom fungovania sociálnych podnikov. To akým spôsobom sa 

tento PSV dá dosiahnuť záleží najmä na spoločensky prospešnej službe (ďalej len „SPS“), ktorú 

 
338 §2 ods. 1 zákona o SE 
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sociálny podnik napĺňa. V prípade SPS na podporu zamestnanosti ním môže byť zamestnávanie  

znevýhodnených a zraniteľných osôb, v prípade SPS zabezpečovanie bývania je ním 

poskytnutie nájomných bytov sociálne slabým obyvateľom a pod. Nástroje, ktoré je možné pri 

dosahovaní PSV použiť nie sú absolútne upravené, resp. ich výpočet je neobmedzený – z tohto 

uhľa pohľadu je tak možné používať nástroje sociálnej politiky ako aj biznisové modely, resp. 

podnikateľské praktiky a pod. 

Napĺňanie verejného a komunitného záujmu 

„Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, 

poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným 

osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).“339 

„Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, 

členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky  

prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej 

služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).“340 

PSV môže napĺňať verejný alebo komunitný záujem. Rozdiel je v tom, či sa cieľ sociálneho 

podniku dosahovať PSV v určitej oblasti SPS zameriava na určitú konkrétnu komunitu alebo 

spoločnosť ako celok. „Konkrétnym príkladom napĺňania komunitného záujmu môže byť 

neziskovo orientované kino, ktoré slúži pre kultúrne vyžitie malej, od väčších sídiel vzdialenej 

obce, ktorej obyvatelia by inak prístup k takémuto vyžitiu takmer vôbec nemali; alebo neziskovo 

orientované družstvo, ktorého hlavným cieľom je jednoducho poskytovať zamestnanie vlastným 

členom. Príkladom napĺňania verejného záujmu môže byť obecný podnik poskytujúci pracovnú 

integráciu dlhodobo nezamestnaným, čím zmierňuje záťaž tohto problému pre celú spoločnosť, 

alebo neziskovo orientovaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov, prispievajúca k 

zmierneniu klimatických zmien.“341 

V prípade ak sa sociálny podnik chce registrovať a stať sa RSP je potrebné aby správne 

vymedzil, či PSV bude dosahovať ako komunitný alebo verejnoprospešný podnik. „V súlade s 

tým, že v Európskej únii sa za „sociálne služby všeobecného záujmu“ považujú niektoré zo 

„spoločensky prospešných služieb“, vrátane pracovnej integrácie znevýhodnených občanov 

alebo poskytovania bývania pre sociálne menej zvýhodnené skupiny, a ďalej v súlade s tým, že 

 
339 §2 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. 
340 §2 od. 3 zákona č. 112/2018 Z. z.  
341 K tomu pozri Dôvodová správa k  návrhu zákona č. 112/2018 Z. z. – osobitná časť. 
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životné prostredie nemá žiadne reálne hranice, ktorými by bolo možné obmedziť ho iba na jednu 

komunitu, sa pritom ustanovuje, že v týchto prípadoch nejde o komunitný, ale o verejný 

záujem.“342 Z uvedeného vyplýva, že niektoré SPS definované v §2 ods. 4 zákona č. 112/2018 

Z. z., ktorými sa dosahuje PSV nie je možné posúdiť ako napĺňanie komunitného záujmu ale 

jedine ako napĺňanie verejného záujmu. Vo všeobecnosti sa odporúča pre správne vymedzenie 

toho, či ide v rámci PSV o napĺňanie verejného alebo komunitného záujmu analogicky použiť 

definíciu všeobecne prospešnej služby podľa § 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v zmysle ktorého všeobecne 

prospešné služby sa poskytujú za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých 

podmienok a z ktorých zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej 

zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných 

služieb. 

§2 ods. 2 a 3 zákona č. 112/2018 Z. z. zároveň presne vymedzuje (pozitívne vymedzenie 

napĺňania verejného záujmu), ktoré z SPS budú vždy verejnoprospešnými službami a ktoré 

z SPS nemôžu byť zaradené (negatívne vymedzenie napĺňania komunitného záujmu)  medzi 

komunitnoprospešné služby. Za PSV v rámci ktorých sa napĺňa verejný záujem sa tak vždy 

budú radiť SPS - poskytovanie SPS znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám, tvorba 

a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, zabezpečovanie bývania, 

správy, údržby a obnovy bytového fondu a poskytovanie finančných prostriedkov subjektom 

sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i). 

Tieto SPS sa zároveň nesmú označovať za napĺňanie komunitného záujmu. 

Spoločensky prospešná služba 

Postavenie sociálneho podniku je definované vo vzťahu k dosahovaniu merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu, a tento vplyv je zase definovaný vo vzťahu ku spoločensky 

prospešnej službe, ktorá je napĺňaná.  

Spoločensky prospešná služba (ďalej len „SPS“) je na účely zákona taxatívny výpočet 

aktivít a rôznych činností, ktorých cieľom je dosahovanie PSV, t.j. pozitívne pôsobiť svojou 

činnosťou v rámci komunity alebo verejného záujmu. V zmysle §2 ods. 4 zákona č. 112/2018 

Z. z. sa SPS rozumejú: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

 
342 Tamtiež. 
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d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na 

vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i) zákona o SE. 

Ostatnou novelou zákona č. 112/2018 Z. z. sa rozšíril diapazón už zaužívaných SPS 

o službu poskytovania finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na 

vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i). Tento nový SPS sa do 

zákona č. 112/2018 Z. z. dostal z dôvodu zosúladenie slovenskej právnej úpravy s európskou 

legislatívou, konkrétne s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. 

apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania, „kde je v čl. 3 ods. 1 písm. d) 

definovaný „kvalifikovaný portfóliový podnik“ (t. j. sociálny podnik), pričom v bode ii) je okrem 

možností, ktoré sú konzistentné so súčasným znením zákona, definovaný aj podnik, ktorý 

„poskytuje finančnú podporu výlučne sociálnym podnikom vymedzeným v prvých dvoch 

zarážkach“. Vzhľadom na štruktúru zákona o sociálnej ekonomike, ktorá postavenie sociálneho 

podniku definuje vo vzťahu k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, a tento 

vplyv je zase definovaný vo vzťahu ku spoločensky prospešnej službe, je nutné zahrnúť túto 

možnosť prostredníctvom definovania novej spoločensky prospešnej služby. Jej navrhovaná 

definícia v duchu citovaného Nariadenia hovorí o finančnej podpore poskytovanej subjektom  

sociálnej ekonomiky, a to na vykonávania ostatných spoločensky prospešných služieb.“343 

Znevýhodnená osoba 

 Rozdelenie osôb, na ktoré sa sociálne podniky orientujú pri svojej hospodárskej činnosti 

a napĺňaní PSV prostredníctvom SPS, na znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby vyplýva 

najmä zo zamerania sociálnych podnikov v rámci EÚ na dve hlavné kategórie a to na sociálne 

podniky so zameraním sa na pracovnú integráciu, ktoré sa orientujú na znevýhodnené osoby 

a sociálne podniky poskytujúce rôzne tovary a služby, ktoré sa zasa naopak orientujú na osoby 

zraniteľné. Uvedené však nie je pravidlom, zákon dovoľuje integračným sociálnym podnikom 

zamestnávať aj zraniteľné osoby. 

 „Znevýhodnenou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá 

 
343 K tomu pozri: Dôvodová správa k  návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 112/2018 Z. z. – osobitná časť. 
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a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v 

pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom 

roku, a ak jej zdaniteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, 

predčasného starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, 

výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a 

vdoveckého výsluhového dôchodku nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, a ktorá 

1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania 

sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a 

od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe 

nasledujúcich mesiacov, 

2. je staršia ako 50 rokov veku, 

3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov, 

4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného 

predpisu, 

5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami 

odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred 

skončením povinnej školskej dochádzky, 

6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje 

jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na 

účely získania trvalého zamestnania, alebo 

7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, 

b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to 

1. je uznaná za invalidnú alebo 

2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce 

jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a 

účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou 

fyzickou osobou podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu7) 

nie staršieho ako jeden rok alebo podľa rozhodnutia o nepriznaní invalidného 

dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 

viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva 
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roky; dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie, ktoré má 

podľa poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky.“344 

 §2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. vymedzuje pojem znevýhodnená osoba s tým, že túto 

kategóriu rozdeľuje na dve skupiny znevýhodnených osôb. Prvou skupinou sú osoby, ktoré 

majú problém uplatniť sa na trhu práce. V tomto prípade sa výpočet znevýhodnených osôb 

inšpiroval definíciou znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §8 ods. 1 zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Rovnako dôležitým pre správne vymedzenie všetkých 

typov znevýhodnených osôb je aj nariadenie komisie č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len 

„nariadenie“) a jeho čl. 2 ods. 4, v rámci ktorého je definovaný tzv. „znevýhodnený pracovník“.  

 „Spomínané nariadenie je dôležité, pretože ak sa sociálnym podnikom poskytujúcim 

pracovnú integráciu pre znevýhodnené osoby má poskytovať verejná podpora, musí to byť v 

súlade s pravidlami štátnej pomoci – a teda pri absencii notifikovanej schémy štátnej pomoci 

musia byť kategórie znevýhodnených konzistentné so spomínaným nariadením. Pojem 

„znevýhodnená osoba“ má byť v súlade so spomínanými predpismi chápaný predovšetkým vo 

vzťahu k trhu práce (aj keď sociálny podnik môže samozrejme znevýhodneným osobám 

poskytovať aj tovary a služby). Je dôležité tiež poukázať, že znevýhodnená osoba podľa § 2 ods. 

5 písm. a) bod 6. zahŕňa viacero kategórií – jednak napr. obyvateľov marginalizovaných 

rómskych komunít, ale na druhej strane napr. aj azylantov. Zároveň však nekvalifikuje za 

znevýhodnenú osobu každého príslušníka etnickej alebo národnostnej menšiny na Slovensku – 

vždy musí ísť o niekoho, kto okrem takejto príslušnosti nemá dostatočné jazykové schopnosti, 

odborné skúsenosti, alebo vôbec skúsenosti s trhom práce a preto má problém sa na otvorenom 

trhu práce zamestnať.“345 

 Druhou skupinou znevýhodnených osôb popri osobách znevýhodnených na trhu práce, 

je skupina osôb so zdravotným postihnutím. „Podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch sa považuje za znevýhodnenú osobu aj osoba so zdravotným postihnutím, ktorá nie 

je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a 

zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému zapojeniu sa do pracovného prostredia 

(napr. autista) v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhované ustanovenie upravuje 

spôsob preukazovania takéhoto znevýhodnenia a to na základe lekárskeho posudku o 

zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa osobitného predpisu alebo na základe rozhodnutia o 

nepriznaní invalidného dôchodku Sociálnej poisťovne, v ktorom je  uvedené, že ide o dlhodobé 

 
344 §2 ods. 5 písm. a) a  b) zákona č. 112/2018 Z. z. 
345 K tomu pozri: Dôvodová správa k  návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 112/2018 Z. z. – osobitná časť. 
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zdravotné postihnutie, ktoré trvá najmenej dva roky a miera funkčnej poruchy a s tým súvisiaci 

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je v porovnaní so zdravou fyzickou osobou viac 

ako 20 %. Navrhujeme definovať spôsob preukazovania, nakoľko v praxi sa zatiaľ toto 

ustanovenie prevzaté z nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom takmer nepoužívalo. Preukazovanie je dôležité aj z 

hľadiska oprávnenosti poskytovania kompenzačných príspevkov pre integračné podniky.“346  

 Obsah lekárskeho posudku o posúdení dlhodobého zdravotného postihnutia je upravený 

v §25a ods. 6 zákona o SE, v zmysle ktorého takýto posudok obsahuje 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu posudzovanej fyzickej osoby, 

b) podrobný opis pracovnej činnosti, 

c) záver, či posudzovaná fyzická osoba má alebo nemá dlhodobé zdravotné 

postihnutie, 

d) dátum vypracovania lekárskeho posudku, 

e) odtlačok pečiatky a podpis posudkového lekára.347 

Osobou, ktorá sa podľa §2 ods. 5 písm. a) považuje za znevýhodnenú osobu z dôvodu jej 

invalidity, je osoba ktorá ma podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SP“ alebo „zákona č. 461/2003 Z. z.“) pre 

dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 

ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. „Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je 

taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý 

má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.“348 Tento dlhodobý nepriaznivý 

zdravotný stav sa rovnako ako pri posudzovaní nepriaznivého zdravotného stavu 

znevýhodnenej osoby podľa §5 ods. 2 písm. b) zákona o SE preukazuje prostredníctvom 

lekárskeho posudku. 

Zraniteľné osoby: 

 „Zraniteľnou osobou na účely tohto zákona je 

a) prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu, 

b) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, 

 
346 K tomu pozri: Dôvodová správa k  návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 112/2018 Z. z. – osobitná časť. 
347 §25a ods. 6 zákona o SE. 
348 §71 ods. 2 zákona o SP. 
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c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu okrem dieťaťa alebo 

žiaka podľa osobitného predpisu, 

d) dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

e) plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, 

plnoletá fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v 

zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu 

súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá bola 

zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej 

starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník, 

f) fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 

g) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského alebo 

po skončení poberania rodičovského príspevku, a to 18 mesiacov od skončenia 

poberania materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku, 

h) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej 

asistencie alebo po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 18 

mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania 

peňažného príspevku na opatrovanie, 

i) fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, 

j) fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, 

k) fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej 

výchovy, a to 36 mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z 

výkonu ochrannej výchovy, 

l) fyzická osoba bez štátnej príslušnosti, 

m) azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana.“349 

 Oproti pôvodnému zneniu zákona o SE, novelou zákona sa rozšíril okruh zraniteľných 

osôb aj na matky, ktoré poberajú rodičovský príspevok, aby mali rovnaké možnosti zamestnania 

sa ako matky, ktoré môžu zo zákona pracovať a zároveň poberať rodičovský príspevok. 

Zároveň sa umožnilo matkám po materskej a rodičovskej dovolenke a fyzickým osobám 

navracajúcim sa trh práce po skončení osobnej asistencie alebo po skončení opatrovateľskej 

 
349 §2 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z. 
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činnosti aby nemuseli plniť podmienku vedenia 6 mesiacov v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie, čím sa umožní okamžité zamestnávanie týchto osôb do registrovaných 

integračných podnikov. 

 Rovnako sa zaviedla fiktívna lehota po uplynutí ktorej končí obdobie zraniteľnosti 

fyzickej osoby po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z výkonu 

ochrannej výchovy. 

Definícia zraniteľných osôb vychádza viac menej z osobitných predpisov350, a jej 

cieľom je najmä popísať okolnosti, ktoré môžu v živote nastať, a ktoré tento typ osôb dostávajú 

do najrôznejších ťažkých životných situácií. Cieľom je teda presne vymedziť osoby, na ktoré 

sa bude sústrediť hospodárska činnosť sociálnych podnikov prostredníctvom poskytovania 

tovarov alebo služieb s tým, že sa budú čo najviac snažiť o zlepšenie ich životných podmienok. 

Zainteresovaná osoba 

 „Zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je 

a) priamo zainteresovaná osoba, ktorou je 

1. zamestnanec príslušného sociálneho podniku, 

2. spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo 

distribuuje príslušný sociálny podnik, 

3. obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho 

podniku, 

4. fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po 

sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 

najmenej 150 hodín, 

b) nepriamo zainteresovaná osoba, ktorou je 

1. člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 

občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 

prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“), neinvestičného fondu,  

alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti s právnou 

subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“), 

 
350 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a  o 

sociálnej kuratele, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine,  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov, Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, atď. 
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2. člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného 

sociálneho podniku alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom 

sociálnom podniku,  

3. fyzická osoba, ktorá prispieva najmenej 1 % zo svojich zdaňovaných príjmov 

po zdanení na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, 

neinvestičného fondu, účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku 

alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť; prispievaním nie je 

použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa osobitného predpisu, 

4. člen akademickej obce vysokej školy alebo fyzická osoba z odbornej 

verejnosti, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú 

činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej ekonomiky, sociálnych 

podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym 

podnikom.“ 

 Pozitívny výpočet priamo aj nepriamo zainteresovaných osôb v §2 ods. 7 zákona č. 

12/2018 Z. z. je zvolený tak, aby pokryl všetky možné subjekty, pri ktorých participácii na 

hospodárskej činnosti sociálneho podniku sa predpokladá prínos a zlepšenie podmienok 

a fungovania sociálneho podniku. Sú nimi napríklad zamestnanci sociálneho podniku, 

spotrebitelia tovarov alebo služieb sociálneho podniku, obyvatelia obce, v ktorej je umiestnená 

prevádzka sociálneho podniku, členovia akademickej obce alebo osoby z odbornej verejnosti, 

ktorí sa zaoberajú vedeckým bádaním, výskumom alebo pedagogickou činnosťou v oblasti 

sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu. 

 Zároveň v §2 ods. 8 zákona č. 112/2018 Z. z. sa nachádza negatívne vymedzenie 

zainteresovaných osôb, teda osôb, ktoré sa nepovažujú za zainteresované osoby a teda ich 

participáciu na hospodárskej činnosti podniku za uplatňovanie sociálnych aspektov sociálneho 

podnikania. Ide o členov, štatutárne orgány alebo členov štatutárneho orgánu príslušného 

sociálneho podniku, fyzické osoby, ktoré majú v príslušnom sociálnom podniku majetkovú 

účasť, ktorá je jeho závislou osobou alebo ktorá je konečným užívateľom výhod. 

Účelom tohto ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. je vymedziť jednotlivé kategórie 

osôb, ktoré sa rôznym spôsobom zapájajú do činnosti sociálneho podniku a tým sa stávajú 

aktérmi sociálneho podnikania. Ústrednou črtou sociálnej politiky EÚ a sociálneho podnikania 

je zabezpečovanie zavádzania minimálnych noriem a nepretržité zlepšovanie pracovných 

podmienok v EÚ. V zmysle príslušných noriem EÚ je jednou z takýchto čŕt aj zapájanie 

zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti sociálnych podnikov. Zapájaním 

zainteresovaných osôb do činnosti sociálnych podnikov sa realizujú sociálne kritéria sociálneho 
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podnikania tým, že rozhodovacie právomoci nie sú odvodené od vlastníctva kapitálu. V tomto 

kritériu našla uplatnenie zásada „jeden člen, jeden hlas“. V praxi to znamená, že hoci sú 

vlastníci kapitálu dôležití, v procese prijímania rozhodnutí majú rovnaké postavenie ako aj 

zainteresované osoby. Pozícia a sila v rozhodovacích právomociach nie je odvodená od  podielu 

vkladu jednotlivých členov. 

 Zapájaním zainteresovaných osôb do riadenia sociálneho podniku sa uplatňuje 

participatívny spôsob riadenia, ktorí zapája do rozhodovacích procesov všetkých 

zainteresovaných aktérov, vrátane zákazníkov a používateľov poskytovaných služieb alebo 

tovarov. V mnohých prípadoch je jedným z cieľov sociálnych podnikov posilnenie demokracie 

na miestnej úrovni prostredníctvom ekonomickej činnosti. 

 Uvedené je vyjadrené v samotnej definícii sociálneho podniku v zmysle §5 ods. 1 písm. 

e) zákona č. 112/2018 Z. z., v rámci ktorého sa sociálnym podnikom rozumie taký podnik, ktorý 

okrem iného do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. Za 

účelom dodržania zákonných ustanovení a participatívnosti v rámci rozhodovania v sociálnom 

podniku, musí žiadateľ o priznanie štatútu RSP túto participatívnosť popísať priamo vo vojom 

základnom dokumente (zakladateľská listina, stanovy a pod.). Uvedené má možnosť realizovať 

prostredníctvom poradného výboru alebo uplatňovaním tzv. demokratickej správy. V oboch 

prípadoch to znamená, že zainteresované osoby sa zúčastňujú tak na voľbách poradného 

výboru, resp. len zainteresované osoby môžu byť členom poradného výboru a pod. a v prípade 

uplatňovania demokratickej správy sa týmto rozumie čo najväčšie zapájanie zamestnancov do 

rozhodovacích procesov v sociálnom podniku, prípade vlastníctvo obchodných podielov, 

hlasovacích práv a pod. 

Zamestnanec 

 Na účely eliminácie pochybností pri uplatňovaní princípov demokratickej správy ako aj 

zriaďovania poradného výboru zákona č. 112/2018 Z. z. v § 2 ods. 9 definuje pojem 

zamestnanec, pričom ním myslím len takého zamestnanca, ktorý vykonáva v sociálnom 

podniku závislú prácu v pracovnom pomere. Týmto sú z rozhodovania a participácie na 

hospodárskej činnosti sociálneho podniku vylúčení zamestnanci pracujúci na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a iné typy zamestnancov. 

Nový podnik 

 „Novým podnikom na účely tohto zákona je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý existuje 

alebo vykonáva aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky najdlhšie jeden rok.“ 

 V zmysle ostatnej novely zákona č. 112/2018 Z. z. sa do §2 pridal odsek 10, ktorý 

zadefinoval tzv. nový podnik, a to za účelom lepšej identifikácie začínajúceho podniku v 
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zmysle zákona č. 112/2018 Z. z., nakoľko touto ostatnou novelou sa zmenilo ustanovenie §7 

ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. a pojem začínajúci podnik sa zmenil na nový podnik. 

4.4.2 Výkon štátnej správy v oblasti sociálnej ekonomiky 

Štátna správa je vo všeobecnosti považovaná za podsystém verejnej správy spolu s 

územnou samosprávou a záujmovou samosprávou. 

 Štátu ako takému boli prostredníctvom teórie spoločenskej zmluvy od občanov zverené 

právomoci a kompetencie v rôznych oblastiach tak spoločenského (verejného) ako aj 

súkromného života. Nato aby štát vedel zabezpečiť všetky mu občanmi zverené úlohy, vytvoril 

si organizačno-funkčný systém, prostredníctvom ktorého tieto úlohy napĺňa. Tento 

organizačno-funkčný systém sa nazýva verejná správa, za pomoci ktorej štát v prospech 

ochrany záujmov a potrieb, ktoré sa týkajú všetkých osôb alebo skupiny osôb a v ich rámci aj 

ochrany jednotlivca realizuje správu verejných vecí. Zákonodarca vymedzuje základné ciele a 

úlohy verejnej správy v konkrétnom období, čím predurčuje jej funkcie, metódy a formy jej 

činnosti. 

To čo štát realizuje v rámci správy verejných vecí je presne špecifikované v Ústave SR, 

zákonoch a podzákonných predpisoch. V rámci výkonu verejnej správy sú nositelia verejnej 

správy (orgány verejnej správy) pri výkone verejnej moci limitovaní princípom vyplývajúcim 

z čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V zásade to 

znamená, že tak štátne orgány, ako aj ostatné orgány verejnej správy – obce, VÚC a subjekty 

záujmovej samosprávy môžu robiť len to, a kompetencie a právomoci majú len také, na aké ich 

splnomocní zákon alebo podzákonný predpis. 

 Akákoľvek systematika verejnej správy a štátnej správy obzvlášť, resp. pokus o 

vysvetlenie fungovania týchto dvoch systémov vychádza zo základnej premisy chápania 

verejnej správy z organizačného a funkčného hľadiska. 

 V organizačnom poňatí verejnú správu predstavuje najmä štát reprezentovaný vlastnými 

orgánmi a verejnoprávne subjekty ako predstavitelia a nositelia verejnej moci. Podobne 

formálne poňatie zvýrazňuje inštitucionálny (statický) prístup k vymedzeniu pojmu verejná 

správa, ktorý kladie dôraz na nositeľov verejnej správy. 

 Vo funkčnom (materiálnom) poňatí sa zvýrazňuje činnosť (dynamický prístup) verejnej 

správy. Ide v podstate o súbor kompetencií a právomocí, ktoré v tých ktorých oblastiach 

verejnej správy majú orgány verejnej správy. Verejná správa vo funkčnom ponímaní 

predstavuje zložitý komplex činností, ktoré musia byť vykonávané organizovane. Podmienkou 
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výkonu verejnej správy vo funkčnom ponímaní je teda existencia určitej organizácie, inak 

povedané, verejnej správy v ponímaní organizačnom. 

 Pokiaľ hovoríme o štátnej správe v niektorej z oblastí, ktoré má svojou činnosťou 

pokrývať štát, tak v podstate hovoríme buď o organizačnom alebo funkčnom ponímaní. 

 Jednou z oblastí, ktorých zabezpečenie dal zákonodarca štátu je aj sociálna ekonomika. 

V zmysle §15 ods. 1 písm. i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy patrí do kompetencií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo práce“) oblasť sociálnej ekonomiky. Jednoducho 

povedané – sociálna ekonomika je spôsobilým predmetom činnosti orgánu štátnej správy na 

úrovni Ministerstva práce, a to aj napriek tomu, že obsahovo táto problematika presahuje rámec 

činnosť Ministerstva práce a zasahuje do kompetencií množstva ďalších ústredných orgánov 

štátnej správy ako Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky atď. 

Organizačné poňatie výkonu štátnej správy na úseku sociálnej ekonomiky 

Už spomínané organizačné vymedzenie štátnej správy nám dáva odpoveď nato, ktorý 

subjekt štátnej správy má z funkčného hľadiska udelené kompetencie v tej danej oblasti štátnej 

správy. 

 Základom pre vytvorenie schémy štátnej správy je identifikácia tzv. spravujúcich 

subjektov, t.j. subjekty, ktorých základnou úlohou je správa vecí verejných (štátnych). 

 Základným spravujúcim subjektom verejnej správy je štát samotný a tá časť verejnej 

správy v organizačnom ponímaní, ktorú reprezentujú súčasti štátneho mechanizmu, sa nazýva 

štátna správa. 

 Spravujúcimi subjektmi územnej samosprávy sú Obce a VÚC. 

 Akýkoľvek úsek štátnej správy spadá pod výkonnú moc štátu, ktorá je vykonávaná 

Vládou SR, Ústrednými orgánmi štátnej správy a Miestnymi orgánmi štátnej správy. 

 Veľmi dôležitým aspektom vnímania výkonu štátnej správy na konkrétnom úseku vecí 

verejných je to, že štátna správa môže byť vykonáva ako originálna alebo prenesená. Originálna 

štátna správa je realizovaná štátnymi orgánmi a prenesený výkon štátnej správy zasa inými nato 

splnomocnenými subjektmi (napr. orgány územnej samosprávy, záujmovej samosprávy a pod.). 

 Z pohľadu štátnej správy na úseku sociálnej ekonomiky tak v zmysle právnych 

predpisov môžeme rozoznávať jednak originálny výkon štátnej správy (Ministerstvo práce) ako 

aj prenesený výkon štátnej správy (napr. Obce a VÚC) . 

 Pôsobnosť orgánov štátnej správy môže byť v Slovenskej republike upravená: 

a) všeobecne (resp. generálne) v zákone, ktorým sa príslušný orgán štátnej 
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správy zriaďuje, resp. kreuje; 

b) v kompetenčnom zákone s taxatívnym uvedením kompetencií určitých 

kategórií orgánov štátnej správy alebo 

c) individuálne v osobitnom zákone, v ktorom sa príslušnému orgánu štátnej 

správy zveruje konkrétna alebo špecifická kompetencia v určitej oblasti. 

Organizačná štruktúra štátnej správy na úseku sociálnej ekonomiky: 

1. Ministerstvo práce na základe splnomocňovacieho ustanovenia §15 ods. 1 písm. 

i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy. 

2. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (napr. na úseku vypracúvania a 

realizovania národných projektov v oblasti sociálnej ekonomiky). 

3. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ( napr. v otázkach poskytovania 

príspevkov integračnému podniku a kompenzačných príspevkov integračnému 

podniku a iných foriem príspevkov). 

4. Ostatné orgány štátnej správy v ktorých kompetencii sú otázky poskytovania 

rôznych foriem podpory na fungovanie sociálnych podnikov. 

Ministerstvo práce: 

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku sociálnej ekonomiky je Ministerstvo práce. 

Toto splnomocnenie mu prináleží na základe §15 ods. 1 písm. i) zákona č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Keďže v tomto prípade ide len 

o splnomocňovanie ustanovenie, tak na to, aby Ministerstvo práce mohlo vykonávať štátnu 

správu na tomto úseku, je nutné prijať osobitný právny predpis so silou zákona, resp. 

podzákonný predpis, ktorý stanoví konkrétne úlohy a kompetencie Ministerstva práce na tomto 

úseku. Týmto osobitným zákonom je zákon č. 112/2018 Z. z.  

V zmysle §25 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. vykonáva štátnu správu na úseku sociálnej 

ekonomiky Ministerstvo práce. 

§25 zákona č. 112/2018 Z. z. Ministerstvo práce zmocňuje na výkon viacerých 

kompetencií na úseku sociálnej ekonomiky: 

- Zastrešenie priebehu konania o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku s 

tým, že Ministerstvu práce zákon priznáva všetky kompetencie týkajúce sa konania, od 

preberania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, cez samotné 

konanie o priznanie štatútu až po kompetencie súvisiace s konaním o zrušení štatútu 

registrovaného sociálneho podniku,  
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- Priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a najvyššej 

strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a konanie s tým spojené. Ministerstvo 

práce má zároveň kompetenciu zrušiť týmto subjektom ich postavenie, 

- Ministerstvo práce má zároveň kompetencie a právomoci aj na úseku ukladania pokút 

sociálnemu podniku alebo registrovanému sociálnemu podniku a organizácií sektora 

sociálnej ekonomiky za porušovanie povinností vyplývajúcich pre tieto subjektu zo 

zákona č. 112/2018 Z. z., 

- Ďalšou z celého radu kompetencií Ministerstva práce na úseku sociálnej ekonomiky je 

to, že Ministerstvo práce vedie register sociálnych podnikov, zapisuje do tohto registra 

zákonom stanovené údaje a rovnako tieto údaje aj bezplatne zverejňuje na informačné 

účely, resp. ich poskytuje orgánom štátnej správy, súdom, obciam a vyšším územným 

celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, 

ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov, iným členským štátom 

alebo iným štátom, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, 

- rovnako ako pri registri sociálnych podnikov Ministerstvu práce je priznaná 

kompetencia aj v prípade vedenia osobitného zoznamu organizácií sektora sociálnej 

ekonomiky a zverejňuje ho na svojom webovom sídle, 

- Ministerstvo práce z titulu ústredného orgánu štátnej správy na úseku sociálnej 

ekonomiky je zároveň oprávnené na výkon kontroly dodržiavania povinností podľa 

zákona č. 112/2018 Z. z., čo je bezprostredne spojené s jej kompetenciou na úseku 

správno-právneho trestania sociálnych podnikov, registrovaných sociálnych podnikov 

a strešných organizácií sociálnej ekonomiky, pričom túto kontrolu realizuje a vykonáva 

podľa postupov a pravidiel kontrolnej činnosť v štátnej správe podľa druhej časti zákona 

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.  

- Ministerstvo práce okrem vyššie uvedených právomocí kontroluje výročné správy 

registrovaných sociálnych podnikov, ktoré tieto majú povinnosť každoročne ukladať do 

verejnej časti registra účtovných závierok a pri nesplnení tejto povinnosti má právomoc 

ukladať registrovaným sociálnym podnikom pokuty, 

- Ministerstvo ďalej zabezpečuje bezplatné poradenstvo pri príprave projektu činnosti 

registrovaného sociálneho podniku, príprave žiadosti o investičnú pomoc alebo 

kompenzačnú pomoc a bezplatné poradenstvo o iných možnostiach podpory podľa 

tohto zákona alebo osobitných predpisov  (v súčasnosti je táto kompetencia čiastočne 

realizovaná Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Slovenskej republiky v rámci národného projektu „Inštitút sociálnej ekonomiky“), 

pričom mu zákon zároveň ukladá povinnosť aby túto kompetenciu zabezpečoval 

spôsobom, že poradenská aj vzdelávacia činnosť Ministerstva práce bude zabezpečená 

pre každé jedno krajské mesto v Slovenskej republiky, čo sa realizuje prostredníctvom 

budovania tzv. regionálnych centier sociálnej ekonomiky, 

- Tak ako aj v prípade iných ústredných orgánov štátnej správy na iných úsekoch štátnej 

správy, má aj Ministerstvo práce povinnosť, resp. kompetenciu vydávať metodické 

usmernenia k uplatňovaniu zákona č. 112/2018 Z. z. a osobitných predpisov v jeho 

pôsobnosti týkajúcich sa sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov a zabezpečuje v 

tejto oblasti aj vzdelávanie, 

- Prostredníctvom ostatnej novely zákona č. 112/2018 Z. z. sa do paragrafového znenia 

zákona dostala ďalšia z úloh, ktoré Ministerstvo práce na úseku sociálnej ekonomiky 

zabezpečuje a je ňou kompetencia na úseku správy informačného systému sociálnej 

ekonomiky. V zmysle tejto povinnosti Ministerstvo práce spravuje previazanú databázu 

aktuálnych zdrojov dát, koncepčnej činnosti a elektronického výkonu pôsobnosti 

príslušných orgánov verejnej moci v oblasti sociálnej ekonomiky, 

- Rovnako ako predchádzajúca kompetencia, sa ostatnou novelou zákona č. 112/2018 Z. 

z. na Ministerstvo práce preniesla kompetencia na úseku vypracovávania a realizovania 

národných projektov v oblasti sociálnej ekonomiky. 

Organizácie sektora sociálnej ekonomiky 

 V rámci výkonu štátnej správy na úseku sociálnej ekonomiky sa do IV. Časti zákona č. 

112/2018 Z. z. dostali ustanovenia o tzv. Organizáciách sektora sociálnej ekonomiky, ktorých 

podstata tkvie v uplatňovaní práva na združovanie sa subjektov sociálnej ekonomiky v tzv. 

strešných organizáciách. 

 Myšlienka umožniť zakladanie strešných organizácií sektora sociálnej ekonomiky 

vychádza z tradície existencie sociálnych partnerov v rámci kolektívnych pracovnoprávnych 

vzťahov, ktorých úlohou je ochrana a zabezpečovanie záujmov svojich členov v rámci 

kolektívneho vyjednávania a trojstranných rokovaní na tzv. tripartite.  Zákon č. 112/2018 vo 

svojom ustanovení § 26 umožňuje aby si subjekty sociálnej ekonomiky  vytvárali strešné 

organizácie sektora sociálnej ekonomiky ako reprezentatívnych združení subjektov sociálnej 

ekonomiky po splnení zákonom ustanovených podmienok. Strešné organizácie sektora 

sociálnej ekonomiky budú môcť žiadateľom vydávať osvedčenie o tom, že spĺňajú podmienky 

na priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku podľa § 6 ods. 1 písm. a) a e), pričom 
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ministerstvo bude pri rozhodovaní o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku na toto 

osvedčenie prihliadať. 

 Zákon zároveň ustanovuje podmienky, ktoré je potrebné splniť aby organizácia mohla 

Ministerstvo požiadať o priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky, 

s tým že musí splniť nasledujúce podmienky: jej členmi je najmenej 30 % z registrovaných 

sociálnych podnikov dosahujúcich merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej 

spoločensky prospešnej služby alebo celkový počet zamestnancov jej členov predstavuje 

najmenej 30 % z celkového počtu zamestnancov registrovaných sociálnych podnikov 

dosahujúcich merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky 

prospešnej služby; najmenej 50 % jej členov tvoria registrované sociálne podniky; jedným z jej 

cieľov zakotvených v základnom dokumente je reprezentovať registrované sociálne podniky; 

jej nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti zrušené postavenie strešnej organizácie 

sektora sociálnej ekonomiky. Pre prípad ak nejaká organizácia chcela požiadať o priznanie 

postavenia najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky, tak musí združovať viac 

ako 50 % strešných organizácii sektora sociálnej ekonomiky, ktoré spolu združujú najmenej 30 

% všetkých registrovaných sociálnych podnikov. 

 Čo sa týka samotného konania o priznanie postavenia strešnej organizácie sektora 

sociálnej ekonomiky, tak zákon v tomto prípade upravuje len základné pravidlá konania s tým, 

že toto konanie začína vždy na návrh organizácie, ktorý sa podáva v elektronickej podobe 

prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej 

ekonomiky, ktorý musí spĺňať podmienky podľa §26 ods. 2 alebo 3 zákona č. 112/2018 Z. z. 

ako aj to, že konanie sa končí priznaním alebo nepriznaním postavenia strešnej organizácie 

sektora sociálnej ekonomiky, pričom rozhodnutie o priznaní sa nevyhotovuje, ale Ministerstvo 

práce vyhotovuje Osvedčenie o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej 

ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky. 

 Tak ako zákon č. 112/2018 Z. z. upravuje konanie o priznanie postavenia strešnej 

organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej 

ekonomiky, rovnako upravuje aj podmienky za ktorých Ministerstvo práce zruší organizácií 

sektora sociálnej politiky jej postavenie strešnej organizácie a to za predpokladu, že táto 

organizácia prestane spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 2 alebo 3 zákona č. 112/2018 Z. z., 

resp. viac ako 20 % žiadateľov o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, ktorým 

bolo organizáciou sektora sociálnej ekonomiky vydané osvedčenie o splnení podmienok na 

registráciu sociálneho podniku, tieto podmienky nespĺňa alebo im bol zrušený štatút sociálneho 

podniku z dôvodu porušenia týchto podmienok, alebo vydala žiadateľovi o priznanie štatútu 
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registrovaného sociálneho podniku osvedčenie o splnení podmienok na registráciu sociálneho  

podniku, hoci vedela, že žiadateľ tieto podmienky nespĺňal. 

 Zákon č. 112/2018 Z. z. v §26 ods. 7 dáva strešným organizáciám sektora sociálnej 

ekonomiky významné oprávnenie a to vydávať žiadateľom o priznanie štatútu registrovaného 

sociálneho podniku na základe jeho žiadosti osvedčenie o tom, že spĺňa podmienky na 

registráciu, pričom pri následnom konaní o registrácií na Ministerstve práce, Ministerstvo práce 

na toto osvedčenie prihliada. „Princíp osvedčenia vychádza z myšlienky, že najlepším 

posudzovateľom toho, či skutočne ide o sociálny podnik, sú existujúce sociálne podniky. Ide 

teda o „kolegiálne posudzovanie“ (peer review), ako funguje v zahraničí. Nejde o prenesenie 

zodpovednosti štátu, keďže osvedčenie nenahrádza samostatný proces posudzovania zo strany 

ministerstva v konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Predstavuje však 

spôsob, ako tento proces pre žiadateľa i pre štát uľahčiť – ak existujúce sociálne podniky 

potvrdia, že považujú žiadateľa za dôveryhodný sociálny podnik, je vysoká pravdepodobnosť, 

že ním skutočne je/bude.“  

Organizácie sektora sociálnej ekonomiky sú oprávnené byť prijímateľmi príspevkov na účely 

podpory jej nehospodárskej činnosti a to zo strany Ministerstva práce alebo iných ústredných 

orgánov štátnej správy v rámci špecializovaných programov. Financovanie organizácií sektora 

sociálnej ekonomiky je okrem uvedených príspevkov zabezpečené možnosťou získania 

finančných prostriedkov prostredníctvom členských príspevkov jej členov (t.j. ostatných 

sociálnych podnikov) ako aj peňažnou odplatou v dohodnutej výške za vydanie osvedčenia 

sociálnym podnikom, že spĺňajú podmienky na registráciu podľa §26 ods. 7 zákona č. 112/2018 

Z. z. 

Register sociálnych partnerov 

 Pre lepšiu identifikáciu subjektov sociálnej ekonomiky ako aj na štatistické účely bol 

zákonom č. 112/2018 Z. z. zriadený tzv. register sociálnych podnikov. V zásade ide o obdobné 

registre ako už v súčasnosti existujú napr. pri evidovaní odborových organizácií, registre 

neziskových organizácií, občianskych združení atď. 

 Register sociálnych podnikov slúži teda ako zberňa všetkých relevantných údajov o 

sociálnych podnikoch za účelom ich evidencie, lepšej identifikácie ako aj štatistiky. Register 

sociálnych podnikov je verejný zoznam, na ktorého vedenie je oprávnené Ministerstvo práce. 

 Údaje ktoré sa zapisujú do registra sociálnych partnerov sú základné údaje, na základe 

ktorých je možné subjekt neomylne identifikovať. Medzi tieto údaje §27 od. 2 zákona č. 

112/2018 Z. z. radí: 
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a) obchodné meno a adresa prevádzkarne (len ak je zriadená), pričom ak ide o právnickú 

osobu, tak pri nej sa zapisuje aj sídlo a pri fyzickej osobe podnikateľovi, ktorý je 

zamestnávateľom aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto 

podnikania, 

b) IČO – identifikačné číslo sociálneho subjektu, 

c) Predmet podnikania alebo hospodárskej činnosti, 

d) Merateľný pozitívny vplyv, 

e) percentuálna časť zisku, ktorú sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje použiť na 

dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, 

f) právna forma (t.j. či ide o obchodnú spoločnosť, družstvo, neziskovú organizáciu, 

občianske združenie atď.), 

g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto 

fyzická osoba koná v mene registrovaného sociálneho podniku a s uvedením dňa vzniku 

funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie, 

h) konečný užívateľ výhod (Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá 

skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo 

združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú 

svoju činnosť alebo obchod), 

i) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty. 

Okrem zapísania zákonom stanovených údajov má ministerstvo práce povinnosť 

bezodkladne zapisovať aj akékoľvek zmeny v zapisovaných údajoch, resp. zánik zapisovaných 

údajov, pričom Ministerstvo práce pri získavaní zmenených údajov z úradnej povinnosti má 

primerane postupovať podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov. 

Zákon Ministerstvu práce zároveň uložil povinnosť tento register sociálnych podnikov 

a údaje v ňom uvedené zverejňovať na svojej webovej stránke, samozrejme okrem údajov, ktoré 

sú definované ako osobné údaje a to dátumy narodenia a rodné čísla.   

§27 zákona č. 112/2018 Z. z. zároveň upravuje aj postup sprístupňovania údajov 

obsiahnutých v registri orgánom štátnej správy, súdom, obciam a vyšším územným celkom,  

iným orgánom verejnej moci a ďalším subjektom. Túto povinnosť musí Ministerstvo práce 

vykonávať bezodplatne a rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov. 

Informačný systém sociálnej ekonomiky 
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 Jednou z noviel zákona č. 112/2018 Z. z. sa do paragrafového znenia zákona dostala 

novinka v podobe zriadenia informačného systému sociálnej ekonomiky ako databázového 

informačného systému, ktorého cieľom je vytvorenie previazanej databázy aktuálnych zdrojov 

dát, koncepčnej činnosti a elektronického výkonu pôsobnosti príslušných orgánov verejnej 

moci v oblasti sociálnej ekonomiky. 

 V zmysle §27a ods. 1 zákona č. 112/2018 je informačný systém sociálnej ekonomiky 

informačný systém verejnej správy,  čiže informačný systém v pôsobnosti správcu podporujúci 

služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme alebo verejné služby a to na úseku práce, 

sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnej ekonomiky. Ministerstvo práce spracúva osobné 

údaje o fyzickej osobe vedenej v informačnom systéme sociálnej ekonomiky v rozsahu 

uvedenom v odseku 5 a § 27 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z., čiže osobné údaje o zamestnancoch 

integračného podniku ako meno, priezvisko a titul, adresa trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu, rodné číslo atď. ako aj údaje, ktoré sa zapisujú do registra sociálnych podnikov ako 

obchodné meno registrovaného sociálneho podniku, IČO atď. 

 Zákon č. 112/2018 Z. z. v 27a ods. 2 presne vymedzuje evidencie akých údajov a čoho 

budú súčasťou previazanej databázy v rámci informačného systému sociálnej ekonomiky. V 

zmysle príslušného ustanovenia budú súčasťou:  

- evidencia žiadostí o štatút registrovaného sociálneho podniku, pričom táto evidencia 

obsahuje spolu so žiadosťou aj prílohu k žiadosti o štatút registrovaného sociálneho podniku, 

- evidencia žiadostí o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky, 

pričom obsahuje údaje zo žiadosti o priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej 

ekonomiky a údaje zo žiadosti o priznanie postavenia hlavnej strešnej organizácie sektora 

sociálnej ekonomiky a prílohy k týmto žiadostiam, 

- register sociálnych podnikov, 

- evidencia zamestnancov integračných podnikov, a údajov o nich ako meno, priezvisko 

a titul, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, a 

dátum narodenia, dohodnutý rozsah pracovného času, dátum vzniku pracovného pomeru a 

dátum skončenia alebo zániku pracovného pomeru, druh vykonávanej pracovnej činnosti podľa 

štatistickej klasifikácie zamestnaní, určenie znevýhodnenia podľa § 2 ods. 5 a určenie 

zraniteľnosti podľa § 2 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z. 

- evidencia ekonomickej činnosti registrovaných sociálnych podnikov, 

- evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona, 

t.j. údaje o poskytnutej investičnej pomoci, kompenzačnej pomoci alebo údaje o pomoci na 

podporu dopytu vrátane evidencie servisných poukážok. 
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- evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov, ktorá obsahuje všetky 

relevantné údaje o uložených pokutách v súvislosti s uplatňovaním ustanovení zákona č. 

112/2018 Z. z. 

Východiskom na sledovanie a vyhodnocovanie skutkového stavu v oblasti sociálnej 

ekonomiky bude detailnejší prístup a získavanie informácií o žiadateľoch o štatút sociálneho 

podniku, ďalších podstatných informácií, ktoré budú dôležité pre udelenie štatútu, ako aj pri 

následnej kontrole plnenia podmienok podľa tohto zákona už registrovaným sociálnym 

podnikom. 

Zavedením informačného systému zákonodarca predpokladá zefektívnenie systému 

podávania žiadosti a súvisiacich príloh a vedenia jednotlivých evidencii.  

 Predposlednou novelou zákona č. 112/2018 Z. z. sa do paragrafového znenia dostalo 

nové ustanovenie §27b, v rámci ktorého sa zavádzajú lehoty plnenia jednotlivých podmienok 

kedy registrovaný sociálny podnik oznamuje zmenu údajov, ktoré nastanú a rovnako jednotlivé 

orgány štátnej správy, ktoré vykonali nejaký administratívny alebo finančný úkon ohľadne 

registrovaného sociálneho podniku, to oznámia v informačnom systéme sociálnej ekonomiky. 

 Zákonom požadované údaje sa do informačného systému sociálnej ekonomiky zadávajú 

na základe elektronického formulára zaslaného do informačného systému, ktorý prevádzkuje 

Ministerstvo práce. Ide o tieto údaje: 

- registrovaný sociálny podnik údaje podľa §27a ods. 2 písm. e) a odseku 3 do desiatich 

dní odo dňa, keď nastala zmena týchto údajov, 

- integračný podnik údaje podľa §27a ods. 5 do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena 

týchto údajov, 

- organizácia sektora sociálnej ekonomiky údaje podľa §27a ods. 4 do desiatich dní odo 

dňa, keď nastala zmena týchto údajov, 

- iné ministerstvo, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, obec a vyšší územný celok 

údaje podľa §27a ods. 6 písm. a) a b), 

- úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec a vyšší územný celok údaje podľa §27a ods. 

6 písm. c). 

Pri výpočte týchto údajov znenie v podstate kopíruje informácie, ktoré sú subjekty 

povinné uverejňovať v informačnom systéme sociálnej ekonomiky podľa §27a zákona č. 

112/2018 z. z. 

 Zákonodarca v prípade povinnosti dodržať lehoty na poskytnutie údajov do 

informačného systému sociálnej ekonomiky počíta aj s možnosťou, že systém by nemusel byť 

funkčný, resp. by mohlo dôjsť k prerušeniu prevádzky systému. V takom prípade sa lehota na 
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nahratie informácií do systému bude považovať za zachovanú, ak budú tieto informácie nahraté 

najneskôr do piatich dní odo dňa obnovenia prevádzky informačného systému sociálnej 

ekonomiky. 

 Informačný systém sociálnej ekonomiky ako databáza údajov subjektov sociálnej 

ekonomiky je prevádzkovaná Ministerstvom práce a je zo zákona (§27b ods. 3 zákona č. 

112/2018 Z. z.) bezplatná, resp. Ministerstvo práce má zo zákona povinnosť poskytovať údaje 

z informačného systému sociálnej ekonomiky registrovaným sociálnym podnikom, 

organizáciám sektora sociálnej ekonomiky, iným ministerstvám, Ústrediu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, obciam a vyšším územným celkom 

bezplatne. 

Pokuty 

 Zákon č. 112/2018 Z. z. upravuje vo svojich ustanoveniach aj tzv. 

administratívnoprávne trestanie, t.j. sankcionovanie subjektov sociálnej ekonomiky za 

porušovanie povinností, ktoré im na základe tohto zákona boli uložené. 

 Správne delikty, ktorých úprava sa nachádza v §28 zákona č. 112/2018 Z. z., je možné 

rozdeliť podľa subjektov, ktorým hrozí sankcionovanie za takýto delikt na pokuty uložené 

registrovanému sociálnemu podniku, organizácii sektora sociálnej ekonomiky a sociálnemu 

podniku, ktorý nezákonne používa označenie “registrovaný sociálny podnik“ alebo „r.s.p.“ 

 Medzi jednotlivé povinnosti registrovaného sociálneho podniku, ktorých porušenie 

môže byť alebo musí byť sankcionované patria: 

1. porušenie zákazu splynutia alebo zlúčenia registrovaného sociálneho podniku so 

subjektom, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom alebo rozdelenie 

registrovaného sociálneho podniku je možné zrealizovať len na tie osoby, na ktoré 

prechádza jeho imanie, ktoré sú tiež registrovanými sociálnymi podnikmi. 

2. opakované porušenie pravidiel pri voľbe alebo vymenovaní členov poradného výboru, 

pričom toto konanie by bolo v rozpore so zákonom resp. nebolo by zo strany sociálneho 

podniku zabezpečené transparentné a spravodlivé vytváranie poradného výboru 

umožňujúce zapojenie priamo zainteresovaných osôb na výbere členov poradného 

výboru a kandidovaní za člena poradného výboru, a to bez zásahov zo strany 

registrovaného sociálneho podniku alebo jeho orgánov do procesu voľby alebo 

vymenovania, 

3. vykonávanie činnosti, na ktorú bola poskytnutá podpora, v rozpore s pravidlom 

napĺňania PSV prostredníctvom SPS na území Slovenska, 
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4. porušenie povinností zakotvených v §24 od. 2 až 12 Zákona č. 112/2018 Z. z., ktoré 

však platia len pre registrovaný sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá podpora vo 

forme dotácie, podmienečne vratného finančného príspevku, nenávratného finančného 

príspevku alebo pomoci na podporu dopytu alebo ktorému boli poskytnuté iné 

nenávratné verejné prostriedky podľa osobitných predpisov, 

V zmienených prípadoch ide o ex offo povinnosť Ministerstva práce, kedy jej zákon 

ukladá povinnosť uložiť pokutu registrovanému sociálnemu podniku. Uloženie pokuty 

nie je možnosťou Ministerstva ale povinnosťou, okrem zákonom stanovených 

výnimiek.  

Výška pokuty je v týchto prípadoch stanovená v rámci správnej úvahy Ministerstva 

práce v rozmedzí od 1.000,- Eur do 10.000,- Eur, pričom pri určovaní konkrétnej výšky 

pokuty musí Ministerstvo práce prihliadať najmä na povahu, závažnosť, spôsob a 

následky porušenia povinnosti, ako aj na opakované zistenie toho istého nedostatku. 

5. neoznámenie zmeny skutočností súvisiacich s plnením povinnosti registrovaného 

sociálneho podniku podľa §6 ods. 1 písm. a) do 10 dní odo dňa zmien ministerstvu práce 

zmeny v písomnej forme, 

6. neuloženie výročnej správy registrovaného sociálneho podniku do verejnej časti registra 

účtovných závierok najneskôr do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka, 

7. možnosť uloženia pokuty registrovanému sociálnemu podniku, ktorý poruší iné ako 

vyššie uvedené povinností, vyplývajúce mu zo Zákona č. 112/2018 Z. z. a ostatných 

osobitných predpisov súvisiacich z jeho činnosťou ako registrovaného sociálneho 

podniku a to vo výške od 100 eur do 1 000 eur , 

V uvedených prípadoch má Ministerstvo práce povinnosť uložiť pokutu (v prípade bodu 

7. má iba možnosť uložiť pokutu nie povinnosť) s tým, že maximálna výška pokuty 

môže byť 1.000,- Eur. 

Medzi ďalšie správne delikty na úseky sociálnej ekonomiky patria porušenia 

nasledujúcich povinností: 

8. Uloženie pokuty organizácii sektora sociálnej ekonomiky vo výške od 1 000 eur do 

10 000 eur, ak vydá osvedčenie o tom, že spĺňa podmienky na registráciu sociálneho 

podniku v rozpore so skutočným stavom, ktorý poznala alebo musela poznať, 

9. Uloženie pokuty tomu, kto nie je registrovaným sociálnym podnikom a používa vo 

svojej činnosti alebo v spojení so svojím názvom označenie „registrovaný sociálny 

podnik“ alebo skratku „r. s. p.“, a to vo výške od 100 eur do 1 000 eur. 
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Najvýznamnejšou črtou sankcionovania podľa §28 zákona č. 112/2018 je tzv. správna 

úvaha, t.j. možnosť správneho orgánu (Ministerstva práce) sa rozhodnúť v akej výške 

porušovateľovi povinnosti pokutu uloží, resp. či vôbec uloží pokutu. V zmysle §27 ods. 7 

zákona č. 112/2018 Z. z. má totiž Ministerstvo práce pri rozhodovaní o výške pokuty v rámci 

správnej úvahy povinnosť prihliadať najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia 

povinnosti, ako aj na opakované zistenie toho istého nedostatku. Od uloženia pokuty 

Ministerstvo práce môže dokonca upustiť, ak s prihliadnutím na skutkové okolnosti porušenia 

povinností  postačí k náprave protiprávneho stavu samotné prejednanie správneho deliktu. 

Aj v prípade správneho trestania za správne delikty podľa zákona č. 112/2018 Z. z. platí 

trestná zásada „ne bis in idem“, čo v kontexte zákona č. 112/2018 Z. z. znamená, že pokutu za 

správny delikt Ministerstvo nemôže uložiť vtedy, ak za to isté porušenie už bola uložená pokuta 

iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov. 

4.4.3 Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v rámci sociálnej ekonomiky 

1Ako sme už uviedli v predchádzajúcich častiach tejto podkapitoly, prostredníctvom 

subjektov sociálnej ekonomiky sa realizuje pozitívny sociálny vplyv buď v prospech verejného 

záujmu alebo záujmu spojeného s určitou zadefinovanou komunitou. Tento pozitívny sociálny 

vplyv je možné realizovať mnohými spôsobmi a to prostredníctvom napĺňania spoločensky 

prospešných služieb vymedzených v §2 ods. 4 zákona o SE. Jednou zo spoločensky 

prospešných služieb je aj napĺňanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

V prípade, že sa sociálny podniky rozhodne napĺňať pozitívny sociálny vplyv práve 

prostredníctvom tejto spoločensky prospešnej služby, tak ide o tzv. integračný sociálny podnik, 

t.j. sociálny podnik, ktorého hlavným cieľom je podpora zamestnanosti prostredníctvom 

zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, t.j. aj osôb zdravotne 

postihnutých. Na druhej strane je treba dodať, že prax ukázala, že existujúce integračné podniky 

sa pri zamestnávaní tohto typu osôb zameriavajú najmä práve na zdravotne postihnuté osoby. 

Integračný sociálny podnik 

Integračný sociálny podnik je tým typom sociálneho podniku, ktorý sa vyslovene 

zameriava na to, aby prostredníctvom zamestnávania vybraných druhov osôb, týmto pomohol 

sa uplatniť na trhu práce a to tak, že im vytvorí podmienky na uplatnenie sa v práci aj napriek 

ich znevýhodneniu, resp. dôvodom, pre ktoré sa považujú za zraniteľné. Pozitívny sociálny 

vplyv sociálny podnik napĺňa vytvorením pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie a zabezpečením ich príjmu výrobou a predajom výrobkov alebo poskytovaním 

služieb. Cieľom integračného sociálneho podniku  je to, aby zamestnanci získali zručnosti v 
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remeselných povolaniach, poskytovaní služieb a pod., aby rozvíjali svoje osobnostné 

predpoklady a vžili sa s poznaním zamestnania, aby chápali dodržiavanie pravidiel.  

V neposlednom rade aby zamestnancov naučili pravidlám lojality voči zamestnávateľovi, čo 

im koniec koncov má možnosť otvoriť dvere na pracovnom trhu v budúcnosti. „V ideálnom 

prípade je lojalita zamestnancov dosiahnutá najmä priaznivými pracovnými podmienkami, 

víziou zamestnávateľa, s ktorou sa zamestnanci stotožňujú, a mzdovým ohodnotením 

zodpovedajúcim očakávaniu zamestnancov.“351 

Integračný sociálny podnik tak rieši nezamestnanosť  a skvalitňovanie služieb pre 

obyvateľov obce a mikro alebo aj makroregiónu. 

 V prípade, že chce sociálne podnik získať štatút integračného sociálneho podniku musí 

spĺňať podmienku tzv. povinného podielu zamestnávania zraniteľných alebo znevýhodnených 

osôb v integračnom podniku. 

 V zmysle §12 ods. 2 zákona o SE sa sociálny podnik bude považovať za integračný 

sociálny podnik v prípade, že „zamestnáva najmenej 30 % znevýhodnených osôb z celkového 

počtu zamestnancov alebo najmenej 30 % zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov 

alebo najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu 

zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného 

týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b) 

(poznámka autorov) zákona o SE, najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného 

pracovného času. Na účely dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sa ako znevýhodnená 

osoba alebo zraniteľná osoba započítava tá istá fyzická osoba najviac v dvoch registrovaných 

sociálnych podnikoch.“352 

 Do „celkového počtu zamestnancov“ z ktorého sa počíta 30%-ne povinný podiel 

zamestnávania sa z radov bežných zamestnancov započítavajú všetci, ktorí vykonávajú prácu 

v pracovnom pomere bez ohľadu na rozsah ich pracovného úväzku. Zamestnanci pracujúci na 

niektorú z dohôd o právach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa do celkového počtu 

zamestnancov nezapočítavajú. 

 V prípade splnenia podmienky zamestnávania zraniteľných a znevýhodnených osôb 

integračným podnikom je treba mať na mysli aj to, že aby bola podmienka zamestnávania 

splnená, je potrebné zamestnávať zraniteľné alebo znevýhodnené osoby v pracovnom pomere 

 
351 In: Rak, P.: Lojalita  zamestnanca. In: Bratislavské právnické fórum 2022: RAISON D´ÊTRE 

PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU - 100 ROKOV 

VÝVOJA A VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 

Právnická fakulta, 2022. 125 s. ISBN 978-80-7160-664-2. 
352 §12 ods. 2 zákona o SE. 
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v rozsahu minimálne 50% ustanoveného týždenného pracovného času (tzv. minimálne 50%-ný 

úväzok) a v prípade znevýhodnených osôb podľa § 2 ods. 5 písm. b) Zákona o SE v rozsahu 

minimálne štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času. K uvedenému je však dôležité 

doplniť aj to, že aj napriek tomu, že by si zamestnanec čerpal pracovné voľno alebo 

ospravedlnenú absenciu v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce , bude sa rátať do 

povinného podielu zamestnávaných zraniteľných a znevýhodnených osôb. Pozor však na 

situáciu, ak namiesto zamestnanca, ktorý je dlhodobo napr. na materskej alebo rodičovskej 

dovolenke či PN a pod. sociálny podnik prijme do pracovného pomeru na dobu určitú, t.j. na 

dobu zastupovania takéhoto zamestnanca, ďalšieho zamestnanca. Prijatím ďalšieho 

zamestnanca sa totiž navýši celkový počet zamestnancov integračného sociálneho podniku a s 

ním sa môže navýšiť počet zamestnancov v rámci povinného podielu podľa § 12 ods. 2 Zákona 

o SE. 

4.4.4 Podpora sociálnych podnikov zo strany štátu a orgánov samosprávy 

V prechádzajúcich častiach tejto podkapitoly sme poukázali na fakt, že práve sociálna 

ekonomika a sociálne podnikanie sú jedným z právne uchopiteľných a v praxi veľmi efektívne 

realizovateľných možností ako bojovať s nedostatočnou zamestnanosťou aj zdravotne 

postihnutých osôb a s ich slabým začlenením do pracovných kolektívov či nedostatočnými 

pracovnými návykmi. 

 Fungovanie a životaschopnosť každého podniku v trhovom hospodárstve závisí nielen 

na ochote jeho zakladateľov a štatutárnych orgánov ho viesť a zveľaďovať, ale najmä na 

finančných prostriedkoch, resp. na inej peniazmi oceniteľnej hodnote, ktorú podnik vlastní, 

resp. ňou disponuje, či môže disponovať. 

V prípade sociálnych podnikov je pre ich životaschopnosť nevyhnutná podpora zo 

strany štátu, resp. štátnych orgánov, či orgánov verejnej správy všeobecne. Na druhej strane je 

treba poznamenať, že podpora zo strany štátu a orgánov verejnej správy je v tomto prípade viac 

než želaná, nakoľko cieľom každého registrovaného sociálneho podniku je dosahovať pozitívny 

sociálny vplyv a teda pozitívne spoločensky a sociálne pôsobiť na trhu, čiže je možné 

konštatovať, že cieľom sociálnych podnikov je prakticky pozitívne verejne pôsobiť. 

Trhová konkurencieschopnosť a schopnosť prežiť na trhu je pre akýkoľvek podnik 

smerodajná. Súkromné podniky, ktorých cieľom je dosahovať čo zisk a ten následne použiť na 

zveľaďovanie podniku a upevniť si tak miesto na konkurenčnom trhu, nemajú právnymi 

predpismi „zviazané ruky“ pri podnikaní, avšak sociálne podniky, ktorých cieľom je rovnako 

dosahovať zisk, však pri svojej hospodárskej činnosti už pociťujú „tvrdú ruku zákonodarcu“ v 
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tom, že im tento určuje pravidlá a obmedzuje ich v ich činnosti. Je preto viac než vhodné, že 

štát takéto podniky podporuje vo forme rôznych dotačných aj nedotačných foriem a tým im 

poskytuje možnosť etablovať sa a udržať sa na konkurenčnom trhu. 

Z tohto dôvodu nielen zákon č. 112/2018 Z. z. upravuje niektoré formy podpory činnost i 

registrovaných sociálnych podnikov ale aj množstvo osobitných právnych predpisov. 

Nástroje zo strany štátu na podporu fungovania registrovaných sociálnych podnikov je 

možné na základe uvedeného rozdeliť do dvoch kategórií a to na tie, ktorých pravidlá sú 

upravené v samotnom zákone č. 112/2018 Z. z. a tie, ktoré sú zakotvené a upravujú ich osobitné 

predpisy. 

Podpora sociálnych podnikov zo strany štátu podľa zákona o SE 

 Pomoc zo strany štátu na základe zákona o SE možno rozdeliť do viacerých kategórii 

a to v závislosti od toho o akú formu pomoci ide. V zásade je možné túto pomoc rozdeliť na: 

- Investičnú pomoc 

- Kompenzačnú pomoc 

- Pomoc na podporu dopytu a 

- Dotácie. 

Podľa toho, či sa pomoc poskytuje sociálnym podnikom priamo na základe ich žiadosti 

vo forme napr. finančného plnenia alebo nepriamo prostredníctvom rôznych možností, ktorých 

uplatnenie ich zvýhodní na podnikateľskom trhu oproti komerčným subjektom delíme túto 

pomoc na: 

- Priamu pomoc alebo  

- nepriamu pomoc. 

Medzi priame formy pomoci zaraďujeme napr. investičnú pomoc podľa §17 zákona 

o SE, kompenzačnú pomoc podľa §19 zákona o SE prípadne ešte dotácie. Na druhej strane 

medzi nepriame formy pomoci štátu radíme úľavu na dani z príjmov podľa § 30d zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje len na registrovaný sociálny podniky 

verejnoprospešného charakteru, predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota 

majetku alebo nájmu nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota nájmu nehnuteľnosti 

stanovená znaleckým posudkom,353 pomoci na podporu dopytu podľa §22 a 23 zákona o SE, 

možnosti uplatniť si tzv. zníženú sadzbu DPH podľa § 27 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

 
353 Napr. podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (§ 9a ods. 8 písm. f) a  § 9a ods. 9 písm. d)); Zákona č. 

446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov (§ 9a ods. 8 písm. f), § 9a ods. 9 p ísm. d)); a  Zákona č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu)  

§ 8e písm. f), § 11 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 6 písm. g)) 
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z pridanej hodnoty, ďalej prostredníctvom tzv. vyhradených zákaziek podľa § 36a, § 108 ods. 

2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ďalej len „zákon o VO“), Uplatnenia 

výnimiek z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 12 písm. v) a § 1 ods. 13 

a) zákona o VO, povinnosti v najmenej 6% z verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko 

podľa § 10 ods. 7 a 8 a § 2 ods. 5 písm. p) Zákona o VO,  Podpory zo strany obcí, VÚC a štátu  

podľa osobitných predpisov a uplatnenia náhradného plnenia u integračných podnikov 

spôsobom vyhradenej zákazky podľa § 63 ods. 1 písm. d)  a § 64 a) zákona o SZ a § 36a,  § 108 

ods. 2 písm. a) zákona o VO. 

Investičná pomoc 

 Investičnou pomocou sa rozumie priama podpora investícii sociálneho podniku alebo 

prípravy projektu pre investíciu, resp. poradenských služieb, ktoré sociálny podnik využije 

z dôvodu prípravy projektov pre investície, samotnou investičnou pomocou. Poskytuje sa, 

okrem prípadu predaja alebo prenájmu nehnuteľností za nižšiu cenu, v peniazoch vo forme 

finančného nástroja, príspevku alebo dotácie. V zmysle zákona o SE sa investičná pomoc 

môže poskytnúť ako 

- návratná finančná pomoc, 

- kombinácia návratnej a nenávratnej finančnej pomoci, 

- podmienečne vratná finančný príspevok, 

- nenávratný finančný príspevok a 

- dotácia (iba v prospech registrovaných sociálnych podnikov). 

Investičná pomoc sa poskytuje na tzv. investičné náklady a to už vo výške najmenej 

10% z celkovej výšky investičných nákladov sociálneho podniku. Medzi tzv. investičné 

náklady sociálneho podniku môže sociálny podnik zaradiť napríklad náklady na kúpu 

dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku, mzdové náklady na pracovné miesta 

vytvorené v súvislosti s investíciami a prevádzkové náklady spojené s investičným projektom. 

Investičná pomoc sa poskytuje na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí investičnej 

pomoci so štátom, resp. štátnou inštitúciou, ktorá tieto prostriedky poskytuje (napr. 

Implementačná agentúra MPSVaR, MPSVaR ale aj ostatné ministerstvá prípade iné štátne 

inštitúcie. 

S ohľadom na zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb sociálnymi podnikmi, tak 

v tomto prípade je možné požiadať o poskytnutie investičnej pomoci v prípade, že integračný 

sociálny podnik vytvorí pracovné miesta s minimálne tzv. štvrtinovým úväzkom, t.j. že 

pracovné miesta budú obsadené zamestnancami so zdravotným postihnutím 
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s rozsahom týždenného pracovného času v pomere ¼ z ustanoveného týždenného pracovného 

času u zamestnávateľa, ktorým je integračný sociálny podnik. 

Kompenzačná pomoc 

 Kompenzačné pomoci sú formy pomoci sociálnym podnikom zo strany štátu, ktorými 

štát vyrovnáva – kompenzuje znevýhodnené postavenie sociálnych podnikov na 

podnikateľskom trhu v porovnaní s komerčnými podnikmi, ktorý realizujú svoju podnikateľskú 

činnosť za účelom dosahovania zisku. Napríklad ak integračný sociálny podnik zamestnáva 

zdravotne postihnuté osoby za účelom ich vzdelávania, naučenia pracovným návykom 

a podobne, čo je spojené s nižšou mierou produktivity v oblasti poskytovania služieb alebo 

výroby a predaja tovaru, alebo že „registrovaný sociálny podnik môže byť znevýhodnený oproti 

bežnému komerčnému podniku napríklad v dôsledku náročnejších vnútorných rozhodovacích 

procesov, ktoré vyplývajú zo zapojenia zamestnancov a ďalších zainteresovaných osôb do jeho 

správy,“354 je potom logické, že pokiaľ štát má na takomto zamestnávaní zdravotne 

postihnutých osôb záujem, mal by tieto znevýhodnenia pre sociálne podniky aspoň čiastočne 

vykompenzovať. 

 Zákon o SE v § 19 ods. 1 stanovuje situácie, ktoré ak nastanú, je možné sociálnym 

podnikom kompenzačnú pomoc. Ide o situácie, ktoré sme opísali v predchádzajúcom odseku, 

avšak pre úplnosť máme zato, že je potrebné ich uviesť všetky. Ide teda o situácie typické 

sociálne podniky, a tieto 

- v dôsledku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sú znevýhodnené oproti 

podnikateľom, ktorí obdobnú činnosť vykonávajú na účel dosiahnutia zisku, 

- s cieľom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu pôsobia na trhu, ktorý z dôvodu 

svojej nedostatočnej veľkosti, obmedzenej kúpnej sily alebo iných špecifík dlhodobo 

neumožňuje dosiahnuť vyrovnané hospodárenie pri preukázateľnom napĺňaní 

verejného záujmu alebo komunitného záujmu, 

- potrebujú vykompenzovať škody spôsobené prírodnou katastrofou (prírodnou 

katastrofou sa rozumie zemetrasenie, zosuv pôdy, povodeň, lavína, plošný požiar 

prírodného pôvodu alebo iná nepriaznivá prírodná udalosť za predpokladu, že je možný 

jej dostatočne presný opis), 

- potrebujú vykompenzovať negatívne následky spôsobené situáciou, ktorá bola 

dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

 
354 Pozri k tomu: Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu o SE. Dostupné online ku dňu 5.10.2022 na 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=447417 
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 Kompenzačná pomoc patrí napríklad aj sociálnym podnikom, ktoré už len z titulu, že sú 

sociálnymi podnikmi majú celkovo sťažené postavenie na podnikateľskom trhu, napr. 

s ohľadom na možnosť čerpania podnikateľských úverových produktov, poskytovania záruk či 

iného návratného finančného produktu. S takýmito typmi podnikov majú totiž bankové 

inštitúcie problém, resp. s nimi vôbec nerátajú, nevedia ich ani ohodnotiť a preto sú pre nich 

nefinacovateľné. „Finančné nástroje a s nimi kombinovaná podpora sú určené práve na to, aby 

ošetrili takéto zlyhanie trhu a medzeru vo financovaní vyplnili.“355 

 „Potreba kompenzačnej pomoci sa môže vzťahovať na situáciu, kedy zohľadňuje 

napríklad nedostatočnú kúpyschopnosť vybranej znevýhodnenej alebo zraniteľnej skupiny 

osôb, ku ktorej smerujú tovary alebo služby podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky. V 

situácii, kedy je pre danú komunitu životne dôležité, aby v nej takýto podnik i za sťažených 

ekonomických podmienok svoje tovary a služby poskytoval (ak túto funkciu nezabezpečuje štát 

alebo bežný trh) môže byť poskytnutie kompenzačnej pomoci zo strany štátu primerané. 

Kúpyschopnosť zákazníka je navyše častokrát kombinovaná obmedzenou veľkosťou trhu, ktorá 

tak bráni fungovaniu podniku v udržateľnom režime (pri dosiahnutí bodu zlomu), a na ktorom 

bežný komerčný podnikateľ, ktorý sleduje štandardný podnikateľský cieľ tvorby zisku, nemá 

záujem alebo dokonca nedokáže fungovať. Samozrejme, takáto situácia musí byť objektívne 

preukázateľná na to, aby kompenzačná pomoc mohla byť na tento účel poskytnutá, a bude na 

zvážení poskytovateľa, aby takúto pomoc priznal.“356 

 Formy kompenzačnej pomoci, tak ako je to aj pri investičnej pomoci, sú navzájom 

kombinovateľnými nástrojmi pomoci sociálnym podnikom, čo znamená, že sociálny podnik 

môže čerpať popri sebe viacero druhov kompenzačnej pomoci, napr. poberať vyrovnávacie 

príspevky a popritom čerpať aj prostriedky z návratného finančného nástroja a pod.  

 Kompenzačná pomoc sa poskytuje vo forme: 

- poskytovania finančných prostriedkov cez návratnú finančnú pomoc, 

- poskytovania finančných prostriedkov cez návratnú finančnú pomoc v kombinácii 

s nenávratnou finančnou pomocou,357 

- nenávratného finančného príspevku, 

 
355 Tamtiež. 
356 K tomu pozri: Výklad zákona o  sociálnej ekonomike a  sociálnych podnikoch s vybranými metodickými 

usmerneniami vrátane konkrétnych príkladov. Dostupné k  11.09.2022 online na 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-

vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf , s. 65. 
357 Podmienky poskytovania finančných nástrojov, či už ako investičnú alebo kompenzačnú pomoc definujú 

najmä zákon č. 323/2015 Z. z. o  finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Systém riadenia finančných nástrojov, ktorý 

vydal Koordinačný orgán pre finančné nástroje, t.j. Ministerstvo financií Slovenskej republiky.  
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- dotácie, 

- kompenzačného alebo 

- vyrovnávacieho príspevku.358 

S ohľadom nato, že najčastejšia forma kompenzačných pomocí integračným sociálnom 

podnikom, ktorý sú zamestnávateľmi zdravotne znevýhodnených zamestnancov, v súčasnosti 

spočíva v poskytovaní tzv. umiestňovacieho a vyrovnávacích príspevkov, budeme sa 

v nasledujúcej časti tejto podkapitoly venovať práve týmto typom príspevkov, ktorú majú 

povahu tzv. aktívnych opatrené na trhu práce a ostatnou novelou zákona o SZ boli zo zákona 

o SZ presunuté práve do zákona o SE. 

Umiestňovací príspevok 

 Účelom zavedenia umiestňovacieho príspevku je zvýšenie motivácie pre integračné 

podniky v snahe umiestniť znevýhodnenú osobu, ktorú zamestnáva, a ktorej ešte neuplynulo 

obdobie, počas ktorého sa považuje za znevýhodnenú osobu, na otvorený trh práce (nevzťahuje 

sa na osoby zraniteľné). Predmetným príspevkom sa zákon snaží primäť integračný podnik, aby 

bol účastný procesu umiestnenia svojho znevýhodneného pracovníka u zamestnávateľa na 

bežnom otvorenom trhu práce, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou tohto 

integračného podniku ani chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom. 

 O umiestňovací príspevok tak môžu iba integračné sociálne podniky, ktoré zamestnávali 

zdravotne postihnuté osoby v rámci dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a ktoré sa po 

skončení pracovného pomeru v integračnom sociálnom podniku dokázali vlastnými silami 

a vďaka schopnostiam, praxi a skúsenostiam nadobudnutým v práci pre integračný sociálny 

podnik, uplatniť na trhu práce a zamestnali sa na pracovný pomer u iného zamestnávateľa, ktorý 

už ale nepôsobí v rámci systému sociálnej ekonomiky, ale ide o komerčného zamestnávateľa. 

 Umiestňovací príspevok má charakter obligatórneho príspevku, na ktorého vyplatenie 

vzniká integračnému sociálnemu podniku právny nárok po podaní písomnej žiadosti, za 

predpokladu, že sú splnené zákonom stanovené podmienky. Týmito podmienka sú: 

- integračný podnik musí so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou ukončiť 

pracovný pomer dohodou a to najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného 

pomeru a znevýhodnenej osobe musí najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia 

pracovného pomeru v integračnom podniku vzniknúť nový pracovný pomer u 

zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného 

podniku ani chránenou dielňou či pracoviskom, pričom pracovný pomer u tohto nového 

 
358 § ods. 2 zákona o SE. 
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zamestnávateľa musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného 

týždenného pracovného času, a 

- nový zamestnávateľ, ktorý prijme znevýhodnenú osobu do pracovného pomeru, 

nepoberá na ňou obsadené pracovné miesto príspevok na mzdové náklady podľa 

zákona o službách zamestnanosti alebo podľa osobitného predpisu. 

Príspevok sa poskytuje mesačne najdlhšie na obdobie 12 mesiacov od začiatku 

pracovného pomeru zdravotne postihnutého zamestnanca u nového „komerčného“ 

zamestnávateľa. 

Výška príspevku je rozdelená do kvartálnych období po vzniku nového pracovného 

pomeru s tým, že 

- v 1-3 mesiac sa poskytuje vo výške 5% z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky za 1 až 3 kvartál predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len 

„PMZH“), 

- 4-6 mesiac sa poskytuje vo výške 15% z PMZH, 

- 7-9 mesiac vo výške 25% z PMZH a 

- 10-12 mesiac vo výške 35% z PMZH.359 

Vyrovnávacie príspevky 

 Účel vyrovnávacích príspevkov je možné odvodiť už zo samotného názvu príspevkov, 

nakoľko slúžia na vyrovnanie rozdielov spôsobených zamestnávaním znevýhodnených osôb, 

značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb a majú kompenzovať ich zníženú schopnosť 

vykonávať niektoré pracovné činnosti a tým pádom aj nižšiu produktivitu práce. 

 Tak ako aj v prípade umiestňovacích príspevkov, tak aj v prípade vyrovnávacích 

príspevkov ide o príspevky s tzv. obligatórnym nárokom, čiže integračné sociálne podniky na 

ne majú nárok a budú im vyplatené v prípade, že budú pri podaní písomnej žiadosti splnené 

zákonom stanovené podmienky. 

 Vyrovnávacie príspevky sa môžu poskytovať na viacero zákonom zadefinovaných 

účelov a v závislosti od tohto sa odvíja aj ich výška a dĺžka obdobia ich vyplácania. 

Vyrovnávacie príspevky možno poskytnúť na: 

- mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, 

- dodatočné náklady spojené so zamestnávaním zdravotne postihnutých zamestnancov, 

ktorí ale neboli vyhlásení za invalidných, a 

 
359 Napr. pre rok 2023 budú tieto príspevky vo výške 5% z  PMZH = 63,30 €, 15% z PMZH = 189,9 €, 25% 

z PMZH = 316,5 € a  35% z PMZH = 443,1 €.  
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- náklady vynaložené na pomoc zamestnaným invalidným osobám. 

Najdôležitejšou podmienkou je to, že o poskytnutie vyrovnávacích príspevkov môže 

požiadať iba tzv. registrovaný integračný sociálny podnik. 

Príspevok je poskytovaný žiadateľovi po vzniku pracovného pomeru so znevýhodnenou 

alebo zraniteľnou osobou, počas celých nasledujúcich 12 resp. 24 kalendárnych mesiacov, a to 

v závislosti od kategórie tejto osoby.  V  prípade zamestnávania znevýhodnených osôb z 

dôvodu spočívajúcom v ich  zdravotnom  stave  sa  mzdové  náklady  poskytujú  počas  celej 

doby zamestnávania  zamestnanca. 

Výška príspevku sa poskytuje v závislosti o druhu znevýhodnenej alebo zainteresovanej osoby 

a účelu, na ktorý je poskytovaná. Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí až do 25% v prípade 

zamestnávania zainteresovaných osôb a do 100% zo skutočne vynaložených nákladov na 

zamestnanca v prípade zamestnávania zdravotne postihnutých osôb. Pričom maximálna možná 

výmera príspevku sa vyrátava z celkovej ceny práce vyrátanej z PMZH. Každý 

z vyrovnávacích príspevkov je tak limitovaný maximálnou možnou výškou poskytnutého 

príspevku ohraničenou buď percentuálnym vyjadrením alebo násobkom celkovej ceny práce 

vyrátanej z PMZH. Pre jednoduchšie poukázanie na rozdiely vo výške, dĺžke trvania vyplácania 

príspevkov sme spracovali nasledujúcu tabuľku. 

 

Účel použitia 

vyrovnávacieho 

príspevku  

Osoby, na ktoré sa 

poberá príspevok 

Doba počas 

ktorej sa 

poskytuje 

príspevok 

Vyplácanie 
Výška príspevku /  

max. výška príspevku360 

Max. výška 

príspevku 

v roku 2023 

mzdové náklady   

znevýhodnené osoby 

podľa §2 ods. 5 písm. a) 

zákona o SE 

12/M 
Každý 

mesiac 

50% oprávnených 

nákladov/ 

max. 50% CCP PMZH  
855,81 € 

značne znevýhodnené 

osoby 

24/M 
Každý 

mesiac 

50% oprávnených 

nákladov/  

max. 50% CCP PMZH  
855,81 € 

znevýhodnené osoby z 

dôvodu ich zdravotného 

stavu (Invalidná osoba) 

Počas cele 

doby 

zamestnávania 

Každý 

mesiac 

75% oprávnených 

nákladov/  

max. 75% CCP PMZH  

1 283,71 

€ 
znevýhodnené osoby z 

dôvodu ich zdravotného 

stavu (Nie je uznaná za 

Invalidnú osobu, ale má 

dlhodobé zdravotné 

postihnutie) 

Počas cele 

doby 

zamestnávania Každý 

mesiac 

60% oprávnených 

nákladov/  

max. 60% CCP PMZH 
1026,97 € 

zraniteľné osoby3 12/M 
Každý 

mesiac 

25% oprávnených 

nákladov/  

max. 25% CCP PMZH  
427,90 € 

 
360 CCP PMvHSR - skratka  pre celkovú cenu práce vypočítanú z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok  kalendárneho roka, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje 
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dodatočné náklady   

znevýhodnené osoby  

z dôvodu ich 

zdravotného stavu 

Prvé 3 roky  

Raz ročne 

100% skutočných 

nákladov/  

max. 2,5 násobok  CCP 

PMZH  

4279 € 

znevýhodnené osoby  

z dôvodu ich 

zdravotného stavu 

Každý ďalší 

rok po 

uplynutí troch 

rokov 

Raz ročne 

100% skutočných 

nákladov/  

max. 1,2 násobok  CCP 

PMZH  

2053,92 € 

náklady 

vynaložené na 

pomoc 

znevýhodnené osoby 12/M 
Každý 

mesiac 

50% oprávnených 

nákladov/  

max. 50% CCP PMZH  
855,81 € 

značne znevýhodnené 

osoby 

24/M 
Každý 

mesiac 

50% oprávnených 

nákladov/  

max. 50% CCP PMZH  
855,81 € 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Podpora sociálnych podnikov zo strany orgánov samosprávy podľa osobitných predpisov 

 Tak ako v prípade štátu, tak aj orgány samosprávy majú možnosť podporovať rôznymi 

spôsobmi pôsobenie sociálnych podnikov v rámci ich územných obvodov a to práve z dôvodu, 

že tieto sociálne podniky pôsobia na ich území a ich hlavným cieľom je napĺňanie verejného 

a v týchto prípadoch častokrát práve komunitného záujmu, čiže svojou činnosťou pomáhať 

zlepšovať podmienky života v obci, meste či kraji a to napr. prostredníctvom organizovania 

kultúrnych akcií, zamestnávania miestnych obyvateľov so zdravotným postihnutím alebo iným 

znevýhodnením, činnosťami smerujúcimi k ochrane miestneho životného prostredia a pod. 

Medzi možnosti podpory sociálnych podnikov zo strany orgánov samosprávy 

zaraďujeme: 

a) Prijatie všeobecného záväzného nariadenia Obce za účelom zníženia dane alebo 

oslobodenia od dane z pozemkov, zo stavieb, bytov a nebytových priestorov, 

b) Predaj alebo nájom nehnuteľného majetku obce, VÚC alebo štátu registrovanému 

sociálnemu podniku za nižšiu ako trhovú cenu, trhový nájom, resp. neuplatnenie 

zákonných postupov pri takomto predaji a prenájme, 

c) zabezpečovanie predaja a spätného výkupu servisných poukážok, 

d) Realizácia vyhradených zákaziek, 

e) Realizácia vyhradených zákaziek vo verejnom sektore, 

f) Neuplatňovanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, 

g) Povinnosť v najmenej 6% z verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko, 

Ad a) Ide o nový právny inštitút podpory fungovania registrovaných sociálnych podnikov.  

Možnosť prijatia všeobecne záväzného nariadenia Obce (ďalej len „VZN“) za účelom zníženia 

dane z pozemkov alebo oslobodenia od dane z pozemkov bola zavedená do právneho poriadku 
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prijatím zákona č. 112/2018 Z. z., ktorým sa zmenil zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„zákon o miestnych daniach“) a uplatňovanie tejto podpory je účinné od 1.5.2018.  

Dotknutá právna úprava: §17 ods. 2 písm. m) a §17 ods. 3 písm. g) zákona č. 

o miestnych daniach. 

Splnomocneným na vydanie takéhoto VZN je akákoľvek obec v SR s pôsobnosťou 

VZN na celom území obce. Pôsobnosť predmetného VZN je možné obmedziť aj na určitú časť 

obce a to s ohľadom na miestne pomery a podmienky v obci.  

Registrovaný sociálny podnik nemusí na území obce ani pôsobiť. Prijatie uvedeného 

VZN tak bude plniť účel vytvorenia podmienok pre budúcu činnosť registrovaných sociálnych 

podnikov, resp. nalákania subjektov, ktorí majú záujem registrovaný sociálny podnik 

prevádzkovať. 

Predmetom VZN je vymedzenie rozsahu zníženia dane z pozemkov alebo vymedzenie 

subjektov oslobodených od dane z pozemkov a/alebo vymedzenie rozsahu zníženia dane alebo 

vymedzenie subjektov oslobodených od dane zo stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré 

sú vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku. 

Rozsah zníženia dane z pozemkov, stavieb, bytov alebo nebytových priestorov nie je 

zákonom limitovaný a tak je možné znížiť povinnosť registrovaných sociálnych podnikov 

platiť dane z bytov, pozemkov, stavieb alebo nebytových priestorov na minimum (pozor, 

v prípadoch zníženia dane, nie je možné túto daň znížiť na 0 €. Je nutné aby bola uvedená aspoň 

nejaká peňažná suma. V prípade oslobodenia od miestnej dane z pozemkov, bytov, stavieb 

a nebytových priestorov ide o vymedzenie, že registrované sociálny podniky sú oslobodené od 

platenia miestnych daní za pozemky, stavby alebo byty a nebytové priestory. 

Tak zníženie ako aj oslobodenie od dane za stavby, pozemky, byty a nebytové priestory 

vo vlastníctve registrovaných sociálnych podnikov je možné realizovať vo forme samostatného 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodné VZN o miestnych daniach a poplatkoch. 

Na prijatie takéhoto VZN  je nutný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva s tým, že sa hlasovania musí zúčastniť minimálne nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov. 

Ad b) Ide o jednu z foriem tzv. investičnej pomoci zakotvenej v §17 ods. 1 písm. f) zákona č. 

112/2018 Z. z., ktorej účelom je podpora investície alebo prípravy projektu investície a 

poradenských služieb súvisiacich s touto prípravou. 

 Oprávnenými subjektmi na predaj alebo prenájom nehnuteľného majetku 

registrovanému sociálnemu podniku bez uplatnenia striktných pravidiel predaja alebo prenájmu 
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a určovania hodnoty nehnuteľnosti alebo trhovej hodnoty prenájmu sú: 1) Štát, 2) VÚC, 3) 

Obec. 

OBEC: Hlavným predmetom tohto investičného nástroja na podporu fungovania 

registrovaných sociálnych podnikov je zjednodušiť podmienky výkonu ich činnosti tým, že 

obec, pokiaľ má záujem na tom, aby registrované sociálne podniky na jej území pôsobili, tieto 

zvýhodní vo forme odpredaja nehnuteľného majetku obce registrovaným sociálnym podnikom 

za nižšiu ako trhovú cenu, resp. poskytnutie nehnuteľného majetku obce do nájmu 

registrovaným sociálnym podnikom za nižšie ako trhové nájomné, ako aj neuplatnením 

striktných pravidiel uplatňovaných pri prevode nehnuteľného majetku z obce na iný subjekt, 

resp. prenájmu nehnuteľného majetku obce inému subjektu. 

 Dotknutá právna úprava: §9a ods. 8 písm. f) a §9a ods. 9 písm. d) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Pravidlá pri predaji alebo prenájme majetku (aj nehnuteľností) obce iným subjektom: 

a) povinnosť prevody vlastníctva alebo nájom realizovať prostredníctvom obchodnej 

verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom, 

b) zverejnenie zámeru predaja majetku na úradnej tabuli, internetovej stránke 

a v regionálnej tlači, 

c) dodržanie zákonom stanovej lehoty na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže (15 dní) 

alebo priameho prevodu (15 dní) majetku, 

d) nemožnosť previesť vlastníctvo majetku obce na inú iný subjekt, ak všeobecná hodnota 

majetku je vyššia ako 40.000,- € 

e) dodržanie stanovenia hodnoty majetku obce na základe Vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej všeobecnú hodnotu 

nehnuteľnosti361 môže určiť len znalec z príslušného odboru formou znaleckého 

posudku.  

f) zákaz predaja alebo prenájmu majetku obce obecne exponovaným osobám (starosta, 

poslanec, štatutárny orgán právnickej osoby zriadenej obcou, prednostom obecného 

úradu, zamestnancom obce, hlavným kontrolórom obce, resp. ich blízkou osobou. 

 
361 Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a  stavieb, ktorá je znaleckým odhadom 

ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej 

súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou  i opatrnosťou 

a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 
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Zákaz platí aj na právnickú osobu zriadenú niektorou z vyššie menovaných osôb, pokiaľ 

nejde o právnickú osobou zriadenú obcou, alebo v ktorej má obec obchodný podiel. 

Uvedené pravidlá teda nie je nutné dodržať pre prípad, ak sa majetok obce (môže ísť len 

o nehnuteľnosť) prevádza v rámci investičnej pomoci v zmysle §17 ods. 1 písm. f) zákona č. 

112/2018 Z. z. na  registrovaný sociálny podnik alebo registrovanému sociálnemu podniku 

prenajíma.  

Na uplatnenie uvedeného postupu nie je nutné prijímať žiadne všeobecne záväzné 

právne predpisy vo forme osobitných VZN a pod. Postačí pre uplatnenie tohto osobitného 

postupu schválenie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce registrovanému 

sociálnemu podniku jednoduchou nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obce za 

predpokladu, že na hlasovaní sa zúčastní najmenej polovica všetkých poslancov obce v zmysle 

§ 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Uvedený postup v prípade odpredaja nehnuteľného majetku obce alebo jeho prenájmu 

na registrovanému sociálnemu podniku je možné uplatniť s účinnosťou od 1.5.2018. 

 

VÚC: Rovnaké pravidlá ako pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce vo 

forme investičnej pomoci na registrovaný sociálny podnik platia aj v prípade nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Vyšších územných celkov. 

 Dotknutá právna úprava: §9a ods. 8 písm. f), §9a ods. 9 písm. d) zákona o majetku 

vyšších územných celkov. 

 Účinnosť právnej úpravy oprávňujúcej tento postup je od 1.5.2018. 

 V zmysle uvedeného a na základe predmetných právnych predpisov nemusí VÚC pri 

odpredaji svojho nehnuteľného majetku ani pri jeho prenájme registrovanému sociálnemu 

podniku tento predaj alebo prenájom realizovať ani vo forme dobrovoľnej dražby, ani 

elektronickej aukcie ale postačí priamy predaj predmetnej nehnuteľnosti registrovanému 

sociálnemu podniku, resp. uzavretie nájomnej zmluvy a to aj v hodnote nižšej ako je hodnota 

nehnuteľného majetku VÚC na základe Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 

predpisov, resp. trhové nájomné362. 

 Na uplatnenie uvedeného postupu nie je nutné prijímať žiadne všeobecne záväzné 

právne predpisy vo forme osobitných VZN a pod. Postačí pre uplatnenie tohto osobitného 

postupu schválenie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve VÚC registrovanému 

 
362 K tomu pozri bod 2 tejto časti metodiky v časti OBEC. 
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sociálnemu podniku prijatím uznesenia jednoduchou nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov VÚC za predpokladu, že na hlasovaní sa zúčastní najmenej polovica všetkých 

poslancov VÚC v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov a §9 ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov. 

ŠTÁT: Podobne ako v prípade obcí, tak aj štát môže vo forme investičnej pomoci 

registrovanému sociálnemu podniku uplatniť výnimky pri predaji alebo prenájme nehnuteľností 

v jeho vlastníctve na registrovaný sociálny podnik. 

 Dotknutá právna úprava: §8e písm. f), §11 ods. 2 písm. c) a §13 ods. 6 písm. g) zákona 

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 Pravidlá pri predaji nehnuteľného majetku štátu iným subjektom: 

a) Štát môže predať iba prebytočný nehnuteľný majetok, ktorý sa eviduje v registri 

ponúkaného majetku štátu, 

b) Pred predajom prebytočného majetku štátu musí byť prebytočná nehnuteľnosť 

ponúknutá do užívania iným správcom štátneho majetku v rámci ponukového konania. 

c) Až v momente, keď prebytočná nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu nie je prevedená na 

iného správcu, môže byť nehnuteľnosť odpredaná a to v rámci osobitného ponukového 

konania alebo elektronickej aukcie. 

Na základe prijatia zákona č. 112/2018 Z. z. došlo aj k novelizácii zákona o správe 

majetku štátu a v prípade ak sa správca nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu rozhodne vo forme 

investičnej pomoci podporiť činnosť registrovaného sociálneho podniku, tak nie je nutné pri 

predaji takejto nehnuteľnosti realizovať prostredníctvom osobitného ponukového konania 

alebo elektronickej aukcie, ale predaj môže byť realizovaný napriamo prostredníctvom prevodu 

vlastníctva k nehnuteľnosti uskutočnenom zmluvami podľa zákona č. 40/1064 Zb. 

Občianskeho zákonníka (§8e písm. f) zákona o správe majetku štátu). 

V prípade, že štát predáva prebytočné nehnuteľnosti, tak Prevod nehnuteľného majetku 

štátu musí byť vždy odplatný, okrem zákonom stanovených prípadov. 

Jedným z prípadov, kedy nemusí byť prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu odplatný 

je aj prevod nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku (§11 

ods. 2 zákona o správe majetku štátu), čo znamená, že je možné previesť vlastníctvo 

nehnuteľnosti zo štátu na registrovaný sociálny podnik bezodplatne, čiže zadarmo formou 

darovacej zmluvy. 

Pravidlá pri nájme a výpožičke nehnuteľného majetku štátu iným subjektom: 
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a) Prenajať je možné nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu iba v prípade, že je označená za 

dočasne prebytočnú nehnuteľnosť. 

b) Prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu je možné len za trhové nájomné. 

c) Ponuka na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku musí byť zverejnená 

v  registri ponúkaného majetku štátu. 

d) Prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu je možné najdlhšie na 5 rokov. 

V prípade ak sa štát prostredníctvom správcu nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu 

rozhodne pomôcť registrovanému sociálnemu podniku v rámci investičnej pomoci podľa §17 

ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z., tak v prípade prenájmu nehnuteľnosti nemusí štát 

ponuku na prenájom nehnuteľnosti zverejňovať v registri ponúkaného majetku a rovnako 

nemusí nehnuteľnosť prenajať za trhové nájomné, ale môže dohodnúť nižšie ako trhové 

nájomné (§ 13 ods. 6 písm. g) zákona o správe majetku štátu) a to v závislosti od miestnych 

pomerov a akýchkoľvek ďalších subjektívnych faktorov. 

V prípade prenájmu je potrebné zdôrazniť, že nie je možné prenajať nehnuteľnosť vo 

vlastníctve štátu registrovanému sociálnemu podniku bezodplatne. Uvedené by sa priečilo 

základnej zásade existencie nájomnej zmluvy, že nájom je vždy odplatný. Je preto nutné, aby 

nájomná zmluva medzi štátom a registrovaným sociálnym podnikom znela aspoň na akékoľvek 

minimálne nájomne, trebárs aj 0,01 € za kalendárny rok a pod. 

Ad c) Okrem už spomínaných možnosti ako nepriamo podporovať sociálne podnikanie 

v Slovenskej republike Obcami, VÚC a štátom majú Obce a VÚC zásadnú úlohu aj v prípade 

priamych nástrojov na podporu sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky. 

 Hlavnú úlohu čo sa týka podpory podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky 

zohrávajú Obce a VÚC v prípade tzv. poskytovania pomoci na podporu dopytu. 

 Pomocou na podporu dopytu sa v zmysle §22 a 23 zákona č. 112/2018 Z. z. rozumie 

odkúpenie servisnej poukážky od registrovaného sociálneho podniku, ktorému ju poskytla 

fyzická osoba, alebo fyzická osoba, ktoré je na základe posudku o odkázanosti na sociálnu 

službu odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe. 

 Systém pomoci na podporu dopytu je realizovaný tak, že fyzické osoby, resp. fyzické 

osoby, ktoré sú na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby majú právo na zakúpenie tzv. servisných poukážok v sume jej nominálnej 

hodnoty, prípadne hodnoty zníženej o sumu 5 Eur ako je jej nominálna hodnota, ktoré majú 

povahu ceniny (platidla za zákonom presne špecifikované služby od registrovaného sociálneho 

podniku) a ich následné použitie ako platidla za služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, 
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ktoré im poskytol registrovaný sociálny podnik. Registrovaný sociálny podnik, ktorý za svoje 

služby dostal zaplatené prostredníctvom servisnej poukážky má následne nárok na odkúpenie 

tejto servisnej poukážky za sumu rovnajúcu sa jej nominálnej hodnote, prípadne zvýšenú o 3 

Eurá ako je nominálna hodnota servisnej poukážky.363 

 Účelom navrhovanej úpravy je vytvoriť právny rámec pre vytváranie dopytu 

prostredníctvom dotovaných poukážok. Ide o osvedčený model, ktorý sa využíva v rôznych 

členských štátoch EÚ a ktorého dôsledkom je okrem iného potláčanie nelegálnej práce. 

Spotrebiteľ, ktorý si kupuje poukážku za dotovanú cenu, má totiž motiváciu neplatiť za službu 

„načierno“ v hotovosti.364 

 Obce a VÚC vstupujú do tohto systému a zohrávajú dôležitú úlohu v celom systéme ako 

tie subjekty, ktoré sú popri Ministerstve práce a Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vecne 

príslušné na predaj, odkúpenie a spätný výkup servisných poukážok. 

 Všetky subjekty spôsobilé na predaj, odkúpenie a spätný výkup servisných poukážok sú 

si rovnocenné. Čo sa týka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

(ďalej len „Ministerstvo“), toto okrem uvedených kompetencií zabezpečuje aj tlač, distribúciu, 

predaj, odkúpenie, spätný výkup, likvidáciu a správu zásob servisných poukážok, dozerá na ich 

ochranu a bezpečnosť a kontroluje nakladanie so servisnými poukážkami pri ich distribúcii, 

predaji, odkúpení, spätnom výkupe a likvidácii. 

 Účasť Obcí a VÚC na systéme predaja, kúpy a spätného výkupu servisných poukážok 

nie je obligatórna, čiže povinná. Ich účasť je dobrovoľná. Obce a VÚC tak do systému vstupujú 

v momente, keď písomne požiadajú Ministerstvo o distribúciu servisných poukážok. 

 Na základe písomnej žiadosti Obce alebo VÚC teda Ministerstvo doručí týmto 

kompetentným subjektom servisné poukážky. Obce a VÚC následne spustia predaj servisných 

poukážok fyzickým osobám v ich regióne za účelom ich následného použitia ako ceniny za 

poskytnuté služby v oblasti starostlivosti o domácnosť a záhradu. Tieto nimi môžu za 

poskytnuté služby platiť registrovaným sociálnym podnikom, ktoré po ich prijatí na základe 

písomnej žiadosti požiadajú opäť Obec, resp. VÚC o ich následne odkúpenie. 

 Pokiaľ sa Obec alebo VÚC rozhodla na podporu sociálneho podnikania ako aj pomoci 

fyzickým osobám v jej regióne vstúpiť do systému servisných poukážok, tak následne už musí 

byť kompetentným subjektom na ich odkúpenie a to aj napriek tomu, že registrovaný sociálny 

podnik, ktorý disponuje servisnými poukážkami nemá zákonné ani iné obmedzenie v tom, že 

 
363 Nominálna hodnota servisnej poukážky je v  zmysle §23 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. 10 Eur. 
364 K tomu pozri: Dôvodová správa k zákonu č. 112/2018 Z. z. – osobitná časť. 
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môže o odkúpenie žiadať, ktorýkoľvek kompetentný subjekt, ktorý vykonáva aj predaj 

servisných poukážok. 

 Rovnakú úlohu ako pri odkúpení majú Obec a VÚC aj v prípade spätného výkupu 

predaných nepoužitých servisných poukážok od subjektov, ktoré si síce servisné poukážky od 

Obce alebo VÚC kúpili, ale nestihli ich použiť, resp. pri výmene poškodených servisných 

poukážok. 

 Domnievame sa, že Obce a VÚC budú vstupovať do systému servisných poukážok ako 

kompetentné subjekty v prípadoch, že v ich administratívnoprávnej pôsobnosti budú svoju 

činnosť rozvíjať registrované sociálne podniky. 

 Právnym predpisom, ktorý upravuje postavenie ako aj úlohy Obcí a VÚC v systéme 

servisných poukážok je Vyhláška č. 115/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov upravujúce servisné poukážky s účinnosťou od 1.5.2019. 

Ad d) Realizácia vyhradených zákaziek je svojím spôsobom alternatívnym právnym inštitútom 

k plneniu zamestnávateľovej povinnosti v rámci tzv. „kvótneho systému“. 

 Kvótny systém je spôsob akým štát umožňuje občanom so zdravotným postihnutím 

uplatniť sa na trhu práce tým spôsobom, že každému zamestnávateľovi v zmysle §63 ods. 1 

písm. d) zákona o SZ, ktorý  zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, 

ukladá povinnosť, zamestnávať takýchto občanov v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového 

počtu jeho zamestnancov. 

 V prípade, že zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, avšak 

z akéhokoľvek dôvodu nemôže alebo nechce zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím 

(ekonomické náklady, nevhodná práca a pod.), má možnosť si túto povinnosť alternatívne 

splniť zaplatením tzv. odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím resp. tzv. zadávaním zákaziek na účely plnenia povinného podielu 

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Tieto možnosti boli donedávna jedinými 

alternatívami v prípade nesplnenia povinnosti z kvótneho systému. 

 Prijatím zákona č. 112/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2018, ktorým sa novelizoval § 64 

a pridal § 64a zákona o službách zamestnanosti, sa rozšírila možnosť zadávania zákaziek na 

účely splnenia kvótneho systému aj na integračné sociálny podniky. V  zmysle uvedeného si 

zamestnávateľ splní svoju povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným 

postihnutím vo výške povinného podielu aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie 
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občanov so zdravotným postihnutím, pričom do 30.4.2018 mohla byť služba v rámci takejto 

zákazky  poskytovaná iba chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným 

občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú 

zárobkovú činnosť. Od 1.5.2018 sa táto možnosť rozšírila aj na integračný podnik, u ktorého 

najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím. 

 Zákon č. 112/2018 Z. z. takúto formu podpory integračných sociálnych podnikov radí 

medzi tzv. nepriame formy podpory a to najmä z dôvodu, že tieto zákazky majú kapacitu 

prispieť ku zvýšeniu odbytu tovarov a služieb produkovaných integračnými sociálnymi 

podnikmi čo môže výrazne prispieť ku stabilite a udržateľnosti týchto sociálnych podnikov. 

Ad e) V súvislosti s tým, že povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím 

v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti má každý zamestnávateľ, ktorý 

zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, teda aj zamestnávatelia, ktorými sú subjekty verejného 

sektora ako aj s tým, že takýto zamestnávatelia sú zároveň verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, tak aj v týchto prípadoch v zmysle 

§64a zákona o službách zamestnanosti je možné od 1.5.2018 si túto povinnosť nahradiť 

zadaním vyhradenej zákazky integračnému sociálnemu podniku, pričom výška súťažnej ceny 

vo verejnom obstarávaní na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 2 000 

eur, čo znamená, že ak má verejný zamestnávateľ povinnosť zamestnávať 3 občanov so 

zdravotným postihnutím, tak výška tzv. vyhradenej zákazky môže byť 6.000 Eur. 

 Za účelom konsolidácie právnych predpisov bol prijatím zákona č. 112/2018 Z. z. 

novelizovaný aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to práve v súvislosti 

s nepriamou formou podpory fungovania integračných sociálnych podnikov na trhu. 

 V zmysle uvedených zmien v zákone o verejnom obstarávaní bol do zákona vložený 

nový §36a s názvom „Vyhradené zákazky“. 

 V zmysle uvedeného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaním môže verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ pri niektorých zákazkách najmä v súvislosti s plnením si 

povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) 

zákona o službách zamestnanosti. 

 Podľa §36a zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu 

vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne 

podniky, chránené dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo 

vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo môžu vyhradiť 

realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 

30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov 
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vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených 

pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby. 

 Ak chce verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ realizovať takúto vyhradenú zákazku, 

je nutné aby uvedené uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení 

použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo 

vo výzve na predkladanie ponúk. 

Ad f) Ďalším z radu nepriamych foriem podpory fungovania integračných sociálnych podnikov 

je aj zmena v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní týkajúca sa pôsobností zákona 

o verejnom obstarávaním na podlimitné zákazy a zákazky s nízkou hodnotou, ktorej účinnosť 

nastala 1.5.2018. 

 V zmysle §1 ods. 12 písm. v) zákon o verejnom obstarávaní, sa zákon o verejnom 

obstarávaní nevzťahuje na všetky podlimitné zákazky365 a zákazky s nízkou hodnotou,366367 

ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa, 

ktorých dodávateľom je okrem iných368 aj registrovaný sociálny podnik.  

Rovnako sa zákon o verejnom obstarávaní nepoužije v prípade zákaziek s nízkou 

hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa 

v zmysle § 1 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ dodávateľom týchto prác bude 

napr. registrovaný sociálny podnik. 

 
365 Ide o podlimitné civilné zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 70  000 eur, ak ide o zákazku na 

dodanie tovaru, okrem potravín podľa prílohy č. 1 zákona o  verejnom obstarávaní; 2600 000 eur, ak ide o zákazku 

na dodanie služby podľa prílohy č. 1; 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. V zmysle 

prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa finančné limity vzťahujú napr. na zdravotnícke, sociálne a  súvisiace 

služby; administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a  kultúrne služby, Služby týkajúce sa poskytovania 

dávok, Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a osobné služby vrátane služieb poskytovaných odborovými 

zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi združeniami a iné služby členských organizácií; Hotelové a 

reštauračné služby okrem zabezpečovania sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom 

stravovacích poukážok; právne služby; poštové služby; pátracie a  bezpečnostné služby a  pod. 
366 Sú civilné zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pri podlimitných zákazkách 

resp. nadlimitných zákazkách a  súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5.000,- € počas kalendárneho roka alebo doby 

trvania zmluvy, pokiaľ bola uzavretá na viac ako 1 rok. 
367 Pre správne pochopenie limitov pri podlimitných zákazkách a  zákazkách s nízkou hodnotou je potrebné 

vedieť, čo sa považuje už za nadlimitnú zákazku. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota 

sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 

Úrad pre verejné obstarávanie. Finančný limit pre nadlimitnú zákazku pre rok 2019 je pri verejnom 

obstarávateľovi v závislosti od súťaženého tovaru, alebo službu suma 144.000, resp. 221.000, resp. 750.000 

a viac EUR a  pri obstarávateľovi je to 443.000, resp. 1.000.000 a  viac EUR. Pri stavebných prácach sa za 

nadlimitnú zákazku považuje súťaž na viac 5.548.000 EUR pre oba typy obstarávateľov.  
368 Medzi ďalšie subjekty, na ktoré sa pri podlimitných zákazkách a  zákazkách s nízkou hodnotnou nevzťahuje 

zákon o verejnom obstarávaní patria 1) fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo 

vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku ; 2) chránená  dielňa  alebo v rámci programov 

chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo 

v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak 

znevýhodnené osoby. 
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Uvedené znamená, že na podporu podnikania v rámci sociálnej ekonomiky nie je nutné aby štát 

a ďalšie subjekty verejnej správy a verejnej moci ako verejní obstarávatelia a obstarávatelia 

vypisovali verejné obstarávania na služby alebo práce v prípade, že takouto zákazkou chcú 

priamo podporiť činnosť a fungovanie registrovaného sociálneho podniku a tým sa 

spolupodieľať na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu. 

Ad g) Dotknutá právna úprava: §10 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. 

 Ďalšou z nepriamych foriem podpory fungovania sociálneho podnikania a udržania 

konkurencieschopnosti registrovaných sociálnych podnikov je zavedenie povinnosti verejných 

obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí v kalendárnom roku realizovali alebo začali realizovať  

najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, aby v najmenej 6% 

týchto verejných obstarávaní použili sociálne hľadisko369 v opise predmetu zákazky ako 

osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Do týchto 

6% sa samozrejme zarátavajú aj verejné obstarávania realizované formou vyhradenej zákazky. 

Pre splnenie uvedenej povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa je nutné 

zrealizovanie takéhoto verejného obstarávania s použitím sociálneho hľadiska, pričom verejné 

obstarávanie, ktoré začalo v jednom kalendárnom roku a skončilo v druhom, sa môže zarátať, 

len do jedného z nich podľa výberu obstarávateľa. 

Dôvodom zavedenia tejto povinnosti sú jednak odporúčania Európskej komisie, ktorá 

očakáva, že sa vo väčšej miery začne vo verejnom obstarávaní na Slovensku používať ako 

kritérium ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, t. j. že zohľadnené budú aj iné kritériá, ako cena; 

a jednak potreba rozšíriť na Slovensku používanie sociálneho hľadiska ako takého.370 

Výhody verejného obstarávania s použitím sociálneho hľadiska sa prejavujú najmä v 

nasledovných oblastiach:  

▪ zlepšenie sociálneho postavenia marginalizovanej alebo inak sociálne vylúčenej alebo 

znevýhodnenej časti obyvateľstva v rámci daného regiónu/oblasti,  

▪ pracovné príležitosti v mieste realizácie zákazky,  

 
369 Pojem sociálne hľadisko bol zavedený v §2 ods. 5 písm. p)  zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 

1.5.2018, pričom vyjadruje účel a  zmysel predmetu zákazky, ktorý má viesť k  dosahovaniu pozitívneho sociálneho 

vplyvu v prospech verejnosti alebo komunity, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, 

dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti 

ich zabezpečenia, začleneniu znevýhodnených, ohrozených alebo vylúčených osôb a skupín osôb do 

spoločenských vzťahov a zjednodušeniu ich prístupu na trh práce, zvýšeniu dostupnosti a  použiteľnosti tovarov, 

služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu 

rastu ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej súdržnosti, 

k zvyšovaniu zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne 

prospešných aktivít do činnosti dodávateľa a spoluprácou s jeho činnosťou dotknutými subje ktmi alebo 

zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých okresov.  
370 K tomu pozri: Dôvodová správa k  zákonu č. 112/2018 Z. z. – osobitná časť. 
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▪ začleňovanie do spoločnosti tých obyvateľov obce/mesta/regiónu, ktorí sú dlhodobo 

sociálne vylúčení, alebo sociálnym vylúčením ohrození,  

▪ predchádzanie nekalej súťaži pri nelegálnom zamestnávaní, 

▪ motivácia k legálnemu zamestnávaniu. 

4.4.5 Možnosti účastí obce a VÚC na sociálnom podnikaní 

Tzv. Existencia sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov je výrazne determinovaná 

subjektmi, ktoré majú záujem v tejto oblasti vykonávať hospodársku činnosť. Uvedené 

spomínané preto, pretože v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch musí registrovaný sociálny podnik použiť viac ako 50 % zo zisku po 

zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu. 

 Keďže väčšina spoločensky prospešných služieb sa týka napĺňania verejného alebo 

komunitného záujmu, tak je absolútne logické, že takéto služby je možné realizovať, resp. by 

ich mala okrem iných zabezpečovať obec, resp. alebo VÚC, teda administratívnoprávne celky, 

ktorých hlavnou úlohou je starostlivosť o ich obyvateľov. 

 V prvom rade je si treba definovať postavenie obce a VÚC ako takých, a následne 

identifikovať, v rámci ktorých foriem podnikania, resp. aké právne formy môžu mať podniky, 

ktoré obce a VÚC založia. 

 Obec ako aj VÚC sú v zmysle právnych predpisov samosprávnymi a správnymi 

celkami, ktoré združujú osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt.371  

 Pojem „samosprávny“ vykresľuje obec a VÚC z funkčného hľadiska, ktoré smeruje 

k výpočtu úloh o starostlivosť a všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 Pojem „správny“ je možné chápať v kontexte s obcou a VÚC tak v organizačnom ako 

aj funkčnom hľadisku a v podstate znamená, že tak obec ako aj VÚC sú správnymi orgánmi, 

čiže administratívnymi zložkami štátu, na ktoré štát preniesol časť svojej právomoci, aby riadili 

štátom a zákonmi konkrétne stanovené úlohy v rámci svojej regionálnej pôsobnosti s cieľom 

zabezpečiť najmä starostlivosť o svojich obyvateľov. Z tohto pohľadu sú obce aj VÚC 

správnymi orgánmi, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.372 

 
371 Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky. 
372 §1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok). 
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Z uvedeného teda vyplýva, že hlavnou úlohou obcí a VÚC je rozvíjanie územia 

a uspokojovanie potrieb obyvateľov v rámci im vyčlenenej územnej a vecnej pôsobnosti. Za 

týmto účelom tak obciam ako aj VÚC zákony priznávajú postavenie právnických osôb. 

Pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosti o všestranný rozvoj územia obcí a VÚC majú 

tieto možnosť zakladať, zriaďovať, zrušovať a kontrolovať svoje rozpočtové a príspevkové 

organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov.373 Úlohou týchto typov 

subjektov, je v mene obce a VÚC sa spolupodieľať na výkone ich samosprávnych úloh. 

Čo sa týka pôsobenia obcí a VÚC na poli sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov, 

tak sa obec a VÚC v prípade zriaďovania sociálnych podnikov považujú za rovnocenných 

subjektov, ktorí majú právo si sociálny podnik v rôznych podobách založiť a prevádzkovať, 

ako akékoľvek iné fyzické či právnické osoby za účelom napĺňania verejného alebo 

komunitného záujmu. 

V zmysle §4 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. je, resp. subjektom sociálnej ekonomiky 

(teda sociálnym podnikom) môže byť občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, 

nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická 

osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom. Uvedený výpočet subjektov sociálnej 

ekonomiky je možné považovať za končený, nakoľko zo znenia predmetnej právnej normy je 

možné vyvodiť, že ide o kogentnú normy, od ktorej sa nemožno odchýliť, a že výpočet 

subjektov sociálnej ekonomiky je konečný, resp. taxatívny, nakoľko nepripúšťa akúkoľvek 

možnosť doplnenia tohto zoznamu subjektov. 

Z predchádzajúceho textu teda máme zato, že tak obec ako aj VÚC pri naplnení 

verejného alebo komunitného záujmu môžu v zmysle príslušných ustanovení zákona 

o obecnom zriadení a zákona o samospráve vyšších územných celkov zriadiť ktorúkoľvek 

z dovolených foriem subjektov sociálnej ekonomiky, t.j. sociálnych podnikov. Obce a VÚC si 

za týmto účelom môžu zriadiť akúkoľvek právnickú osobu (SRO, A.S., Nadácia, Občianske 

združenie a pod.), rozpočtovú, príspevkovú organizácie vo forme, ktorú pripúšťa zákon č. 

112/2018 Z. z. a prostredníctvom nej napĺňať verejný alebo komunitný záujem. 

 Samotná obec alebo VÚC však nemôžu byť sociálnym podnikom, a to z dôvodu, že ide 

o osobitnú formu právnickej osoby, ktorá nie je totožná s dovolenými právnymi formami, ktoré 

subjektom sociálnej ekonomiky, sociálnymi podnikmi môžu byť. Obce a VÚC však na účely 

Zákona nie sú považované za subjekt sociálnej ekonomiky, môžu sa však v zmysle a medziach 

 
373 Medzi tieto právnické osoby, resp. iné organizácie, ktoré môžu obce a VÚC zriaďovať patria obchodné 

spoločnosti, nadácie, občianske združenia, rozpočtové a  príspevkové organizácie a  pod. 
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vyššie uvedeného zúčastňovať na jeho podnikaní. Obec a VÚC však takýto podnik môže zriadiť 

priamo alebo cez obcou alebo VÚC kontrolovanú organizáciu. 

V prípade obcí a VÚC však zákon č. 112/2018 Z. z. pozná aj určité výnimky, resp. 

osobitné ustanovenia, ktoré obce a VÚC v oblasti sociálnej ekonomiky obmedzujú. 

1. Obec a VÚC a sociálny podnik bývania: V rámci v súčasnosti platnej a účinnej právnej 

úpravy v zmysle §13 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. je obec a VÚC limitovaná v rámci 

tzv. sociálneho podniku bývania. V zmysle uvedeného ustanovenia „Sociálny podnik 

bývania je verejnoprospešný podnik, v ktorom obec alebo vyšší územný celok nemá 

väčšinový podiel a ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie 

spoločensky prospešného nájomného bývania“. Z uvedeného vyplýva, že ak chce 

sociálny podnik napĺňať PSV zabezpečovaním spoločensky prospešného bývania, tak 

nesmie byť majetkovo ani iným spôsobom ovládaný väčšinovo obcou alebo VÚC. 

Zároveň je však potrebné dodať to, že dňa 16.10.2019 bola v III. čítaní v NRSR 

schválená novela zákona č. 112/2018 Z. z., ktorá toto pravidlo zrušila a prostredníctvom 

nej bude aj obciam a VÚC po účinnosti novely dovolené založiť sociálny podnik 

bývania v ktorom budú mať väčšinový podiel. 

2. Ďalšie pravidlá sa už týkajú obcí a VÚC pri poskytovaní podpory sociálnym podnikom 

v prípadoch, že tieto majú v sociálnych podnikov podiely väčšie ako 50%. 

a) Nato aby sociálny podnik bol spôsobilý na podporu vo forme dotácie, podmienečne 

vratného finančného príspevku, nenávratného finančného príspevku alebo pomoci na 

podporu dopytu alebo ktorému boli poskytnuté iné nenávratné verejné prostriedky 

podľa osobitných predpisov, musí tento počas trvania zmluvy o poskytnutí podpory a za 

ďalších stanovených podmienok v §24 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z. dodržiavať 

viacero podmienok. Medzi tieto podmienky patrí: 

- registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) nesmie dodávať tovar alebo 

poskytovať služby závislej osobe374, ktorá nie je registrovaným sociálnym 

podnikom; to však neplatí, ak ide o integračný podnik, v ktorom má obec alebo 

vyšší územný celok podiel viac ako 50 %, alebo registrovaný sociálny podnik, 

 
374 Za závislú osobu sa v zmysle §2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o  daní z príjmov považuje blízka osoba 

(príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za 

osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvo dne pociťovala ako vlastnú ujmu); 

ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt (môže  ísť o ďalšiu spoločnosť založenú obcou 

alebo VÚC, resp. spoločnosti a  subjekty v rámci ktorých v pozícii štatutárnych orgánov vystupujú osoby, ktoré sú 

prepojené s RSP, resp. obcou alebo VÚC; a  osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou 

konsolidovaného subjektu (obchodná spoločnosť, štátny podnik, družstvo alebo účtovná jednotka  verejnej správy, 

ktorá  má rozhodujúci vplyv v inej účtovnej  jednotke, ktorá je obchodnou spoločnosťou). 
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ktorý nie je integračným podnikom a v ktorom má podiel len obec alebo vyšší 

územný celok, a dodávaním tovaru alebo poskytovaním služieb nejde o plnenie 

zákonom ustanovenej samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného 

celku a odoberanie tovaru alebo služieb od poskytovateľa sociálnej služby alebo 

zahraničnej osoby, ktorá je podľa právnych predpisov domovského štátu, 

štátnym orgánom alebo štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej 

ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na 

dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu. 

- Rovnaké pravidlá o zákaze obchodovania RSP v prípade odberania tovaru alebo 

služieb od závislej osoby. Nevzťahuje sa to však na nájom a podnájom 

poskytovaný najviac za obvyklú cenu na trhu a pokiaľ je závislou od osobou, od 

ktorej RSP odoberá tovary alebo služby ďalší RSP, v ktorom má obec alebo 

VÚC podiel väčší ako 50%. 

Účelom týchto ustanovení je zabrániť, aby podnik „vyviezol“ svoje zisky, a to 

umelým znížením obratu, prostredníctvom predaja pod cenu spriaznenej firme alebo 

osobe, resp. aby sa zisk „vyviezol“ prostredníctvom umelo navýšených nákladov, ak by 

podnik nakupoval od „spriaznenej“ firmy (právnickej osoby) za premrštené ceny. 

Výnimkou z takýchto zákazov majú v podstate práve iba podniky ktoré sú čiastočne 

alebo úplne vlastnené obcou či VÚC. 

„Ostatnou novelou zákona č. 112/2018 Z. z. v rámci §24 ods. 5 doplnili písm. c) a 

d), ktorých účelom bolo rozšírenie „možností obchodovať medzi závislými osobami, z 

ktorých jedna nie je registrovaným sociálnym podnikom, na poskytovateľov sociálnych 

služieb a v zahraničí uznaným sociálnym podnikom. Pôvodným zámerom daného 

ustanovenia bolo zabrániť možnému zneužívaniu nenávratnej pomoci registrovanému 

sociálnemu podniku tým, že prijímateľ tejto pomoci nesmel dodávať tovar alebo 

poskytovať službu svojej závislej osobe, ak táto osoba takisto nebola 9registrovaným 

sociálnym podnikom – aby týmto spôsobom nebolo možné vyviezť zisk z registrovaného 

sociálneho podniku a umožniť jeho privlastnenie do súkromných rúk. Toto ustanovenie 

je z hľadiska pôsobnosti veľmi prísne, keďže uvaľuje na registrované sociálne podniky 

oveľa výraznejšie obmedzenia, než s akými sa musia vyrovnávať komerčné subjekty, i 

keď sa takáto prísnosť považovala z hľadiska ochrany pred zneužívaním za potrebnú. 

Avšak aj pôvodná úprava napríklad pripúšťa, že v prípade niektorých subjektov je 

verejná kontrola a regulácia dostatočne silná, aby nebolo nutné takýto zákaz aplikovať 

– konkrétne sa výnimka vzťahuje na rôzne typy obecných podnikov. 
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Obdobné uvažovanie platí aj pre registrované sociálne podniky, ktoré majú 

materskú spoločnosť v zahraničí, avšak táto materská spoločnosť  sa zaväzuje 

reinvestovať 100 % zisku do dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a je regulovaná 

tamojšou legislatívou pre sociálnu ekonomiku, alebo tamojšími štátnymi orgánmi. 

Aplikačná prax ukazuje, že takéto prípady sa vyskytujú a keďže riziko zneužívania je 

opäť pomerne nízke, je oprávnené dané ustanovenie v ich prípade uvoľniť.“375 

3. Čo sa týka ďalších zákazov v prípade poskytovania tovarov a služieb alebo ich 

odberania a vôbec fungovania RSP, tam sa už pravidlá nevzťahujú výslovne len, resp. 

sa nedotýkajú iba RSP založených obcou alebo VÚC, ale týkajú sa všetkých RSP ako 

takých. 

Malý sociálny podnik vs. Veľký sociálny podnik 

 V prechádzajúcej časti sme analyzovali právnu úpravu z pohľadu možností účastí obcí 

a VÚC na sociálnom podnikaní s tým, že sme skonštatovali, že obce a VÚC nemajú zákonnú 

prekážku pri vytváraní vlastných sociálnych podnikov v akejkoľvek zákonom dovolenej 

podobe, či už hovoríme o obchodných spoločnostiach, nadáciách, neziskových organizáciách 

a pod. Otázkou však zostáva, či všetky zákonom č. 112/2018 Z. z. dovolené formy fungovania 

sociálnych podnikov sú aj pre obec a VÚC formami vhodnými. V zásade platí, že akékoľvek 

formy právnických osôb, kde sa účasť na jej podnikaní meria výškou peňažného vkladu, resp. 

odvíja od majetkového podielu je pre obec a VÚC vhodná. Rozdiel je potom najmä ohľadom 

ručenia za záväzky takej právnickej osoby. 

 Obec alebo VÚC môže založiť obchodnú spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka. Obec môže založiť kapitálovú obchodnú spoločnosť ako jediný 

akcionár resp. jediný spoločník, avšak môže sa stať aj spoločníkom alebo akcionárom 

obchodnej spoločnosti s majoritným alebo minoritným podielom. Medzi kapitálové obchodné 

spoločnosti zaraďujeme akciovú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Ostatné 

formy obchodných spoločností sú pre obec nevhodné. Napríklad v prípade verejnej obchodnej 

spoločnosti spoločníci ručia za záväzky celým majetkom a obec disponuje majetkom, ktorý 

slúži na verejné účely, čiže je absolútne nežiadúce, aby ručila za záväzky spoločnosti majetkom 

všetkých (aj keď to nie je zakázané). Pri komanditných spoločnostiach môže obec vystupovať 

len ako komandista, ktorý ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu. 

 
375 K tomu pozri: Dôvodová správa k zákonu zo 16.10.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony – Osobitná časť. 
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 V spojitosti s majetkovým podielom, resp. podielom na rozhodovaní takýchto 

spoločností zákon č. 112/2018 Z. z. uvádza určité obmedzenia pri sociálnom podnikaní, ktoré 

sme rozoberali vyššie. 

Obec môže byť zakladateľom aj inej právnickej osoby podľa predpisov občianskeho 

práva (napr. neziskovej organizácie). 

Pokiaľ sa jedná o splnenie, resp. porušenie podmienky napr. 50% podielu v prípade 

dodržania §24 ods. 6 zákona č. 112/2018, tak pri obchodných spoločnostiach, v ktorých účasť 

je možné merať majetkovým podielom, tam je to v zásade jednoznačné, avšak v prípade foriem 

sociálnych podnikaní, kde sa účasť v majetkovom podiele vyjadriť nedá (napr. neziskové 

organizácie, občianske združenia) sa má zato, že podmienka 50% podielu je naplnená napr. aj 

vtedy, ak má Obec alebo VÚC v takýchto typoch podiel vo forme napr. hlasovacích práv 

väčších ako 50%, resp. má právo nominovať väčšiu časť členov riadiacich a dozorných orgánov 

týchto subjektov a pod.  V tomto prípade sme teda presvedčení, že pokiaľ nie je možné vyjadriť 

vplyv obce alebo VÚC na RSP, resp. Subjekt sociálnej ekonomiky prostredníctvom 

majetkového podielu, tak tento podiel sa bude merať prostredníctvom práva obsadiť riadiace 

a dozorné orgány spoločnosti, resp. sa to bude merať časťou na hlasovacích právach v subjekte. 

Obmedzenia obecných a VÚC sociálnych podnikov pri získavaní podpory z EŠIF 

V tejto časti sa nebudeme venovať konkrétnym schémam podpory sociálnych podnikov 

v rámci návratnej a nenávratných dotačných schém, ale len analýze vhodnosti založenia RSP 

obcami a VÚC s ohľadom na možnosť získania podpory z EŠIF.  

Čo sa týka účasti orgánov miestnej samosprávy na sociálnom podnikaní 

prostredníctvom nimi zriadených sociálnych podnikov v rôznych zákonom dovolených typoch, 

tak tam zákony obmedzenia nemajú, okrem už spomínaných 50% majetkových podielov, resp. 

podielov na rozhodovaní, avšak problém môže nastať v prípadoch ak RSP žiadal 

o finančnú podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov (Európsky fond 

regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond). V zmysle príslušnej európskej 

legislatívy (čl. 17 a 22 nariadenia komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení 

určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

(ďalej len „Nariadenie“) a v kontexte s Nariadením komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 

2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de 

minimis) sa za subjekty spôsobilé na tzv. investičnú pomoc pre MSP ako aj pomoc pre 

začínajúce podniky považujú len mikropodniky a malé stredné podniky, pričom nariadenie 

upravuje aj definíciu malých a stredných podnikov, teda podnikov spôsobilých na získanie 

podpory z EŠIF. Podľa čl. 2 od. 1 prílohy č. 1 k Nariadeniu kategóriu mikropodnikov, malých 
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a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a 

ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. 

EUR, pričom v rámci tejto kategórie MSP sa za malý podnik považuje podnik, ktorý 

zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 

10 mil. EUR. 

Na druhej strane však Nariadenie v prílohe č. 1 upravuje aj typy podnikov, ktoré sa 

zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm, teda subjektov spôsobilých na 

poberanie príspevkov z EŠIF. Dôležité z tohto hľadiska je to, či RSP je samostatným podnikom 

alebo sa nachádza v kategórii Partnerských, resp. Prepojených podnikov. Totižto podmienky 

definície malého podniku v rámci kategórie MSP ohľadom na spôsobilosť poberania 

príspevkov z EŠIF sa vzťahujú na samostatný podnik. Pokiaľ už je RSP tzv. partnerským376 

alebo prepojeným podnikom377, vzťahujú sa na neho iné podmienky, resp. výnimky. 

 Z pohľadu obcí a VÚC a možností získať príspevky z EŠIF na činnosť RSP, ktoré sú 

v ich zriaďovateľskej kompetencii je dôležité hľadisko ročného rozpočtu a počtu obyvateľov 

zriaďovateľa. Pokiaľ orgán miestnej samosprávy v zmysle čl. 3 ods. 2 písm. d) prílohy č. 1 

nariadenia nemá ročný rozpočet väčší ako 10 mil. EUR a viac ako 5000 obyvateľov, tak RSP 

v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa považuje stále za malý podnik a tým pádom je spôsobilý 

na poberanie príspevkov z EŠIF. Z uvedeného je zjavné, že RSP založené VÚC, ktoré počtom 

svojich obyvateľov budú prevyšovať minimálne počet 5000 obyvateľov, nebudú mať nárok na 

poberanie akýchkoľvek príspevkov z EŠIF. 

 
376 Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle odseku 3 a 

medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď samostatne alebo spoločne s jedným 

alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích prá v iného 

podniku (nižšie postavený podnik). 
377 „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov: a) podnik má 

väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku; b) podnik má právo vymenovať alebo odvolať 

väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;  c) podnik má právo dominantne 

pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej  s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho 

spoločenskej zmluve alebo stanovách; d) podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje 

na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlaso vacích práv 

akcionárov alebo členov v tomto podniku. 



5 DIEŤA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V PRÁVE 

SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 

Právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, spolčovania, 

právo zhromažďovania patria medzi základné ľudské práva, ktoré treba chápať ako  univerzálne 

práva všetkých ľudských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický 

pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod. 

Ako vyplýva zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, medzi  ľudské práva patria aj 

sociálne práva a ekonomické práva, pričom ide o ľudské práva  založené na ľudskej dôstojnosti, 

ktorá predstavuje osobnostnú a sociálnu hodnotu každého človeka. „Ľudská dôstojnosť ako 

základ právneho štátu, ako hodnota hodnôt, by mala byť základom práva v každej civilizovanej 

krajine. V centre právneho poriadku má byť jednotlivec, nie štát. Garancia ľudskej dôstojnosti 

v objektívnom práve, ale aj v praxi je o to dôležitejšia, že ľudská dôstojnosť je jadrom ľudskej 

existencie“.378  Ľudskými právami treba rozumieť práva každého človeka bez akéhokoľvek 

rozdielu, bez výhrad, bez predsudkov a bez diskvalifikácie. Okrem iných okruhov subjektov,  

v príslušných článkoch kladie dôraz práve na osoby so zdravotným postihnutím z hľadiska 

špeciálnych pracovných podmienok, špeciálnej ochrany v práci a v príprave na povolanie. 

Pozornosť je venovaná aj primeranému materiálnemu a finančnému zabezpečeniu týchto osôb 

a to nielen z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov, ale aj z hľadiska sociálneho zabezpečenia  

a to jednak v rámci poisťovacieho systému, systému štátnej sociálnej podpory, systému 

sociálnej pomoci a v neposlednom rade aj poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v rámci 

osobného rozsahu zdravotného poistenia.  

Existencia, opodstatnenosť a obsah ľudských práv sú neustálym predmetom diskusie 

filozofických a politických vied. Z právneho hľadiska sú ľudské práva zakotvené v 

medzinárodných zákonoch a dohodách, ako aj vo vnútroštátnych zákonoch jednotlivých krajín. 

Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi, ako napr. Všeobecná 

deklarácia ľudských práv, dohovory Medzinárodnej organizácie práce Deklarácia práv dieťaťa 

z 1959, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európska sociálna 

charta Rady Európy, Európska sociálna charta (revidovaná), Európsky dohovor o ľudských 

právach a základných slobodách a v neposlednom rade Dohovor o právach osôb so zdravotným 

 
378 BARANCOVÁ, H. Právo na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. In: Základné práva a  slobody v pracovnom 

práve. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-422-0, s. 57 
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postihnutím. V súlade s týmto dokumentmi bol schválený ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ktorým 

sa uvádza  Listina základných práv a slobôd. Všetky tieto dokumenty by mali byť podkladom 

pre ďalší legislatívny vývoj dotýkajúci sa postavenia osôb so zdravotným postihnutím a to ako 

v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, tak aj v oblasti práva sociálneho zabezpečenia. 

Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, ale predovšetkým pre osobu, 

ktorá  pre osobitné postavenie a to predovšetkým pre nepriaznivý zdravotný stav  potrebuje 

pomoc a ochranu pri uplatňovaní týchto práv. Samozrejme pre špecifičnosť, si  podpora, 

ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím vyžaduje osobitný prístup 

zodpovedajúci potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k tomuto okruhu 

subjektov.  

5.1 Pojem „dieťa“ a zdravotné postihnutie 

V rámci právnej regulácie v ostatnom období sa prejavujú snahy o zlepšenie procesu 

koncipovania právnych predpisov. Ide predovšetkým o proces interpretácie práva a jeho 

správnu praktickú aplikáciu. Problematika diskrepancií medzi textom právnej normy, 

interpretačným procesom a realizáciou v rámci aplikačnej praxe súvisí aj s otázkami právneho 

jazyka. Právny jazyk má povahu odborného jazyka, pre ktorý je charakteristické, že každé slovo 

v ňom musí mať účelovo presne vymedzený význam, aby mohlo byť presným nástrojom 

regulácie. Právny jazyk sa líši od spisovného jazyka a vzhľadom na jeho špecifičnosť, mal by 

byť jednoznačný, stručný, jasný, zrozumiteľný a mal by zabezpečiť jednotnú interpretáciu.  

Vzhľadom na charakter práva sociálneho zabezpečenia, častým pojmom v rámci 

legislatívnych úprav je pojem  „dieťa“. „V právnom jazyku má tento výraz, resp. slovo, iný 

význam ako vo všeobecnom spisovnom jazyku, kde pojem dieťa sa vníma biologicky, napr. 

vlastné dieťa alebo nevlastné dieťa. V právnom jazyku pojem dieťaťa sa často krát vyskytuje 

spolu s prídavným menom ako maloleté dieťa, nezaopatrené dieťa, malé dieťa, atď., čo 

znamená, že legislatívna činnosť presne vymedzuje použitý výraz v konkrétnom význame.“379 

Všeobecne tento pojem možno vymedziť ako  nedospelý človek vo veku do 15 alebo 18 rokov 

a v širšom zmysle, priamy potomok rodiča. V právnom jazyku sa pojem dieťa viaže ku 

konkrétnemu prípadu a preto je tento pojem vymedzený presnejšie a to s ohľadom na daný 

prípad. V práve sociálneho zabezpečenia ide napr. o nezaopatrené dieťa, maloleté dieťa, dieťa 

 
379 MACKOVÁ, Zuzana: Pojem “dieťa“ v  pracovnom práve a  v práve sociálneho zabezpečenia. In: teoretické 

otázky pracovného práva a  práva sociálneho zabezpečenia, EKOBILANZ, s.r.o., Bratislava, 2013, s. 61  
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do troch rokov veku, dieťa do šiestich rokov veku, príbuzný v priamom rade, mladistvý. 

Z hľadiska medzinárodnoprávnej úpravy najvýznamnejšou právnou normou týkajúcou 

sa problematiky práv detí je „Dohovor o právach dieťaťa“ prijatý Valným zhromaždením  

OSN. Schválenie tohto dokumentu bolo zavŕšením dlhoročného medzinárodného úsilia o 

komplexnú úpravu práv dieťaťa. Na účely tohto Dohovoru sa dieťaťom rozumie každá ľudská 

bytosť mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa 

vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru, 

sa zaväzujú rešpektovať a zabezpečiť práva ustanovené týmto Dohovorom každému dieťaťu 

nachádzajúcemu sa pod ich jurisdikciou bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pleti, 

pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického 

alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného 

postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. 

Podľa článku 26 štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo každého 

dieťaťa na výhody sociálneho zabezpečenia  a prijímajú  nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie 

plného uskutočňovania tohto práva v súlade s vnútroštátnym právom. Tieto výhody sa podľa 

situácie poskytujú s ohľadom na zdroje a možnosti dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú, ako aj s 

ohľadom na všetky ďalšie hľadiská, ktoré sú spojené so žiadosťou o poskytnutie týchto výhod 

podanou dieťaťom alebo v prospech dieťaťa. 

Vážnym nedostatkom z hľadiska legislatívnej úpravy je nejednotná definícia pojmu 

osoba so zdravotným postihnutím, čo predovšetkým z hľadiska aplikačnej praxe spôsobuje 

vážne problémy.380 Tento nedostatok sa samozrejme viaže aj na problém vymedzenia pojmu 

dieťa so zdravotným postihnutím. 

 
380 - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – zamestnanec so zdravotným 

postihnutím na účely tohto zákona je zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý 

svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku  

- zákon č. 5/2004 z. z. o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení 

neskorších predpisov - občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného 

podľa osobitného predpisu 

- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov - na účely tohto zákona sa 

za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba  

- a) uznaná za invalidnú, 

- b) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %  (v zákone o 

zdravotnom poistení je definícia osoby so zdravotným postihnutím širšia, o krem osoby uznanej za invalidnú je to 

aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50) 

-             zákon č. 461/2003 z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov - poistenec je invalidný, ak 

pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v 

porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý 

spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať 

dlhšie ako jeden rok. 
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Okrem pojmov „osoba so zdravotným postihnutím“, „osoba uznaná za invalidnú“ sa 

používa  aj pojem „ťažké zdravotné postihnutie“. zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v §  2 stanovuje, že: „Ťažké 

zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, 

pričom funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo 

duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného 

postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.“ Okrem týchto pojmov, napr. v systéme štátnej 

sociálnej podpory, ak ide o dieťa, používa sa pojem „dieťa s dlhodobo nepriaznivým 

zdravotným stavom“. 

Aplikačná prax poukazuje na to, že táto „pojmová rôznorodosť“ niekedy spôsobuje 

problémy a to vzhľadom na  neprehľadnosť a  týka sa najmä osôb so zdravotným postihnutím, 

pre ktoré nie je jednoduché  zorientovať sa v právnej terminológii a v príslušných 

legislatívnych úpravách. 

5.2 Dieťa so zdravotným postihnutím v sociálno-poisťovacích právnych 

vzťahoch 

V sociálno-poisťovacích právnych vzťahoch, pokiaľ ide o osoby so zdravotným 

postihnutím, je zásadný rozdiel v percentuálnom vyjadrení  poistného na zdravotné a sociálne 

poistenie. Z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím možno hodnotiť pozitívne určenie 

percentuálnej sadzby na povinné verejné zdravotné poistenie. Poistné pre tieto subjekty je 

určené v polovičnej percentuálnej sadzbe ako u ostatných povinne platiacich subjektov.   

Kým pre výšku percentuálnej sadzby poistného na povinné verejné zdravotné poistenie 

sa zohľadňuje osoba so zdravotným postihnutím, v sociálnom poistení toto zohľadnenie sa 

nerealizuje.  Domnievame sa, a to aj vzhľadom na povinnosť zamestnávateľa zamestnávať 

občanov so zdravotným postihnutím381,  mohla by byť znížená sadzba poistného u takýchto 

subjektov, resp. aj u ich zamestnávateľov napr. na účely nemocenského poistenia, 

dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti. 

Z hľadiska sociálneho poistenia pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že dôchodkovo 

poistené sú aj fyzické osoby, ktoré zabezpečujú riadnu starostlivosť o osoby so zdravotným 

postihnutím. Ide o osoby, ktoré poskytujú riadnu starostlivosť osobám na to odkázaným v 

 
381 § 63 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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domácom prostredí. V rámci  povinného dôchodkového poistenia participuje aj fyzická osoba 

s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne382 stará o dieťa s dlhodobo 

nepriaznivým zdravotným stavom383  a to do 18 rokov jeho veku, ak spĺňa ďalšie zákonom 

ustanovené podmienky.384 V danom prípade za túto osobu poistné na dôchodkové poistenie 

platí štát a táto doba sa jej započítava na účely dôchodkového poistenia, čo v mnohých 

prípadoch má pozitívny dopad. Dĺžka tejto doby môže v danom prípade u osoby, ktorá 

poskytuje riadnu starostlivosť, ovplyvniť vznik nároku na niektorý z dôchodkov, resp. môže 

ovplyvniť aj jeho výšku.  

Za rovnakých podmienok do osobného rozsahu dôchodkového poistenia patrí aj  fyzická 

osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný 

príspevok na opatrovanie a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie 

vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 

hodín mesačne.385 V tejto súvislosti treba poznamenať, že v niektorých krajinách je osobná 

asistencia profesionalizovaná, t. j., osobní asistenti sú zamestnancami sektoru sociálnej 

starostlivosti. Podľa slovenskej právnej úpravy je osobná asistencia súčasťou systému 

kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia. 

V rámci sociálno-poisťovacích právnych vzťahov súčasťou podpory osôb so 

zdravotným postihnutím je invalidné poistenie, z ktorého sa fyzickej osobe pri splnení zákonom 

ustanovených podmienok poskytuje invalidný dôchodok. Pre vznik nároku na tento dôchodok 

sa vyžaduje objektívne a presvedčivé preukázanie invalidity ako dlhodobo nepriaznivého 

zdravotného stavu fyzickej osoby, splnenie čakacej doby (minimálny rozsah účasti na 

dôchodkovom poistení) pred vznikom invalidity a to v závislosti od veku fyzickej osoby 

a splnenie podmienky, že táto fyzická osoba ku dňu vzniku invalidity nemá priznaný predčasný 

starobný dôchodok a nesplnila podmienky pre vznik nároku na starobný dôchodok. „Pri 

posudzovaní invalidity je potrebné analyzovať aspekty nielen zdravotné, ale aj pracovnej 

 
382 Pojem „riadna starostlivosť“ nie je bližšie špecifikovaný a na prvý pohľad ho možno rozlične interpretovať. 

Vzhľadom na cieľ právnej úpravy, týmto pojmom treba rozumieť starostlivosť, ktorá j e v záujme komplexného 

fyzického a psychického vývinu, primeranej výživy dieťaťa, jeho  hygieny a výchovy  
383 Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na tieto účely sa rozumie choroba a  stav uvedené v prílohe č. 2 k zákonu 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
384 Ďalšou podmienkou je skutočnosť, že táto osoba nie je dôchodkovo poistená,  nebol jej priznaný predčasný 

starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové 

poistenie z dôvodu tejto starostlivosti 
385 § 15 ods.1 pís. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení 
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a zárobkovej spôsobilosti a taktiež aspekty všeobecno-spoločenského charakteru“.386 Pokiaľ 

ide o počet poberateľov invalidného dôchodku k 30. septembru 2022 bolo v Slovenskej 

republike vyplácaných 224 011 invalidných dôchodkov. 

Celkovo sa priemerné invalidné dôchodky k 30. septembru 2022 pohybujú na úrovni 

298,28 € mesačne, z toho invalidné dôchodky s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť najviac o 70 % vo výške 230,83 € mesačne  a invalidné dôchodky s 

percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o viac ako70 % vo 

výške 417,62 € mesačne. Z uvedeného vyplýva, že priemerná výška invalidného dôchodku je 

relatívne nízka a je otázne, do akej miery dokáže v individuálnych prípadoch kompenzovať 

výpadok príjmu poberateľa. 

Podľa § 70 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, fyzická osoba má nárok na invalidný 

dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má 

na území Slovenskej republiky trvalý pobyt („invalid z mladosti“). Nárok na invalidný 

dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na 

invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia 

v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.  

Priemerná výška invalidného dôchodku z mladosti  k 30. septembru 2022 je 308,23 € mesačne  

V súvislosti s pomerne nízkou sumou tohto dôchodku je diskutabilná legislatívna 

úprava  negatívneho vymedzenia nezaopatreného dieťaťa na účely sociálno-poisťovacích 

právnych vzťahov ako aj vzťahov v rámci systému štátnej sociálnej podpory a sociálnej 

pomoci. Na účely sociálneho a zdravotného poistenia za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje aj 

dieťa, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Pokiaľ ide o štátnu sociálnu podporu a sociálnu 

pomoc z okruhu nezaopatrených detí je vylúčený ešte širší okruh detí, nakoľko na tieto účely  

sa za nezaopatrené dieťa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, čo 

znamená, že toto vylúčenie sa vzťahuje aj na deti, ktoré majú pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť  pod hranicu 70% , t. j. ide o deti, ktoré majú pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť   o viac ako 40% do 70%.387. Vylúčenie týchto detí z okruhu nezaopatrených 

 
386 MACKOVÁ, Z.: Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v  Slovenskej republike – fikcia alebo 

realita? In: Zborník: Osoby so zdravotným postihnutím v  práve Slovenskej republiky a  Českej republiky, Plzeň: 

Aleš Čenek, 2014, s.223,  s. 72 
387 Podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je 

inva lidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. 
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detí je pravdepodobne v dôsledku priznania invalidného dôchodku, t. j. v dôsledku príjmu tohto 

dieťaťa. U ostatných detí sa príjem z akejkoľvek zárobkovej činnosti a to bez ohľadu na jeho 

výšku, napr. na účely  sirotského dôchodku, prídavku na dieťa alebo príplatku k prídavku na 

dieťa, nesleduje. Pokiaľ ide o sirotský dôchodok, „v poistnom systéme by podľa nášho názoru 

nemal byť vylúčený nárok na pozostalostný dôchodok z dôvodu poberania inej dávky, nakoľko 

pozostalostný dôchodok je odvodený nie  z poistenia žijúcej osoby, ale z poistenia 

zomretého“388.  

V prípade, ak dieťa nespĺňa podmienky nezaopatrenosti dieťaťa,  nevznikne mu nárok 

na sirotsky dôchodok. Táto skutočnosť negatívne ovplyvňuje aj poskytovanie vdovského 

a vdoveckého dôchodku, nakoľko oprávnené osoby (vdova, vdovec) majú nárok na vdovský, 

resp. vdovecký dôchodok po dobu jedného roka od smrti manžela (manželky) a po uplynutí 

tohto obdobia jednou z podmienok pre ich poskytovanie je aj starostlivosť o nezaopatrené 

dieťa.  

Nie je to vo vzťahu k týmto osobám s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 

diskriminačné? Právo Európskej únie pritom vymedzuje  šesť hlavných diskriminačných 

dôvodov, pri ktorých je zabezpečená prísnejšia právna ochrana ako pri ostatných 

diskriminačných dôvodoch. Jedným z týchto dôvodov je práve zdravotné postihnutie, resp. 

nepriaznivý zdravotný stav. 

Od 1. januára 2023 nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa 

zavádza rodičovský dôchodok, ktorým sa bude poberateľom starobných dôchodkov zvyšovať 

suma dôchodku vyplácaná Sociálnou poisťovňou. Poberateľovi starobného dôchodku (rovnako 

mužovi i žene) Sociálna poisťovňa každý mesiac okrem doterajšieho starobného dôchodku 

vyplatí aj sumu rodičovského dôchodku. Rodičovský dôchodok má byť vyrátaný na každého 

rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za 

kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo 

zaplatené poistné na starobné poistenie. 

Z pohľadu rodiny s dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom je táto úprava 

diskriminačná, nakoľko rodičia tohto dieťaťa práve pre jeho nepriaznivý zdravotný stav 

nedostanú dôchodok rodičom, nakoľko toto dieťa z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie 

nemôže vykonávať zárobkovú činnosť. Domnievame sa, že v tomto smere je potrebné prijať 

 
388 KRIPPEL, M.: Porovnanie slovenskej a  českej právnej úpravy týkajúcej sa osôb so zdravotným postihnut ím 

v oblasti dávkových a  poistných vzťahov dôchodkového a  zdravotného poistenia.  In: Zborník: Osoby so  

zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a  Českej republiky, Plzeň: Aleš Čenek, 2014, s. 273  
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legislatívnu úpravu a zabezpečiť rodičom s dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom iné 

peňažné plnenie. 

 

5.3 Zdravotné postihnutie dieťaťa z hľadiska systému štátnej sociálnej 

podpory 

 

Zdravotné postihnutie dieťaťa zohľadňuje aj systém štátnej sociálnej podpory, ktorý je 

významnou súčasťou sociálneho zabezpečenia v rámci jeho systémového členenia. Ide 

o systém, ktorý sa zameriava predovšetkým na sociálne udalosti spojené s rodinným  

životným cyklom (narodenie dieťaťa, starostlivosť o dieťa, výchova dieťaťa, náhradná 

starostlivosť),  t. j. prostredníctvom tohto systému sa realizuje spoločenská podpora rodinám 

s deťmi. Osobitná pozornosť je venovaná starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým 

zdravotným stavom.  

Systém štátnej sociálnej podpory predstavuje systém, v rámci ktorého štát uznáva 

sociálne situácie, pri ktorých poskytuje štátne dávky. Na poskytovanie dávok  štátnej sociálnej 

podpory je potrebná existencia určitých skutkových podstát, avšak na rozdiel od 

poisťovacieho systému, zo strany oprávnených osôb sa nevyžaduje plnenie odvodovej 

povinnosti. Nárok na dávku štátnej sociálnej podpory má oprávnená osoba bez ohľadu na to, 

či patrí alebo nepatrí do osobného rozsahu sociálneho poistenia. Z uvedeného vyplýva, že aj 

v prípade, ak oprávnená osoba je účastníkom sociálno-poisťovacieho právneho vzťahu, táto 

skutočnosť nie je vylučujúcim faktorom pre vznik nároku na štátnu dávku. Na rozdiel od 

sociálneho poistenia, v systéme štátnej sociálnej podpory neplatí princíp kauzality a na jeho 

zdôvodnenie nestačí ani skutočnosť, že dávky sa poskytujú z daňových prostriedkov, na ktoré 

prispievala prevažná časť prijímateľov  dávok systému štátnej sociálnej podpory. 

Pre štátnu podporu, na rozdiel od sociálnej pomoci, je charakteristické rovnaké 

zabezpečenie všetkých oprávnených, pričom v jednotlivých prípadoch je možné stanoviť aj 

podmienku príjmu (príspevok na starostlivosť o dieťa), resp. poskytovanie štátnej dávky 

podmieniť príjmom alebo absenciou príjmu (rodičovský príspevok). V súčasnom období naša 

platná právna úprava neurčuje limity príjmov pre žiadnu dávku štátnej sociálnej podpory. 

V rámci tohto systému, pokiaľ ide o starostlivosť o rodinu s deťmi, oprávnená osoba pri 

splnení zákonom ustanovených podmienok si môže uplatniť nárok na viacero  štátnych dávok, 

ktoré z hľadiska frekvencie ich poskytovania sa delia na jednorazové a opakované. 
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V rámci systému štátnej sociálnej podpory ide predovšetkým o poskytovanie dávok 

rodinám s deťmi a to z titulu narodenia dieťaťa a starostlivosti o dieťa. Jednotlivými štátnymi 

dávkami štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so starostlivosťou o dieťa, pričom 

nezohľadňuje hľadisko sociálnej a ekonomickej opodstatnenosti, teda neskúma príjmovú 

situáciu rodiny. V danom prípade sa nejedná o testované dávky poskytované tým, ktorí to 

vzhľadom na svoju sociálnu a ekonomickú situáciu potrebujú. Z tohto dôvodu by bolo žiaduce 

zo strany kompetentných orgánov v rámci systému štátnej sociálnej podpory venovať 

pozornosť princípu sociálnej solidarity a pri niektorých dávkach tohto systému zaviesť 

sledovanie príjmu oprávnenej osoby. Domnievame sa, že táto požiadavka je opodstatnená 

napr. pri prídavku na dieťa, pričom  sme si vedomí, že pri testovaných dávkach je veľkou 

nevýhodou zníženie počtu oprávnených osôb ako aj administratívna náročnosť pri sledovaní 

skutočného príjmu oprávnenej osoby, ako aj osôb spolu s ňou posudzovaných 

v rozhodujúcom období.  

Pri plnení ochrannej funkcie práva sociálneho zabezpečenia, a teda aj v systéme štátnej 

sociálnej podpory, v oveľa väčšom rozsahu by sa mala pozornosť venovať občanom so 

zdravotným postihnutím s dôrazom na deti s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dieťaťa treba rozumieť  chorobu a stav, ktoré 

podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú,  alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť 

po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Veľmi dôležitou požiadavkou pre uznanie 

dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa je potreba  osobitnej starostlivosti o dieťa. Dôkladné 

splnenie tejto požiadavky vyžaduje aj súdna prax. Dlhodobo nepriaznivým zdravotným 

stavom dieťaťa treba rozumieť  aj chorobu a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť a  

vylučujúce schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť. 

Štátnu správu v oblasti sociálnych vecí  a plnenie úloh  na úseku štátnych sociálnych 

dávok zabezpečuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to na základe písomnej 

žiadosti oprávnenej osoby alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej 

zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou. 

V danom prípade pri posudzovaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa 

posudkový lekár  vychádza z lekárskeho nálezu na účely štátnych sociálnych dávok. 

Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa sa môže realizovať 

opätovne a to podľa potreby, pričom treba zachovať individuálny prístup podľa charakteru 

choroby a stavu. 
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5.3.1 Rodičovský príspevok 

Pokiaľ ide o systém štátnej sociálnej podpory, s deťmi s dlhodobo nepriaznivým 

stavom sa možno stretnúť napr. pri uplatnení nároku na rodičovský príspevok389 a príspevok 

na starostlivosť o dieťa390. Týmito príspevkami štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, 

ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu 

výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich 

rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. S cieľom podporiť 

náhradnú starostlivosť o dieťa, pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že rodičovský príspevok 

patrí aj na dieťa, ktoré nie je dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a to do 

šiestich rokov veku, ak je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Doba 

poskytovania rodičovského príspevku v tomto prípade je najdlhšie tri roky od právoplatnosti 

prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.  

Dňom 1. januára 2020 nastala zásadná zmena pokiaľ ide o výšku rodičovského 

príspevku. Týmto dňom suma rodičovského príspevku sa upravila v závislosti od toho, či 

oprávnenej osobe sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok sa vyplácala alebo 

nevyplácala jedna z dávok nemocenského poistenia a to materské. Výška rodičovského 

príspevku sa upravila na sumu 270 € mesačne, resp.  370 € mesačne, ak sa oprávnenej osobe, 

ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok 

vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské. 

Tým, že suma rodičovského príspevku platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje 

od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima,  

pre rok 2022 je  výška rodičovského príspevku 280,00 eur mesačne alebo 383,80 eur mesačne 

, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na 

rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná 

dávka ako materské v členskom štáte391. 

Pre poskytovanie vyššej sumy rodičovského príspevku nie je podmienka ekonomickej 

činnosti, ale výplata materského. Aj keď sa jedná o podstatné zvýšenie sumy rodičovského 

príspevku a táto právna úprava predstavuje za posledné roky najvyšší nárast, treba sume tejto 

dávky venovať aj naďalej pozornosť. Cieľom rodičovského príspevku je posilnenie podpory 

 
389 Zákon č. 571/2009 Z. z.  o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
390 Zákon č. 561/2008 Z. z.  o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
391 Od januára 2023  výška rodičovského príspevku bude v sume 301 eur mesačne, a ak sa oprávnenej osobe pred 

vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdo bná 

dávka ako materské v členskom štáte výška tohto príspevku bude 412,60 eur  mesačne.  
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rodín s deťmi v predškolskom veku a zmiernenie rozdielu v strate príjmu zo zárobkovej 

činnosti rodiča, ktorý poberal materské. 

Vyššie uvedené sumy rodičovského príspevku sa poskytnú oprávnenej osobe aj 

v prípade, ak sa stará o viac detí do troch rokov veku, prípadne do šiestich rokov veku, napr. 

o jednoročné a dvojročné dieťa. To znamená, že v tomto prípade sa suma rodičovského 

príspevku nezdvojnásobí. Iná situácia je, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť 

o dve a viac súčasne narodených detí. V tomto prípade sa  rodičovský príspevok zvyšuje o 25 

% na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. 

Pri poskytovaní rodičovského príspevku však môže dôjsť aj k zníženiu jeho sumy, 

nakoľko suma tejto štátnej dávky sa zníži o 50 %, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po 

sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho 

dieťaťa v jej starostlivosti. Rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas 

troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá 

najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej 

dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. 

Nárok na rodičovský príspevok je vylúčený v prípade súbehu rodičovského príspevku 

a  materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte a suma materského alebo 

obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma 

rodičovského príspevku. Ak však oprávnenej osobe sa vypláca za celý kalendárny mesiac 

materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma 

rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas tohto obdobia  v sume určenej ako 

rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako 

materské v členskom štáte. 

5.3.2 Príspevok na starostlivosť o dieťa  

V systéme štátnej sociálnej podpory a to z hľadiska starostlivosti o dieťa do troch rokov 

veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 

osobitné postavenie má  príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý je upravený v zákone č. 

561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Je to dávka, ktorú štát obdobne ako rodičovský príspevok poskytuje 

oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do troch rokov 

veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 
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Starostlivosťou o dieťa na tieto účely sa rozumie poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme 

jeho fyzického a psychického vývinu pri rešpektovaní jeho najlepšieho záujmu a práv v čase, 

keď oprávnená osoba vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na 

vysokej škole. Zákon pritom nerozlišuje, či sa jedná o dennú alebo externú formu štúdia. 

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva v rodinnom prostredí dieťaťa, v prostredí účelovo 

vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo v rodinnom prostredí fyzickej 

osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa. 

Poskytovateľom starostlivosti o dieťa je právnická osoba (zariadenie zriadené podľa 

osobitných predpisov – jasle, materská škôlka alebo iná právnická osoba, ktorá poskytuje 

starostlivosť dieťaťu) alebo fyzická osoba. Ako fyzická osoba túto starostlivosť môže 

vykonávať  rodič počas výkonu zárobkovej činnosti (domácka práca, telepráca) alebo iná 

fyzická osoba, ktorú zákonodarca s účinnosťou od 7. júna 2022 vyšpecifikoval ako fyzickú 

osobu, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu na základe živnostenského oprávnenia alebo 

poskytuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou 

starostlivosti o dieťa v detskej skupine. Službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života možno poskytovať formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine, ak sa 

poskytuje starostlivosť o dieťa vo veku do začatia plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole a ak ju poskytuje fyzická osoba ako sústavnú činnosť 

prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu 

Aj keď zavedením tejto dávky bola daná oprávnenej osobe možnosť flexibilnejšieho 

rozhodnutia o výbere medzi rodičovským príspevkom a príspevkom na starostlivosť o dieťa, 

treba konštatovať, že medzi týmito dávkami sú podstatné rozdiely.  Rozdiel je predovšetkým 

vo výške dávok.  Pokiaľ ide o príspevok na starostlivosť o dieťa, jeho výška závisí od 

poskytovateľa starostlivosti o dieťa, ktorý zabezpečuje túto starostlivosť a od výšky úhrady za 

túto starostlivosť. Príspevok za kalendárny mesiac je v sume úhrady za poskytovanú 

starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 

280 €, ale ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená 

do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v 

školstve, príspevok na starostlivosť o dieťa je najviac v sume 80 €. Ak poskytovateľom 

starostlivosti o dieťa je fyzická osoba, ktorá poskytuje službu na podporu zosúlaďovania 

rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine, príspevok 

je vo výške úhrady dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 
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160  €. V prípade, ak oprávnená osoba nepreukazuje výdavky vynaložené na starostlivosť 

o dieťa, výška príspevku je 41,10 €. 

Okrem výšky dávok, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa sa 

odlišujú aj tým, že pri postupne narodených deťoch rodičovský príspevok patrí iba v jednej 

sume, a to súhrne pre všetky deti, kým príspevok na starostlivosť o dieťa patrí na každé dieťa. 

Odlišnosť je aj v možnosti výkonu ekonomickej činnosti. Kým pri rodičovskom príspevku 

oprávnená osoba môže a nemusí byť ekonomicky činná, pri príspevku na starostlivosť o dieťa 

sa vyžaduje aktívna ekonomická činnosť,  resp. štúdium na strednej alebo vysokej škole. „Na 

rozdiel od rodičovského príspevku nie je osobitne upravený nárok na príspevok na starostlivosť 

o dieťa pri prevzatí dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 

právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. Vzhľadom na to, že ide o dve obdobné štátne 

dávky, domnievame sa, že by bolo vhodné tento prípad legislatívne upraviť aj pri príspevku na 

starostlivosť o dieťa.“392  

Ustanovenie podmienky ekonomickej činnosti môže mať v niektorých prípadoch 

diskriminačný charakter, nakoľko napr. rodič, ktorý  sa  stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým 

zdravotným stavom, resp. o dieťa ťažko zdravotne postihnuté, má minimálne predpoklady na 

výkon zárobkovej činnosti. To isté platí aj v prípade, ak rodič je osobou so zdravotným 

postihnutím alebo osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a má dieťa do troch rokov veku. 

Vylúčenie tejto osoby z možnosti uplatniť si nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má pre 

danú rodinu okrem iného aj ekonomický dopad.  

 

5.3.3 Príspevky náhradnej starostlivosti 

Z hľadiska zabezpečenia rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v systéme štátnej 

sociálnej podpory je významným aj zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu 

náhradnej starostlivosti o dieťa. V zmysle tohto zákona, štát podporuje náhradnú starostlivosť 

o dieťa, ak túto starostlivosť vykonáva osobne iná fyzická osoba ako rodič, a to na základe 

rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia iného príslušného orgánu. Podpora zo strany 

štátu sa realizuje poskytovaním piatich štátnych dávok, z toho dve sú jednorazové (jednorazový 

príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti, jednorazový príspevok dieťaťu 

 
392TREĽOVÁ, S. : Postavenie nezosobášených rodičov v systéme štátnej sociálnej podpory. In DNY PRÁVA 2015- 

DAYS OF LAW 2015. Část  XI-Nesezdané soužití. 1. vydání. Brno:  Masarykova univerzita, 2016, s. 162 – 174.  

ISBN 978-80-210-8202-1.                                                     
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pri zániku náhradnej starostlivosti) a tri opakované (opakovaný príspevok dieťaťu zverenému 

do náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný 

príspevok náhradnému rodičovi) 

V rámci náhradnej starostlivosti upravenej týmto zákonom bola po dlhšiu dobu 

diskutabilná suma osobitného opakovaného príspevku náhradnému rodičovi, ktorý je určený na 

podporu vykonávania starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté dieťa zverené do tohto druhu 

starostlivosti. Výška tejto dávky bola ustanovená pevnou čiastkou, ktorá predstavovala 74,90 € 

mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré bolo občanom s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Jedna z noviel tohto zákona sumu tohto príspevku upravila na 0,8-násobok sumy 

životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, avšak s účinnosťou od 1. júla 2022 osobitný 

opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 2,4-násobku sumy životného minima 

pre nezaopatrené dieťa mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím, čo v súčasnom období predstavuje sumu 259,90 eur. 

5.3.4 Prídavok na dieťa 

V systéme štátnej sociálnej podpory má osobitný význam prídavok na dieťa. Jednou zo 

základných podmienok pre vznik nároku na túto štátnu dávku je nezaopatrenosť  dieťaťa. 

Nezaopatrenosť dieťaťa je sociálnou udalosťou, pre ktorú je rozhodujúci vek dieťaťa, plnenie 

povinnej školskej dochádzky, sústavná príprava na budúce povolanie, vylúčenie sústavnej 

prípravy na povolanie ako aj vylúčenie zárobkovej činnosti pre chorobu a stavy, ktoré si 

vyžadujú osobitnú starostlivosť alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a to najdlhšie 

do dosiahnutia plnoletosti, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo vzdelávanie v 

základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.   

Pojem nezaopatrené dieťa je vymedzený v § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na 

dieťa  a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“) a vzťahuje sa na všetky prípady 

nezaopatrenosti dieťaťa v rámci systému štátnej sociálnej podpory a reaguje naň aj systém 

sociálnej pomoci . Toto ustanovenie upravuje pojem nezaopatrené dieťa v pozitívnom ako aj v 

negatívnom vymedzení. 

Z pozitívneho vymedzenia vyplýva, že za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do 

skončenia povinnej školskej dochádzky. Po skončení povinnej školskej dochádzky, ale 

maximálne do 25 rokov veku, sa dieťa považuje za nezaopatrené, ak sa sústavne pripravuje na 



323 
 

povolanie alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie, alebo vykonávať 

zárobkovú činnosť pre chorobu alebo stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pre 

dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Pozitívne vymedzenie nezaopatrenosti dieťaťa bolo 

oproti predchádzajúcim právnym úpravám rozšírené aj o dieťa, ktoré je oslobodené od 

povinnosti dochádzať do školy  alebo sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením . Chorobu alebo stav v súvislosti s možnosťou výkonu sústavnej prípravy na 

budúce povolanie štúdiom alebo výkonom zárobkovej činnosti posudzuje ošetrujúci lekár. 

Pojem „dlhodobo“ aj v tomto prípade, ako aj vo väčšine prípadov, treba chápať z časového 

hľadiska – dlhšie ako jeden rok.  

Negatívne vymedzenie nezaopatrenosti dieťaťa sa opiera o dve skutočnosti a to získanie 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a vznik nároku na invalidný dôchodok, a to od 

prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo 

vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku. 

Domnievame sa, že práve druhá skutočnosť, t. j. priznanie invalidného dôchodku a 

vylúčenie dieťaťa z okruhu nezaopatrených detí, je diskutabilná.  Kladieme si otázku, či tento 

postup možno náležite odôvodniť, keď v prípade sociálnej udalosti ako je nezaopatrenosť 

dieťaťa sa neskúma príjem zo zárobkovej činnosti dieťaťa, príjem manžela dieťaťa a ani žiadne 

iné peňažné plnenie.  

5.4 Dieťa so zdravotným postihnutím v systéme sociálnej pomoci 

Systém sociálnej pomoci je oporným systémom sociálneho zabezpečenia, pri ťažkých 

životných situáciách, počas ktorých má každého zabezpečiť existenčným minimom. Orientuje 

sa na sociálny dávkový systém, zohľadňujúci individuálne potreby žiadateľov. Tento systém 

sociálneho zabezpečenia sa uplatňuje vtedy, keď inú pomoc, predovšetkým z hľadiska 

vyživovacej povinnosti, nie je možné dosiahnuť. Sociálna pomoc je systém podpory, ktorá sa 

poskytuje najzraniteľnejším osobám alebo osobám v určitej sociálnej či krízovej životnej 

situácii (osoby v hmotnej núdzi, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi, 

seniori a pod.). Sociálna pomoc sa poskytuje formou peňažných alebo vecných dávok, ktoré sú 

financované buď zo štátneho rozpočtu prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, 

alebo z rozpočtu samospráv. 

Na rozdiel od sociálno-poisťovacích právnych vzťahov, sociálna pomoc nie je založená 

na báze zásluhovosti, t. j. poskytuje sa nezávisle od akejkoľvek účasti v poistnom systéme, bez 



324 
 

ohľadu na výšku príjmu a to v rovnakej výške alebo v rovnakom plnení pre všetky oprávnené 

osoby, ktoré splnili ostatné zákonné podmienky (výnimka – peňažné kompenzácie ťažkého 

zdravotného postihnutia). 

Systém sociálnej pomoci pôvodne zahŕňal systém sociálnej starostlivosti. Už sám termín 

sociálna starostlivosť navodzuje situáciu pasívneho prijímania univerzalisticky koncipovanej 

štátnej starostlivosti, naproti tomu sociálna pomoc vyjadruje právo občana prekonať ťažkú 

sociálnu situáciu, jeho právo byť aktívnym subjektom a právo spoločenského prostredia 

pomôcť mu v tejto jeho snahe. Cieľom systému sociálnej pomoci je upraviť režimy a systémy 

práce tak, aby príjemcu sociálnej pomoci a jeho spoločenské prostredie čo možno najviac 

stimulovali k aktívnemu riešeniu nepriaznivej materiálnej a sociálnej situácie. Pre sociálnu 

pomoc sú typické zásady individuálnej a subsidiárnej pomoci. 

Pokiaľ ide o zásadu subsidiarity, táto znamená, že sociálna pomoc sa poskytne iba tomu, 

kto si nevie pomôcť sám alebo nedostáva potrebnú pomoc z inej strany. To znamená, že 

spoločnosť vstupuje do konania iba vtedy, keď všetky ostatné možnosti pomoci zlyhali. Zásada 

individuálnej pomoci zasa znamená, že druh, forma a miera pomoci závisí predovšetkým od 

individuálnej situácie príjemcu, od druhu jeho potrieb a miestnych pomerov. Dôvod na potrebu 

poskytnúť sociálnu pomoc nie je podstatný, čo znamená, že je jedno, či núdzový stav nastal 

vinou žiadateľa alebo bez jeho viny. Rovnako ako pri štátnej podpore ani pri sociálnej pomoci 

neplatí princíp kauzality, ale uplatňuje sa finálny spôsob nazerania. 

Z legislatívneho hľadiska systém sociálnej pomoci zahŕňa pomoc v hmotnej núdzi, 

sociálne služby a kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

5.4.1 Hmotná núdza 

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného 

minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva 

alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Pri 

posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa započítavajú príjmy 

členov domácnosti. Medzi členov domácnosti sa započítavajú aj nezaopatrené deti, podľa 

zákona o prídavku na dieťa, plnoleté deti, deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo 

majú príjem nižší ako polovica mesačnej minimálnej mzdy, 

V rámci hmotnej núdze sa poskytuje viacero príspevkov, avšak ani jeden nezohľadňuje 

prítomnosť dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom v domácnosti. 
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5.4.2 Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

Sociálnou službou, ako jednu z foriem systému sociálnej pomoci, treba rozumieť 

odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú 

zamerané na  prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity 

a vo vzťahu k dieťaťu k zabezpečeniu starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá 

vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa. Ide o sociálne služby vymedzené v zákone č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon 

o sociálnych službách“). 

Nepriaznivá sociálna situácia je legislatívne vymedzená ako ohrozenie fyzickej osoby 

sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy z taxatívne vymedzených dôvodov, medzi ktoré parí aj ohrozenie jej 

vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku, ťažké 

zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  výkon opatrovania fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím. 

5.4.3 Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života  

V rámci sociálnych služieb osobitný význam majú sociálne služby na podporu rodiny 

s deťmi a to pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života,  služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v 

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a služba včasnej intervencie. 

Pokiaľ ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom zákon o sociálnych službách 

konkretizuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,  práve ak 

ide o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým 

zdravotným stavom. V tomto prípade sa tento druh sociálnej služby poskytuje do 31. augusta 

bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku 

dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom. V  rámci tohto druhu služby sa 

poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

a výchova  s výnimkou služby poskytovanej formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine. 
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V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa 

zabezpečuje aj záujmová činnosť. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života možno poskytovať formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine. V tomto 

prípade môže ísť o poskytovanie starostlivosti o dieťa vo veku do začatia plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole alebo túto službu môže  poskytovať fyzická 

osoba ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť a za odplatu. Pri poskytovaní tejto služby oprávnená osoba má nárok na 

príspevok na starostlivosť o dieťa a to vo výške dohodnutej sumy s poskytovateľom, avšak 

maximálne v sume 160 eur za kalendárny mesiac.393  

5.4.4 Služba včasnej intervencie 

Zákonom č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola v rámci systému sociálnej pomoci s 

účinnosťou od 1. januára 2014 prvýkrát právne zakotvená služba včasnej intervencie. Z 

hľadiska druhov sociálnych služieb bola zaradená medzi sociálne služby na podporu rodiny s 

deťmi. Služba včasnej intervencie je sociálna služba určená pre rodiny s deťmi so 

zaostávajúcim, oneskoreným alebo rizikovým psychomotorickým vývinom alebo zdravotným 

postihnutím, pričom ide o deti do 7 rokov veku, ak ich vývin  je ohrozený práve z dôvodu 

zdravotného postihnutia. Zdravotné postihnutie fyzická osoba preukazuje potvrdením 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  

V rámci služby včasnej intervencie sa poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia a vykonáva sa stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zd ravotným 

postihnutím, preventívna aktivita ako aj  komunitná rehabilitácia. Prostredníctvom 

špecializovaného sociálneho poradenstva sa zisťujú príčiny vzniku, charakteru a rozsahu 

problémov rodiny so znevýhodneným dieťaťom. Sociálna rehabilitácia je zameraná na  podporu 

samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti dieťaťa a rodiny a pri základných sociálnych 

aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Stimuláciou 

komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím sa realizuje podpora a rozvoj 

komplexného vývoja dieťaťa do siedmich rokov jeho veku, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu 

 
393 § 5 ods. 1, písm. b) zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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zdravotného postihnutia a to v súlade s jeho individuálnymi potrebami ako aj potrebami členov 

jeho rodiny, vzpruženie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej 

sociálnej situácie a podpora ich sociálneho začlenenia. Preventívnou aktivitou treba rozumieť 

prijímanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine ako aj organizovanie 

alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie 

sociálno-patologickým javom a sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít 

zameraných na podporu vhodného využívania voľného času, čo znamená  predchádzanie 

rizikovému správaniu sa rodiny  alebo komunity (odmietanie inakosti rodiny) a predchádzanie 

rizikovým situáciám a  ich prekonanie, prípadne riešenie. 

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a 

terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu, pričom  poskytovanie 

terénnej formy sociálnej služby má prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Dôležitou 

úlohou služby včasnej intervencie je sieťovanie rodín na ďalších odborníkov, ktorí jednorazovo 

pomôžu rodine, prípadne sú s dieťaťom, resp.  s rodinou dlhodobejšie v kontakte. Obsahová 

náplň pomoci má smerovať k pomoci rodine prekonať určitý problém a tým zlepšiť komfort 

života rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím. Ide najmä o pomoc pri vybavovaní štátnych 

sociálnych dávok, rôznych kompenzácií, pomoc pri sprostredkovaní odborných vyšetrení v 

poradniach alebo pomoc pri umiestnení dieťaťa do vhodného predškolského a školského 

zariadenia. Z uvedeného vyplýva, že tento druh sociálnej služby zohľadňuje  nielen 

individuálne potreby dieťaťa, ale aj potreby a možnosti jeho rodiny. Rodine má pomáhať 

uvedomiť si a posilniť svoje vlastné schopnosti a zdroje pri prekonávaní každodenných 

problémov a situácií súvisiacich so starostlivosťou o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom. 

Práve odborná podpora rodiny v spolupráci s odborníkmi a začleňovaním rodiny do komunity, 

smeruje táto sociálna služba k zmierneniu dôsledkov zdravotného znevýhodnenia na život 

dieťaťa a zvýšeniu  kvality života rodiny ako celku.  

V súvislosti s touto sociálnou službou je na mieste myšlienka, že už nemožno síce 

ovplyvniť okolnosti, ktoré nastali, ale treba hľadať možnosti, ako meniť prítomnosť a 

budúcnosť. 

5.4.5 Odľahčovacia služba 

Z hľadiska pracovného práva opatrovanie vyššie uvedenými fyzickými osobami 

nezakladá pracovnoprávny vzťah a v tejto súvislosti nevzniká napr. ani nárok na dovolenku.  

V tomto smere pozitívne hodnotíme ustanovenie § 54 zákona o sociálnych službách. Toto 
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ustanovenie upravuje poskytovanie odľahčovacej služby ako podpornej služby poskytovanej 

fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a toto 

opatrovanie nemôže vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá 

opatruje a má nárok na príspevok na opatrovanie, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej 

fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.  Doba poskytovania 

odľahčovacej služby je obmedzená maximom 30 dní v kalendárnom roku a poskytuje sa za celé 

dni. Obmedzenie na kalendárny rok znamená, že nevyčerpané dni odľahčovacej služby v 

bežnom kalendárnom roku nemožno presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Počas 

poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo 

zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, 

a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu 

službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Pri terénnej forme odľahčovacej služby je jej 

súčasťou aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných 

sociálnych aktivít. 

Aj keď odľahčovacia služba ako podporná služba je legislatívne upravená od 1. januára 

2009, t. j. od účinnosti zákona o sociálnych službách,  doterajšia aplikačná prax ukazuje, že zo 

strany oprávnených subjektov nie je využívaná v plnej miere. Deficit pri jej uplatňovaní je 

spôsobený jednak povinnosťou prijímateľa tejto sociálnej služby platiť  úhradu za jej 

poskytovanie v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby zmluvou a určite aj 

administratívnou záťažou pri jej uplatňovaní. 

Zákon o sociálnych službách upravuje aj osobitný druh sociálnej služby a to sociálne 

služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a 

nepriaznivého zdravotného stavu. 

5.4.6 Podpora osôb ťažko zdravotne postihnutých 

V rámci sociálnej pomoci významnú oblasť podpory osôb so zdravotným postihnutím 

predstavuje  kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia. Daná problematika je legislatívne 

upravená v zákone č. 447/2008 Z. z. o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia“). V zmysle tejto právnej 

úpravy je  kompenzácia vnímaná ako zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku 

ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním jednak peňažných príspevkov na kompenzáciu 

alebo poskytovaním sociálnych služieb. Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného 
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postihnutia sa pritom rozumie znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého 

zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého 

veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia prekonať sama. 

5.4.6.1 Osobná asistencia 

Z hľadiska legislatívnej úpravy jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia je osobná asistencia, ktorá umožňuje fyzickej osobe s týmto druhom 

postihnutia sociálnu inklúziu, viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej 

domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom 

prínosom pre spoločnosť. Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom, stupňom alebo 

závažnosťou zdravotného postihnutia. 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do 

dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení tohto 

veku možno príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku. Ide o ustanovenie, ktoré je diskutabilné. V tomto 

smere aj zo strany komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím bol podaný podnet na 

Ústavný súd SR, či príslušné ustanovenie dotýkajúce sa obmedzenia priznania tohto príspevku 

vekom 65 rokov, je v súlade s ústavou SR. 

Pri týchto činnostiach fyzickej osobe na základe písomnej  zmluvy o výkone osobnej 

asistencie asistuje osobný asistent, ktorý musí spĺňať zákonom ustanovené podmienky a to 

v rozsahu najviac 1460 hodín ročne. Pozitívne možno hodnotiť zmenu v úprave  hodinovej 

sadzby pri poskytovaní osobnej asistencie, ktorá sa od 1. júla 2018 zvýšila  o jedno euro, t. j. 

na 3,82 € za hodinu vykonanej práce. Vzhľadom na to, že ide o veľmi citlivú oblasť,  osobnému 

asistentovi by nemala chýbať predovšetkým empatia, záujem o takúto prácu, slušnosť, 

zodpovednosť, schopnosť prispôsobiť sa takejto osobe. 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu, až na zákonom ustanovené výnimky394, nemožno 

poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, 

ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 

 
394 Podľa  § 22 ods.5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnim ka platí napr., ak ide o vstávanie, líhanie, polohovanie, 

osobnú hygienu, umývanie, kúpanie, česanie, holenie, úprava nechtov, mejkap, vyprázdňovanie čriev a mechúra, 

obliekanie, vyzliekanie, 
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rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, 

svokra, profesionálny náhradný rodič. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno 

poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba. 

Aj keď osobná asistencia ako jeden zo spôsobov kompenzácie ťažkého zdravotného 

postihnutia má pre fyzickú osobu s takýmto postihnutím určité pozitíva, napr.  nezávislosť a 

samostatnosť, možnosť rozhodovať o svojom živote, aktívny prístup k  riešeniu svojich 

osobných záležitostí, nie je využívaná v takom rozsahu, ako v niektorých iných vyspelých 

krajinách. Jej nevyužitie v mnohých prípadoch môže viesť k umiestneniu fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím do sociálneho zariadenia na celoročný pobyt, k rozpadu 

rodiny a to aj vzhľadom  na nadmerné zaťažovanie a stres členov rodiny. 

Domnievame sa, že aj nedokonalosť legislatívnej úpravy danej problematiky má za 

následok, a potvrdzujú to aj štatistické údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, že 

počet poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu je pomerne nízky a predstavuje 

okolo 10 000 poberateľov. V niektorých vyspelých krajinách je počet záujemcov o tento 

príspevok oveľa väčší a v inštitucionálnej starostlivosti z okruhu ťažko zdravotne postihnutých 

osôb sú to väčšinou seniori s vysokou mierou odkázanosti. Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že 

ostatné osoby  ťažko zdravotne postihnuté sú inkludované v spoločnosti a sociálno-zdravotné 

služby využívajú v komunite. 

5.4.6.2 Príspevok za opatrovanie 

Ďalším významným príspevkom, ktorý slúži na zabezpečenie každodennej pomoci 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, 

realizovaní sociálnych aktivít, teda k zabezpečeniu sociálnej inklúzie a to  s cieľom zotrvať v 

prirodzenom domácom prostredí, je príspevok na opatrovanie. Tento príspevok sa dotýka 

hlavne  tzv. „neformálnych opatrovateľov“. Ide o starostlivosť poskytovanú osobám so 

zdravotným postihnutím zo strany blízkych osôb, priateľov a známych. Touto formou 

starostlivosti je zabezpečené vysoké percento osôb v Slovenskej republike ako aj v Európskej 

únii, čo si vyžaduje aj väčšiu pozornosť zo strany legislatívy. V  tomto smere by mali byť 

prijímané opatrenia podporujúce členov „užšej alebo širšej“ rodiny, aby im poskytovanie tejto 

starostlivosti čo v najmenšej miere bránilo v ich vlastnom osobnom a pracovnom rozvoji.   
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V zmysle zákona o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia neformálnymi 

opatrovateľmi sa rozumie manžel, manželka, rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa 

do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická 

osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, 

neter, synovec. Do okruhu týchto osôb patrí aj iná fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu 

s ťažkým zdravotným postihnutím a majú spoločný trvalý alebo prechodný pobyt. 

Príspevok na opatrovanie je dávkou sociálnej pomoci, pri poberaní ktorej oprávnená 

osoba môže byť ekonomicky činná, avšak s limitovanou hranicou príjmu z tejto činnosti. Pre 

vznik nároku tohto peňažného plnenia sa vyžaduje výkon opatrovania zo strany oprávnenej 

osoby,  poskytovanie opatrovania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá 

dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie a právoplatné rozhodnutie príslušného 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku. Na základe nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 213/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jed nu 

hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie, s účinnosťou od 1. júla 

2022 sa základná výška peňažného príspevku na opatrovanie  upravila na 525,65 €  pri 

opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a na 699,15 € pri opatrovaní dvoch 

alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Aktuálne zvýšenie tohto peňažného 

príspevku treba hodnotiť pozitívne a naďalej upravovať ho, aby suma zodpovedala  reálnym 

potrebám, nakoľko práve z dôvodu   testovania príjmu opatrovanej osoby spravidla dochádza 

k jej  zníženiu.  

5.4.6.3 Peňažný príspevok na kúpu a opravu  motorového vozidla 

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je  odkázaná na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom a požiada o  peňažný príspevok na kúpu osobného 

motorového vozidla, tento príspevok možno poskytnúť. Pokiaľ ide o dieťa s ťažkým 

zdravotným postihnutím, tento príspevok možno poskytnúť za predpokladu, že preukáže, že 

navštevuje školu alebo preukáže, že bude navštevovať školu a osobné motorové vozidlo bude 

využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do  školy alebo a dvakrát späť. 

Podmienka využívania osobného motorového vozidla na účely uvedené v prvej vete sa 

považuje za splnenú aj vtedy, ak dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školu 

najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má  určený individuálny študijný plán alebo je 

ubytovaná v internáte. 
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Dieťaťu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré je odkázané na individuálnu prepravu 

osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osobného 

motorového vozidla. Tento peňažný príspevok možno poskytnúť na úpravu osobného 

motorového vozidla, ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov. Lehota 

piatich rokov začína plynúť 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom 

roku, v ktorom bolo osobné motorové vozidlo vyrobené. Úpravou osobného motorového 

vozidla sa v tomto prípade rozumie úprava, ktorá umožní dieťaťu s ťažkým zdravotným 

postihnutím viesť osobné motorové vozidlo, alebo mu umožní využívať osobné motorové 

vozidlo na účely jeho prepravy. 

5.4.6.4 Preukaz na parkovanie 

Vychádzajúc zo zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, fyzická osoba, ktorá prepravuje dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím  

môže používať na vozidle prepravujúcom takéto dieťa parkovací preukaz. V  prípade, ak 

vozidlo sa nepoužíva na tento cieľ, parkovací preukaz je vodič povinný odstrániť z vozidla. 

Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí.  Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných 

parkovacích preukazoch. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Policajnému 

zboru elektronicky na účely kontroly použitia parkovacieho preukazu údaje o fyzickej osobe, 

ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu; údaje sa poskytujú v rozsahu evidenčné číslo a 

dátum vydania parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz 

vydal, meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný. 

Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá 

je jeho držiteľom. Vodič vozidla označeného osobitným označením je povinný pri vedení 

vozidla mať pri sebe  parkovací preukaz  a na výzvu policajta sa ním preukázať. Osobitné 

označenie sa smie na vozidle používať, len ak je takou osobou vodič vozidla. 

5.4.6.5 Peňažný príspevok na prepravu 

Ďalším peňažným plnením, ktoré môže byť poskytnuté dieťaťu s ťažkým zdravotným 

postihnutím,  a ktoré je odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, je 

peňažný príspevok na prepravu. Tento príspevok možno poskytnúť dieťaťu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ak na svoje vzdelávacie aktivity využíva prepravu zabezpečovanú 
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osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo iným registrovaným 

subjektom.  

Poskytnutie tohto príspevku sa vylučuje v prípade, ak dieťaťu s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo ktoré je 

vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla. Peňažný príspevok na prepravu 

možno poskytnúť, ak sa preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má 

vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok 

a ktorým sa zabezpečuje preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je 

technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. 

Problematika zdravotného postihnutia je aktuálna nielen z hľadiska Slovenskej 

republiky, ale  má celosvetový rozmer, nakoľko podľa informácií Svetovej zdravotníckej 

organizácie určitá forma zdravotného postihnutia sa prejavuje u viac ako jednej miliardy ľudí, 

čo predstavuje okolo 15 % svetovej populácie. Ľudia so zdravotným postihnutím, predstavujú 

najväčšiu svetovú minoritu, v rámci ktorej práve zdravotné postihnutie môže u viacerých 

členov viesť až k sociálnej exklúzii. Preto bariéry spojené so zdravotným postihnutím je 

potrebné odstraňovať a tým vytvárať inkluzívnu spoločnosť pre všetkých. Demografický 

ukazovateľ vyjadrujúci pomer počtu ľudí so zdravotným postihnutím k počtu obyvateľov má 

zvyšujúci trend, čo je určite odrazom predlžovania strednej dĺžky dožitia svetovej populácie 

a v neposlednom rade aj skvalitňovania diagnostiky a evidencie zdravotného postihnutia. 

Každý z nás si je vedomý, že zdravotné postihnutie sa môže dotknúť hocikoho, a to 

v ktoromkoľvek časovom priestore. Riešenie problematiky osôb so zdravotným postihnutím 

síce patrí do kompetencie členských štátov Európskej únie, avšak únia ich kroky dopĺňa 

a vytvára podmienky pre ďalší postup. Cieľom Európskej únie je zabezpečiť pre všetky 

zdravotne postihnuté osoby základné ľudské práva a ich aktívne zaradenie sa do spoločnosti.  
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6 Zdravotná starostlivosť a ďalšia starostlivosť o zdravotne 

postihnuté osoby  

6.1 Úvod do problematiky 

Realita ochrany zdravia a zdravotnej starostlivosti zdravotne postihnutým osobám patrí 

k citlivým a zložitým objektom skúmania. Zdravotne postihnuté osoby tvoria jednu veľkú 

podskupinu skupiny zraniteľných osôb, u ktorých je viac než žiadúce uplatňovanie pozitívnej 

diskriminácie. Práve zraniteľné osoby sa stále stretávajú so značnými prekážkami a sú 

vystavené vyššiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. 

Je potrebné akcentovať, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zdravotne 

postihnutým osobám  je nutné zohľadňovať ich špecifické potreby, ktoré vyplývajú z ich 

psychického alebo fyzického postihnutia. 

Prioritným cieľom štátnej zdravotnej politiky by mala byť dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti, a to predovšetkým:  

a) finančnej dostupnosti, 

b) kvalifikovanej dostupnosti, (odborná spôsobilosť) 

c) časovej dostupnosti, (kapacita poskytovateľa a čakacie lehoty) 

d) geografickej dostupnosti, (určenie primeranej vzdialenosti, tzn. dojazdový čas potrebný 

na presun pacienta k lekárovi 

e) logistickej dostupnosti, (previazanosť a nadväznosť jednotlivých foriem zdravotnej 

starostlivosti) 

f) Sociálnej dostupnosti. (prístupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetky kategórie 

zdravotne postihnutých osôb). 

 

Žiaľ pri zdravotne postihnutých osobách sa zabezpečenie dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti komplexne nerieši.  

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zdravotne postihnutým osobám platí princíp 

rovnosti bez akejkoľvek diskriminácie. Z toho vyplýva, že osoby so zdravotným postihnutím 

nesmú byť znevýhodnené a naopak ani zvýhodňované, pokiaľ to nie je nutné s ohľadom na 

charakter ich postihnutia.395 

 
395 TOMAN J., ŠVEC M., RAK P.: Pracovné právo v súvislostiach. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2020, s. 

5-8.  
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6.2 Medzinárodná a európska úprava pomoci a starostlivosti o  osoby so 

zdravotným postihnutím 

V marci 2021 prijala Európska komisia Stratégiu práv osôb so zdravotným postihnutím 

2021 – 2030, ktorej hlavným cieľom je zlepšenie života osôb so zdravotným postihnutím. 

Predmetná stratégia nadviazala na Európsku stratégiu pre pomoc osobám so zdravotným 

postihnutím 2010-2020.396 

Obe stratégie sa snažili zohľadňovať rozmanitosť zdravotného postihnutia majúceho 

rôzne formy, a to dlhodobé fyzické, duševné, intelektuálne, či zmyslové ochorenie. Jednou 

z hlavných iniciatív Európskej komisie je i navrhnutie európskeho preukazu pre osoby so 

zdravotným postihnutím, ktorý by platil vo všetkých krajinách Európskej únie, pričom by 

zabezpečoval primeranú podporu pri cestovaní alebo presťahovaní sa do inej krajiny 

v Európskej únii. 

Medzi priority stratégie patrí i účinná ochrana zdravotne postihnutých osôb aj 

cestou zabezpečenia rovnakého prístupu ku všetkým zdravotníckym službám. 

V súlade s čl. 1 Dohovoru Organizácie spojených národov o právach osôb so 

zdravotným postihnutím je účelom dohovoru podporovať, chrániť a zabezpečovať 

plnohodnotné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkým 

osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti. Práve tento dohovor 

má ambíciu odstrániť všetky existujúce prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným 

postihnutím zapojiť sa do plnohodnotného života.   Je potrebné uviesť, že Európska únia (2011) 

ratifikovala tejto dohovor a je to prvýkrát, že sa Európska únia stala zmluvnou stranou 

medzinárodnej zmluvy o ľudských právach. 

6.3 Historický vývoj  zdravotnej starostlivosti a  správne poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti 

 

 
396 https://ec.europa.eu  
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Zdravotná starostlivosť sa poskytuje zdravotne postihnutým osobám predovšetkým 

v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v zdravotníckych 

zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Determinujúce atribúty zdravotníckych zariadení stanovuje vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky 

jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.  

Legálna definícia pojmu zdravotnej starostlivosti bola zakotvená v ustanovení § 2 

zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

Zdravotná starostlivosť bola vymedzená ako starostlivosť o ochranu, zachovanie a navrátenie 

zdravia fyzickej osoby, ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník, pričom sa poskytuje v zdraví, 

v chorobe, v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, 

diagnostiku a liečbu vrátane rehabilitácie, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu, 

záchrannú zdravotnú službu a osobitnú zdravotnú starostlivosť. Za zdravotnú starostlivosť sa 

považovala aj lekárenská starostlivosť a kúpeľná starostlivosť. V dikcii § 4 citovaného predpisu 

bolo stanovené, že zdravotnú starostlivosť poskytujú zdravotnícke zariadenia v súlade so 

súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy a inými biomedicínskymi vedami. 

V roku 2004 reforma zdravotníctva priniesla so sebou i zmenu definície zdravotnej 

starostlivosti vrátane správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. V § 2 zákona č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej 

starostlivosti“) sa pod zdravotnou starostlivosťou rozumie súbor pracovných činností, ktoré 

vykonávajú zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok 

a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života 

a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, 

dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť 

a pôrodnú asistenciu. Podľa ustanovenia § 4 zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci za 

podmienok ustanovených osobitným predpisom, a to zákonom č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o poskytovateľoch“). Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa bezodkladne 

vykonajú všetky zdravotné výkony potrebné na určenie správnej choroby a zabezpečí sa 

správny preventívny postup alebo správny liečebný postup. 
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Zákonom č. 350/2005 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o zdravotnej starostlivosti bola 

zmenená definícia správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. V zmysle citovanej zmeny 

bol poskytovateľ povinný poskytovať správne, pričom zdravotná starostlivosť je poskytovaná 

správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením 

včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení 

súčasných poznatkov lekárskej vedy.  

Zákonom č. 34/2011 Z. z. sa v § 2 zákona o zdravotnej starostlivosti doplnil odsek 28, 

ktorý znie: „Diagnosticko-terapeutické systémy sú normy na zabezpečenie kvality 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a ustanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie 

kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a tiež jej obsahu a rozsahu. 

Významná zmena v definovaní správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti 

nastala prijatím zákona č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. Citovaná novela v § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti 

v druhej vete na konci pripojila slová: „a v súlade so štandardnými postupmi na výkon 

prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi.“. 

S účinnosťou od 1. januára 2018 definícia správneho poskytovania zdravotnej 

starostlivosti znie: „Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky 

zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s 

cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov 

lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými 

diagnostickými postupmi a štandardnými teräapeutickými postupmi pri zohľadnení 

individuálneho stavu pacienta.“ 

Legálna definícia pojmov štandardných diagnostických postupov a štandardných 

terapeutických postupov vo všeobecne záväzných právnych predpisoch absentuje. 

6.4 Vymedzenie pojmov štandardné diagnostické postupy a  štandardné 

terapeutické postupy a pojmov s nimi súvisiacich 

S účinnosťou od 1. januára 2016 vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky Metodiky na zabezpečenie jednotného postupu na vypracovanie štandardných 

diagnostických a terapeutických postupov. Podľa článku 1bod 2 sa na účely metodiky za 

štandardný diagnostický a terapeutický postup považuje: 
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a) štandardný diagnostický postup, 

b) štandardný terapeutický postup, 

c) postup pre informovanie pacienta, 

d) kľúčové klinické odporúčanie, 

e) klinický protokol alebo 

f) klinický algoritmus. 

Definovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov je značne nejasné 

a zmätočné, pričom na podporu tohto tvrdenia možno poukázať na čl. 2 tejto metodiky, 

v ktorom sa opätovne duplicitne dané pojmy definujú.   

Podľa čl. 2  písm. a) až f) metodiky sú vymedzené základné pojmy ako klinický 

odporúčaný postup, štandardný diagnostický postup, štandardný terapeutický postup, klinické 

kritérium, indikátor zdravotnej starostlivosti a klinický audit. V základných pojmoch absentuje 

definícia pojmu kľúčového klinického odporúčania, klinické protokolu a klinického algoritmu, 

ktoré sú nesystémovo vymedzené v čl. 3 Typy štandardných postupov. 

Klinický odporúčaný postup (guideline) je prehľad odporúčaní zameraných na 

optimalizáciu starostlivosti o pacienta, ktoré sú vypracované na základe systematického 

prehľadu dôkazov a na zhodnotení prínosov a rizík rôznych alternatív zdravotnej starostlivosti. 

Štandardný diagnostický postup je systematicky vytvorená séria odporúčaní ako majú 

zdravotnícki pracovníci postupovať pri stanovení diagnózy za špecifických okolností. Je 

odvodený z najlepších dostupných dôkazov, ako napríklad uznaných klinických odporúčaných 

postupov alebo iných uznaných zdrojov. 

Štandardný terapeutický postup je v metodike vymedzený ako systematicky vytvorená 

séria odporúčaní, ako majú zdravotnícki pracovníci postupovať pri liečbe alebo poskytovaní 

inej formy zdravotnej starostlivosti za špecifických okolností. Je odvodený z najlepších 

dostupných dôkazov, ako napríklad uznaných klinických odporúčaných postupov alebo iných 

uznaných zdrojov. 

Postup pre informovanie pacientov je stručná a zrozumiteľná verzia štandardného 

postupu, ktorá poskytuje pacientovi kľúčové údaje na porozumenie ochorenia a použitých 

diagnostických, terapeutických postupov alebo postupov pri prevencii. Je potrebné, aby bola 

napísaná tak, aby jej porozumel laik, pokiaľ možno bez požitia odborných výrazov. Jej účelom 

je dosiahnutie lepšieho porozumenia a aktívnej spolupráce pacienta. 

Pojem klinické kritérium metodika definuje ako systematicky tvorené stanovisko, ktoré 

môže byť použité na hodnotenie služieb, výsledkov a primeranosti rozhodnutí pri poskytovaní 
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zdravotnej starostlivosti, pričom každé klinické kritérium je samostatný a presne definovaný 

výrok. 

Klinický protokol je konkrétnejšie a podrobnejšie rozpracovaný dokument, ktorý je 

odvodený z príslušného medzinárodného alebo národného klinického odporúčaného postupu 

adaptovaného pre použitie na lokálnej úrovni alebo už existujúceho základného alebo 

komplexného štandardného diagnostického a terapeutického postupu. Predstavuje súbor 

činností konkrétneho typu zdravotníckeho zariadenia pri aplikácii štandardného postupu na 

jeho špecifické podmienky. 

Klinický algoritmus je zjednodušené, algoritmické vyjadrenie odporúčaného postupu, 

ktorý vynecháva menej časté alternatívy postupu. V rámci klinického algoritmu sú dané 

jednoznačné alternatívy a určené jasné body pre rozhodnutie a akciu. Vhodné je grafické 

vyjadrenie formou vývojového diagramu. Klinický algoritmus je vhodný na edukáciu, rýchle 

použitie pri neodkladných stavoch a podobne. 

6.5 Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v praxi 

Prvých 31 štandardných diagnostických a terapeutických postupov bolo prijatých až 

v decembri 2018, napriek skutočnosti, že právna úprava správneho poskytovania zdravotnej 

starostlivosti podľa štandardných diagnostických a terapeutických postupov bola účinná od 1. 

januára 2018. 

Podľa čl. 4 metodiky môžu štandardné diagnostické a terapeutické postupy slúžiť na 

vytvorenie objektívnych kritérií pre hodnotenie kvality a bezpečnosti pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. 

Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje štandardné postupy vo Vestníku MZ SR a na 

svojom webovom sídle. Jedná sa o záväzné smernice, ktoré ustanovujú postup diagnostickej 

a liečebnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi.  

Štandardné postupy upravujú kompetencie a zodpovednosť zdravotníckych 

pracovníkov. Sú akousi prevenciou výskytu komplikácií pri diagnostike a liečbe pacienta.  

Zabezpečujú zdravotníckym pracovníkom dostatočný stupeň klinickej istoty. 

V právnom prostredí Slovenskej republiky vydáva štandardné postupy ústredný orgán 

štátnej správy, na rozdiel od iných členských krajín. Zdravotnícki pracovníci sú povinní pri 

diagnostickej a liečebnej starostlivosti postupovať podľa týchto postupov. Samotná úprava 

každého postupu umožňuje zdravotníckemu pracovníkovi aj istý odklon. V  každom 

štandardom postupe je tento odklon ustanovený nasledovne: „Ak klinický stav a osobitné 
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okolnosti vyžadujú iný prístup k manažmentu (prevencii, diagnostike alebo liečbe) ako uvádza 

tento štandardný postup, je možný aj alternatívny postup, ak sa vezmú do úvahy ďalšie 

vyšetrenia, komorbidity, súvisiace okolnosti alebo liečba, teda odlišný prístup založený na 

dôkazoch alebo na základe klinickej konzultácie alebo klinického konzília. Takýto klinický 

postup má byť jasne zaznamenaný v zdravotnej dokumentácii pacienta“. Táto možnosť odklonu 

zohľadňuje individuálny prístup ku každému pacientovi. 

6.6 Zdravotná starostlivosť zdravotne postihnutým osobám  

Právna úprava poskytovania zdravotnej starostlivosti,  jej organizácie a financovania 

nie je kodifikovaná. Zložitý systém zdravotnej starostlivosti je zakotvený v celom rade 

zákonných a podzákonných noriem, ktorých obsah je často krát veľmi nezrozumiteľne 

formulovaný a zákonite vyvolávajúci interpretačné nejasnosti. V dôsledku toho aj  orientácia 

v spleti komplikovanej právnej úpravy spôsobuje ťažkosti i erudovaným odborníkom.397 

Samotné poskytovanie  zdravotnej starostlivosti je upravené predovšetkým v zákone 

o zdravotnej starostlivosti. 

Ak sa v dôsledku náhleho úrazu alebo choroby ocitne jedinec v stave závažného alebo 

trvalého zníženia funkčnej schopnosti organizmu, zákonite vyžaduje starostlivosť, ktorá  spadá 

do systému zdravotnej starostlivosti.  

Podľa § 2 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti je zdravotná starostlivosť súbor 

pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, 

zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť 

zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú 

starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Pre úplnosť je vhodné aj uvedenie legálnej definície pojmu 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti ustanovenej v § 2 ods. 3 zákona o zdravotnej 

starostlivosti. Neodkladnou zdravotnou starostlivosťou je zdravotná starostlivosť poskytovaná 

osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo 

niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje 

náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo 

svoje okolie. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je aj neodkladná preprava osoby do 

 
397 CAPÍKOVÁ, Silvia. Právna regulácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pp.145 - 170 In: Ozorovský, V. 

et al.: Sociálne lekárstvo. Bratislava: SAP, 2018. 225p. ISBN 978 – 80 – 89607 – 68 - 6 
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zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami 

a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na 

transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby. 

V závislosti od druhu a rozsahu poškodenia zdravia sa zdravotne postihnutému 

jedincovi poskytne adekvátna forma zdravotnej starostlivosti. 

V ustanovení § 7 zákona o zdravotnej starostlivosti sa diferencujú formy zdravotnej 

starostlivosti na: 

a) ambulantnú starostlivosť, ktorá sa člení na: 

1. všeobecnú 

2. špecializovanú 

3. špecializovanú inú 

4. záchrannú zdravotnú službu 

b) ústavnú starostlivosť 

c) lekárenskú starostlivosť 

d) ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí alebo sociálnej kurately. 

 

Podľa ust. § 8 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti sa ambulantná starostlivosť 

poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom 

prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť 

poskytuje. Medzi zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti patrí: 

- ambulancia, 

- zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, 

- stacionár, 

- poliklinika, 

- agentúra domácej ošetrovateľskej agentúry, 

- zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 

- mobilný hospic, 

- tkanivové zariadenie, 

- referenčné laboratórium, 

- ambulancia dopravnej zdravotnej služby. 
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Podľa ust. § 9 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti sa ústavná zdravotná 

starostlivosť poskytuje na základe: 

a) odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo 

b) rozhodnutia súdu alebo 

c) žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu 

osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.  

 

Medzi zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti patrí: 

- všeobecná nemocnica, 

- špecializovaná nemocnica, 

- liečebňa, 

- hospic, 

- dom ošetrovateľskej starostlivosti, 

- prírodné liečebné kúpele a kúpeľná liečebňa, 

- zariadenie biomedicínskeho výskumu. 

V zmysle článku 40 Ústavy Slovenskej republiky má právo na ochranu zdravia každý, 

avšak na bezplatnú zdravotnú starostlivosť majú právo len občania, a to na základe zdravotného 

poistenia a za podmienok, ktoré ustanoví zákon. 

Rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 

upravuje zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti“). 

Podmienky, na základe ktorých vzniká občanom právo na poskytnutie bezplatnej 

zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom 

poistení“) a tiež zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o zdravotných poisťovniach“). 

Zdravotnú starostlivosť poskytujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

predovšetkým formou ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti. Právny status 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 



343 
 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). 

Poskytovaná zdravotná  starostlivosť by mala spĺňať atribúty dostupnosti, odbornosti, 

bezpečnosti, sústavnosti a plynulosti 

6.6.1 Právny základ 

V národnej legislatíve je právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

zakotvené v ustanovení § 11 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého má každý 

právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  

V ustanovení § 11 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti sú taxatívnym spôsobom 

vymedzené osoby, na ktoré sa právo na výber poskytovateľa nevzťahuje. Jedná sa o osoby, 

ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a o žiadateľov o azyl.  

Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na zamestnancov, ktorí sú povinní 

podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci na účel posudzovania 

zdravotnej spôsobilosti na prácu (ust. § 11 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti). 

Ustanovenie § 11 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti vymedzuje taxatívnym 

spôsobom aj osoby, ktoré majú právo na výber poskytovateľa obmedzené. Ide o osoby, ktoré 

sú príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, 

Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru. Predmetné osoby majú právo na 

výber poskytovateľa, ak im poskytovateľa zdravotnej starostlivosti neurčí služobný orgán alebo 

služobný úrad.  

Ak prejdeme na nadnárodnú úroveň, už v preambule Európskej charty práv pacientov 

(Brusel 2002) je vyjadrený nesúhlas s tým, aby sa v systémoch zdravotníctva práva pacientov 

na jednej strane teoreticky vyhlasovali a zákonne ustanovovali a na strane druhej boli v praxi 

z finančných dôvodov popierané a nerešpektované. Finančné obmedzenia akokoľvek 

zdôvodnené, neopodstatňujú popieranie či ohrozovanie práv pacienta. 

A práve finančné obmedzenia  v systéme zdravotníctva Slovenskej republiky majú za 

následok výrazné oslabenie ochrany pacientov a popieranie ich základných práv. 
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6.6.2 Proces výberu 

Každému je zákonom garantované právo na výber poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, ale v praxi je toto právo značne obmedzené ekonomickými opatreniami zo strany 

zdravotných poisťovní. 

Ak si teda fyzická osoba uplatní svoje zákonom garantované právo na výber 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môže dôjsť k situácii, že ním zvolený poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so 

zdravotnou poisťovňou, ktorej je poistencom. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý 

nemá zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou, môže poskytovať zdravotnú starostlivosť, ale 

z prostriedkov verejného zdravotného poistenia bude mať uhrádzanú len neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť. Ak by poskytol zdravotnú starostlivosť, ktorá nespĺňa kritériá neodkladnosti, 

pacient by sa dostal do polohy samoplatcu a náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť by 

niesol sám.  

Na základe zdravotného poistenia má však pacient právo na bezplatnú zdravotnú 

starostlivosť v rozsahu stanovenom zákonom o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Za 

predpokladu voľby nezazmluvneného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, by zákonite 

právu na výber mala korešpondovať povinnosť zdravotnej poisťovne dojednať s týmto 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zmluvný vzťah v prospech svojho poistenca. 

Realita je ale iná. Zdravotná poisťovňa nielenže nedojedná zmluvný vzťah, ale oznámi 

svojmu poistencovi, že si má hľadať iného poskytovateľa, s ktorým už má dojednaný zmluvný 

vzťah, v opačnom prípade bude samoplatcom a celú zdravotnú starostlivosť si bude hradiť sám.  

Je namieste položiť si otázku, komu skutočne patrí realizácia práva na výber 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?  Zákon garantuje právo na výber poskytovateľa 

pacientovi, ale v praxi ho realizujú úradníci zdravotnej poisťovne. 

Ten chronicky kritizovaný paternalizmus vo vzťahu lekár a pacient sa v praxi preniesol 

na vzťah zdravotná poisťovňa a poistenec – pacient. Z akého titulu zdravotná poisťovňa popiera 

právo svojich poistencov na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti? 

V zákone absentuje povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti s tým poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti (napr. s ortopédom, neurológom, urológom, gastroenterológom, atď.), ktorého si 

jej poistenec - pacient vybral. Táto povinnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov všeobecnej 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ale pri nich je problém skôr opačný, pretože je ich 

nedostatok. 
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6.6.3 Príspevok na úhradu 

Pre objektívnosť je potrebné upozorniť na ust. § 42 ods. 1 zákona o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti, podľa ktorého je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť poistencovi na základe 

jeho žiadosti príspevok  na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným 

poskytovateľom, ak: 

a) žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje 

zdravotná poisťovňa, 

b) s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím 

zdravotnej starostlivosti. 

Podľa § 42 ods. 3 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhradí zdravotná poisťovňa 

svojmu poistencovi príspevok na základe predložených dokladov o úhrade. Výška príspevku 

nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov v príslušnom čase, na príslušnom 

mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť. 

Ako výsmech právu na výber poskytovateľa vyznieva i legislatívna úprava zákonnej 

povinnosti zdravotnej poisťovne prispievať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na 

úhradu zdravotnej starostlivosti svojmu poistencovi, ktorému bola poskytnutá zdravotná 

starostlivosť nezmluvným poskytovateľom. 

 Predmetnú právnu úpravu možno posudzovať negatívne v dvoch rovinách: 

a) vecnej, 

b) systematickej. 

  

Právna formulácia príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti je viac než sporná a je 

v rozpore so zmyslom a obsahom ústavnej a zákonnej úpravy poskytovania bezplatnej 

zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia. Z prostriedkov verejného 

zdravotného poistenia sa uhrádza poskytnutá zdravotná starostlivosť za predpokladu splnenia 

zákonných podmienok, a z tohto titulu rozhodne nemožno akceptovať právnu konštrukciu  

prispievania  na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 

Z hľadiska systematiky zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti možno negatívne 

hodnotiť tú skutočnosť, že  zákonná povinnosť zdravotnej poisťovne prispievať na úhradu 

zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, a to z prostriedkov 

verejného zdravotného poistenia nebola  upravená v druhej časti s názvom rozsah zdravotnej 
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starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.  Netypicky bola 

začlenená  do piatej časti medzi prechodné a záverečné ustanovenia zákona o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti.  

Bol to zámer alebo len nedostatok v legislatívnej činnosti, ktorá sa realizuje 

permanentne v časovej tiesni?  

Po zohľadnení širších súvislostí sa javí ako najpravdepodobnejšia prvá alternatíva. 

Možno vymyslieť sofistikovanejší spôsob ako obmedziť právo fyzických osôb na výber 

poskytovateľa? Neznalosť zákona síce neospravedlňuje, ale právna úprava práv pacienta 

zahrnutá do záverečných ustanovení zákona je vecne a systémovo nelogická a neprispieva 

k právnej istote adresátov právnych noriem. Celkový proces získania príspevku na úhradu 

zdravotnej starostlivosti je enormne komplikovaný a časovo náročný. Možno vyvodiť záver, že 

absurdná byrokracia a prísny formalizmus má za cieľ znechutiť pacienta od realizácie svojho 

zákonného práva. 

6.6.4 Informovaný súhlas   

Pre zdravotne postihnuté osoby je bytostne dôležitá komunikácia so zdravotníckym 

personálom, ktorý by mal byť preškoľovaní v komunikácii so zdravotne postihnutými. Mnohé 

zdravotnícke zariadenia bytostne potrebujú prítomnosť odborného pracovníka, ktorý je 

spôsobilý komunikovať napríklad so sluchovo postihnutými osobami alebo s duševne 

postihnutými osobami, kde je nevyhnutná správna komunikácia, ktorá eliminuje pocit 

izolovanosti a traumatizujúci zážitok vyplývajúci z obavy o svoj zdravotný stav. Zdravotne 

postihnuté osoby majú rovnako právo voľby navrhovaného spôsobu liečby. 

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby zdravotnícki pracovníci boli v dostatočnom časovom 

predstihu informovaní o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zdravotne postihnutej osobe na 

ich pracovisku.  Len tak budú schopní zvoliť špecifické komunikačné prostriedky, ktoré 

zdravotne postihnuté osoby vyžadujú. 

6.6.5 Kontinuita zdravotnej starostlivosti a ďalšej starostlivosti o zdravotne 

postihnuté osoby 

Ako je sprocesované poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotnej postihnutým 

osobám v prípade potreby poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti? Pri náhlom úraze, 

pri ktorom dôjde k náhlej zmene zdravotného stavu zdravotne postihnutej osoby, ktorá 

bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií sa poskytuje 
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neodkladná zdravotná starostlivosť  formou ambulantnej starostlivosti prostredníctvom 

záchrannej zdravotnej služby, ktorá po základnej diagnostike a zhodnotení zdravotného stavu 

zabezpečí prepravu na urgentný príjem príslušného zdravotníckeho zariadenia.  Poskytnutím 

zdravotnej starostlivosti nadobúda zdravotne postihnutá osoba status pacienta. Následne sa 

začne proces poskytovania zdravotnej starostlivosti formou ústavnej starostlivosti a pacient je 

hospitalizovaný v závislosti od charakteru zdravotného postihnutia na príslušnom oddelení 

zdravotníckeho zariadenia ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Negatívne možno 

hodnotiť tú skutočnosť, že forma ústavnej zdravotnej starostlivosti,  je časovo limitovaná zo 

strany zdravotných poisťovní. Nezriedka sa stávajú prípady, že hospitalizácia sa ukončuje i ešte 

nedoliečeným pacientom. V lepšom prípade môže byť pacient na základe odporúčania 

ošetrujúceho lekára ešte preložený na doliečenie na príslušné oddelenie pre dlhodobo chorých 

alebo do liečebne pre dlhodobo chorých, pričom aj dĺžka tohto pobytu je limitovaná zmluvne 

obmedzeným počtom tzv. lôžkodní, a to cca 21 dní. Po  ukončení hospitalizácie, t.j. ústavnej 

zdravotnej starostlivosti je pacient prepustený do domáceho ošetrenia, prípadne ešte čaká na 

schválenie kúpeľnej liečby.398 Bremeno starostlivosti je prenesené na blízke osoby zdravotne 

postihnutej osoby. 

6.7 Zdravotná starostlivosť zdravotne postihnutým osobám v čase 

pandémie 

Na rozdiel od iných kríz (hospodárska, ekonomická, úverová, migračná,...atď.) pri 

pandemickej kríze bola nutná ingerencia štátu, a to v podobe prijímania nástrojov a opatrení, 

prostredníctvom ktorých sa prioritne zabezpečovala ochrana života a zdravia obyvateľov. 

Prijaté opatrenia v núdzovom stave zasahovali do sféry základných práv a slobôd. Ekonomická 

a sociálna neistota postihla najvýraznejšie zraniteľné osoby, pri ktorých relevantnú podskupinu 

tvoria zdravotne postihnuté osoby.  

Pandemická kríza, označovaná aj ako koronakríza,  je nový typ krízy a pre tento svet 

predstavuje niečo nové, nepredvídateľné a úplne neznáme, pričom spúšťačom bol šok mimo 

ekonomiky. Pandemickú krízu nespôsobili ekonomické javy, ale vírus a právom ju možno 

označiť za krízu verejného zdravia.  

Vlády každej postihnutej krajiny museli chrániť verejné zdravie, ktoré bolo prioritou 

a súčasne riešiť i ekonomiku. Problémom bolo, že pandemická kríza sa nedala s ničím porovnať 

 
398 CAPÍKOVÁ, Silvia. Právna regulácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pp.145 - 170 In: Ozorovský, V. 

et al.: Sociálne lekárstvo. Bratislava: SAP, 2018. 225p. ISBN 978 – 80 – 89607 – 68 - 6 
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a teda ani kopírovať opatrenia, prípadne sa vyvarovať chýb z minulosti. Absentovala akákoľvek 

skúsenosť. 

Tak ako bola krehká ekonomika v čase pandemickej krízy, tak boli  krehkí i ľudia, 

osobitne zdravotne postihnuté osoby. Tieto osoby v dôsledku zdravotného postihnutia nie sú 

schopné rýchlo sa prispôsobiť vzniknutej situácii. Majú špeciálne potreby a vyžadujú si 

osobitnú pozornosť.  

Sú predovšetkým sociálne zraniteľní, to znamená neschopní zvládať nepriaznivé 

dopady viacerých stresorov ako napríklad zneužívanie, sociálne vylúčenie, atď. Všetky tieto 

stresory majú obrovský potenciál poškodiť ich  fyzicky alebo psychicky. Starostlivosť 

o zdravotne postihnuté osoby je jedným    z meradiel vyspelej spoločnosti. 

S účinnosťou od 19. marca 2020 bolo v Zbierke zákonov vyhlásené pod č. 49/2020 Z. 

z. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie 

núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 

a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti 

a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020, podľa ktorého vláda Slovenskej 

republiky 

a) vyhlásila núdzový stav týkajúci sa ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

v Slovenskej republike, 

b) uložila pracovnú povinnosť zdravotníckym pracovníkom zdravotníckych zariadení 

uvedených v prílohe uznesenia 

c) zakázala uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná 

povinnosť. 

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti boli počas výnimočného stavu 

krajne nedostatočne usmerňovaní a v dôsledku toho mnohí obmedzili, niektorí až pozastavili 

poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Došlo k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti, zvlášť pre zdravotne postihnuté osoby. Väčšina lekárov vyšetrovala pacientov 

fyzicky len v nevyhnutných prípadoch.  Zdravotne postihnuté osoby častokrát neboli schopné 

komunikovať elektronicky a telefonický kontakt nebol možný. 

 

S účinnosťou od 18. 3. 2020 mali všetci poskytovatelia ústavnej zdravotnej 

starostlivosti povinnosť vykonať všetky potrebné opatrenia smerujúce k obmedzeniu 
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plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život 

a zdravie osôb.  

Odďaľovanie liečby, ale predovšetkým prevencie, môže mať v konečnom dôsledku 

horšie zdravotné a ekonomické dopady399 ako samotný COVID-19. 

6.8 Ďalšia  starostlivosť zdravotne postihnutým osobám   

Každý jedinec sa môže ocitnúť v nepriaznivej životnej situácii, ktorá mu v priebehu pár 

sekúnd zmení život o 180 stupňov. Odrazu sa z ekonomicky aktívneho člena spoločnosti zmení 

jeho status na sociálne stigmatizovaného a sociálne vylúčeného. Jeho hendikep je to o väčší, že 

súčasná generácia vyznáva hodnoty profitu a kapitálu. Daný trend je markantný na sociálnych 

sieťach, na ktorých je úspešný len ten, kto sa prezentuje ako mladý, krásny a bohatý.  

Legálna definícia pojmu komunitná rehabilitácia je zakotvená v ustanovení § 82 ods. 3 

zákona č.  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“). Podľa citovaného ustanovenia komunitná rehabilitácia 

v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä 

rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia 

sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie 

je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností 

fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti.  

V laickej i odbornej verejnosti už chronicky rezonujú nedoriešené otázky  koexistencie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti. Obidva systémy starostlivosti 

o zdravotne postihnuté osoby by mali byť vzájomne prepojené a koordinované. Nielenže chýba 

symbióza týchto systémov, ale negatívne možno hodnotiť ich latentnú antagonistickú polohu, 

ktorej nahráva i poddimenzovanosť finančných tokov krytia „tečúcich“ z rozdielnych 

prameňov. 

6.8.1 Systém sociálnej starostlivosti 

Ukončením procesu zdravotnej starostlivosti sa zdravotne postihnutá osoba nestáva 

sebestačnou. So zdravotným postihnutím nastupujú súčasne i špeciálne potreby a závislosť na 

 
399 Trnkusová, L.: Zdravotné poisťovne a  ich ďalšie smerovanie v podmienkach Slovenskej republiky. In: Míľniky 

práva v stredoeurópskom priestore 2013. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. 

ISBN 978-80-7160-368-9. S. 554-561.  
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pomoci inej osoby. Zdravotne postihnutá osoba vyžaduje ďalšiu formu starostlivosti, a to 

sociálnej. Poskytovaním sociálnej starostlivosti sa status pacienta mení na status klienta. 

 Vstup do systému sociálnej starostlivosti je výrazne komplikovanejší ako vstup do 

systému zdravotnej starostlivosti. Sociálna starostlivosť sa neposkytuje neodkladne, ale 

prezumuje administratívny podnet zo strany zdravotne postihnutého alebo inej osoby, na pomoc 

ktorej je zdravotne postihnutý odkázaný. Pre zdravotne postihnutého, ale i pre jeho blízkych, 

ktorí ešte nie sú emocionálne vyrovnaní s trvalo nepriaznivou sociálnou situáciou, predstavuje 

enormnú byrokratickú, časovú a finančnú záťaž. 

Problematika sociálnej starostlivosti je ťažiskovo upravená v  zákone o sociálnych  

službách. 

Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o sociálnych službách obec alebo vyšší územný 

celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, 

ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok 

ustanovených týmto zákonom.  

Sociálne služby možno diferencovať na: 

a) sociálne služby krízovej intervencie, 

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, 

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku, 

d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, 

e) podporné služby. 

 

Z hľadiska foriem poskytovania sociálnych služieb rozlišujeme: 

1. ambulantnú formu sociálnej služby, 

2. terénnu formu sociálnej služby, 

3. pobytovú formu sociálnej služby, 

4. inú formu sociálnej služby, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných 

technológií. 

 

V závislosti od nepriaznivej sociálnej situácie a od stupňa odkázanosti na pomoci inej 

fyzickej osoby má zdravotne postihnutá osoba právo na výber sociálnej služby a formy jej 

poskytovania. 
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Odkázanosť na sociálnu službu sa preukazuje právoplatným rozhodnutím o odkázanosti 

na sociálnu službu. Samotnému vydaniu rozhodnutia musí predchádzať zdĺhavý proces 

zdravotnej posudkovej činnosti a následne sociálnej posudkovej činnosti.   

Posudok zdravotnej posudkovej činnosti a posudok sociálnej posudkovej činnosti sú 

podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.  

Zdravotne postihnutá osoba, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a má záujem 

o poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou z verejných 

prostriedkov, musí doručiť obci alebo vyššiemu územnému celku písomnú žiadosť 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

Vo výnimočných prípadoch umožňuje ust. § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách obci 

alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť 

poskytovanie sociálnej služby zdravotne postihnutej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo 

zdravie vážne ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia sa považuje najmä, ak 

je zdravotne postihnutá osoba ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola 

odkázaná zomrie alebo zdravotne postihnutá osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť 

alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým 

dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka. Aj 

pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpečení sociálnej služby musí zdravotne postihnutá 

osoba doručiť písomnú žiadosť o poskytnutie sociálnej služby, avšak až dodatočne.    

6.8.2 Vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou 

Medzi ukončením poskytovania zdravotnej starostlivosti a začatím poskytovania 

sociálnej starostlivosti existuje vákuum, ktoré prehlbuje bezvýchodiskovú situáciu zdravotne 

postihnutého a jeho blízkych. Absentuje u nich orientácia vo vecnej, osobnej a územnej 

pôsobnosti sociálnych predpisov. Nemajú skúsenosti na aké inštitúcie sa obrátiť a ani o akú 

formu pomoci žiadať. Nie sú ani ojedinelé prípady, kedy sa zdravotne postihnuté osoby musia 

vyrovnávať s neochotou a netrpezlivosťou pracovníkov inštitúcií.400 Pod vplyvom takýchto 

nepríjemných okolností majú  zdravotne postihnutí  neraz i suicidiálne sklony. 

 
400Beňo, P., Capíková, S.: Sociálna debarierizá cia v zdravotníctve z pohľadu pacientov s postihnutím sluchu. In: 

Pacient v zdravotnom systéme a  v spoločnosti. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 

11. decembra 2012 v Bratislava. Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 

81s. ISBN 978-80-85447-22-4 
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V spoločnosti stále pretrváva tendencia zdravotne postihnutým pomáhať v podobe 

jednorázových vecných a peňažných plnení, spojených s okázalou mediálnou prezentáciou.  

Samozrejme aj finančná pomoc je nesmierne dôležitá, ale tento spôsob pomoci nemá trvalý 

charakter a pre zdravotne postihnuté osoby je kontraproduktívny.  Sú vtláčaní do pasívnej 

pozície a eliminuje sa tak ich ambícia vyrovnať sa so vzniknutou situáciou a schopnosť 

zvládnuť v čo najväčšej možnej miere samoobslužné činnosti.401 

V danom prípade sa otvára priestor pre komunitnú rehabilitáciu, ktorá by mohla vyplniť 

medzeru absencie starostlivosti o zdravotne postihnutú osobu, a to v dôsledku časovo 

zdĺhavého  prechodu zo systému zdravotnej starostlivosti do systému sociálnej starostlivosti. 

Spoločenská potreba bytostne volá po vytvorení akýchsi centier komunitnej rehabilitácie, do 

ktorých by boli umiestňované zdravotne postihnuté osoby, ktorým sa síce ukončil proces 

poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, avšak na celkové doliečenie vyžadujú ešte 

určitú formu ambulantnej špecializovanej starostlivosti. Je potrebné akcentovať tú skutočnosť, 

že v dôsledku svojho zdravotného postihnutia majú aj špeciálne potreby, pričom sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej osoby. Úlohou centier komunitnej rehabilitácie by bolo zabezpečenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a začatie procesu poskytovania sociálnej starostlivosti, 

až do ich úplného prechodu do systému sociálnej starostlivosti. Predovšetkým v centrách 

komunitnej rehabilitácie by zdravotne postihnuté osoby mali nadobudnúť, v čo najväčšej 

možnej miere, zručnosti v samoobslužných činnostiach. Praktické zručnosti by nadobúdali 

v simulovaných domácich podmienkach, čo znamená, že by ich pod odborným dohľadom 

získavali v špeciálne upravených bytoch. Benefitom pre zdravotne postihnuté osoby by bola tá 

skutočnosť, že po dobu pobytu v centre komunitnej rehabilitácie by odborný personál 

zabezpečil i vhodnú stavebnú úpravu ich domácnosti. Dĺžka pobytu v centre komunitnej 

rehabilitácie by nebola časovo limitovaná a závisela by od fyzických a mentálnych schopností 

zdravotne postihnutej osoby.   Premostením obidvoch systémov by bola zabezpečená kontinuita 

poskytovania starostlivosti o zdravotne postihnutú osobu. 

V zákone o sociálnych službách, okrem legálnej definície, nie je upravený spôsob, 

organizácia, zabezpečenie a podmienky poskytovania komunitnej rehabilitácie. Možno 

predpokladať, že rovnako ako pri systéme zdravotnej starost livosti a sociálnej starostlivosti, 

 
401 Treľová, S.: Nástroj na podporu uplatnenia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce. In: Právno-

ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v  Slovenskej republike 2014. Zborník príspevkov z  vedeckej 

konferencie konanej dňa 24. októbra 2014 organizovanej riešiteľským kolektívom projektu VEGA reg. č. 

1/0935/12. s. 114. ISBN 978-80-7160-388-7. 
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bude najväčšou prekážkou zabezpečovania komunitnej rehabilitácie nedostatok zdrojov 

financovania, avšak táto skutočnosť by nebola taká markantná, ak by sa organizácia komunitnej 

rehabilitácie prepojila s potrebou praktickej výučby v rámci vysokoškolského vzdelávania. 

Právny poriadok Slovenskej republiky ponúka legálny nástroj pomoci v starostlivosti 

o zdravotne postihnuté osoby v podobe právnej úpravy špecializovaných výučbových zariadení 

verejnej vysokej školy. Konkrétne sa jedná o ustanovenie § 35 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Podľa citovaného ustanovenia špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy slúži 

na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžaduje. Špecializované 

výučbové zariadenie verejnej vysokej školy je: 

a) súčasť verejnej vysokej školy alebo jej fakulty, 

b) samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo 

c) samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má s verejnou vysokou 

školou uzatvorenú zmluvu o praktickej výučbe, alebo pracovisko takejto právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby. 

Špecializovaným výučbovým zariadením môže byť najmä zdravotnícke zariadenie, 

cvičná škola, cvičné školské zariadenie, kňazský seminár a pod. 

Na základe citovaného ustanovenia by bolo možné z centier komunitnej rehabilitácie 

vytvoriť špecializované výučbové zariadenia. Zmluvu o praktickej výučbe by bolo možné 

uzatvoriť s akoukoľvek verejnou vysokou školou. 

Na vytvorení centier komunitnej rehabilitácie by mali participovať tri rezorty, a to 

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Orgánom, ktorý by vydával povolenie na činnosť centier 

komunitnej rehabilitácie by bol príslušný vyšší územný celok.   

V centrách komunitnej rehabilitácie by sa realizovala praktická výučba študentov za 

účelom nadobudnutia odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činnosti 

v príslušnom študijnom odbore a v dôsledku toho, by centrá museli prejsť akreditačným 

procesom. Praktická výučba študentov v centrách komunitnej rehabilitácie by bola obojstranne 

výhodná. Zmysluplný priestor na nadobúdanie praktických zručnosti vo zvolenom študijnom 

odbore sa ponúka pre študentov lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva, stavebných fakúlt, 

teologických fakúlt, právnických fakúlt, atď. Napríklad študenti stavebných fakúlt by sa 

podieľali na príprave návrhov, ale i realizácii stavebných úprav domácností zdravotne 

postihnutých osôb, študenti právnických fakúlt by zabezpečovali poradenstvo a celkovú 
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administráciu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov, a pod. Uplatnenie pre praktickú 

výučby by našli i žiaci stredných škôl. 

Ako už bolo v obsahu článku uvedené, systém zdravotnej starostlivosti a systém 

sociálnej starostlivosti nie je vzájomne prepojený a koordinovaný. Tento negatívny fenomén 

podporuje i enormne inštitucionalizovaný a formalistický prístup sociálnej politiky vrátane jej 

nástrojov. 

 Napriek latentnej antagonistickej pozícii týchto systémov, možno v rámci ich 

organizácie vidieť spoločné rysy. 

Zdravotne postihnutá osoba má v systéme zdravotnej starostlivosti status pacienta 

a v systéme sociálnej starostlivosti status klienta. V každom systéme má garantované právo 

voľby na výber poskytovateľa. Spoločnou črtou pre obidva systémy je tá skutočnosť, že toto 

právo je obsolentné a prijímateľ zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti je pre tieto systémy 

len „číslo“ a prioritu majú jedine ekonomické ukazovatele. 

V systéme zdravotnej starostlivosti mu právo na výber poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti obmedzuje zdravotná poisťovňa netransparentným „nákupom“ zdravotnej 

starostlivosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  Likvidačné finančné podmienky 

v naoktrojovaných zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  spôsobujú predlžovanie 

čakacích lehôt na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

V systéme sociálnej starostlivosti rovnako obmedzuje právo na výber poskytovateľa 

sociálnej starostlivosti  poradovník čakateľov a tiež finančné možnosti zdravotne postihnutej 

osoby.  

Finančná poddimenzovať obidvoch systémov je i jednou z príčin personálnej 

poddimenzovanosti. Personálne normatívy nie sú ani v minimálnom rozsahu naplnené. 

Charakteristickou črtou je psychická a fyzická preťaženosť ošetrujúceho personálu, ktorá 

zákonite vedie k syndrómu vyhorenia. Dôsledky tohto negatívneho fenoménu znáša zdravotne 

postihnutá osoba. 

 

Prostredníctvom formy komunitnej rehabilitácie by bola „opravená jedna z d ier“ 

sociálnej siete, cez ktorú prepadávajú zdravotne postihnuté osoby a „topia sa v bahne“ 

sociálneho vylúčenia.   

Táto forma poskytovania starostlivosti by mohla byť využívaná nielen  zdravotne 

postihnutými osobami, ale i inými fyzickými osobami nachádzajúcimi sa v nepriaznivej 

sociálnej  
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6.9 Ďalšia  starostlivosť zdravotne postihnutým osobám  v  čase pandémie 

Legálna definícia pojmu sociálna služba je zakotvená v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa 

citovaného predpisu sa za sociálnu službu považuje odborná činnosť, obslužná činnosť alebo 

ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: 

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 

podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby, 

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc 

pri starostlivosti o dieťa. 

Podľa § 6 ods. 2 písm. a) citovaného predpisu fyzická osoba  nachádzajúca sa 

v nepriaznivej sociálnej situácii má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím 

rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva 

a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje 

jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti. 

 

6.9.1 Realita fungovania sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté osoby 

v pandémii 

Väčšina zdravotne postihnutých osôb žije osamelo v bytoch alebo domoch a v čase 

vypuknutia pandémie nemali prístup k potrebným informáciám ani k potrebným ochranným 

pomôckam. K tejto skutočnosti sa pridávajú problémy s mobilitou. Netreba opomínať ani ich 

nedostatočné až absentujúce digitálne zručnosti, zvlášť ak sú zdravotne postihnutými osobami 

starší ľudia. 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky starších ľudí na účely 

odporúčaných postupov a foriem pomoci a podpory v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia 

nákazy vírusom COVID-19 rozdelilo do nasledujúcich cieľových skupín: 

1. seniori v pobytovom zariadení sociálnych služieb 

2. seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne 

rodinnými príslušníkmi 

3. seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní 

formalizovanou opatrovateľskou službou 

4. osamelí seniori v domácom prostredí.402  

Z dôvodu uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového 

koronavírusu boli zvolávané krízové štáby, ktoré rozhodli o zrušení všetkých spoločenských, 

kultúrnych a športových podujatí až do odvolania. 

Vlada Slovenskej republiky apelovala na dôchodcov, ale aj ich rodiny, priateľov 

a známych, aby sa z úcty k vlastnému životu postarali o minimalizovanie pohybu seniorov na 

verejnosti, keďže sú najzraniteľnejší a v prípade infikovania existuje vyššia šanca, že ochoreniu 

podľahnú. V prípade, že sa nakazia vďaka svojmu nezodpovednému správaniu, hrozí masové 

obsadenie strategických zdravotníckych prístrojov. Seniori nad 65 rokov mali vychádzať 

z domu iba v nevyhnutných prípadoch, necestovať MHD a vlakmi. 

Treba akcentovať skutočnosť, že poskytovanie taxi služieb bolo zastavené. Ak 

zohľadníme aj pozastavenie ambulantných sociálnych služieb a zároveň ich obmedzenú 

mobilitu, môžeme konštatovať, že starší ľudia sa ocitli v izolačnej sociálnej pasci. 

6.9.2 Ambulantná sociálna starostlivosť 

Vyhlásením núdzového stavu až do odvolania sa pozastavilo poskytovanie sociálnych 

služieb  v zariadeniach sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou formou. V  dôsledku 

toho sa sociálne odkázaným osobám prestalo poskytovanie opatrovateľských služieb. Sociálne 

odkázané osoby nemali prístup k zabezpečeniu úkonov starostlivosti o domácnosť (donáška 

jedla, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, starostlivosť o bielizeň 

a pod.) a základných sociálnych aktivít (sprievod na vychádzky, na lekárske vyšetrenie, 

zásobovanie liekmi, na vybavenie úradných záležitostí, sprostredkovanie komunikácie pre 

fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, predčítanie, ktorá je nevidiaca).  

 
402 Seniori. www.employment.gov.sk 
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V pandémii bol zaznamenaný i nárast domáceho násilia na senioroch. Domáce násilie 

je vedomou činnosťou, ktorá má podobu fyzického, psychického, sexuálneho, ekonomického, či 

iného násilia, alebo ide o ich kombináciu. Začína sa opakujúcimi útokmi proti ľudskej 

dôstojnosti, ku ktorým sa postupne pridávajú útoky proti zdraviu, a v konečnom štádiu nie sú 

vylúčené aj útoky proti životu. 403 

Deprimujúce pre seniorov bolo, že nevideli svetlo na konci tunela. Neustále meniace sa 

pravidlá majúce charakter živelnosti vyvolávali strach a neistotu. Seniori boli vystrašení 

a obávali sa neistej budúcnosti, pričom boli vylúčení z procesu rozhodovania o svojom 

vlastnom živote. 

Každý štát by mal na ochranu zdravia a pomoc seniorom využívať konvenčné nástroje 

od ekonomických až po sociálne, ale i nekonvenčné nástroje, a to nasadenie príslušníkov 

ozbrojených síl. Využívanie a kombinácia predmetných nástrojov by mala byť koordinovaná 

a centrálne riadená.  

Pokiaľ ide o pomoc zraniteľným osobám, je nesmierne dôležitá rýchlosť a flexibilita. 

6.9.3 Ústavná sociálna starostlivosť  

V ústavnej sociálnej starostlivosti v dôsledku krízy nedošlo k zastaveniu poskytovania 

sociálnej starostlivosti. V ústavnej sociálnej starostlivosti však došlo rovnako k zastaveniu 

sociálnych aktivít vrátane sociálneho dištancu. Seniori nemali prístup k animačným činnostiam 

a voľnočasovým aktivitám.  

Ľudská dôstojnosť seniora je spojená s pocitom užitočnosti, ak ho zbavíme osobnej 

slobody, bez akejkoľvek možnosti vlastnej sebarealizácie, stráca zmysel života. Sociálna 

starostlivosť napomáha dôstojnému prežitiu poslednej etapy života.  

Najprirodzenejším miestom na prežívanie staroby je prostredie, v ktorom senior necíti 

sociálny dištanc. Má prístup k účinnej sociálnej pomoci, vzhľadom na rastúce špecifické 

potreby, ktoré vek a choroby so sebou prinášajú. Vyžadujú si predovšetkým sociálnu interakciu, 

ktorej základom je komunikácia. U seniorov je dôležitá pri komunikácii aj haptika, pričom jej 

najbežnejším jej prejavom je podanie alebo pohladenie ruky. Je potrebné si uvedomiť, že aj 

senior je nielen fyzická, ale predovšetkým spoločenská bytosť.  

 
403 Polák, P., Tittlová, M.: Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia . Bratislava:Wolters Kluwer, 

2017, ISBN 978-80-8168-708-2, s. 12. 
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Negatívnym fenoménom bolo, že seniori boli vystavení hrozbám a snahám o ich 

destabilizáciu prostredníctvom rôznych dezinformácií. Túto skutočnosť ešte akcentovala ich 

slabá orientácia v internetovom prostredí. 

Starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby, ktoré dosiahli seniorský vek, nemôže byť 

ponechaná len na dobrovoľníctvo pokrývajúce tie oblasti, ktoré štát alebo samospráva nie sú 

schopné zabezpečiť. 

Akcie medzi starostlivosťou poskytovanou civilnými osobami a starostlivosťou zo 

strany ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej samosprávy musia byť 

koordinované, synchronizované a unifikované. 

Každá nečinnosť, nekonštruktívnosť vlády má potenciál významne negatívne ovplyvniť 

budúcnosť seniorov. Od seniorov nemožno očakávať prispôsobenie a flexibilitu. V krízových 

situáciách treba konať rýchlo a často bez dostatočných informácií, pričom aktuálna pandemická 

kríza v plnej nahote odhalila nedostatočné kapacity v oblasti komunikácie na úrovni ústredných 

orgánov štátnej správy, ale i miestnej samosprávy. 

V pandémii mala spolupráca príslušných orgánov skôr živelný charakter bez 

zadefinovania cieľov a zodpovedností. 

Demonštrovali sa i poddimenzované kapacity ľudských zdrojov zabezpečujúcich 

starostlivosť o seniorov.404 Pomoc seniorom nielenže nebola dostatočne personálne 

zabezpečená, ale ani  inštitucionálne. 

Do budúcna, v prípade vzniku nových epidemiologicky závažných skutočností, je  

bezpodmienečne nutné zabezpečiť kontinuálne dostupné poskytovanie sociálnych služieb aj pre 

seniorov v domácom prostredí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Poskytovanie 

sociálnych služieb je rovnako ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti službou vo verejnom 

záujme. Seniori musia mať zabezpečený prístup k poskytovaniu dostupnej, kvalitnej 

a efektívnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 

V tejto súvislosti je nevyhnutné inštitucionalizovať systém podpory a pomoci seniorom 

v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia akejkoľvek nákazy. Relevantnou výzvou je  

vytvorenie integrovaného systému starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby, naviac 

v seniorskom veku,  v čase potenciálnych kríz verejného zdravotníctva. Cieľom integrovaného 

systému by bolo  zaručenie  komplexnej, jednotnej a bezpečnej komunikačnej stratégie, 

koordinácie a zabezpečenie dostupnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov. Tento 

systém by centrálne a generálne koordinoval všetky relevantné zložky štátnej správy, miestnej 

 
404Freel, L.: Pracovný pomer uza tváraný so zdravotníckym pracovníkom. In: 50. výročie založenia Katedry. 

Bratislava : Merkury, 2015. ISBN 978-80-89458-38-7. S. 146-155. 
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samosprávy, integrovaného záchranného systému a ozbrojených zložiek pri potenciálnom 

nebezpečenstve vzniku epidemiologicky závažných skutočností. 

Súčasne je nevyhnutné prijatie dôslednejšej právnej úpravy postavenej na solidarite 

a vzájomnej pomoci. 

6.10 Zdravotnícki pracovníci 

Zdravotnú starostlivosť a sociálnu starostlivosť zdravotne postihnutým osobám 

zabezpečuje celá plejáda zdravotníckych pracovníkov s diferencovanou odbornou 

spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností, na výkon špecializovaných 

pracovných činností a na výkon certifikovaných pracovných činností. 

Ak fyzická osoba v dôsledku nepriaznivej životnej udalosti získa status zdravotne 

postihnutej osoby, v jej živote budú zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu posudkoví lekári 

a posudzujúci lekári. 

V praxi sa často nediferencuje pojem posudkový lekár a posudzujúci lekár, nielen laická 

verejnosť, ale i odborná verejnosť si tieto pojmy synonymizuje. 

Posudkoví lekári nadväzujú na prácu lekárov klinických odborov v prípadoch potreby 

zmierniť, kompenzovať alebo odstraňovať sociálne nepriaznivé dôsledky chorôb alebo úrazov 

u posudzovaných fyzických osôb. 

Posudzujúcimi lekármi sú všeobecní lekári, ktorí pomáhajú svojim pacientom nielen 

v medicínskej oblasti, ale aj v sociálnej oblasti. Jednou zo základných povinností všeobecného 

lekára je príprava kvalitných pokladov pre posudkového lekára na zhodnotenie zdravotného 

stavu posudzovanej fyzickej osoby, jej pracovného potenciálu pre vypracovanie kvalitných 

posudkových záverov. 

6.10.1 Posudkoví lekári 

Koncepcia odboru posudkové lekárstvo je publikovaná vo Vestníku Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2007.  Predmetnú koncepciu podľa § 45 písm. a) 

zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) vydalo Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 12472/2007 – OZSO dňa 5. apríla 2007.  Podľa koncepcie je 

posudkové lekárstvo interdisciplinárny, integrujúci medicínsky odbor, ktorý na základe 

komplexného poznania zdravotného stavu osoby a poznatkov o pracovných schopnostiach 
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a možnostiach skúma, interpretuje, hodnotí zdravotný stav posudzovanej osoby v porovnaní so 

zdravou osobou vo vzťahu k vykonávaniu zárobkovej činnosti alebo konkrétnemu  

zamestnaniu. Posudzuje spôsobilosť na prácu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

a percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom 

stave a ťažkom zdravotnom postihnutí, posudzuje poškodenie zdravia z hľadiska 

znevýhodnenia zdravotne postihnutej osoby oproti zdravej osobe, posudzuje dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav na účely súdneho konania a s využitím poznatkov lekárskych, 

biomedicínskych vied a práva sociálneho zabezpečenia sa zúčastňuje na ich riešení. 

Pracoviskami odboru posudkového lekárstva podľa vyššie uvedenej koncepcie sú: 

a)  Sociálna poisťovňa, 

b)  príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,  

c) iné verejnoprávne inštitúcie a subjekty, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním práce, 

d) pracoviská v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, 

prípadne ďalších orgánov štátnej správy a verejnej správy, 

e) pracoviská pre poradenskú a súdno-znaleckú činnosť, 

f) komerčné poisťovne. 

Na pracoviskách odboru posudkového lekárstva, napríklad Sociálnej poisťovne sa 

realizuje posudzovanie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne sa 

realizuje predovšetkým v prítomnosti poistenca. Zdravotný stav poistenca alebo poškodeného 

môže byť posudkovým lekárom posudzovaný aj v jeho neprítomnosti, a to len na základe 

doložených lekárskych odborných nálezov. Jedná sa o prípady ťažkých onkologických 

prípadov, cievnych mozgových príhod, nevidomých, a pod. Podmienkou na možnosť 

posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti poistenca je splnenie povinnosti vopred 

informovať o tejto skutočnosti poistenca. Napriek tomu, že posudkový lekár rozhodne 

o posudzovaní zdravotného stavu v neprítomnosti poistenca, poistenec má právo na osobnú 

účasť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. V  takomto prípade je 

Sociálna poisťovňa povinná poistencovi vyhovieť a predvolať ho.   
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6.10.1.1 Obsahová náplň 

Výkon lekárskej posudkovej činnosti zahŕňa komplexné riešenie problému, a to 

z hľadiska medicínskeho, sociálneho a ekonomického.405 

Medicínsky aspekt spočíva v tom, že akýkoľvek výrok o pracovnej neschopnosti, či 

schopnosti pracovať, je určitým liečebne preventívnym opatrením, ktoré eliminuje alebo 

naopak necháva pôsobiť vplyvy pracovného procesu a pracovného prostredia na posudzovanú 

fyzickú osobu. 

Sociálny aspekt sa realizuje predkladaním medicínskych a sociálnych podkladov pre 

adekvátne riešenie požiadaviek osôb s ťažkým zdravotným postihnutím pre potreby ich 

začlenenia do spoločnosti, do ich plnohodnotného života so splnením zákonných nárokov na 

príslušné formy sociálneho zabezpečenia. 

Ekonomický aspekt je daný tým, že posudkoví lekári priamo ovplyvňujú podiel 

ekonomicky aktívnej populácie počtom práceneschopných a invalidných osôb. Posudkový 

lekár zodpovedá v konečnom dôsledku za to, či posudzované fyzické osoby poberajú 

nemocenské dávky, resp. či sú uznaní invalidnými tí, ktorým dôchodkové dávky a finančné 

kompenzačné príspevky nepatria. Rovnako však nesú zodpovednosť aj za prípady, ktorým bola 

neprávom odňatá ich práceneschopnosť, znížený alebo odňatý invalidný dôchodok a ktorí 

v dôsledku toho zotrvávajú v pracovnom procese a poškodzujú si tým svoje zdravie. 

Pracovná schopnosť fyzickej osoby je daná jej pracovným fyzickým a kvalifikačným 

potenciálom k požiadavkám v zamestnaní. Pracovný potenciál je súhrn všetkých fyzických 

a psychických vlastností a schopností organizmu, významných pre prácu. Pri fyzickom 

potenciáli je dôležitá znalosť klinickej diagnózy a kontraindikácia k opätovnému zaradeniu do 

pracovného procesu pri kvalifikačnom potenciáli ide o posúdenie doterajšej kvalifikácie, 

mentálnej úrovne vzhľadom ku zaradeniu do práce. Zníženie pracovného potenciálu fyzickej 

osoby z dôvodu poruchy zdravia nemusí viesť až ku strate alebo k zníženiu pracovného 

uplatnenia na trhu práce. 

 

405 ČEVELA, M., ČELEDOVÁ, L., ZVONÍKOVÁ, A. Posudkové lékařství. Vybrané kapitoly. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2010. s. 21.  
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6.10.1.2 Osoby zabezpečujúce plnenie úloh odboru posudkového lekárstva 

Na plnení úloh odboru posudkové lekárstvo sa podieľajú zdravotnícki pracovníci 

s požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou podľa nariadenia vlády 

č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie 

o odbornej spôsobilosti“).  

Posudkové lekárstvo je zaradené medzi špecializačné odbory a medzi certifikované 

pracovné činnosti. 

Podrobnejšie podmienky a štandardy pre absolvovanie špecializačného štúdia v odbore 

posudkové lekárstvo a certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové 

lekárstvo vymedzuje výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010-OL 

zo dňa 17. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné 

študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne 

štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.  

Plnenie úloh odboru teda prioritne zabezpečujú lekári so špecializáciou 

v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo. Je nutné akcentovať, že výkon lekárskej 

posudkovej činnosti je viazaný na pracovnoprávny vzťah s ustanovizňou, v ktorej posudkový 

lekár vykonáva lekársku posudkovú činnosť. Posudkový lekár je povinný vykonávať svoje 

zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a s etickým kódexom zdravotníckej pracovníka. Je povinný zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Pri 

posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu posudkový lekár neposudzuje klinickú diagnózu 

tak, ako ju posudzuje všeobecný lekár, ale posudzuje funkčný dopad diagnózy na organizmus. 

To znamená, že nie každý posudzovaný má rovnaké nároky pri tej istej diagnóze z hľadiska 

náhrady príjmu, uznania invalidity, kompenzácií alebo sociálnych služieb, pretože miera 

funkčného postihnutia pri tej istej diagnóze môže byť u každého z nich rôzna. 

Nemenej dôležitú úlohu na plnení úloh odboru posudkového lekárstva majú však 

i zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, a to psychológovia, sociológovia, 

právnici, atď. 
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6.10.2 Všeobecní lekári 

Koncepcia odboru všeobecné lekárstvo je publikovaná v osobitnom vydaní Vestníka 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 6. júla 2006.  Predmetnú koncepciu 

podľa § 45 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti vydalo Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 12472/2007 – OZS dňa 12. júna 2006. Podľa koncepcie je 

všeobecné lekárstvo špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú 

zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. 

Ako vedecká disciplína medicíny má vlastné špecifiká poskytovania zdravotnej starost livosti, 

riadenie odboru, sieť pracovísk, informačnú základňu, výskum, vzdelávanie a manažment 

kvality. 

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pri rozhodovaní 

zohľadňuje všetky kategórie problémov súvisiacich so zdravím, so zreteľom na sociálno-

ekonomické faktory a na prostredie, v ktorom osoba žije a pracuje. Podľa koncepcie 

všeobecného lekárstva má odbor  multidisciplinárny charakter a integruje vlastné zistenia, ktoré 

sú výsledkom použitia špecifických metód práce a poznatky jednotlivých medicínskych 

odborov v záujme komplexnej zdravotnej starostlivosti o osobu. Je najbližšie osobám v zmysle 

miestnej, časovej, ekonomickej a kultúrnej dostupnosti. Nezastupiteľná je úloha všeobecného 

lekára ako dôverníka a poradcu osoby v krízových situáciách nielen v odbornej zdravotníckej 

problematike, ale aj v komplexe spoločenských i osobných problémov. 

6.10.2.1 Obsahová náplň  

Podľa koncepcie má všeobecný lekár značne komplexný rozsah medicínskych činností 

na úrovni všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pričom v rámci prevencie musí 

poznať a ovládať organizáciu a metódy preventívnych prehliadok a posudzovanie zdravotnej 

spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti. 

 Uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti je podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov jednou z podmienok na vznik nároku na 

nemocenské dávky, ktoré poskytuje poistencom Sociálna poisťovňa zo systému nemocenského 

poistenia. Z toho vyplýva, že všeobecní lekári svojimi rozhodnutiami vo veci vzniku, trvania 

a ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti majú priamy vplyv na vynakladanie finančných 

prostriedkov Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie. Zo strany pacientov nemožno 

vylúčiť účelové tendencie na zneužitie sociálneho systému. V týchto prípadoch sa musí prejaviť 

profesionalita a nestrannosť všeobecného lekára, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o nárokoch 
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občanov so striktným dodržiavaním medicínskych zásad pri posudzovaní spôsobilosti na prácu. 

V tejto súvislosti je nutné upozorniť na jednu negatívnu skutočnosť, ktorou je benevolencia 

niektorých všeobecných lekárov pri uznávaní vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, a to 

z dôvodu obavy, že by si pacient mohol zvoliť iného poskytovateľa všeobecnej ambulantnej 

starostlivosti, a tým by všeobecný lekár stratil kapitačnú platbu zo zdravotnej poisťovne. 

Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu je bezpodmienečne nutná súčinnosť 

posudkových lekárov a všeobecných lekárov majúcich status posudzujúcich lekárov. 

Posudkový lekár vykonáva kontrolu dočasne práceneschopných fyzických osôb, uznaných 

všeobecnými lekármi, minimálne jedenkrát mesačne. Všeobecný lekár je povinný sprístupniť 

zdravotnú dokumentáciu posudkovému lekárovi, ktorý je povinný kontrolovať medicínsku 

opodstatnenosť uznania, zisťuje účelnosť vynaložených finančných prostriedkov na 

diagnostiku a liečbu. Posudkový lekár overuje odbornú úroveň všeobecného lekára v rámci 

diagnostiky a liečby. Posudkový lekár môže dať všeobecnému lekárovi len dôvodný podnet na 

prehodnotenie trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Po uplynutí 26 týždňov trvania 

dočasnej pracovnej neschopnosti, teda v polovici podporného obdobia, posudkový lekár 

v súčinnosti so všeobecným lekárom vykonávajú kontrolu obnovy pracovnej schopnosti. 

Zisťujú a zameriavajú sa na možnosť zaradenia pacienta do pracovného procesu v prípade 

zlepšenia zdravotného stavu, resp. invalidizácie v prípade zhoršenia zdravotného stavu. 

Okrem kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu je v kompetencii všeobecného 

lekára aj liečebný režim. Všeobecný lekár informuje dočasne práceneschopnú fyzickú osobu 

o rozsahu dodržiavania liečebného režime, tzn. v akom rozsahu môže vykonávať bežné denné 

aktivity, stanovuje režim vychádzok. 

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa vykonáva od prvého dňa dočasne 

práceneschopnej fyzickej osoby napriek tomu, že nemocenské dávky sa zamestnancom 

vyplácajú Sociálnou poisťovňou až do 11. dňa trvania dočasnej práceneschopnosti. O  kontrolu 

dodržiavania liečebného režimu môže požiadať všeobecný lekár, posudkový lekár, iná fyzická 

alebo právnická osoba a rovnako i zamestnávateľ. V praxi sa demonštruje nedostatočná 

súčinnosť všeobecného lekára s posudkovým lekárom pri kontrole dodržiavania liečebného 

režimu. 

6.10.3 Pracovná zdravotná služba 

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje 

odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany 
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a podpory zdravia pri práci. Kompetencie pracovnej zdravotnej služby sú upravené 

predovšetkým v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Činnosť pracovnej zdravotnej služby zahŕňa najmä: 

a) dohľad nad pracovnými podmienkami, 

b) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu 

výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, 

c) poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie 

vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. 

6.10.3.1 Osoby zabezpečujúce plnenie úloh pracovnej zdravotnej služby 

Činnosť pracovnej zdravotnej služby môžu vykonávať: 

- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 

- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická 

toxikológia, 

- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, 

- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo 

a toxikológia, 

- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo 

- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo. 

- verejný zdravoník, alebo 

- zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.  

 

Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb odborne spôsobilými osobami 

by bolo viac než žiaduce vybudovanie integrovaného informačného systému umožňujúceho 

kontinuálne zhodnocovanie získaných údajov, vytvorenie databáz a štandardov. Do budúcna 

by bolo vhodné vytvoriť diagnostické centrá, ktoré by overovali správnosť a objektivitu 

lekárskych nálezov. 

Odborne spôsobilé osoby posudzujúce zdravotnú spôsobilosť na prácu sú povinné 

poznať a prakticky aplikovať koncepciu svojho odboru, pričom je nevyhnutná spolupráca 

s ostatnými medicínskymi odbormi. 

Vzhľadom k významu celej šírky sociálnej problematiky je potrebné, aby si všeobecní 

lekári, ale i pracovná zdravotná služba, osvojili základy posudkovej činnosti, s ktorou sa 

stretávajú a aj sa budú často vo svojej praxi stretávať. Rovnako  budú musieť všeobecní lekári 
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ako lekári prvého kontaktu poskytovať súčinnosť posudkovým lekárom s cieľom spolupodieľať 

sa na riešení sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia fyzických osôb. 

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“)  Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pričom v prípade 

zistenia porušenia povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne má oprávnenie na: 

- uloženie sankcie, 

- podávanie návrhov na uloženie sankcie, 

- uloženie opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo uloženie povinnosť 

prijať opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov. 

     Podľa § 43 ods. 5 zákona o zdravotných poisťovniach  podkladom na výkon dohľadu 

nad zdravotnou starostlivosťou a na výkon kontroly správneho poskytovania zdravotnej 

starostlivosti je zdravotná dokumentácia a tiež aj vyhodnocovanie elektronických zdravotných 

záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osobou oprávnenou na výkon dohľadu. V tejto 

súvislosti možno negatívne hodnotiť tú skutočnosť, že dohľad nad správnym poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti sa vykonáva  len formalistickým a administratívnym spôsobom. Zákon 

síce stanovuje, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad na diaľku 

alebo dohľad na mieste. Pri výkone dohľadu absentuje kritérium efektívnosti. Dohliadajúci 

subjekt kontroluje a vyhodnocuje len zápisy v zdravotnej dokumentácii bez povinnosti vyšetriť 

pacienta, u ktorého sa predpokladá nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 

 

 

6.11 Iné subjekty posudzujúce správnosť poskytovania zdravotnej 

starostlivosti 

Pacienti alebo zákonní zástupcovia pacientov svoju nespokojnosť s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti riešia prostredníctvom správneho konania, občianskoprávneho 

konania alebo trestnoprávneho konania. 

Tu vyvstáva otázka náročnosti dokazovania aj nákladovosť vedenia súdneho sporu. 

Spôsoby dokazovania determinuje potreba odborných znalostí alebo vedeckých znalostí pre 

posudzované otázky. 



367 
 

Podľa § 206 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok platí, že ak je potrebné 

posudzovať skutočnosti, na ktoré treba odborné znalosti, súd na návrh vyžiada odborné 

vyjadrenie odborne spôsobilej osoby. Z toho vyplýva, že sa síce jedná o znalecký úkon, avšak 

správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti môže posudzovať odborne spôsobilá osoba, 

ktorá nemusí byť zapísaná v zozname znalcov.  

Podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o znalcoch“) znalcom je fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie 

činností podľa tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov alebo nezapísaná v tomto 

zozname, ak je ustanovená za znalca podľa § 15. Jedná sa o osobu, ktorá má potrebné 

predpoklady a súhlasí so svojím ustanovením a zloží sľub. Zároveň musí byť splnená ešte  

podmienka, a to že v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba 

zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené 

s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. 

Znalec sa musí byť objektívny a nezaujatý. Jeho úlohou je vyjadrovať sa k skutkovým 

odborným otázkam, na zodpovedanie ktorých je odborne spôsobilým. Je neprípustné, aby 

znalec hodnotil dôkazy alebo riešil právne otázky. Znalcovi neprislúcha hodnotiť dôkazy ani 

z hľadiska ich vierohodnosti ani v tom smere, či skutočnosť, o ktorej podáva správu, je 

preukázaná. (R 33/1980).  

Podľa ust. § 149 Civilného sporového poriadku  medzi prostriedky procesného útoku 

a prostriedky procesnej obrany patria aj návrhy na vykonanie dôkazov, ktoré môžu prispieť 

k náležitému objasneniu veci. Takýmto návrhom môže byť i súkromný znalecký posudok 

predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd, pričom podľa § 209 

Civilného sporového poriadku musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti a postupuje sa 

pri vykonávaní tohto dôkazu akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca. Je 

nutné akcentovať tú skutočnosť, že ak sa súkromný znalecký posudok vyhotovuje v priebehu 

konania, musí súd umožniť znalcovi nahliadnuť do spisu alebo sa inak oboznámiť 

s informáciami potrebnými na vypracovanie znaleckého posudku. 

Istú interpretačnú nejasnosť možno vidieť v § 207 ods. 1 Civilného sporového poriadku, 

podľa ktorého by súd ustanovoval znalca len na posudzovanie skutočností, na ktoré treba 

vedecké poznatky, a pre zložitosť posudzovaných otázok nepostačuje postup podľa § 206, to 

znamená odborné vyjadrenie od odborne spôsobilej osoby. Podľa § 16 zákona o znalcoch je 

znalecká činnosť špecializovanou odbornou činnosťou a je ponechané na voľnej úvahe súdu, či 
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si aj na posudzovanie skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, na návrh ustanoví znalca 

alebo vyžiada odborné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby. 

V obzvlášť závažných prípadoch vyžadujúcich si osobitné vedecké posúdenie, alebo ak 

závery znalcov sú v zrejmom rozpore je prípustný na znalecké dokazovanie znalecký ústav. 

Podľa § 19 zákona o znalcoch je znaleckým ústavom právnická osoba, ktorá je špecializovaným 

vedeckým a odborným pracoviskom, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra 

v odbore znaleckej činnosti zapísanom v zozname. 

Významnú rolu pri konaniach, v rámci ktorých sa posudzuje správnosť poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, zohrávajú samotné trovy. Je zrejmé, že pri posudzovaní správnosti 

poskytovania zdravotnej starostlivosti bude potrebné riešiť skutočnosti, na ktoré sú potrebné 

odborné znalosti, v prevažnej väčšine  prípadov vedecké znalosti. Pri týchto konaniach má 

nezastupiteľnú úlohu znalec spolu s trovami znaleckého posudku, pokiaľ strane nebolo 

priznané oslobodenie od súdneho poplatku. 

 A práve táto skutočnosť je esenciálna pre pacientov alebo ich zákonných zástupcov. 

Práve trovy konania sú impulzom pri rozhodovaní, akým smerom sa uberať pri posudzovaní 

možného pochybenia zdravotníckeho pracovníka.  

Podľa § 142 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok sa v trestnom konaní pre 

zložitosť objasňovanej skutočnosti priberá znalec, avšak trovy konania nenesie pacient, ani jeho 

zákonný zástupca. Okrem iného, zdravotnícky pracovník môže nahliadať do spisu, až keď je 

v štádiu obvineného. Z tohto titulu  pacienti – poškodení pristupujú k podávaniu oznámení 

o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu poškodenia 

zdravia. Kriminalizácia a zastrašovanie zdravotníckych pracovníkov sú kontraproduktívna 

a vedú k právnickej opatrnosti a alibizmu. 

 

6.12 Záver 

Systém zdravotnej starostlivosti a dlhodobej sociálnej starostlivosti je enormne 

preťažený v každom členskom štáte Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky. Táto 

skutočnosť sa čoraz markantnejšie prejavuje na štrukturálnom nedostatku odborného 

zdravotníckeho personálu, predlžujúcich sa čakacích dôb na zdravotnú starostlivosť, ale i na 

sociálnu starostlivosť. Neustále prebiehajúce reformy a nedostatočné financovanie výrazne 

znižuje jeho odolnosť na zvládnutie budúcich kríz  verejného zdravia. 
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Európska komisia sa dlhodobo usiluje o podporu zdravia a zabezpečenie kvalitnej 

a dostupnej zdravotnej i sociálnej starostlivosti pre všetkých. Jej ambíciou je i zníženie 

sociálnych, územných a ekonomických nerovností v oblasti zdravia. Pozitívne možno vnímať 

i snahu o vytvorenie Európskej zdravotníckej únie.406 Vďaka nej sa má zabezpečiť odolnosť, 

dostupnosť a efektívnosť zdravotných systémov v Európskej únie. Nové monitorovacie 

nástroje by mali pomôcť lepšie zmapovať nerovnosti v oblasti zdravia s cieľom zlepšiť prístup 

k zdraviu pre tých najzraniteľnejších. Na zdravotnú starostlivosť nadväzuje dlhodobá sociálna 

starostlivosť, v rámci ktorej sa zvyšuje dopyt po opatrovateľských službách. 
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[12] Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

[13] Zákon 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. 

[14] Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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[15] Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

[16] Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
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181 z roku 1997 

[22] Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho 

zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva 

[23] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode 

pohybu pracovníkov v rámci Únie 

[24] Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/733/EÚ z 26. novembra 2012, ktorým sa 
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opätovné zaradenie siete EURES  

[25] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach 

vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu  

[26] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov 

Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 

členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 

64/221/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 

93/96/EHS    

[27] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach 

na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu 

pracovníkov 

[28] Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 

príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania 
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[29] Smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní 

pracovníkov v rámci poskytovania služieb  

[30] Smernica 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v 

rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 

administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu 

(„nariadenie o IMI“) 

[31] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa 

stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov 
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