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NA ÚVOD 

Cieľom projektu, ktorého vedeckým výstupom je táto publikácia bola potreba vyčlenenia 

právnej úpravy postupu účastníkov pracovnoprávnych vzťahov pri riešení medzi nimi vzniknuvších 

sporov z právnej úpravy civilného procesu a zdôvodnenie opodstatnenosti kodifikácie samostatného 

pracovného procesného právneho predpisu. Prostredníctvom projektu bolo zdokladované, že takáto 

právna regulácia by bola prínosom nie len podľa názoru vedeckej obce, ale aj podľa názoru 

odborníkov z praxe. Riešiteľský kolektív analýzou právnej úpravy načrtol, akým smerom by sa mohla 

právna úprava uberať. Cieľom nielen tohto diela, ale aj samotného projektu bolo v neposlednom rade 

rozprúdiť odbornú debatu na tému, ktorá medzi právnickou odbornou verejnosťou v Slovenskej 

republike dosiaľ neprebiehala, no ktorá má – vzhľadom na hybridný charakter pracovného práva – 

svoje opodstatnenie. Vo vecnom zámere projektu riešiteľský kolektív poukazoval na tú skutočnosť, že 

prijatie právneho predpisu, ktorý by obsahoval procesnoprávne normy uplatňujúce sa výlučne pri 

riešení sporov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov by tento problém odstránilo (prijatie 

osobitného procesného právneho predpisu pre oblasť rodinných či obchodných právnych vzťahov nie 

je nevyhnutné, nakoľko tieto právne vzťahy sa (vzhľadom na pre ne charakteristickú rovnosť 

účastníkov) nelíšia od občianskoprávnych vzťahov, pre ktoré je zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov vhodným procesnoprávnym nástrojom). 

Vo všeobecnosti platí, že v Slovenskej republike sú spory medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom prejednávané všeobecnými súdmi podľa procesnoprávnych ustanovení obsiahnutých 

predpisoch civilného práva procesného. Je dôležité uviesť, že v období riešenia grantovej úlohy došlo 

k zásadným legislatívnym zmenám civilného práva procesného. Na začiatku riešenia projektovej úlohy 

bol nosným procesným predpisom zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov, ktorý bolo možné identifikovať ako procesný predpis všeobecný, ktorý sa uplatňoval okrem 

sporov z pracovnoprávnych vzťahov aj na iné druhy právnych vzťahov (občianskoprávne, obchodné, 

rodinné, hospodárske). V dôsledku toho nebolo možné, aby reflektoval všetky osobitosti, ktoré sú pre 

oblasť pracovnoprávnych vzťahov vlastné. V priebehu riešenia grantovej úlohy došlo k zásadnej 

legislatívnej zmene, ktorou bolo prijatie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý 

zásadne zmenil ponímanie a následné riešenie predovšetkým individuálnych pracovnoprávnych 

sporov, ktoré boli definované ako spory s ochranou slabšej strany.  

Je preto potrebné uviesť, že aj základný cieľ a smerovanie projektu bolo vzhľadom na tieto 

zásadné zmeny v právnej úprave potrebné modifikovať a pristúpiť k analýze novozavedených 

inštitútov, ktoré bezpochyby predstavujú zásadný odklon od pôvodnej právnej úpravy a na strane 

druhej prinášajú nový pohľad na problematiku procesnej ochrany práv vyplývajúcich z 

pracovnoprávnych vzťahov.   

V zásade platí, že právnická obec sa problematike pracovného súdneho poriadku doposiaľ 

zásadne nevenovala. Dôkazom toho je aj to, že za jediné existujúce zdroje týkajúce sa tejto témy je 
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možné považovať odborné práce zaoberajúce sa historickým vývojom pracovného práva, pričom aj ich 

počet je veľmi obmedzený.  

Snahou členov riešiteľského kolektívu bolo v rámci čiastkových výstupov v priebehu riešenia 

grantovej úlohy prispieť ku skvalitneniu právneho poriadku Slovenskej republiky tým, že bol 

poskytnutý komplexný – vedecký aj praktický – pohľad na otázku, ktorá doposiaľ v Slovenskej 

republike nebola riešená; podnietená odborná diskusia na túto tému; načrtnuté možnosti 

prispôsobenia procesnej právnej úpravy špecifickému charakteru pracovného práva; identifikované 

prostriedky, ktoré umožnia dosiahnutie takého riešenia sporu; pomenované prostriedky, ktoré umožnia 

urýchliť konanie súdov v pracovnoprávnych sporoch. 

Výsledok výskumu zhrnutý v tejto publikácii určenej študentom právnických fakúlt všetkých 

troch stupňov vysokoškolského štúdia bude doplnkovým prostriedkom prípravy na vykonanie skúšok či 

zdrojom pre prípravu záverečných prác, pričom zhrnuté výsledky výskumu budú môcť nájsť svoje 

využitie aj medzi legislatívnymi pracovníkmi, ktorí ich budú môcť používať ako zámer modernej 

právnej úpravy uplatňovania práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.  

 

 

Bratislava, november 2016 

                                                                                                prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.. 

                                                                                                     za autorský kolektív 
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1 HISTORICKÝ VÝVOJ PRACOVNÉHO SÚDNICTVA 

1.1 Úvod 

Už starovekí Rimania hovorievali „ubi societas, ibi ius“,t.j. kde je spoločnosť, je aj právo. 

Z uvedeného vyplýva, že štát, v ktorom ľudské spoločenstvo našlo svoje zavŕšenie, by mal 

komplexne a účinne garantovať podmienky na sebarealizáciu občanov prostredníctvom právneho 

systému (poriadku). Vznik štátu a právneho poriadku je bezprostredne spojený s presadzovaním vôle 

a záujmov vládnucej triedy, pričom právny poriadok upravuje medziľudské vzťahy podľa predstáv 

a záujmov vládnucej triedy.1 Niet pochýb, že právny poriadok danej spoločnosti je súhrnom všetkých 

právnych noriem v danej spoločnosti a ako celok jednoznačne odzrkadľuje dané sociálno-ekonomické 

vzťahy.  

Vznik pracovného práva je bezprostredne spätý až s obdobím priemyselnej revolúcie ako 

reakcia na konflikt medzi prácou a kapitálom, avšak jeho začiatky nachádzame už v najstarších 

zákonníkoch Mezopotámie (napr. v Chammurapiho zákonníku),  Chetitskej ríše, v Egypte, v Grécku, 

v Ríme i v Izraeli (t.j. Starý zákon, Nový zákon). Uvedené zákonníky obsahovali predovšetkým 

úpravu povinnosti poskytovať odmenu za vykonanú prácu (napr. Piata kniha Mojžišova – 

Deuteronomium - 24 – Zákony ľudskosti – napr. bolo zakázané brať do zálohu veci nevyhnutné pre 

život, zadržiavanie mzdy biednemu a chudobnému, ako aj cudzincovi a zároveň bola ustanovená 

povinnosť vyplatenia mzdy ešte v ten deň pred západom slnka, lebo od nej závisí ich život, taktiež bol 

príkaz nechať snopy vždy na poli pre cudzincov, siroty a vdovy)2.Vo svojej podstate možno hovoriť 

o začiatočných prejavoch ochrannej funkcie pracovného práva. 

 Vývoj práva i súdnictva od najstarších čias až po obdobie, kedy sa pracovné právo začalo 

formovať ako odvetvie právneho poriadku Slovenskej republiky taktiež úzko súvisí s  vývojom 

celkovej spoločensko-ekonomickej situácie na našom území. Vzhľadom na uvedené v nasledujúcich 

riadkoch priblížime jednotlivé etapy vzniku práva súdnej moci. 

 

1.2 Obdobie f e u d a l i z m u (do roku 1848) -  o b y č a j o v é   p r á v o 

1.2.1 Obdobie vlády Arpádovcov 

Najstaršie dejiny spoločnosti sú spojené s obyčajovým právom, ktoré bolo tvorené starými miestnymi 

obyčajami. Veľká Morava (863 n. l.) bola pod vplyvom franského a zároveň aj byzantského práva, 

ktorého hlavným prameňom bol Zákon sudnyj  ljudem (t.j. Súdny zákon pre laikov). Jeho hlavným 

cieľom bola aplikácia noriem cirkevného práva pre život spoločnosti. V súvislosti so vznikom štátu, 

už staré zvyky a obyčaje nestačili na usmerňovanie správania všetkých ľudí rovnako. Základom 

výrobných vzťahov a celého života feudálnej spoločnosti sa stalo súkromné vlastníctvo, ktoré sa stalo 

                                                 
1 REBRO, K.: Rímske právo súkromné. Obzor, Bratislava 1980, s.95-96.  
2 BIBLIA. Liptovský Mikuláš 1978, ISBN 0 564 03222 0. s. 169, 177. 
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aj hlavnou úlohou vznikajúceho práva, ako aj štátnych orgánov a cirkvi.3 Staré miestne obyčaje 

rodovej spoločnosti sa postupne menili na obyčajové právo, ktoré bolo nepísaným právom, avšak 

postupne bolo dopĺňané dekrétmi. Obyčajové právo už nevyjadrovalo celospoločenské záujmy, ale 

len záujmy vládnucej vrstvy, feudálov a pomohlo aj vzniku uhorského ranofeudálneho práva. 

V období 11. storočia boli prijaté zákony, ktorých úlohou bolo upevnenie feudálneho poriadku. 

Rodina Arpádovcov ako vládnuca vrstva vydávala zákony, ale vo svojej podstate išlo len o prejav 

začiatku formovania sa existencie súdnej moci. Výkon jurisdikcie v období ranného feudalizmu patril 

do pôsobnosti panovníka, ktorého zástupcom bol palatín. Panovník súdil až do konca 12. storočia 

pravidelne v Stoličnom Belehrade na súdnych dňoch. Osobitné súdnictvo panovníka na vidieku bolo 

zrušené a nahradené koncilnými súdmi. Otroci a sluhovia ako najnižšia vrstva spoločnosti patrili pod 

sudcovskú moc zemepánov. 

 V súdnej organizácii sa uskutočnili zmeny zásadného charakteru začiatkom 13. storočia. 

Vytvorila sa samosprávna šľachtická organizácia, a to šľachtický komitát. Súdnu moc vykonával 

palatín. V tom čase v mestách začali vznikať osobitné súdy a odvolacím súdom sa stal tavernikálny 

súd. Poddaní boli jurisdikčne podriadení zemepánovi s výnimkou ťažších trestných činov, väčších 

peňažných a desiatkových záležitostí. Tie patrili do pôsobnosti župného súdu. Sudcovskú moc 

v menších veciach častokrát zemepáni prenášali na obecného richtára. Úplnú jurisdikciu (vrátane ius 

gladii)4 mali iba najvyšší cirkevní hodnostári.5  

 Zlatá bula vydaná Ondrejom II. v roku 1222 mala ústavný charakter. Preniesla časť vecí 

patriacich do občianskeho súdnictva do pôsobnosti cirkevných súdov, a to najmä záležitosti týkajúce 

sa manželstva a vena. V jej intenciách došlo k obmedzeniu panovníka v prospech stavov, najmä 

duchovenstva a vyššej šľachty, a zároveň ku garantovaniu princípov súdneho a finančného postavenia 

šľachty nižšej. Zlatá bula sa stala sa „predčasným právnym výrazom stavov“ a predmetom 

korunovačnej prísahy uhorských kráľov až do roku 1916 s výnimkou čl. 31 (právo branného odporu), 

ktorý bol zrušený už v roku 1687.6   

 Palatín naďalej zastával pozíciu riadneho šľachtického súdu, resp. sudcu a župné kongregácie 

(zhromaždenia) sa schádzali raz za rok. Od polovice 13. storočia súdnictvo prechádzalo do rúk 

šľachtického obyvateľstva komitátu. Postupne sa začali objavovať stáli komitátni šľachtickí sudcovia, 

ktorí potlačili kráľovské komitátne súdy. Na voľbu slúžnych a ako súdne organizácie sa zvolávali 

župné kongregácie šľachty. V každom komitáte boli štyria sudcovia. Boli dosadzovaní samotným 

kráľom z radov šľachty jednotlivých komitátov a neskôr ich volila nižšia komitátna šľachta. Takto 

v 13. storočí vznikli pravidelné šľachtické komitátne súdy zasadajúce v pravidelných lehotách. Boli 

                                                 
3 SIVÁK, F.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918. Bratislava: Vydavateľské oddelenie 

Právnickej fakulty UK, 1999,s. 27.  
4 T.j. právo meča, právo trestať smrťou, t.j. úplná trestná právomoc 
5 Op. cit. v pozn. 3, s. 44. 
6 Kolektiv autorů Právnické fakulty UK. Dejiny evropského kontinentálního práva.  2. vydání. Praha 2004, ISBN 

80-7201-490-0. s. 638-640. 
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zložené zo župana a podžupana, zo štyroch šľachtických komitátnych sudcov a z niekoľkých (8 až 12) 

prísediacich z radov šľachty príslušného komitátu. Stoličná šľachta mala súdnu autonómiu, ktorú 

potvrdilo aj vyhlásenie, že predvolávajúci alebo vyšetrujúci sudca mohol byť vždy iba z tej istej 

stolice, kde mal bydlisko alebo majetok ten, kto sa predvolával alebo vyšetroval.7  

 Na základe čoraz väčšej potreby písomných listín a dokumentov a znižujúceho sa významu 

pomocníkov sudcu (tzv. prístavov), začali vznikať vierohodné miesta, ktorými boli kapituly, kláštory 

a konventy. Organizácia prístavov bola zameraná na dokazovanie právnych úkonov, avšak neskôr 

s narastajúcim počtom obyvateľstva, ako aj rozvojom výrobných síl inštitúcia prístava zanikla. Jeho 

kompetencie prešli na kráľovského človeka – homo regis. Z tohto obdobia sa zachovalo viacero listín, 

ktoré sa považujú za veľmi vzácny zdroj poznania práva. 

 

1.2.2 Obdobie vlády Mateja Korvína až do roku 1526 

Rozmach súdnictva a jeho organizačnej štruktúry nastal v priebehu 14. až 16. storočia.  

„Štruktúru najvyšších úradov a súdov v roku 1486 doplnil Matej Korvín o kráľovského personála, 

ktorý riešil prípady týkajúce sa ťažkých násilných činov. Popri súdu palatína a dvorného sudcu bol 

zriadený tretí celoštátny súd pre prípad, ak nesúdil sám kráľ. Najväčší posun nastal v náplni úradu 

najvyššieho taverníka, ktorého činnosť od 14. storočia bola zameraná na súdne záležitosti. 

Taverníkovi podliehali tavernikálne mestá aj v správnych veciach. Mnohopočetné písomné 

rozhodnutia panovníka mali za následok v prvej polovici 14. storočia vznik druhej, menšej, resp. 

tajnej kancelárie určenej k vyhotovovaniu jednak súkromných listín panovníka a jednak súdnych 

listín. Na čele tajnej kancelárie bola laická osoba. Matej Korvín spojil tajnú kanceláriu  s pôvodne 

dvornou a vytvoril veľkú kanceláriu. Od nástupu Habsburgovcov na uhorský trón sa menšia 

kancelária stala pomocným orgánom kráľovských súdov a väčšia kancelária bola prenesená do 

Viedne. Neskôr po dočasnej strate svojho významu sa pretransformovala na najvyšší vládny uhorský 

orgán“.8  

 Súdy vykonávali svoju pôsobnosť oddelene pre duchovenstvo, šľachtu, meštiactvo a pre 

poddaný ľud. Išlo o systém súdov odlišných podľa stavu. Medzi stavovskými skupinami, ako aj 

medzi nimi a ich poddanými často vznikali spory, ktoré viedli ku kolízii práv a riešeniu otázky, 

v zmysle akého práva sa má daný spor posudzovať a riešiť. Súdnictvo bolo naďalej úzko späté 

s osobou panovníka a kráľovský súd sa označoval ako kúria. Avšak panovník sám súdnictvo 

nevykonával, pretože spolu s ním súdil zbor prísediacich sudcov, ktorý pozostával z palatínov a sudcu 

kráľovskej kúrie. Neskôr zbor prísediacich sudcov tvorili kancelár a personál, preláti a šľachtici. 

Spory týkajúce sa svetských záležitostí, napríklad majetkové spory vyplývajúce z manželstva alebo 

ohľadne vena, prípadne snubného daru, v tom čase rozhodovali cirkevné súdy.  

                                                 
7 MOSNÝ, P. – HUBENÁK, L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice : Aprilla, 2008, s. 36. 
8 Op. cit. v pozn. 6, s. 649-650. 
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 Vo svojej podstate Matej Korvín sa po prvýkrát snažil o kodifikáciu platného práva 

a o potlačenie práva obyčajového. V roku 1486 vydal „Decretus Maius“ (Väčší dekrét), ktorý 

obsahoval normy trestného, procesného a majetkového práva, ktoré obsahovali klauzulu o ich večnej 

platnosti.  

 Avšak už v roku 1492 jeho nástupca Vladislav Jagellonský tento dekrét zrušil a vydal nový 

dekrét „Decretus Maius Wladislavii“, ktorého cieľom bolo obmedziť centralizačnú moc.  

 V rokoch 1498 a 1500 stavy na sneme žiadali, aby boli zhrnuté všetky platné kráľovské 

dekréty a aby bolo spísané platné obyčajové právo. Práce sa ujal Štefan z Vrbovca (Werböczy). Spis 

dokončil v roku 1514, ktorý preskúmala zvláštna komisia a potvrdila, že verne zachytáva obyčajové 

právo. Po predchádzajúcom schválení snemom, ho 19. septembra 1514 schválil panovník, avšak 

nepripojil svoju pečať, čo spôsobilo, že dielo nebolo vyhlásené a nestalo sa zákonom. Stalo sa tak 

z dôvodu, že spis preferoval nižšiu a strednú šľachtu, ku ktorej patril aj autor, t.j. na úkor magnátskej 

oligarchie. Práca zostala zbierkou súkromnej povahy a sklamaný Werböczy ju vydal tlačou v roku 

1517 vo Viedni pod názvom „Opus Tripartitum iuris conseutudinarii inclyti regni Hungariae 

partiumque adnexarum“. Autor v roku 1518 vykonával funkciu personála a spis rozoslal jednotlivým 

župám. Snem pod jeho vplyvom zákonom čl. 29/1519 prikázal sudcom používanie zbierky (t.j. 

spísané obyčajové právo). Werböczy bol v roku 1525 vymenovaný za palatína. V tom čase presadil 

vydanie zák. čl. o preskúmaní Tripartita a jeho predloženie k uzákoneniu, ku ktorému však ani vtedy 

nedošlo. Tripartitum bolo predložené na revíziu zvláštnej snemovej komisii, ktorá v roku 1553 

predložila snemu nový návrh zákonníka tzv. Quadripartitum. Ani tento návrh nebol prijatý, pretože 

Ferdinand I. žiadal v texte úpravy, na ktoré snem nechcel pristúpiť. K jeho prijatiu nedošlo ani v 18. 

storočí, kedy Tripartitum bolo opakovane prepracované pod názvom „Opus Tripartitum Carolinum“ 

(1717). Avšak aj napriek tomu, že sa Tripartitum nestalo zákonom, od roku 1517 bolo v súdnej praxi 

súdmi výhradne používané a rešpektované.9 Obyčajové právo podľa Verböczyho bolo považované za 

právo základné a za hlavný prameň práva. Všetky ostatné typy právnych noriem, najmä zákony platili 

len na základe uznania a pripustenia obyčajového práva. Na to, aby obyčajové právo nadobudlo 

platnosť sa vyžadovalo, aby obyčaj vznikla na základe ustálenej praxe, ktorá musela vyjadrovať 

„všeobecné presvedčenie“ o správnosti obyčaje,  používanie obyčaje muselo trvať dlhší čas a obyčaj 

musela mať právny obsah.10 Súdnu prax realizovali sudcovia v konkrétnych prípadoch aplikovaním 

obyčajového práva. 

 V obsahu Tripartita prevažovalo právo súkromné. Právo štátne, trestné a procesné bolo 

stručné. Matéria Tripartita pozostávala z úvodu a troch častí. V úvode boli obsiahnuté všeobecné 

ustanovenia o pojme práva, jeho druhoch, prameňoch a jeho aplikácii. Prvá časť, ktorá bola 

najrozsiahlejšia, upravovala šľachtické právo, metodologicky spracované pomocou terminológie 

rímskeho práva (t.j. boli vymedzené pojmy ako osoba, vecné právo s výnimkou služobného práva, 

                                                 
9 Op. cit. v pozn. 6, s. 655-656.  
10 Op. cit. v pozn. 7, s. 38.  
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obligačné právo, dedenie zo zákona). Druhá časť sa týkala práva procesného a tretia časť práv 

partikulárnych, mestského a poddanského, ako aj základov ďalších teritoriálnych právnych systémov 

platných v uhorskom kráľovstve (napr. práva chorvátskeho a sedmihradského).  Jednotlivé časti sa 

delili na tituly a tie na paragrafy. Boli spísané v latinskom jazyku. Neskôr boli preložené do 

maďarského jazyka, chorvátskeho a nemeckého.11  

 Najvýznamnejším právom v tomto období bolo právo mestské, ktoré sa týkalo len 3 % 

obyvateľstva uhorského štátu. Právne pomery jednotlivých miest sa až do začiatku 15. storočia 

vyvíjali samostatne. Veľká časť uhorských kráľovských miest súdne podliehala odvolaciemu súdu 

najvyššieho taverníka, do ktorého vysielala prísediacich. V roku 1602 v prostredí tohto súdu vznikla 

zbierka „Articuli iuris tavernicalis“, ktorú potvrdil Rudolf  II. a mala unifikačné dopady. K úplnemu 

zjednoteniu však nedošlo z dôvodu používania rôznych jazykov ako napr. latinčiny, nemčiny, ale aj 

češtiny (napr. právna kniha mesta Žiliny z 15. storočia).  

 Osobitnú časť uhorského právneho systému tvoria tzv. vierohodné miesta (loca credibilia). Za 

vierohodné miesto sa považovala tá kapitula a ten konvent, ktoré disponovali pečaťou potvrdenou 

kráľom (sigillum auhenticum). Do sústavy sa postupne začlenili aj fyzické osoby, držitelia rovnakej 

pečate (personae credibilie), ako aj najvyšší zemskí sudcovia a v 18. storočí pribudli aj 

administratívne inštitúcie, dvorný kancelár a komitátne úrady. Územná príslušnosť vierohodných 

miest bola určená obyčajami a bola veľmi pestrá.12 

 Avšak vzhľadom na obrovský rozmach baníctva na Slovensku v druhej polovici 13. storočia 

a začiatkom 14. storočia, začalo vznikať osobitné banské právo. Ťažšie trestné činy, väčšie peňažné 

a desiatkové veci patrili do pôsobnosti župného súdu. Osobitné prvostupňové riadne súdy tvorili 

magistráty spišských miest. Odvolanie sa mohlo podať na príslušný mestský magistrát. Pre spišské 

mestá bol odvolací súd so sídlom v Levoči a tvoril ho gróf alebo jeho súdny dvor.    

 V období feudalizmu obyčajové právo slúžilo najmä na upevnenie moci vládnucej vrstvy. 

Súdna moc bola v rukách panovníka a tavernikálny súd bol z inštitucionálneho hľadiska odvolacím 

súdom. 

 

1.2.3 Obdobie od roku 1526 do roku 1848 

Voľbou Ferdinanda I. v decembri 1526 za uhorského a v roku 1527 za chorvatského kráľa došlo 

k vzniku teritoriálne rozsiahlemu a ekonomicky silnému celku, a to k rakúsko -česko - uhorskej 

personálnej únie. Doterajšie stavovské zriadenie bolo vystavené trvalému tlaku absolutisticky 

a unifikačne motivovaným krokom habsburských panovníkov. Nástup rodu Habsburgovcov na trón 

odmietla veľká časť uhorskej šľachty a meštianstva, čoho následkom bolo rozdelenie uhorského štátu 

v roku 1529 na dva celky a po smrti Jána Zápoľského (1540) až na časti tri. V roku 1541 sa podstatná 

                                                 
11 Op. cit. v pozn. 6, s. 656-657. 
12 Op. cit. v pozn. 6, s. 658-659. 
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časť uhorského územia ocitla v tureckých rukách, ktorá vytvorila na uhorskom území tzv. Budínsky 

pašalík. Rozsah tureckého vplyvu na uhorské územie prešiel celou radou zmien a až po neúspešnom 

obliehaní Viedne v roku 1683 začala turecká moc slabnúť. Turci sa vzdali vplyvu na Uhorsko, 

Sedmohradsko, Chorvátsko a Slavonsko až v roku 1699.   

 Medzi uhorskými stavmi a habsburským panovníkom, ktorý sa v Uhorsku zdržiaval len málo 

a príležitostne, sa od začiatku vytvoril chladný vzťah, ktorý sa prejavoval vo forme vzbúr a povstaní 

(Bočkajovo, J.Rákoczyho, Tӧkölyho, F.Rákoczyho II., palatína Vesselényiho) vedených príslušníkmi 

aristokracie, ako aj oficiálnymi predstaviteľmi uhorského kráľovstva.13 

 Nešlo však o kolektívny odpor celej uhorskej stavovskej obce. Cieľom stavov bolo udržanie 

vplyvu na chod správnych a súdnych orgánov v krajine, avšak panovník sa snažil o zmenu uhorského 

spoločenského a štátneho usporiadania. V Uhorsku sa naďalej zachoval zemský snem, ktorý sa 

rozdelil na dve komory (1608).14 

 Od polovice 16. storočia sa uhorský zemský snem premenil v spoločný snem uhorsko-

chorvátsky, do ktorého sa začali vysielať zástupcovia chorvátskeho zemského snemu. Od nástupu 

Habsburgovcov uhorské stavy trvali na tom, aby vnútorné správne, súdne, finančné a vojenské 

záležitosti podliehali len zemským inštitúciam. Avšak pod vplyvom centrálnych viedenských orgánov 

vznikli dvorské komory a dvorské vojenské rady, zamerané na veci finančné a vojenské. Justičná 

agenda a vnútorná správa zostala v rukách Uhorska.15 

 Z dôvodu, že Habsburgovci nesídlili v Uhorsku, zanikol uhorský kráľovský dvor ako 

kolektívna inštitúcia (kráľovská rada, kráľovská kancelária), ako aj monokratickí hodnostári (palatín, 

zemský sudca, taverník, personál), ktorých postavenie sa odvodzovalo od kráľa. Panovníci považovali 

úrad palatína za mimoriadne vplyvný, ktorý ich obmedzoval. Z toho dôvodu napríklad Ferdinand I. po 

roku 1535 ho opakovane neobsadil a v rokoch 1562 až 1608 zostal prázdny. Agenda palatína sa 

rozdeľovala medzi troch úradníkov, ktorí boli závislí od kráľa. Išlo o kráľovského miestodržiteľa, 

zemského kapitána a palatínskeho miestodržiteľa pre súdnictvo. K nim patrili ešte dvaja svetskí 

a dvaja cirkevní hodnostári a tak bola vytvorená sedemčlenná miestodržiteľská rada. V rokoch 1673 

až 1681 došlo k zrušeniu palatinátu.16  

 Po nástupe Habsburgovcov sa organizácia súdnictva začala meniť, a to aj napriek uhájenia 

požiadavky stavov (v rokoch 1608-1609), aby justícia patrila k neodeliteľným uhorským 

záležitostiam a aby viedenské centrálne úrady neboli oprávnené riešiť konkrétne kauzy. 

Rozhodujúcou príčinou zmien bolo neobsadenie palatinátu. Súdna právomoc palatína prešla na 

jedného z kráľovských miestodržiteľov (locum tenentes regii), ktorý prevzal časť súdnych vecí 

a súčasne sa stal najvyšším revíznym sudcom. Jeho súd predstavoval neskôr zriadenú septemvirálnu 

                                                 
13 Op. cit. v pozn. 6, s. 659. 
14 Op. cit. v pozn. 6, s. 663-664. 
15 Op. cit. v pozn. 6, s. 665. 
16 Op. cit. v pozn. 6, s. 665. 
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tabuľu (tabula septemviralis),17 sedemčlenný súd, ktorý sa stal v roku 1694 najvyšším (odvolacím) 

súdnym orgánom, tzv. Sedmipanskou tabuľou (tabula septem virale). Pozostávala z troch magnátov, 

medzi ktorými bol aj krajinský sudca a tavernikus a z troch cirkevných hodnostárov, tzv. veľkňazov. 

Pokiaľ bol úrad palatína obsadený, stál na čele súdu palatín. Tzv. kráľovská tabuľa (tabula regia 

iudiciaria) predstavovala najvyššiu (prvú) odvolaciu inštanciu Uhorska (resp. bola riadnym 

celoštátnym šľachtickým súdom na čele s personálom) a zároveň ako druhoinštančný orgán pre 

rozhodnutia župných súdov. Obe tabule zasadali len štyrikrát do roka. V roku 1723 sa uskutočnila 

významná súdna reforma, ktorá zlepšila prácu justície a zachovala obidva tribunály, avšak 

modifikovala ich zloženie. Presadil sa kolektívny princíp rozhodovania a došlo k vzdialeniu súdnictva 

od kráľovského dvora v súlade so všeobecne šíriacou sa tendenciou oddelenia súdnictva od správy.18  

 Kráľovskú uhorskú kanceláriu Ferdinand I. preložil do Viedne. Jej význam upadal a preto kráľ 

zriadil zvláštnu expedíciu pre Uhorsko vo vnútri dvornej (rakúskej) kancelárie a pribral aj sekretára, 

neskôr vicekancelára pre uhorské záležitosti. Aj keď v roku 1608 bolo ustanovené, že ak listiny v 

uhorských veciach nebudú vydané z uhorskej kancelárie, tak budú neplatné, až v roku 1690 za 

Leopolda I. sa kancelária reorganizovala na kolegiálny orgán pri viedenskom dvore a získala väčší 

význam. V roku 1723 sa skladala z miestokancelárov a dvanástich radcov. Prostredníctvom 

kancelárie sa zabezpečoval styk medzi kráľom a miestodržiteľom v krajine. Ako zvláštny uhorský 

orgán kancelária existovala až do roku 1848. Na čele kancelárie stál nominálne arcibiskup 

ostrihomský, faktický dvorný kancelár, ktorým bol až do roku 1731 taktiež prelát a neskôr magnát.19  

 Uhorská komitátna sústava nadobudla veľkú samostatnosť v období proti tureckých vojen, 

kedy bolo pretrhnuté spojenie centra štátu s miestnymi orgánmi. Prisvojila si administratívnu agendu 

i rozsiahlu normotvornú činnosť, ktorá sa prejavovala v rozsiahlych komitátnych štatútoch. Začala sa 

presadzovať aj ako politický faktor, pretože podstatne ovplyvňovala zloženie dolnej tabule zemského 

snemu. Šľachta sa schádzala v komitátoch na zhromaždeniach – kongregáciách, ktorým predsedal 

hlavný župan, ktorý bol menovaný kráľom. Úrad sa stal prakticky dedičný v niektorých magnátskych 

rodinách. Verejné zasadnutia kongregácie volili popri snemovných zástupcov i úradnícky aparát župy 

maximálne na tri roky (sedes restauracia). Na prvom mieste kandidoval vždy doterajší úradník. 

V prípade nespôsobilosti hlavného župana mohol kráľa menovať administrátora. Podžupan, zástupca 

hlavného župana, predsedal župnému súdu. V 18. storočí pribudol druhý podžupan, ktorý predsedal 

trestnému súdu. Každá župa sa delila na tri a šesť okresov a každý okres na dva až tri obvody. 

V každom obvode pôsobil tzv. slúžny, ktorý bol volený z radov nižšej šľachty, ktorá sídlila 

v komitáte. V komitáte pôsobilo aj ďalšie platené (napr. notár) i neplatené úradníctvo (napr. fiškál, 

lekár). 20 

 

                                                 
17 Op. cit. v pozn. 6, s. 666-667. 
18 Op. cit. v pozn. 3, s 120-121. 
19 Op. cit. v pozn. 6, s. 666.  
20 Op. cit. v pozn. 6, s. 667-668.  
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V období feudalizmu - v 13. a 14. storočí - sa na území Slovenska začali uzatvárať čeľadnícke 

a tovariššké zmluvy. Upravovali prácu a odmenu tovarišov a učňov. Až neskôr - v 17. storočí - sa 

práca nevoľníkov upravovala v tzv. robotných patentoch. V mestách v dôsledku rozvoja továrenskej 

výroby sa po rozpadnutí cechového zriadenia uzatvárali pracovné pomery na základe pracovnej 

zmluvy, ktorá sa zahŕňala pod pojem nájomnej zmluvy. Predmetom pracovnej zmluvy mohli byť len 

manuálne práce a služby, t.j. neslobodné práce. Úprava práv a povinností z pracovnej zmluvy bola 

totožná s iným záväzkovo-právnymi vzťahmi. Vo svojej podstate v tomto období „nájomná zmluva“ 

upravovala kúpu a predaj pracovnej sily ako zvláštneho tovaru.  

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že v tomto období súdy zamerané na pracovné spory 

ešte neexistovali a ani nevznikali. 

 

1.3 Obdobie k a p i t a l i z m u (od roku 1848 do roku 1918) – začiatky 

pracovného súdnictva 

V roku 1781 došlo k zrušeniu nevoľníctva a presunu obyvateľstva z vidieka do miest, čo malo za 

následok rozvoj priemyselnej výroby na prelome 18. a 19. storočia. Začal sa rozvíjať kapitalizmus 

voľnej súťaže, čo sa zákonite prejavilo aj na našom území. Pod vplyvom Veľkej francúzskej revolúcie 

a prijatia Deklarácie práv človeka a občana v roku 1789 sa začal klásť dôraz na individuálne práva 

a rovnosť občanov. Liberálny a individualistický prístup sa premietol aj do úpravy pracovnoprávnych 

vzťahov.  

 Zásahy štátu do výlučne súkromnej sféry čiastočným obmedzovaním zmluvnej voľnosti sa na 

našom území prejavovali už za vlády cisára Jozefa II. vydávaním ochranných pracovnoprávnych 

predpisov smerujúcich najmä k ochrane detí, resp. k zákazu detskej práce a k zabezpečeniu ochrany 

a bezpečnosti zdravia pri práci. Napr. v roku 1786 dvorský dekrét ustanovil základné požiadavky 

hygieny pre pracujúce deti a zaviedol nedeľný pokoj. Podľa dvorského dekrétu z roku 1842 bolo 

možné zamestnávať deti až od 9 rokov veku, ak aspoň 3 roky navštevovali školu a od 12 rokov, ak 

školu nenavštevovali vôbec. Pracovná doba pre deti do 12 rokov bola ustanovená na 10 hodín denne 

a pre deti od 12 do 16 rokov na 12 hodín denne. Ďalší dvorský dekrét z roku 1873 ukladal továrnikom 

povinnosť, aby v prípade úrazu alebo choroby platili robotníkovi pobyt v nemocnici najmenej po 

dobu 4 týždňov. Živnostenský zákon z roku 1859 zakázal prácu deti do 10 rokov veku a deti od 10 do 

12 rokov bolo možné zamestnať, len ak o to požiadal ich otec. V zmysle novely živnostenského 

zákona z roku 1885 došlo k zákazu práce detí v remeselných podnikoch do 12 rokov a vo fabrikách 

do 14 rokov, detská práca od 12 do 14 rokov veku sa obmedzila na 8 hodín denne a najdlhšia 

pracovná doba vo fabrikách bola skrátená na 11 hodín denne.21 

                                                 
21 MALÝ, K. a kol.: Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku 1945. Linde Praha, 1999, s. 170. 
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 Vzhľadom na uvedené možno hovoriť o vývoji pracovného zákonodarstva v dvoch 

základných smeroch, a to v rovine úpravy pracovnej (služobnej) zmluvy a v rovine ochranného 

zákonodarstva. 

 

1.3.1 Obdobie od roku 1848 do roku 1860 

Revolučné výbuchy v 30. rokoch 19. storočia mali za následok, že Uhorsko sa stalo 

konštitučnou dedičnou monarchiou personálne zjednotenou s habsburským cisárstvom. Postavenie 

palatína sa posilnilo a stal sa všeobecným zástupcom neprítomného panovníka. Zrušila sa uhorská 

miestodržiteľská rada a uhorská dvorná kancelária. Potvrdila sa existencia nezávislej uhorskej vlády, 

tzv. zodpovedného ministerstva (zák.č. 3/1848) so silnou pozíciou, pretože jej členovia 

kontrasignovali rozhodnutia kráľa alebo palatína, ktoré nadobúdali platnosť až po nej. Vláda 

zodpovedala každoročne zvolanému dvojkomorovému národnému zhromaždeniu (zák.čl. 4/1848), 

ktorého dolná snemovňa bola volená vo verejných voľbách na základe nevysokého majetkového 

cenzu každé tri roky. Horná snemovňa zostala v podstate nezmenená. Tvorili ju dediční členovia, 

aristokrati a vysokí cirkevní hodnostári. Právomoc komitátov sa nezmenila, avšak komitáty stratili 

stavovský charakter, pretože každá obec vysielala do komitátnych zhromaždení aspoň jedného 

zástupcu bez ohľadu na sociálny pôvod. Kongregácia volila stály výbor, ktorého zasadnutia boli 

verejné a ktorému predsedal župan.22   

 Po prijatí oktrojovanej rakúskej marcovej Stadionovej ústavy (1848) sa situácia zmenila. 

Ústava bola koncipovaná centralisticky. Vzhľadom na to, sa vzťahovala aj na uhorské územie. 

V zmysle Ústavy uhorské zákony z marca 1848 zostali v platnosti, len ak neodporovali novej Ústave. 

To znamenalo, že Uhorsko stratilo svoju samostatnosť a stalo sa súčasťou cisárstva.  

 Uhorské národné zhromaždenie 14. apríla 1849 vyhlásilo nezávislosť. Habsburgovci boli 

zosadení z trónu a vyhostení z krajiny. Za prezidenta – gubernátora bol zvolený Kossuth. Maďarské 

vojsko kapitulovalo pri Világoši 13. augusta 1849. Kossuth a jeho spolupracovníci opustili krajinu 

a v Uhorsku bola nastolená vojenská diktatúra. Správa krajiny opätovne prešla na civilné orgány 

v roku 1950. Organizácia správy bola efektívnejšia ako predchádzajúca uhorská stavovská správa. 

Súdna sústava sa kryla so sústavou správnou. Vytvorili sa okresné, župné a obvodné (distriktné) súdy. 

Sedmipanská tabuľa bola preložená do Viedne a oblastné súdy boli obsadzované nemaďarskými 

sudcami. Súčasťou centralizácie bolo úplne rozšírenie rakúskeho práva v Uhorsku. V oblasti 

súkromného práva v roku 1852 začal v Uhorsku platiť rakúsky všeobecný občiansky zákonník, čím sa 

v oblasti súkromného práva presadila právna istota, ktorá predtým v Uhorsku neexistovala. 

 

                                                 
22 Op. cit. v pozn. 6, s. 670. 
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1.3.2 Obdobie od roku 1861 do roku 1867 

V roku 1861 sa obnovilo miestodržiteľstvo, dvorná kancelária a komitátne organizácie.  Uhorský 

snem bol zvolaný na začiatok apríla 1861 a žiadal plnú reštitúciu zákonov z roku 1848.23         

 Uhorský právny poriadok bol obnovený po vydaní Októbrového diplomu (20.10.1860), ktorý 

ústavne potvrdil koniec Bachovho absolutizmu.  Mal feudálny charakter a pretrvávali v ňom latentné 

problémy. Nevyriešenou otázkou zostalo pravidelné publikovanie nových právnych noriem. Corpus 

iuris Hungarici po roku 1848 nevychádzal s výnimkou jubilejného vydania v roku 1896. Až v roku 

1881 začala vychádzať pravidelná úradná zbierka „Magyar Tӧrvenytár“, v ktorej však neboli 

uverejňované vládne, ani ministerské nariadenia. Harmonizáciu rakúskeho a uhorského práva riešila 

tzv. Judexkuriálná konferencia (konaná v dňoch 23.2. až 4.3.1861), na ktorej boli vypracované 

„Dočasné právne pravidlá“, ktoré nemohli byť prijaté ako zákon, ale stali sa všeobecne záväznými 

obyčajami. Kúria ich kvalifikovala ako smernicu pre nižšie súdy.  Pravidlá mali osem kapitol podľa 

jednotlivých odvetví súkromného a čiastočne aj verejného práva. Vo všeobecnosti platilo uhorské 

feudálne právo, t.j. predpisy platné k začiatku marca 1848. Avšak konferencia sa vôbec nedotkla 

správneho práva.24 

 Organizácia súdnictva kopírovala stav pred rokom 1848 a trvala od 1. mája 1861 so zmenami 

v časovom úseku od 6. novembra 1861 do 20. júna 1865 – až do prvej reformnej zákonnej úpravy 

súdnictva po vyrovnaní. Obnovená súdna organizácia šesťdesiatych rokov pochádzala ešte z obdobia 

stavovského štátu. Zákonodarstvo, uhorské vlády a ministri pravosúdia začali po prechodných 

opatreniach (zriadenie dočasných dôchodkových sedrií, neskôr finančných sedrií a porotných stolíc 

pre tlačové delikty) vytvárať novú súdnu organizáciu. Na prechodný čas upravili organizáciu súdov. 

Napr. zákonným článkom 54/1868 o občianskom súdnom poriadku sa uzákonila zásada rovnosti pred 

súdom, zrušili sa krajské (dištriktuálne) súdne tabuly a vznikla druhá kráľovská tabula pre 

Sedmohradsko.  Sedmipanská tabula pod názvom Uhorská kráľovská kúria sa stala najvyšším 

celokrajinským súdom, ktorého dve oddelenia – kasačný dvor a treťoinštančný súd – boli zjednotené 

na základe zák. čl. 59/1881. Zásada oddelenia súdnictva od správy sa uskutočnila vyhlásením zák. čl. 

4/1869 o výkone súdnej moci. V rámci úpravy vykonávania sudcovskej moci sa uzákonilo 

vymenovanie sudcov kráľom.25 

 Skutočná odluka súdnictva od správy v župách a v slúžnovských okresoch, na výsadných 

územiach, v slobodných kráľovských mestách a v mestách so zriadeným magistrátom aj v obciach 

sa viaže k zák. čl. 31 a 32/1871. V zmysle týchto zákonov došlo k zriadeniu kráľovských okresných 

súdov a kráľovských súdnych stolíc (kráľovské sedrie) ako prvoinštančných súdov. Na okresnom súde 

s územnou pôsobnosťou spravidla pre obvod jedného slúžnovského okresu alebo mesta rozhodoval 

                                                 
23 Op. cit. v pozn. 6, s. 671-672. 
24 Op. cit. v pozn. 6, s. 674-675. 
25 BIANCHI, L.: Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848 – 1945. Diel 1., 1. 

vydanie, vydavateľstvo SAV, SÚKK 293/I-1971. s.175-176. 
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samosudca. Kráľovské súdne stolice (sedrie) s pôsobnosťou spravidla pre územie jednej župy súdili 

v občianskych, trestných a niektorých pozemnoknižných záležitostiach v senátoch po troch členoch-

sudcoch ako zborové súdy, ale niekedy aj tu rozhodovali samosudcovia. Pôvodne ustálený počet 

súdnych stolíc (102), z ktorých 8 malo právomoc banského súdu (na Slovensku – Banská Bystrica, 

Rimavská Sobota a Levoča), znížil zák. č. 36/1875 na 66.26 

 

1.4 Obdobie po roku 1867 – rozvoj zmierovacieho konania 

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) od roku 1896 začali prebiehať rozsiahle práce na príprave 

Občianskeho zákonníka, ktorého prijatie malo odstrániť obyčaj ako stály platný prameň uhorského 

práva. Význam a rozsah obyčaje v uhorskom občianskom práve sa neustále znižoval, avšak 

pretrvávajúce obyčaje vytvárali stále živnú pôdu pre nejednotnosť súdneho rozhodovania. Optimálna 

organizácia súdnej sústavy a unifikácia judikatúry bola v centre pozornosti uhorského ministra 

spravodlivosti, respektíve celej vlády. V roku 1860 došlo k obnoveniu činnosti stavovského súdnictva 

a ani vyrovnanie túto situáciu ešte výraznejšie nezmenilo. Radikálna reforma súdnej sústavy, ktorou 

sa súdy oddelili od správy, sa zrealizovala v rokoch 1870 až 1880.  

 V roku 1871 došlo k vytvoreniu štátneho zastupiteľstva. Na prvom stupni (v prvej inštancii) 

pôsobili súdy okresné a kráľovské súdne stolice spravidla pre jednu župu, na druhom stupni (v druhej 

inštancii) kráľovské súdne stolice (sedrie) a tabule, v tretej inštancii kráľovská kúria ako najvyšší súd 

krajiny. Ďalším procesom bolo zjednocovanie judikatúry. V rokoch 1890 až 1912 judikatúru 

zjednocovalo plenárne zasadanie civilných senátov kúrie, od roku 1912 štyri zvláštne senáty 

vydávajúce rozhodnutia o zjednocovaní práva, tzv. decizie, s povahou všeobecne záväzných noriem 

objektívneho práva, r. j. rovnocenné zákonom.27 

 V roku 1870 bol prijatý koaličný zákon č. 43/1870 r. z., ktorý platil až do roku 1918 a zákon 

o živnostenských súdoch č. 63/1859 r. z.28  

 Pracovné zákonodarstvo v Uhorsku bolo (do roku 1890) charakterizované aj tým, že 

rozhodovanie sporov z pracovného pomeru patrilo do pôsobnosti administratívnych úradov, a to 

niekedy aj výlučne, t.j. podľa jednotlivých druhov pracovných pomerov. Výlučne do pôsobnosti 

administratívnych úradov patrili spory z pracovných pomerov služobníctva v domácnosti, nádenníkov 

a robotníkov na vodných dielach i na cestných a železničných stavbách. Podrobnejšie bolo upravené 

rozhodovanie pracovných sporov z pracovných pomerov podliehajúcich živnostenským zákonom. 

V zmysle živnostenského zákona z roku 1872, ktorý poznal živnostenské spoločenstvá len ako 

dobrovoľné organizácie, boli kompetentné buď živnostenské úrady, alebo tam, kde boli zriadené, 

                                                 
26 Op. cit. v pozn. 25, s.176. 
27 Op. cit. v pozn. 6, s. 675. 
28 Op. cit. v pozn. 25, s. 266 - 267. 
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fakultatívne živnostenské súdy pri živnostenských spoločenstvách. Od tohto súdu bolo možné odvolať 

sa na riadny súd. 29 

 Pracovné súdnictvo nadobudlo definitívnu podobu prijatím živnostenského zákona z roku 

1884. Aj podľa neho nadväzovalo na živnostenské spoločenstvá. Tieto spoločenstvá boli povinné pre 

živnostníkov vykonávajúcich živnosti viazané na preukaz spôsobilosti, kým majitelia tovární mohli, 

ale nemuseli byť členmi spoločenstva. Pracovné spory týkajúce sa továrenských robotníkov 

rozhodoval ako výlučne kompetentný orgán živnostenský úrad I. stolice. Proti jeho rozhodnutiu bolo 

možné podať odvolanie na riadny súd bez odkladného účinku. Pracovné spory tovarišov a učňov 

v živnostenských podnikoch rozhodovali ako výlučne kompetentné paritné rozhodcovské súdy, ktoré 

sa mali zriadiť pri každom živnostenskom spoločenstve. Súdy rokovali pod predsedníctvom 

živnostenského komisára, t.j. administratívneho úradníka, ktorého hlas rozhodoval pri rovnosti 

hlasov. Súd sa mal najprv pokúsiť o zmier. Proti jeho rozhodnutiu bolo možné podať odvolanie na 

riadny súd.30 

 Veľký význam mala novela živnostenského poriadku z roku 1859 (zák. č. 22/1885 r. z.), 

ktorou sa novelizovala VI. hlava tohto poriadku. V zmysle tejto novely sa komplexne upravoval 

pracovný pomer robotníkov v živnostenských a továrenských podnikoch. K tejto základnej norme 

pribudli ešte ďalšie čiastkové úpravy týkajúce sa napr. úpravy niektorých parciálnych otázok 

týkajúcich sa učňov (tzv. živnostenská novela k živnostenskému poriadku zák. č. 39/1883 r. z. a zák. 

č. 63/1897), nedeľného a sviatočného pokoja (zák. č. 21/1895 r. z.), najmä úpravy živnostenskej 

inšpekcie (zák. č. 117/1889 r. z.) a pracovného súdnictva, a to jednak zmierovacieho konania 

v živnostenských spoločenstvách (živnostenská novela z roku 1883) a živnostenského súdnictva (zák. 

č. 218/1896 r. z.). 

 Pre oblasť pracovného   súdnictva bola významná situácia v baníctve. V roku 1896 sa zriadili 

banské spoločenstvá ako spoločné organizácie zamestnávateľov a zamestnancov jedného banského 

kapitanátu, ktorých úlohou bolo sprostredkovať prácu, zmierovacím spôsobom urovnávať spory 

z pracovného pomeru, podporovať spoločné záujmy, uznášať sa na jednotnom služobnom poriadku, 

atď. (zák č. 156/1896 r. z.). V zmysle tohto zákona robotnícke výbory mali prednášať 

zamestnávateľovi sťažnosti a požiadavky týkajúce sa miezd a pracovných podmienok, zúčastňovať sa 

na správe sociálnych zariadení a na kontrole dodržiavania služobného poriadku a bezpečnostných 

predpisov. Išlo o povinné, resp. nútené organizácie, v ktorých zamestnávatelia a zamestnanci boli 

organizovaní v osobitných skupinách.31  

 V tomto období spory z pracovného pomeru sa rozhodovali dvojakým spôsobom: 

zmierovacím konaním v záujmových organizáciách a prostredníctvom pracovného súdnictva.  

 Zmierovacie konanie sa praktizovalo  

                                                 
29 Op. cit. v pozn. 25, s. 294. 
30 Op. cit. v pozn. 25, s. 294 – 295. 
31 Op. cit. v pozn. 25, s. 276. 
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 pri pracovných sporoch v podnikoch, ktorých vlastníci boli členmi živnostenského 

spoločenstva (živnostenská novela zák. č. 39/1883 r .z.), pri sporoch v továrňach (robotnícka novela 

zák. č. 22/1885 r. z.) a v baníctve (zák. č. 156/1896 r. z.).  

 Zmierovacie konanie bolo vždy iba fakultatívne, t.j. realizovalo sa len vtedy, ak sa obidve 

strany alebo aspoň žalovaná strana konaniu podrobili. Ako orgán fungoval paritný orgán, ktorý 

konanie ukončil alebo zmierením, alebo rozhodnutím, proti ktorému bolo možné odvolať sa na súd. 

 Pre pracujúcich oveľa väčší význam malo pracovné súdnictvo upravené najprv zákonom č. 

63/1869 r. z. a v definitívnej podobe potom zákonom o živnostenských súdoch č. 218/1896 r. z., 

ktorým sa zrušila aj príslušnosť politických úradov I. stolice v pracovných veciach, a zmierovacie 

konanie pre továrenské podniky. Pracovné súdnictvo sa tak začlenilo do všeobecnej organizácie 

súdov. Hlavnou zásadou bola paritná účasť prísediacich zvolených zamestnancami 

a zamestnávateľmi, a to aj v odvolacom konaní pred súdnym dvorom I. stolice. Živnostenské súdy 

pokračovali podľa urýchleného a zjednodušeného konania. Do popredia sa dostal veľký rozsah 

zmierovacej činnosti živnostenského samosudcu. Zákonom z roku 1896 sa presunuli náklady na 

zriadenie živnostenských súdov na obecnú samosprávu.  

 Zároveň v tomto období vznikli aj poradné zbory, ktorých príslušnosť sa týkala aj pracovného 

práva. Pri  Pracovno-štatistickom úrade na Ministerstve obchodu bol zriadený Stály poradný zbor pre 

otázky práce (vyhl. č. 132/1898 r. z. a č.106/1899 r. z.). Zamestnanci a zamestnávatelia tu boli paritne 

zastúpení.  Ministerstvo nemuselo poradný zbor vypočuť a poradný zbor nemal ani právo iniciatívy.32 

 

1.5 Obdobie od roku 1900 do roku 1918 

Hlavným medzníkom vo vývoji pracovného zákonodarstva v období rokov 1900 až 1918 sa stala prvá 

svetová vojna. Na strane jednej došlo k odbúraniu podstatnej časti dovtedajšieho pracovného 

zákonodarstva a na strane druhej došlo k zavedeniu niektorých nových prvkov. V období od roku 

1900 do júla 1914 pracovné zákonodarstvo upravovalo otázky sprostredkovania práce, pracovnej 

zmluvy, pracovného času, ochrany bezpečnosti pri práci a pracovného súdnictva. 33 

 Organizácia pracovného súdnictva sa do roku 1914 nezmenila, len sa niektorými novými 

zákonmi rozšírila kompetencia živnostenských súdov na ďalšie pracovné spory. Do ich pôsobnosti 

patrili napríklad pracovné spory robotníkov na režijných železničných stavbách (zák. č. 156/1902 r. 

z.) a pracovné spory nielen obchodných pomocníkov, ale aj osôb vykonávajúcich tzv. vyššie služby 

nekupecké, ak závod, v ktorom spor vznikol, podliehal živnostenskému poriadku (zák. č. 20/1910 r. 

z.). Živnostenské súdy boli takto kompetentné rozhodovať pracovné spory zamestnancov v obchode, 

nie však napríklad v bankách, v doprave, v advokátskych kanceláriách, atď.34  

                                                 
32 Op. cit. v pozn. 25, s. 277. 
33 Op. cit. v pozn. 25, s. 384 – 385. 
34 Op. cit. v pozn. 25, s. 390 – 391. 
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 Uhorské pracovné zákonodarstvo svojím obsahom i rozsahom tvorilo dosť malý normový 

komplex. Pracovné zákonodarstvo odrážalo vo svojej podstate zaostalosť vtedajšieho Uhorska a z toho 

dôvodu bolo pracovné zákonodarstvo vo vtedajšom Uhorsku, ktoré malo mladý a veľmi slabý 

priemysel, veľmi málo rozvinuté a nedostatočne vypracované. Aj nepatrná ochrana, ktorú 

poskytovalo, zostala prevažne mŕtvou literou. Túto podobu si zachovalo až do roku 1918.35 

 

1.6 Obdobie po vzniku  1. čs. republiky do roku 1945 - vznik rozhodcovských 

súdov 

Vývoj pracovného zákonodarstva v dvoch základných smeroch, a to v rovine úpravy pracovnej 

(služobnej) zmluvy a v rovine ochranného zákonodarstva pokračoval aj po rozpade Rakúsko - 

Uhorska a po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918, v ktorej pod vplyvom 

Medzinárodnej organizácie práce bol zavedený 8-hodinový denný pracovný deň a 48–hodinový 

pracovný týždeň zákonom č. 91/1918 Sb. o osemhodinovom pracovnom čase, bola zavedená 

minimálna mzda, zákonom č. 262/1921 Zb. došlo k uzákoneniu platenej dovolenky na zotavenie pre 

baníkov v rozsahu 5 až 10 dní podľa dĺžky trvania ich zamestnania a v roku 1925 sa dovolenka 

uzákonila aj pre ostatných robotníkov v rozsahu 6 až 8 dní v kalendárnom roku. Zvýšila sa právna 

ochrana žien a mladistvých a upravilo sa poskytovanie podpory v nezamestnanosti na úroveň 

nemocenských dávok.  Zákonom č. 267/1921 Sb. o štátnom príplatku k podpore v nezamestnanosti 

bol zavedený tzv. Gentský systém, ktorý sa začal uplatňovať až v roku 1925 a starostlivosť 

o nezamestnaných preniesol na odborové organizácie, avšak ukázal sa ako diskriminačný a málo 

efektívny.  

 V období 20. a 30. rokoch minulého storočia došlo k stagnácii pracovného zákonodarstva 

najmä z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá prepukla v roku 1929. V záujme ochrany nezamestnaného 

obyvateľstva bolo vydané nariadenie vlády č. 78/1934 Sb., v zmysle ktorého bola zamestnávateľom 

uložená povinnosť hlásiť prepustenie väčšieho počtu zamestnancov okresnému úradu, ktorý nariadil 

v danej veci zmierovacie konanie a ak sa počas jeho priebehu nepodarilo dospieť k zmene rozhodnutia 

zamestnávateľa o prepustení zamestnancov, vo veci rozhodoval okresný úrad. 36 

 

1.6.1 Obdobie od roku 1918 do roku 1929 

Vznik 1. československej republiky si vyžadoval aj vybudovanie novej súdnej sústavy súdov.  

 Okresné súdy a zborové súdy prvej a druhej stolice prevzali rakúsko-uhorské predpisy (zák. č. 

11/1918 Sb.). Najvyšší súd bol pôvodne zriadený v Prahe (zák. č. 5/1918 Sb.), neskôr jeho sídlo bolo 

prenesené do Brna (zák. č. 26/1919 Sb.). Pôvodne (zák. č. 5/1918 Sb.) sa jeho prvému prezidentovi 

zveril dozor nad nižšími súdmi, ktorý predtým vykonával minister spravodlivosti, avšak už zákonom 

                                                 
35 Op. cit. v pozn. 25, s. 295 – 296. 
36 BARANCOVÁ H.- SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2006, s. 44 -50. 
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č. 216/1919 Sb. sa mu tento dozor znova odňal a opätovne preniesol na ministra spravodlivosti 

s cieľom ovplyvňovania judikatúru Najvyššieho súdu. Uvedené normy obsahovali aj ustanovenia 

o obsadení Najvyššieho súdu jednotlivými sudcami podľa ich hodností, ako aj o tom, že na 

Najvyššom súde pri výkonoch určených trestným poriadkom pôsobil generálny prokurátor 

s potrebným počtom generálnych advokátov a pomocných úradníkov, ktorí boli podriadení priamo 

správe spravodlivosti. O ustanovení a menovaní pomocného personálu pre Najvyšší súd bola vydaná 

osobitná norma (66/1918 Sb.).37 Zákonom o Najvyššom správnom súde a o riešení kompetenčných 

konfliktov (zák. č. 3/1918 Sb.) sa v Prahe zriadil Najvyšší správny súd. Zákon určoval zloženie 

sudcovského zboru tohto súdu, vymedzoval právomoc sčasti odchýlne od zákona č. 36/1876 r. z., 

resp. zák. č. 149/1905 r. z., najmä preto, že mal rozhodovať aj o niektorých veciach, ktoré predtým 

patrili do právomoci rakúskeho ríšskeho súdu, a ponechal v účinnosti ustanovenia cit. zákonov 

o konaní pred správnym súdom. Rozhodovanie o kompetenčných konfliktoch medzi riadnymi súdmi, 

správnymi úradmi a správnym súdom sa zverilo osobitnému senátu zloženému po troch menovaných 

členoch z Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu, s predsedom menovaným vládou na tri 

roky. Tento senát bol administratívne pričlenený (zák. č. 635/1920 Sb.) k Najvyššiemu správnemu 

súdu. V prípade, ak rozhodovanie o nárokoch proti štátu alebo krajinám nepatrilo Najvyššiemu 

správnemu súdu, rozhodovalo sa na Zemskom súde v Prahe (zák. č. 4/1918 Sb.).38  

 Problémy spojené so zakladaním štátnej moci na Slovensku sa mali riešiť pomocou dočasnej 

vlády (6. – 14. novembra 1918), avšak keď došlo k jej zlyhaniu, pomocou regionálneho vládneho 

orgánu, ministra pre správu Slovenska.39  

 Minister pre správu Slovenska mal za úlohu podriadiť správny a súdny aparát bývalého 

Uhorska československej vláde a prispôsobiť ho potrebám a záujmom 1. československého štátu. 

Splnomocnencom vlády na základe zákona č. 64/1918 Sb. sa stal dr. V. Šrobár.40 Ako splnomocnený 

člen vlády vydával s vlastným podpisom nariadenia v rámci nariaďovacieho práva vlády, počas 

platnosti dočasnej ústavy,41 t.j. v takom rozsahu ako vykonával nariaďovacie právo v Uhorsku 

panovník, ministerská rada a ako sa toto právo vymedzilo v zákonoch republiky. Jeho nariaďovacia 

moc bola veľmi rozsiahla, pretože v Uhorsku vydávali nariadenia aj praeter legem (t.j. okrem zákona, 

ak platilo obyčajové právo). Nariadením sa zriaďovali aj nové úrady. Okrem toho,  minister pre 

správu Slovenska vydával aj také nariadenia, ktorými sa menili platné zákony, a vyžadovalo sa 

v mnohých otázkach aj inštančné rozhodovanie. Nariadenia vychádzali v osobitnej zbierke pod 

názvom Šrobárove Úradné noviny. Táto forma publikácie bola vlastne v rozpore s obsahom zákona č. 

139/1919 Sb., podľa ktorého od 13. marca 1919 sa mali všetky zákony a nariadenia publikovať len 

                                                 
37 BIANCHI, L.: Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848 – 1945.  Diel 2., 1. 

vydanie, vydavateľstvo SAV, 1973, 71-037-72, 02/20, 509/29. s. 64. 
38 Op. cit. v pozn. 37, s. 63-64. 
39 Op. cit. v pozn. 37, s. 57. 
40 Op. cit. v pozn. 37, s. 57.  
41 Op. cit. v pozn. 37, s. 58.  
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v úradnej Zbierke. V praxi existovala Šrobárova zbierka do polovice roku 1922 a v nej zverejnené 

normy sa považovali za platné. Od decembra 1918 do 25. mája 1920 vyšlo 214 nariadení. Za jeho 

nástupcu dr. Dérera od 25. mája do 15. septembra 1920 vyšlo už len 33 nariadení a za Mičuru 

a Kállayho legislatívna činnosť rapídne upadala. Ministerstvo pre správu Slovenska bolo v jadre 

provizórnou inštitúciou, ktorého úlohou bolo odstránenie najťažších prekážok pri začleňovaní 

Slovenska do správneho organizmu nového štátu. Podľa pôvodnej organizačnej koncepcie malo mať 

charakter akéhosi samosprávneho orgánu, avšak od začiatku sa stalo ústredným úradom – vládnym 

referátom pre administratívne záležitosti a prezídium.42   

 Na Slovensku situácia v súdnictve bola mimoriadne ťažká. Veľký počet sudcov (hovorili len 

maďarským jazykom) nemohol prejsť do služieb československého štátu. Vláda z toho dôvodu 

premiestňovala na Slovensko sudcov a sudcovských kandidátov z českých krajín, prípadne z Bosny 

a Hercegoviny. Okrem toho vláda mala splnomocnenie (zák. č.  188/1919 Sb., 270/1920 Sb.) 

v priebehu piatich rokov meniť sídla a obvody súdov a štátnych zastupiteľstiev, zlučovať ich alebo ich 

zrušiť.43  

 Na jar v roku 1919 sa situácia v novovzniknutom štáte zhoršovala. Vnútorná organizácia, ako 

aj kompetencie medzi ministerstvami  naďalej určovali recipované rakúske predpisy a zásady. Avšak 

čoskoro v teórii i v praxi, najmä vzhľadom na ustanovenie § 85 ústavy z roku 1920 vznikol spor, čo 

má byť vyhradené zákonom pri určovaní kompetencie ministerstiev a čo nižšími legislatívnymi 

formami. Tento problém sa začal riešiť až na II. zjazde čs. právnikov v roku 1925.44 

 Hlavnou črtou vývinu československej verejnej správy bola dôsledne vykonávaná politika 

kádrovej kontinuity v českých krajinách, a to tak v radoch byrokracie, ako aj verejných zamestnancov 

vôbec (zák. č. 101/1918 Sb., zák. č. 74/1919 Sb.). Na Slovensku takáto politika bola nerealizovateľná, 

najmä pre nedostatok slovenských úradníkov, ako aj pre pasívnu rezistenciu a postoj maďarských 

úradníkov. Obnovenie činnosti bývalých uhorských úradov sa zabezpečilo českými kádrovými 

rezervami úradníctva. Mimoriadne privilegované postavenie pri prijímaní do štátnych služieb mali 

legionári (zák. č. 282/1919 Sb., zák. č. 462/1919 Sb.), avšak v praxi  sa to len málokedy rešpektovalo. 

Návrhy na demokratizáciu služobných pomerov sa nerealizovali. Príčinou boli aj nereálne návrhy 

poslanca Buřivala z roku 1920 (obnovené v roku 1922), ktorý sa snažil o zavedenie zamestnaneckej 

samosprávy a úradníckych  komôr. V povojnových rokoch sa hlavnou otázkou stalo materiálne 

zabezpečenie verejných zamestnancov, čo sa riešilo zložitou sústavou rôznych prídavkov.45  

 Najväčším problémom v 20. rokoch minulého storočia bolo administratívne a justičné 

zapojenie Slovenska do jednotnej štátnej správy. Bol pripravený zákon o župnom zriadení (zák. č. 

126/1920 Sb.). V plnom rozsahu sa síce nikdy neuplatnil, ale cieľom župného zriadenia bolo 

                                                 
42 Op. cit. v pozn. 37, s. 58. 
43 Op. cit. v pozn. 37, s. 87. 
44 Op. cit. v pozn. 37, s. 72-73. 
45 Op. cit. v pozn. 37, s. 73. 
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vytvorenie jednotnej právnej organizácie pre celé štátne územie.46  Zvláštnym zákonom č. 

158/1920 Sb.  bola vytvorená sústava správneho súdnictva. Slovensko sprevádzali obrovské ťažkosti 

pri začleňovaní do správneho organizmu novovzniknutého štátu, ako aj pri uvádzaní župného 

zriadenia do života. Vzhľadom na to, v rokoch 1919 až 1920 došlo k vytvoreniu správneho 

provizória.47  

 Nedostatok sudcov zapríčinil, že sudcovskí kandidáti počas prechodného trojročného obdobia 

mohli byť pripustení k sudcovskej, resp. jednotnej advokátskej a sudcovskej skúške už po dvojročnej 

prípravnej službe (zák. č. 77/1919 Sb., zák. č. 660/1920 Sb.). Do konca roka 1921 bolo prípustné 

menovanie za pomocných sudcov aj v prípade tých, ktorí zložili notársku skúšku za splnenia 

podmienky, že do dvoch rokov zložia doplňovaciu sudcovskú skúšku, ktorú však jednotlivcom mohol 

minister odpustiť (zák. č. 216/1920 Sb.).48   

 V prvých rokoch 1. čs. republiky bol vydaný komplex zákonov o závodných a revírnych 

radách v baníctve a hutníctve, o baníckych rozhodcovských súdoch a o účasti baníkov na čistom zisku 

(zák. č. 143 až 145/1920 Sb.). Tieto zákony boli pokrokovejšie ako zákon o závodných výboroch 

z roku 1921 (zák. č. 330/1921 Sb.). Ďalší zákon o závodných a revírnych radách v baníctve (zák. č. 

144/1920 Sb.) bol priaznivejší ako už skorší všeobecný zákon o závodných výboroch (zák. č. 

330/1921 Sb.). Mimoriadny význam malo prijatie zákona č. 655/1919 Sb., v zmysle ktorého sa 

zriaďovali rozhodcovské komisie na úpravu služobných pomerov zamestnancov v kovoobrábajúcom 

priemysle. Zákonom č.145/1920 Sb. o baníckych rozhodcovských súdoch došlo k zriadeniu 

baníckych rozhodcovských súdov v sídlach revírnych rád v Prahe, Plzni, Trutnove, Moste, Karlových 

Varoch, Českých Budějoviciach, Moravskej Ostrave a v Brne (zák. č. 569/1920 Sb.). Ich právomocou 

bolo rozhodovanie s konečnou platnosťou o odvolaniach závodných rád v mzdových a platových 

záležitostiach, v disciplinárnych veciach, o prepustení, o revírnych sporoch medzi závodnou radou 

a závodnou správou. Súd sa skladal z troch zástupcov podnikateľov, z troch zástupcov zriadencov, 

z troch zástupcov robotníkov a predsedu z radov sudcov z povolania. Zástupca banského revírneho 

úradu pôsobil ako stály odborný poradca. Jednotlivé prípady vybavoval predsedom ustanovený a za 

jeho predsedníctva zasadajúci paritný senát, ktorý bol zložený z troch prísediacich z každého 

zúčastneného odboru.49  

 V tomto období došlo aj k zriadeniu robotníckych rozhodcovských súdov pre spory o výluke 

(zák. č. 662/1919 Sb.).Tieto súdy rozhodovali o náhrade škody spôsobenej členovi (robotníkovi, 

zriadencovi, úradníkovi) niektorej odborovej organizácie tým, že príslušníci inej odborovej 

organizácie50 si vynútili, aby bol prepustený z práce, alebo aby nebol prijatý do práce, pretože 

odmietol vstúpiť do tejto organizácie, alebo vystúpiť zo svojej doterajšej organizácie. Súd bol zložený 

                                                 
46 Op. cit. v pozn. 37, s. 75. 
47 Op. cit. v pozn. 37, s. 78. 
48 Op. cit. v pozn. 37, s. 87.  
49 Op. cit. v pozn. 37, s. 114-115. 
50 Tzv. žlté odbory. 
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z prednostu okresného súdu ako predsedu a zo šiestich prísediacich, zložených po troch, výborom 

miestnej skupiny (pobočky) organizácie, ku ktorej postihnutý patril, a organizácie, ktorej člen bol 

obvinený z nátlaku. Na zasadnutie dával podnet predseda miestnej skupiny organizácie, ktorej člen 

bol postihnutý. V prípade, ak neprišli prísediaci jednej strany, prerokoval sa spor za účasti 

prísediacich druhej strany. Rozhodnutím súdu sa mohla postihnutému priznať náhrada do výšky ušlej 

mzdy. Nadriadenou inštitúciou bol ústredný robotnícky rozhodcovský súd, zvolaný ad hoc predsedom 

rozhodcovského súdu robotníckej úrazovej poisťovne v Prahe. Na tomto súde pôsobili ako prísediaci 

zástupcovia predstavenstva zainteresovaných odborových ústrední a výkonných výborov 

zúčastnených politických strán.51  

 Vo svojej podstate existovali tri skupiny súdov, a to riadne, súdy mimoriadne a súdy 

rozhodcovské. Popri sudcov z povolania na konaní a rozhodovaní sa zúčastňovali aj prísediaci. Bez 

laických prísediacich boli napr. okresné súdy, ktoré fungovali ako labské plavebné súdy (Labské 

plavebné akty 222/1923, zák. č. 92/1924 a vl. n. 93/1924 Sb.). Väčšina mimoriadnych 

a rozhodcovských súdov konalo a rozhodovalo v senátoch, pričom polovica prísediacich bola 

vyberaná z radov zamestnávateľov alebo podnikateľov a polovica zo zamestnancov, prípadne 

z poistencov. Senátne rozhodovanie bolo vo všeobecnosti demokratickejšie ako rozhodovanie 

samosudcovské.52 

 V povojnových rokoch sa v 1. čs. republike stali významným činiteľom pri úprave pracovných 

pomerov robotníkov aj kolektívne zmluvy. Hlavným cieľom bolo, aby došlo k  vypracovaniu 

všeobecnej právnej normy, ktorá by určila ich všeobecnú záväznosť, univerzálnu úpravu a kogentnosť 

kolektívnych zmlúv. Nestalo sa tak a naďalej existovali roztrieštené špeciálne útvary a platili právne 

normy týkajúce sa postavenia jednotlivých špecifikovaných alebo priamo privilegovaných 

zamestnaneckých skupín (napr. návrh zákona o obchodných zástupcoch). 

 Situácia na Slovensku bola ešte komplikovanejšia z dôvodu, že prevládalo poľnohospodárske 

robotníctvo (cca 44 % všetkého obyvateľstva Slovenska boli bezzemkovia a drobní pozemkoví 

vlastníci odkázaní na zárobok v poľnohospodárstve) v jeho najrozmanitejších právnych vzťahoch 

k zamestnávateľovi (čeľaď, deputátnici, bíreši, sezónni robotníci, nádenníci, atď.). Platilo pre neho 

uhorské zákonodarstvo (zák. čl. 13/1876 o domácej čeľadi, 2/1898 o poľnohospodárskych 

robotníkoch, 45/1907 o poľnohospodárskej čeľadi).  Bolo prijaté nariadenie ministra s plnou mocou 

pre Slovensko zo 14. októbra 1920, prez. 9650-64/20 – č. 35/1920 Ú.n., v zmysle ktorého došlo 

k obmedzeniu výpovede čeľadníkovi a k zriadeniu paritných komisií.53 

 V období rokov 1924 až 1929 bola výstavba súdneho (justičného) aparátu dokončená. 

V niektorých prípadoch pri rozhodovaní v rozhodcovských súdoch laickí prísediaci vôbec neboli 

k rozhodovaniu pripustení (napr. rozhodovanie predsedu poisťovacieho súdu, ktorým bol sudca 

                                                 
51 Op. cit. v pozn. 37, s. 115-116. 
52 Op. cit. v pozn. 37, s. 187 - 188. 
53 Op. cit. v pozn. 37, s. 122-123. 
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z povolania – zák. č. 221/1924 Sb., rozhodovanie o žalobách podľa zákona o poistení SZČO pre 

prípad invalidity a staroby – zák. č. 148/1925 Sb. alebo podľa zákona o poistení verejných 

zamestnancov – zák. č. 221/1925 Sb.). V prípadoch, keď k rozhodovaniu boli prizvaní prísediaci, 

hlavné postavenie mal sudca z povolania ako predseda senátu (napr. v prípade živnostenských súdov 

i poisťovacích súdov – zák. č. 221/1924 Sb., vl. n. 213/1928 Sb. v prípade rozhodcovských súdov 

nemocenských poisťovní – vl. n. 213/1928 Sb. a v prípade rozhodcovských súdov pre nemocenské 

poistenie verejných zamestnancov zák. č. 221/1925 Sb., vl. n. 46/1927 Sb.). V niektorých prípadoch 

mali sudcovia z povolania opätovne početnú väčšinu (napr. v prípade najvyššieho poisťovacieho súdu 

boli traja sudcovia z povolania a dvaja prísediaci). 54  

 Výstavba súdneho (justičného) aparátu sa dovŕšila v roku 1928 zjednotením a zavedením 

čiastočne nových názvov riadnych súdov (okresné, krajské vrchné súdy, najvyšší súd a štátne 

zastupiteľstvo, štátne zastupiteľstvo, vrchné štátne zastupiteľstvo, generálna prokuratúra), ako aj 

titulov sudcov z povolania a koncipientskych úradníkov a štátnych zastupiteľských orgánov (zák. č. 

201/1928 Sb.).55   

 Hospodársky cyklus najmä v období rokov 1921 až 1929 sa prejavil výrazne najmä v tých 

oblastiach, ktoré sa týkali životnej úrovne pracujúcich, t.j. najmä v oblasti sociálnej, zdravotnej i 

školskej. Avšak v období 20. a 30. rokoch minulého storočia došlo k stagnácii pracovného 

zákonodarstva najmä z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá prepukla v roku 1929.56 

 

1.6.2 Obdobie po roku 1929 do roku 1938 – vznik pracovného súdnictva 

V období rokov 1929 až 1938 prebiehal na území Československa druhý povojnový hospodársky 

cyklus, t.j. hospodárska kríza v rokoch 1929 až 1933, depresia a oživenie v rokoch 1934 až 1937 

a krízový pokles do konca roka 1937, ktorý sa preniesol aj do roku 1938.57 Celé obdobie až do konca 

predmníchovskej republiky bolo poznačené svetovou hospodárskou krízou, ktorá mala za následok aj 

v oblasti štátu a práva množstvo mimoriadnych zákonodarných, vládnych a administratívnych 

opatrení.58   

 Krízové pomery sa dotkli najmä predpisov o súdnom konaní a predpisov o organizácii súdov. 

Zákony č. 130/1930 Sb. a č. 161/1930 Sb. z úsporných dôvodov prikazovali mnoho vecí do 

kompetencie samosudcov a sprísnili aj uplatnenie dôkazných prostriedkov, čo vo všeobecnosti 

znižovalo hodnotu občianskeho sporového konania pred súdmi.59 V oblasti občianskeho procesného 

práva sa zákonom zavŕšila len kodifikácia nesporového konania, ktoré bolo dovtedy upravené iba 

veľmi medzerovito, a to rakúskymi, uhorskými a niektorými československými predpismi. Došlo ku 

                                                 
54 Op. cit. v pozn. 37, s. 199 – 200. 
55 Op. cit. v pozn. 37, s. 200. 
56 Op. cit. v pozn. 36.  
57 Op. cit. v pozn. 37, s. 277. 
58 Op. cit. v pozn. 37, s. 278. 
59 Op. cit. v pozn. 37, s. 366. 
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kodifikácii iba základných a spoločných ustanovení rozličných druhov nesporových konaní, a to 

v zmysle zákona č.  100/1931 Sb. o základných ustanoveniach nesporového konania.60 

 Relatívne pokrokový charakter malo dobudovanie pracovného súdnictva, čo sa uskutočnilo 

v zmysle zákona č. 131/1931 Sb. z. a n. o súdnictve v sporoch z pracovného, služobného a učebného 

pomeru (o pracovných súdoch) ďalej len „zákon o pracovných súdoch“. Pracovné súdy nadväzovali 

na platnú právnu úpravu o živnostenských súdoch. Mali postavenie živnostenského súdu, riešili spory 

z pracovného, služobného alebo učebného pomeru, ktoré vznikli medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom, ale aj medzi zamestnancami toho istého zamestnávateľa. Došlo k zriadeniu dvoch 

typov pracovných súdov. V prvom prípade to boli pracovné súdy, ktoré boli zriaďované v mestách, 

ktorých vznik si vyžadovali sociálne a hospodárske pomery a v druhom prípade to boli osobitné 

oddelenia okresných súdov pre pracovné spory.61 Hlavným účelom zákona o pracovných súdoch bolo 

zjednotenie doteraz platných rozmanitých kompetenčných noriem ustanovením, že rozhodovanie 

všetkých zhora uvedených sporov zásadne a výlučne bude patriť do kompetencie nových pracovných 

súdov, prípadne zvláštnych oddelení okresných súdov, a kde okresné súdy neboli, tak riadnych 

okresných súdov.62 Dovtedy  záležitosti pracovného súdnictva riešili súdy a aj správne úrady. 

Roztrieštenosť v pracovnom súdnictve nebola v rozpore len s ústavou, ale v mnohých prípadoch bola 

aj na ujmu právnemu životu, pretože dávala podnet k často sa opakujúcim kompetenčným sporom, 

ktoré neboli riešené, vyvolávali dezorientáciu a spôsobovali škodu právnej bezpečnosti. 

Podľa nového zákona pracovné súdy mali rozsiahlu vecnú kompetenciu. V zmysle 

ustanovenia § 2 pracovné súdy rozhodovali predovšetkým v sporoch: 

a) o mzdu, províziu a iné služobné požitky a odmeny, 

b) o vzniku pracovného, služobného alebo učebného pomeru, jeho trvaní a o jeho skončení, 

c) o iné plnenia a náhradné nároky z pomeru pracovného, služobného alebo učebného, 

predovšetkým o zrážkach zo mzdy, o zmluvnej pokute, o vrátení kaucie, o odbytné, 

o užívaní služobných predmetov alebo o dovolenku, 

d) o vydanie alebo obsah vysvedčenia o vykonanej práci (službe) a o náhradných nárokoch 

z toho vznikajúcich, 

e) o nárokoch vzniknutých z príslušnosti k sociálno-poisťovacím ústavom alebo 

k podporným pokladniam, pokiaľ vec nepatrila pred obligatórne rozhodcovské súdy 

sociálno-poisťovacích ústavov alebo podporných pokladní alebo pred súdy poisťovacie, 

f) o výpoveď, vypratanie alebo nájomné z bytov, ktorých užívanie poskytol zamestnávateľ 

zamestnancovi bezplatne alebo za plat, 

                                                 
60 Op. cit. v pozn. 37, s. 373. 
61 KRÁLIKOVÁ, K.: Pracovné súdnictvo – dáme vzniku špecializovaných súdov zelenú ? Dostupné na 

http:://www.projustice.sk/pracovne-pravo/pracovne-sudnictvo-dame-vzniku-spcializovanch-sudov-zelenu ? 

ISSN 1339-1038. 
62 ŘÍHA, J.: Pracovní soudy. Praha II: Právnické kníhkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1932, s. 5. 
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g) o nárokoch, ktoré zamestnanci zamestnaní u toho istého zamestnávateľa uplatňujú voči 

sebe navzájom zo spoločne prevzatej práce. 

 

 Z kompetencie pracovných súdov boli vyňaté podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona 

o pracovných súdoch spory, pre ktoré boli príslušné orgány zriadené podľa: 

a) zákona č. 144/1920 Sb. z. a n. o závodných a revírnych radách pri baníctve, 

b) zákona č. 330/1921 Sb. z. a n. o závodných výboroch, 

c) zákona č. 170/1924 Sb. z. a n. o baníckych súdoch rozhodcovských, 

d) ustanovení §§ 122 ods. 2 živnostenského poriadku a § 208 ods. 2 živnostenského zákona 

o rozhodovaní sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi rozhodcovskými výbormi 

živnostenských spoločenstiev, 

e) ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 92/1924 Sb. z. a n. o labských súdoch plavebných, 

f) ustanovenia § 16 zákona č. 82/1920 Sb. z. a n., ktorým sa upravovali právne pomery 

domovníkov. 

 

Z pôsobnosti pracovných súdov boli vylúčené i spory zo služobných a pracovných pomerov 

zamestnancov štátu. 

Vylúčenie príslušnosti pracovných súdov bolo možné i prenesením sporu na rozhodcov 

v prípadoch: 

- dohodnutia prenesenia sporu na rozhodcu v hromadnej pracovnej zmluve medzi organizáciami 

zamestnancov a zamestnávateľov, 

- dohodnutia prenesenia sporu na rozhodcu v inej obdobnej hromadnej úprave medzi 

organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov, 

- písomného prehlásenia o prenesení sporu na rozhodcu, a to zamestnancami 

a zamestnávateľmi, ktorí neboli členmi organizácií dojednávajúcich hromadnú pracovnú 

zmluvu alebo inú obdobnú úpravu. 

 

Pracovný súd vykonával svoju činnosť v nasledovnom zložení: 

a) predsedu, 

b) podľa potreby z jedného alebo niekoľkých námestníkov, 

c) z potrebného počtu prísediacich a ich náhradníkov.  

Predsedu pracovného súdu a jeho námestníkov ustanovoval minister spravodlivosti zo sudcov 

z povolania, ktorí boli činní v sídle pracovného súdu, prihliadajúc na ich znalosti pracovného práva 

a sociálnych pomerov. Predseda pracovného súdu vykonával svoj úrad pod sudcovskou prísahou 

a jeho úlohou bolo riadiť a rozvrhovať úradnú prácu podľa predpisov platných pre riadne súdy. Nad 

činnosťou predsedu pracovného súdu dohliadal prezident  krajského súdu, v ktorého obvode sídlil 

pracovný súd. 
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Počet prísediacich jednotlivých súdov ustanovoval minister spravodlivosti, avšak ich 

menovanie uskutočňoval prezident vrchného súdu, v ktorého obvode sídlil pracovný súd, a to 

z polovice zo zamestnávateľov a z polovice zamestnancov. Prezident vrchného súdu mohol menovať 

za prísediacich len tie osoby, ktoré boli navrhnuté ústrednými odborovými organizáciami 

zamestnancov a zamestnávateľov, a to pomerne podľa počtu členov navrhujúcej organizácie 

príslušného odboru a v poradí, v akom boli uvedení v návrhoch. Za prísediaceho pracovného súdu 

mohol byť menovaný len československý štátny príslušník, ktorý dosiahol 30 rokov veku a nebol 

vylúčený z práva voliť v obci. V skupine zamestnávateľov mohli byť za prísediacich menované 

i osoby, ktoré boli oprávnené zastupovať navonok verejné obchodné spoločnosti, komanditné 

spoločnosti, komanditné spoločnosti akciové, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením 

obmedzeným, spoločenstvá (družstvá), korporácie, ústavy a spolky. Funkčné obdobie prísediacich 

trvalo tri roky. Pokiaľ nenastúpili noví prísediaci, vykonávali úrad prísediaci ustanovení 

v predchádzajúcom období, napriek tomu, že už uplynulo ich funkčné obdobie, avšak najdlhšie jeden 

rok. Počas výkonu funkcie požívali prísediaci zo skupiny zamestnancov zvýšenú mieru ochrany. 

Zamestnávateľ im musel poskytnúť potrebný čas na zasadanie súdu a nemohol ich prepustiť zo 

zamestnania z dôvodu, že výkonom svojej funkcie zanedbávali svoje zamestnanie, alebo preto, že 

určitým spôsobom svoju funkciu vykonávali. Spor o žalobe prísediaceho podanej do 30 dní po tom, čo 

mu bolo prepustenie oznámené, rozhodoval pracovný súd, pri ktorom bol prísediaci ustanovený. 

Pracovný súd konal a rozhodoval v senátoch zložených z predsedu alebo jeho námestníka 

a z dvoch prísediacich, z ktorých jeden bol zo skupiny zamestnávateľov a druhý zo skupiny 

zamestnancov. Ak sa jednalo o spor o nárokoch, ktoré zamestnanci toho istého zamestnávateľa 

uplatňovali voči sebe navzájom zo spoločne prevzatej práce, boli obaja prísediaci zo skupiny 

zamestnancov. 

Administratívnu činnosť pre pracovný súd zabezpečoval kancelársky personál a zriadenci, 

ktorých pridelil pracovnému súdu prezident krajského súdu, v ktorého obvode sídlil pracovný súd. 

Celkové náklady pracovného súdnictva niesol štát. 

Hlavný pokrok sa dosiahol v tom, že konanie pred pracovným súdom bolo lacnejšie a trocha 

rýchlejšie.63 

 V miestach, kde malo sídlo niekoľko okresných súdov, mohol byť zriadený jediný pracovný 

súd pre obvod všetkých týchto okresných súdov alebo niektorých z nich. V prípade, že neboli dané 

podmienky pre zriadenie samostatných pracovných súdov, vláda zriaďovala pri okresných súdoch 

zvláštne oddelenia pre pracovné spory.64  

 Pracovný súd mohol byť rozdelený podľa príbuzných odvetví (výrobných, živnostenských 

a pod.) na niekoľko stálych oddelení. Najčastejšie sa zriaďovali zvláštne oddelenia pre spory 

                                                 
63 Op. cit. v pozn. 37, s. 344 – 345. 
64 PELIKÁN, M: Prvorepublikové pracovní soudnictví. In: Časopis pro právní vědu a praxi. 1999,  roč. 7, č. 1, s. 

78. 
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obchodných zamestnancov a zamestnancov pracujúcich v poľnohospodárstve, to znamená v poľnom 

a lesnom hospodárstve a záhradníctve. Novým zákonom sa rozšírila kompetencia pracovných súdov. 

Laickí prísediaci už neboli povolávaní do úradu voľbou, ale boli menovaní (t.j. rovnako ako tomu 

bolo v Rakúsku a Nemecku), a to prezidentom príslušného vrchného súdu, avšak výlučne iba z radu 

osôb, ktoré navrhli ústredné odborové organizácie zamestnancov a zamestnávateľov v poradí, v akom 

boli uvádzané v návrhoch.  V obmedzenej miere bolo prípustné aj zastúpenie strán advokátmi.65 

 V záujme ochrany nezamestnaného obyvateľstva bolo vydané nariadenie vlády č.78/1934 Sb., 

v zmysle ktorého bola zamestnávateľom uložená povinnosť hlásiť prepustenie väčšieho počtu 

zamestnancov okresnému úradu, ktorý nariadil v danej veci zmierovacie konanie a ak sa počas jeho 

priebehu nepodarilo dospieť k zmene rozhodnutia zamestnávateľa o prepustení zamestnancov, vo veci 

rozhodol okresný úrad. 

 

1.6.3 Obdobie po Mníchove od roku 1938 do roku 1945 

Agresívne plány nacistického Nemecka boli vážnou hrozbou pre nezávislosť Československa. 

Významným krokom bolo prijatie zákona č. 131/1936 Sb. o obrane štátu. Hlavným účelom zákona (§ 

2) bolo určenie spôsobu, akým sa mali zabezpečiť záujmy obrany štátu a aké prostriedky sa na túto 

obranu mali použiť.66 Zákon o obrane štátu v organizácii súdnictva umožňoval, aby sa za brannej 

pohotovosti štátu i na tomto úseku zriadili niektoré nové orgány. Na úpravu pracovného pomeru osôb, 

ktorých viazala pracovná povinnosť, umožňoval zákon zriadiť rozhodcovské komisie (§ 63). Spory 

z dodania, spracovania, rozdeľovania a preberania vecných prostriedkov, ktoré podliehali štátnemu 

hospodáreniu, mohli prerokovať a riešiť osobitné rozhodcovské súdy, ktoré sa zriaďovali pri každom 

krajskom súde (§ 103). Podobne aj spory medzi hospodárskou organizáciou na jednej strane a jej 

členmi alebo štátom na strane druhej, ak vznikli zo štátneho hospodárenia s vecnými prostriedkami, 

riešili rozhodcovské súdy pri krajských súdoch (§ 111a 112). 67  

 Štátna moc v slovenskom štáte sa koncentrovala od začiatku zväčša v rukách prezidenta 

republiky (dr. Jozefa Tisu) a dvoch – troch členov vlády (dr. Vojtecha Tuku, dr. Ferdinanda 

Ďurčanského a Alexandra Macha). Prestavba národa podľa vzoru Nemecka a Talianska, ako aj 

vytvorenie fašistického právneho poriadku sa mali realizovať v zmysle ústavy prijatej snemom 21. 

júla 1939.68 V tomto období župné a okresné úrady sa podriadili ministrovi vnútra, ktorý menoval 

a odvolával županov a okresných náčelníkov. Orgány župnej správy (zastupiteľstvá) nemali nijakú 

významnejšiu kompetenciu, neboli volené, ale mali sa vymenovať a okresné samosprávy sa zrušili 

dňom 31. septembra 1939. Boli vydávané nariadenia s mocou zákona aj v tých prípadoch, v ktorých 

v zmysle ustanovenia § 44 ústavy sa vyžadovali zákony, ako napr. v prípade vládneho nariadenia č. 

                                                 
65 Op. cit. v pozn. 62, s. 7 – 8. 
66 Op. cit. v pozn. 37, s. 375 – 377. 
67 Op. cit. v pozn. 37, s. 380. 
68 Op. cit. v pozn. 37, s. 487. 
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241/1939 Sl. z. o mimoriadnych opatreniach.69 Minister Mach odstránil posledné zvyšky aj tak 

bezvýznamnej župnej samosprávy a napriek ustanoveniam zákona č. 225/40 Sl. z. odmietol 

vymenovať členov a náhradníkov župných výborov. Moc sa koncetrovala v rukách prezidenta 

republiky. Snem mal v roku 1941 už len 40 poslancov namiesto 80.70 

 Systém verejnej vnútornej správy sa reorganizoval zákonom č. 190/1939 Sl. z. Zrušil sa 

krajinský úrad, ako aj krajinská a okresná samospráva, a vytvorila sa jednotná dvojstupňová štátna 

miestna správa vo forme okresných a župných úradov. Tretím najvyšším stupňom správy bolo 

Ministerstvo vnútra ako ústredný úrad. Zriadilo sa šesť žúp, a to bratislavská, nitrianska, trenčianska, 

tatranská, šarišskozemplínska a pohronská, ktoré sa ďalej územne delili na okresy. Spolu bolo na 

Slovensku 61 okresov.  Verejnú správu vykonávalo ministerstvo vnútra a jemu podriadené úrady. 

Županov menovala vláda, okresných náčelníkov minister vnútra. Služobne podliehali ministrovi 

vnútra, okresný náčelník okrem toho aj županovi. Župné úrady mohli vydávať nariadenia v obvode 

miestnej polície a župy boli vo svojom obvode aj samosprávnymi ustanovizňami, ak išlo 

o hospodárske, dopravné, kultúrne, sociálne a zdravotné záujmy župy a jej obyvateľstva. Župnú 

samosprávu mal viesť dvanásťčlenný župný výbor, menovaný ministrom vnútra. Do organizácie 

úradov verejnej vnútornej správy sa koncom roka 1939 včlenili aj policajné riaditeľstvá a úrady (vl. n. 

314/39 Sl. z.) a podriadili ich tým župným úradom, v obvode ktorých vykonávali bezpečnostnú 

službu.71  

 Po nástupe fašizmu v Nemecku v roku 1933 a vypuknutí 2. svetovej vojny v období rokov 

1939 až 1945 pracovné zákonodarstvo slovenského štátu sa v podstate skladalo z noriem prevzatých 

z prvej Československej republiky a bolo poznačené zavedením nútených prác s prvkami 

diskriminácie a perzekúcie (židov, komunistov, cirkevných hodnostárov, atdˇ.) 72 

 Pri rozhodovaní pracovných sporov platili v podstate ďalej normy čs. pracovného práva. 

Uskutočnili sa len menšie zásahy, ako napr. príslušnosť hlavného banského rozhodcovského súdu sa 

preniesla na hlavný súd v Bratislave (zákonom č. 209/1942 Sl. z.).73 

 Avšak fašistický štát urobil veľké a početné zásahy do organizácie súdnictva. Došlo 

k zriadeniu (okrem Najvyššieho správneho súdu – zák. č. 62/1939 Sl. z. a Hlavného poisťovacieho 

súdu pre celé územie štátu so sídlom v Bratislave – vl. n. 27/1939 Sl. z.)  Slovenského najvyššieho 

súdu (vl. n. 49/1939 Sl. z.). Zrušilo sa porotné a kmetské súdnictvo s odôvodnením, že bolo nákladné, 

zdržiavalo vybavovanie a podliehalo náladám (vl. n. 33/1940 Sl. z.). V rokoch 1941 a 1942 došlo 

k celkovej reorganizácii súdnictva. Organizácia súdov sa vzhľadom na zmenšenie štátneho územia 

mala zjednodušiť, organizačné predpisy, ktoré spočívali dovtedy na zákone č. 103/1926 Sb. 

rozšírenom na Slovensko sa mali zjednotiť a rozhodovanie súdov sa malo upraviť vzhľadom na 

                                                 
69 Op. cit. v pozn. 37, s. 490. 
70 Op. cit. v pozn. 37, s. 492. 
71 Op. cit. v pozn. 37, s. 494 – 495. 
72 Op. cit. v pozn. 36.  
73 Op. cit. v pozn. 37, s. 562. 
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chystaný Občiansky súdny poriadok, kde príslušnosť okresných a krajských súdov sa mala tiež 

rozšíriť. Reorganizáciu súdnictva upravoval zákon č. 112/1942 Sl. z., ktorý riešil tri komplexy otázok, 

a to ústrednú justičnú správu, súdnu organizáciu a úradné postavenie a kvalifikáciu sudcov.  Orgánom 

ústrednej justičnej správy bolo Ministerstvo pravosudia, ktoré vykonávalo všeobecný dozor nad súdmi 

a priamy služobný dozor nad krajskými a hlavnými súdmi. Odpadlo prostredníctvom  hlavného súdu 

ako administratívnej inštancie. Súdna organizácia spočívala v tom, že sústavu súdov tvorili – okrem 

osobitných súdov v občianskoprávnych veciach a podľa osobitných predpisov – riadne súdy, t.j. 

okresné, krajské a hlavné súdy a Najvyšší súd. Hlavné súdy sa zriadili v Bratislave a Prešove (zák. č. 

113/1942 Sl. z.). Ďalej sídla a obvody súdov sa mali zhodovať so sídlami a obvodmi úradov verejnej 

vnútornej správy, čo sa už predtým čiastočne uskutočnilo (zák. č. 59/1941 Sl. z.). Na okresných 

súdoch mali zásadne rozhodovať samosudcovia, na krajských súdoch samosudcovia a senáty, na 

hlavných súdoch 3-členné a na Najvyššom súde 5-členné senáty. Pokiaľ išlo o kvalifikáciu sudcov, 

sledovalo sa aj vylúčenie žien z výkonu sudcovskej funkcie. Ako kvalifikačný predpoklad sa určil 

doktorát práv tuzemskej univerzity a trojročná prípravná služba. Okrem toho sa upravila jednotná 

sudcovská a advokátska skúška (zák. č. 186/1942 Sl. z., vl. n. 216/1942 Sl. z.).74 

 

1.7 Obdobie  s o c i a l i z m u - obdobie po 2. svetovej vojne do roku 1989 

Po skončení 2.svetovej vojny na našom území naďalej pretrvávalo pracovné zákonodarstvo 

z prvej Československej republiky, avšak po roku 1948 vzhľadom na zmenu spoločenského zriadenia, 

v ktorom vlastníkom všetkých výrobných prostriedkov sa stal štát, došlo aj k zmene právneho 

poriadku. 

Pozornosť sa venovala úprave pracovnej zmluvy (najmä štátnych zamestnancov, sudcov, 

prokurátorov, súdnych čakateľov, ale aj učňov, atď.), pracovným podmienkam (v roku 1956 došlo 

k skráteniu pracovného času na 46 hodín týždenne, k úprave dĺžky dovolenky na zotavenie – k 

predĺženiu, v roku 1951 k zavedeniu náhrady mzdy počas sviatkov, atď.), postaveniu odborovej 

organizácie a závodného zastupiteľstva, (nútenému) rozmiestňovaniu pracovných síl a príprave 

kvalifikovaných robotníkov, ako aj odstraňovaniu diferenciácie rôznych pracovných kategórii 

zamestnancov a zjednoteniu právnej úpravy všetkých zamestnancov s cieľom kodifikovať pracovné 

právo, ktoré v tom období bolo pomerne roztrieštené.75  

Po prijatí Občianskeho zákonníka v roku 1950 roztrieštené pracovnoprávne predpisy 

upravujúce pracovné a učebné pomery, ako aj majetkové nároky z pracovnoprávnych vzťahov mali 

postavenie lex specialis a Občiansky zákonník lex generalis, ktorého všeobecné ustanovenia, ako aj 

ustanovenia týkajúce sa zmlúv a náhrady škody platili subsidiárne (podporne) na tie pracovnoprávne 

vzťahy, ktoré pracovné predpisy neupravovali.  

                                                 
74 Op. cit. v pozn. 37, s. 582 – 584. 
75 Op. cit. v pozn. 36, s. 51 – 62. 
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Po vzore (bývalého) Sovietskeho zväzu, v ktorom sa odmietla filozofia dualizmu práva 

a presadila sa myšlienka samostatných právnych odvetví, bol na území (bývalej) Československej 

republiky v roku 1965 prijatý prvý Zákonník práce (zákon č. 65/1965 Zb.), ktorý nadobudol účinnosť 

1. januára 1966. Prijatie Československého zákonníka práce v podmienkach Československa 

znamenalo úplne odčlenenie pracovného práva od práva občianskeho. Vychádzalo sa zo špecifických 

spoločenských vzťahov upravujúcich ekonomickú aktivitu obyvateľstva prostredníctvom závislej 

práce vykonávanej najmä na základe pracovného pomeru a vo výnimočných prípadoch aj na základe 

dohôd mimo pracovného pomeru. Emancipácia pracovného pomeru z občianskeho práva sa prejavila 

takmer vo všetkých bývalých socialistických krajinách s poukazom na charakter spoločenských 

a najmä výrobných vzťahov. Pod  spoločenské pracovné vzťahy sa zahŕňali  

a) vzťahy vlastnícke,  

b) vzťahy, v ktorých fyzická osoba uplatňovala svoju pracovnú silu za poskytnutie odmeny – 

majúce charakter ekonomických vzťahov, v rámci ktorých sa prejavoval  vzťah nadriadenosti a 

podriadenosti, 

c) vzťahy medzi ľuďmi v oblasti organizácie spoločenskej práce s cieľom realizácie pracovného 

procesu majúce politický charakter.“76   

Spoločenské vzťahy charakteristické pre spoločenský základ pracovného pomeru 

(v socialistickej organizácii) neboli totožné so spoločenskými vzťahmi upravenými občianskym 

právom, ani so spoločenskými vzťahmi upravenými právom administratívnym, resp. správnym. Práve 

špecifickosť spoločenských vzťahov charakterizujúca spoločenský základ pracovného pomeru 

spočívala v jeho hybridnosti, t.j. v nevyhnutnosti kombinovania metódy súkromnoprávnej a 

verejnoprávnej úpravy, čo vo svojej podstate znamenalo integráciu obidvoch metód.77 

 

1.7.1 Obdobie od roku 1945 do roku 1961– zrušenie pracovných súdov – 

zľudovenie súdnictva 

V povojnovom Československu naďalej platil zákon o pracovných súdoch č. 131/1931 Sb. k jeho 

zrušeniu došlo až v roku 1948, kedy pracovné spory prešli pod rozhodovaciu právomoc všeobecných 

súdov.  

Posilnenie laického prvku v súdnictve bolo  podrobnejšie vykonané v zákone č. 319/1948 Sb. 

o zľudovení súdnictva, ktorý dňa 22. decembra 1948 prijalo Národní shromáždění republiky 

Československé (ďalej len „zákon o zľudovení súdnictva“).   

Prijatím zákona o zľudovení súdnictva začali na okresných súdoch, krajských súdoch a na 

najvyššom súde pôsobiť sudcovia z ľudu ako prísediaci, ktorí boli pri rozhodovaní rovní so sudcami 

z povolania. 

                                                 
76 KALENSKÁ, M.:  K postavení pracovního práva v československém právním řádu. Právník č. 7, ročník 1970, 

s. 544.  
77 Op. cit. v pozn. 76, s. 549. 
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Podmienky pre výkon funkcie sudcu z ľudu boli ustanovené v § 11 zákona o zľudovení 

súdnictva. Sudcom z ľudu mohol byť iba československý štátny občan, ktorý dosiahol vek 30 rokov 

(nesmel byť starší ako 60 rokov), bol zapísaný v stálom voličskom zozname, bol občiansky 

bezúhonný, štátne spoľahlivý a oddaný myšlienke ľudovo demokratického zriadenia. 

Sudcovia z ľudu boli ustanovovaní do funkcie: 

a) na okresný súd okresným národným výborom, 

b) na krajský súd krajským národným výborom, 

c) na najvyšší súd vládou. 

Funkcia sudcu z ľudu bola občianskou povinnosťou, v dôsledku toho bolo možné odmietnuť 

výkon funkcie alebo vzdať sa funkcie len z vážnych dôvodov.  

Funkčné obdobie trvalo dva roky. 

 V súvislosti s prijatím zákona o ľudovom súdnictve je potrebné upriamiť pozornosť na ust. § 

141, na základe ktorého boli zrušené pracovné súdy a riešenie pracovných sporov prešlo do pôsobnosti 

všeobecných súdov s laickým prvkom. 

Výkon súdnej moci v občianskych veciach realizovali okresné súdy, krajské súdy a najvyšší 

súd (t.j. riadne súdy), pokiaľ výkon tejto moci nebol prikázaný zákonom zvláštnym súdom alebo 

rozhodcovským súdom.78 Hlavným cieľom bola realizácia ústavných princípov, a to účasť ľudu na 

výkone súdnictva, čo sa prejavovalo rešpektovaním princípu senátneho rozhodovania. Senáty tvorili 

sudcovia z ľudu. Zavedenie laického prvku pri rozhodovaní pracovných sporov bezprostredne súviselo 

s prenesením právomoci prejednávania týchto špecializovaných druhov sporov na okresné súdy. 

Zákon o zľudovení súdnictva zaviedol dvojinštančný systém súdnictva a nahradil dovtedajší 

trojinštančný systém.  

 Pracovné spory v tomto období prejednávali na prvom stupni (stolici) okresné súdy a na 

druhom stupni krajské súdy. Sudcovia z ľudu mali v rozhodovaní so sudcami z povolania 

rovnoprávne postavenie. Sudcov z ľudu na okresnom súde povolával okresný národný výbor, na 

krajskom súde krajský národný výbor (dočasný národný výbor) a na Najvyššom súde vláda. Za sudcu 

z ľudu mohol byť zvolený československý občan, ktorý dosiahol tridsať rokov veku, nemohol byť 

starší ako šesťdesiat rokov veku, bol zapísaný v stálom voličskom zozname, bol občiansky 

bezúhonný, bol štátne spoľahlivý a najmä musel byť oddaný myšlienke ľudovodemokratického 

zriadenia. Pri zložení senátov sa prihliadalo na to, aby sudcovia z ľudu  boli toho istého alebo ak to 

nebolo možné, tak aspoň z príbuzného odboru práce, ktorého sa týkal spor, alebo ku ktorému boli 

účastníci sporu zaradení. Prejednávanie pracovných sporov prešlo na všeobecné súdy v dôsledku 

zľudovenia súdnictva. Pracovné spory štátnych zamestnancov sa prejednávali v rozhodcovských 

komisiách, ktoré boli zriaďované pri okresných národných výboroch, v mestách, kde boli zriadené 

ústredné úrady a pri osobných úradoch, ktoré boli podriadené týmto úradom.  

                                                 
78 Pozri § 23 zákona č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva (o zlidovení soudnictví) 
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 V prípade, ak išlo o osoby, ktoré boli zamestnané v mieste rozdielnom od miesta závodu alebo 

prevádzkarne, pre pracovné spory bol miestne príslušný súd, v ktorého obvode bol závod alebo 

prevádzkareň, alebo súd, v ktorého obvode sa konala alebo mala konať práca, alebo platiť mzda alebo 

iné služobné platy.79 Spor o príslušnosť medzi riadnymi a osobitnými súdmi a súdmi rozhodcovskými 

rozhodoval krajský súd, v ktorého obvode mali sídlo. V prípade, ak išlo o spor medzi súdmi 

v obvodoch rôznych krajských súdov, rozhodoval Najvyšší súd. Ak rozhodol už v tom alebo inom 

prípade o otázke príslušnosti krajský súd, na rozhodovanie sporu o príslušnosť bol povolaný Najvyšší 

súd a toto rozhodnutie bolo záväzné.80 V konaní pred súdmi prvej stolice neboli strany (účastníci) 

povinné nechať sa zastupovať advokátom. V prípade, ak nepresahovala hodnota predmetu sporu 

5 000 Kčs, bolo v pracovných sporoch zastúpenie advokátom vylúčené. V odvolacom konaní museli 

byť strany zastúpené advokátom, avšak v pracovných sporoch mohli byť zamestnanci zastúpení aj 

práva znalými zamestnancami jednotnej odborovej organizácie.81 

 Súd pri posudzovaní žaloby z úradnej moci skúmal, či išlo o pracovný spor alebo o spor 

z národného poistenia. Strana mohla vzniesť námietku, že išlo alebo nešlo o taký spor, najneskôr na 

prvom ústnom pojednávaní, t.j. než sa začalo konanie vo veci samej. V prípade, ak boli pochybnosti 

alebo ak bola vznesená námietka, súd rozhodol o tejto otázke oddelene. Do rozhodnutia bol prípustný 

rekurz. V hlavnej veci pokračoval súd až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.82 Sporovým stranám sa 

doručovalo písomné vyhotovenie rozsudku. Odvolanie proti rozhodnutiu bolo možné podať ústne do 

zápisnice alebo písomne. Písomné odvolanie muselo obsahovať aspoň stručné dôvody podania 

odvolania, skutkové tvrdenie a označovanie dôkazov na podporu svojich tvrdení. Odvolací súd 

prejednal spor v rámci odvolacích návrhov a starostlivo zhodnotil všetky okolnosti prípadu.83 

 Veľký význam mala aj komplexná úprava všetkých procesných otázok, a to kodifikácia 

procesného práva v zmysle zákona č. 142/1950 Sb. (občiansky súdny poriadok), ktorý sa stal jediným 

jednotným procesným kódexom pre celý štát.84 

 

1.7.2 Obdobie po roku 1961 až do roku 1991 – rozhodcovské konanie (vznik, 

trvanie a zánik) 

Zákon č. 319/1948 Sb. o zľudovení súdnictva bol zrušený novým zákonom prijatým v roku 1961, a to 

zákonom č. 62/1961 Zb. o organizácii súdov. Súdnictvo bolo vykonávané volenými a nezávislými 

ľudovými súdmi. Súdy v tomto období existovali v tejto podobe: Najvyšší súd, krajské súdy, okresné 

súdy, vojenské súdy a miestne ľudové súdy.   

                                                 
79 Pozri § 32 zákona č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva (o zlidovení soudnictví) 

 
80 Pozri § 36 zákona č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva (o zlidovení soudnictví) 
81 Pozri § 39 ods. 1 zákona č. 319/1948 Zb.  o zľudovení súdnictva (o zlidovení soudnictví) 
82 Pozri § 41 zákona č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva (o zlidovení soudnictví) 
83 Pozri zákon č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva (o zlidovení soudnictví) 
84 KALENSKÁ, M.: Pracovněprávní spory a jejich řešení. In: Aplikované právo. 2007, č. 2, s. 8. 
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 Súdy rozhodovali v zboroch. Konanie pred súdmi bolo ústne a verejné, avšak v určitých 

zákonom ustanovených prípadoch verejnosť mohla byť z konania vylúčená. Sudcovia boli pri výkone 

funkcie nezávislí a povinní dodržiavať platný právny poriadok vtedajšej Československej 

socialistickej republiky.  

 Miestne ľudové súdy tvorili predseda súdu, jeho zástupca a ostatní sudcovia, pričom všetci 

sudcovia vykonávali svoju funkciu popri zamestnaní. Okresné súdy tvorili predseda súdu, jeho 

námestník, resp. námestníci a ďalší sudcovia. Rozhodovali v senátoch, ktoré pozostávali zo sudcu 

z povolania a dvoch sudcov. Okresné súdy konali ako súdy prvého stupňa vo veciach, v ktorých 

zákon neurčil kompetenciu inému súdu a zároveň dohliadali na rozhodovanie miestnych ľudových 

súdov. Krajské súdy mali totožné zloženie ako okresné súdy. Rozhodovali v senátoch a v prezídiu. 

V prípadoch, keď krajský súd rozhodoval ako súd prvého stupňa, senát pozostával zo sudcu 

z povolania a dvoch sudcov a v prípadoch, keď krajský súd rozhodoval ako súd druhého stupňa, senát 

tvorili traja sudcovia z povolania a dvaja sudcovia. V ostatných prípadoch rozhodoval senát zložený z 

troch sudcov z povolania. Vojenské súdy pozostávali z náčelníka, jeho zástupcu a ďalších sudcov. 

Prejednávali trestné činy príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Najvyšší súd tvoril 

predseda súdu, jeho námestníci a ďalší sudcovia. Rozhodoval v senátoch, v prezídiu a v pléne. 

Najvyšší súd predstavoval najvyšší súdy orgán, ktorý dozeral na súdnu činnosť ostatných súdov. 

Zároveň sledoval a zovšeobecňoval činnosť súdov, resp. zabezpečoval unifikovaný výklad 

a používanie zákonov a právnych predpisov. Jeho základnou úlohou bolo rozhodovanie ako súdu 

druhého stupňa v sporoch, v ktorých predtým rozhodovali krajské súdy ako súdy prvého stupňa 

a vojenské súdy, ale zároveň rozhodoval aj o sťažnostiach pre porušenie zákona proti právoplatným 

rozhodnutiam súdov.  

 Za sudcu z povolania mohol byť zvolený občan Československej socialistickej republiky, 

bezúhonný, ktorý mal právo voliť do zastupiteľských zborov, dovŕšil 23 rokov veku a mal potrebné 

odborné znalosti.  

 K zrušeniu tohto zákona č. 62/1961 Zb. o organizácii súdov došlo zákonom č. 36/1964 Zb. 

o organizácii súdov a o voľbách sudcov. 

V období budovania socializmu sa pracovné právo v sporových situáciách  realizovalo vo 

viacerých druhoch právneho procesu. Jednalo sa o: 

a) pracovný proces, 

b) civilný proces, 

c) správny proces (odvolanie proti rozhodnutiu okresného národného výboru podľa ust. § 50 

Zákonníka práce), 

d) arbitrážne konanie (spory v zmysle ust. § 201 ods. 2 Zákonníka práce). 

Enormné množstvo pracovných sporov sa riešilo v pracovnom prostredí, v ktorom 

bezprostredne vznikli, t. j. priamo v závodoch a dokonca za priamej účasti pracujúcich. Podstata 

spočívala v optimálnom vyriešení pracovného sporu v osobitných podmienkach socialistickej 
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organizácie. Dôraz sa kládol na štruktúru spoločenského prostredia a na vzťahy súdružskej spolupráce, 

ktoré vytvárali vhodné predpoklady na úspešné zvládnutie konfliktnej situácie bez zásahu súdneho 

orgánu. 

Pracovnoprávny proces nebol teda súčasťou civilného procesu, ale relatívne samostatným 

druhom právneho procesu. 

 Diferenciačným znakom boli predovšetkým odlišné subjekty konania.  Kým pri civilnom 

procese ako jeden zo subjektov vystupoval štátny justičný orgán, pri pracovnoprávnom procese bol 

subjektom spravidla spoločenský orgán ako mimosúdny orgán. Samotné konanie sa odlišovalo aj 

rozdielnym stupňom formálnosti, v dôsledku čoho bolo riešenie pracovných sporov dynamickejšie a 

flexibilnejšie.  

Právny základ pre riešenie pracovných sporov priamo na pracovisku položila vyhláška 

Ústrednej rady odborov č. 184/1959 Ú. v., ktorou sa vydávajú smernice pre rozhodovanie pracovných 

sporov v závodoch. Vyhláška ustanovovala, aby pracovné spory vznikajúce v závodoch riešili sami 

pracujúci, a to v rozhodcovskom konaní priamo v závodoch. V závodoch podľa tejto vyhlášky sa 

zavádzali rozhodcovské konania. V rámci rozhodcovského konania v pracovných sporoch sa prejavili 

dva základné vývojové smery, a to prechod niektorých úloh štátnych orgánov na dobrovoľné 

spoločenské organizácie a prejednávanie pracovných sporov za účasti zástupcov pracujúcich 

kolektívov prostredníctvom zmierovacieho konania.85 

Rozhodcovské konanie sa zavádzalo postupne v závodoch a na pracoviskách, pre ktoré sa volil 

podľa stanov Revolučného odborového hnutia závodný výbor základnej organizácie ROH. O zavedení 

rozhodcovského konania rozhodovala krajská odborová rada na  návrh krajských výborov odborových 

zväzov.  V určenom závode prerokovala členská schôdza základnej organizácie ROH zavedenie 

rozhodcovského konania. Následne závodný výbor základnej organizácie ROH oznámil krajskej 

odborovej rade, krajskému súdu a krajskej prokuratúre, od ktorého dňa sa budú pracovné spory 

v závode prejednávať v rozhodcovskom konaní. 

Podľa ust. § 3 ods. 1 vyhlášky č. 184/1959 Ú. v. závodný výbor bol príslušným orgánom na 

vykonávanie rozhodcovského konania v závodoch. V rozhodcovskom konaní prejednávali spory, ktoré 

vznikli medzi zamestnancom a vedením závodu o: 

a) vznik, trvanie a skončenie pracovného pomeru, 

b) nároky vyplývajúce z pracovného pomeru, vrátane nárokov na náhradu škody, 

c) nároky týkajúce sa priznania, výšky alebo splatnosti odmeny za vynález alebo zlepšovací 

návrh. 

Z rozhodcovského konania boli vylúčené spory týkajúce sa podnikových bytov, 

nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia zamestnancov. 

                                                 
85 WITZ, K. a kol.: Československé pracovní právo. 1. vydanie. Praha: ORBIS, 1967, s. 205. 
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Orgánom, ktorý bol príslušný vykonávať v závode rozhodcovské konania a rozhodovať 

o pracovných sporoch bol závodný výbor ROH. 

Rozhodcovské konanie sa začalo na návrh: 

- zamestnanca alebo 

- vedenia závodu. 

Predseda rozhodcovského orgánu bol povinný zvolať rozhodcovský orgán tak, aby sa 

prejednávanie pracovného sporu začalo čo najskôr a skončilo najneskoršie do 30 dní od podania 

návrhu na začatie rozhodcovského konania. 

V náročnejších sporoch bol rozhodcovský orgán oprávnený poveriť prípravou materiálov 

a podkladov niektorú zo svojich komisií (napr. v sporoch o náhradu škody za pracovné úrazy komisiu 

bezpečnosti práce, v mzdových sporoch mzdovú komisiu, v sporoch o odmeny za vynález alebo 

zlepšovací návrh komisiu zlepšovateľov a vynálezcov). 

Komisia poverená prípravou materiálov mohla vypočuť účastníkov sporu, vyžiadať si od 

vedenia závodu i od zamestnanca predloženie dokladov, ktoré sa týkali predmetu sporu a na základe 

zistených skutočností pokúsiť sa o dosiahnutie urovnania sporu pokonávkou.  

Komisia nemala oprávnenie sama spor rozhodnúť a v dôsledku toho, ak sa jej 

a) podarilo urovnať pracovný spor pokonávkou, musel predmetnú pokonávku schváliť 

rozhodcovský orgán, 

b) nepodarilo dosiahnuť uzavretie pokonávky, bola povinná odovzdať podklady pre rozhodnutie 

sporu rozhodcovskému orgánu. 

Prejednávanie pracovného sporu rozhodcovským orgánom bolo pre zamestnancov závodu 

verejné, s výnimkou prípadov, ak predmetom prejednávania boli skutočnosti, ktoré mali zostať vo 

všeobecnom záujme utajené (štátne, hospodárske tajomstvo). 

Prejednávanie sporu riadil predseda rozhodcovského orgánu alebo ním poverený člen za 

povinnej prítomnosti obidvoch účastníkov sporu. 

Zamestnanec sa mohol dať zastúpiť len výnimočne, a to vtedy, ak sa nemohol dostaviť na 

prejednávanie pre chorobu alebo pre iné vážne dôvody, alebo ak nebol schopný zrozumiteľne sa 

vyjadrovať. 

Zástupcom zamestnanca mohol byť len jeho spoluzamestnanec alebo rodinný príslušník. Za 

zamestnanca mladšieho ako 15 rokov konal jeho zákonný zástupca a za  zamestnanca staršieho ako 15 

rokov konal jeho zákonný zástupca, ak bola predmetom pracovného sporu náhrada škody alebo 

odmena za vynález alebo zlepšovací návrh. 

Rozhodcovský orgán konal ako kolektívny orgán. Na neverejnej porade zhodnotil výsledky 

prejednávania a rozhodol v spore nadpolovičnou väčšinou prítomných členov rozhodcovského orgánu. 

Rozhodnutie rozhodcovského orgánu oznámil predseda účastníkom sporu na konci 

prejednávania. 
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Proti rozhodnutiu rozhodcovského orgánu mohli účastníci pracovného sporu podať námietky, 

a to do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. 

Závodný výbor mohol na základe podaných námietok spor preskúmať a vydať do 15 dní od 

podania námietok nové rozhodnutie. Nové rozhodnutie závodného výboru nahrádzalo rozhodnutie, 

proti ktorému boli podané námietky. Ak niektorý z účastníkov sporu podal námietky aj proti novému 

rozhodnutiu, závodný výbor už o nich nerozhodoval a bol povinný postúpiť spisový materiál 

ľudovému súdu. 

 Ak závodný výbor považoval námietky za neodôvodnené, bol povinný túto skutočnosť 

oznámiť účastníkom sporu a postúpiť bezodkladne spisový materiál ľudovému súdu. Rovnako bol 

povinný odstúpiť spisový materiál ľudovému súdu, ak vôbec nerozhodol o námietkach do 15 dní od 

ich doručenia. 

 Závodný výbor bol povinný postúpiť spisový materiál ľudovému súdu, a to na návrh 

ktoréhokoľvek účastníka sporu za predpokladu, že sa v rozhodcovskom konaní nedosiahlo uzavretie 

platnej pokonávky a ani nebolo vydané rozhodnutie rozhodcovského orgánu do 30 dní odo dňa 

podania návrhu na začatie rozhodcovského konania. 

V prípade, ak vznikla závodnému výboru povinnosť postúpiť spisový materiál ľudovému 

súdu, kvalifikovalo sa rozhodcovské konanie ako bezvýsledné. Na ďalšie konanie a rozhodnutie sporu 

bol príslušný len ľudový súd, v obvode ktorého mal závodný výbor svoje sídlo. 

Ľudové súdy boli príslušné len na prejednávanie pracovných sporov, ak: 

-  bolo rozhodovanie o nich (§ 13 ods. 1 vyhlášky č. 184/1959 Ú. v.) bezvýsledné, 

- nebol pre zamestnancov závodu ustanovený závodný výbor základnej organizácie ROH, 

- sa  rozhodnutím krajskej odborovej rady nezaviedlo v závode rozhodcovské konanie, 

- sa nároky s výnimkou sporov o vznik, trvanie alebo skončenie pracovného pomeru uplatnili až 

po skončení pracovného pomeru. 

Rozhodnutie rozhodcovského orgánu, proti ktorému ani jeden z účastníkov sporu nepodal do 

15 dní od doručenia námietky, prípadne ktorému sa účastníci sporu dodatočne podrobili, nadobudlo 

právoplatnosť a bolo vykonateľné súdnou exekúciou. Vykonateľnou bola aj pokonávka schválená 

rozhodcovským orgánom. 

Vykonateľnosť potvrdzoval závodný výbor. 

 Významné bolo najmä  prijatie vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 13/1961 Zb., v zmysle 

ktorej boli vydávané smernice o vykonávaní rozhodcovského konania v pracovných pomeroch 

štátnych zamestnancov, o zložení rozhodcovských komisií, ich pôsobnosti, ako aj úprave konania 

pred týmito komisiami.  

 Rozhodcovské komisie okrem predsedu a jeho námestníkov mali spravidla 18 až 36 členov. 

Presný počet členov jednotlivých rozhodcovský komisií s prihliadnutím na celkový počet a zloženie 

zamestnancov, ako aj spory, ktoré mala rozhodcovská komisia riešiť, určoval  
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a) ústredný výbor príslušného odborového zväzu – v prípade, ak išlo o rozhodcovskú komisiu 

zriadenú pri  ústrednom úrade (orgáne), v dohode s týmto úradom (orgánom),  

b) krajská odborová rada – v prípade, ak išlo o rozhodcovskú komisiu zriadenú pri krajskom 

národnom výbore, v dohode s týmto národným výborom, 

c) okresná odborová rada – v prípade, ak išlo o rozhodcovskú komisiu zriadenú pri okresnom 

národnom výbore, v dohode s týmto národným výborom, 

d) krajský výbor príslušného odborového zväzu – v prípade, ak išlo o rozhodcovskú komisiu 

zriadenú pri inom osobnom úrade, v dohode s týmto úradom.86  

  Predsedu, námestníkov a polovicu členov rozhodcovskej komisie menoval a odvolával 

odborový orgán, ktorý zároveň určil jej počet. Druhú polovicu členov menoval a odvolával úrad, pri 

ktorom bola rozhodcovská komisia zriadená tak, aby v nej boli zastúpené všetky kategórie 

zamestnancov, spory ktorých mala komisia riešiť. Členovia komisie boli zamestnanci s primeranými 

skúsenosťami a znalosťami. 

 Pôsobnosť rozhodcovských komisií sa týkala sporov vo veci skončenia pracovného pomeru 

výpoveďou alebo dohodou zo strany zamestnanca alebo úradu, ako aj sporov o prevedenie alebo 

preloženie do inej zamestnaneckej skupiny alebo do iného odboru štátnej správy a taktiež aj sporov 

o pozbavení výkonu práce. Rozhodcovská komisia rozhodovala aj o platových nárokoch, ak 

bezprostredne súviseli s hore uvedeným predmetom sporu.  

 Rozhodcovská komisia prejednávala sťažnosti v trojčlenných senátoch. Predseda 

rozhodcovskej komisie vykonával funkciu predsedu senátu. Predseda senátu za účelom prejednania 

sťažností určil ďalších členov senátu, a to jedného z radov členov komisie menovaných odbormi 

z radov členov príslušného odborového zväzu a druhého z členov menovaných úradom. Pri výbere 

členov sa prihliadalo na to, aby aspoň jeden z členov vykonával rovnaké alebo podobné práce ako 

sťažovateľ, alebo aby bol z toho istého pracoviska ako sťažovateľ. Sťažovateľ musel byť na ústnom 

pojednávaní prítomný. V prípade, ak vopred adresoval komisii svoj súhlas, spor sa mohol prejednať aj 

bez jeho osobnej účasti. Predseda senátu alebo poverený člen otvoril pojednávanie a stručne popísal 

daný stav veci. Následne bol sťažovateľ vyzvaný, aby odôvodnil svoju sťažnosť a následne bol 

vypočutý zástupca závodného výboru zo sťažovateľovho pracoviska a zástupca úradu, voči ktorému 

sťažnosť smerovala. Zistené údaje sa porovnali s predloženými dokladmi. Rozhodcovská komisia sa 

snažila počas celého trvania sporu o to, aby sporné strany uzavreli zmier (resp. pokonávku). 

V prípade, ak k zmieru (pokonávke) nedošlo, rozhodcovská komisia rozhodla o sťažnosti na 

neverejnej porade. V prípade, ak rozhodcovská komisia považovala sťažnosť za bezdôvodnú, 

zamietla ju a potvrdila rozhodnutie, voči ktorému smerovala. Predseda senátu po ukončení porady 

vyhlásil rozhodnutie so stručným odôvodnením a poučením o možnosti podať odvolanie. Písomné 

rozhodnutie rozhodcovskej komisie spolu s odôvodnením sa doručilo do ôsmich dní účastníkom 

                                                 
86 Pozri § 1 ods. 1 vyhlášky č. 13/1961 Zb., ktorou sa vydávajú smernice o vykonávaní rozhodcovského konania 

v pracovných sporoch štátnych zamestnancov 
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konania. Účastníci sporu mohli do 15-tich dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia podať 

odvolanie proti rozhodnutiu komisie zriadenej pri ústrednom úrade, o ktorom rozhodlo predsedníctvo 

ústredného výboru príslušného odborového zväzu. O odvolaní proti rozhodnutiu rozhodcovskej 

komisie, ktorá bola zriadená pri krajskom národnom výbore, rozhodoval krajský výbor odborového 

zväzu zamestnancov štátnych orgánov, ak sťažnosť podal pracovník krajského národného výboru 

alebo o odvolaní rozhodol krajský výbor tohto odborového zväzu, v ktorom boli odborovo 

organizovaní pracovníci tohto zariadenia, ak sťažnosť podal pracovník niektorého zariadenia 

krajského národného výboru.87 

 Rozhodcovská komisia zriadená pri nadriadenom úrade rozhodovala v ostatných prípadoch. 

Táto komisia rozhodovala o odvolaní v päťčlennom senáte.  

 Uvedená vyhláška Ústrednej rady odborov č. 13/1961 Zb., v zmysle ktorej boli vydávané 

smernice o vykonávaní rozhodcovského konania v pracovných pomeroch štátnych zamestnancov bola 

zrušená zákonom č. 65/1965 Zb. Zákonníkom práce, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1966. 

Hlavnými znakmi novej právnej úpravy boli jednotnosť (t.j. jednotná právna úprava týkajúca sa 

všetkých zamestnancov), komplexnosť (t.j. právna úprava takmer všetkých pracovnoprávnych 

vzťahov), kogentnosť (t.j. právna úprava neumožňovala odchýlky ani v prospech, ani v neprospech 

účastníkov pracovnoprávnych vzťahov – išlo o prejav direktívnej formy riadenia hospodárstva) 

a osamostatnenie od iných právnych odvetvi (t.j. bolo vylúčené subsidiárne používanie najmä 

ustanovení Občianskeho zákonníka, pretože Zákonník práce upravoval aj všeobecné otázky ako napr. 

právnu subjektivitu, právne úkony, neplatnosť, zánik práv a povinností, prechod práv i povinností 

z pracovnoprávnych vzťahov).88 Zákonník práce bol prejavom existencie pracovného práva ako 

samostatného právneho odvetvia a predstavoval prvý a súhrnný celok, t.j. kódex zákonov o práci 

v Československej socialistickej republike.  

 V zmysle Zákonníka práce došlo k rozšíreniu pôsobenia rozhodcovského konania na všetky 

organizácie priamo zo zákona. V praxi to znamenalo, že všetky pracovné spory v hospodárskych 

organizáciách, v štátnych organizáciách, ako aj ich zariadeniach a aj v spoločenských organizáciách 

a ich zariadeniach rozhodovali odborové orgány v rozhodcovskom konaní, t.j. krajská odborová 

organizácia, ani iný odborový orgán už nerozhodovali o zavádzaní rozhodcovského konania. 

V sporoch o skončení pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce rozhodovali už výlučne iba 

súdy.  

Rozhodcovské konanie v tom čase upravovala vyhláška Ústrednej rady odborov č. 82/1965 

Zb. , ktorou sa vykonávali niektoré ustanovenia Zákonníka práce.  

 Rozhodcovské konanie uskutočňoval odborový orgán určený Ústrednou radou odborov. 

                                                 
87 Pozri vyhlášku č. 13/1961 Zb., ktorou sa vydávajú smernice o vykonávaní rozhodcovského konania 

v pracovných sporoch štátnych zamestnancov 
88 BĚLINA, M. a kolektiv: Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. C-H-Beck, 2007, s. 27 – 28. 
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Nóvum predstavovalo zrušenie právomoci krajskej odborovej rade zavádzať rozhodcovské 

konanie v závodoch. Rozhodcovské konanie sa  na základe zákona  rozšírilo na všetky závody. 

Ďalšou zmenou bolo, že sa v rozhodcovskom konaní neprejednávali spory o skončenie 

pracovného pomeru a spory z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zákonník 

práce užší pojem pracovného sporu89 ešte viac zúžil tým, že doň nezahrnul spory z pomerov na 

základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce, na druhej strane však zase rozšíril 

v tom smere, že doň zahrnul aj spory týkajúce sa odmeny za vynálezy, zlepšovacie návrhy 

a priemyselné vzory, čo neboli nároky vyplývajúce z pracovného pomeru.90 

V rozhodcovskom konaní sa prejednávali pracovné spory medzi organizáciou a pracovníkom, 

vrátane návrhu pracovníka na zrušenie kárneho opatrenia (§ 81 ods. 5 Zákonníka práce), ak bol sporný 

nárok uplatnený na rozhodcovskom orgáne v čase, keď pracovný (učebný) pomer, z ktorého spor 

vznikol, ešte trval. 

Bez ohľadu na to, či pracovný pomer medzi organizáciou a pracovníkom v danom čase trval, 

prejednávali sa v rozhodcovskom konaní: 

a) spory o nároky vzniknuté organizácii z toho istého dôvodu voči niekoľkým pracovníkom, 

pokiaľ aspoň jeden z nich bol v danom čase v pracovnom pomere v organizácii, 

b) spory o obsah pracovných posudkov, 

c) spory týkajúce sa odmien za vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyslové vzory. 

Príslušným orgánom na prejednávanie pracovných sporov a rozhodovanie v rozhodcovskom 

konaní bol závodný (miestny) výbor základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len 

„závodný výbor“). Dielenský výbor a pracovnoprávna komisia, pokiaľ bola v organizácii zriadená 

podľa zásad platných pre zriaďovanie ostatných komisií závodného výboru, mohli prejednávať 

a rozhodnúť pracovný spor ako rozhodcovský orgán, len pokiaľ ich tým poveril závodný výbor. 

Ak bolo v organizácii ustanovených niekoľko závodných výborov alebo ak bolo poverených 

vykonávaním rozhodcovského konania niekoľko dielenských výborov, prejednal spor ten 

rozhodcovský orgán, ktoré pôsobnosť sa vzťahovala na pracovisko, na ktorom pracoval pracovník, 

ktorý bol účastníkom konania, v čase, keď sporný nárok vznikol. Ak bol pracovník dočasne vyslaný 

na prácu do inej organizácie a sporný nárok vznikol z činnosti v tejto organizácii, prejednal spor 

rozhodcovský orgán, ktorého pôsobnosť sa vzťahovala na pracovisko, na ktorom bol pracovník trvale 

zaradený. 

Ak nebol v organizácii ustanovený ani závodný ani dielenský výbor, ani sa na ňu 

nevzťahovala pôsobnosť niektorého miestneho výboru základnej organizácie, prejednal a rozhodol 

pracovný spor ako rozhodcovský orgán okresná odborová rada, ktorá mohla vykonávaním tejto úlohy 

poveriť svoju pracovnoprávnu komisiu. 

                                                 
89 Pozn.: Riešenie pracovných sporov nezahŕňalo kolektívne pracovné spory, ale bolo obmedzené len na 

individuálne pracovné spory. 
90 Filo, J. a kol.: Československé pracovné právo. Edícia Vysokoškolské učebnice. Vydavateľstvo Obzor, n. p. 

Bratislava, 1981, počet strán 624, 65-037-81, 735-21-85/1, s. 537. 
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Rozhodcovský orgán mohol prejednať a rozhodnúť pracovný spor, len ak bol prítomný 

nadpolovičný počet jeho členov, najmenej však traja. Pre platné uznesenie rozhodcovského orgánu, 

najmä na rozhodnutie sporu a schválenie zmieru bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných 

členov rozhodcovského orgánu. 

Obdobne, ako v predchádzajúcej právnej úprave, rozhodcovské konanie sa začalo na návrh, 

ktorý mohla podať buď organizácia alebo pracovník. 

Návrh na začatie rozhodcovského konania sa podával: 

a) závodnému výboru, a to aj vtedy, ak mal uskutočniť rozhodcovské konanie dielenský výbor, 

prípadne pracovnoprávna komisia, 

b)  okresnej odborovej rade, ak mal uskutočniť rozhodcovské konanie tento odborový orgán, 

prípadne jeho pracovnoprávna komisia. 

Predseda rozhodcovského orgánu bol povinný zvolať rozhodcovský orgán tak, aby sa 

prejednávanie sporu skončilo spravidla do 30 dní od podania návrhu na začatie rozhodcovského 

konania. 

V obťažnejších sporoch mohol rozhodcovský orgán požiadať príslušné komisie v závode 

o prípravu pokladov pre prejednanie a rozhodnutie rozhodcovského orgánu. Ak nepovažoval 

rozhodcovský orgán za potrebné zveriť prípravu prejednania niektorej komisii, urobil potrebné 

prípravné práce sám, prípadne tým poveril niektorého svojho člena. 

V rámci prípravy prejednania bolo úlohou rozhodcovského orgánu pokúsiť sa o dosiahnutie 

urovnania sporu zmierom. 

Ak nedošlo počas prípravného prejednania  k uzavretiu zmieru a jeho schváleniu, určil 

rozhodcovský orgán miesto a čas prejednania sporu. Čas prejednania sa musel určiť tak, aby 

nezasahoval do pracovného času účastníkov konania. 

Samotné prejednanie rozhodcovského orgánu bolo prístupné všetkým pracovníkom 

organizácie. Rozhodcovský orgán mohol však vylúčiť ich prítomnosť buď pre celé prejednanie alebo 

jeho časť, pokiaľ by  verejným prejednávaním bolo ohrozené štátne, hospodárske alebo služobné 

tajomstvo alebo dôležitý záujem účastníkov konania. Aj v tom prípade mali právo zúčastniť sa na 

prejednávaní zástupcovia orgánov nadriadených organizácií a vyšších odborových orgánov, pokiaľ 

boli výslovne poverení zúčastniť sa na tomto prejednávaní. 

Na prejednávanie bol rozhodcovský orgán povinný pozvať navrhovateľa, ostatných účastníkov 

konania, ich zástupcov a ďalšie osoby, pokiaľ bola ich prítomnosť potrebná na objasnenie 

rozhodujúcich skutočností. Ak bol účastníkom konania mladistvý pracovník, musel byť prizvaný aj 

jeho zákonný zástupca a ak išlo o mladistvého pracovníka, ktorému bol ustanovený opatrovník, aj jeho 

opatrovníka. 

Na prejednanie pred okresnou odborovou radou (pracovnoprávnou komisiou) musel byť 

prizvaný aj zástupca odborovej organizácie z pracoviska pracovníka, ktorý bol účastníkom konania.     
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 Významné bolo prijatie novely Zákonníka práce v zmysle zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa 

menil a dopĺňal  Zákonník práce. Novela zakotvila právomoc súdov na rozhodovanie sporov medzi 

organizáciou a pracovníkom o nároky z pracovného pomeru. Zmierovacie konanie v zmysle tejto 

novely sa konalo, ak o to požiadal aspoň jeden z účastníkov konania. Dôvodová správa k danej novele 

obsahovala, že zriadenie komisií pre pracovné spory, zrušenie rozhodcovského konania a zavedenie 

fakultatívneho zmierovacieho konania malo význam z dôvodu, že obligatórne rozhodcovské konania, 

ktoré realizovali odborové orgány, mali svoje závažné nedostatky, avšak zverenie riešenia všetkých 

pracovných sporov priamo súdom sa nepovažovalo za vhodné, pretože „prejednanie sporu 

objektívnym orgánom, ktorý bol dobre oboznámený s miestnymi podmienkami v organizácii, kde 

spor vznikol, mohol podľa doterajších skúseností v mnohých prípadoch vyriešiť spor bez zásahu 

súdu“.91  

Vykonávací predpis, a to  vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 

23/1970 Zb. o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory, ustanovil nad rozsah 

Zákonníka práce právomoc komisii pre pracovné spory prejednávať i spory o nároky z dohôd 

o prácach konaných mimo pracovného pomeru bez ohľadu na to, či vzťah založený dohodou o prácach 

konaných mimo pracovného pomeru v danom čase trval. Osobitný režim malo prejednávanie sporov 

o obsah potvrdenia o zamestnaní, posudkov o pracovnej činnosti a o návrhu na zrušenie kárneho 

opatrenia. Ich prejednávanie a rozhodovanie prostredníctvom súdov bolo možné až po ich prejednaní 

komisiou pre pracovné spory. 

Novela Zákonníka práce teda odstránila nedostatok dovtedajšej právnej úpravy pracovných 

sporov, ktorý spočíval vo veľmi zúženom chápaní pojmu pracovný spor. Konkrétne v ust. § 236 

umožnila, aby aj spory z pracovný pomerov na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody 

o vykonaní práce mohli riešiť komisie pre pracovné spory. Zároveň novela Zákonníka práce vyňala  

zo zmierovacieho konania spory týkajúce sa odmeny za vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyselné 

vzory. Právna úprava riešenia týchto sporov bola obsiahnutá v zákone č. 84/1972 Zb. o objavoch, 

vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch a vo vyhláške Ústrednej rady odborov č. 

93/1972 Zb. o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, 

zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi. 

 Došlo k vzniku Komisii pre pracovné spory v zmysle vyhlášky č. 23/1970 Zb. o prejednávaní 

pracovných sporov komisiami pre pracovné spory. Komisia prejednávala všetky spory, vzniknuté 

medzi organizáciou a zamestnancom o nároky z pracovného pomeru a o nároky vyplývajúce z dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Komisie obligatórne prejednávali spory 

o správnosť potvrdení o zamestnaní, spory o obsah posudkov o pracovnej činnosti a návrhy na 

zrušenie kárnych opatrení, ak nedošlo k zmieru. Komisie neboli kompetentné prejednávať spory 

týkajúce sa odmien za vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyselné vzory, ani spory týkajúce sa 

                                                 
91 FREUND, M.: Pracovné súdnictvo (k otázke znovuzriadenia pracovných súdov) č. 6/1991. Bratislava: 

Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 1991, s. 21. 
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podnikových bytov, nemocenského poistenia alebo sociálneho zabezpečenia a ani spory o nároky 

vzniknuté z iných ako pracovnoprávnych vzťahov.  

 Komisie sa zriaďovali v organizáciách, v ktorých bolo najmenej 100  zamestnancov 

v pracovnom pomere. V menších organizáciách s nižším počtom zamestnancov sa komisie zriaďovali 

len v prípade, ak o to požiadal závodný výbor základnej organizácie odborového zväzu (t.j. závodný 

výbor) alebo ak sa na tom organizácia so závodným výborom dohodla. V organizácii bolo možné 

zriadiť viac komisii, ak to bolo účelné v záujme riadneho a včasného prejednania pracovných sporov 

a organizácia po dohode so závodným výborom zároveň určila pracoviská, pre zamestnancov ktorých 

boli jednotlivé komisie príslušné.92 Organizácia po dohode so závodným výborom určila počet členov 

komisie, avšak komisia musela mať aspoň sedem členov. Členov komisii volili a odvolávali 

zhromaždenia zamestnancov alebo ich zástupcov. Členovia komisie si spomedzi seba volili svojho 

predsedu a jeho zástupcu. Organizácia po dohode so závodným výborom určila funkčné obdobie 

komisie, ktoré malo trvať najmenej dva roky. Komisia najmenej raz za rok podávala zamestnancom  

informácie o výsledkoch svojej činnosti. V prípade, ak sa niektorý člen komisie vzdal svojej funkcie 

a celkový počet členov komisie klesol pod sedem členov, bolo potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby.93  

Konanie komisie pre pracovné spory riadil predseda komisie za predpokladu, že bola prítomná 

nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov komisie. 

Účelom prejednávania sporu pred komisiou bolo urovnanie sporu zmierom. Komisia pre 

pracovné spory mohla konať o uzavretí a schválení zmieru, len ak boli prítomní obaja účastníci alebo 

ich zástupcovia. Ak bez ospravedlnenia neprišiel na konanie navrhovateľ, považovalo sa to za 

späťvzatie návrhu. Obdobná situácia nastala, v prípade že bez ospravedlnenia neprišiel na konanie 

odporca. Jeho absencia sa kvalifikovala ako odmietnutie konania o zmieri. 

Pri uzavieraní zmieru bol predseda komisie povinný účastníkom prečítať znenie navrhovaného 

zmieru a vysvetliť im jeho dosah skôr ako im predložil na podpis zápisnicu o konaní. Komisia po 

schválení zmieru doručila odpis zápisnice o konaní účastníkom. 

Ak sa v určenej lehote nesplnila povinnosť prevzatá schváleným zmierom, potvrdila komisia pre 

pracovné spory na žiadosť účastníka vykonateľnosť schváleného zmieru. 

Na konaní v sporoch o obsah potvrdenia o zamestnaní, pracovných posudkov a návrhov na 

zrušenie kárnych opatrení museli  byť prítomní obaja účastníci sporu. Ak sa nemohol účastník 

dostaviť na konanie, konanie sa mohlo uskutočniť v jeho neprítomnosti len vtedy, keď oznámil 

komisii, že s tým súhlasí. Inak bola komisia pre pracovné spory nútená odložiť konanie na primeraný 

čas. Konanie v neprítomnosti účastníka bolo možné, ak účastník neprišiel ani na odložené konanie. 

Na začiatku konania predložil predseda komisie správu, na základe ktorej komisia pre 

pracovné spory prejednávala spor. Ak to bolo nevyhnutné na objasnenie veci, najmä za účelom 

                                                 
92 Pozri § 2 ods. 1 a 2 vyhlášku č. 23/1970 Zb. o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory 
93 Pozri  vyhlášku č. 23/1970 Zb. o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory 
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obstarania ďalších dokladov, mohla komisia začatie konania odložiť na čas čo možno najkratší tak, 

aby sa konanie skončilo spravidla do 30 dní od podania návrhu. Následne komisia pre pracovné spory 

zhodnotila výsledky uskutočneného konania na neverejnej porade a rozhodla v spore, pokiaľ nedošlo 

k schváleniu uzavretého zmieru. 

V spore o obsah potvrdenia o zamestnaní a posudkov o pracovnej činnosti mohla komisia pre 

pracovné spory ich obsah buď potvrdiť alebo rozhodnúť, ako a v akej lehote sa mal upraviť. 

Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia mohla komisia pre pracovné spory len potvrdiť 

alebo zrušiť, nemohla ho však zmeniť. 

Rozhodnutie komisie pre pracovné spory vyhlásil jej predseda na konci konania so stručným 

odôvodnením a poučením o možnosti podať návrh súdu, aby o spore rozhodol.   

Rozhodnutie muselo obsahovať jeho odôvodnenie a poučenie o možnosti podať do 15 dní od 

doručenia návrh súdu, aby o spore rozhodol. 

Písomné vyhotovenie rozhodnutia komisie pre pracovné spory podpísané predsedom doručila 

komisia do troch dní odo dňa rozhodnutia účastníkom sama alebo ho zaslala poštou ako doporučenú 

zásielku „do vlastných rúk“.  

Ak sa v určenej lehote nesplnila povinnosť uložená právoplatným rozhodnutím komisie, 

potvrdila komisia na žiadosť účastníka jeho vykonateľnosť. 

Ak nedošlo do 30 dní od podania návrhu k vydaniu rozhodnutia alebo k schváleniu uzavretého 

zmieru a účastník konania písomne alebo ústne do zápisnice navrhol, aby sa spor postúpil súdu, 

zaslala komisia pre pracovné spory bez meškania návrh na postúpenie sporu a spisový materiál o spore 

okresnému súdu, v obvode ktorého je sídlo komisie.   

Komisia pre pracovné spory zrušila na návrh ktoréhokoľvek účastníka sporu schválenie 

zmieru alebo svoje právoplatné rozhodnutie, ak sa dodatočne zistili mimoriadne závažné okolnosti, 

ktoré tento účastník nemohol bez svojej viny použiť a ktoré odôvodňovali podstatne priaznivejšie 

rozhodnutie v jeho prospech a rozhodla znovu. 

Organizácia, v ktorej bola komisia pre pracovné spory zriadená, bola povinná zabezpečiť, aby 

spisy, ktoré sa týkali konania, boli riadne uchované najmenej 10 rokov od skončenia konania. 

Ak sa konanie pred komisiou pre pracovné spory skončilo schválením zmieru, nemá žiadny 

z účastníkov sporu právo na náhradu nákladov na konanie, pokiaľ sa v zmieri nedojednalo o náhrade 

nákladov niečo iné. 

Ak sa spor neskončil schválením zmieru, mal pracovník, ktorý mal v spore úspech, voči 

organizácii nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených na uplatňovanie svojho práva, vrátane 

prípadných nákladov na zastúpenie a náhradu mzdy. 

Ak mal pracovník len čiastočný úspech, mal nárok na náhradu pomernej časti nákladov, avšak 

komisia pre pracovné spory mu mohla priznať plnú náhradu nákladov na konanie za predpokladu, že 

mal neúspech v pomerne nepatrnej časti. Výšku náhrady určila komisia pre pracovné spory 

v rozhodnutí o spore. 
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 Komisie pre pracovné spory sa v praxi prejavili ako nedostatočne účinný nástroj na riešenie 

pracovných sporov, pretože v organizáciách a ani u zamestnancov si nezískali dostatočnú autoritu 

najmä z dôvodu, že mali iba zmierovaciu právomoc a vo väčšine prípadov sa pracovné spory pred 

nimi prejednávali len fakultatívne, t.j. nedošlo k dosiahnutiu hlavného účelu zriadenia komisii, a to, 

aby sa väčšina pracovných sporov riešila priamo v organizáciách.  

 Z toho dôvodu došlo k zrušeniu komisii pre pracovné spory v zmysle zákona č. 20/1975 Zb., 

ktorým sa opätovne menil Zákonník práce. Novela Zákonníka práce zrušila vyhlášku č. 23/1970 Zb. 

o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory. Podrobnejšiu úpravu zakotvila 

vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov 

rozhodcovskými komisiami. 

Na prejednávanie pracovných sporov boli zriadené rozhodcovské komisie ako orgány 

základných organizácii revolučného odborového hnutia (t.j. ROH). Došlo k rozšíreniu rozhodovacej 

právomoci komisií, ako aj k obmedzeniu možností účastníkov pracovných sporov obrátiť sa priamo 

na súd.94 Rozhodcovské komisie v rozhodcovskom konaní prejednávali a rozhodovali pracovné spory 

medzi organizáciou a zamestnancom týkajúce sa obsahu potvrdenia o zamestnaní, obsahu posudkov 

o pracovnej činnosti i návrhu zamestnanca na zrušenie kárneho opatrenia.  Rozhodcovské komisie 

neprejednávali pracovné spory týkajúce sa vzniku a skončenia pracovného pomeru a nárokov z toho 

vyplývajúcich, ani spory o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi 

a priemyselnými vzormi, ako ani spory týkajúce sa podnikových bytov, nemocenského poistenia 

alebo sociálneho zabezpečenia a ani ostatné spory z iných ako pracovnoprávnych vzťahov.95   

 Rozhodcovské komisie boli zriaďované v základných organizáciách Revolučného odborového 

hnutia (ďalej len „ROH“) v organizačných jednotkách najmenej s 500 zamestnancami v pracovnom 

pomere. V organizáciách miestneho hospodárstva a štátneho a družstevného obchodu sa 

rozhodcovské komisie zriaďovali, ak mali najmenej 100 zamestnancov v pracovnom pomere. Do 

tohto počtu zamestnancov sa zahŕňali aj zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru a učni. Rozhodcovská komisia mohla byť zriadená so 

súhlasom okresnej odborovej rady v prípade, ak v organizácii pracovalo menej zamestnancov. 

Členovia rozhodcovských komisií boli volení verejným hlasovaním členskými schôdzami alebo 

konferenciami základnej organizácie ROH.  Počet členov komisie bol určovaný vzhľadom na 

štruktúru, charakter, veľkosť a činnosť organizácie a nemohol byť nižší ako sedem. Členom komisie 

nemohol byť vedúci organizácie alebo organizačnej zložky, v ktorej bola rozhodcovská komisia 

ustanovená. Funkčné obdobie členov rozhodcovskej komisie bolo štyri roky.96  

                                                 
94 Pozri vyhlášku Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov 

rozhodcovskými komisiami 
95 Pozri vyhlášku Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov 

rozhodcovskými komisiami 
96 Op. cit. v pozn. 89.  
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 Právna úprava riešenia pracovných sporov zvýšila význam a autoritu rozhodcovských komisií, 

ktoré boli orgánmi základných organizácií Revolučného odborového hnutia (ďalej len „ROH“). 

Rozhodcovské komisie však nemali taký charakter ako ostatné komisie, ktoré boli ustanovené 

v základných organizáciách ROH a mali status pomocných orgánov závodného výboru (napr. 

výrobno-masová komisia, komisia ideovo-výchovnej práce, mzdová komisia, komisia bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, komisia národného poistenia a pod.) 

Na rozdiel od predmetných komisií, rozhodcovské komisie neboli podriadené závodnému 

výboru, ale zodpovedali priamo členskej schôdzi základnej organizácie ROH.97 

Rozhodcovské komisie v rámci rozhodcovského konania mali právomoc prejednávať 

a rozhodovať pracovné spory medzi organizáciou a pracovníkom o obsah potvrdenia o zamestnaní, 

o obsah posudkov o pracovnej činnosti a o návrhu pracovníka na zrušenie kárneho opatrenia. 

Ostatné spory o nároky z pracovného alebo učebného pomeru a z dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru mali právomoc len prejednávať, ak 

a) sa sporný nárok uplatňoval v komisii v čase, keď pracovný pomer, z ktorého spor vznikol, ešte 

trval, 

b)  išlo o nároky, ktoré organizácii vznikli z toho istého dôvodu voči niekoľkým pracovníkom, 

pokiaľ aspoň jeden z nich bol v čase uplatnenia nároku v pracovnom pomere s organizáciou. 

Rozhodcovské komisie prejednávali aj spory o náhradu škody spôsobenej pracovníkom 

organizácii trestným činom, prečinom alebo priestupkom, avšak len za predpokladu, ak sa o nároku na 

náhradu škody ešte nezačalo konanie v súvislosti s konaním o takom čine alebo ak príslušný orgán 

v súvislosti s týmto konaním o nároku na náhradu škody ešte nerozhodol. V prípade, že rozhodcovská 

komisia zistila, že sa o takomto nároku začalo konanie pred príslušným orgánom, nekonala vo veci až 

do momentu právoplatného rozhodnutia tohto orgánu, ktoré bolo pre rozhodcovskú komisiu záväzné. 

Rozhodcovské komisie neprejednávali spory o vznik a skončenie pracovného pomeru 

a o nároky z toho vyplývajúce, ako ani spory, ktorých účastníkom bol vedúci organizácie alebo 

organizačnej jednotky, v ktorej boli rozhodcovské komisie ustanovené, prípadne jeho zástupca. 

Taktiež neprejednávali spory týkajúce sa podnikových bytov, nemocenského poistenia alebo 

sociálneho zabezpečenia a ostatné spory z iných než pracovnoprávnych vzťahov. 

Rozhodcovské komisie neprejednávali ani spory o odmeny poskytované v súvislosti 

s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi. Dané spory riešili odborové orgány 

v zmierovacom konaní podľa vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 93/1972 Zb. o zmierovacom konaní 

v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými 

vzormi. 

Samotné rozhodcovské konanie sa začalo na návrh pracovníka, prípadne bývalého pracovníka 

alebo organizácie, a to dňom podania návrhu komisii, ktorá bola príslušná na jeho prejednanie. Na 

                                                 
97 Benčík, M., Nesrovnal, V. a kol.: Právnická príručka. Obzor Bratislava 1981., Účelová publikácia Právnického 

ústavu Ministerstva spravodlivosti SSR, Číslo publikácie 2724, počet strán 728, 65-028-81, s. 481. 
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prejednanie návrhu bola príslušná komisia ustanovená v základnej organizácii ROH tej organizačnej 

jednotky, v ktorej mal pracovník trvalé pracovisko a popri tejto komisii bola príslušná aj komisia 

príslušná pre pracovisko,  na ktorom sporný nárok vznikol. Spor teda prejednala tá komisia, ktorej bol 

návrh podaný.  

Ak komisia nebola na prejednanie návrhu príslušná, doručila ho bez meškania tej komisii 

v organizácii, ktorá bola príslušná a súčasne o tejto skutočnosti bola povinná upovedomiť o tom 

navrhovateľa. 

Ak v organizácii nebola komisia príslušná na prejednanie návrhu alebo ak bol komisii podaný 

návrh na prejednanie sporu, ktorý rozhodcovské komisie neprejednávali, komisia ho bez meškania 

vrátila navrhovateľovi s poučením, že prejednanie návrhu bolo v právomoci súdu, prípadne iného 

orgánu. 

Návrh  na začatie rozhodcovského konania mohol navrhovateľ podať písomne ale i ústne. 

Písomný návrh sa podával: 

a) poverenému členovi komisie alebo pracovníkovi organizácie poverenému na to komisiou po 

dohode s organizáciou alebo 

b) do zápisnice, ktorú spísal poverený člen komisie alebo pracovník organizácie poverený na to 

komisiou po dohode s organizáciou. 

Ak bol návrh neúplný, komisia zabezpečila jeho doplnenie. 

Predseda komisie, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený člen komisie určil miesto a čas 

pojednávania tak, aby pokiaľ to bolo možné, nezasahovalo do pracovného času a spravidla aby sa 

skončilo najneskoršie do 30 dní od začatia konania.  

Predseda komisie pozval na pojednávanie účastníkov sporu (ich zástupcov) a ďalšie osoby, ktorých 

prítomnosť bola potrebná na objasnenie rozhodných skutočností. Ak bol účastníkom mladistvý 

zamestnanec, prizval aj jeho zákonného zástupcu, a ak išlo o pracovníka, ktorému súd ustanovil 

opatrovníka, aj jeho opatrovníka. 

V záujme hospodárnosti a účelnosti mohla komisia spojiť na spoločné prejednanie návrhy, 

ktoré boli komisii podané a obsahovo spolu súviseli alebo sa týkali tých istých účastníkov. Ak sa však 

v návrhu uvádzali veci, ktoré sa na spoločné prejednanie nehodili, alebo ak odpadli dôvody pre 

spoločné prejednanie, komisia mohla niektorú vec vylúčiť na samostatné prejednanie. 

Rozhodcovská komisia mohla pojednávať,  ak bola prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na 

platné rozhodnutie a schválenie zmieru bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jej prítomných 

členov. 

Rozhodcovská komisia mohla prejednávať a rozhodovať spory aj v užších komisiách, 

najmenej trojčlenných. Členov užšej komisie a jej predsedu určila komisia. Užšia komisia mohla 

pojednávať, ak bola prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, najmenej však traja. Na platné 

rozhodnutie užšej komisie a na schválenie zmieru bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov užšej komisie. 
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Na pojednávaní mali byť prítomní účastníci sporu, ak sa však nedostavili, mohlo sa v ich 

neprítomnosti pojednávať len vtedy, ak dali na to vopred súhlas alebo sa na pojednávanie dostavil ich 

zástupca. V opačnom prípade komisia odložila pojednávanie na primeraný čas. Ak sa účastník sporu 

alebo jeho zástupca nedostavil bez dôvodného ospravedlnenia ani na odložené pojednávanie, hoci bol 

naň riadne pozvaný, mohlo sa pojednávanie uskutočniť aj v jeho neprítomnosti. 

Rozhodcovská komisia začala pojednávanie na základe správy, ktorú jej podal jej predseda. 

Následne komisia vypočula stanoviská účastníkov, preskúmala ich správnosť na základe predložených 

podkladov a podľa potreby si zaobstarala ďalšie doklady a vypočula aj ďalšie osoby, ktoré svojou 

výpoveďou mohli prispieť k objasneniu veci.  

Komisia musela dbať na to, aby sa pri pojednávaní zistil skutočný stav veci čo najúplnejšie, 

najúčelnejšie a najrýchlejšie. 

Ak bolo potrebné na objasnenie veci, najmä na zistenie ďalších rozhodných skutočností, 

mohla komisia pojednávanie odložiť na čas čo možno najkratší, aby sa aj v tomto prípade 

rozhodcovské konanie mohlo skončiť spravidla do 30 dní od podania návrhu. 

Rozhodcovská komisia sa predovšetkým usilovala o urovnanie sporu zmierom. Ak došlo 

medzi účastníkmi sporu k zmieru, komisia ho schválila. Do týždňa po schválení zmieru doručila 

komisia účastníkom osobne alebo poštou ako doporučenú zásielku do vlastných rúk rovnopis 

zápisnice o pojednávaní, prípadne tej časti, ktorá obsahovala schválený zmier. Schváleným zmierom 

bola komisia viazaná. Ak sa rozhodcovské konanie skončilo schválením zmieru, nemal žiaden 

z účastníkov sporu právo na náhradu trov konania, pokiaľ v zmieri nebolo o náhrade trov dojednané 

niečo iné. 

Ak sa nepodarilo dosiahnuť zmier, prípadne komisia zmier neschválila, zhodnotila komisia na 

neverejnej porade výsledky pojednávania a o spore rozhodla. Pracovník, ktorý mal v spore úspech, 

mal voči organizácii nárok na náhradu trov účelne vynaložených na uplatňovanie svojho práva, 

vrátane prípadných trov na zastúpenie a náhradu mzdy. Ak mal úspech iba čiastočný, mal nárok na 

náhradu pomernej časti týchto trov, komisia mu však mohla priznať plnú náhradu trov konania, ak mal 

neúspech len v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého 

posudku. 

V spore o obsah potvrdenia o zamestnaní a posudok o pracovnej činnosti mohla komisia ich 

obsah buď potvrdiť, alebo rozhodnúť,  ako a v akej lehote ho má organizácia upraviť. 

Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia mohla komisia iba potvrdiť alebo zrušiť, nemohla ho 

však zmeniť. 

Rozhodnutie vyhlásil jej predseda so stručným odôvodnením a poučením o možnosti podať 

komisii proti rozhodnutiu námietky. Vyhláseným rozhodnutím bola komisia viazaná. Písomné 

vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom komisie doručila komisia do týždňa odo dňa 

vyhlásenia rozhodnutia účastníkom osobne alebo poštou ako doporučenú zásielku do vlastných rúk. 
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Proti rozhodnutiu komisie mohol účastník sporu podať komisii námietky do pätnástich dní od 

doručenia jeho písomného vyhotovenia.   

Námietky sa považovali za podané včas aj vtedy, ak boli podané po uplynutí pätnásťdňovej 

lehoty preto, že účastník sporu sa spravoval nesprávnym poučením komisie o námietkach. 

Ak rozhodnutie neobsahovalo poučenie o námietkach, alebo ak obsahovalo nesprávne 

poučenie o tom, že námietky nie sú prípustné, bolo možné podať námietky do troch mesiacov od 

doručenia. 

Námietky sa podávali písomne alebo ústne: 

a) poverenému členovi komisie alebo pracovníkovi organizácie poverenému na to komisiou po 

dohode s organizáciou alebo 

b) do zápisnice, ktorú spísal poverený člen komisie alebo pracovník organizácie poverený na to 

komisiou po dohode s organizáciou. 

Ak boli dané námietky po uplynutí zákonnej lehoty, komisia o tejto skutočnosti upovedomila 

účastníka sporu. 

Na žiadosť účastníka odpustila komisia zmeškanie lehoty na podanie námietok, ak ju účastník 

alebo jeho zástupca zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a námietky boli podané do 15 dní po 

odpadnutí prekážky. V ostatných prípadoch komisia žiadosť o odpustenie lehoty zamietla.  

Proti rozhodnutiu komisie, ktorým bola žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty zamietnutá, 

mohol účastník, ktorý žiadosť podal, podať komisii námietky do pätnástich dní od doručenia 

písomného vyhotovenia rozhodnutia. 

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o odpustení zmeškania lehoty alebo o zamietnutí takej 

žiadosti sa doručilo obom účastníkom sporu. V rozhodnutí komisia uviedla stručné odôvodnenie. 

Rozhodnutie, ktorým sa žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty zamietla, muselo obsahovať poučenie 

o možnosti podať proti nemu komisii námietky. 

Zmier schválený komisiou a rozhodnutie komisie, proti ktorému neboli v určenej lehote 

podané námietky, nadobudli právoplatnosť. 

Ak uplynula lehota na plnenie podľa schváleného zmieru alebo podľa právoplatného 

rozhodnutia, potvrdila komisia na žiadosť účastníka sporu jeho vykonateľnosť. 

Rozhodcovské konanie sa považovalo za bezvýsledné, ak proti rozhodnutiu komisie boli 

podané v stanovenej lehote námietky alebo ak účastník navrhol, aby sa spor postúpil na ďalšie 

prejednávanie súdu, pretože do 30 dní od podania návrhu na začatie rozhodcovského konania nebol 

v ňom ani schválený zmier, ani nebolo vydané rozhodnutie. 

Návrh na postúpenie sporu súdu mohol účastník podať komisii písomne alebo ústne. 

Pri bezvýslednom konaní komisia bezodkladne  zaslala námietky alebo návrh na postúpenie 

sporu a spisový materiál o spore okresnému súdu, v obvode ktorého mala sídlo komisia. Ak si komisia 

túto povinnosť nesplnila, mohol sa navrhovateľ obrátiť priamo na súd. 

Konanie na okresnom súde sa začalo dňom, keď postúpená vec došla súdu. 



51 

 

Proti schválenému zmieru ani proti právoplatnému rozhodnutiu nemohol už ani jeden 

z účastníkov pracovného sporu podať námietky, t. j. riadny opravný prostriedok. K zmene alebo 

zrušeniu schváleného zmieru, prípadne právoplatného rozhodnutia rozhodcovskej komisie mohlo 

dôjsť len prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov, a to vo výnimočných prípadoch 

a len z dôvodov výslovne uvedených v zákone. Tými dôvodmi boli v podstate také nedostatky 

schváleného zmieru alebo právoplatného rozhodnutia, že ich preskúmanie bolo nevyhnutné, či už 

v záujme pracovníka alebo organizácie, alebo vôbec vo všeobecnom záujme, najmä však z hľadiska 

záujmov socialistickej spoločnosti a socialistickej zákonnosti.98 

Komisia zrušila na návrh účastníka schválenie zmieru alebo svoje právoplatné rozhodnutie, ak 

sa dodatočne zistili závažné okolnosti, ktoré účastník nemohol bez svojej viny v spore použiť a ktoré 

odôvodňovali podstatne priaznivejšie rozhodnutie v jeho prospech a rozhodla znovu, ak nedošlo 

k zmieru. Ak však zistila, že návrh nie je odôvodnený, zamietla ho. 

Návrh na zrušenie schváleného zmieru mohol účastník podať iba do troch mesiacov odo dňa, 

keď sa dozvedel o okolnostiach odôvodňujúcich navrhovanú zmenu, najneskoršie však do troch rokov 

od právoplatnosti schváleného zmieru alebo rozhodnutia. 

Právoplatné rozhodnutie komisie a schválenie zmieru komisiou mohol okresný súd zrušiť, ak 

boli v rozpore s právnymi predpismi. Ak došlo k ich zrušeniu, rozhodol súd aj vo veci samej. Návrh na 

zrušenie mohol na okresný súd podať účastník sporu najneskoršie do troch rokov od právoplatnosti 

schváleného zmieru alebo rozhodnutia. V rovnakej lehote mohol podať návrh aj vyšší odborový orgán, 

prokurátor alebo národný výbor, ak sa domnievali, že to vyžadoval záujem spoločnosti. 

Za správne vykonávanie rozhodcovského konania zodpovedala komisia členskej schôdzi 

(konferencii) základnej organizácie Revolučného odborového hnutia.  

Činnosť komisií metodicky riadili okresné odborové rady, ktoré viedli zoznamy ustanovených 

komisií. V spolupráci so závodnými výbormi sledovali vykonávanie rozhodcovského konania 

z hľadiska dodržiavania socialistickej zákonnosti. 

V roku 1983 bola prijatá vyhláška ÚRO č. 25/1983 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov 

rozhodcovskými komisiami. Predmetná novela neobsahovala zásadné zmeny. Okrem drobných 

technických zmien, doplnila ustanovenie o zániku rozhodcovských komisií.  

Rozhodcovská komisia zanikla, ak zanikla základná organizácia ROH, v ktorej bola ustanovená, alebo 

orgán, pri ktorom bola ustanovená, alebo ak uplynulo jej funkčné obdobie a nová rozhodcovská 

komisia nebola zvolená do šiestich mesiacov po uplynutí funkčného obdobia. 

Závodný výbor (podnikový výbor Revolučného odborového hnutia, okresný alebo krajský 

výbor Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy) bezodkladne upovedomil o zániku 

                                                 
98 Benčík, M., Nesrovnal, V. a kol.: Právnická príručka. Obzor Bratislava 1981., Účelová publikácia Právnického 

ústavu Ministerstva spravodlivosti SSR, Číslo publikácie 2724, počet strán 728, 65-028-81, s. 486. 
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rozhodcovskej komisie kolektív pracovníkov, vedenie organizácie, okresný súd a okresnú odborovú 

radu, ktoré boli upovedomené o ustanovení komisie. 

Rozhodcovská komisia pri svojom zániku upozornila účastníkov na právne dôsledky spojené so 

zánikom. Zároveň bola povinná odovzdať spisy o skončených aj neskončených sporoch okresnej 

odborovej rade, v obvode pôsobnosti ktorej mala svoje sídlo. Po zániku rozhodcovskej komisie 

potvrdzovala okresná odborová rada na žiadosť účastníka vykonateľnosť schváleného zmieru alebo 

právoplatného rozhodnutia. 

   K zániku rozhodcovského konania došlo 1. februára 1991 v zmysle zákona č. 3/1991 Zb., 

ktorým sa novelizoval zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce mimoriadne radikálnym spôsobom 

z dôvodu politických, ekonomických i spoločenských zmien, ktoré sa udiali v novembri 1989.  

 Spory medzi organizáciou a zamestnancom o nároky z pracovného pomeru boli (a do dnešnej 

doby sú) oprávnené prejednávať a rozhodovať už len (všeobecné) súdy. Pracovné pomery a dohody 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli uzavreté pred 1. februárom 1991, 

pokiaľ nebolo ustanovené inak, sa spravovali ustanoveniami uvedenej novely – t.j. zákona č. 3/1991 

Zb., avšak vznik, ako aj nároky vzniknuté z takýchto pracovných pomerov a dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony, ktoré sa urobili pred 1. februárom 1991 sa 

ešte posudzovali v zmysle doterajších predpisov, t.j. účinných do 31. januára 1991. Konanie o uložení 

kárneho opatrenia, prípadne o preskúmaní kárneho opatrenia rozhodcovskou komisiou alebo súdom, 

ktoré sa začalo pred 1. februárom 1991, sa k tomuto dňu zastavilo. Výkon rozhodnutia o kárnom 

opatrení, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred týmto dňom, sa nevykonalo a rozhodnutie o uloženom 

kárnom opatrení sa vyradilo z osobného spisu zamestnanca. V žiadnych informáciách, dokladoch, ani 

posudkoch týkajúcich sa zamestnanca nebolo možné uvádzať, že mu bolo uložené kárne opatrenie. 

Rozhodcovské konanie, ktoré nebolo právoplatne skončené pred 1. februárom 1991, sa považovalo za 

bezvýsledné a príslušný odborový orgán bol povinný najneskôr do 28. februára 1991 postúpiť spor na 

ďalšie prejedanie súdu, v ktorého obvode mal sídlo. Uvedené neplatilo, ak sa konanie zastavilo. 

V prípade, ak príslušný odborový orgán si nesplnil túto povinnosť,   navrhovateľ sa mohol obrátiť 

priamo na súd, a to najneskôr do 30. júna 1991. Súd mohol právoplatné rozhodnutie rozhodcovskej 

komisie a schválenie zmieru touto komisiou zrušiť v prípade, ak bolo v rozpore s právnymi predpismi. 

V prípade, ak došlo k zrušeniu, súd rozhodol vo veci samej. Návrh na zrušenie mohol podať aj 

účastník sporu najneskôr v lehote troch rokov od právoplatnosti schváleného zmieru alebo 

rozhodnutia.99 
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99 Pozri § 207 zákona č. 3/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce  v znení 
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2 PRÁVNY STAV PROBLEMATIKY PRACOVNÉHO SÚDNICTVA 

DO 30.6.2016 

Pracovné právo bezpochyby reprezentuje samostatné právne odvetvie právneho poriadku, a to 

nie len Slovenskej republiky. Svoju nezastupiteľnú úlohu, ktorá sa prejavuje v napĺňaní ochrannej 

funkcie s dôrazom na sociálne aspekty života jednotlivcov v spoločnosti, zohráva rovnako v ostatných 

krajinách budovaných na princípoch právneho štátu.  

Vo všeobecnosti je pracovné právo budované na oddelení individuálneho pracovného práva a 

pracovného práva kolektívnej povahy. Uvedené delenie pramení v nemožnosti zaradiť pracovné právo 

ako celok bezvýhradne do odvetvia súkromného či výlučne verejného práva. Všeobecne za príčinu 

možno označiť návrat k právnemu dualizmu verejného a súkromného práva. V zásade platí, že 

individuálne pracovné právo spadá do oblasti súkromného práva a kolektívne právo naopak do sféry 

práva verejného. Avšak aj v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch možno vnímať 

„nadštandardné“ zásahy štátu, ktoré nie sú typické pre súkromnoprávne odvetvia, a to primárne 

z dôvodu verejného záujmu na sociálnej ochrane spoločnosti a jej jednotlivcov. Následky ingerencie 

štátu potom vnímame v modifikácii niektorých základných zásad súkromného práva – narušené 

uplatňovanie zásady rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, obmedzená dispozičná autonómia, a pod. 

S uvedeným úzko súvisí aj riešenie pracovnoprávnych sporov, ktoré sa s ohľadom na uvedené 

vyznačujú určitými osobitosťami od rýdzich súkromnoprávnych odvetví. Napriek tomu sa riešenie 

pracovnoprávnych sporov v čase do 30. júna 2016 spravoval všeobecnými normami občianskeho 

súdneho poriadku ako univerzálneho právneho predpisu pre postup súdov v súkromnoprávnej oblasti.  

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok od 1. 

júla 2016, ktorým sa zavádzajú nové procesné pravidlá postupu zainteresovaných subjektov 

v sporových konaniach pred súdom s tým, že predmetná právna úprava by mala osobitne reagovať na 

výzvy, ktoré so sebou prinášajú pracovnoprávne spory.  

Z tohto dôvodu predostierame náhľad na právne úpravy riešenia pracovnoprávnych sporov v 

niektorých vybraných krajín sveta primárne v čase do účinnosti Civilného sporového poriadku, ktoré 

mohli byť súčasne inšpiráciou pre zákonodarcu pri formulovaní paragrafového znenia Civilného 

sporového poriadku v otázke riešenia pracovnoprávnych sporov. 

 

2.1 Súdne konanie v pracovnoprávnych sporoch vo vybraných krajinách 

2.1.1 Súdne konanie v pracovnoprávnych sporoch podľa švédskeho práva 

Systém procesných pravidiel, ktoré sa špecificky uplatňujú na spory kolektívneho vyjednávania, 

pracovných zmlúv, či akýchkoľvek iných sporov vyplývajúcich zo vzťahu medzi zamestnávateľom 

a jeho zamestnancom (zamestnancami), sú v švédskom právnom poriadku regulované osobitným 

právnym predpisom – Zákonom o pracovnoprávnych sporoch (súdne konanie) z roku 1974 (Lag 



55 

 

(1974:371) om rättegången i arbetstvister – angl. The Labour Disputes (Judicial Procedure) Act, SFS 

1974:371).  

Základ, na ktorom je formulovaný tento zákon, vychádza zo štandardných procesných pravidiel 

uplatňovaných v iných občianskoprávnych sporoch. Tieto všeobecne platné pravidlá stanovené 

občianskym súdnym poriadkom už v roku 1942 sa aplikujú aj v pracovných sporoch, ak zákon 

o pracovnoprávnych sporoch neustanovuje inak, pričom existuje celá rada dôležitých aspektov, ktoré 

tento osobitný právny predpis reguluje odlišne.  

Právomoc v pracovnoprávnych sporoch si v zmysle zákona o pracovnoprávnych sporoch delia 

osobitné pracovne súdy a súdy všeobecné. Niektoré zákonom stanovené pracovnoprávne spory môžu 

byť riešené priamo pred pracovnými súdmi ako súdmi prvej inštancie, kým ochrany práv v iných 

prípadoch sa účastníci sporu môžu domáhať na všeobecných švédskych súdoch. Kým rozhodnutia 

pracovných súdov sú finálne, t.j. nemožno sa voči ním odvolať, proti rozhodnutiam všeobecných 

súdov je spravidla, no nie vždy, prípustný opravný prostriedok, ktorý bude prejednaný práve pred 

osobitnými pracovnými súdmi. Rozhodujúce pre stanovenie právomoci pracovných súdov sú dve 

skutočnosti – 1. žaloba je podávaná zástupcami zamestnávateľov alebo zástupcami zamestnancov a 2. 

žaloba sa musí týkať sporu vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy alebo sporu medzi stranami, ktoré sú 

viazané kolektívnou zmluvou, alebo sa jedná o spor týkajúci sa miesta výkonu práce, na ktorom sa 

uplatňuje kolektívna zmluva. To znamená, že žalobu, ktorú podáva nezastúpený jednotlivec, musí 

adresovať všeobecným súdom. Rovnaká situácia nastáva, ak sa svojich práv domáha jednotlivec 

odborovo organizovaný, ale organizácia, ktorej je členom, nie je ochotná podať žalobu.   

Charakteristickým rysom sporov prejednávaných pracovnými súdmi je, že tieto súdy sú zložené 

nielen zo sudcov z povolania, ale aj zo zástupcov zamestnávateľov, resp. zamestnancov. 

Z ustanovení, ktorými sa spravuje konanie pred osobitným pracovným súdom, si zasluhuje 

pozornosť zakotvenie práva zástupcov zamestnancov iniciovať súdne konanie podaním žaloby v mene 

svojho člena, resp. svojho minulého člena, a to aj bez jeho výslovného súhlasu. Toto ustanovenie sa 

vzťahuje primárne na pracovnoprávne spory týkajúce sa ochrany zamestnania. Napriek uvedenému 

môže zamestnanec, v ktorého mene hodlajú zástupcovia zamestnancov iniciovať konanie pred súdom, 

zabrániť podaniu žaloby, a to najmä v prípadoch, kedy si je sám vedomý, že jeho konanie nebolo 

v súlade s platným právom.  

Ak je žalovaný v spore súčasne členom odborovej organizácie, dotknutá organizácia sa stáva 

účastníkom konania popri jednotlivcovi, ktorý je v žalobe označený ako žalovaný. Žalovaný ako člen 

odborovej organizácie sa môže s odborovou organizáciou dohodnúť, aby v jeho mene viedla pred 

súdom obhajobu. Obdobný postup zvolí odborová organizácia aj v prípade pasivity žalovaného.  

Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti pracovnoprávneho sporu pred súdom je požiadavka, aby 

sa zmluvné strany pokúsili o mimosúdne vyriešenie sporu. Ak by žalovaný v konaní pred súdom 

vzniesol námietku, že nebol vyzvaný k mimosúdnemu vyriešeniu sporu, súd by bez ďalšieho konania 
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žalobu zamietol. Je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutia osobitných pracovných súdov sú konečné 

a nemožno sa proti nim odvolať.  

Vo veci náhrady trov konania sa v súlade s občianskym súdnym poriadkom spravidla uplatňuje 

zásada úspešnosti v spore pred súdom. Osobitosťou pracovnoprávnych sporov je, že súd disponuje 

právomocou rozhodnúť, aby každá zo strán sporu znášala svoje náklady na konanie, a to najmä 

v prípade, ak má za to, že neúspešná strana v spore mohla odôvodnene predpokladať porušenie svojich 

práv. Pracovnoprávne spory sú na rozdiel od sporov občianskoprávnych či obchodnoprávnych 

oslobodené od súdnych poplatkov.  

Dĺžka trvania pracovnoprávnych sporov pred švédskymi pracovnými súdmi od podania žaloby 

až po vydanie rozhodnutia spravidla nepresahuje šesť mesiacov, pričom nie je výnimkou, aby sa vo 

výnimočných prípadoch skočili súdne spory v podstatne kratšom čase.  

 

2.1.2 Procesné pravidlá v pracovnoprávnych sporoch v Portugalsku 

Aj Portugalsko, obdobne ako Švédsko, upravuje procesné pravidlá v oblasti riešenia 

pracovnoprávnych sporov prostredníctvom samostatného právneho predpisu – pracovným poriadkom. 

Primárny cieľom osobitnej procesnoprávnej úpravy je sledovanie zásady hospodárnosti a hlavne 

rýchlosti konania. Za týmto účelom sa procesné pravidlá v oblasti riešenia pracovnoprávnych sporov 

zjednodušili v porovnaní s „klasickým“ civilným procesom.  

Prvý stupeň súdnej ochrany v pracovnoprávnych sporoch je reprezentovaný pracovnými súdmi 

(z port. Tribunal do Trabalho), na ktorých rozhoduje samosudca. Ak sú splnené zákonom stanovené 

podmienky pre podanie odvolania, v druhom stupni prejednávajú právne veci sociálne divízie 

druhostupňových súdov, kde pôsobia senáty zložené z troch členov. Hierarchicky najvyššie stojí štvrtá 

divízia portugalského najvyššie súdu, ktorá prejednáva opravné prostriedky proti rozhodnutiu 

druhostupňových súdov, ak ich zákon pripúšťa. Jedná sa tak o kombináciu špeciálneho pracovného 

súdu a sústavy všeobecných súdov, ktoré pre riešenie pracovnoprávnych sporov zriaďujú osobitné 

senáty.  

Významným aspektom portugalskej úpravy je skutočnosť, že súdy sú oprávnené prelomiť starú 

rímsku zásadu iudex ne eat ultra petita partium, čím môžu žalobcovi priznať viac alebo plnenie inej 

povahy ako v žalobnom návrhu žiadal.  

Ďalšou zvláštnosťou je zákonná povinnosť prokuratúry poskytnúť právnu pomoc a zastúpenie 

tým zamestnancov, ktorým nemajú zvoleného právneho zástupcu. Obdobne ako v švédskom modeli, 

portugalský pracovný poriadok priznáva odborom právo vystupovať pred súdmi pri zastupovaní 

svojich členov. 

Žalobcovia sú povinní uhradiť súdny poplatok. To neplatí, ak sú zastúpení prokurátorom alebo 

právnym oddelením zástupcov zamestnancov a súčasne nepresahujú zákonom predpísanú výšku 

príjmu. 
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Dĺžka pracovnoprávnych sporov sa pohybuje v rozmedzí od 12 do 24 mesiacov.  

 

2.1.3 Súdne konanie v pracovnoprávnych sporoch podľa nemeckého práva 

Pre účely vývoja slovenskej právnej úpravy sa pomerne často a štandardne zákonodarca 

inšpiruje zahraničnými právnymi úpravami, primárne práve nemeckou právnou úpravou.  

V podmienkach Nemecka sú pracovnoprávne spory riešené na odlišných základoch v porovnaní 

so slovenskou právnou úpravou. Základom pre postup súdov v pracovnoprávnych veciach je osobitný 

právny predpis „Arbeitsgerichtsgesetz“, ktorým sa ustanovuje osobitná sústava pracovných súdov. Ak 

sa jedná o pracovnoprávny spor predpokladaný osobitným právnym predpisom, majú pracovné súdy 

výlučnú jurisdikciu.  

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že jestvuje duálna procesná úprava v pracovnoprávnych 

sporoch – postup typu „Urteil“  a postup typu „Beschluss“. Zásadným rozdielom v postupe 

konajúceho pracovného súdu je fakt, že v rámci „Urteil“ procesných pravidiel vychádza do popredia 

kontradiktórna funkcia súdneho konania, kedy procesné strany nesú bremeno tvrdenia a dôkazné 

bremeno, kým v rámci postupu „Beschluss“ je úlohou príslušného súdu, aby náležite zistil skutkový 

stav prejednávanej veci. Obdobne sa v slovenskej právnej úprave stretávame s delením na sporovú 

a nesporovú agendu, kedy sa prístup súdu vyznačuje viacerými osobitosťami.   

Procesná pravidlá typu „Urteil“ sú používané pri individuálnych pracovnoprávnych sporoch, t. j. 

sporoch vyplývajúcich z existujúceho pracovnoprávneho vzťahu zahŕňajúc aj spory o existenciu, resp. 

neexistenciu pracovnej zmluvy a iné obdobné pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom. Individuálne pracovnoprávne spory v zásade pokrývajú celú škálu rôznorodých 

žalôb týkajúcich sa pracovnoprávneho vzťahu (od náhrady mzdy cez náhradu škody až po skončenie 

pracovného pomeru).  

Pracovný súdy okrem uvedeného pojednávajú právne veci týkajúce sa zdravotne postihnutých 

zamestnancov pracujúcich v chránených dielňach, dobrovoľníkov a humanitárnych pracovníkov.  

Navyše sa pravidlá súdneho konania pred pracovnými súdmi typu „Urteil“ aplikujú aj na tzv. 

kolektívne pracovnoprávne spory.  

Naproti tomu sa „Beschluss“ postup súdov aplikuje na vzťahy spadajúce pod zákon 

„Betriebsverfassungsgesetz“, ktorý reguluje existenciu a rozsah oprávnení tzv. pracovnej rady 

pôsobiacej u zamestnávateľa. 

Sústava pracovných súdov pozostáva z:  

- Pracovný súd (der Arbeitsgericht) – I. inštancia 

- Krajský pracovný súd (der Landesarbeitsgericht) – II. inštancia 

- Spolkový pracovný súd (der Bundesarbeitsgericht) – finálna inštancia 

Spory pojednávané v rámci prvej inštancie sú rozhodované v senátoch zložených z jedného 

profesionálneho sudcu a dvoch prísediacich z radov zamestnancov a zamestnávateľov. Osobitosťou 
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konania pred prvostupňovým pracovným súdom je predbežné zmierovacie konanie, ktoré prebieha 

pred predsedom senátu bez prítomnosti prísediacich. Cieľom zmierovacieho konania je dosiahnuť 

dohodu medzi stranami sporu a v prípade, ak sa dohoda nedospeje, pripraviť podklady pre riadne 

súdne pojednávanie. Rovnako môže sudca v rámci predbežného zmierovacieho konania rozhodnúť 

tzv. rozsudkom pre zmeškanie.  

Je potrebné zdôrazniť, že právna úprava trov konania v rámci prvého stupňa súdneho konania je 

koncipovaná tak, že v porovnaní so všeobecným občianskym konaním sú trovy konania o poznanie 

nižšie. Neúspešná strana sporu je síce povinná nahradiť trovy konania druhej strane sporu, avšak bez 

trov právneho zastupovania. V „Beschluss“ konaní sa súdne poplatky nehradia a v prípade neúspechu 

v spore teda nedochádza ani k náhrade trov konania úspešného účastníka sporu.  

Neúspešná strana sporu je za splnenia zákonných podmienok oprávnená podať odvolanie voči 

rozhodnutiu prvostupňového pracovného súdu na príslušný krajský pracovný súd. V konaniach typu 

„Urteil“ je možné podať odvolanie za predpokladu, že prvostupňový súd vyslovil súhlas s podaním 

odvolania a v prípadoch, kedy predmet sporu presahuje hodnotu 600,- EUR. Bez ohľadu na hodnotu 

sporu a súhlas pracovného sudu možno podať odvolanie stále vo veci určenia existencie, neexistencie 

alebo skončenia pracovnoprávneho vzťahu. V rámci „Beschluss“ konaní možno podať odvolanie stále, 

a to bez ohľadu na hodnotu sporu alebo udeleného súhlasu prvostupňového súdu. V oboch typoch 

konaní vedených na príslušnom krajskom pracovnom súde avšak musí byť naplnená požiadavka 

právneho zastúpenia strany sporu advokátom alebo zástupcom zamestnávateľských, resp. 

zamestnaneckých organizácii.  

Odvolací súd – krajský pracovný súd prejednáva odvolanie po právnej a skutkovej stránke, na 

základe čoho sú vo všeobecnosti prípustné nové tvrdenia účastníkov konania. Senát odvolacieho súdu 

sa rovnako ako prvostupňový súd skladá z jedného profesionálneho sudcu a dvoch prísediacich. Za 

istých zákonom stanovených podmienok môže byť voči rozhodnutiam odvolacieho súdu v právnych 

otázkach uplatnený opravný prostriedok, o ktorom pojednáva Spolkový pracovný súd. 

Spolkový pracovný súd je jeden z piatich najvyšších súdov Nemecka. Rozhodnutia sú prijímané 

v senátoch zložených z troch profesionálnych sudcov a dvoch prísediacich z radov zástupcov 

zamestnancov a zamestnávateľov. Spolkový pracovný súd rozhoduje o opravnom prostriedku proti 

rozhodnutiam krajských pracovných súdov za predpokladu, že krajský pracovný súd udelil súhlas 

s možnosťou podať opravný prostriedok. Krajský pracovný súd je povinný udeliť súhlas s možnosťou 

podať opravný prostriedok v prípadoch po právnej stránke zásadného významu a v prípadoch, kedy sa 

rozhodnutie krajského pracovného súdu odchyľuje od ustálenej judikatúry Spolkového pracovného 

súdu, resp. v prípadoch týkajúcich sa vád konania. V praxi môže nastať situácia, kedy krajský 

pracovný súd neudelí súhlas s podaním odvolania voči rozhodnutiu odvolacieho súdu, hoci by tak 

v zmysle zákona mal učiniť. Nemecká právna úprava počíta s takouto možnosťou a priznáva 

neúspešnej strane v spore možnosť podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského pracovného 

súdu o neudelení súhlasu s podaním opravného prostriedku.  
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Výnimočne za splnenia špecifických podmienok možno podať opravný prostriedok voči 

rozhodnutiu prvostupňového súdu priamo na Spolkový pracovný súd (ak s tým súhlasia obe strany 

sporu, jedná sa o vec v oblasti pracovného práva zásadného významu, v sporoch vyplývajúcich 

z kolektívnej zmluvy, v sporoch o existenciu kolektívnej, a pod.). 

Celkovo možno systém ochrany v pracovnoprávnych vzťahoch označiť za efektívny, rýchly, 

dostupný a hospodárny. Až cca polovica súdnych konaní vedených na prvom stupni je ukončená do 

troch mesiacov od podania žaloby a cca až 90% z celkového počtu súdnych konaní je ukončených na 

prvom stupni do šiestich mesiacov od podania žaloby. 

 

2.1.4 Belgická právna úprava v pracovnoprávnych sporoch  

Belgická procesná právna úprava v oblasti pracovnoprávnych sporov je založená na 

štandardnom systém občianskeho súdneho konania z roku 1967. Štandardne ako v iných krajinách 

budovaných na princípoch kontinentálneho právneho poriadku nie sú belgické súdy viazané tzv. 

princípom precedensov.  

Vo veciach pracovnoprávnych bola vytvorená samostatná štruktúra pracovnoprávnych súdov. 

V prvom stupni pôsobí pracovný súd (hol. Arbeidsrechtbank, franc. Tribunal du travail, nem. 

Arbeitsgericht), v druhom stupni odvolací pracovný súd (hol. Arbeidshof, franc. Cour du travail, nem. 

Arbeitsgerichtshof). Na najvyššej úrovni absentuje osobitný súd. Jeho činnosť avšak supluje sociálna 

komora kasačného súdu s pôsobnosťou pre celú územie Belgicka. Pracovné súdy sú štandardne 

zložené zo sudcov profesionálov a zo sudcov prísediacich, ktorí reprezentujú laický prvok a zastupujú 

záujmy zamestnancov a zamestnávateľov. V niektorých vybraných súdnych sporoch rozhoduje 

samosudca. 

Pracovné súdnictvo má výhradnú jurisdikciu v zákonom stanovených pracovnoprávnych 

a sociálnych otázkach s výnimkou riešenia kolektívnych pracovnoprávnych sporov.  

Obdobne ako v nemeckej právnej úprave, belgická právna úprava nevyhnutne vyžaduje 

predbežné zmierovacieho konanie za účelom možnosti následného prístupu k pracovnému súdu.   

Významne sa belgická právna úprava odlišuje od všetkých ostatných v texte spomenutých 

právnych úprav, a to existenciou inštitútu prokurátora pre pracovné záležitosti, ktorý pôsobí pri 

každom pracovnom súde v prvom stupni, ako aj pri odvolacích pracovných súdoch. Úloha prokurátora 

spočíva v jeho participácii na súdnom konaní formou ústnych a písomných vyjadrení vo veci. Vo 

vybraných pracovnoprávnych sporoch spadajúcich do kompetencie osobitnej sústavy pracovných 

súdov (prednostne vo veciach sociálneho zabezpečenia) je prokurátor zo zákona povinný sa 

k prejednávanej veci vyjadriť, zatiaľ čo v ostatných veciach je využitie tejto možnosti na jeho uvážení.   
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2.1.5 Pracovnoprávne spory podľa litovského práva  

V prvom rade je potrebné poznamenať, že Litva nemá zriadené osobitné pracovné súdy, t. j. 

pracovnoprávne spory sú prejednávané všeobecnou sústavou súdov, a to tak individuálne, ako aj 

kolektívne pracovnoprávne spory.  

Od roku 2013 musia byť individuálne pracovnoprávne spory obligatórne posudzované 

komisiami pre pracovnoprávne spory, ktoré boli zriadené v rámci štruktúr pracovných inšpektorátov. 

Výnimkou z toho pravidla predstavujú spory o určenie neplatnosti skončenia pracovnoprávneho 

vzťahu a niektoré iné zákonom ustanovené spory. Výsledkom činnosti komisie je rozhodnutie, ktoré je 

stranami sporu buď akceptované a následne vymáhateľné, alebo sa niektorá zo strán obráti v lehote 

jedného mesiaca na všeobecný súd.  

V konaniach na súde sú zamestnanci oslobodení od platenia súdneho poplatku.  

Konanie v pracovnoprávnych veciach sa spravuje všeobecným predpisom o súdnom konaní s 

tým, že občiansky súdny poriadok obsahuje špeciálne ustanovenia vo vzťahu k pracovnoprávnym 

sporom. Ako príklad uvádzame lehotu 60 dní pre rozhodnutie súdov v pracovnoprávnych veciach, 

ktorá je prirodzene vzhľadom na nápad súdov v praxi nerešpektovaná. Súdy nie sú viazané návrhmi 

strán sporu na vykonanie dôkazov, t. j. súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli. 

 

2.1.6 Právny rámec pracovnoprávnych sporov podľa írskeho práva 

Pracovnoprávne spory sú v podmienkach Írska predmetom skúmania viacerých inštitúcii. 

Najstaršiu z inštitúcii reprezentuje pracovný súd (The Labour Court) založený na tripartitnom princípe, 

ktorý nie je a priori právne záväznou ustanovizňou a možno ho skôr označiť za tribunál, než súd. 

Pracovný súd napomáha pri riešení pracovnoprávnych sporov kolektívnej a individuálnej povahy.  

V prvom rade vypočúva strany kolektívneho sporu a vydáva odporúčania, ktoré nie sú právne 

záväzné, avšak vyjadrujú názor pracovného súdu o riešení konkrétneho kolektívneho 

pracovnoprávneho sporu. Zároveň sa predpokladá, že účastníci sporu sa budú vážne zaoberať 

odporúčaniami pracovného súdu a pristúpia k urovnaniu. V ostatných prípadoch regulovaných 

osobitnými predpismi pracovný súd vydáva aj záväzné rozhodnutia. 

Ďalšia inštancia „pracovného súdnictva“ je reprezentovaná pracovným odvolacím tribunálom 

(The Employment Appeals Tribunal), ktorý pojednáva o pracovnoprávnych sporoch regulovaných 

spolu 19 rôznymi právnymi predpismi. Pracovný odvolací tribunál obdobne nemožno charakterizovať 

ako rýdzo justičnú inštitúciu, nakoľko poskytuje skôr neformálnu a rýchlu procesnú ochranu práv 

dotknutých účastníkov sporu. Rozhodnutia tohto odvolacieho súdu sú avšak pre strany sporu právne 

záväzné. Na rozdiel od pracovných súdov nie je predmetom činnosti pracovného odvolacieho 

tribunálu pojednávať o kolektívnych pracovnoprávnych sporoch.  

Významnú úlohu na poli prevencie pred vznikom pracovnoprávnych sporov a ich prípadného 

urovnania zohráva komisia pre pracovnoprávne záležitosti (The Labour Relations Commission). 
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Komisia poskytuje širokú škálu služieb na podporu efektívneho riešenia sporov na pracovisku, ako aj 

k zabezpečeniu stabilných a prosperujúcich pracovnoprávnych vzťahov. Komisia poskytuje 

zamestnancom a zamestnávateľom bezplatnú poradenskú službu za účelom vyriešenia 

pracovnoprávnych sporov. Rovnako sa komisia podieľa na podpore a zlepšovaní pracovných 

podmienok.  

Osobitne sa problematikou diskriminácie aj v pracovnoprávnych vzťahoch zaoberá pomerne 

novo etablovaný „The Equality Tribunal“. V podmienkach Írska pôsobí ešte viacero inštitúcii, ktorá 

doplnkovo napomáhajú riešeniu pracovnoprávnych sporov.  

Vzhľadom na uplatňovanie anglosaského modelu v Írsku možno konštatovať, že vyššie opísaný 

model riešenia pracovnoprávnych sporov korešponduje s modelmi uplatňovanými v iných krajinách 

budovaných na rovnakom modeli – zodpovednosť za riešenie pracovnoprávnych sporov je rozptýlená 

medzi viacero rôznorodých inštitúcii. 

 

2.1.7 Riešenie pracovnoprávnych sporov v Anglicku, Walse, Severnom Írsku a 

Škótsku 

Po formálne stránke v Spojenom kráľovstve neexistuje osobitná sústava pracovného súdnictva. 

Pracovnoprávne spory sú riešené buď na pôde najvyššieho súdu (High court) alebo na pôde 

pracovných tribunálov.  

Práve pracovné tribunály reprezentujú základnú organizáciu zaoberajúcu sa riešením 

pracovnoprávnych sporov. Pracovné tribunály sú spravidla tvorené kvalifikovaným sudcom a dvoma 

prísediacimi, opäť z radov zástupcom zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí sú avšak volení 

nezávislým orgánom. Prísediaci by mali disponovať náležitou praxou alebo znalosťami z oblasti 

pracovného práva. Prísediaci sú za túto činnosť riadne odmeňovaní. Proti rozhodnutiu pracovných 

súdov je možné podať odvolanie na Pracovný odvolací tribunál (the Employment Appeal Tribunal), 

ktorý je rovnako budovaný na tripartitnom princípe a následne môže byť dotknutý spor predmetom 

oboch inštancií všeobecného odvolacieho súdnictva.  

Pracovné tribunály prednostne prejednávajú individuálne pracovnoprávne spory, kým 

kolektívne pracovnoprávne spory sú predmetom rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu. Niektoré 

vybrané individuálne pracovnoprávne spory sú rozhodované v rámci pracovných tribunálov pred 

samosudcom.  

Procesný postup pracovných tribunálov je orientovaný na rýchlosť, hospodárnosť a dostupnosť 

takéhoto konania: 

- prostredníctvom inštitútu predbežného prejednania žaloby,  

- sudca motivuje strany sporu k mimosúdnemu urovnaniu,  

- žaloba a následné vyjadrenia sú podávané na predpísaných formulároch, 

- konanie nie je spoplatnené, 
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- strany sporu bývajú zriedkavo zastúpené právnikom, a pod. 

Výsledkom konania je spravidla uloženie náhrady škody, ktorá sa pohybuje radovo v desiatkach 

tisíc libier za súčasne stanovenej maximálnej výšky náhrady škody s výnimkou diskriminačných 

sporov. 

 

2.1.8 Súdne konanie v pracovnoprávnych sporoch podľa thajského práva 

Obdobne ako v právnych poriadkoch krajín vyššie uvedených, aj v Thajsku sa procesné pravidlá 

riešenia pracovnoprávnych sporov spravujú ustanoveniami osobitného právneho predpisu – Act on the 

Establishment of and Procedure for Labor Court, B.E. 2522 (1979).  

Spoločnou a významnou črtou takmer všetkých uvedených právnych poriadkov je skutočnosť, 

že osobitné právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych sporov zakladajú právomoc osobitných 

pracovných súdov. V podmienkach Thajska ide konkrétne o provinciálne, regionálne a centrálny 

pracovný súd, v ktorých pôsobia popri profesionálnych sudcoch aj prísediaci – laici reprezentujúci 

záujmy zamestnávateľov a laici reprezentujúci záujmy zamestnancov, stále v rovnakom počte.  

Pracovné súdy obligatórne na začiatku každého súdneho konania vedú strany sporu k zmieru. V 

prípade, ak sa nedohodnú, súd pokračuje v konaní.  

Ak sa navrhovateľ, ktorého súd považuje za potrebné v spore vypočuť, nedostaví v termíne 

predvolania na súd bez ospravedlnenia, súd má za to, že navrhovateľ nemá úmysel v spore pokračovať 

a toto konanie vylúči z termínov pojednávaní. Ak sa takéhoto konania dopustí odporca, súd môže 

pokračovať v konaní a rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti. Ak sa navrhovateľ alebo odporca do 

siedmych dní pred súdom ospravedlnia a uvedú oprávnený dôvod svojej neúčasti, súd vytýči nový 

termín pojednávania.  

Pracovné súdy nie sú viazané zásadou prejednacou, čím môžu získavať dôkazy aj z vlastnej 

iniciatívy, ktoré neboli navrhnuté žiadnou zo strán sporu.  

Pracovné súdy sú v zásade viazané žalobným petitom, okrem prípadu ak sa súd domnieva, že v 

záujme spravodlivosti pre obe strany je nevyhnutné prekročiť návrh žalobcu.    

Možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu pracovných súdov je obmedzená, a to iba na 

prípady právnych otázok. Nesprávne alebo nedostatočne zistený skutkový stav nezakladá dôvod pre 

podanie odvolania.   

Všetky podania a procesné úkony sú oslobodené od súdnych poplatkov. 

 

2.1.9 Zhrnutie 

Pri skúmaní právnych úprav vybraných krajín sveta v oblasti procesnej úpravy riešenia 

pracovných sporov možno vnímať určité spoločné znaky, ktoré sa viac či menej zhodujú, a to aj 

napriek tomu, že skúmaniu boli podrobené právne úpravy z rôznych geopolitických oblastí s 

rozdielnou právnou kultúrou.  
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Základnou spoločnou črtou je fakt, že v každej vybranej krajine (s výnimkou Litvy) je v oblasti 

pracovných sporov daná právomoc osobitných pracovných súdov, resp. senátov v podmienkach 

Portugalska. V prípade Švédska, Nemecka, Belgicka a Thajska akcentuje laický prvok v podobe 

prísediacich zastupujúcich záujmy tak zamestnávateľov ako aj zamestnancov. 

 V každom zvolenom právnom režime zohrávajú významnú úlohu odbory, ktoré sú oprávnené 

zastupovať záujmy svojich členov, resp. bývalých členov.  

 Ďalším spoločným znakom je možnosť pracovných súdov v niektorých prípadoch prisúdiť 

žalobcom viac, resp. prisúdiť iné plnenie, ako vyplývalo zo žalobného petitu. Zaujímavosťou je 

prelomenie prejednacej zásady v podmienkach thajskej právnej úpravy, ako aj oslobodenie od súdnych 

poplatkov, čo je príznačné aj pre švédsku právnu úpravu. Osobitne zaujímavým spôsobom je 

regulovaná náhrada trov súdneho konania v nemeckej právnej úprave, nakoľko trovy konania 

dosahujú radovo hodnotu od 10 do 500 EUR s tým, že strany sporu si nenahrádzajú trovy právneho 

zastúpenia.  

Za významnú črtu zvolených právnych úprav považujeme rozdielne formy právneho 

obmedzenia podať odvolanie. V švédskom pracovnom práve procesnom nie je odvolanie proti 

rozhodnutiam pracovných súdov vôbec prípustné. V podmienkach Portugalska, Nemecka a Thajska je 

táto možnosť zákonom obmedzená. 

Zvlášť pozoruhodným prvkom právnej úpravy Belgicka je zavedenie inštitútu prokurátora v 

pracovnoprávnych sporoch, čím akcentuje verejný záujem na spravodlivom usporiadaní 

pracovnoprávnych vzťahov pri realizácii základného práva na prácu. 

Prirodzene, právne úpravy Írska a Spojeného kráľovstva obsahujú zásadnejšie rozdiely, čo je 

dané anglosaským smerovaním oboch právnych kultúr.  

V ďalšom texte bude možné zhodnotiť, nakoľko sa slovenský zákonodarca inšpiroval možno aj 

niektorými z horeuvedených právnych úprav vybraných krajín sveta. 

 

2.2 Právna úprava riešenia pracovnoprávnych sporov v Slovenskej republike do 

30.6.2016 

2.2.1 Všeobecne k riešeniu pracovnoprávnych sporov 

Pracovné súdnictvo malo z historicko-právneho hľadiska na území bývalého Československa 

dlhú tradíciu, čo sa odzrkadľovalo nielen v kvalite súdnych rozhodnutí, ale koniec-koncov aj v 

samotnom pocite vymožiteľnosti práva z pohľadu zamestnancov, aj keď v obmedzenej miere, nakoľko 

vtedajší politický systém zamestnancom svojou „neflexibilitou“ nedával zamestnancom taký veľký 

priestor na ochranu svojich práv. 

„Riešenie pracovnoprávnych sporov nebolo vždy v pôsobnosti všeobecného súdnictva (tak ako 

to je v súčasnosti) ale v pôsobnosti špeciálnych pracovných súdov, ktorých personálne obsadenie a 

vecná pôsobnosť boli zamerané na pracovné spory.“  
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Aj napriek vyššie uvedenému, sa však po roku 1989 pracovné súdy, či už na národnej, 

regionálnej, alebo fabrikovej úrovni úplne vytratili z právneho poriadku, a kauzálna príslušnosť 

riešenia pracovnoprávnych sporov prešla pod všeobecné súdnictvo, pričom prvostupňovým súdom 

boli okresné súdy, ktoré boli všeobecné, a sudcovia, ktorí mali riešiť pracovno-právne spory nijako 

neboli profesne špecializovaný na pracovné právo. Práve takéto, na prvý pohľad síce systematické 

riešenia, mali podľa môjho názoru za následok, zníženie záujmu účastníkov pracovnoprávnych sporov 

o riešenie ich káuz súdnou cestou, nakoľko následkom nešpecializácie sa sudcov na pracovné právo, 

sa priemerná dĺžka pracovnoprávneho sporu vyšplhala až na cca 15 mesiacov, čo je samozrejme z 

akéhokoľvek pohľadu neúmerne dlho. Takýto spor totižto nielenže stál veľa psychických a fyzických 

síl, ale hlavne bol veľmi drahý z finančného hľadiska. 

Aj preto je podľa názoru grantového kolektívu na Katedre pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte potrebné, aby sa problematika 

riešenia pracovnoprávnych sporov dostala do hľadáčika zákonodarcu, a začali sa riešiť urgentné 

problémy, ktoré s touto problematikou dlhodobo idú ruka v ruke. Za hlavné nedostatky samozrejme 

považujem dlhé trvanie riešenie pracovnoprávnych sporov, čo súvisí najmä s preťaženosťou 

všeobecného súdnictva, ale svoju úlohu na tomto probléme samozrejme zohráva aj nešpecializácia 

sudcov na pracovné právo. 

V zmysle uvedeného je preto asi najlogickejšie zamyslieť sa nad ďalšími možnosťami, ako tento 

neželaný stav riešiť. 

 

2.2.2 Súčasné možnosti riešenia sporov z pracovnoprávnych vzťahov 

Ako sme už uviedli v texte vyššie, tak v súčasnosti je jedinou možnosťou riešenia sporových 

situácií, ktoré vznikli medzi účastníkmi pracovnoprávnych vzťahov, mimo mediácie a sťažnosti 

zamestnanca, obrátiť sa na inštancie všeobecného súdnictva, ktoré pozostáva z okresných, krajských 

súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Tento postup je upravený v právnom predpise starom 

viac než 5O rokov, čo samozrejme neznevažujeme, a ani sa nijako nechceme dotknúť kvality jeho 

obsahu, avšak na margo uvedeného je treba dodať, že zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov, je výsostne všeobecným občianskoprávnym predpisom, upravujúcim v 

zmysle § 7 ods. 1 prioritne prejednávanie a rozhodovanie sporov a iných právnych vecí, ktoré 

vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, 

pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány, pričom okrem vybraných 

osobitných konaní, ktorými sú vo väčšine mimosporové konania, nijakým spôsobom nezohľadňuje a 

neupravuje osobitosti jednotlivých konaní, ktorými sú svojou povahou určite napríklad pracovné alebo 

obchodné, či rodinné spory. Toto konštatovanie sa dotýka nielen úpravy samotného konania, ale 

napríklad aj miestnej, či kauzálnej príslušnosti súdov 1. Stupňa na riešenie týchto osobitých typov 

konaní. Tu totiž neexistuje pochybnosť o tom, že právna úprava pracovnoprávnych vzťahov je osobitá, 
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s množstvom odchýlností, čo si koniec-koncov vyžaduje dostatočne vysokú mieru praktických 

skúseností ale najmä teoretických vedomostí. A práve v tomto okamihu narážame na jeden z 

najzávažnejších problémových okruhov celej problematiky, ktorým je nedostatočný teoretická 

vybavenosť sudcov na súdoch prvého stupňa. Aj tu je však potrebné dodať, že títo sudcovia si za to 

nemôžu sami, ale je to spôsobené tým, že neexistuje na súdoch 1. stupňa zákonná kauzálna 

diferenciácia sudcov, a tým sa vyskytujú aj také situácie, že sudcovia musia neraz prejednávať aj také 

spory, kde nie sú úplne teoreticky najzdatnejší. 

Na tomto mieste sa nám preto natíska otázka, ako tento problém riešiť, a hlavne ktorú, z v 

odborných kruhoch najviac spomínaných možností zvoliť, ako najlepší spôsob riešenia tejto neželanej 

situácie. 

V rámci odborných dišpút, sa totiž najčastejšie spomínajú dve riešenia tejto problematiky, a to 

prijať samostatnú procesnú normu, ktorá bude upravovať a zohľadňovať všetky špecifiká 

hmotnoprávnych predpisov pracovného práva s tým, že subsidiárne sa na ňu bude vzťahovať 

všeobecná procesná norma, alebo ponechať v platnosti a účinnosti súčasný občiansky súdny poriadok, 

ale zaviesť z organizačného hľadiska samostatné senáty na krajských súdoch a najvyššom súde, ktoré 

sa budú špecializovať výsostne na riešenie pracovnoprávnych sporov, a na okresných súdoch zaviesť 

špecializáciu sudcov na pracovnoprávne spory. 

Treťou v poslednom období vo výraznej miere diskutovanou možnosťou je aj tá, že sa príjme 

nová procesná norma všeobecného charakteru, ktorá vo svojich ustanoveniach bude odzrkadľovať a 

upravovať už spomínané špecifiká nielen pracovnoprávnych sporov, ale aj ďalších osobitných typov 

konaní. 

Odpovedať na položenú otázku, že ktorá z možností je pre riešenie načrtnutého problému 

najlepšia, je žiaľ zrejme nemožné bez aplikácie v praxi, a preto veľmi pozitívne hodnotíme 

zákonodarcovu iniciatívu v oblasti rekodifikácie procesného práva civilného v podobe zrušenia 

Občianskeho súdneho poriadku a jeho nahradenia troma navzájom prepojenými predpismi, a to 

Civilným sporovým poriadkom, Civilným nesporovým poriadkom a Správnym súdnym poriadkom, 

ktoré veľmi komplexne upravujú civilný sporový a nesporový proces ako aj správny proces. 

Právny poriadok Slovenskej republiky a jeho procesnoprávna časť ponúkajú účastníkom 

sporových situácií viacero možností, ako sa domôcť svojho práva, resp. ako si vynútiť aby 

sporová strana konala v súlade s právnymi predpismi. Inak to nie je ani v prípade riešenia 

pracovných sporov, keď sa na nich aplikujú výlučne ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. 

občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“). Samozrejme 

hovoríme o sporovej agende, kde neexistuje možnosť zmierlivého výsledku, prospešného pre 

obe strany sporu. V takom prípade totiž právny poriadok ponúka aj iné možnosti, najmä 

riešenie sporov prostredníctvom mediácie v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“). 
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OSP je procesným normatívnym predpisom, ktorý vo svojich ustanoveniach upravuje 

nielen priebeh sporových a nesporových konaní, ale rieši aj otázku príslušnosti (vecná, 

miestna, osobná) súdnych inštancií. Z organizačného hľadiska pracovnoprávne spory 

v súčasnosti, na rozdiel od obdobia do roku 1949, spadajú do pôsobnosti všeobecného 

súdnictva v zmysle ich hierarchického usporiadania (Okresný súd – Krajský súd – Najvyšší 

súd Slovenskej republiky). OSP a ani iný hmotnoprávny ani procesnoprávny predpis nerieši 

otázky osobitnej vecnej pôsobnosti súdnych inštancií vo veciach pracovnoprávnej sporovej 

agendy. Aj napriek nesmierne významnej úlohe, ktorú pracovné spory majú,100 tak 

v súčasnosti neexistujú súdne inštancie, ktoré by sa svojim vecným zameraním venovali 

riešeniu iba týchto sporov. V praxi sa tak stáva, že na okresnom súde sa pracovná sporová vec 

dostane na vybavenie sudcovi, ktorý sa pracovnému právu profesionálne nevenuje, z čoho 

možno následne vyvodzovať záver, že kvalita súdneho rozhodnutia je nie vždy na želanej 

úrovni, o spokojnosti účastníkov sporu nemôžeme v týchto prípadoch ani hovoriť. Uvedené sa 

samozrejme nedotýka len pracovných sporov, ale aj ostatných sporov. 

Jednou z alternatívnych možností riešenie sporov v pracovnom práve súčasnosti, je ako 

sme už spomínali aj mediácia, ktorej využitie ale funguje na fakultatívnej (dobrovoľnej) báze, 

čo znamená, že v prípade, že účastníci sporu nemajú záujem o zmierlivé riešenie sporu, tak 

títo k takémuto riešeniu nemôžu byť ani nútení. 

Mediáciou sa rozumie inštitút, prostredníctvom ktorého sa mimosúdnou cestou riešia 

konflikty v najrôznejších oblastiach spoločenského života. Význam pojmu mediácia spočíva 

v zásahu tretej strany do sporu, resp. konfliktnej situácie medzi dvoma zainteresovanými 

stranami. Mediácia je sprostredkovanie riešenia konfliktných a problémových situácií, ktorým 

sa uľahčuje komunikácia a vzájomné pochopenie, a predovšetkým sa zameriava na vytvorenie 

priaznivej atmosféry, v ktorej bude príležitosť obojstranne hľadať možnosti riešenia. 

V zmysle zákona o mediácii je prostredníctvom mediácie možné riešiť spory, ktoré 

vznikajú z  

1) občianskoprávnych vzťahov,  

2) rodinnoprávnych vzťahov,  

3) obchodných záväzkových vzťahov a  

4) pracovnoprávnych vzťahov. 

                                                 
100 Neľahká ekonomická a sociálna situácia účastníkov sporu (najmä zamestnancov). 
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Výsledok mediácie by mal vyústiť do dosiahnutia stranami sformulovanej mediačnej 

dohody, ktorá by mala na rozdiel od súdnych rozhodnutí znamenať dohodu sporných strán, 

pričom ani jedna zo strán nie je porazenou.  

Mediácia v pracovnoprávnych vzťahoch sa používa na riešenie konfliktov medzi 

zamestnávateľom a zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia podniku. Mediáciou je 

možné riešiť peňažné spory, ale aj spory nepeňažné, ktorých podstata tkvie napr. 

v nespokojnosti zamestnancov s pracovnými podmienkami, nedostatočnou sociálnou 

starostlivosťou zamestnávateľa o zamestnancov, ako aj spory vzniknuté z kolektívnych 

zmlúv. Mediácia sa používa napríklad aj pri vyjednávaní o podmienkach kolektívnych zmlúv. 

Samozrejme, že právny poriadok poskytuje oveľa väčšie množstvo možných spôsobov 

riešenia sporových situácií medzi účastníkmi pracovnoprávnych vzťahov, avšak tu však 

hovoríme skôr o tzv. vnútropodnikových (sťažnosť, ktorá sa riadi pravidlami v súlade s § 13 

ZP) alebo skôr o administratívnoprávnych možnostiach (podnet na inšpektorát práce v súlade 

so zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 

 

 

Použitá literatúra 

. 

1. KOSTEČKA, J. Pracovní soudnictví – ano, či ne? Právník, Roč. 134, č. 4 (1995), s. 370-390, 

ISSN 0231-6625 

2. PELIKÁN, M.: Prvorepublikové pracovní soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 7, 

č. 1 (1999), s. 77-81. ISSN 1210-9126. 

3. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

4. Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. 

5. Act on the Establishment of and Procedure for Labor Court, B.E. 2522 (1979). 

6. Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister (angl. The Labour Disputes (Judicial Procedure) 

Act, SFS 1974:371). 

7. Internetový prameň www.eurofound.europa.eu. 

8. Internetový prameň www.government.se. 

9. Internetový prameň www.arbetsdomstolen.se. 

10. Internetový prameň www.workplacerelations.ie. 

11. Internetový prameň www.ilo.org. 

12. Internetový prameň www.industriall-europe.eu. 

13. Internetový prameň www.ealcj.org. 

14. Internetový prameň www.bundesarbeitsgericht.de. 

http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.government.se/
http://www.arbetsdomstolen.se/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.ilo.org/
http://www.industriall-europe.eu/
http://www.ealcj.org/


3 AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA PRACOVNOPRÁVNYCH SPOROV 

PO ÚČINNOSTI CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU 

 

3.1 Úvod 

Zabezpečovanie realizácie ústavného práva na prácu101 je dynamický proces, pri ktorom 

vstupujú do vzájomných vzťahov nositelia subjektívnych práv a právnych povinnosti všeobecne 

ustanovených a regulovaných normami pracovného práva. V prípade týchto - pracovnoprávnych - 

vzťahov ide o záväzkové vzťahy, v ktorých jeden subjekt pre druhého vykonáva nesamostatnú prácu 

za odmenu. Okrem tejto majetkovej zložky do popredia vystupuje osobný prvok.102 Pracovnoprávne 

vzťahy obsahovo prekračujú zmluvný základ a sú zložitejšie, pretože ich netvorí len jedna dvojica 

práv a povinností pozostávajúca z klasickej konštrukcie dare - facere - ommitere - pati.103 Veriteľsko-

dlžnícke postavenie zamestnávateľa a zamestnanca sa strieda a je ovplyvňované celým radom 

kogentných, resp. relatívne kogentných, noriem, ktoré sa skrz pracovnú zmluvu uvádzajú do života. 

Jednak ide o práva a povinnosti bezprostredne súvisiace s priebehom pracovnej činnosti, jednak o tie 

práva a povinnosti, ktoré sa uskutočňujú mimo samotný pracovný proces.104 Ide teda o 

súkromnoprávne vzťahy, ktoré sa však od iných právnych vzťahov diferencujú špecifickým 

predmetom pracovného práva –> výkonom závislej práce105. 

Vzhľadom na načrtnuté odlišnosti je zamestnanec zo sociálno-ekonomického hľadiska 

považovaný za slabšiu zmluvnú stranu pracovnoprávneho vzťahu. Jeho znevýhodnenie však možno 

chápať aj pri jeho predpokladanej nižšej miere orientácie v právnych záležitostiach.  

 

3.2 Vzťah pracovného práva a procesného práva 

Koncepcia civilného procesu je založená na tom, že by sa nemala prispôsobovať predmetu 

konania. Nemalo by byť teda podstatné, z ktorej hmotnoprávnej oblasti spor vychádza. Pri riešení 

                                                 
101 Čl. 35 ods. 3Ústavy Slovenskej republiky: „Občania majú právo na prácu.“; čl. 26 ods. 3 Listina základných 

práv a slobôd: „Každý má právo získavať prostriedky na svoje životné potreby prácou.“ 
102 V tomto kontexte nemáme na mysli osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa ako definičný znak 

závislej práce, ale celý súbor vzájomných práv a povinností zmluvných subjektov, ako napr. záväzok lojality 

zamestnanca voči zamestnávateľovi, či nekonať proti jeho oprávneným záujmom, a za tieto vedľajšie povinnosti 

zamestnanca plní zamestnávateľ úlohy sociálnej starostlivosti o zamestnanca, vrátane povinnosti chrániť zdravie 

a bezpečnosť zamestnanca pri práci; takýto osobný vzťah je sprevádzaný tiež spektrom súvisiacich osobných 

resp. osobnostných práv zamestnanca, vrátane práv z duševného vlastníctva upravujúcich hmotne i nehmotne 

vyjadrené prejavy osobnosti.  
103 § 494 Občianskeho zákonníka: „Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať 

alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.“ 
104 Napr. zachovávanie mlčanlivosti (§ 81 písm. f/ Zákonníka práce), alebo ochrana obchodného tajomstva 

zamestnávateľa (§ 17 a nasl. Obchodného zákonníka).  
105 § 1 ods. 2 Zákonníka práce: „Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a 

podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho 

mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.“ 
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väzby práva hmotného a procesného vychádzame z premisy, že ich vzájomný pomer je rovnocenný.106 

Hmotné právo nie nadriadené procesnému a procesné právo neslúži právu hmotnému. Vzťah medzi 

nimi je vyvážený a má podobu vzťahu funkčného a systémového, t.j. ide o „vztah dvou systémů, které 

– zjednodušene řečeno – na sebe působí“107. Civilný proces sa v zásade neprispôsobuje predmetu 

sporu tým, že by boli ustanovené samostatné procesné pravidlá pre každý typ sporu. Nie je však 

možné súhlasiť s tvrdením, že „[p]rincip ochrany slabšího, v souladu s nímž požívá subjekt práva s 

výrazně slabším postavením výslovné zvláštní ochrany, ovlivňuje civilní proces zřídkakdy. Projevuje-li 

se princip rovnosti účastníků řízení v povinnosti soudu zajistit všem účastníkům stejné možnosti k 

uplatnění jejich práv, je zřejmé, že každé ustanovení skýtající zvláštní ochranu a postavení jednomu z 

účastníků, by mohlo být narušením tohoto principu“108. Takéto uprednostňovanie formálnej rovnosti 

(rovnosti zbraní) nemôže úplne potlačiť faktické rozdiely subjektov pracovnoprávnych vzťahov 

vyplývajúce z ich rozdielnych možností.  

S dôrazom na ochrannú funkciu civilného práva procesného je potrebné priznať 

zamestnancovi určité dodatočné záruky aj na úrovni procesných práv a kompenzovať tak jeho 

postavenie slabšej zmluvnej strany. Zásada formálnej rovnosti subjektov pracovnoprávnych vzťahov 

neznamená ich absolútnu zhodu. Tá, samozrejme, ani nie je dosiahnuteľná. Každý je individualitou a 

najmä v pracovnom práve rozdiely sú a vždy aj budú existovať. Mocenská asymetria zamestnávateľa a 

zamestnanca sa neprejavuje len počas rozvíjania pracovnoprávneho vzťahu, ale aj vo fáze, kedy dôjde 

k ich vzájomnému sporu. Za účelom naplnenia princípu rovnosti zamestnávateľa a zamestnanca je 

prípustné upraviť procesné pravidlá odchylne tak, aby vhodne dopĺňali základnú osnovu sporového 

konania. 

Vyššie uvedené vyvolalo u zákonodarcu potrebu špeciálnej regulácie, ktorá by mala záujmy 

zamestnanca chrániť lepšie ako všeobecné procesné pravidlá: „Navrhovaná právna úprava reflektuje 

jeden zo základných princípov nového sporového konania, podľa ktorého prísne dopady 

kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce. Odôvodnenosť tohto 

postulátu spočíva v objektívnej hmotnoprávnej i procesnoprávnej nerovnosti určitých subjektov práva, 

ktorú musí súd kompenzovať uplatnením osobitných procesných postupov divergentných od 

všeobecných procesných inštitútov sporového konania, inak by nebol naplnený účel sporového 

konania, ktorým je spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv. V 

zhode s judikatúrou, doktrínou i relevantnou spoločensko – ekonomickou praxou predkladateľ za 

                                                 
106 Tento názor našiel odozvu aj v rozhodovacej činnosti českého ústavného súdu; pozri nález Ústavního soudu 

České republiky, sp. zn.: „Hmotné a procesní právo mají samostatné a také rovnocenné postavení.“ 
107 KNAPP, V.: Úvahy o civilním procesu (Z podnětu Macurovy knihy "Problémy vzájemného vztahu práva 

procesního a hmotného"). Právník. 1994, č. 9-10, s. 813. Viac k funkčným väzbám práva procesného 

a hmotného pozri najmä MACUR, J. Právo procesní a právo hmotné. Brno : MU, 1993. MACUR, J. Problémy 

vzájemného vztahu práva procesního a práva hmotného. Brno : MU, 1993. 

MACUR, J. Občanské právo procesní v systému práva. Brno : UJEP, 1975.. 
108 ŠMEHLÍKOVÁ, R. Princip rovnosti a ochrana slabšího v současné právní úpravě civilního procesu. Právní 

fórum, 2005, č. 3, s. 113. 



70 

 

subjekt hodný takejto procesnej ochrany ustanovil spotrebiteľa v spotrebiteľských procesných 

vzťahoch, zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch.“ 109  

 

3.3 Individuálny pracovnoprávny spor 

Za týmto účelom Civilný sporový poriadok zavádza definíciu individuálneho 

pracovnoprávneho sporu, ktorou „na účely tohto zákona je spor medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov“110. Od 

sporu v právnom význame však musíme odlišovať spor, ktorý je 'bežným' konfliktom názorov či 

záujmov. Takýto konflikt je „přirozený a vyplýva z různeho postavení zaměstnance a zaměstnavatele 

v rámci dělby práce“111. Okrem legálnej definície môžeme pracovnoprávny spor zadefinovať aj 

doktrinálne. V zmysle odbornej literatúry ide o „střet názorů nositelů práv a povinností konkrétního 

pracovněprávního vztahu, kdy alespoň jeden subjekt uplatní ochranu svého subjektívniho práva z 

daného pracovněprávního vztahu předepsanou formou před orgánem, který je oprávněn střet názorů 

projednat a ukončit spor rozhodnutím nebo schválením smíru dosaženého stranami před tímto 

orgánem“112.  

Pod pracovnoprávne spory zaraďuje Civilný sporový poriadok aj antidiskriminačné spory 

vzniknuté na pracovisku, resp. v súvislosti v realizáciou závislej práce v rámci individuálneho 

pracovnoprávneho vzťahu: „Za individuálny pracovnoprávny spor sa považuje aj spor, ktorý vyplýva 

zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisí s individuálnym pracovnoprávnym sporom.“113 

Postavenie zamestnanca ako slabšej (zmluvnej) strany sa predvída a zamestnanec ho nie je 

povinný preukazovať a ani súd ho nemusí overovať pre každé konanie zvlášť, hoci konkrétne 

okolnosti zmluvného vzťahu môžu situovať aj zamestnanca do silnejšej pozície oproti 

zamestnávateľovi; napr. môže ísť o vysoko kvalifikovaného vedúceho zamestnanca, ktorý disponuje 

zásadným vplyvom na riadenie a chod zamestnávateľa.  

V tejto súvislosti je potrebné tiež zdôrazniť, potreba procesnej ochrany zamestnanca nie je 

ničím výnimočná ani na nadnárodnej úrovni. Svedčí o tom aj tzv. nariadenie Brusel I bis114, v ktorom 

sa zavádza jurisdikčná nerovnováha v prospech zamestnanca v rámci riešenia súdnej právomoci pri 

strete procesných národných poriadkov.115 Uvedené nariadenie v oddiele 5 upravuje právomoc vo 

                                                 
109 Dôvodová správa – osobitná časť k návrhu Civilného sporového poriadku, s. 45. Číslo parlamentnej tlače 

1333, šieste volebné obdobie. [online]. www.nrsr.sk, [cit. 29. septembra 2016]  Dostupné na internete < 

http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=408705> 
110 § 316 ods. 1 Civilného sporového poriadku. 
111 GALVAS, M. in GALVAS, M. a kol.: Pracovní právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s. 170. 
112 BĚLINA, M. in BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 4. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 538. 
113 § 316 ods. 2 Civilného sporového poriadku. 
114 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní 

a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. 
115 Recitál 18 nariadenia Brusel I bis o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných 

veciach: „V oblasti poistenia, spotrebiteľských a pracovných zmlúv by slabší účastník mal byť chránený normami 

právomoci, ktoré lepšie chránia jeho záujmy než všeobecné normy.“   

http://www.nrsr.sk/
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veciach individuálnych pracovných zmlúv v závislosti od toho, či je žalobcom zamestnávateľ alebo 

zamestnanec. Medzi členskými štátmi Európskej únie a krajinami Európskeho združenia voľného 

obchodu sa uplatňuje tzv. nový Lugánsky dohovor.116 

 

3.4 Orgány ochrany práv  

Riešenia pracovnoprávnych sporov vychádza z čl. 9 Základných zásad Zákonníka práce: 

„Zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z 

pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. Zamestnávatelia nesmú 

znevýhodňovať a poškodzovať zamestnancov preto, že zamestnanci uplatňujú svoje práva vyplývajúce 

z pracovnoprávnych vzťahov.“ Dopĺňa ho normatívne ustanovenie § 14 Zákonníka práce, podľa 

ktorého „[s]pory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov 

prejednávajú a rozhodujú súdy“.  

Ochranu ohrozeným alebo porušeným právam zamestnanca alebo zamestnávateľa z 

konkrétneho individuálneho pracovnoprávneho vzťahu poskytujú nestranné orgány, ktoré sú 

kompetentné spor prejednať a ukončiť. Najčastejšie pôjde o súd, alebo iné právnoochranné orgány, 

ktorých poslanie a úlohy so súdmi úzko súvisia. V prípade alternatívnej arbitrality individuálnych 

pracovnoprávnych sporov je v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy vylúčené rozhodovať spory o 

nároky z pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom v rozhodcovskom 

konaní bez ohľadu na existenciu rozhodcovskej zmluvy.  

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní bol prijatý neskôr ako Zákonník práce, preto 

§ 14 Zákonníka práce neodkazuje na súdy rozhodcovské. Podriadenie pracovnoprávnych sporov pod 

zákon o rozhodcovskom konaní nie je možné ani vysledovať ani z úmyslu zákonodarcu. Prekážkou je 

predmet zákona o rozhodcovskom konaní, ktorý vyslovene zmieňuje iba obchodnoprávne a 

občianskoprávne vzťahy.117 Okrem toho rozhodcovské konanie sa vyvinulo pre riešenia sporov z 

obchodnoprávnych vzťahov, v ktorých sú obe zmluvné strany profesionálmi s podobnou 

vyjednávacou pozíciou. Napriek tomu, že arbitráž v súčasnosti už prekračuje svoje pôvodné poslanie, 

pracovnoprávny vzťah stále ostáva typickým predstaviteľom vzťahov, v ktorých je jedna zo strán 

výrazne silnejším subjektom. Zamestnanec ako slabšia zmluvná strana sa nachádza v ekonomicky a 

právne úplne odlišnom postavení, ktoré mu nedáva možnosť v plnej miere disponovať s hmotnými i 

procesnými právami.  

Jediným prípustným alternatívnym prostriedkom ochrany subjektívnych práv ostáva mediácia, 

ktorá vo všeobecnosti predstavuje mimosúdnu činnosť. Osoby zúčastnené na mediácii pomocou 

mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Zákon č. 

                                                 
116 Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach z 30. októbra 

2007. 
117 § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní: „Tento zákon upravuje rozhodovanie 

sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je 

miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike.“ 
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420/2004 Z. z. o mediácií sa explicitne vzťahuje aj na spory, ktoré vznikajú z pracovnoprávnych 

vzťahov bez ohľadu či sú peňažnej alebo nepeňažnej povahy.118 Predpokladom takéhoto postupu je 

uzatvorenie písomnej dohody o riešení sporu mediáciou medzi zamestnancom a zamestnávateľom o 

tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom 

vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou. Za dohodu o riešení sporu 

mediáciou sa považuje aj písomná dohoda o začatí mediácie, v ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii 

dohodnú s mediátorom na mediácii konkrétneho sporu. V takomto prípade pravosť podpisov osôb 

zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená. Mediátor, ktorým môže 

byť každá fyzická osoba zapísaná do registri mediátorov, je nestranný orgán pomáhajúci nájsť stranám 

sporu vhodný kompromis, na rozdiel od súdu, ktorý medzi stranami nachádza právo. Využitie 

mediácie je fakultatívne, čo znamená, že strany konfliktu sporu sa ju dobrovoľne podvoľujú podstúpiť. 

Výsledkom je písomná dohoda o mediácii, ktorá je pre zúčastnené osoby záväzná. Dohoda však 

nepredstavuje exekučný titul okrem prípadov, ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo 

schválená ako zmier pred súdom. 

 

3.5 Odklony od všeobecnej úpravy 

K ochrane subjektívnych práv zamestnancov slúži aj viacero odklonov od generálnej úpravy, 

keďže osobitne príslušné súdy obligatórne prihliadajú na istú hmotnoprávnu i procesnú nerovnováhu 

strán sporu, čo je zakotvené priamo vo výkladových pravidlách obsiahnutých v úvode Civilného 

sporového poriadku: „Strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere 

možností uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak 

povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene 

nerovnovážne postavenie strán sporu.“119 

K naplneniu proklamovaného účelu, ktorým je spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo 

ohrozených subjektívnych práv zamestnancov, slúžia viaceré záruky, ktoré by mali zrýchliť a 

skvalitniť prácu orgánov súdnej ochrany. Pri výnimkách, ktoré modifikujú všeobecné sporové 

konanie, je nevyhnutné, aby zákonodarca dodržal podmienky princípu proporcionality. Sledovaný cieľ 

- vyrovnanie asymetrického postavenia - je legitímny. Zvolené prostriedky však musia byť vhodné, 

nevyhnutné a primerané svojmu zámeru. V neposlednom rade musí byť rešpektovaná minimalizácia 

zásahov do práv a oprávnených záujmov druhej strany. 

 

                                                 
118 § 1 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií: „Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z 

občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych 

vzťahov. Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem 

tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa 

osobitných predpisov spravuje, nakladať.“ 
119 Čl. 6 ods. 1 Civilného sporového poriadku. 
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3.5.1 Osobitná príslušnosť súdov v individuálnych pracovnoprávnych sporoch 

Ako už bolo uvedené, civilný sporový poriadok modifikuje štandardné pravidlá v prospech 

zamestnanca. Univerzálne procesné normy sú doplnené o niekoľko samostatných ustanovení. 

Významnou novinkou je organizácia súdnictva v rámci príslušnosti súdov. Tou rozumieme „oprávnění 

a povinnost orgánu vyvíjet činnost, popř. řešit určitý konkrétní případ“120, ktorý patrí do jeho 

právomoci. V procesnej teórii rozlišujeme niekoľko druhov súdnej príslušnosti: vecná, miestna, 

funkčná.121 K nim sa pridáva aj zvlášť vymedzená príslušnosť na základe kritéria ratione causae, kedy 

veci určitého druhu prejednávajú a rozhodujú taxatívne určené súdy v rámci existujúcej všeobecnej 

sústavy súdov.122 Takto určená príslušnosť neoddeliteľne súvisí s  príslušnosťou miestnou, ktorú aj 

priamo ovplyvňuje. Podľa niektorých autorov ide o dokonca o akési nahradenie pravidiel miestnej 

príslušnosti.123  

Špecializované súdy sa slovenskom civilnom procese využívajú už dlhšie124 a ide o bežný 

postup v rámci sústavy všeobecných súdov s čím nemá problém ani Ústavný súd Slovenskej 

republiky.125 Početnosť prípadov kauzálnej príslušnosti narástla s prijatím nového kódexu, ktorého 

systematizácia sčasti reflektuje spory s ochranou slabšej strany126 a sčasti zohľadňuje typové osobitosti 

určitých sporov127. Podľa predkladateľa „nová právna úprava súdnej príslušnosti bude rozšírená o 

tento inštitút, ktorý doteraz používala iba právna veda. Isté náznaky kauzálnej príslušnosti obsahuje 

zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky. Nová právna úprava 

jednotne upraví otázky kauzálnej príslušnosti. Vzhľadom na zefektívnenie súdnictva je totiž 

nevyhnutná špecializácia súdov v určitých taxatívne stanovených veciach, o ktorých budú rozhodovať 

                                                 
120 SCHELLEOVÁ, I.: Český civilní proces. Praha: Linde. 1997, s. 171.  
121 Bližšie pozri FICOVÁ, S. – ŠTEVČEK, M. a kol. Občianske súdne konanie. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 86. 
122 K historicko-filozofickému pohľadu pozri ŠTEVČEK, M.: K problematike tzv. kauzálnej príslušnosti 

niektorých slovenských súdov. In: Justičná revue. 2009, č. 6-7, s. 852-860. 
123 Napr. HRNČIAR, D.: Kauzálna príslušnosť súdov. In: Justičná revue. 2006, č. 11, s. 1713-1718. 
124 Pozri zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 

Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ktorého účinnosť skončila 30. júna 2016. 
125 Nález Ústavného súdu Slovenskej Republiky, sp. zn. PL. ÚS 17/08-238: „Existencia a činnosť takýchto 

súdnych orgánov podľa tvrdenia národnej rady dosiaľ nebola a ani nie je predmetom pochybnosti alebo sporu z 

hľadiska ich súladu s ústavným poriadkom Slovenskej republiky. Vytváranie všeobecných súdov so 

špecializovanou agendou je aj podľa ústavného súdu prvkom zlučiteľným s organizáciou súdnej moci v 

demokratickom a právnom štáte. V právnom poriadku Slovenskej republiky sú v rámci všeobecného súdnictva 

ako súdy so špecializovanou agendou vytvorené napr. konkurzné a vyrovnacie súdy (§ 9 zákona č. 371/2004 Z. 

z.), zmenkové a šekové súdy (§ 10 zákona č. 371/2004 Z. z.), súdy s agendou priemyselnoprávnej ochrany (§ 11 

zákona č. 371/2004 Z. z.), súd s agendou ochrany práv z hospodárskej súťaže (§ 12 zákona č. 371/2004 Z. z.), 

súd s agendou burzových obchodov (§ 13 zákona č. 371/2004 Z. z.) či súdy s azylovou agendou (§ 14 zákona č. 

371/2004 Z. z.).“ 
126 Spory pracovnoprávne a z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach. 
127 V sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania, spory zmenkové a šekové, z priemyselného vlastníctva, z 

hospodárskej súťaže, týkajúcich sa rozhodcovského konania, z burzových obchodov, určenia neplatnosti zmluvy, 

koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu, o náhradu jadrovej škody, z 

nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch. 
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vopred individuálne určené súdy“128. V tomto kontexte však nemožno opomenúť staršiu kritiku 

kauzálnej príslušnosti, ku ktorej však legislatívny zámer nezaujal žiadne stanovisko.129   

Jednou z agend, ktorá bola odobratá všetkým 54 prvoinštančným súdom, sú individuálne 

pracovnoprávne spory. Práve tento krok vzbudil najväčšie ohlasy v odbornej komunite, ktorá inak 

prijala ostatné zmeny v riešení pracovnoprávnych sporov pomerne s pokojom. Tieto spory boli 

zverené vytypovaným súdom, ktoré však naďalej ostávajú súčasťou súdnej sústavy, a teda nejde 

o zriaďovanie špeciálneho pracovného súdnictva. Dôležitosť príslušnosti ako odstrániteľnej procesnej 

podmienky predstavuje aj skutočnosť, že na ňu súd prihliada ex offo počas trvania sporu.130 V zmysle 

§ 23 CSP je na konanie príslušný nasledovný oktet: 

 

 Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave, 

 Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave, 

 Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne131, 

 Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre, 

 Okresný súd Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline, 

 Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, 

 Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove, 

 Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach. 

 

                                                 
128 Schválené znenie legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného. Dostupné na internete: 

https://www.justice.gov.sk/Dokumenty/Nase_sluzby/schvalene%20znenie%20LZ.pdf. 
129 „[P]ovažujem za vhodné uviesť, že kauzálna príslušnosť súdov sa v právnych poriadkoch okolitých štátov 

spravidla objavuje len výnimočne, čo osobne považujem za prínosný faktor, najmä vzhľadom na prehľadnosť 

systematiky civilného konania súdneho.“ JAKUBOVIČ, D.: Kauzálna príslušnosť slovenských súdov v 

kazuistickej interakcii. In: Bulletin slovenskej advokácie. 12/2009, s. 25. 
130 § 40 Civilného sporového poriadku. „Súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a 

funkčnú príslušnosť počas celého konania.“ 
131 Pôvodne bol navrhnutý Okresný súd Prievidza, ktorý bol zmenený po pripomienke Ústavnoprávneho výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky. 
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Pri pohľade na mapu Slovenska sa, prirodzene, treba pýtať prečo práve tieto súdy a nie iné? 

Akýsi návod môžeme nájsť v dôvodovej správe: „[u]stanovením o kauzálnej príslušnosti v 

pracovnoprávnych sporoch mal predkladateľ cieľ vytvoriť podmienku na špecializáciu v tomto type 

agendy. Pri určovaní okresných súdov v sídle kraja bral predkladateľ do úvahy najmä štatistiku 

nápadu na jednotlivé súdy, dopravnú infraštruktúru a dostupnosť súdu“132.  

Ide však o veľmi stručnú odpoveď, ktorú nepovažujeme za presvedčivú s poukazom na 

podstatu sporov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Predovšetkým pri otázke platnosti 

skončenia pracovného pomeru často hrozí zamestnancovi riziko, že sa ocitne v zlej sociálnej situácii, 

s ktorou úzko súvisí výpadok príjmu, problémy s nájdením si novej práce a v neposlednom rade 

odkázanosť na pomoc štátu. Vtedy sa dostupnosť orgánu ochrany práv stáva pre neho životne 

dôležitou.133 Ak je súd ďaleko, môže to pôsobiť odradzujúco na podanie žaloby.  

                                                 
132 Dôvodová správa – osobitná časť k návrhu Civilného sporového poriadku, s. 8. Číslo parlamentnej tlače 

1333, šieste volebné obdobie. [online]. www.nrsr.sk, [cit. 29. septembra 2016]  Dostupné na internete: 

<http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=408705>. 
133 Význam predmetu sporu ostatne vyzdvihuje aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý opakovane upozorňuje, 

že niektoré druhy konania majú pre sporové strany väčší význam než iné. Dlhodobo zaraďuje medzi ne inter alia 

aj pracovnoprávne spory, ktoré negatívne zaťažujú najmä zamestnanca. Pozri napr. rozhodnutie vo veci 

Vocaturo v. Taliansko, č. 11891/85, bod 17: „pracovný spor si svojou povahou všeobecne žiada rýchle 

rozhodnutie“ ; Ruotolo v. Taliansko, č. 12460/86, bod 17: „súd zdôrazňuje, že v pracovných sporoch sa vyžaduje 

osobitná starostlivosť“; alebo Jírů v. Česká republika, č. 65195/01, bod 47: „súd tiež sa upozorňuje, že 

mimoriadnu pozornosť treba venovať pracovnoprávnym sporom, vrátane sporov o právach zamestnancov na ich 

mzdu alebo výhod poskytovaných namiesto peňažnej odmeny“ . 

V slovenskom právnom poriadku, a to ani v Občianskom súdnom poriadku, síce formálne neexistuje účinný 

právny nástroj na obranu proti prieťahom v konaní pred súdmi, avšak Dohovor o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd zaväzuje zmluvné štáty, bez ohľadu na potrebné náklady, organizovať svoje právne a justičné 

systémy takým spôsobom, aby orgány súdnej ochrany boli schopné zaručiť každému právo na rozhodnutie o 

http://www.nrsr.sk/
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Musíme teda uvažovať primárne v zemepisných reáliách, či kauzálna príslušnosť bola 

nastavená ideálne. Napríklad pri veľkosti Prešovského kraja určite nie je okresný súd v Poprade 

zvolený najvhodnejšie, a to najmä z dôvodu, že jeho okrajové okresy ako sú Medzilaborce, Snina, či 

Humenné sú od Popradu vzdialené aj niekoľko stoviek kilometrov.134 

Obdobná kritika zaznieva aj zo sudcovského stavu, ktorý je inak zdržanlivý v komentovaní 

systémových zmien v justícií na verejnosti. Okrem negatívneho postoja podpredsedu Krajského súdu 

v Bratislave JUDr. Borisa Tótha, ktorý zaznel na prednáške k Civilnému sporovému poriadku pre 

advokátov v Trenčíne dňa 16. mája 2016, s výberom finálnej osmičky nesúhlasí ani jeho kolega 

Michal Novotný: „Čo však udrie do očí (a niekedy aj do čela), je nová úprava § 23. Kto sa niekedy 

pozrel na mapu Slovenska, musí ho zaujať skutočné geografické kúzlenie pri výbere súdov v 

pracovnoprávnych veciach. Ako by nepostačovalo, že v prípade niektorých krajov sú už samotné 

krajské centrá slabo dostupné (napr. Trnava z Dunajskej Stredy, Trenčín z Partizánskeho, Banská 

Bystrica z Revúcej), súdy v pracovnoprávnych veciach boli zrejme vyberané podľa hesla 'čím horšie, 

tým lepšie'. Len tak sa totiž mohlo stať, že v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom alebo 

Prešovskom kraji sú pracovnoprávne veci zverené excentricky položeným súdom v okrajových 

okresoch.“135 Napriek malej rozlohe Slovenska sa vzdialenosť súdu vo väčšine prípadov naozaj 

predĺži.136 Už len samotná cesta z miesta trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania do miesta konania 

súdneho sporu bude finančne náročná pre obe sporové strany, čo pocíti najmä zamestnanec, keď sa mu 

navýšia nielen cestovné náklady, ale aj výdavky na právne zastúpenie, či uskutočňovanie procesných 

úkonov súdu. Okrem toho takéto umiestnenie súdov môže mať za následok aj neprehľadnosť súdnej 

sústavy pre laikov, ktorí sú primárnymi účastníkmi súdnych sporov (a to nemyslíme len 

zamestnancov). Z tohto hľadiska by bolo lepšie, keby dôvodová správa bola, ak už nie presvedčivejšia, 

tak aspoň oveľa detailnejšia a prepracovanejšia. 

Tejto problematike je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj so zreteľom na personálne 

poddimenzovanie kauzálne príslušných súdov. S tým priamo úmerne súvisí aj rýchlosť konania, ktorá 

je práve v pracovnoprávnych sporoch dlhodobo najpomalšia. Podľa aktuálnej štatistickej ročenky, 

ktorú zostavilo a spracovalo Analytické centrum, sekcia informatiky a riadenia projektov, sekcia 

ekonomiky a odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

                                                                                                                                                         
občianskych právach alebo o povinnostiach v primeranej lehote. Z toho by mali pri rozhodovaní 

pracovnoprávnych sporov vychádzať nielen ústavný súd, ale i všeobecné súdy ako primárni ochrancovia 

základných práv a slobôd.  
134 Otázky ako napr. „či je práve 'najprozamestnaneckejšie' to, ak sa zamestnanec z Medzilaboriec bude musieť 

dopravovať na súd v Poprade“, vychádzajú aj z radov advokácie; pozri BRÖSTL ml., A.: Individuálne 

pracovnoprávne spory podľa CSP [online]. www.ulpianus.sk, 8. augusta 2016 [cit. 29. septembra 2016]. 

Dostupné na <http://www.ulpianus.sk/legislativa/individualne-pracovnopravne-spory-podla-csp/>. 
135 NOVOTNÝ, M.: Ticho po búrke... prosto ticho – a reforma civilného procesného práva na svete (seriál na 

pokračovanie, 2. časť)  [online]. www.lexforum.sk, 31. marca 2016 [cit. 29. septembra 2016]. Dostupné na 

<http://www.lexforum.sk/579/>. 
136 Napr. vzdialenosť medzi Humenným a Popradom je 153 km, Čadcou a Ružomberkom 93 km, Rimavskou 

Sobotou a Zvolenom 85 km, Čiernou nad Tisou a Košicami 113 km, či Komárnom a Topoľčanmi 104 km 

väčšinou po cestách nižšej triedy. 
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republiky v spolupráci s Najvyšším súdom Slovenskej republiky ide o alarmujúcich 37,64 mesiaca.137 

To si s miernou iróniou všíma aj Novotný, podľa ktorého „[n]apr. Okresný súd Piešťany dlhodobo 

zápasí v (sic!) problémami vážnych prieťahov a tak je jeho voľba ako súdu v pracovnoprávnych 

veciach, ktoré si vyžadujú vyššiu rýchlosť, naozaj logická“138.  

Napriek vyššie uvedenému z prospektívneho hľadiska očakávame od zamerania sa na užšiu 

právnu oblasť konštruktívnejší prístup súdov k uchopeniu problematiky. Z analýzy štatistických 

údajov nám vyplýva, že v roku 2015 prvoinštančné súdy vybavili 895 vecí v CPr registri, do ktorého 

sa zapisujú nielen individuálne pracovnoprávne spory, ale aj spory z kolektívnych pracovnoprávnych 

vzťahov, štrajku a výluky.139 Ak to rozrátame na počet okresných súdov, ktorých je 54, tak v priemere 

to vychádza na 16,57 sporov na jeden súd. Samozrejme, na každom súde túto agendu nerieši jeden, ale 

každý sudca, ktorý je zaradený na občianskoprávnom úseku. Počet  týchto sudcov sa líši od veľkosti 

toho-ktorého súdu. Číslo 16,57 sa teda ešte ďalej rozdrobovalo a 'univerzálny' sudca sa stretával veľmi 

málo s prípadmi majúcimi pôvod v pracovnoprávnych vzťahov na to, aby v nich získal dostatočnú 

zručnosť a expertné znalosti. Je pochopiteľné, že pri ich malom počte nebolo možné očakávať od 

sudcu špecializáciu na ne, keďže okrem toho sa venoval aj širokej palete ostatných civilných sporov. 

V neposlednom rade ide o oblasť so silným vplyvom sociálnej politiky Európskej únie, ktorú je 

potrebné obsiahnuť v rozhodovacej činnosti, lebo inak hrozí vyvodenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú porušením únijného práva. Je zrejmé, že takýto stav bol pomerne veľký luxus, ktorý 

negatívne musel vplývať nielen na rýchlosť, ale aj kvalitu súdnych rozhodnutí.  

Naopak, čím užší je rozsah odvetví, za ktoré sudca zodpovedá, tým je väčší predpoklad 

efektivity jeho činnosti. Kauzálna príslušnosť by preto mala predmetné plytvanie ľudských síl, a tým 

pádom aj verejných zdrojov, limitovať. Diferenciácia spojená s prehlbovaním odbornosti sudcov v 

pracovnom práve by mala viesť k akcelerácií celého konania. Sudca majúci prax v tomto type sporov 

by mal byť pripravený skôr rozlíšiť jeho silné a slabé stránky, urýchliť ustálenie skutkových zistení, 

identifikovať nevyriešené otázky či posúdiť skutočný význam prípadu pre sporové strany.140 

Rozhodovacia prax menšieho počtu súdov by mala smerovať tiež k jej ustáleniu, čím adresáti a 

recipienti získajú ľahší prístup k monitorovaniu. Zjednocovanie judikatúry by výhľadovo mohlo viesť 

aj k predvídateľnosti a potrebnej procesnoprávnej prevencii, čo by vytvorilo prvotný filter pred 

podávaním nadbytočných a zjavne neopodstatnených žalôb. Priamy súvis kauzálnej príslušnosti 

vidíme aj s garantovaním práva na súdnu ochranu v intenciách čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej 

                                                 
137 Podľa Štatistickej ročenky Ministerstva spravodlivosti za rok 2015, Dostupné na:  

http://www.justice.gov.sk/stat/roc/16/stat_roc_2015.pdf 
138 NOVOTNÝ, M.: Ticho po búrke... prosto ticho – a reforma civilného procesného práva na svete (seriál na 

pokračovanie, 2. časť)  [online]. www.lexforum.sk, 31. marca 2016 [cit. 29. septembra 2016]. Dostupné na 

<http://www.lexforum.sk/579/>. 
139 Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a 

kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. 
140 KERN, S.I.: Do we need specialized Courts? Matching Expertise With Case Type Is a Tenet Of Management 

101 New Jersey Law Journal, číslo s. 185- 186, 2006. 
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republiky141 a zvýšením garancie práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd142. Odborná profilácia sudcov a vyšších súdnych úradníkov na 

ôsmich vybraných súdoch by sa časom mohla prejaviť aj na zvyšovaní úrovne odôvodňovania 

súdnych rozhodnutí. Kvalita doručovanej spravodlivosti subjektom pracovnoprávnych vzťahov by 

mohla dospieť až k rastu dôvery v súdnictvo. 

 

3.5.2 Alternatívy procesného zastúpenia 

Špecifickosť pracovnoprávnych sporov sa prejavuje aj v možnosti osobitného zastúpenia. 

Okrem tradičných spôsobov sa zamestnanec môže dať zastúpiť odborovou organizáciou: 

„Zamestnanec sa môže dať v individuálnom pracovnoprávnom spore zastupovať odborovou 

organizáciou. Ustanovenia prvej časti piatej hlavy piateho dielu tohto zákona tým nie sú dotknuté.“143 

So zreteľom na to, že ide o fakultatívnu úpravu, je záležitosťou žalobcu či bude v styku so súdom 

konať osobne alebo prostredníctvom zvoleného zástupcu. Predpokladom na to, aby žalobca konal v 

styku so súdom osobne je jeho procesná subjektivita.  

Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy došlo k obmenám, ktoré môžu spôsobiť aplikačné 

problémy. V porovnaní s úpravou v Občianskom súdnom poriadku sa rozširuje okruh odborových 

organizácií, ktoré môžu zastupovať zamestnanca v individuálnom pracovnoprávnom spore.144 Kým 

predtým išlo výlučne o odborovú organizáciou, ktorej bol zamestnanec členom, v súčasnosti je to už 

bez podmienky členstva v danej odborovej organizácii. Toto ustanovenie je však nutné vykladať tak, 

že danou odborovou organizáciou by z povahy veci, sektorového zamerania a druhu zamestnancom 

vykonávanej práce mala byť organizácia, ktorej je zamestnanec členom, alebo ktorá pôsobí u 

zamestnávateľa, s ktorým má zamestnanec individuálny pracovnoprávny spor a to predovšetkým z 

dôvodu, že práve táto odborová organizácia má konkrétne poznatky z pôsobenia u daného 

zamestnávateľa. V zmysle zákonnej konštrukcie pripadá do úvahy aj odborová organizácia, ktorá 

pôsobí v rovnakom sektore ako zamestnanec, ktorý je stranou sporu, avšak u jeho zamestnávateľa 

nepôsobí žiadna odborová organizácia.  

Odborová organizácia je v zmysle ustanovení § 230 Zákonníka práce občianske združenie 

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Odborová organizácia je právnickou osobou, 

                                                 
141 Čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho 

práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej 

republiky.“ 
142 Čl. 6 ods. 1 prvá veta Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd: „Každý má právo na to, aby 

jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným 

zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o akomkoľvek trestnom čine, z 

ktorého je obvinený.“ 
143 § 317 Civilného sporového poriadku. 
144 § 26 Občianskeho súdneho poriadku:  

„(2) Odborová organizácia môže na základe plnomocenstva v konaní zastupovať účastníka, ktorý je jej členom 

vo veciach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov. 

(3) Ak je zástupcom právnická osoba podľa odseku 1 alebo 2, koná za ňu jej štatutárny orgán alebo osoba, 

ktorej tento orgán udelil plnomocenstvo.“ 
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ktorá vzniká na základe evidencie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, pričom platí, že 

právnu subjektivitu nadobúda dňom nasledujúcim potom, keď bol ministerstvu doručený návrh na jej 

evidenciu. Za odborovú organizáciu koná štatutárny orgán v zmysle jej stanov. Stanovy musia 

obsahovať údaje, ktorými sú a) názov združenia, b) sídlo, c) cieľ jeho činnosti, d) orgány združenia, 

spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, e) 

ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, 

f) zásady hospodárenia.  

Z uvedeného vyplýva, že za odborovú organizáciu, ktorá bude zastupovať zamestnanca v 

individuálnom pracovnoprávnom spore, bude vystupovať buď jej štatutár, alebo osoba, ktorá bude na 

to splnomocnená v stanovách. Z povahy veci bude preto žiaduce, aby táto osoba mala právnické 

vzdelanie, aby dokázala patrične odborne hájiť záujmy zastupovaného zamestnanca.       

Civilný sporový poriadok výslovne neupravuje otázku udelenia splnomocnenia odborovej 

organizácii. V danom prípade však bude potrebná dohoda medzi zamestnancom a príslušnou 

odborovou organizáciou ako procesný predpoklad zastupovania. Aplikačné problémy môžu vzniknúť 

vo väzbe na ustanovenie § 89 ods. 2 Civilného sporového poriadku145. Práve predpoklad, že odborová 

organizácia z povahy jej činnosti môže zastupovať viacerých zamestnancov vo viacerých sporoch, 

resp. konaniach, je ustanovenie o nepripustení zastupovania uznesením súdu nejasné. Zásadný preto 

bude vývoj súdnej praxe.    

    

3.5.3 Extenzívna poučovacia povinnosť súdu 

Ďalším odklonom od univerzálneho ponímania rovnosti strán v pracovnoprávnych sporoch je 

zvýšená manudukčná povinnosť súdu vo vzťahu k slabšej zamestnancovi: „Súd pri prvom procesnom 

úkone vo vzťahu k zamestnancovi vhodným spôsobom zamestnanca poučí o a) možnosti zastúpenia; b) 

jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale 

poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie 

alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo 

bránenie jeho práv.“146 Novouložená poučovacia povinnosť súdu podčiarkuje záujem zákonodarcu na 

účinnej ochrane práv zamestnancov a zefektívnení práva na spravodlivý proces.  

Prvým procesným úkonom súdu vo vzťahu k zamestnancovi (žalobcovi) je spravidla 

doručenie vyjadrenia žalovaného zamestnávateľa k žalobe. V prípade, že je zamestnanec stranou 

žalovanou prvým procesným úkonom bude spravidla doručenie platobného rozkazu alebo výzvy na 

vyjadrenie sa k žalobe. Zákonné vyjadrenie momentu, kedy súd poučí zamestnanca o uvedených 

                                                 
145 § 89 Civilného sporového poriadku: „(1) Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. 

Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

(2) Ak zvoleným zástupcom podľa odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, 

rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie 

alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.“ 
146 § 318 Civilného sporového poriadku. 



80 

 

možnostiach právnej ochrany za účelom vyváženia prirodzenej nerovnováhy medzi stranami 

individuálneho pracovnoprávneho sporu,  je v súlade s odôvodnením rozhodovacou praxou Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého „úkony súdu, ktoré sú obsahom poučovacej povinnosti, sa 

musia vykonávať na začiatku občianskoprávneho konania alebo v jeho bezprostrednej nadväznosti. 

Len takýto postup občianskoprávneho súdu je zlučiteľný so základným právom účastníka na konanie 

bez zbytočných prieťahov“147. 

Súd poskytne zamestnancovi informácie vo vyššie uvedenom rozsahu spôsobom určitým, 

zrozumiteľným a rešpektujúcim požiadavku účelu osobitného procesného postupu. 

 

3.5.4 Príklon k vyšetrovaciemu princípu 

Nová úprava civilného procesu výrazne inklinuje modifikovaniu doterajšieho chápania 

rovnosti sporových strán. Zvýšená protektívna ingerencia sa prejavuje predovšetkým v divergentnom 

procesnom postupe. Napriek tomu, že pracovnoprávny spor je sporovým konaním, v oblasti 

dokazovania je normatívne zakotvený príklon k vyšetrovaciemu princípu, ktorý je inak typický pre 

mimosporové konania: „Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec nenavrhol, ak je to 

nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz; na tento 

účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť súčinnosť, ak to možno od neho spravodlivo žiadať.“148 

Predmetné ustanovenie sčasti vychádza a kopíruje svojho historického predchodcu § 120 ods. 1 druhá 

veta Občianskeho súdneho poriadku.149 Zužuje však jeho osobný rozsah iba na jednu stranu sporu, 

pričom vypadla z jeho textácie príslovka výnimočne.  

Výsledkom gramatického výkladu je záver, podľa ktorého súd vyvíja zvýšenú aktivitu 

súvisiacu s obstarávaním dôkazných prostriedkov až v prípade, keď je to nevyhnutné pre rozhodnutie 

vo veci samej. Vychádzajúc z tohto výkladu, je potom zrejmé, že ak súdu postačia na rozhodnutie vo 

veci samej tvrdenia strán individuálneho pracovnoprávneho sporu a dôkazy získané z dôkazných 

prostriedkov, ktoré súdu strany sporu predložili, súd nebude obstarávať ďalšie dôkazné prostriedky, 

ale rozhodne na základe takto zisteného skutkového stavu veci.  

Platí premisa aktívnej činnosti súdu, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa civilného 

sporového konania (vydanie spravodlivého rozhodnutia vo veci samej). Uvedené ustanovenie však nie 

je vyjadrením automatickej aktivity. Na to, aby súd postupoval v procesnom štádiu dokazovania 

v súlade s vyšetrovacou zásadou, je nevyhnutné, aby tomu predchádzala dôsledná úvaha spočívajúca 

v posúdení, či je takýto procesný postup nevyhnutný pre rozhodnutie vo veci samej. Otázka 

spočívajúca v tom, či je posúdenie uvedenej podmienky výlučne vecou úvahy súdu, je spojená s 

teleologickým výkladom a základnými princípmi, na ktorých je postavený Civilný sporový poriadok, 

                                                 
147 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 67/02. 
148 § 319 Civilného sporového poriadku. 
149 § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku: „Účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich 

tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako 

navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.“ 
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a to najmä princíp voľného hodnotenia dôkazov, podľa ktorého „[d]ôkazy a tvrdenia strán sporu 

hodnotí súd podľa svojej úvahy v súlade s princípmi, na ktorých spočíva tento zákon“150. V tejto 

súvislosti je potrebné poukázať na jeden pilierov zákona, ktorým je princíp právnej istoty, legálne 

definovaný v Čl. 2 ods. 2 Civilného sporového procesu.151 

Práve vo väzbe na cieľ, ktorý sledoval zákonodarca zaradením ustanovení o individuálnych 

pracovnoprávnych sporov do druhej hlavy pod názvom Spory s ochranou slabšej strany, je nutné aj 

toto ustanovenie vykladať so zreteľom na tú skutočnosť, že zamestnanec, ktorý sa domáha ochrany 

svojho porušeného práva, nemá v mnohých prípadoch objektívnu možnosť prístupu k dôkazným 

prostriedkom. Zamestnanec vo väčšine prípadov nedisponuje dostatkom informácií, na základe 

ktorých by mohol bez pochybností preukázať svoje tvrdenie, ktorým sa domáha svojich práv 

v súdnom konaní. Je preto opodstatnené, že sa zákonodarca prikláňa k vyšetrovacej zásade práve so 

zreteľom na tieto skutočnosti a to aj napriek tomu, že vykonávanie vlastného šetrenia v prospech 

jednej strany je v rozpore s - inak dôsledne uplatňovaným - kontradiktórnym poňatím procesu, kedy 

proti sebe stoja dve strany s protichodným záujmom na výsledku sporu.  

Ak teda súd nedospeje na základe tvrdení strán sporu a vykonaných dôkazov k dôvodnému 

záveru, že sú splnené všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia v súlade s ustálenou rozhodovacou 

praxou najvyšších súdnych autorít152, resp. ak nie sú splnené podmienky pre vydanie spravodlivého 

rozhodnutia, obstará aj bez návrhu strán dôkazné prostriedky a vykoná dokazovanie potrebné na 

vydanie takéhoto rozhodnutia vo veci samej. Ak sa súd nebude v plnej miere spoliehať na splnenie si 

dôkaznej povinnosti zamestnanca, ale vykoná aj ďalšie dôkazy na ochranu zamestnanca, by mal 

prihliadnuť na jeho názor. Súd by mal vybrať a akceptovať len relevantné tvrdenia strán a dôkaznú 

iniciatívu prevziať len tam, kde to reálne a racionálne pomôže objasniť skutkový stav. Okrem 

stanoviska zamestnanca by teda mala byť jediným limitom zásada hospodárnosti dokazovania tak, aby 

rozhodnutie bolo v súlade s princípom právnej istoty, na ktorý kladie zákonodarca osobitný dôraz.153 

Na podporu ustanovenej ingerencie orgánu ochrany práva do individuálnych 

pracovnoprávnych vzťahov sa zavádza povinnosť zamestnávateľa poskytnúť súčinnosť súdu pri 

vykonávaní dôkazov, s prihliadnutím na schopnosti zamestnávateľa takúto súčinnosť poskytnúť. 

                                                 
150 Čl. 15 ods. 1 Civilného sporového poriadku. 
151 Čl. 2 ods. 2 Civilného sporového procesu: „Právna istota je stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že 

jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej 

ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude 

rozhodnutý spravodlivo.“ 
152 Túto charakteristiku spĺňa z národných súdov iba Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý završuje sústavu 

všeobecných súdov, a Ústavný súd Slovenskej republiky ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti (§ 124 

Ústavy Slovenskej republiky) a zo svetového meradla iba Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor 

Európskej únie v zmysle Čl. 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku (Čl. 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku: 

„Každé ustanovenie tohto zákona je potrebné vykladať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným 

poriadkom, princípmi, na ktorých spočíva tento zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej 

republiky, ktoré majú prednosť pred zákonom, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora 

Európskej únie, a to s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú nimi chránené.“) 
153 Čl. 2 ods. 1 Civilného sporového procesu: „Ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom 

chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná  ak, aby bol naplnený princíp právnej istoty.“ 
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Zavedenie tejto povinnosti zamestnávateľa vnímame ako pozitívny krok k zisťovaniu objektívnej 

pravdy zo strany súdu a to predovšetkým na spomínanú častú dôkaznú núdzu zamestnanca ako slabšej 

strany individuálneho pracovnoprávneho sporu.    

 

3.5.5 Vylúčenie koncentrácie konania 

Ďalším nástrojom vyvažovania prirodzenej hmotnoprávnej nerovnováhy subjektov 

pracovnoprávneho vzťahu sa týka časovej hranice dokedy môže zamestnanec uvádzať rozhodujúce 

skutočnosti a dokedy môže na ich preukázanie navrhovať nové dôkazné prostriedky. Ide o výnimku z 

prísnej procesnej preklúzie: „Zamestnanec môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy 

na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenia o 

sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú.“154  

V tomto prípade ide o odklon od všeobecného procesného postupu súdu, ktorý v konaní 

postupuje tak, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, pričom zároveň predchádza 

zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu 

a iných osôb. Predkladanie a označovanie skutočností a dôkazných prostriedkov na preukázanie 

tvrdení strany sporu predstavuje procesnú aktivitu príznačnú pre sporové konanie. Táto procesná 

aktivita vyplýva z kontradiktórnej podstaty civilného sporového konania. Jeho ústrednou esenciou je 

protichodnosť záujmov strán sporu, na základe ktorej strany v konaní využívajú prostriedky 

procesného útoku a procesnej obrany za účelom uplatnenia alebo ochrany svojich práv a záujmov.  

Na strane zamestnanca sa v tomto prípade neuplatnia ustanovenia o sudcovskej155 ani zákonnej 

koncentrácii konania156, ktoré sa uprednostňujú v 'klasickom' konaní. Rozdiel medzi týmito typmi 

koncentrácie spočíva v tom, že zákonná vyplýva priamo zo znenia procesného kódexu, a sudcovská je 

ponechaná na voľnú úvahu súdu. Sudcovská koncentrácia sa považuje za sprísnenie zákonnej.157 Táto 

výnimka je zároveň legislatívnou snahou o zabezpečenie princípu rovnosti zbraní, keďže častokrát 

zamestnanec nemá k dôkazným prostriedkom taký prístup, aby ich uplatnil v súlade s ustanoveniami 

                                                 
154 § 320 Civilného sporového poriadku. 
155 § 153 Civilného sporového poriadku:  

„Sudcovská koncentrácia konania 

(1) Strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Prostriedky 

procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, 

ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. 

(2) Na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd 

prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. 

(3) Ak súd na prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v 

odôvodnení rozhodnutia vo veci samej.“ 
156 § 154 Civilného sporového poriadku:  

„Zákonná koncentrácia konania 

Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia 

uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.“ 
157 Dôvodová správa – osobitná časť k návrhu Civilného sporového poriadku, s. 8. Číslo parlamentnej tlače 

1333, šieste volebné obdobie. [online]. www.nrsr.sk, [cit. 29. septembra 2016]  Dostupné na internete: 

<http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=408705>. 

http://www.nrsr.sk/
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o sudcovskej koncentrácii konania, resp. objektívnymi zákonnými lehotami, ktoré sú efektívnym 

nástrojom pre zabezpečenie hospodárnosti civilného súdneho konania. 

Hospodárnosť civilného procesu sleduje zabezpečenie účelu celého konania, ktorým je 

vydanie spravodlivého meritórneho rozhodnutia v primeranej lehote a v súlade s rozhodovacou praxou 

najvyšších súdnych autorít. K naplneniu účelu v individuálnych pracovnoprávnych sporoch je 

nevyhnutné, aby bola zohľadnená objektívna nemožnosť prístupu k dôkazným prostriedkom na strane 

zamestnanca. Na zabezpečenie účelu civilného súdneho konania a efektivity právnej ochrany 

zamestnanca je dôležité, aby mal prístup k dôkazným prostriedkom, ktorými zvýši svoju šancu na 

úspech v spore. Dané ustanovenie poskytuje zamestnancovi rovnakú možnosť na uplatnenie 

prostriedkov procesného útoku a procesnej obrany ako zamestnávateľovi, keďže zmierňuje prekážky 

v prístupe k dôkazným prostriedkom na strane zamestnanca tým, že mu poskytuje možnosť ich 

uplatnenia až do momentu vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Hospodárnosť konania ad primum 

aspectum výraznejšie ustupuje účelu civilného súdneho konania, ktorý spočíva vo vydaní 

spravodlivého rozhodnutia, avšak aj v tomto prípade je potrebné klásť dôraz na rešpektovanie 

základného ľudského práva na rozhodnutie vo veci samej v primeranej lehote a bez zbytočných 

prieťahov. 

Civilný sporový poriadok osobitne neuvádza dokedy má protistrana zamestnanca právo 

uvádzať nové skutočnosti a navrhovať nové dôkazné prostriedky. Zo znenia predmetného ustanovenia 

by mohlo vyplývať, že voči 'silnejšej strane' by sa mali aplikovať všeobecné ustanovenia o zákonnej aj 

sudcovskej koncentrácií konania. Inými slovami súd by mal uznesením vyhlásiť pre zamestnávateľa 

dokazovanie za skončené. V zmysle prejednacieho princípu by mu ale mala ostať garantovaná 

možnosť vyjadriť sa k všetkým neskôr predloženým a vykonaným dôkazom.158 Doslovné vysvetlenie 

však evokuje porušenie princípu rovnosti strán, v intenciách ktorého majú strany možnosť v rovnakej 

miere uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany.159 S takýmto 

ponímaním sa nemôžeme stotožniť, pretože nie je možné prijať záver, že zamestnávateľ by už 

nemohol reagovať na zamestnancom novo uvádzané skutočnosti alebo novo navrhnuté dôkazné 

prostriedky, resp. proti novým skutočnostiam zisteným súdom na základe uplatnenia vyhľadávacieho 

princípu. Tu treba vychádzať z princípu spravodlivej a  účinnej ochrany ohrozených alebo porušených 

práv a právom chránených záujmov. A tá môže byť spravodlivá len v situácií, keď právo uvádzať 

skutočnosti a navrhovať dôkazné prostriedky končí obom stranám sporu v rovnakom okamihu. Len 

takáto interpretácia je v súlade s princípom priorizácie teleologického výkladu160.   

                                                 
158 Čl. 9 Civilného sporového poriadku: „Strany sporu majú právo sa oboznámiť s vyjadreniami, návrhmi a 

dôkazmi protistrany a môžu k nim vyjadriť svoje stanovisko v rozsahu, ktorý určí zákon.“ 
159 A to aj pri rešpektovaní výnimky z tohto pravidla, podľa ktorého ak povaha pracovnoprávneho sporu 

vyžaduje zvýšenú ochranu zamestnanca s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. 
160 Čl. 3 ods. 2 Civilného sporového poriadku: „Výklad tohto zákona nesmie protirečiť tomu, čo je v jeho slovách 

a vetách jasné a nepochybné. Nikto sa však nesmie dovolávať slov a viet tohto zákona proti ich účelu a zmyslu 

podľa odseku 1.“ (Čl. 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku:  „Každé ustanovenie tohto zákona je potrebné 

vykladať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na ktorých spočíva tento 



84 

 

Súd ostáva dominus litis dokonca aj v situáciách, kedy zamestnanec bude disponovať 

kvalifikovanou právnou pomocou a bude zastúpený advokátom alebo odborovou organizáciou, ktorá 

sa spravidla špecializuje aj na problematiku právnej ochrany zamestnancov. Pri procesnej preklúzií 

dokonca procesný kódex stavia zamestnanca nad iný chránený druh - spotrebiteľa, ktorý, na rozdiel od 

zamestnanca, pri zastúpení advokátom stráca postavenie slabšej strany v konaní.161 Domnievame sa 

však, že takto nastavené procesné výnimky určené na ochranu zamestnanca už nie sú neprimerané 

svojmu cieľu, pretože nerešpektujú oprávnené záujmy druhej sporovej strany – zamestnávateľa.   

 

3.5.6 Vylúčenie kontumačných rozsudkov  

Rozsudok pre zmeškanie má svoje špecifické postavenie medzi jednotlivými druhmi súdnych 

rozhodnutí. Predpokladom pre jeho vydanie je existencia stavu procesnej pasivity, ba až ignorovania 

súdneho konania, bez ohľadu na to, či na strane žalobcu alebo na strane žalovaného. Strany sporu sú 

procesne pasívne vtedy, ak si neplnia základné povinnosti, ktoré im vyplývajú z ich postavenia strán 

civilného súdneho konania a ktoré predstavujú konkretizáciu princípu kontradiktórnosti162. Ide teda 

o procesný úkon spočívajúci v nekonaní (omitere). Je nepochybné, že takýto procesný úkon strany 

môže viesť k nedôvodným prieťahom v konaní. Nemôže preto požívať právnu ochranu a vydanie 

kontumačného rozsudku treba vnímať ako špecifický druh sankcionovania v zmysle princípu zákazu 

zneužitia subjektívnych práv163.  

Protektívna funkcia civilného procesu vo vzťahu k slabšej strany sporu je vyjadrená aj 

prostredníctvom neaplikovateľnosti procesných ustanovení o rozsudku pre zmeškanie v 

individuálnych pracovnoprávnych sporoch: „Ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie sa nepoužijú, ak 

by mal byť tento rozsudok vydaný v neprospech zamestnanca.“164 

Súd má možnosť vydať kontumačný rozsudok in genere iba v prípadoch, ak žalobný návrh 

znie na splnenie povinnosti.165 V prípade individuálnych pracovnoprávnych sporov pôjde najmä 

o zaplatenie dlžnej odmeny, alebo náhradu spôsobenej škody, či už v peniazoch, alebo uvedením do 

                                                                                                                                                         
zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonom, 

judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zreteľom na 

hodnoty, ktoré sú nimi chránené.“) 
161 Pozri § 291 ods. 3 Civilného sporového poriadku: „Ak je spotrebiteľ zastúpený advokátom, ustanovenie § 296 

sa nepoužije.“ (§ 296 Civilného sporového poriadku: „Spotrebiteľ môže predložiť alebo označiť všetky 

skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. 

Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú.“) 
162 Čl. 8 Civilného sporového poriadku: „Strany sporu sú povinné označiť skutkové tvrdenia dôležité pre 

rozhodnutie vo veci a podoprieť svoje tvrdenia dôkazmi, a to v súlade s princípom hospodárnosti a podľa 

pokynov súdu.“ 
163 Čl. 5 Civilného sporového poriadku: „Zjavné zneužitie práva nepožíva právnu ochranu. Súd môže v rozsahu 

ustanovenom v tomto zákone odmietnuť a sankcionovať procesné úkony, ktoré celkom zjavne slúžia na zneužitie 

práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedú k nedôvodným prieťahom 

v konaní.“ 
164 § 321 Civilného sporového poriadku: „Ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie sa nepoužijú, ak by mal byť 

tento rozsudok vydaný v neprospech zamestnanca.“ 
165 § 137 písm. a) Civilného sporového poriadku: „Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o splnení 

povinnosti.“ 
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pôvodného stavu. Na druhej strane rozsudok pre zmeškanie nie je vôbec možné vydať v najčastejších 

sporových situáciách, t.j. v prípade určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru.166 Všeobecné 

ustanovenia upravujúce postup súdu pri vydaní rozsudku pre zmeškanie sa teda vo veciach žalôb na 

plnenie neuplatnia, ak by rozsudok mal byť vydaný v neprospech zamestnanca. 

Zamestnanec býva spravidla v postavení žalobcu, ktoré procesná pasivita je síce málo 

pravdepodobná, ale takéto prípady nemožno absolútne vylúčiť. Právna úprava preto predvídavo  

zavádza novú úpravu rozsudku pre zmeškanie žalobcu.167 Súd je však aj v takomto prípade povinný 

vyvíjať aktivitu smerujúcu k čo najúčinnejšiemu poskytnutiu právnej ochrany pri súčasnom 

rešpektovaní práva na spravodlivý súdny proces. Procesná pasivita bude skôr typickejšia na strane 

žalovaného.168 Následná sankcia v podobe vydania rozsudku pre zmeškanie však nepredstavuje 

                                                 
166 Tieto žaloby spadajú pod § 137 Civilného sporového poriadku: „Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo 

najmä o určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu.“ 
167 „Rozsudok pre zmeškanie žalobcu 

§ 278 

Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalovaného rozsudkom pre zmeškanie, 

ktorým žalobu zamietne, ak 

a) sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na 

pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre 

zmeškanie a 

b) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami. 

§ 279 

Odôvodnenie rozsudku pre zmeškanie žalobcu obsahuje len stručnú identifikáciu procesného nároku a právny 

dôvod vydania rozsudku pre zmeškanie. 

§ 280 

Ak je v jednej veci viacero žalobcov a nejde o samostatné spoločenstvo podľa § 76, rozsudok pre zmeškanie 

možno vydať iba vtedy, ak podmienky na jeho vydanie spĺňa každý z nich. 

§ 281 

(1) Ak žalobca z ospravedlniteľného dôvodu zmeškal pojednávanie vo veci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok 

pre zmeškanie, súd na návrh žalobcu tento rozsudok uznesením zruší a nariadi nové pojednávanie. 

(2) Návrh podľa odseku 1 môže žalobca podať do 15 dní odkedy sa o rozsudku pre zmeškanie dozvedel; o tom 

žalobcu v rozsudku pre zmeškanie súd poučí.“ 
168 „Rozsudok pre zmeškanie žalovaného 

§ 273 

Súd môže aj bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o žalobe podľa § 137 písm. a) rozsudkom pre zmeškanie, 

ktorým žalobe vyhovie, ak 

a) uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne vyjadriť sa k žalobe a v tomto svojom 

vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť 

dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil, 

b) v uznesení podľa písmena a) poučil žalovaného o následkoch nesplnenia takto uloženej povinnosti vrátane 

možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a 

c) doručil uznesenie podľa písmena a) žalovanému do vlastných rúk. 

§ 274 

Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým 

žalobe vyhovie, ak 

a) sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na 

pojednávanie bol žalovaný poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre 

zmeškanie a 

b) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami. 

§ 275 

Odôvodnenie rozsudku pre zmeškanie žalovaného obsahuje stručnú identifikáciu procesného nároku a právny 

dôvod vydania rozsudku pre zmeškanie. 

§ 276 
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automaticky vydanie rozsudku v prospech žalobcu. Z tohto dôvodu má nielen zákonodarca záujem na 

riadnom prejednaní veci, ktoré predpokladá procesnú aktivitu strán sporu a rešpektuje generálny 

princíp kontradiktórnosti sporového súdneho konania, tak aby bola poskytnutá účinná ochrana 

zamestnancovi.  

 

3.5.7 Povinnosť verejného prejednania 

Ďalšou osobitosťou je aj povinnosť nariadiť pojednávanie: „Súd na prejednanie sporu nariadi 

pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariadiť, ak s tým strany súhlasia a neodporuje to účelu 

tohto zákona.“169 Priorita nariadenia pojednávania expressis verbis nepredstavuje len súlad so 

základnými princípmi sporového konania, ale sleduje najmä zabezpečenie účinnejšej právnej ochrany 

zamestnanca. Celý spor tak zároveň pôsobí výchovne vo vzťahu k vnímaniu zamestnanca ako slabšej 

strany sporu a preventívne vo vzťahu k možnému zneužívaniu nadriadeného postavenia 

zamestnávateľom.  

Verejnosť konania patrí k ústavným procesným zárukám práva na súdnu a inú právnu 

ochranu. S verejným prerokovaním veci súvisí princíp ústnosti170, bezprostrednosti a priamosti171 a už 

vyššie spomínaný prejednací. Pojednávanie prebieha zásadne verejne, avšak zákon počíta 

s možnosťou uplatnenia zákonných výnimiek. Jednou z nich je situácia, kedy strany individuálneho 

pracovnoprávneho sporu súhlasia s návrhom súdu na rozhodnutie vo veci samej bez nariadenia 

pojednávania. Tomu musí predchádzať zrelá úvaha orgánu ochrany práva o možnom rozhodnutí vo 

veci samej bez pojednávania 

Výsledkom argumentu a contrario by bol nepresný záver, podľa ktorého súd nenariadi 

pojednávanie iba v prípade, ak s tým zamestnávateľ a zamestnanec súhlasia. Súhlas strán predpokladá 

procesnú aktivitu súdu, ktorý môže stranám navrhnúť takúto možnosť. Z uvedeného je preto možné 

dospieť k záveru o možnosti nenariadenia pojednávania aj na žiadosť strán. Ak je však základným 

východiskom úvahy princíp verejnosti pojednávania, nepochybne súd navrhne stranám individuálneho 

pracovnoprávneho sporu možnosť konať bez nariadenia pojednávania iba po dôslednej úvahe v 

kontexte nenarušenia výchovnej funkcie civilného procesu, s ktorou je spojená aj kontrola výkonu 

súdnej moci verejnosťou. 

 

                                                                                                                                                         
Ak je v jednej veci viacero žalovaných a nejde o samostatné spoločenstvo podľa § 76, rozsudok pre zmeškanie 

možno vydať iba ak podmienky na jeho vydanie spĺňa každý z nich.“ 
169 § 322 Civilného sporového poriadku. 
170 Čl. 12 Civilného sporového poriadku: „Na prejednanie veci sa nariaďuje ústne pojednávanie, ak zákon 

neustanovuje inak.“ 
171 ČL. 13 ods. 1 Civilného sporového poriadku: „Strany sporu konajú v styku so súdom osobne, ak zákon 

neustanovuje inak. Strany sporu môžu konať aj prostredníctvom zástupcu; napriek zastúpeniu môže súd stranu 

sporu vyslúchnuť, ak je to potrebné a možné.“ 
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3.5.8 Zásada subsidiarity aplikácie všeobecných ustanovení 

Aplikovanie vyššie analyzovaných ustanovení § 316 - § 322 Civilného sporového poriadku na 

riešenie pracovnoprávnych sporov neznamená, že univerzálne procesné pravidlá sú vylúčené: „Na 

konanie podľa tohto dielu sa primerane použijú všeobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené 

inak.“172 

Všeobecné ustanovenia poskytujú odklonom podporu a vzájomne sa tak tieto ustanovenia 

dopĺňajú za účelom spravodlivého rozhodnutia v primeranej lehote, za súčasného zabezpečenia 

účinnej právnej ochrany zamestnanca. To všetko v súlade so základnými princípmi Civilného 

sporového poriadku. 

 

3.6 Neodkladné opatrenie 

Individuálne pracovnoprávne spory majúce pôvod v ich pracovnoprávnom vzťahu bývajú 

často spojená so mzdovými nárokmi. Civilný sporový poriadok preto dopĺňa ochranu zamestnanca o 

špeciálne ustanovenie, ktoré má už pred, počas i po skončení konania zabezpečiť, aby zamestnanec 

nebol úplne zbavený obživy čo reflektuje alimentačnú funkciu odmeny za vykonanú prácu. K tomuto 

účelu slúži najmä neodkladné opatrenie: „Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby 

poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo 

závažných dôvodov nepracuje.“173  

Obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. Neodkladné opatrenie sa však uplatní až 

subsidiárne, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením, ktoré má prioritu174 

Zákonným predpokladom pre dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi konania je informácia 

o tom, že spor o trvanie pracovného pomeru sa začal aspoň v hmotnoprávnej sfére a to buď i/ listom 

zamestnanca zamestnávateľovi, že skončenie pracovného pomeru považuje za neplatné; podaním 

návrh na začatie konania, že ďalej trvá na zamestnávaní a žiada poskytovanie mzdy; iii/ alebo to môže 

byť aj žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa ustanovenia § 77 Zákonníka práce.175 

Druhý predpoklad znamená, že zamestnanec zo závažných dôvodov nemá žiadny príjem zo závislej 

práce, ani žiadny iný zárobok (napr. z podnikania) a ani príjem nahrádzajúci zárobok (napr. starobný 

alebo invalidný dôchodok, prípadne náhradu za stratu na zárobku). 

Vo výroku uznesenia súd nariadi zamestnávateľovi, aby poskytol aspoň časť pracovnej odmeny, 

z čoho vyplýva, že súd môže nariadiť aj poskytovanie celej pracovnej odmeny.176 Zamestnanec si však 

musí byť vedomý toho, že prípadne bude musieť pracovnú odmenu vrátiť. Uvedené reflektuje aj 

                                                 
172 § 323 Civilného sporového poriadku 
173 § 325 ods. 2 Civilného sporového poriadku. 
174 § § 324 ods. 3 Civilného sporového poriadku: „Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak 

sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením.“ 
175 NESROVNAL, V. a kol. Občianske právo s vysvetlivkami 2. zväzok. Bratislava : IURA EDITION. 1996, 

ISBN 80-88715-07-5, s. 108f. 
176 K tomu pozri aj VITÁSEK, V. K predbežnému opatrení podle § 76 odst. 1 písm. c) o. s. r. Socialistická 

zákonnost,1971, č. 6, s. 362. 
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rozhodovacia činnosť súdov, podľa ktorej „částky, které byly pracovníkovi vyplaceny na základě 

předběžného opatření, jež bylo později zrušeno z jiného důvodu než proto, že právo navrhovatele bylo 

uspokojeno, je příjemce povinen vždy vrátit. Nutno poukázat na povahu předběžných opatření, 

upravujících jen prozatímně poměry účastníků a neřešících s konečnou platností otázku 

opodstatněnosti jejich nároků“177.  

 

Ak sa podaria naplniť očakávania zákonodarcu, tak nové opatrenia majú potenciál pozitívne 

vplývať na ekonomický a sociálny status zamestnancov ako aj členov ich rodín. 

 

3.7 Zásady vedenia pracovnoprávnych sporov 

V zmysle čl. 46 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Ústava SR“) má každý bez ohľadu na štátnu príslušnosť právo domáhať sa 

svojich práv na súde alebo na inom orgáne. „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom 

svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne 

Slovenskej republiky.“178 Ústavné právo na súdnu a inú právnu ochranu je jedným zo základných 

pilierov právnej a demokratickej spoločnosti („Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a 

právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo“)179, ktorou Slovenská republika je, resp. 

sa ňou snaží byť, keďže v súčasnej dobe sa slovenské súdnictvo nachádza v nelichotivej situácii, keď 

podľa dostupných výsledkov prieskumu konanom na vybranej zložke obyvateľstva mu nedôveruje až 

74% opýtaných, čo je vzhľadom na výsledky rovnakého prieskumu v ostatných krajinách Európy až 

alarmujúce číslo, keď sa Slovenská republika ocitla na chvoste Európy spolu s Českou republikou, a 

slovenskému a českému súdnictvu vyjadrilo podporu iba 25 % opýtaných. Sám z vlastnej skúsenosti 

musím rovnako poznamenať, že slovenské súdnictvo ani zďaleka nedosahuje kvalitu, ktorá je 

v spoločnosti želaná. Dôvody, ktoré takýto stav vyvolali je možné zadeliť do viacerých skupín, avšak 

asi najpravdepodobnejšími budú personálna poddimenzovanosť okresných súdov, ktorá ústi do 

zdĺhavého trvania sporov a zakorenená rodinná personálna politika na súdoch. Všetky dôvody 

spoločne ústia v problém, ktorý je efektívnym ukazovateľom fungovania trhového mechanizmu 

a kvality podnikateľského prostredia a tým je nízka vymožiteľnosť práva. „Vymožiteľnosťou práva sa 

spravidla rozumie súhrn možností dosiahnuť ochranu práv a právom chránených záujmov spôsobom 

stanoveným zákonom, a to nielen deklarovaním štátom určenou autoritou, ale aj faktickým výkonom 

                                                 
177 Ze zprávy o zhodnocení stavu rozhodování soudů České socialistické republiky ve věcech neoprávněného 

majetkového prospěchu občanskoprávním kolegiem nejvyššího soudu ČSR z 28.3.1975, Cpj 34/74, publikovaná 

pod č. R 26/1975, str. 164 a 165. Historická judikatura má uplatnenie aj v súčasnosti; pozri uznesenie 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 21. septembra 2011, sp. zn. 3 Cdo 167/2010: „Sumy, ktoré boli 

zamestnancovi vyplácané na základe predbežného opatrenia, ktoré bolo neskôr zrušené z iného dôvodu ako 

preto, že návrhu vo veci samej bolo vyhovené  alebo preto, že právo navrhovateľa bolo uspokojené, je príjemca 

povinný vždy vrátiť.“ 
178 Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. 
179 Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR. 
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svojich uplatnených nárokov. Vymožiteľnosť práva je jedným z najpálčivejších spoločenských 

problémov. Zabezpečenie rýchleho a zároveň spravodlivého súdneho konania je ideálny stav, ktorý sa 

rekodifikácia snaží naplniť.“180 Prvý a tretí dôvod je možné len veľmi ťažko odstrániť, a tak je nielen 

podľa môjho názoru  nutné sa zamerať na zrýchlenie priebehu konaní na súdoch. Takýto cieľ si dala za 

úlohu pracovná skupina, ktorá bola poverená pripraviť rekodifikáciu predpisov upravujúcich súdne 

konanie. Výsledkom ich činnosti bolo zrušenie zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) a jeho nahradenie úplne novými právnymi predpismi 

procesného charakteru, ktorými sú Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok a Civilný 

mimosporový poriadok. Keďže sa v článku zameriavame na analýzu zásad riešenia pracovnoprávnych 

sporov, tak budeme ďalej používať iba ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového 

poriadku (ďalej len „CSP“ vo všetkých tvaroch).  

Zákonodarca sa prijatím nového CSP  snažil nielen o zvýšenie vymožiteľnosti práva a zrýchlenie 

samotného procesného konania ale aj o vytvorenie takých pravidiel, „ktoré priebeh konania 

zhospodárnia, a zároveň vytvoria rámec na efektívnu ochranu celého spektra práv vyplývajúcich z 

hmotného práva.“181 

3.7.1 Chápanie zásad v právnom poriadku 

Načo sú nám však v právnom poriadku a v právnych predpisoch zásady práva, resp. aký účel 

vlastne zásady v práve zohrávajú? 

Tak na takto položenú otázku nie je ľahké nájsť odpoveď, keďže odpovede sa skrývajú 

v celkovom nazeraní na právo a právny poriadok a odvíjajú sa najmä od toho, či ten, kto si vysvetľuje 

funkciu zásad práva je prívržencom alebo skôr oponentom právneho pozitivizmu. 

Z názorov popredných napr. poľských zástancov právneho pozitivizmu je možné právne zásady 

chápať ako normy, ktoré 

- zaujímajú vysoké miesto v hierarchii systému práva, alebo  

- stanovujú účel pre ďalšie normy alebo  

- zohrávajú kľúčovú úlohu pri konštrukcii právnej inštitúcie alebo  

- sú uznávané za zásady na základe iných hodnotení spoločensko-politickej povahy.182 

Pozitivistické vnímanie práva sa vyznačuje rozlišovaním zásad na tzv. zásady systému práva 

a postuláty systému práva.  

Zásady systému práva majú na rozdiel postulátov systému práva významnejšie postavenie 

v procese tvorby a aplikácie práva. Zásady systému práva pomáhajú udržať jednotu systému práva. 

Zákonodarca je nimi pri tvorení právnych noriem viazaný. 

                                                 
180 Dôvodová správa – všeobecná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 2. 
181 Dôvodová správa – všeobecná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 2. 
182 Labieniec, P.: Pozitivistický a nepozitivistický opis podstaty zásad práva. In: Právny obzor, roč. 86 (2003), č. 

4, s. 424.  
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V procese aplikácie práva zásady systému práva slúžia pri stanovovaní záväznosti právnych 

noriem a ich správneho pochopenia v systéme práva a pri odstraňovaní medzier v práve („analogia 

iuris“).183 

Na druhej strane postuláty systému práva nemajú tak veľký vplyv na tvorbu práva a nemali by 

mať vplyv ani na výklad samotných právnych noriem. Ich význam spočíva skôr do budúcna ako určité 

postuláty „de lege ferenda“.184 

Uvedené chápanie a delenie zásad vychádza z pozitivistického pohľadu na právo, ktoré je 

systémom, resp. súborom platných právnych noriem. A teda aby boli zásady súčasťou práva, musia 

byť súčasťou právneho textu, čiže obsiahnuté v záväzných právnych normách. 

Podľa autorov, ktorí nie sú zástancami právneho pozitivizmu (napr. R. Dworkin a jeho teória)185 

zásady (principles) nie sú zavedené do systému práva s podporou druhotných noriem, ale sú výrazom 

istej politicko-morálnej doktríny. Sú tak základom rozriešenia situácie pri ťažkých prípadoch (hard 

cases), vďaka čomu dokonca aj v takých situáciách existuje jediné správne riešenie, ktoré má sudca 

nájsť.186 

Podľa iného autora (R. Alexy) sú zásady akýmisi predstaviteľmi hodnôt v práve o ktoré je nutné 

sa usilovať – majú tak charakter optimalizačných direktív.187 

Úplne odlišne sú zásady v práve a ich význam chápané zástancami idey prirodzeného práva, 

ktorí právne zásady chápu ako podmienky, ktorých nedodržanie vedie nielen k nespravodlivosti, ale aj 

k neefektívnosti práva (stará teória prirodzeného práva). Podľa zástancov novej teórie chápania 

prirodzeného práva vychádzajú zásady a podriaďujú sa nie právu ako takému, ale rozumu, praktickej 

úvahe, hlasu svedomia a všeobecnému dobru.188 

Zástancovia prirodzenej teórie práva tak existenciu právnych zásad stotožňujú s pravidlami 

všeobecného dobra a rozdeľujú zásady podľa toho, či sú primárnymi myšlienkami vychádzajúcimi 

z rozumu a praktickej rozumnosti (principles) alebo sú tzv. druhotnými myšlienkami (rules of 

recognition), prostredníctvom ktorých sa interpretujú a používajú iné právne normy. Prvá skupina 

zásad podľa tejto teórie pozostáva napr. z takých myšlienok, ako práva všetkých na život, práva 

všetkých na rozhodovanie v rovnakých veciach rovnako a pod. Do druhej skupiny následne zaraďujú 

napr. „Qui prior est tempore, potior est iure, in aequali jure“ – väčšie právo má ten, kto príde skôr. 

„Praktickým uvažovaním, rešpektujúcim vlastné základné požiadavky, možno napokon vyvodiť 

katalóg zásada charakteristických pre rôzne právne odvetvia práva, ako napr. príkaz nahradenia škody 

spôsobenej vyvlastnením, zásadu pacta sunt servanda, ....., či napokon procedurálne zásady audiatur et 

                                                 
183 Wróblewski, J.: Wstep do prawoznawstva. Lódz, IV. Wydawnictwo, 1984, s. 62. 
184 K tomu pozri napr. Wronkowska, S., Zielinski, M., Ziembinski, Z.: Zasady prawa. Zadadnienia podstatowe. 

Waršava, PWN, 1974. 
185 K tomu pozri Dworkin, R.: Taking rights seriously. London, Duckworth, 1977, s. 2-28. 
186 K tomu pozri Labieniec, P.: Pozitivistický a nepozitivistický opis podstaty zásad práva. In: Právny obzor, roč. 

86 (2003), č. 4, s. 426. 
187 K tomu pozri aj Alexy, R.: Theorie der Grunrechte. Baden-Badenm 1985, s. 189. 
188 K tomu pozri aj Finnis, J. M.: Natural Law and Natural Rights, VII edition, Clarenden Oxford, 1992, s. 85-89. 
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altera pars (vypočuj aj druhú stranu, poznámka autora), nemo iudex in causa sua (nikto nesmie byť 

sudcom vo vlastnej veci, pozn. autora). Uznajúc záväznosť takých zásad treba predpokladať existenciu 

istých právnych procedúr a inštitúcií, čiže súdov.“189 

Z uvedeného vyplýva, že chápanie významu a postavenia zásad v práve sa líši v závislosti od 

toho, či autor vykladajúci ich význam je zástancom pozitivistickej alebo prirodzenej teórie práva. 

 Z môjho pohľadu sa pod pojmom právna zásada ukrýva abstraktné pravidlo správania sa, ktoré 

má ustálený obsah v správaní sa spoločnosti a ktoré spoločnosť viac menej dobrovoľne dodržiava. Má 

teda akýsi zvykový charakter. Podľa niektorých autorov ide o zvykové normy a pre prípad, že z nich 

chceme spraviť záväzné pravidlá správania sa, tak je nutné ich obsiahnuť v normatívnom texte 

právneho predpisu.  

Z pohľadu zákonodarcu nového CSP sa princípy chápu skôr ako výkladové pravidlá a teda slúžia 

najmä ako pomocné (druhotné) pravidlá, prostredníctvom ktorých sa interpretujú a používajú právne 

normy. „Základné princípy tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť 

aplikované interpretované právne normy Civilného sporového poriadku.“190 Aj keď zákonodarca 

použil pojem princípy, tak z analýzy významu zásad podľa jednotlivých teórií práva vyplýva, že 

lepším pomenovaním výkladových pravidiel nachádzajúcich sa na začiatku nového CSP v článkoch 1 

až 18 je pojem zásada a nie princíp. Princíp, vychádzajúc z teórie prirodzeného práva, je skôr akousi 

morálnou, politickou, právnou konštantou, čiže nemennou myšlienkou, z ktorej právo ako také 

vychádza. Princípmi by tak mali byť iba základné myšlienky, na ktorých sú postavené celé právne 

odvetvia, ako napr. princípy právneho štátu, princíp právnej istoty a pod. Túto teóriu koniec-koncov 

potvrdzuje aj vysvetlenie samotného legislatívca, ktorý hneď v úvode osobitnej časti dôvodovej správy 

k novému CSP uvádza, že cit.: „základné princípy, na ktorých spočíva tento zákon tvoria rámec 

výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované a interpretované právne normy 

Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) a subsidiárne aj Civilného mimosporového poriadku 

(ďalej len „CMP“) a Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). Základné princípy sú rovnocenné 

a ich poradie nevyjadruje ich dôležitosť.“191 Naopak ak sa zamyslíme, nad významom zásad podľa 

zástancov teórie prirodzeného práva, tak princípy uvedené na začiatku nového CSP napĺňajú svojim 

obsahom a významom charakter primárnych myšlienok vychádzajúcich z rozumu a praktickej 

rozumnosti ale aj druhotných myšlienok. Z uvedeného máme zato, že zákonodarca nerozlišuje, čo do 

významu, medzi princípmi a zásadami a oba pojmy skôr chápe ako synonymá a prisudzuje im tak 

význam primárnych myšlienok ako aj výkladových pravidiel (čiže druhotných myšlienok). 

 

                                                 
189 Labieniec, P.: Pozitivistický a nepozitivistický opis podstaty zásad práva. In: Právny obzor, roč. 86 (2003), č. 

4, s. 428. 
190 Dôvodová správa – všeobecná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 3. 
191 Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 1. 
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3.7.2 Zásady a princípy v CSP 

Ako sme už spomínali, tak legislatívec pri tvorbe nového CSP v úvode do právneho predpisu 

zakomponoval zoznam tzv. základných princípov na podporu výkladu a aplikácie samotných právnych 

noriem. Celkovo ide o 18 samostatných článkov, v ktorých sú obsiahnuté nové ale aj staronové 

výkladové pravidlá procesného charakteru, ktorých základným účelom je zrýchliť konanie, 

a dosiahnuť taký stav, aby vymožiteľnosť práva nebola len planým sľubom a snom. Medzi uvedenými 

princípmi sa nachádzajú napr. princíp priorizácie súdu, princíp právnej istoty, priorizácia 

teleologického výkladu pred gramatickým výkladom, princíp analógie legis a iurus, princíp legality, 

princíp hospodárnosti konania, princíp voľného pohybu súdnych rozhodnutí v rámci európskeho 

priestoru, princíp priamosti a bezprostrednosti, zásada ústnosti, princíp tzv. arbitrárneho poriadku ako 

aj zákaz zneužitia práva atď. 

Osobitnú kategóriu tvoria tie zásady, resp. princípy, ktoré zákonodarca zavádza v prípade 

riešenia pracovnoprávnych sporov. Vychádzame pritom z úvahy, že druhotné zásady sú výkladovými 

pravidlami, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách a teda v prípade, že ich chceme identifikovať, je 

nutné analyzovať jednotlivé právne normy. 

Najvýznamnejšou zásadou, resp. princípom dotýkajúcim sa pracovnoprávnych sporov, ktorá sa 

bude uplatňovať je princíp tzv. ochrany slabšej strany, ktorý bol doteraz viditeľný len v prípade 

hmotnoprávnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov, keďže samotný pracovnoprávny vzťah je možné 

definovať ako spoločenský vzťah, ktorý vzniká pri výkone závislej práce, a je charakterizovaný 

nadriadenosťou zamestnávateľa a podriadenosťou zamestnanca a za tým účelom, je tento vzťah 

vyvážený zvýšenou ochranou slabšej strany, ktorou je jednoznačne samotný zamestnanec. V rámci 

procesných predpisov boli, aj napriek oslabenej pozícii zamestnanca, zamestnanec a zamestnávateľ 

rovnocennými účastníkmi súdneho konania, čo vnášalo do samotného priebehu konania určitú 

neistotu, najmä z pohľadu zamestnanca, ktorý sa neraz ocitol v dôkaznej núdzi. 

Ide tak o jeden zo základných princípov nového sporového konania, podľa ktorého prísne 

dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce. Okrem 

zamestnancov a pracovnoprávnych sporov sa tento princíp bude uplatňovať aj na antidiskriminačné 

spory a spotrebiteľské spory.  

 Princíp zvýšenej ochrany slabšej strany v spore sa sám o sebe vyznačuje najmä právnou 

úpravou, ktorá zohľadňuje slabšie postavenie subjektu spočívajúce v objektívnej nerovnosti 

účastníkov konania vyplývajúcej už z hmotnoprávnej úpravy a vyznačujúcej sa dôkaznou núdzou zo 

strane slabšieho účastníka. Procesná právna úprava tak uplatňuje na tieto subjekty osobitné procesné 

postupy a to za účelom úplného naplnenia práva na spravodlivý a rýchly proces a ochranu práv 

a právom chránených záujmov poškodených účastníkov. 

 Princíp ochrany slabšej strany sa tak v samotnom konaní pred súdom prejavuje najmä 

v podobe  
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- možnosti zamestnanca využiť procesné zastúpenie odborovou organizáciou,  

- ďalej vo zvýšenej mandukačnej povinnosti súdu,  

- príklone k vyšetrovaciemu princípu zo strany súdu,  

- uvoľnenie pravidiel koncentrácie konania,  

- zákaze vydávania kontumačných rozsudkov,  

- povinnosti verejného pojednávania,  

vylúčenie zásady „ne ultra petitum“. 

a) Zvýšená mandukačná povinnosť súdu 

Princíp zvýšenej mandukačnej povinnosti súdu je zakotvený v § 318 ods. 1 a 2 CSP a spočíva 

v povinnosti súdu vhodným spôsobom zamestnanca poučiť o možnosti zastúpenia, a o jeho 

procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho 

aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo 

zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho 

práv.192 

Zákonodarca tu nad rozsah všeobecnej mandukačnej povinnosti súdu uložil súdu osobitné 

povinnosti vo vzťahu k účastníkovi konania, ktorým je zamestnanec a to z dôvodu vyváženia 

nerovností medzi účastníkmi sporu. Je ťažké si teraz predstaviť ako bude prebiehať samotné konanie 

pred súdom, avšak z obsahu samotnej normy ako aj z účelu a zmyslu právnej úpravy je možné 

dedukovať, že súd kedykoľvek počas konania zamestnanca upozorní a navrhne zamestnancovi 

uplatniť iné, resp. nové postupy k ochrane jeho práv a právom chránených záujmov a to najmä 

v podobe predloženia dôkazov, podania návrhov na neodkladné opatrenia alebo zabezpečovacie 

opatrenia a pod. 

Novinkou bude podľa môjho názoru aj to, že súd sa nemusí obmedziť len na poučenie vo 

veciach týkajúcich sa vedenia konania ale vo výnimočných prípadoch, bude môcť zamestnanca ako 

slabšiu strany v spore poučiť aj o možnostiach zmeny pôvodného návrhu, ktorým bolo začaté konanie 

a to za účelom účelného uplatnenia jeho práv. Aj napriek uvedenému je nutné podotknúť, že súd bude 

musieť túto povinnosť využívať len výnimočne a za výnimočných okolností a to najmä v nadväznosti 

na zachovanie práva účastníkov na rovnosť strán v spore. 
b) Zavedenie vyšetrovacieho princípu 

Vyšetrovací princíp a jeho zavedenie v pracovnoprávnych sporoch je odklonom od všeobecnej 

koncipovanej úpravy dokazovania v konaní pred súdom a je vyjadrený najmä odklonom od prísnej 

koncentrácie konania, ktorá je pre sporové konania typická. „Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré 

zamestnanec nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo 

                                                 
192 § 318 ods. 1 a 2 CSP. 
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zabezpečí taký dôkaz; na tento účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť súčinnosť, ak to možno od 

neho spravodlivo žiadať.“193 

Vyšetrovací princíp (inkvizičný) spočíva v tom, že súd nemá povinnosť viazať sa na návrhy na 

vykonanie dôkazov účastníkov konania ale pre prípad, že to uzná za vhodné, sám prevezme iniciatívu 

v dokazovaní a navrhne, obstará a vykoná dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ak je to dôležité pre 

rozhodnutie vo veci samej. Je potrebné dodať, že túto povinnosť má súd len pre prípady ochrany práv 

zamestnanca ako účastníka konania, v prípade ochrany práv zamestnávateľa povinnosť uplatnenia 

vyšetrovacieho princípu súdu neprislúcha a bude sa uplatňovať všeobecný prejednávací princíp. 
c) Uvoľnenie pravidiel koncentrácie konania 

„Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa 

nepoužijú.“194  

„Povaha individuálneho pracovnoprávneho sporu a postavenie zamestnanca ako objektívne a 

prirodzene slabšej strany právneho i procesnoprávneho vzťahu „ipso facto“ vylučujú uplatnenie 

prísnej koncentrácie konania typickej pre všeobecné sporové konania.“195 

Princíp prísnej sudcovskej a zákonnej koncentrácie konania bol v OSP zavedený za účelom 

rýchleho a praktického rozhodovania súdov, efektívneho dosiahnutia spravodlivosti a v neposlednom 

rade vytvorenia akejsi skutkovej dôkaznej stopky na súde prvého stupňa. „Cieľom bolo kumulovať 

kompletné zistenie skutkového stavu do časti konania na súde prvého stupňa s tým, že v rámci 

opravného konania budú riešené prevažne len otázky právne. Nastolená myšlienka bola zhmotnená do 

ustanovenia § 118a OSP – „Ak sa pojednávanie neodročuje, pred jeho skončením súd vyzve 

účastníkov, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci. Na záver 

súd uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.“196 

Podľa nových pravidiel v znení § 320 druhá veta CSP sa ustanovenia o koncentrácii konania 

nepoužijú, avšak aj tu je potrebné dodať to, že nové pravidlá je bude možné uplatniť opäť len čo sa 

týka zamestnanca ako slabšej strany v spore. Ten tak bude mať možnosť navrhovať a dopĺňať dôkazy 

počas celého konania vo veci samej a to až do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Zamestnávateľ 

toto právo mať nebude a čo sa týka neho, tak súd bude musieť uplatňovať zásadu koncentrácie 

konania a teda vyhlásiť dokazovanie z jeho strany za skončené. Na druhej strane je treba zároveň 

poznamenať, že v zmysle princípu kontradiktórnosti konania zakotveného v čl. 9 CSP súd aj napriek 

tomu, že zamestnávateľovi odníme možnosť predkladať a navrhovať vykonanie dôkazov v konaní, tak 

mu bude musieť umožniť vyjadriť sa k predloženým a vykonaným dôkazom zo strany zamestnanca 

a za tým účelom tieto vyjadrenia brať do úvahy. „Strany sporu majú právo sa oboznámiť s 

                                                 
193 § 319 CSP. 
194 § 320 druhá veta CSP. 
195 Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 50. 
196 K tomu pozri Kotrecová, A., Roháč, I.: Význam posilňovania zásady koncentrácie konania pre ďalší rozvoj 

slovenského civilného procesu. In: Principy a zásady v právu – teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké 

debaty mladých právniku 2010. Praha, Leges, 2010, s. 198. 
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vyjadreniami, návrhmi a dôkazmi protistrany a môžu k nim vyjadriť svoje stanovisko v rozsahu, ktorý 

určí zákon.“197 

„Rovnako princípy súvisia s rovnosťou zbraní a s princípom dispozičným. Priorizuje sa 

procesná aktivita sporových strán, ktoré sú zásadne povinné tvrdiť rozhodujúce skutočnosti a označiť 

dôkazné prostriedky na preukázanie svojich tvrdení. Každá procesná strana má právo oboznámiť sa a 

reagovať na tvrdenia a dôkazné návrhy protistrany.“198 
d) Zákaz vydávania kontumačných rozsudkov 

Novým CSP sa do popredia vyzdvihuje inštitút tzv. rozsudku pre zmeškanie, ktorý je 

vyjadrením zavedenia sprísneného princípu rýchlosti a hospodárnosti konania a spočíva vo forme 

procesnej sankcie za pasivitu účastníkov konania a to tak žalobcu ako aj žalovaného, a ktorá spočíva 

predovšetkým v absencii povinnosti tvrdiť a povinnosti dôkaznej, či v nedostavení sa na už nariadené 

pojednávanie. Možnosť vydať kontumačný rozsudok však má súd iba v prípadoch, že návrh znie na 

splnenie povinnosti (§ 137 písm. a) CSP) žalovaným a žalovaný alebo žalobca súdu takúto možnosť 

navrhnú. Pre prípady vydania kontumačného rozsudku sa tým vylučuje zásada oficiality a striktne sa 

zavádza dispozičná zásada. Vydanie rozsudku pre zmeškanie je tak vylúčené v prípadoch kde sa 

žalobou požaduje aby sa rozhodlo najmä  

- o nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi 

stranami vyplýva z osobitného predpisu;  

- určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem - naliehavý právny 

záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu; alebo  

- určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu. 

V pracovnoprávnych sporoch sa vylučuje vydanie rozsudku pre zmeškanie v prípadoch 

v neprospech zamestnanca. „Ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie sa nepoužijú, ak by mal byť tento 

rozsudok vydaný v neprospech zamestnanca.“199 

Na dôvažok je treba dodať, že v prípadoch pracovnoprávnych sporov nie je možné vydať 

rozsudok pre zmeškanie v najčastejších sporových situáciách ako napr. v prípade neplatnosti 

skončenia pracovného pomeru, ktoré svojim charakterom spadajú pod ustanovenie § 137 písm. d) CSP 

a teda pod žaloby o určenie právnej skutočnosti. V praxi by tak malo ísť o prípady napr. uloženia 

povinnosti zamestnanca nahradiť škodu spôsobenú zamestnávateľovi a iné, pri ktorých by nebolo 

možné vydať rozsudok pre zmeškanie.200  

Otázkou napr. zostáva, o aký druh určovacej žaloby by išlo v prípade určenia, či pracovný 

pomer aj naďalej trvá po uplynutí doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý, resp. zamestnanec aj 

                                                 
197 Čl. 9 CSP. 
198 Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 2. 
199 § 321 CSP. 
200 K tomu pozri VICEN, V.: Úprava vzťahov medzi občianskym právom a pracovným právo pro futuro. In: 

Sloboda, rovnosť a  spravodlivosť v zmluvnom práve Slovenskej republiky : zborník vedeckých článkov. 

Bratislava : Merkury, 2015. s. 53-58. ISBN 978-80-89458-37-0. 
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po uplynutí doby určitej naďalej vykonáva pracovné úlohy v zmysle pracovnej zmluvy so súhlasom 

zamestnávateľa, a tento súhlas zamestnávateľ neskôr väzme späť, resp. poprie, že by takýto súhlas 

vydal? 

Podľa dôvodovej správy medzi osobitné predpisy podľa písm. d) (§ 137 písm. d), pozn.- autora) 

patria napríklad Zákonník práce, zákon o dobrovoľných dražbách  a pod. Čo by znamenalo, že všetky 

určovacie žaloby by mali spadať pod § 137 písm. d) CSP a nie pod § 137 písm. c) CSP, podľa ktorého 

sa žalobou možno domáhať určenia, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem - 

naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu.  

Veľmi zmätočne potom pôsobí názor zákonodarcu, keď v dôvodovej správe k tomu istému 

ustanoveniu uvádza, že „Úplne nová koncepcia je zakotvená v písm. c) a d) (§ 137 písm. c) a d), 

poznámka autora), kde sa rozlišuje klasická určovacia žaloba a žaloba o určení inej právnej 

skutočnosti podľa písmena d) (§ 137 písm. d) CSP, poznámka autora). Čo je potom inou právnou 

skutočnosťou? 
e) Vylúčenie zásady „ne ultra petitum“ 

Vylúčenie zásady „ne ultra petitum“ a teda, že súd nie je viazaný žalobným návrhom a môže 

prisúdiť viac, ako bolo žalobou uplatnené bolo pôvodne zákonodarcom navrhované, avšak do platného 

a účinného znenia CSP sa nakoniec nedostala. Možnosť vylúčenia zásady „ne ultra petitum“ však 

zákon povoľoval len v prípadoch, keď bude žalobcom zamestnanec, to však neznamená, že nie je 

možné túto zásadu uplatniť aj keď v pozmenenej podobe aj napriek tomuto faktu, a to najmä 

v nadväznosti na zvýšenú mandukačnú povinnosť súdu voči zamestnancovi, keď zákon súdu ukladá 

v zmysle § 318 písm. b) povinnosť poučiť zamestnanca o jeho procesných právach a povinnostiach 

nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné 

predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných 

možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv. Na základe  uvedeného sa 

domnievam, že súd v prípade, že to uzná za vhodné a za účelom uplatnenia a bránenia všetkých práv 

zamestnanca môže toto ustanovenie použiť a zamestnanca poučiť o možnosti zmeny petitu žaloby 

a jeho rozšírenia o tie nároky, na ktoré zamestnanec pri podávaní žaloby nemyslel, resp. o nich nemal 

vedomosť. 

 

3.7.3 Spoločné pravidlá k uplatňovaniu uvedených zásad a záver 

V predchádzajúcich častiach článku sme sa venoval analýze zásad nového vedenia 

pracovnoprávnych sporov podľa CSP, avšak čo je potrebné ešte k uvedenému dodať je to, že v prípade 

ak si zamestnanec zvolí v konaní zástupcu v podobe odborového orgánu, advokáta, alebo iného 

zástupcu s právnickým vzdelaním, tak všetky zásady (princípy) spojené s uplatňovaním princípu 

ochrany slabšej strany v konaní sa nebudú uplatňovať. 
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Právo na súdnu a inú právnu ochranu je Ústavou SR garantované všetkým obyvateľom 

Slovenskej republiky. Procesné predpisy a konania pred súdom boli až doteraz postavené striktne na 

princípe rovnosti účastníkov konania, avšak v zhode s judikatúrou, doktrínou i relevantnou 

spoločensko – ekonomickou praxou zákonodarca v novom CSP upravil osobitné procesné postupy a 

zaviedol odlišné princípy a zásady vedenia tých sporov, kde účastníci objektívne už z hmotnoprávnej 

úpravy nemajú rovnaké postavenie a za subjekt hodný takejto procesnej ochrany ustanovil spotrebiteľa 

v spotrebiteľských procesných vzťahoch, zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch a subjekt 

domáhajúci sa ochrany z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa 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 predchádzajúcich statiach sme sa venovali analýze nových zásad (princípov), ktoré sa budú 

uplatňovať v konaniach o pracovnoprávnych sporoch a načrtli sme určité nedostatky právnej úpravy. 

Aj na základe uvedeného bude nutné podrobnejšie sledovať ako sa s uvedenými zmenami vyporiada 

najmä prax slovenských súdov. 
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4 OSOBNOSTNÉ PRÁVA A PROCESNOPRÁVNE SÚVZŤAŽNOSTI -  

KOMPARÁCIA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU S 

CIVILNÝM SPOROVÝM PORIADKOM  

 

4.1 Úvod 

Jednou zo základných povinnosti právneho a demokratického štátu, je povinnosť každému, 

ktorého subjektívne právo bolo porušené alebo je ohrozené, zabezpečiť a poskytovať ochranu pred 

takýmto porušením alebo ohrozením. Nakoľko v právnom štáte sa s určitými výnimkami zakazuje 

svojpomocné presadzovanie ochrany porušeného alebo ohrozeného práva , tak je vyššie uvedená 

povinnosť štátu aj jeho výhradným právom.  

Právo na súdnu a inú právnu ochranu je súčasťou katalógu základných práv a slobôd (čl. 12 až 

45, čl. 46 až 45 Ústavy SR). Moderná všeobecná a právna filozofia ich chápe ako prirodzené práva 

slobodných a v dôstojnosti a právach rovných ľudí, ako práva, ktoré majú univerzálnu a nadčasovú 

platnosť. Podstatou práva na súdnu a inú právnu ochranu je čo najširšie koncipovaná možnosť 

subjektu práva dovolávať sa tejto ochrany u orgánov ochrany práva. Podstatou tohto práva je 

dovolávať sa ochrany (subjektívneho) práva v zákonom stanovenom postupe a v primeranom čase. Ak 

by orgány ochrany práva porušili túto svoju povinnosť, teda že by nekonali v zákonom stanovenom 

postupe (porušili by záväzný postup, procesné normy a pravidla), alebo by nekonali v primeranom 

čase (dopúšťali by prieťahov v konaní), išlo by o závažné porušenie práva na súdnu a inú právnu 

ochranu. Takéto porušenie nazývame odmietnutie spravodlivosti denegatio iustitiae a má závažné 

právne následky vo forme sankčných mechanizmov voči štátu. 

Podstata práva na súdnu a inú právnu ochranu, predovšetkým zákonnom stanovený postup 

súdom v priemernom čase rozhodnúť o ohrozenom alebo porušenom práve, je vyjadrený v normách 

proseného práva civilného, tzv. civilných procesnoprávnych normách.   

Podľa § 470 ods. 1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo 

dňom nadobudnutia jeho účinnosti (v  zmysle § 474 CSP tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016).  

Dňa 1. júla 2016 došlo k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len 

„OSP“ alebo aj ako len „Občiansky súdny poriadok“) a jeho nahradeniu Civilným sporovým 

poriadkom. Z tohto dôvodu, najmä na účely vzájomnej komparácie predmetných ustanovení oboch 

právnych predpisov a lepšieho pochopenia novej právnej úpravy, tak ďalej, tam kde je to vhodné a 

účelné na pochopenie rozoberanej matérie, uvádzame aj znenie už neplatného Občianskeho súdneho 

poriadku.      

Nakoľko prijatím nového procesného kódexu došlo aj k zmene niektorej terminológie, tak ďalej 

v texte, ak je uvedené napr. účastník (OSP), resp. strana (CSP) alebo konanie (OSP), resp. spor (CSP), 
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tak sa má na mysli ten ktorý termín určujúci buď pre Občiansky súdny poriadok alebo Civilný sporový 

poriadok, a to v závislosti od kontextu a významu použitého v texte.      

 

Podľa § 1 CSP civilný sporový poriadok upravuje postup súdu, strán sporu (ďalej len "strana") a 

osôb zúčastnených na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov. 

Podľa ustanovenia § 1 OSP občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v 

občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených 

záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu 

k právam iných osôb. 

Vychádzajúc z právnej teórie ako aj z aplikačnej praxe môžeme uviesť, že osobnostné práva sú 

právami špecifickými a v určitých smeroch odlišnými od ostatných práv. Keďže je nesporné, že 

existuje viacero špecifík a osobitosti osobnostných práv vo vzťahu k iným právam, najmä majetkovým 

a osobnomajetkovým, tak aj normy procesného práva vyjadrujú, resp. by mali tieto osobitosti 

osobnostných práv vyjadrovať.  

Prostredníctvom tejto kapitoly prinášame komplexné zhrnutie a analýzu osobitosti civilných 

procesnoprávnych noriem obsiahnutých v slovenskom právnom poriadku, a to najmä v ich vzťahu k 

osobnostným právam, ktoré demonštrujú ich osobitosť. Uvedené realizujeme cestou vymedzenie a 

analýzy ustanovení v sporoch z ochrany osobnosti (v Občianskom súdom poriadku konaniach o 

ochrane osobností), ktoré sa odchyľujú od všeobecnej procesnoprávnej úpravy, a to prostredníctvom 

historického výkladu a analýzy platných právnych predpisov.  

 

4.2 Osobitné konanie o ochrane osobnosti v procesnom kódexe 

Konania vo veciach ochrany osobnosti sú vzhľadom na svoj predmet osobitné a špecifické. Je 

preto namieste uvažovať, či by bolo vhodné tieto osobitosti vyjadriť aj v ustanoveniach právneho 

poriadku, konkrétne formou osobitného konania upraveného v procesnoprávnom kódexe. Na analýzu 

dôvodnosti využijeme historickú komparáciu, nakoľko osobitné konanie vo veciach ochrany osobnosti 

už náš právny poriadok obsahoval. 

 

4.2.1 Osobitné konanie podľa III. časti V. hlavy Občianskeho súdneho poriadku 

Zákonom č. 232/1995 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon 

Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon 

Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v 

znení neskorších predpisov bolo do III. časti V. hlavy Občianskeho súdneho poriadku zavedené 

osobitne konanie vo veciach ochrany osobnosti. 

Ustanovenia § 200i OSP v znení zákona č. 232/1995 Z.z. zneli nasledovne: 
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(1) Na konanie vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka je príslušný súd, v 

ktorého obvode má žalobca bydlisko. 

(2) Súd je povinný vo veciach uvedených v odseku 1 konať o veci samej najneskôr do 30 dní od 

podania žaloby. 

(3) Žalovaný je povinný do 30 dní od doručenia žaloby (§ 79) vyjadriť sa k nej a navrhnúť súdu 

prípadný dôkaz pravdy. Ak to žalovaný neurobí, súd pri rozhodovaní o žalobe vychádza z tvrdení 

žalobcu uvedených v žalobe. O tomto následku musí súd žalovaného poučiť. 

(4) Súd je povinný rozhodnúť vo veci ochrany osobnosti najneskôr do jedného roka od podania 

žaloby. 

Ústavný súd Slovenskej republiky však vo svojom Náleze z 11. novembra 1997 publikovanom 

v Zbierke zákonov pod č. 359/1997 Z.z. rozhodol ustanovenie § 200i ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podľa ktorého (Žalovaný je povinný do 30 

dní od doručenia žaloby (§ 79) vyjadriť sa k nej a navrhnúť súdu prípadný dôkaz pravdy. Ak to 

žalovaný neurobí, súd pri rozhodovaní o žalobe vychádza z tvrdení žalobcu uvedených v žalobe. O 

tomto následku musí súd žalovaného poučiť.) nie je v súlade s čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej 

republiky.“  

V zmysle článku 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v 

Zbierke zákonov Slovenskej republiky stratilo ustanovenie § 200i ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov účinnosť a nakoľko Národná rada Slovenskej 

republiky neuviedla toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, v uvedenom 

rozsahu stratilo po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky platnosť. 

Ústavný súd Slovenskej republiky ďalej taktiež vo svojom ďalšom Náleze z 7. novembra 2002 

publikovanom v Zbierke zákonov pod č. 620/2002 Z.z. rozhodol „ustanovenie § 200i ods. 4 zákona č. 

99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (Súd je povinný rozhodnúť vo 

veci ochrany osobnosti najneskôr do jedného roka od podania žaloby) nie je v súlade s čl. 6 ods. 1 

prvou vetou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.“  

Podobne v zmysle článku 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto 

nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stratilo ustanovenie § 200i ods. 4 zákona č. 99/1963 

Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov účinnosť a nakoľko Národná rada 

Slovenskej republiky neuviedla toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, v 

uvedenom rozsahu stratilo po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky platnosť. 

Na základe vyššie citovaných nálezov zostali v platnosti už len ustanovenia § 200i ods. 1 a 2 

OSP, ktoré sa z vyššie uvedených dôvodov stali obsolentnými, a tak zákonodarca zákonom č. 

353/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 
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neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších 

predpisov tieto ustanovenia zrušil a vypustil.  

Ku dňu zrušenia Občianskeho súdneho poriadku tento právny predpis neobsahoval osobitnú 

úpravu pre konania vo veciach ochrany osobnosti. V aktuálne platnom Civilnom sporovom poriadku 

taktiež nie je osobitné upravené konanie pre spory o ochrane osobnosti. 

4.2.2 Úprava v Civilnom sporovom poriadku  

Civilný sporový poriadok vo svojej tretej časti v ustanoveniach § 265 až 354 upravuje Osobitné 

procesné postupy. Táto tretia časť je rozdelená do štyroch hláv, a to (i) skrátené konania a skrátené 

rozhodnutia, (ii) spory s ochranou slabšej strany, (iii) neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia 

a iné opatrenia súdu a (iv) spoločné ustanovenia. 

Vzhľadom na obsah a účel sa ako najbližšie ustanoveniam o osobitných konaniach podľa III. 

časti V. hlavy Občianskeho súdneho poriadku, ktoré v určitých etapách jeho existencie obsahovali aj 

právne normy upravujúce problematiku a osobitosti konaní vo veciach ochrany osobnosti, javia práve 

ustanovenia III. časti I. hlavy Civilného sporového poriadku – Spory s ochranou slabšej strany . Pritom 

je potrebné poznamenať, že väčšina osobitných konaní v zmysle Občianskeho súdneho poriadku 

nebola prenesená do osobitných procesný postupov v zmysle Civilného sporového poriadku, ale je 

upravená v osobitnom právnom predpise, zákone č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok 

(ďalej len „CMP“ alebo aj ako len „Civilný mimosporový poriadok“).    

Tretia časť Civilného sporového poriadku svojou druhou hlavou vymedzuje a upravuje otázky 

vzťahujúce sa na spory s ochranou slabšej strany. Medzi spory s ochranou slabšej strany sú zaradené 

(i) spotrebiteľské spory, (ii) antidiskriminačné spory a (iii) individuálne pracovnoprávne spory.  

Civilný sporový poriadok v aktuálnom platnom znení v časti osobitné procesné postupy teda 

neobsahuje žiadne osobitné, modifikujúce alebo doplňujúce ustanovenia o sporoch o ochrane 

osobnosti.  

Z vyššie uvedeného môžeme teda vyvodiť záver a konštatovať, že konanie vo veciach ochrany 

osobnosti, resp. spory o ochrane osobnosti sú vzhľadom na svoj predmet spormi špecifickými. 

Predovšetkým povaha zásahu do osobnostného práva si vyžaduje, aby v prípade jeho porušenia alebo 

ohrozenia mu bola poskytnutá rýchla a účinná náprava. S cieľom poskytnúť rýchlu a účinnú ochranu 

porušeného alebo ohrozeného osobnostného práva sa zákonodarca tento problém snažil vyriešiť tak, že 

by v prvom rade vyjadrenie osoby voči ktorej návrh smeruje limitoval tridsať (30) dňovou lehotou od 

doručenia žalobného návrhu, pričom nesplnenie si povinnosti vyjadriť sa v zákonnej lehote bolo 

sankcionované tak, že súd by pri rozhodovaní o žalobe vychádzal len z tvrdení žalobcu uvedených v 

žalobe. V druhom rade by bol sám konajúci súd viazaný jednoročnou (1) lehotou plynúcou od 

doručenia žalobného návrhu, v ktorej by bol povinný o uplatňovanom nároku rozhodnúť. Akokoľvek 

sa uvedené môže zdať dôvodné a účelné, podľa názoru Ústavného súdu je koncentrovanie tohto 

konania a viazanie vyjadrenia na uvedené lehoty v rozpore s platným právom. Zároveň ani 
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zákonodarca v novom procesnom kódexe Civilnom sporovom poriadku do jeho tretej časti Osobitné 

procesné postupy nezakomponoval osobitné ustanovenia pre riešenie sporov o ochrane osobnosti.    

 

4.3 Miestna príslušnosť 

Civilný sporový poriadok v ustanoveniach § 20 CSP upravuje otázku osobitnej miestnej 

príslušnosti, keď namiesto všeobecného súdu žalovaného je na konanie príslušný súd iný. Predmetné 

ustanovenia majú svoje opodstatnenie predovšetkým tam, kde sa vzhľadom na predmet sporu ako 

vhodné javí založiť miestnu príslušnosť na základe osobitných kritérií.   

Podobne aj Občiansky súdny poriadok v ustanoveniach § 88 upravoval otázku osobitnej 

miestnej príslušnosti, keď namiesto všeobecného súdu odporcu bol na konanie príslušný súd iný. 

Civilný sporový poriadok však taxatívnym výpočtom uvádza len päť (5) takýchto konaní, pričom 

Občiansky súdny poriadok ich uvádzal až pätnásť (15), teda osobitná miestna príslušnosť sa 

vzťahovala na viacero konaní. Zúženie okruhu sporov s osobitnou miestnou príslušnosťou nastalo aj z 

toho dôvodu, že viacero sporov, resp. druhov konaní bolo presunutých do Civilného mimosporového 

poriadku.  

Je nepochybné, že spory o ochrane osobnosti sú vzhľadom na svoj predmet spormi špecifickými 

a je preto namieste si položiť otázku, či by si takáto osobitnosť nezaslúžila aj osobitné vyjadrenie vo 

vzťahu k miestnej príslušnosti.  

Na demonštráciu uvedeného môže poslúžiť aj historická genéza vývoja ustanovení upravujúcich 

osobitnú miestnu príslušnosť v spojení so spormi na ochranu osobnosti, keďže táto úprava sa už 

viackrát menila.  

Aktuálny platný a účinný právny stav definovaným Civilným sporovým poriadkom miestnu 

príslušnosť pri konaniach o ochrane osobnosti neupravuje osobitný spôsobom, a teda sa na tieto 

konania aplikujú ustanovenia o všeobecnej miestnej príslušnosti v zmysle ustanovení §§ 13 až 18 

CSP, príp. osobitnej miestnej príslušnosti danej na výber podľa § 19 CSP, ak sú splnené podmienky na 

jeho aplikáciu.   

Taktiež k dňu zrušenia Občianskeho súdneho poriadku nebola miestna príslušnosť pri sporoch 

vyplývajúcich z ochrany osobnosti upravená odlišným a osobitným spôsobom. V tom čase sa na 

predmetné spory aplikovali ustanovenia o všeobecnej miestnej príslušnosti v zmysle ustanovení § 85 

až § 87 OSP.  

Uvedený stav však nebol stavom platným počas celej existencie Občianskeho súdneho 

poriadku. Stav platný k dňu zrušenia OSP, teda stav, keď tento právny predpis neobsahoval osobitné 

ustanovenia o miestnej príslušnosti pre spory na ochranu osobnosti bol zmenený zákonom č. 388/2011 

Z.z., ktorým bola zrušená právna úprava platná do 31.12.2011, ktorá zakotvovala v § 88 ods. 1 písm. 

o) OSP pre konania vo veciach ochrany osobnosti výlučnú miestnu príslušnosť, kedy namiesto 

všeobecného súdu odporcu bol príslušný súd, v ktorého obvode mal žalobca bydlisko.  
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Osobitná miestna príslušnosť súdov v konaniach o ochrane osobnosti bola do právneho 

poriadku Slovenskej republiky prvýkrát zakomponovaná zákonom č. 232/1995 Z.z. ktorým sa mení a 

dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a 

notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych 

poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. V znení tejto novely 

znelo ustanovenie § 88 ods. 1 písm. o) OSP nasledovne v ktorého obvode má žalobca bydlisko, ak ide 

o konanie vo veciach ochrany osobnosti.  

S účinnosťou od 01.09.2003 bol ďalej inou novelou Občianskeho súdneho poriadku, zákonom 

č. 353/2003 Z.z. vypustený § 88 ods. 1 písm. o) OSP, čím došlo vo veciach ochrany osobnosti k 

zrušeniu výlučnej miestnej príslušnosti súdu a jej zmene na príslušnosť všeobecnú. Miestne 

príslušným súdom vo veciach ochrany osobnosti sa v dôsledku tejto úpravy stal všeobecný súd 

účastníka, proti ktorému návrh smeroval.  

Táto zásadná zmena bola zákonodarcom odôvodnená zrušením ods. 3 a 4 § 200i OSP 

upravujúceho osobitné konanie vo veciach ochrany osobnosti z dôvodu ich protiústavnosti. V 

dôvodovej správe k citovanej novele (zákon č. 353/2003 Z.z.) sa ďalej uvádzalo, že v platnosti zostal 

iba odsek 1 a odsek 2 § 200i OSP, ktoré sú v praxi nevyužiteľné a osobitná miestna príslušnosť je 

neodôvodnená.  

Vzhľadom na chýbajúce argumenty a dôvody, ako aj s ohľadom na to, že zrušené odseky 3 a 4 § 

200i OSP sa netýkali miestnej príslušnosti, sa s týmto konštatovaním nemožno uspokojiť. Navyše táto 

úprava všeobecnej miestnej príslušnosti platila len do 30.06.2007.  

Prijatím ďalšej novely OSP, zákona č. 237/2007 Z.z., sa zákonodarca vo veciach ochrany 

osobnosti vrátil k osobitnej výlučnej miestnej príslušnosti. Toto svoje rozhodnutie odôvodnil 

pripomenutím pôvodného zámeru osobitnej úpravy miestnej príslušnosti, ktorým bolo v konaniach vo 

veciach ochrany osobnosti uľahčiť žalobcovi prístup k súdnej ochrane, čo v praxi malo svoje 

opodstatnenie. Podľa dôvodovej správy pri argumentoch týkajúcich sa obnovenia osobitnej miestnej 

príslušnosti navrhovanej v § 88 odseku 1 písm. o) OSP bolo potrebné zohľadniť povinnosť 

rešpektovať článok 46 ods. 1 Ústavy SR a článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd. V úvode zmieňovaná posledná zmena OSP, zákon č. 388/2011 Z.z., s účinnosťou 

od 01.01.2012 znova zrušila § 88 ods. 1 písm. o) a opätovne zaviedla pri úprave miestnej príslušnosti 

vo veciach ochrany osobnosti všeobecnú miestnu príslušnosť. Dôvodová správa je v súvislosti s 

prijatou zmenou veľmi stručná a dostatočne nevysvetľuje úmysel zákonodarcu, vrátiť sa pri konaniach 

vo veciach ochrany osobnosti k príslušnosti všeobecného súdu účastníka, proti ktorému návrh smeruje. 

Obmedzuje sa len na tvrdenie, že sa vracia k osvedčenej právnej úprave, nakoľko sa aktuálna 

koncepcia príslušnosti súdu vo veciach ochrany osobnosti v praxi neosvedčila.  
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4.4 Spory o ochrane osobnosti a procesnoprávne osobitosti podľa Občianskeho 

súdneho poriadku v jeho poslednom platnom a účinnom znení v porovnaní s 

aktuálne platnou právnou úpravu v zmysle Civilného sporového poriadku  

Právna úprava Občianskeho súdneho poriadku v znení pred jeho zrušením a nahradením 

Civilným sporovým poriadkom, teda v znení jeho poslednej novely č. 353/2014 Z.z., upravovala 

osobitosti vo veciach ochrany osobnosti len v ustanoveniach upravujúcich (i) zastúpenie účastníkov 

konania, (ii) povinnosti opísať rozhodujúce skutočnosti a označiť dôkazy na preukázanie svojich 

tvrdení najneskôr do skončenia prvého pojednávania a (ii) drobné spory. Jednotlivé menované 

ustanovenia uvádzame a ich význam a opodstatnenosť rozoberáme nižšie, pričom ich následne 

porovnávame s právnou úpravou podľa Civilného sporového poriadku.  

 

4.5 Zastúpenie v konaniach o ochrane osobnosti 

Podľa § 27 ods. 3 OSP vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach 

ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných alebo 

súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže, v sporoch z 

porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo, v sporoch z právnych vzťahov týkajúcich sa 

zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov, v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného 

vlastníctva, v konaní s cudzím prvkom, v konaní podľa piatej časti tretej hlavy tohto zákona, vo 

veciach podľa § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka a v konaní podľa Exekučného poriadku sa 

zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa. To neplatí, ak zástupca účastníka konania podľa odseku 1 má 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou. 

V zmysle § 27 ods. 1 OSP účastník sa môže dať zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou 

spôsobilou na právne úkony. Tento zástupca môže konať jedine osobne. 

Všeobecné ustanovenie § 27 ods. 1 OSP ustanovovalo všeobecnú zásadu, podľa ktorej sa 

účastník môže dať v konaní zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony. V 

spojení s citovaným ustanovením § 27 ods. 3 OSP sa však vo veciach ochrany osobnosti podľa 

Občianskeho zákonníka nepripúšťa, s výnimkou, ak zástupca účastníka konania má vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a vo vzťahu k účastníkovi konania je blízkou osobou v 

zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, teda 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 dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 

 

4.5.1 Úprava v Civilnom sporovom poriadku  

Podľa § 91 CSP v sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch z 

ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzťahov zo 
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zmenky, šeku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich 

podnikateľskej činnosti sa zastúpenie nepripúšťa; to neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má 

vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. 

Podľa § 89 ods. 1 CSP strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. 

Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

 

Skoro obdobne ako Občiansky súdny poriadok, tak aj Civilný sporový poriadok obsahuje 

všeobecné ustanovenie, konkrétne § 89 ods. 1 CSP, ktoré určuje všeobecnú zásadu, podľa ktorej sa 

strana môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. V spojení s citovaným ustanovením 

§ 91 CSP sa však vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka zastúpenie nepripúšťa, 

s výnimkou, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. 

Citované ustanovenia § 27 ods. 3 OSP a 91 CSP sú formulované skoro identický. Rozdielom v 

ich vyjadrení a následnej aplikácií je však mimo okruhu sporov, resp. konaní, na ktoré sa aplikuje aj 

to, že jednou z podmienok podľa Občianskeho súdneho poriadku bolo aj to, aby zástupca účastníka 

(strany) bol aj jeho blízkou osobou, teda musel byť jeho príbuzným v priamom rade, súrodenec alebo 

manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, 

ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.    

Civilný sporový poriadok však túto kumulatívnu podmienku už neobsahuje, a tak jedinou 

podmienkou jeho aplikácie je to, aby zástupca bol osobou, ktorá má vysokoškolské právnické 

vzdelanie druhého stupňa.  

Na doplnenie uvádzame, že Civilný sporový poriadok zaviedol aj kategóriu sporov, pri ktorých 

sa obligatórne vyžaduje zastúpenie advokátom. 

Podľa § 90 ods. 1 CSP strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo 

súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z 

nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v 

sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva. To neplatí, ak je a) stranou fyzická 

osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) stranou právnická osoba a jej 

zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov advokát je ten, kto 

je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie komora.  

V nasledovných sporoch (i) vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, 

(ii) z ochrany hospodárskej súťaže, (iii) z nekalého súťažného konania, (iv) z ohrozenia alebo 

porušenia práva na obchodné tajomstvo a (v) súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva, 

musí byť strana obligatórne zastúpená advokátom. Do týchto sporov teda zákonodarca nezahrnul 

spory z ochrany osobnosti.    
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Predmetné obligatórne zastúpenie advokátom sa však nebude vzťahovať na dve výnimky, a to v 

prípadoch (i) ak je stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa 

a (ii) ak je stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské 

právnické vzdelanie druhého stupňa.  

V sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka sa teda aj podľa aktuálnej platnej 

právnej úpravy všeobecné zastúpenie nepripúšťa, avšak ak je zástupcom osoba s vysokoškolským 

právnickým vzdelaním druhého stupňa, tak môže byť aj zástupcom strany v spore z ochrany 

osobnosti, pričom sa nevyžaduje, aby bola vo vzťahu k strane sporu aj blízkou osobou. Taktiež sa pre 

spory z ochrany osobnosti nevyžaduje, aby strana bola obligatórne zastúpená advokátom.     

 

4.6 Opísanie rozhodujúcich skutočnosti a dokazovanie vo veciach ochrany 

osobnosti 

Podľa § 118a ods. 1 OSP vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo 

veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných 

alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, o základe veci v sporoch o ochranu hospodárskej 

súťaže, o základe veci v sporoch o ochranu práv porušených alebo ohrozených nekalým súťažným 

konaním, o základe veci v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo sú 

účastníci povinní opísať rozhodujúce skutočnosti o veci samej a označiť dôkazy na preukázanie 

svojich tvrdení najneskôr do skončenia prvého pojednávania; to neplatí, ak neboli splnené podmienky 

na vykonanie prvého pojednávania a došlo k jeho odročeniu ( § 101 ods. 2). 

Citované ustanovenie vo vzťahu k osobnostným právam predstavovalo povinnosť pre 

účastníkov konania, ak bola predmetom konania ochrana osobnosti, opísať rozhodujúce skutočnosti o 

veci samej a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do skončenia prvého 

pojednávania. Uvedená povinnosť bola sankcionovaná tým, že na neskôr predložené a označené 

skutočnosti a dôkazy súd neprihliadal. 

Výnimkou zo sankcie neprihliadania na neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy 

bola skutočnosť, že ak išlo o skutočnosti alebo dôkazy, ktoré vyšli najavo po prvom pojednávaní, a 

ktoré účastník nemohol bez svojej viny včas uviesť a ktorými má byť spochybnená vierohodnosť 

vykonaných dôkazných prostriedkov. 

Je potrebné poznamenať, že o povinnosti opísať rozhodujúce skutočnosti o veci samej a označiť 

dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do skončenia prvého pojednávania bol účastníkov v 

zmysle ustanovenia § 118a ods. 3 OSP povinný poučiť súd, ako aj o následkoch nesplnenia si tejto 

procesnej povinnosti. 

Ďalej považujeme za potrebné na doplnenie a pochopenie celej problematiky uviesť, že  novela 

OSP v znení zákona č. 384/2008 Z.z. zaviedla prísnejšiu koncentračnú zásadu, ako je obsiahnutá v 

ustanovení § 120 ods. 4 OSP v taxatívne vymenovaných súdnych konaniach. Zatiaľ čo koncentrácia 
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podľa § 120 ods. 4 OSP sa týka predkladania a označovania dôkazov a rozhodujúcich skutočností do 

vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie podľa § 118 ods. 4 OSP, koncentrácia podľa § 

118a OSP sa vzťahuje na opísanie rozhodujúcich skutočností o veci samej účastníkmi konania a na 

označenie dôkazov na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do skončenia prvého pojednávania. Na 

neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy súd neprihliada. Cieľom zavedenia koncentračnej 

zásady bolo urýchliť priebeh súdneho konania, odstrániť zbytočné prieťahy pri súčasnom dodržaní 

základného práva účastníkov konania na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej 

republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd. 

 

4.6.1 Úprava v Civilnom sporovom poriadku  

Podľa § 154 CSP prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť 

najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí, pričom prostriedkami v zmysle § 

149 CSP sa za prostriedky procesného útoku a procesnej obrany považujú najmä skutkové tvrdenia, 

popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom 

protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky. 

Citované ustanovenie § 154 CSP predstavuje tzv. zákonnú koncentráciu konania. Vo 

všeobecnosti možno konštatovať, že koncentrácia konania sama o sebe predstavuje efektívny nástroj 

racionálneho a odôvodneného zrýchlenia sporového konania a je plne v súlade s koncepčným 

zameraním Civilného sporového poriadku. Rovnako tvorí funkčnú a teleologickú jednotu s jedným z 

nosných princípov novej právnej úpravy sporového konania, a to s princípom arbitrárneho poriadku 

podľa článku 10 Civilného sporového poriadku. Zákonná koncentrácia konania predstavuje objektívnu 

časovú hranicu pre uplatnenie prostriedkov procesného útoku a prostriedkov procesnej obrany, ktorá 

môže byť ešte sprísnená uplatnením sudcovskej koncentrácie, ktorú spomíname nižšie. Uvedená 

objektívna časová hranica má veľký význam pre moment viazanosti súdu, ako aj pre nadväzujúce 

právne inštitúty, napr. civilného práva exekučného. 

Aktuálna platná právna úprava podľa Civilného sporového poriadku pri zákonnej koncentrácií 

konania nediferencuje medzi typom konania, resp. jeho predmetom, pričom by na tomto základe pre 

tie ktoré typy konania viazala odlišný moment pre určenie okamihu, do kedy sú strany sporu povinné 

uplatniť prostriedky procesnej obrany a útoku, teda napr. povinnosť uviesť a opísať skutkové tvrdenia 

alebo označiť dôkazy a pod..   

Mimo uvedeného na doplnenie uvádzame, že Civilný sporový poriadok zaviedol aj tzv. 

sudcovskú koncentráciu, a to v ustanoveniach § 153. Podľa § 153 ods. 1 CSP strany sú povinné 

uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Prostriedky procesného 

útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak 

by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania.  
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Právny následkom nesplnenia si citovanej povinnosti je v zmysle § 153 ods. 2 CSP to, že na 

prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí 

súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších 

úkonov súdu. 

V prípade, ak súd dospeje k záveru, že je dôvodné a opodstatnené aplikovať uvedenú sankciu, 

teda ak na prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, vysporiada 

sa s aplikáciou predmetného ustanovenia  v odôvodnení rozhodnutia vo veci samej. Podľa 

zákonodarcu, práve sudca so znalosťou konkrétnej veci vie najlepšie posúdiť adekvátnosť a včasnosť 

uplatnenia prostriedkov procesného útoku a prostriedkov procesnej obrany, preto je nóvum 

spočívajúce v zavedení inštitútu sudcovskej koncentrácie podľa zákonodarcu plne odôvodnené a 

žiaduce.  

Vo vzťahu práva na ochranu osobnosti a novej právnej úpravy podľa Civilné sporového 

poriadku môžeme uviesť, že zákon nevylučuje, tak aplikáciu zákonnej, ako ani sudcovskej 

koncentrácie konania na spory z ochrany osobnosti, pričom zároveň žiadnym iným spôsobom 

nemodifikuje aplikáciu predmetných koncentrácií odlišne od všeobecnej úpravy.     

  

4.7 Právo uverejniť rozsudok na náklady účastníka 

V zmysle ustanovenia § 155 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku mal účastník konania právo, 

mimo ostatných, aj vo veciach ochrany osobnosti, uverejniť právoplatné rozhodnutie súdu, avšak s 

výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa maloletých. 

Podľa § 155 ods. 4 OSP účastník konania má právo uverejniť právoplatné rozhodnutie súdu 

okrem rozhodnutí týkajúcich sa maloletých. Súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, 

priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na náklady účastníka, ktorý v spore neuspel, vo veciach 

ochrany práv porušených alebo ohrozených nekalým súťažným konaním, vo veciach týkajúcich sa 

práva duševného vlastníctva, vo veciach ochrany práv spotrebiteľa, vo veciach ujmy na zdraví 

spôsobenej pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a vo veciach ochrany osobnosti. Vo výroku 

rozsudku určí na základe návrhu rozsah, formu, spôsob uverejnenia a sumu nákladov na uverejnenie, 

prípadne výšku preddavku, ktorý je potrebné zložiť účastníkovi konania, ktorého návrhu sa vyhovelo. 

S využitím práva uverejniť právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým disponuje len účastník tohto 

konania, ktorého sa predmetné rozhodnutie týka, nesporne vznikajú aj náklady, ktoré v závislosti od 

spôsobu uverejnenia môžu podstatne zasiahnuť do majetkovej sféry subjektu využívajúceho toto 

právo. Na základe toho mohol konajúci súd účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v 

rozsudku právo uverejniť rozsudok na náklady účastníka, ktorý v spore neuspel. 

Predmetné ustanovenie bolo úzko previazané s ochranou osobnostného práva, nakoľko 

priznanie práva na uverejnenie rozsudku na náklady účastníka, ktorý v spore neuspel, bolo možné len 
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v taxatívne uvedených druhoch konania, pričom jedným z nich bolo aj konanie vo veciach ochrany 

osobnosti. 

V prípade, že konajúci súd v konaní o ochrane osobnosti účastníkovi, ktorého návrhu sa 

vyhovelo priznal právo na uverejnenie rozsudku na náklady účastníka, ktorý v spore neuspel, tak súd 

vo výroku rozsudku zároveň určil na základe návrhu aj rozsah, formu, spôsob uverejnenia a sumu 

nákladov na uverejnenie, prípadne výšku preddavku, ktorý bolo potrebné zložiť účastníkovi konania, 

ktorého návrhu sa vyhovelo. 

V takomto prípade bolo možné v širších súvislostiach aj toto ustanovenie chápať ako 

ustanovenie poskytujúce ochranu osobnostnému právu, nakoľko už len hrozba možnosti priznať 

úspešnému účastníkovi právo na náhradu nákladov spojených s uverejnením rozsudku, môže pôsobiť 

určitým spôsobom preventívne a donúti subjekt, ktorý neoprávnene zasahuje do osobnostného práva 

dobrovoľne v konaní, ak trvá, nepokračovať, alebo odstrániť následky takéhoto konania, príp. 

poskytnúť primerané zadosť učinenie. 

 

4.7.1 Úprava v Civilnom sporovom poriadku  

Civilný sporový poriadok vo všeobecných ustanoveniach, najmä v časti o súdnych 

rozhodnutiach, ako aj v ostatných všeobecných častiach neupravuje podobne ako ustanovenie § 155 

ods. 4 OSP právo strany sporu uverejniť právoplatné rozhodnutie súdu.  

Na strane druhej však Civilný sporový poriadok v jeho tretej hlave Neodkladné opatrenia, 

zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu jeho prvom diely Neodkladné opatrenia a 

zabezpečovacie opatrenia v ustanoveniach § 341 Neodkladné opatrenie vo veciach práva duševného 

vlastníctva obsahuje obdobné ustanovenie.         

Podľa § 341 ods. 1 CSP neodkladným opatrením môže súd nariadiť strane, aby sa zdržala 

konania, ktorým ohrozuje alebo porušuje právo duševného vlastníctva. 

Podľa § 341 ods. 3 CSP súd môže na návrh úspešného žalobcu priznať právo zverejniť rozsudok 

alebo jeho časť na trovy žalovaného; vo výroku rozsudku určí rozsah, formu, spôsob zverejnenia a 

výšku trov zverejnenia rozsudku, prípadne výšku preddavku, ktorý je potrebné zložiť žalobcovi, 

ktorého žalobe sa vyhovelo. 

Je potrebné poznamenať, že citované ustanovenie nemá všeobecnú povahu a použije sa len na 

spory vo veciach práva duševného vlastníctva.  

Civilný sporový poriadok tak vypustil ostatné typy sporov podľa § 155 ods. 4 OSP, in concreto 

spory (i) vo veciach ochrany práv porušených alebo ohrozených nekalým súťažným konaním, (ii) vo 

veciach ochrany práv spotrebiteľa, (iii) vo veciach ujmy na zdraví spôsobenej pri poskytovaní 

zdravotníckej starostlivosti a (iv) vo veciach ochrany osobnosti, pri ktorých úspešnému účastníkovi 

priznával právo uverejniť rozsudok na náklady účastníka, ktorý v spore neuspel. Nová platná právna 
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úprava zúžila možnosť realizácie tohto práva len na jeden typ sporov, a to spory vo veciach práva 

duševného vlastníctva.  

Na základe vyššie uvedeného teda možno uviesť, že v spore z ochrany osobnosti nemôže strana 

sporu, ktorá v ňom bola úspešná, žiadať od súdu, aby jej na náklady strany, ktorá úspešná nebola, 

priznal právo uverejniť rozsudok.    

K samotnej realizácií práva podľa § 341 ods. 3 CSP v porovnaní s § 155 ods. 4 OSP k vyššie 

uvedenému ešte dopĺňame a uvádzame, že podľa úpravy v zmysle Civilného sporového poriadku, tak 

môže súd urobiť len na návrh a priznať právo zverejniť aj len časť rozsudku. Aj keď je nelogické, aby 

súd priznával právo uverejniť rozsudok na náklady neúspešnej strany, Občiansky súdny poriadok 

neobsahoval výslovne vyjadrenie, že sa tak môže udiať len na návrh. Podobne neobsahoval ani 

výslovne vyjadrenie, že úspešná strana má právo uverejniť aj len časť rozsudku, čo však podľa nás 

nebránilo tomu, aby súdy takéto právo uverejniť aj len časť rozsudku nemohli priznať.   

Pri určení náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým sa predmetné právo priznalo, tak Civilný 

sporový poriadok, ako aj Občiansky súdny poriadok, v podstate uvádzajú rovnaké náležitosti (rozsah, 

forma, spôsob zverejnenia, výška trov zverejnenia rozsudku, a výška preddavku, ktorý je potrebné 

zložiť žalobcovi, ktorého žalobe sa vyhovelo). Nepatrnou odlišnosťou je len terminologická zmena, 

keď podľa Občianskeho súdneho poriadku mal úspešný účastník právo rozsudok uverejniť, no podľa 

Civilného sporového poriadku ma strana sporu právo rozsudok zverejniť. Dôvodová správa k 

Civilnému sporovému poriadku uvedenú zmenu v terminológií nevysvetľuje. Predmetné slova 

„zverejnenie“ a „uverejnenie“ sú synonymné, aj keď je medzi nimi jemný významový rozdiel 

(porovnaj výklad slovies zverejniť a uverejniť v Krátkom slovníku slovenského jazyka alebo v 

Synonymickom slovníku slovenčiny ). 

 

4.8 Drobné spory 

S cieľom rýchlejšieho a efektívneho konania a v nadväznosti na Nariadenie EP a rady (ES) č. 

861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou spotu 

bol novelou č. 384/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zavedený v rámci 

osobitných konaní III. časti V. hlavy OSP inštitút drobných sporov, tzv. bagateľných veci 

Podľa § 200ea ods. 1 OSP ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 1 000 eur, od 

toho okamihu ide o drobný spor, pričom podľa § 200ea ods. 2 písm. i ) OSP za drobné spory sa 

nepovažujú veci, ktoré sa týkajú ochrany osobnosti. 

V zmysle citovaného ustanovenia § 200ea ods. 1 OSP v spojení s § 200ea ods. 2 písm. i) 

vyplýva na základe negatívneho vymedzenie drobného sporu, že, konanie o ochrane osobnosti 

nemohlo byť nikdy kvalifikované ako drobný spor, a to aj v prípade, ak by si osoba, do ktorej 

osobnostných práv bolo neoprávnene zasiahnuté cestou podaného návrhu uplatňovala právo na 
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náhradu nemajetkovej ujmy vo výške nižšej ako je 1.000 EUR. To znamená, že na konania o ochrane 

osobnosti nemohli byť nikdy aplikované ustanovenia upravujúce odchýlne od všeobecnej 

procesnoprávnej úpravy drobné spory, spočívajúce najmä v ustanoveniach § 29 ods. 6, § 115a ods. 2 a 

§ 150 ods. 5, ako napr., že v drobných sporoch nie je potrebné nariaďovať pojednávanie alebo ak sú 

trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. 

 

4.8.1 Úprava CSP  

Civilný sporový poriadok nepozná tzv. drobné spory alebo bagateľné veci, resp. pre spory s 

nižšou hodnotou nepoužíva takúto legislatívnu skratku, avšak aj platná právna úprava určité spory 

diferencuje na základe ich hodnoty a nastavuje pre ne osobitný režim.  

Takýmto ustanovením je napr. § 177 ods. 2 písm. a) CSP, podľa ktorého pojednávanie nie je 

potrebné nariaďovať, ak ide iba o otázku jednoduchého právneho posúdenia veci, skutkové tvrdenia 

strán nie sú sporné a hodnota sporu bez príslušenstva neprevyšuje 2 000 eur.  

Citované ustanovenie je všeobecným ustanovením, ktoré sa za predpokladu, že spor spĺňa 

podmienky podľa predchádzajúceho odseku, aplikuje sa na spory bez ohľadu na ich povahu a predmet 

konania, teda aj na spory z ochrany osobnosti. Zmienené ustanovenie je obdobné ustanoveniu § 115a 

ods. 2 OSP, ktoré sa však na spory o ochranu osobnosti neaplikovalo.  

Civilný sporový poriadok však vo vzťahu k diferenciácií sporov s ohľadom na ich hodnotu 

obsahuje osobitné ustanovenie, a to § 297 písm. b) CSP, v zmysle ktorého súd na prejednanie sporu 

nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariadiť, ak ide iba o otázku jednoduchého 

právneho posúdenia veci, skutkové tvrdenia strán nie sú sporné a hodnota sporu bez príslušenstva 

neprevyšuje 1 000 eur. Na aplikáciu tohto ustanovenia sa však vyžaduje, aby spor spĺňal podmienky 

podľa prvej vety, a zároveň bol sporom spotrebiteľským, ktorým je podľa § 290 CSP spor medzi 

dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so 

spotrebiteľskou zmluvou. 

Pracovnoprávne inštitúty ako doplnková ochrana osobnostných práv   

Podstatou všeobecného subjektívneho osobnostného práva je vo všeobecnosti najmä možnosť 

fyzickej osoby čo najširším spôsobom nakladať so svojimi osobnostnými hodnotami, a to v súlade s 

osobným individuálnym, ako aj všeobecným spoločenským záujmom. Opodstatnenosť a význam 

úpravy osobnostného práva v právnom poriadku Slovenskej republiky, tak v jeho verejnoprávnej ako 

aj súkromnoprávnej rovine, potom spočíva v rešpektovaní osobnosti fyzickej osoby a zabezpečení jej 

všestranného a slobodného rozvoja.  

Platné právo zabezpečuje ochranu osobnostného práva prostredníctvom viacerých právnych 

inštitútov, ktoré majú svoj základ vo verejnoprávnych, najmä ústavnoprávnych, 

administratívnoprávnych a trestnoprávnych normách, ako aj v normách súkromnoprávnych, hlavne 
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občianskoprávnych a doplnkovo aj noriem vyjadrených v Tlačovom zákone, Zákone o vysielaní a 

retransmisií, Zákone o ochrane osobných údajov, Zákonníku práce a inými. 

Právny poriadok by mal v prípade neoprávneného zásahu do osobnostného práva spočívajúceho 

v podobe jeho ohrozenia alebo porušenia v každom jednom prípade zabezpečiť jeho účinnú a rýchlu 

ochranu, tak ako to je aj v prípade iných subjektívnych práv. Nás právny poriadok uvedenú úlohu 

realizuje prostredníctvom viacerých právnych odvetví. Vo vzťahu k verejnému právo, najmä jeho 

ústavnoprávnej roviny, je to Ústavou Slovenskej republiky v znení ostatných ústavných zákonov. 

Ďalej vo verejnoprávnej sfére sa ochrana osobnostného práva realizuje prostredníctvom 

trestnoprávnych noriem a noriem upravujúcich zdravotnú starostlivosť a verejné zdravie. 

Súkromnoprávna oblasť je reprezentovaná ťažiskovou a komplexnou úpravou v Občianskom 

zákonníku pod názvom Ochrana osobnosti. Doplnkovú právnu ochranu v súkromnoprávnej rovine 

ďalej dopĺňajú ustanovenia upravujúce osobnomajetkové práva, taktiež pracovnoprávne predpisy a 

tlačové zákonodarstvo. 

Neoprávneným zásahom do osobnostného práva dochádza k vzniku zodpovednosti a z nej 

vyplývajúcim zodpovednostným vzťahom, pričom pre tieto vzťahy je príznačné a charakteristické, že 

aká konkrétna oblasť právneho poriadku a aký konkrétny právny predpis dané vzťahy upravuje. 

Nakoľko rozlišujeme predovšetkým (i) občianskoprávnu zodpovednosť, (ii) zodpovednosť v zmysle 

Tlačového zákona a zákona o vysielaní a retransmisií (iii) administratívnoprávnu zodpovednosť a (v) 

trestnoprávnu zodpovednosť, pričom ďalej sa podrobnejšie budeme venovať zodpovednosti 

pracovnoprávnej.  

Pracovnoprávna zodpovednosť v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) predstavuje osobitý a významným 

doplnok občianskoprávnych prostriedkov ochrany osobnostného práva a ostaných súkromnoprávnych 

a verejnoprávnych prostriedkov. Táto zodpovednosť vzniká v pracovnoprávnych vzťahoch ovládaných 

zásadou rovnosti. Vo vzťahu Zákonníka práce a osobnostného práva sa vzhľadom na tvrdenia vyššie 

uvedené ako relevantné javia predovšetkým ustanovenia upravujúce (i) povinnosti zamestnávateľa 

zaobchádzať so zamestnancom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, (ii) povinnosťou 

nenarúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa a (iii) 

ustanoveniami o pracovnom posudku a potvrdení o zamestnaní. 

Vo vzťahu osobnostného práva, pracovnoprávneho zákonodarstva a pracovnoprávnej 

zodpovednosti vzniknutej neoprávneným zásahom do osobnostného práva sa ako významné a 

podstatné javia ustanovenia o pracovnom posudku a potvrdení o zamestnaní, z tohto dôvodu sa im 

ďalej budeme bližšie venovať.  

Pracovný posudok je legálne vymedzený v ustanovení § 75 Zákonníka práce. Podľa uvedeného 

ustanovenia odseku 1 zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od 

jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako 

dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti 
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týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré 

majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho 

výpisy, odpisy a fotokópie. Nepravdivým, neúplným, príp. pravdu skresľujúcim pracovným posudkom 

alebo takým posudkom, ktorý z obsahovej stránky zasahuje do práva na ochranu osobnosti alebo 

osobných údajov, môže dôjsť k neoprávnenému zásahu do osobnostného práva zamestnanca. 

V zmysle citovaného ustanovenia § 75 ods. 1 môžeme vyvodiť pojmovú a obsahovú stránku 

pracovného posudku. Pracovný posudok môže významným spôsobom ovplyvniť ďalšie pracovné 

uplatnenie zamestnanca. Aj keď Zákonník práce presne nestanovuje obsah pracovného posudku, z 

dikcie Zákonníka práce vyplýva, že v pracovnom posudku má zamestnávateľ uvádzať len tie 

skutočnosti, ktoré sú právne relevantné vo vzťahu k vykonávanej práci. Ide v ňom o hodnotenie práce 

zamestnanca, jeho kvalifikácie a schopnosti, resp. o ďalšie skutočnosti, pokiaľ súvisia s vykonávanou 

prácou zamestnanca. Obsah pracovného posudku nesmie porušovať právo na ochranu osobnosti 

zamestnanca ani právo na ochranu osobných údajov. 

V prípade, ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní 

nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o 

zamestnaní neupraví alebo nedoplní, prípadne z obsahového hľadiska pracovný posudok svojou 

povahou a skutočnosťami v ňom uvedenými zasahuje do osobnostného práva zamestnanca, je 

zamestnanec oprávnený v zmysle ustanovenia § 75 ods. 3 Zákonníka práce domáhať sa v lehote troch 

mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane 

ich upraviť. Podľa § 75 ods. 3 Zákonníka práce ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo 

potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok 

alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo 

dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť. 

 

Tak ako sme vyššie uviedli, v prípade, ak pracovný posudok svojou povahou zasahuje do 

osobnostného práva zamestnanca, tak Zákonník práce dáva dotknutému zamestnancovi, mimo 

ostaných súkromnoprávnych a verejnoprávnych prostriedkov nápravy ohrozeného alebo porušeného 

osobnostného práva, možnosť tzv. doplnkovej ochrany osobnostného práva prostredníctvom 

pracovnoprávnych predpisov, a to domáhať sa svojho nároku priamo na súde. 

Obdobný právny režim sa vzťahuje i na ochranu pracovnej cti a dôstojnosti zamestnanca 

týkajúcej sa obsahu potvrdenia o zamestnaní v zmysle ustanovenia § 75 ods. 2 Zákonníka práce, podľa 

ktorého pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o 

zamestnaní. Právna povaha potvrdenia o zamestnaní je svojím účelom obdobná pracovnému posudku. 

Nakoľko aj z obsahu pracovného potvrdenia a skutočnosti v ňom uvedených môže dôjsť k 

neoprávnenému zásahu do osobnostného páva, tak v zmysle ustanovenia § 75 ods. 3 Zákonníka práce, 

môže sa zamestnávateľ voči tomuto neoprávnenému zásahu brániť cestou uplatnenia si svojho nároku 
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na súde a dosiahnuť tak nápravu porušeného osobnostného práva. Podmienky uplatnenia sú identické 

ako v prípade pracovného posudku uvedeného v predchádzajúcom odseku. 

Na základe vyššie uvedeného môžeme uviesť, že v prípade ak dôjde k neoprávnenému zásadu 

do osobnostných práv fyzickej osoby, tak ma dotknutá osoba mimo nárokov v zmysle Občianskeho 

zákonníka, možnosť dosiahnuť určitým spôsobom nápravu svojho ohrozeného resp. porušeného 

osobnostného práva aj prostredníctvom inštitútov v zmysle pracovnoprávnych noriem, za 

predpokladu, že dôjde k naplneniu všetkých podmienok vzniku toho ktorého právneho nároku.     

Pracovný posudok a jeho uplatnenie na súde v spojení s procesnoprávnymi normami  

V zmysle ustanovenia § 75 ods. 3 OSP v prípadoch, ak zamestnanec s obsahom pracovného 

posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca 

pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote 

troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný 

primerane ich upraviť. 

V čase platnosti Občianskeho súdneho poriadku sa zamestnanec musel svojho porušeného práva 

vyjadreného v § 75 ods. 3 Zákonníka práce domáhať cestou podania žalobného návrhu podľa § 80 

písm. b) OSP, keď návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o splnení 

povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva.  

V intenciách Civilného sporového poriadku sa zamestnanec bude domáhať predmetného práva 

prostredníctvom § 137 písm. a) CSP, podľa ktorého žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä 

o splnení povinnosti.  

V otázke procesnoprávneho základu uplatnenia ochrany vyššie uvedeného porušeného práva 

teda nenastála žiadna podstatná zmena. Ustanovenie § 80 písm. b) OSP a ustanovenie § 137 písm. a) 

CSP sú formulované obdobne, v zmysel ktorých sa žalobou (žalobným návrhom) možno požadovať 

(možno uplatniť, aby sa rozhodlo) najmä o splnení povinnosti, pričom pôvodné ustanovenie na 

doplnenie ešte vymenúva, z čoho predmetná povinnosť vyplýva (zo zákona, z právneho vzťahu alebo 

z porušenia práva).  

Zmena však nastala pri aplikácií ostatných noriem upravujúcich konanie pred súdom. V čase 

platnosti Občianskeho súdneho poriadku sa na konanie, v ktorom zamestnanec žiadal doplniť, príp. 

opraviť pracovný posudok, aplikovali všeobecné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, 

nakoľko ten neobsahoval osobitné ustanovenia pre konania vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.  

Civilný sporový poriadok však na strane druhej vo svojej tretej časti jej druhej hlave a jej 

treťom diely upravuje tzv. individuálne pracovnoprávne spory.  

Podľa § 316 ods. 1 CSP individuálny pracovnoprávny spor na účely tohto zákona je spor medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných 

vzťahov. Ďalej podľa § 316 ods. 2 CSP za individuálny pracovnoprávny spor sa považuje aj spor, 

ktorý vyplýva zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisí s individuálnym pracovnoprávnym 

sporom.           
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Keďže uplatnenie si nárokov v zmysle § 75 ods. 3 Zákonníka práce môžeme jednoznačne 

považovať za spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávneho vzťahu, 

teda ho kvalifikujeme ako individuálny pracovnoprávny spor, tak na prípady, keď sa bude 

zamestnanec na príslušnom súde domáhať toho, aby konajúci súd zaviazal zamestnávateľa doplniť 

alebo opraviť pracovný posudok, s ktorým zamestnanec nesúhlasí, sa budú aplikovať mimo 

všeobecných ustanovení Civilného sporového poriadku aj ustanovenia §§ 317 až 323 CSP, ktoré tieto 

ustanovenia v určitých otázkach modifikujú, menia alebo dopĺňajú.  

Ako príklad môžeme uviesť to, že v takýchto vyššie popísaných individuálnych 

pracovnoprávnych sporoch sa môže dať napríklad zamestnanec zastupovať odborovou organizáciou, 

ďalej v prípadoch, ak sú splnené podmienky pre vydanie rozsudok pre zmeškanie, ktorý by mohol byť 

vydaný v neprospech zamestnanca, tak takýto rozsudok vydať nemožno, napokon aj súd nemusí na 

prejednanie sporu nariaďovať pojednávanie, ak by s tým strany súhlasia a neodporovalo by ty to účelu 

CSP.   

Ďalej v individuálnych pracovnoprávnych sporoch je potom povinnosťou súdu pri prvom 

procesnom úkone vo vzťahu k zamestnancovi ho vhodným spôsobom poučiť o možnosti zastúpenia a 

o jeho procesných právach a povinnostiach, a to nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, 

ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné 

opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie 

alebo bránenie jeho práv.  

Vo vzťahu k dôkazom a vykonaniu dokazovania pri individuálnych pracovnoprávnych sporoch 

môže súd vykonať aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo 

veci. Na strane druhej zamestnanec môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na 

preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pričom ustanovenia o 

sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú. 



5 ÚVAHY "DE LEGE FERENDA" A POHĽAD NA PRÁVNU 

ÚPRAVU DO BUDÚCNA 

5.1 Nový civilný sporový poriadok a postavenie zamestnávateľa 

Nový civilný sporový poriadok, ktorý bol schválený Národnou Radou Slovenskej republiky v 

máji 2015, je uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 160/2015 a ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. 

júla 2016 (ďalej len „CSP“) si stanovuje za cieľ efektívne súdnictvo a zlepšenie samotnej 

vymožiteľnosti práva. Daný cieľ sa dotýka aj pracovného práva, nakoľko CSP zavádza v rámci 

sporov, v ktorých figuruje slabšia strana, osobitný režim vedenia sporov. Slabšou stranou mal pritom 

zákonodarca na mysli spotrebiteľov, diskriminované osoby a zamestnancov. Práve postavenie 

uvedených subjektov ako slabšej strany je v rámci súdneho sporu kompenzované osobitnými postupmi 

súdov tak, aby bol naplnený účel ochrany subjektívnych práv. V texte sú bližšie špecifikované zmeny, 

ktoré zavádza CSP vo vzťahu vedenia súdneho sporu medzi zamestnávateľom a zamestnancom v 

rámci individuálnych pracovnoprávnych sporov. 

 

5.1.1 Individuálne pracovnoprávne spory 

Individuálny pracovný spor  a jeho definícia nachádza zakotvenie v § 316 CSP a nasledujúce, 

podľa ktorého sa za individuálny pracovný spor pokladá „spor medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov,”  ale tiež 

spor, „ktorý vyplýva zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisí s individuálnym 

pracovnoprávnym sporom.”  V prípade, ak by prišlo k prekrývaniu sa pracovnoprávnych a 

antidiskriminačných predpisov platí osobitná domnienka, podľa ktorej ak k diskriminácii došlo v 

spojitosti s pracovnoprávnym vzťahom, takýto spor sa bude považovať za pracovnoprávny a nie za 

antidiskriminačný. Primeranosť aplikovania všeobecných ustanovení o procesnom postupe súdu sa 

posudzuje so zreteľom na charakter individuálnych pracovných sporov ako sporov, v ktorých súd 

aplikuje zásadu zvýšenej ochrany slabšieho subjektu. 

 Zákonodarca myslel aj na zmenu kauzálnej príslušnosti súdov konajúcich vo veciach 

individuálnych pracovnoprávnych sporov. Cieľom takejto právnej úpravy je špecializácia súdov na 

agendu pracovnoprávnch sporov, pričom určené súdy budú prejednávať okrem individuálnych 

pracovnoprávnch sporov aj spory z kolektívnch pracovnoprávnch vzťahov, spory zo štrajku a výluky. 

Ako uvádza dôvodová správa k CSP: „pri určovaní okresných súdov v sídle kraja bral predkladateľ do 

úvahy najmä štatistiku nápadu na jednotlivé súdy, dopravnú infraštruktúru a dostupnosť súdu.”  

Zákonodarca ako kauzálne príslušné určil nasledujúce súdy: 

- Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave, 

- Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave, 

- Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne, 
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- Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre, 

- Okresný súd Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline, 

- Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, 

- Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove, 

- Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach. 

 

 Na tomto mieste je potrebné sa zamyslieť, či daná práva úprava naozaj predstavuje orientáciu 

smerom a v prospech zamestnanca odhliadnuc od toho, že dôvodová správa k CSP len stroho a stručne 

konštatuje, že vyššie uvedené súdy boli vybrané na základe infraštruktúry, ľahkej dostupnosti. 

Pracovnoprávny vzťah ako vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom je vzťahom, ktorý je do 

značnej miery subjektívny. Tým treba rozumieť, že veľa krát zamestnanec, aj keď vie, že 

zamestnávateľ koná voči nemu nezákonne a upiera mu niektoré jeho práva, radšej mlčí a to zo strachu, 

že v prípade ak namietne, príde o svoje miesto. Neraz sa zamestnanci utešujú myšlienkou, že majú 

aspoň nejakú prácu. Zamestnávateľ je v pozícii silnejšieho a dominantnejšieho subjektu a touto 

dominanciou je poznačený celý pracovnoprávny pomer. Začať pracovný spor ako poslednú možnosť 

je pre zamestnanca vypätá a stresujúca situácie nie len z ľudského hľadiska, ale najmä z hľadiska 

pracovného pomeru trvajúceho aj do budúcnosti. Zaviesť kauzálnu príslušnosť súdov tak ako ju 

zaviedol zákonodarca je z hľadiska orientácie na zamestnanca neprijateľné. Berúc do úvahy vyššie 

načrtnuté skutočnosti, s ktorými musí rátať zamestnanec, ktorý sa rozhodne viesť súdny spor v boji za 

svoje práva mu zákonodarca postavil do cesty ďalšiu prekážku – dochádzanie na súd. Ak by sme si 

predstavili modelovú situáciu zamestnanca z Medzilaboriec, ktorý vedie pracovný spor so svojím 

zamestnávateľom a na jednotlivé úkony musí dochádzať na okresný súd Poprad, takýto zamestnanec 

by si pravdepodobne pred podaním žaloby rozmyslel, či mu vôbec dochádzanie na súd, stres a neistota 

trvajúceho zamestnania za to stoja. Nie nadarmo sú pracovné spory jedny z najmenej početných 

druhov sporov vedených na Slovensku.  

 So zmenou kauzálnej príslušnosti úzko súvisí špecializácia senátov súdov na rozhodovanie o 

pracovnoprávnych sporoch. Celková idea rozhodovania pracovnoprávnych sporov v rámci 8 súdov je 

môžnosť špecializovania sa na špecifickú pracovnú agendu. Pracovnoprávny spor a rozhodovanie o 

ňom bežne trvá mesiace, niekedy roky. Najčastejším dôvodom vedenia súdneho sporu medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom sú mzdové nároky alebo neplatné skončenie pracovného pomeru. 

Zamestnanec sa nachádza v nepriaznivej situácii, keďže nárok na mzdu a vyplatenie jeho mzdy je 

možné až po rozhodnutí súdu. Takisto z pozície zamestnávateľa môže mať súdne konanie negatívny 

dopad na činnosť jeho prevádzky, nakoľko napríklad v prípade rozhodovania o neplatnom skončení 

pracovného pomeru je zamestnávateľ nútený čakať na rozhodnutie súdu a má problém zamestnať 

nového zamestnanca. Všetky vyššie uvedené dôvody teda prispeli k formovaniu názoru potreby 

špecializácie, vďaka ktorej bude súdne konanie rýchlejšie a zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú 

nútení stagnovať a čakať na rozhodnutie súdu niekoľko mesiacov. Samotné Ministerstvo spravolivosti 
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Slovenskej republiky dospelo k záveru, že takáto zmena kauzálnej príslušnosti prispeje k zrýchleniu 

konania, aj keď si uvedomuje skutočnosť, že ľudia budú nútení na súd cestovať niekoľkonásobne 

dlhšie. Uvedené kauzálne príslušné súdy budú rozhodovať nielen o individuálnych pracovných 

sporoch, ale aj o sporoch pri kolektívnych vzťahoch či štrajkoch. Tieto súdy budú príslušné na 

dokončenie všetkých konaní v pracovných sporoch, ktoré sa začali ešte pred 1. júlom. 

 Na tomto mieste by bolo zaujímavé a istou formou aj inšpiratívne uviesť ako funguje pracovné 

súdnictvo v iných krajinách Európskej Únie, ktoré sú svojím právnym systémom podobne Sloenskej 

republike: Česká republika, Maďarsko a Poľsko. 

 V Českej republike existuje rovnako ako v Slovenskej republike jednotná sústava všeobecných 

súdov bez špecializácie sa na pracovné súdy. Jednotná sústava súdov prejednáva individuálne aj 

kolektívne pracovnoprávne spory. 

 Sústava súdov v Maďarsku pozostáva z Najvyššieho súdu, Mestského súdu, župných súdov, 

miestnych súdov, vysokých súdnych dvorov a pracovných súdov. Pracovné súdy stoja samostatne ako 

okresné súdy a pracujú ako tribunály zaoberajúce sa špecializovanou, pracovnoprávnou agendou. Na 

prvom stupni vystupuje sudca z povolania alebo v osobitných prípadoch celý senát tvorený sudcom a 

dvoma prísediacimi. Na druhom stupni rozhodujú traja sudcovia z povolania. 

 V Poľskú tvorí sústavu súdov Najvyšší súd a všeobecné súdy. V rámci všeobecných súdov 

pôsobia okresné súdy, krajské súdy a odvolacie súdy. Okresné súdy sa vnútorne členia na oddelenie. 

Jedným z takýchto oddelení je oddelenie pracovných záležitosti a sociálneho poistenia, pričom toto 

oddelenie sa zaoberá výhradne špecializovanou agendou pracovného práva a sociálneho poistenia. 

Okrem toho okresné súdy prejednávajú občianskoprávne veci, spory zo sociálneho zabezpečenia, 

obchodné veci, trestné veci, konkurzné veci a veci maloletých.  

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že krajina blízka usporiadaniu aké bolo na Slovensku zavedené 

novelou CSP je Poľsko. Poľsko a Slovensko majú rovnako zriadené pracovnú súdy v rámci 

všeobecných súdov a nie samostatne stojace tak ako je tomu v Maďarsku. Samozrejme za úvahu by 

stálo, či by nemohli byť na Slovensku zriadené pracovné súdy ako samostatné súdy nachádzajúce sa v 

každom okresnom meste, čím by sa odstránil aj problém so zdĺhavým dochádzaním zamestnancov na 

kauzálne príslušný súd určený CSP. Aj keď z teoretického hľadiska znie takáto idea veľmi priateľne, z 

praktického hľadiska by jej uskutočnenie bolo pravdepodobne nemožné a z viacerých dôvodov. 

Jedným z dôvodov sú priestorové požiadavky, nakoľko by pravdepodobne vznikla potreba samostatnej 

budovy, v ktorej by pracovný súd pôsobil. Táto požiadavka by sa dala preklenúť zriadením pracovné 

súdu v rámci priestorov okresného súdu, no opäť táto možnosť je veľmi špecifická pre každý z 

okrených súdov osobitne nakoľko nie na každom z okresných súdov možno nájsť kapacity na takéto 

usporiadanie. Druhým z dôvodov , pre ktorý by pracovný súd nemohol pôsobiť samostatne je 

personálne obsadenie. Požiadavka personálu pritom zahŕňa nie len sudcov, ale aj vyšších súdnych 

úradníkov a samotný administratívny aparát súdu. Posledný, no rozhodujúci dôvod, pre ktorý môžeme 

takmer s určitosťou konšatovať, že samostatné pracovné súdy na Slovensku nebudú môcť byť 
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zriadené, je otázka financií. Rozpočet pre súdnictvo by sa musel niekoľko krát navýšiť, pričom však 

už v dnešnej dobe je na hrane. Preto je možné prijať názor, že na základe finančných, hospodárskych a 

prietorových predpokladov, ktorými Slovenská republika v oblasti justície momentálne disponuje, je 

usporiadanie súdov zavedené CRP možné hodnotiť ako krok vpred. 

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky k možnosti zriadenia samostatne stojacich 

pracovných súdov uviedlo, že z hľadiska počtu sporov, ktoré sa momentálne v pracovnoprávnej 

oblasti vedú, nevzniká praktická požiadavka na takýto krok.  

 

Tabuľka: Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov za rok 2015 – Pracovné 

spory  

 

  

 Počet pracovnoprávnych sporov za rok 2015 dosiahol počet 895 v rámci celej Slovenskej 

republiky. Uvedené číslo je naozaj veľmi nízke na to, aby bolo možné zriadiť samostatné pracovné 

súdnictvo no je potrebné brať do úvahy, že uvedené číslo je nízke už z vyššie načrtnutých dôvodov 

(dĺžka sporu, neistota zamestnanca). Až prax a skúsenosti s novým CSP ukážu, či opatrenia, ktoré 

zaviedol, sú naozaj dostatočnou garanciou práv zamestnanca a zamestnávateľa. 

 

5.1.2 Poučovacia povinnosť súdu 

CSP zavádza do praxe širšiu poučovaciu povinnosť súdov vo vzťahu k zamestnancovi ako ku 

slabšej strane sporu. Prvou povinnosťou súdu je zákonná povinnosť poučiť zamestnanca o možnosti 

zastúpenia, pričom zamestnanec sa môže v súlade s § 317 CSP „dať v individuálnom 

pracovnoprávnom spore zastupovať odborovou organizáciou.” Zákonodarca daným ustanovením 

sleduje potenciál odborových organizácií, ktoré sú špecializované v oblasti ochrany práv zamestnanca 

a môžu tak predstavovať istú protiváhu vo vzťahu k zamestnancovi.  
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 Na tomto mieste sa možno zaoberať otázkou kvalifikácie a vzdelanie osôb zastupujúcich 

zamestnanca v mene odborovej organizácie. Skutočnosť, že odborové organizácie sú špecializované v 

oblasti ochrany práv zamestnanca ešte neznamená, že v konečnom dôsledku takéto zastúpenie môže 

pre zamestnanca znamenať prospech. Dôležité je vzdelanie členov odborovej organizácie, poznanie 

hmotnoprávnej, ale aj procesnoprávnej stránky vedenia sporu. Zákonodarca neuviedol ako predpoklad 

právnické vzdelanie, čo v konečnom dôsledku môže mať negatívny dopad na vymoženie práv 

zamestnanca. Máme za to, že zákonodarca by mal presne špecifikovať podmienky kladené na člena 

odborovej organizácie, ktoré by musel spĺňať za účelom zastúpenia zamestnanca. Takisto sa vynára 

otázka možnosti odmietnutia zastupovania zamestnanca odborovou organizáciou. Má vôbec odborová 

organizácie povinnosť zastupovať pred súdom každého zamestnanca, ktorý ju o to požiada? V prípade 

odmietnutia zastupovania môže prísť k odopretiu práva zamestnanca byť zastúpený odborovou 

organizáciou? Navrhujeme, aby bola úprava § 317 CSP detailnejšia v tom zmysle, že zakotví 

podrobnejšie práva a povinnosti odborovej organizácie. Tak isto ako existuje možnosť odmietnuť 

zastúpiť klienta advokátom, podobné podmienky by mali existovať aj pre odborovú organizáciu. 

Ďaľšou problematickou otázkou je otázka finančného ohodnotenia zastúpenia zamestnanca odborovou 

organizáciou. Bude takéto zastúpenie odplatné alebo bezodplatné? Samozrejme odborová organizácia 

nebude môcť uzatvoriť so zamestnancom zmluvu o poskytovaní právnych služieb , čo bude teda 

právnym základom zastúpenia zamestnanca pred súdom? V neposlednom rade nemožno opomenúť 

otázku zodpovednostných vzťahov medzi odborovou organizáciou a zamestnancom, ktoré 

zákonodarca v novej úprave CSP takisto neupravuje.  

 Hoci sa CSP snaží chrániť slabšiu pozíciu zamestnanca vytvorením istej protiváhy 

prostredníctvom možnosti zamestnanca dať sa zastúpiť odborovou organizáciou máme za to, že v takej 

podobe, v akej je v súčastnosti znenie § 317 CSP bude spôsobovať v praxi iba nejasnosti a problémy, 

zamestnancovi môže spôsobiť predĺženie samotného sporu kvôli mnohým hmotnoprávnym a 

procesnoprávnym otázkam v súvislosti so zastúpením a v konečnom dôsledku nemusí vôbec smerovať 

k ochrane práv zamestnanca zastúpeného nekvalifikovaným členom odborovej organizácie. 

 Druhá z poučovacích povinností súdu je jeho povinnosť poučiť zamestnanca o jeho 

procesných právach a povinnostiach a to nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale súd 

je povinný zamestnanca poučiť aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na 

neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných  možnostiach potrebných na účelné 

uplatnenie alebo bránenie jeho práv.   Súd tak bude mať zákonnú povinnosť, aby pri svojom prvom 

úkone poučil zamestnanca, pričom daná povinnosť neplatí vo vzťahu k zamestnávateľovi. Dôvod 

širšej poučovacej zákonnej povinnosti súdu možno opätovne vidieť v snahe zákonodarcu vyvážiť 

vzájomný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Vzťah medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom by mal byť v prvom rade vyvážený hmotnoprávne, nakoľko takýto postup súdu 

možno považovať za jednostranne naklonený na stranu zamestnanca. Máme za to, že skutočnosť, že 

zamestnávateľ je považovaný za silnejšiu stranu pracovnoprávneho vzťahu ešte neznamená, že by 
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zamestnanec mal byť neprimerane zvýhodňovaný. Poučovacia povinnosť súdu by preto mala byť 

rovnaká voči zamestnancovi aj zamestnávateľovi. 

 

5.1.3 Vykonanie dôkazov súdom 

Uplatnenie koncentrácie konania, tak ako je tomu pri všeobecnom sporovom konaní, je 

vylúčené pri individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch. Súd môže podľa svojej volnej úvahy 

vykonať aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec nenavrhol ak sú dôležité pre rozhodovanie vo veci samej. 

Súd teda aj bez návrhu obstará a zabezpečí dôkaz za prípadnej spravodlivo očakávanej súčinnosti 

zamestnávateľa tak ako to ustanovuje § 319 CSP. V prípade porušenia tejto povinnosti zamestnávateľa 

poskytnúť súčinnosť prichádza do úvahy uloženie poriadkovej pokuty tak ako je zakotvená v 

ustanovení § 102 CSP: „súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä 

tým, ženesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi 

okolnosťami.“ do výšky 500 Eur, pri opakovanom porušení povinnosti až do výšky 2.000 Eur. 

Zamestnancovi je samozrejme ponechané právo navrhovať a označovať dôkazy a všetky skutočnosti, 

ktoré považuje za dôležité pre preukázanie tvrdených skutočností, pričom toto právo patrí 

zamestnancovi najdlhšie do momentu vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej.  

 Na tomto miestne si dovolím spomenúť aj úpravu koncentrácie konania. Nový CSP totiž 

rozlišuje medzi zákonnou koncentráciou konania tak ako je načrtnutá vyššie a sudcovskou 

koncentráciou konania. Zákonná koncentrácia konania vo svojej podstate znamená uplatňovanie 

prostriedkov obrany len do momentu vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania. Ustanovenie § 

153 CSP obsahuje ustanovenie, podľa ktorého „prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej 

obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so 

zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania.” Uvedené ustanovenie predstavuje sudcovskú 

koncentráciu konania, podľa ktorej sú strany sporu povinné uplatniť prostriedky obrany včas, nakoľko 

na tie prostriedky, ktoré by neboli predložené včas, súd podľa svojho uváženia nemusí prihliadať. Ani 

jeden z druhovej koncentrácie konanie (t.j. zákonná a sudcovská) sa však neuplatní vo vzťahu k 

zamestnancovi, ktorého pozícia pred súdom je takýmto spôsobom posilnená v súlade s § 320 CSP. 

Zamestnanec totiž môže navrhovať a predkladať dôkazy nie len do momentu vyhlásenia uznesenia o 

skončení dokazovania, ale až do momentu vyhlásenia vo veci samej. Uvedené však už neplatí vo 

vzťahu k zamestnávateľovi, preto je zamestnávateľ povinný navrhnúť a predložiť všetky dôkazy, ktoré 

považuje za vhodné, včas, v opačnom prípade sa vystavuje riziku, že na ne súd nemusí prihliadnuť. 

Novinkou právnej úpravy je aktívne postavenie súdu, ktorý sa v plnej miere nebude spoliehať na 

plnenie si dôkaznej povinnosti zamestnancom, ale súd môže aktívne zasiahnuť do procesu 

obstarávania dôkazov. Možno tak konštatovať, že CSP sa odkláňa od všeobecného procesu 

dokazovania a prikláňa sa k aktívnemu vyšetrovaciemu princípu. Daná právna úprava sleduje zvýšenú 

ochranu zamestnanca a to prostredníctvom vhodnej dôkaznej iniciatívy súdu. 
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 Takto naklonená koncentrácia konania v konečnom dôsledku predstavuje až znevýhodnenie 

zamestnávateľa. Zákonodarca totiž nemyslel na skutočnosť, že v prípade predloženia dôkazov 

zamestnancom po vyhlásení o skončení dokazovania je zamestnávateľovi priamo zákonom odňatá 

možnosť procesnej obrany a predloženia proti-dôkazu. Hoci sa zákonodarca na jednej strane snaží 

chrániť zamestnanca ako slabšiu stranu sporu, máme za to, že konečná ochrana zakotvená v CSP je 

neprimerane naklonená v prospech zamestnanca. Vhodnejšou a vyrovnanejšou právnou úpravou by 

bolo ponechanie rovného postavenia zamestnanca a zamestnávateľa pred súdom v oblasti 

dokazovania. 

 

5.2 Úvahy de lege ferenda a pohľad na právnu úpravu do budúcna 

Prijatie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj ako „Civilný sporový 

poriadok“), ktorý nadobudol účinnosť 01. júla 2016, významnou mierou ovplyvnilo nielen smerovanie 

civilného práva procesného ale aj procesnú ochranu poskytovanú pracovnoprávnym vzťahom. 

Narozdieľ od doposiaľ účinnej právnej úpravy, ktorá neupravovala osobitný spôsob riešenia sporov 

vznikajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a všetky nároky ako aj spory vznikajúce či už z 

individuálnych alebo kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov zaraďovala medzi všeobecné civilné 

spory, Civilný sporový poriadok priniesol do právneho poriadku Slovenskej republiky dve veľmi 

výrazné zmeny, ktoré len zdôrazňujú odlišnosť charakteru pracovnoprávnych vzťahov v komparácií s 

ostatnými vzťahmi vznikajúcimi v oblasti civilného práva ako aj potrebu ich ochrany a úpravy 

prostredníctvom samostatných inštitútov. Ide o kodifikáciu kauzálnej príslušnosti súdov pre riešenie 

sporov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov ako aj zavedenie osobitného typu sporu, a to 

individuálnych pracovnoprávnych sporov do civilného procesného práva.   

Právna úprava Civilného sporového poriadku ustanovuje na riešenie sporov vyplývajúcich z 

individuálnych pracovnoprávnych vzťahov ako aj z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov kauzálne 

príslušných osem okresných súdov v sídle kraja. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, tieto súdy boli 

zvolené podľa miery zaťaženosti a dopravnej dostupnosti. V porovnaní s inými konaniami, pre ktoré 

Civilný sporový poriadok ustanovuje kauzálnu miestu príslušnosť, ide o úplne odlišne zvolené okresné 

súdy, ako napríklad Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave či Okresný súd Poprad 

pre obvod Krajského súdu v Prešove. V tomto prípade vyvstáva otázka vhodnosti zvolenia príslušných 

súdov. Dopravná dostupnosť je len jedným z aspektov, ktorý je nevyhnutné zvažovať v prípade 

kreovania kauzálne príslušných súdov pre určitú oblasť civilných vzťahov. Navyše oproti právnej 

úprave účinnej podľa Občianskeho súdneho poriadku, súd pri skúmaní príslušnosti postupuje výrazne 

odlišne. Súd aj bez návrhu skúma počas celého konania príslušnosť vecnú, funkčnú ale aj  kauzálnu. 

Kauzálna príslušnosť sa tak podľa novej úpravy zaraďuje medzi procesné podmienky na strane súdu, 

nedostatok ktorej by spôsobil vadu konania. Zverenie rozhodovania o nárokoch a sporoch 

vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov ôsmym súdom v rámci celej Slovenskej republiky je 
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nutné považovať za veľmi zásadné nóvum v oblasti procesnej úpravy pracovného práva. Primárnym 

zámerom zákonodarcu pri kreovaní kauzálnej príslušnosti súdov pre určitú skupinu spoločenských 

vzťahov by podľa nášho názoru mala byť najmä odbornosť sudcov daného súdu a nápad konaní 

vedenom na súde. Výber súdov uvedených v Civilnom sporovom poriadku pritom ako fundamentálne 

kritérium v zmysle dôvodovej správy zohľadňuje dopravnú infraštruktúru a dostupnosť súdu.  

Okrem kodifikácie kauzálnej príslušnosti súdov bol Civilným sporovým poriadkom zavedený 

aj úplne nový typ sporového konania, a to v treťom diely druhej hlavy ako spor s ochranou slabšej 

strany, a to individuálne pracovnoprávne spory. V súlade s ustanovením § 316 sa za individuálny 

pracovnoprávny spor považuje spor, ktorý vyvstane medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom 

vyplýva nielen z pracovnoprávnych ale aj iných obdobných pracovných vzťahov. Navyše sa za 

individuálny pracovnoprávny spor považuje aj spor, ktorý vyplýva zo zásady rovnakého 

zaobchádzania, ak súvisí s individuálnym pracovnoprávnym sporom.   V súlade s teóriou 

pracovnoprávnych vzťahov, tak za spory, pri ktorých riešení sa bude postupovať podľa ustanovenia § 

316 a nasledujúcich Civilného sporového poriadku možno považovať spory vyplývajúce zo 

základných pracovnoprávnych vzťahov, a to spory z pracovného pomeru a pracovnoprávnych vzťahov 

založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj spory vyplývajúce z 

ostatných pracovnoprávnych vzťahov bezprostredne súvisiacich so základnými pracovnoprávnymi 

vzťahmi. Ide najmä o sankčné vzťahy, vzťahy vznikajúce pri uskutočňovaní kontroly nad 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, služby zamestnanosti alebo napríklad aj obdobné 

pracovnoprávne vzťahy, kedy zamestnanci vykonávajú za odplatu prácu pre zamestnávateľa, avšak ich 

pracovnoprávny vzťah nebol založený pracovnou zmluvou.  Podľa citovaného ustanovenia sa nebude 

postupovať v prípade, ak vznikne spor v súvislosti s kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi, 

napriek  tomu, že v prípade zakotvenia kauzálnej príslušnosti sa táto použije pre komplexnú úpravu 

pracovnoprávnych vzťahov.  

Koncepcia zaradenia individuálnych pracovnoprávnych sporov medzi spory s ochranou slabšej 

strany, už od počiatku stavia zamestnanca v prípade vzniku akéhokoľvek sporu so zamestnávateľom, 

ktorý bude riešený súdnou cestou do pozície slabšej strany požívajúcej značne širšiu súdnu ochranu 

bez nutnosti o ňu požiadať.  

Jedným z prostriedkov posilnenia ochrany zamestnanca je aj možnosť zastúpenia okrem 

všeobecne upraveného  prostredníctvom splnomocnenca alebo advokáta, nechať sa zastúpiť pred 

súdom odborovou organizáciou. Odborová organizácia, ako orgán kolektívneho pracovného práva je v 

tomto prípade postavená do úlohy ochranu subjektívnych práv a právom chránených záujmov 

zamestnanca a zveruje sa jej značná miera právomoci vychádzajúca z prezumpcie vedomosti a znalosti 

práva ako prostriedkov procesnej obrany a útoku za účelom hájenia práv zamestnanca. Civilný 

sporový poriadok pritom nijakým spôsobom neupravuje, či má ísť o odborovú organizáciu ktorej je 

zamestnanec členom alebo či členstvo zamestnanca v odborovej organizácií, ktorá ho bude zastupovať 

nie je podmienkou. 
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Účelom odborovej organizácie v zmysle ustanovení Zákonníka práce je participácia na 

rozhodovaní zamestnávateľa. Odborová organizácia ako najvyššia z foriem zastúpenia zamestnanca 

priamo na pracovisku zamestnávateľa disponuje okrem práva na spolurozhodovanie, prerokovanie, 

informácie a kontrolnú činnosť ako jediná aj právom na kolektívne vyjednávanie. Rozšírenie 

pôsobnosti odborovej organizácie Civilným sporovým poriadkom na možnosť zastupovania 

zamestnanca pred súdom v prípade vzniku individuálneho pracovnoprávneho sporu tak zveruje 

odborovej organizácií ďalšiu formu obrany práv zamestnanca, avšak bez podmienky odbornej 

spôsobilosti naň. Dôvodová správa k civilného sporového poriadku poukazuje len na priestor 

realizácie a plnenie úloh odborových organizácií, ktoré sa špecializujú na problematiku právnej 

ochrany zamestnanca. Primárnou funkciou odborovej organizácie by mal byť dohľad nad 

dodržiavaním práv zamestnancov a hájenie ich hospodárskych a sociálnych záujmov pred 

zamestnávateľom. Voľba uvedenej formy zastúpenia síce spočíva výlučne na zamestnancovi, no 

otázne ostáva nakoľko prispeje k odbornosti, účelovosti a reálnej vymožiteľnosti v spore uplatneného 

práva zamestnanca. Členstvo v odborovej organizácií zamestnancov pôsobiacej na pracovisku 

zamestnávateľa nie je podmienené dosiahnutým vzdelaním alebo inou odbornou spôsobilosťou. 

Rovnako nemožno predpokladať, že zamestnanca by v spore pred súdom zastupovala celá odborová 

organizácia ale výlučne splnomocnený zástupca. Civilný sporový poriadok síce ponecháva aj pri 

úprave vzniku sporu z individuálnych pracovnoprávnych vzťahov pri možnosti zastúpenia strany 

odborovou organizáciou, možnosť súdu rozhodnúť ex offo o neprípustnosti zastúpenia ak zástupca nie 

je zjavne spôsobilý na riadne zastupovanie alebo vystupuje ako zástupca vo viacerých konaniach, no 

už len odkázaním na uvedené všeobecné ustanovenia o zastúpení sa zakotvenie možnosti zastúpenia 

odborovou organizáciou javí ako akcent a duplicita.  

Zlepšovanie podmienok zamestnancov na pracovisku a presadzovanie kolektívnych výhod je 

bez akýchkoľvek pochybností úlohou odborovej organizácie, no či rozšírenie jej pôsobnosti na 

zastupovanie zamestnancov v sporoch vyplývajúcich z individuálnych pracovnoprávnych vzťahov aj 

skutočne prispeje k účinnejšej ochrany zamestnanca ako domnelo slabšej strany v prípade vzniku 

sporu so zamestnávateľom ukáže až prax. Z pohľadu autorov sa takáto voľba môže javiť ako 

problematická aj s ohľadom na možné presadzovanie záujmov jednotlivých členov odborovej 

organizácie, bez primárneho ohľadu na záujem konkrétneho zamestnanca v prípade vzniku sporu so 

zamestnávateľom, zastúpenie osobou síce v odborovej organizácií aktívnou, no bez právneho 

vzdelania a skúseností ako aj možného spoplatnenia takéhoto zastúpenia odborovou organizáciou voči 

zamestnancovi vo forme členského alebo iného poplatku.   

Súd ma v zmysle ustanovenia § 318 Civilného sporového poriadku pri prvom procesnom 

úkone voči zamestnancovi osobitnú manudukačnú povinnosť. Túto má súd voči zamestnancovi bez 

ohľadu nato, či o ňu zamestnanec v individuálnom pracovnoprávnom spore požiada alebo nie. 

Rovnako v tomto prípade ustupujú do úzadia všeobecné ustanovenia o pristupovaní k strane sporu s 

ohľadom na jej dosiahnuté vzdelanie alebo odbornú spôsobilosť ak takúto deklaruje. Súd poučí 
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zamestnanca o jeho možnosti zastúpenia, jeho procesných právach a povinnostiach nad rámec 

všeobecnej poučovacej povinnosti, rovnako ho poučí o dôkazoch, možnosti podať návrh na 

neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenie, prípadne iných prostriedkoch, ktoré sú účelné na 

uplatnenie jeho práva.  Účelom tohto ustanovenia má byť vyrovnanie nerovného postavenia 

zamestnanca a zamestnávateľa. V prípade vzniku sporu z individuálnych pracovnoprávnych vzťahov 

rovnako ako v prípade vzniku akéhokoľvek iného sporu má strana sporu vždy možnosť zastúpenia 

advokátom alebo zvoleným zástupcom. Vychádzajúc z prezumpcie realizácie zvýšenej právnej 

ochrany zamestnanca a možnosti zastúpenia zamestnanca kvalifikovaným zástupcom s právnym 

vzdelaním a odbornými skúsenosťami, je dodanie inštitútu v podobe osobitnej manudukačnej 

povinnosti súdu voči zamestnancovi z nášho pohľadu nadbytočná. Zamestnanec sa pritom tejto 

poučovacej povinnosti súdu musí podrobiť bez ohľadu nato, či o ňu reálne prejaví záujem. 

Zákonodarca pravdepodobne pri kodifikácií tohto inštitútu predpokladal situáciu, kedy sa zamestnanec 

rozhodne nevyužiť možnosť zastúpenia v individuálnom pracovnoprávnom spore a súd na seba 

preberie úlohu právneho zástupcu a zamestnancovi vysvetlí aké sú jeho možnosti a ako najúčinnejšie 

hájiť svoje právo. V tejto súvislosti je nevyhnutné poukázať nato, že súd má byť nezávislým a 

nestranným orgánom, ktorý rozhoduje spravodlivo, na základe vykonaných dôkazov  a účinne tak 

poskytuje ochranu ohrozeným alebo porušeným právam a právom chráneným záujmom s ohľadom na 

princíp právnej istoty. Zverením tejto substitučnej úlohy súdu miesto právneho zastúpenia 

zamestnanca alebo aj nad jeho rámec, tak z nášho pohľadu do budúcna narúša nezávislosť a 

nestrannosť zákonného sudcu. Úzko to pritom súvisí aj s nasledujúcimi ustanoveniami Civilného 

sporového poriadku, kedy súd aj bez návrhu z vlastnej iniciatívy obstará alebo dokonca zabezpečí 

dôkaz, ktorý zamestnanec nenavrhol a súd ho považuje za nutný pre rozhodnutie vo veci. 

Zamestnávateľ je pritom povinný poskytnúť súčinnosť ak to od neho možno spravodlivo žiadať.  Súd 

tak nielenže supluje úlohu právneho zástupcu respektíve všeobecne prezumovanej znalosti práva 

zamestnanca ale aj môže sám, bez akéhokoľvek podnetu vykonať dôkazy, ktoré považuje na základe 

svojej úvahy za nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci samej. Od počiatku je teda súd postavený do 

úlohy obrany zamestnanca, čo narúša princíp rovnosti strán a potláča zamestnávateľa ako domnelo 

silnejšiu stranu. Navyše je zamestnancovi daná možnosť uplatňovať dôkazy na podporu svojich 

tvrdení až do rozhodnutia vo veci samej bez toho, aby boli použité všeobecné ustanovenia o 

koncentrácií konania.  Zákon pritom označuje uplatnenie koncentrácie konania za prísne a nevhodné s 

ohľadom na povahu sporu postavenie zamestnanca.  

Súd je v zmysle uvedeného povinný sa zaujímať o vykonané dôkazy a zvažovať vhodnosť 

vykonania ďalších za účelom čo  najdôkladnejšieho preukázania tvrdeného nároku zamestnanca a 

bude mať podľa nášho názoru tendenciu sa takto povedome prikláňať na stranu zamestnanca, nakoľko 

sa z jeho primárnej funkcie nestranného pozorovateľa dostáva do úlohy aktívnej obrany a ochrany 

jednej zo strán sporu. Prijatie ustanovení o aktívnej úlohe súdu z úradnej povinnosti v prípade sporov 

vzniknutých z individuálnych pracovnoprávnych vzťahov možno tak do budúcna považovať za 
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nespravodlivé a zasahujúce do legitímnych očakávaní strán od súdu v prípade vzniku sporu. Ak chcel 

zákonodarca poskytnúť účinnejšiu ochranu zamestnancovi do budúcna v konkrétnom type sporov, 

domnievame sa, že vhodnejšou možnosťou by bolo zakotvenie povinného právneho zastúpenia v 

individuálnych pracovnoprávnych sporoch. V tomto prípade by sa javilo ako účelné aj ponechanie 

možnosti zastúpenia zamestnanca prostredníctvom odborovej organizácie, nakoľko aj keby toto bolo a 

je možné predpokladať že bude spojené či už s osobitnými poplatkami alebo poplatkami za členstvo v 

odborovej organizácií, tieto by mohli byť stále nižšie ako v prípade zastúpenia zástupcom z radu 

advokátov. De lege ferenda by tak bolo vhodné zvážiť zavedenie povinného zastúpenia zamestnanca, 

avšak s ponechaním voľby zamestnancovi, či si ako zástupcu zvolí odborovú organizáciu, advokáta 

alebo zástupcu, ktorý nie je z radu advokátov, no zamestnanec v neho vkladá dôveru zo subjektívnych 

dôvodov. Účelné by bolo potom preniesť ako manudukačnú povinnosť na zvoleného zástupcu, 

eventuálne aj pod hrozbou finančnej alebo inej sankcie, pričom súd by si tak zachoval postavenie 

nezávislého a nestranného orgánu a nezasahoval by nadmerne do priebehu sporu z vlastnej vôle za 

účelom pertraktovanej účinnejšej ochrany zamestnanca a zmiernenia nerovného postavenia, ako tomu 

bude v prípade vzniku individuálneho pracovnoprávneho sporu v súlade s ustanoveniami Civilného 

sporového poriadku.  

Postavenie zamestnanca ako slabšej strany v pracovnoprávnom vzťahu vyplýva už z 

hmotnoprávnej nerovnováhy vo vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi. Zamestnanec je v 

pracovnoprávnych vzťahoch v postavení subjektu vykonávajúceho prácu v súlade s pracovnou 

zmluvou, všeobecne záväznými pracovnoprávnymi predpismi ako aj pokynmi zamestnávateľa. Je 

povinný plniť si svoje úlohy, na základe čoho mu za vykonanú prácu následne prináleží odmena. 

Existuje široký rád právnych predpisov, ktoré upravujú postavenie zamestnanca a zamestnávateľa, 

vyvažujú ich nerovné postavenie a zmierňujú mocenské oprávnenia zamestnávateľa. Zavedenie 

úpravy individuálnych pracovnoprávnych sporov ako osobitnej skupiny sporov do Civilného 

sporivého poriadku považujeme rozhodne za prínos, nakoľko bola historicky prvýkrát od vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky vzatá do úvahy osobitosť týchto vzťahov ako aj potreba ich 

procesnej úpravy. Treba však podotknúť, že v podobe, v akej sú súčasne účinne upravené dávajú z 

nášho pohľadu až priveľkým kompenzačný dôraz na nerovnovážne postavenie zamestnanca a 

zamestnávateľa a bez ohľadu na vedomosti, skúsenosti alebo reálne postavenie zamestnanca v 

konkrétnom pracovnoprávnom vzťahu a stavajú ho za každých okolností do postavenia strany bez 

právneho vedomia a poverujú súd vyvážením uvedeného stavu vyššie spomínanými povinnosťami. 

Máme zato, že vhodnejšie by v tomto prípade do budúcna bolo ponechanie na úvahe súdu, či využije 

inštitút osobitej manudukačnej povinnosti alebo koncentrácie konania s ohľadom na konkrétny 

individuálny pracovnoprávny spor alebo dokonca ponechanie na úvahe zamestnanca do určitého štádia 

konania, či chce využiť prostriedky, ktoré mu poskytujú právnu ochranu v tejto miere alebo sa 

rozhodne postupovať bez nich. Rovnako netreba zabúdať, že aj zamestnanec môže dosiahnuť 

vysokoškolské vzdelanie aj právneho zamerania a môže disponovať vedomosťami a znalosťami 



129 

 

presahujúcimi tie súdne alebo využije ako to vo väčšine sporových konaní býva voľbu zastúpenia 

zástupcom z radu advokátov, kedy existuje legitímne očakávanie poučenia zamestnanca zo strany 

advokáta ako aj využitie všetkých dostupných prostriedkov procesnej obrany a procesného útoku za 

účelom čo najefektívnejšieho uplatnenia tvrdeného nároku.  

V prípade úspechu zamestnanca v spore je mnohokrát predpoklad jeho návratu do práce k 

zamestnávateľovi, s ktorým spor prebiehal. Zákonník práce pritom poskytuje ako zamestnancovi tak aj 

zamestnávateľovi rôzne možnosti ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, ktoré majú nie vždy výlučne 

objektívny charakter. Treba pritom brať ohľad aj nato, že pokiaľ bude v budúcnosti zamestnanec za 

pomoci aktívnej úlohy súdu, ktorý bude postupovať v súlade s ustanoveniami Civilného sporového 

poriadku úspešný, môže toto vyvolať domnelú krivdu v očiach zamestnávateľa a zotrvanie 

zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu u tohto zamestnávateľa môže byť otáznym.  

Napriek tomu, že Civilný sporový poriadok kodifikoval osobitný postup v prípade vzniku 

sporu z individuálnych pracovnoprávnych sporov, zameral sa prevažne na ochranu zamestnanca a jeho 

účelnejšie možnosti uplatnenia právneho nároku. Kolektívne spory vyplývajúce z pracovnoprávnych 

sporov upravené neboli, čiastkovo možno v tomto prípade vychádzať zo zákona o kolektívnom 

vyjednávaní, avšak aj to najmä v prípade posudzovania zákonnosti vzniknutého štrajku alebo výluky v 

prípade vzniku sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy. Sporov, ktoré môžu vzniknúť na úrovni 

individuálnych pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo na úrovni 

kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom 

prípadne organizáciou zamestnávateľov je široké spektrum. Nemožno sa pritom obmedziť na 

štandardne uvádzané príklady ako spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo spor o 

uzatvorenie kolektívnej zmluvy. Nárokov a vzájomných mikrovzťahov medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom je toľko, že za úvahu stále stojí možné prijatie osobitného právneho predpisu, ktorý 

by sa zaoberal procesnou ochranou a procesnými podmienkami sporov vyplývajúcich nielen z 

individuálnych pracovnoprávnych vzťahov ale komplexne by upravoval ako individuálne tak aj 

kolektívne zamestnanecké nároky a nedelil by ich do rôznych právnych predpisov. Podľa nášho 

názoru by v tomto prípade nebolo možné hovoriť o akomsi ochudobňovaní všeobecnej úpravy 

civilného procesu, nakoľko pracovnoprávne vzťahy sú svojím charakterom natoľko špecifickým, aj s 

ohľadom na fakt, že ide o vzťahy stojaci na rozmedzí súkromného práva a verejného práva, že 

kodifikácia osobitného procesného predpisu by mohla prispieť k účinnejšej, efektívnejšej a 

prehľadnejšej vymožiteľnosti jednotlivých nárokov z nich vyplývajúcich ako aj k ich ochrane.  

Predostreté problémy, ktoré môžu v súvislosti s účinnou úpravou civilného procesného práva v 

oblasti pracovnoprávnych vzťahov vzniknúť, ako aj ich možné riešenia a generálna úprava procesného 

pracovného práva sú výlučne úvahami autorov. Ako pozitívny je jednoznačne treba hodnotiť význam, 

ktorý nová práva úprava prostredníctvom zavedenia kauzálnej príslušnosti ako aj osobitého sporového 

konania pracovnoprávnym vzťahom prikladá a až aplikačná prax spolu s vedeckým a odborným 
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skúmaním ukážu, či je tento model dostatočným alebo vyvstane potreba rozsiahlejšej a podrobnejšej 

úpravy pracovnoprávnych vzťahov z procesného hľadiska. 
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6 ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

1. Výsledky analýzy právnej úpravy riešenia pracovnoprávnych sporov v okolitých a iných 

vybraných krajinách dali za pravdu riešiteľskému kolektívu v tom ohľade, že samostatná právna 

úprava riešenia pracovných sporov nie je vo svete ničím výnimočným a to tak z organizačného 

ako aj legislatívneho hľadiska. Základnou spoločnou črtou je fakt, že v každej vybranej krajine 

(s výnimkou Litvy) je v oblasti pracovných sporov daná právomoc osobitných pracovných 

súdov, resp. senátov v podmienkach Portugalska. V prípade Švédska, Nemecka, Belgicka a 

Thajska akcentuje laický prvok v podobe prísediacich zastupujúcich záujmy tak 

zamestnávateľov ako aj zamestnancov. V každom zvolenom právnom režime zohrávajú 

významnú úlohu odbory, ktoré sú oprávnené zastupovať záujmy svojich členov, resp. bývalých 

členov. Ďalším spoločným znakom je možnosť pracovných súdov v niektorých prípadoch 

prisúdiť žalobcom viac, resp. prisúdiť iné plnenie, ako vyplývalo zo žalobného petitu. 

Zaujímavosťou je prelomenie prejednacej zásady v podmienkach thajskej právnej úpravy, ako aj 

oslobodenie od súdnych poplatkov, čo je príznačné aj pre švédsku právnu úpravu. Osobitne 

zaujímavým spôsobom je regulovaná náhrada trov súdneho konania v nemeckej právnej úprave, 

nakoľko trovy konania dosahujú radovo hodnotu od 10 do 500 EUR s tým, že strany sporu si 

nenahrádzajú trovy právneho zastúpenia. 

2. Z naznačeného „stručného“ historického exkurzu vývojom pracovného súdnictva na našom je 

možné vyvodiť záver, že existencia pracovných súdov a pracovného súdnictva má na území 

Českej a Slovenskej republiky) dlhoročnú tradíciu (viac než dvesto ročnú), avšak na druhej 

strane je nutné podotknúť aj to, že počas celého vývoja pracovných súdov boli tieto zväčša 

legislatívne riešené len z pohľadu organizačného, a že vo veľkej väčšine sa na riešenie 

pracovnoprávnych sporov používali vtedajšie sporové civilné (občianske) poriadky, upravujúce 

konanie pred súdmi. Výnimku tvorili napríklad ustanovenia o vecnej, miestnej, osobnej a 

časovej pôsobnosti pracovných súdov zakotvené v zákone č. 131/1931 Sb. o pracovných 

súdoch. Otázkou teda zostáva, či existuje v našom súdnom systéme a právnom poriadku priestor 

pre samostatný predpis, ktorý by upravoval tak organizačnú ako aj procesnoprávnu stránku 

riešenia pracovnoprávnych sporov (zriadenie a pôsobnosť pracovných súdov a pracovný súdny 

poriadok)? Odpoveď na položenú otázku nám predložil sám zákonodarca a to rekodifikáciou 

občianskeho práva procesného, kde samostatne upravil osobitosti pracovnoprávnych sporov 

oproti civilnoprávnym sporom. 

3. V predchádzajúcich častiach tejto publikácie sme poukázali na to, akým spôsobom sa pracovné 

spory riešili v minulosti a to prostredníctvom historického exkurzu do minulej právnej úpravy, 

ako aj predostreli možnosti riešenia pracovných sporov za využitia platných a účinných 

právnych noriem. Problematika pracovnoprávnych sporov je z pohľadu zamestnancov, ako 

slabšej strany pracovnoprávneho vzťahu, podľa nášho názoru veľmi osobitou, nakoľko výsledky 
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takýchto sporov ovplyvňujú nielen spoločenských ale ekonomický a hospodársky status 

zamestnancov. Preto je výsostne dôležité, aby do budúcna bola právna úprava sporovej agendy 

riešená nielen všeobecne, ale najmä s ohľadom na špecifická pracovnoprávnych vzťahov, najmä 

na margo nerovnakého postavenia ich účastníkov. Je potrebné právnu úpravu prispôsobiť 

špecifikám týchto sporov. Z historického porovnania môžeme konštatovať, že pracovné 

súdnictvo má na našom území svoju tradíciu. Ako sme to už ale spomenuli vyššie, pracovné 

súdy riešili pracovné spory aplikáciou všeobecných sporových predpisov, takže počas celého 

obdobia existencia pracovných a živnostenských súdov, v našom právnom poriadku absentovala 

osobitná právna úprava sporového konania pred pracovnými súdmi. Právna úprava sa 

vzťahovala iba na organizačné zabezpečenie pracovného súdu ako aj na jeho pôsobnosť. 

Otázkou teda zostáva, či je vôbec potrebné prispôsobovať právnu úpravu osobitostiam 

pracovných sporov a to tak z organizačného, personálneho ako aj procesného hľadiska, alebo 

právnu úpravu ponechať v takom stave ako je v súčasnosti, a snažiť sa len o posilnenie 

povedomia účastníkov týchto sporov o možnostiach alternatívneho riešenia, ako je napríklad 

mediácia. Podľa nášho názoru, je nevyhnutné aby sa v budúcnosti právna úprava prispôsobila 

vymedzeným špecifikám pracovných sporov, a to tak z organizačného ale aj procesného 

hľadiska. Nevyhnutnosťou do budúcnosti bude potreba zriadenia pracovných senátov, resp. 

špeciálnych oddelení pri každom z okresných, krajských súdov ako aj pri Najvyššom súde 

Slovenskej republiky, ktoré by boli z personálneho hľadiska obsadené sudcami z povolania, 

avšak iba tými, ktorí sa venujú výsostne problematike pracovného práva. Nemenej významným 

možným riešením pracovných sporov by bolo zakotvenie možnosti zriadenia osobitných 

rozhodcovských súdov, ktoré by bolo možné zriaďovať pri každom veľkom podniku, či v 

závislosti na územnom členení Slovenskej republiky, tak ako to je v súčasnosti pri 

spotrebiteľských, obchodných, športových-arbitrážnych rozhodcovských súdoch a pod. 

Samozrejmosťou by bolo to, že rozhodnutia takýchto súdov by boli automaticky aj exekučným 

titulom. Personálne obsadenie týchto súdov by spočívalo výhradne na odbornej špecifikácii 

sudcov. Ich zriadením by sa jednak zamedzilo tomu, aby pracovné spory rozhodovali aj 

sudcovia, ktorí sa problematike pracovného práva podrobne nevenujú, a rovnako aj tomu, aby 

dochádzalo k neúmernému predlžovaniu trvania týchto sporov. 

4. V publikácii sme predostreli niekoľko možností, ako, resp. akým spôsobom je možné do 

budúcna prispôsobiť právnu úpravu s cieľom zabezpečiť riadne, kvalifikované a včasné 

vyriešenie pracovných sporov. Otázka, či by všetky problémy spojené s riešením pracovných 

sporov mohol vyriešiť jeden právny predpis, ktorým by bol špeciálny pracovný súdny poriadok, 

upravujúci jednak organizačné, ale aj personálne a procesné aspekty pracovných súdov 

a konania pred nimi, je predmetom dlhej a z odborného hľadiska širokej diskusie a výskumu. Aj 

z tohto pohľadu budeme preto precízne sledovať ako sa prax vysporiada s uplatňovaním nového 

civilného sporového poriadku, ktoré okrem individuálnej úpravy riešenia pracovnoprávnych 
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sporov zaviedol aj tzv. kauzálnu miestnu príslušnosť v prípade pracovnoprávnych sporov, ktorej 

cieľom je skrátiť dlhotrvajúce a vlečúce sa pracovnoprávne spory ako aj zvýšiť kvalifikovanosť 

sudcov na konkrétnych kauzálne príslušných súdoch v otázkach pracovného práva. Nový 

civilný sporový poriadok, ktorý bol schválený Národnou Radou Slovenskej republiky v máji 

2015, je uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 160/2015 a ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. 

júla 2016 (ďalej len „CSP“) si stanovuje za cieľ efektívne súdnictvo a zlepšenie samotnej 

vymožiteľnosti práva. Daný cieľ sa dotýka aj pracovného práva, nakoľko CSP zavádza v rámci 

sporov, v ktorých figuruje slabšia strana, osobitný režim vedenia sporov. Slabšou stranou mal 

pritom zákonodarca na mysli spotrebiteľov, diskriminované osoby a zamestnancov. Práve 

postavenie uvedených subjektov ako slabšej strany je v rámci súdneho sporu kompenzované 

osobitnými postupmi súdov tak, aby bol naplnený účel ochrany subjektívnych práv. 
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