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Predhovor 
 

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

v prvom rade mi dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za osobnú účasť na nie-

ktorej zo sekcií vedeckej konferencie a následné zaslanie príspevkov, bez ktorých by zostave-

nie tohto zborníka, verím, že podnetného pre ďalšie vedecké bádanie, nebolo možné. Rovna-

ko by som rád poďakoval vedeniu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a 

vedeniu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústavu verejnej 

správy, Katedry práva, za pomoc v oblasti organizačno-technického zabezpečenia vedeckej 

konferencie. Súčasne si dovolím vysloviť presvedčenie, že aj v budúcnosti sa nám opätovne 

podarí spoločne zorganizovať podobné stretnutie, na ktorom budeme môcť diskutovať o aktu-

álnych problémoch a trendoch v právnych odvetviach, ktorými sa profesijne zaoberáme.  

 Vedecké práce, z ktorých je tento zborník zostavený, vytvorili významní predstavitelia 

vedy najmä pracovného práva a správneho práva, zároveň sme však poskytli priestor aj viace-

rým mladším kolegom (poslucháčom doktorandského štúdia), aby prezentovali výsledky, kto-

ré v rámci vedeckého skúmania doposiaľ dosiahli. Články a štúdie predstaviteľov akademic-

kej obce doplnili svojimi príspevkami zástupcovia z oblasti praxe – pridanú hodnotu zborníka 

tak možno identifikovať aj vo vzájomnej konfrontácii najnovších poznatkov v oblasti právnej 

teórie, ako aj jej aplikačnej sféry. 

 V roku 2011 uplynulo 10 rokov od prijatia nového Zákonníka práce – tento síce nepa-

trný, avšak okrúhly míľnik v dejinnej genéze pracovného práva, sa pre nás stal inšpiráciou na 

zorganizovanie vedeckého podujatia, na ktorom sme mohli rekapitulovať a zhodnotiť právnu 

úpravu výkonu závislej práce, a to predovšetkým s osobitným zreteľom na podnikateľskú 

(výrobnú) sféru. Z dôvodu, že k výkonu závislej práce však dochádza aj v oblasti nepodnika-

teľskej (nevýrobnej) sféry, druhú sekciu (v širšom chápaní) sme zamerali na oblasť verejnej 

správy (verejnú službu, resp. štátnu službu).  

 V čase písania tohto predhovoru (v apríli 2012) uplynulo 130 mesiacov od prijatia 

Zákonníka práce, ktorý bol v priebehu tohto obdobia spolu 23 krát novelizovaný, tzn. v prie-

mere každého 5 a ½ mesiaca (vzhľadom k nedávno zverejneným výsledkom parlamentných 

volieb do Národnej rady Slovenskej republiky možno dôvodne predpokladať, že ďalšie nove-

ly Zákonníka práce budú nasledovať v najbližších mesiacoch). Zákonník práce predstavuje 

„motor“ ekonomiky každej krajiny, nestabilita v jeho znení (rôzne právne inštitúty sú z jeho 

dikcie vypúšťané a neskôr znova prijímané, dokonca také, v ktorých zmysle sa zakladajú 

právne vzťahy, napr. dohoda o pracovnej činnosti) a neraz „chaotické“ (neodôvodnené) zme-

ny ohrozujú podnikateľské prostredie a nastoľujú otázku, akým spôsobom by mohla byť ga-

rantovaná vyššia miera konštantnosti jeho obsahu. Mohli by sme smerom pro futuro uvažovať 

o tom, že by v prípade Zákonníka práce išlo o ústavný zákon? 

 V bezprostrednej nadväznosti na uvedené – vnútorné značne „búrlivé“ prostredie Zá-

konníka práce vyjadrené vo vzájomnej neuralgickej nekompatibilite súkromnoprávnych (libe-

rálnejších) a verejnoprávnych (prosociálnejších) prvkov, diskutabilných odklonov kľúčových 

právnych inštitútov (napr. výpovednej doby) od relatívne kogentných ustanovení k ustanove-

niam absolútne kogentného charakteru, a naopak (napr. konkurenčná doložka), všetky tieto 

okolnosti prinášajú množstvo otázok, analýz a prognóz o smerovaní pracovného zákonodar-

stva, ktorých výslovné zodpovedanie v súčasnosti nie je ešte možné. Súčasťou tohto zborníka 

sú tiež myšlienky, ktoré sa s naznačenými skutočnosťami pokúšajú individuálne vyrovnať, 

zároveň ponechávajú na čitateľovi, do akej miery sa nimi bude ešte dôslednejšie zaoberať. 

 

                                                                                                 JUDr. Michal Kuril, PhD.        
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Pracovná doba a pracovné zákonodarstvo 
  

Ing. Juraj Borgula 

 

Definícia pracovnej doby (čo je pracovná doba) a jej trvanie patrí medzi základné vý-

dobytky zástupcov zamestnancov po I. svetovej vojne, kedy hneď po vzniku Medzinárodnej 

organizácie práce (ďalej aj ako „MOP“ alebo „ILO“ z angl. International Labour Office) bola 

prijatá konvencia o pracovnom čase.
1
  

Uvedená konvencia sa vzťahuje tak na verejné, ako aj na súkromné podniky, ako napr. 

bane a povrchové bane, priemysel vyrábajúci tovary, alebo transformujúci materiály, ako lo-

denice a výroba energií, stavebníctvo, údržba a rušenie ciest, mostov a tunelov, preprava pa-

sažierov alebo tovarov po cestách, železniciach, moriach a vnútrozemských vodných cestách.
2
  

Keďže sa dosť rýchlo ukázalo, že univerzálna norma pre pracovnú dobu nebude fun-

govať, v roku 1930 bola prijatá konvencia č. 30 o pracovnej dobe pre obchody a administratí-

vu,
3
 a neskôr ešte aj ďalšie medzinárodné normy, ale pre nás je najdôležitejšia práve konven-

cia č. 1 o pracovnom čase. 

Slovenská republika ratifikovala konvenciu o pracovnom čase 1. januára 1993 (ako 

ostatne všetky ďalšie konvencie a deklarácie MOP dovtedy platné pre Československo), ktorá 

je zapracovaná do zákona č.  311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

Ekonomická kríza, ktorá sa dostavila na konci roka 2008 ukázala, že na pracovnú do-

bu, presnejšie jej flexibilitu, je potrebné nazerať inak, ako sme si zvykli. Ukázala to predo-

všetkým rastúca nezamestnanosť a z toho vyplývajúca potreba udržania existujúcich pracov-

ných miest.  

Dnes už aj najzarytejší optimisti (momentálne vládnuci politici) nepochybujú, že kríza 

zďaleka neskončila, a aj autor tohto príspevku je presvedčený, že sme svedkami hlbokých 

zmien, a to hlavne vo finančnom systéme, a že proces demontáže konzumizmu založeného na 

vytváraní neexistujúcich hodnôt nepodloženými úvermi môže trvať aj desať a viac rokov.  

To sa, samozrejme, netýka len pracovnej doby, ale aj obsahu iných spoločenských 

„hodnôt“ a hodnôt, ako napr. globalizácia, decent work (právo na čestnú prácu), decent pay 

(právo na čestnú odmenu), miera udržateľného (ekonomického) rastu atď. 

Nielen v právnej teórii, ale predovšetkým na úrovni aplikačnej praxe je nevyhnutné 

uplatňovať základné princípy sociálnej spravodlivosti. Požiadavka sociálnej spravodlivosti sa 

vo vyspelých krajinách Európy začala uskutočňovať najskôr v praktickej rovine (napr. inštitú-

cie sociálnej ochrany vo Veľkej Británii alebo švédska politika zamestnanosti).
4
 

Väčšina krajín sveta patrí do dvoch základných skupín: tie, kde je určený maximálny 

týždenný pracovný čas na 48 a menej hodín (41 %), a tie, ktoré majú stanovený maximálny 

limit 49 a viac hodín za týždeň (37 %). Veľká časť (14 %) tých, ktoré povoľujú 49 a viac ho-

dín pripúšťajú týždenný limit dokonca 60 hodín a viac, a spolu s niektorými ďalšími krajina-

mi až 72 pracovných hodín za týždeň. V niektorých krajinách (18 %) nie je určené alebo apli-

kované týždenné maximum pracovných hodín. 

Samotný pojem „pracovná doba“ v sebe podľa chápania oboch strán (zamestnanci a 

zamestnávatelia) zahŕňa okrem dĺžky pracovného času aj ďalšie faktory: ustanovená denná, 

týždenná alebo ročná pracovná doba (čím sa myslí pracovný čas, ktorý je zamestnanec po-

                                                 
1
 Hours of  Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1). 

2
 ILO: Conditions of Work and Employment Programme TMEWTA/2011. Working time in the twenty-first 

century. Report for discussion at the Tripartite Meeting of Experts on Working-time Arrangements (17–21 Octo-

ber 2011) Geneva, 2011, (k 31. 12. 2011 dostupné na stránke www.ilo.org).  
3
 Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30).  

4
 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus: aspekt spravodlivosti, práva a moci. Bratislava : VO 

PraF UK, 2006, s. 17.   

http://www.ilo.org/
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vinný odpracovať a zamestnávateľ povinný vyplatiť bez ohľadu na to, či ich zamestnanec 

odpracuje, alebo nie); maximálna denná, týždenná alebo ročná pracovná doba (tzn. najdlhší 

čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať, zvyčajne vrátane nadčasov); nočná práca; 

práca na kratší úväzok; rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovnej doby [nerovno-

merné rozvrhnutie pracovnej doby stále viac nahrádza klasické rovnomerné – podstatnou 

podmienkou aj podľa medzinárodných pravidiel je tiež určenie lehoty (reference period for 

averaging), počas ktorej pracovná doba nemôže presiahnuť maximálnu pracovnú dobu]; konto 

pracovného času (flexikonto) – odpracovaný pracovný čas sa sčítava počas dohodnutej lehoty, 

kedy je zamestnanec platený podľa odpracovaných hodín, najmenej však základnou mzdou, 

pričom prípadné rozdiely sa vyrovnávajú na konci obdobia; nadčasy a maximálne nadčasy 

(denná, týždenná a ročná pracovná doba presahujúca ustanovenú pracovnú dobu); prestávka 

na oddych (čas oddychu počas pracovnej zmeny alebo medzi dvomi zmenami, týždenný od-

dychový čas); dovolenka na zotavenie (určovaná za odpracovaný čas, pričom základnou pe-

riódou je rok – pravidlo obsahuje aj spôsob určenia celozávodnej dovolenky). 

 Vyššie uvedené faktory sú obsiahnuté v Zákonníku práce (ďalej aj ako „ZP“), ale je 

dôležité vedieť, že niektoré z nich je možné upravovať v kolektívnej zmluve
5
 alebo po dohode 

so zástupcami zamestnancov (§ 11a ZP). Ostatná novela ZP
6
 podstatne rozšírila kompetencie 

vyjednávania, ale je paradoxom, že najväčšími odporcami týchto rozšírených kompetencií sú 

odbory – zrejme to vyplýva z obavy zo slabšej pozície v porovnaní so zamestnávateľmi.
7
 

Aký vplyv má na reguláciu pracovnej doby kríza? Predovšetkým je treba vedieť, že 

ekonomická kríza (t. j. všeobecný pokles príjmov),  ktorú prežívame, bude podstatne dlhšia, 

ako to poznáme z nedávneho obdobia, pretože ide o krízu ekonomického systému založeného 

na Keynesovej teórii, krízu finančného systému založenom na financovaní rozvoja (bohatnu-

tia) založenom na úveroch,
8
 krízu spôsobenú nárazom na limit zdrojov/surovín. Toto obdobie 

môžeme nazvať začiatkom konca „konzumizmu“.
9
 Problémy pre zamestnávanie ľudí s týmto 

spojené sú hlavne: skracovanie reakčnej doby priemyslu umožnené internetom; neistota, alebo 

nemožnosť dlhodobejšieho plánovania; zdražovanie surovín a energií; prebytok kapacít a ho-

tovej výroby; nedostatok „malých“ finančných zdrojov – neochota finančného sektoru finan-

covať priemysel. Na druhej strane praktické dopady na zamestnávateľov sú najmä: neistota 

a následne nechuť zamestnávateľov dlhodobo sa viazať – pokles pracovných pomerov na do-

bu neurčitú a nárast nadčasov, kratšie zamestnávanie; znižujúca sa možnosť dlhodobejšieho 

plánovania práce; rastúce organizačné náklady (nepravidelná práca, kratšie zmeny a pod.); 

neschopnosť prefinancovať zákazky; bankroty subdodávateľov, t. j. chaos v dodávkach, ter-

mínové problémy; prepúšťanie. 

Veľkou pomocou by mohla byť podpora vlády – bohužiaľ, v Európe je možno podpo-

ru vlády padajúcemu priemyslu charakterizovať (okrem Nemecka) ako „málo a pozde“.  

Málokto si ďalej uvedomuje dopad globalizácie na zamestnanosť – stačí, aby sme roz-

delili globálnu ekonomiku na „zmysluplnú“ a „nezmyselnú“ – pozri obrázok nižšie:  

                                                 
5
 Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 

6
 Zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákonník práce. 

7
 Prekážkou vyššej flexibility v nastavovaní pracovnej doby je nepochopenie významu kolektívneho vyjednáva-

nia pre zvýšenie pružnosti Zákonníka práce a pre sociálny zmier. Dá sa to chápať aj ako obava politikov o odo-

vzdanie časti kompetencií, resp. práv, sociálnym partnerom. Tento jav (t. j. obavu z odovzdávania práv rôznym 

formám samospráv) je napokon vidieť aj v iných oblastiach, napr. kompetencie pre samosprávy, neskutočné 

tempo byrokratizácie spoločnosti, „boj“ proti korporativizmu a pod. 
8
 Napríklad: http://moneymorning.com/2011/12/15/subject-banks-to-the-free-market-or-turn-them-into-utilities/ 

alebo http://moneymorning.com/2011/12/16/should-you-worry-about-europes-back-door-bank-run/.  
9
 „Konzumizmus“  nie je ekvivalentom „kapitalizmu“ a nie je ani ucelenou teóriou. Ekonómovia takto volajú 

systém, keď prosperita spoločnosti je založená na stále rýchlejšom raste ekonomiky (HDP), odvodenom od rastu 

spotreby spoločnosti (vládne výdavky), podnikov a občanov. Ak zoradíme štáty podľa podielu dlhov na HDP, 

tak rekordérom je Grécko s cca 360 %, ďalej USA s cca 350 % – ani Slovenská republika však „nezaostáva“ so 

svojimi približne 260 %. Problémom sú nové peniaze a hmotné limity rastu. 

http://moneymorning.com/2011/12/15/subject-banks-to-the-free-market-or-turn-them-into-utilities/
http://moneymorning.com/2011/12/16/should-you-worry-about-europes-back-door-bank-run/
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Ak za rozumnú globalizáciu budeme považovať tú, ktorá má vysoké nároky na kvali-

fikáciu a know-how (napr. výroba počítačov, softvéru, mobilných telefónov, áut a pod.), tak 

za nezmyselnú možno považovať takú, ktorá okrem koncentrácie neprináša nijaké výhody, 

naopak, ohrozuje domácu nízkokvalifikovanú pracovnú silu (napr. zelenina, ovocie, základné 

potraviny, balená voda, textil a pod.). Dobrým príkladom je aj Slovenská republika, keď tzv. 

evidovaná nezamestnanosť dosahuje posledné tri roky okolo 400 000 ľudí, a keď berieme 

do úvahy aj ostatné kategórie nepracujúcich ľudí v produktívnom veku (napr. sociálne odká-

zaných), tak hovoríme o dvojnásobku, a katastrofou je, že okolo 60 % z nich nemá ani učňov-

skú školu!  

Odhady hovoria, že likvidácia domácej odbytovej siete (napr. malá privatizácia) a ná-

stup nadnárodných sietí s „lacnými“ výrobkami mal za následok stratu okolo 300 000 – 

400 000 pracovných miest, a to väčšinou nízkokvalifikovaných. Na „lacné“ výrobky sa treba 

pozrieť nielen ako na cenu výrobku, ale aj fakt, že ich dovoz je platený dávkami a dotáciami 

na stratené pracovné miesta. Samotná nezamestnanosť je nielen faktorom ekonomickým, ale 

aj sociálnym v zmysle vytvárania skupiny ľudí, ktorí vzhľadom na stratu cieľa života sú ná-

chylní na revolty, zločinnosť, a, samozrejme, prenášajú to aj na ďalšiu generáciu.  

Ak sa na potrebu regulácie pracovnej doby pozrieme z tohto uhla, tak existuje určitá  

(dosť nepresná) hranica, po ktorú by mal byť prevažujúcou metódou zákonne určený limit, či 

už horný alebo dolný, a od tejto hranice smerom k vyššie kvalifikovanej práci by mal byť 

podstatne väčší priestor na dohodu, a zrejme by malo byť cieľom vytváranie a udržanie pra-

covných miest. 

Ako je na tom súčasný Zákonník práce? Ako už bolo povedané, posledná „veľká“ no-

vela ZP priniesla mnohé zmeny v prospech vyššej flexibility v zamestnávaní, a ako taká je v 

„neprospech“ zamestnancov, aj keď takéto tvrdenie je nutne subjektívne. Potvrdzuje to aj vy-

svetľovanie niektorých pojmov príslušnými orgánmi napr.: „výnimočnosť“ – v  prípade nad-

časov (§ 97 ZP) sa chápe ako niečo katastrofické na úrovni havárie atómovej elektrárne, pri-

tom pre zamestnávateľa je to hlavne stav, kedy je viac objednávok ako obyčajne, alebo je 

ohrozený termín expedície tovaru; „výhodnosť pre zamestnanca“ – v súvislosti s kolektívnou 

zmluvou (§ 231 ZP) sa chápe ako „výhodnosť“ v každom jednom bode kolektívnej zmluvy 
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a za nevýhodné sa považuje aj, ak súčasná zmluva ide pod úroveň minulého obdobia;
10

 „na-

riadený verzus dohodnutý nadčas“ – (§ 97 ZP) často sa požaduje (Inšpektorát práce), aby sa 

najprv vyčerpal limit nariadených nadčasov, a až potom sa uzatvárala dohoda po limit 400 

(550) hodín ročne. 

 Predmetom odbornej diskusie smerom do budúcnosti by mohli byť predovšetkým tieto 

oblasti (skutočnosti): 1) je nutné naďalej byť viazaný konvenciou č. 1 MOP o pracovnom 

čase? (túto konvenciu neratifikovali napr. USA, Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko, ako 

aj viaceré štáty EÚ, alebo ratifikovali ju s obmedzeniami); 2) úplne chýba flexibilita v dĺžke 

ustanoveného pracovného času – teraz je to fixne 40 hodín týždenne a menej (§ 85 ZP), 

v konečnom dôsledku to však vedie priamo k obmedzovaniu pracovných pomerov na dobu 

určitú;
11

 3) limit pre nariaditeľný pracovný čas (40 + 3 až 5 hodín týždenne) sa zdá byť 

v poriadku, ale prečo je dobrovoľný pracovný čas limitovaný 48 hodinami týždenne?; 4) refe-

renčné obdobie pre nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas 12 mesiacov (§ 87, § 87a, § 142a) 

predpokladá, že kríza nebude trvať dlhšie ako 12 mesiacov! (naozaj?); 5) priestor pre dohodu 

so zástupcami zamestnancov (§ 233a ZP) je diskriminačný v prípade zamestnaneckých rád; 6) 

vo všeobecnosti je potrebné rozšíriť kompetencie pre vyjednávanie a pre sociálnych partnerov 

(vláda ako vyjednávač má tie najmenšie možnosti – viď. nedávny príklad lekárov); 7) znenie 

Zákonníka práce nie je možné označiť za obsahovo stabilné (v posledných 10 rokoch bol ten-

to právny predpis spolu 23 krát novelizovaný), na mieste je preto otázka, či by Zákonník prá-

ce nemal mať v rámci vertikálneho členenia právneho poriadku normatívny status ústavného 

zákona – na túto skutočnosť poukazujú vo svojich dielach rôzni predstavitelia vedy pracovné-

ho práva (podľa Kurila stabilitou právnej úpravy nie je potrebné rozumieť ani tak jej kon-

štantnú tvárnosť, ako skôr nemennosť niektorých jej kľúčových hodnôt a princípov).
12
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Postavenie zástupcov zamestnancov v kolektívnych pracovnoprávnych 

vzťahoch (analýza vo svetle novelizácie Zákonníka práce) 
 

Mgr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 

I. Úvod 

 

Otázky týkajúce sa právnej úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sú v sú-

časnosti jednou z najdiskutovanejších tém nielen v oblasti pracovnoprávnej teórie, ale aj veľ-

mi ostro hodnotenou témou v oblasti sociálneho dialógu. Veľká novelizácia Zákonníka práce 

zákonom č. 257/2011 Z. z. priniesla do právneho zakotvenia postavenia zástupcov zamest-

nancov rozsiahle a veľmi významné zmeny. Došlo k zmenám v definícii a podmienkach exis-

tencie odborových organizácií u zamestnávateľa, zmenili sa podmienky vzájomného spolupô-

sobenia odborových orgánov a zamestnaneckých rád (resp. dôverníka) u zamestnávateľov, 

ako aj podmienky ochrany zástupcov zamestnancov.  

Pod vplyvom ekonomických a sociálnych zmien došlo k zmenám v ustanoveniach tý-

kajúcich sa kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. To vyvoláva veľké množstvo negatív-

nych postojov k týmto novozavedeným inštitútom. Novelizácia Zákonníka práce je účinná len 

niečo vyše štyroch mesiacov a už vyvolala konkrétne reakcie vo forme podania na Ústavný 

súd Slovenskej republiky v návrhu v zmysle čl. 125 Ústavy SR na začatie konania o súlade 

Zákonníka práce s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými 

vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom, ktoré bolo ústavnému súdu doručené dňa 20. 12. 2011 pod 

značkou Rvp 4200/2011.  

Skúmaný návrh na začatie konania na Ústavnom súde SR o súlade ustanovení Zákon-

níka práce sa dotýka viacerých inštitútov zavedených novelizáciou. Konkrétne pozostáva ná-

vrh zo siedmych bodov. Popri skúmanej problematike sa podanie upriamuje na možný nesú-

lad týchto ustanovení Zákonníka práce: 1) nesúlad ustanovení § 79 ods. 2 Zákonníka práce 

[ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje de-

väť mesiacov, patrí  zamestnancovi náhrada mzdy za čas deväť mesiacov] s Ústavou SR, ako 

aj s článkom 1 dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd; 2) nesúlad ustanovení 83a Zákonníka práce [o obmedzení zárobkovej činnosti po 

skončení pracovného pomeru, tzv. konkurenčných doložiek] s Ústavou SR; 3) nesúlad usta-

novení § 98 ods. 10 Zákonníka práce v časti, „ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie sestra a 

pôrodná asistentka podľa osobitného predpisu a“ s Ústavou SR; 4) nesúlad ustanovení § 229 

ods. 7 Zákonníka práce [ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia a za-

mestnanecká rada, patrí odborovej organizácii právo na kolektívne vyjednávanie, kontrolu 

plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, kontrolnú činnosť podľa § 149 a na 

informácie a zamestnaneckej rade patrí právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, informá-

cie a kontrolnú činnosť] s Ústavou SR a s čl. 5 Dohovoru č. 135 Medzinárodnej organizácie 

práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich čin-

ností, ktoré sa im poskytujú; 5) nesúlad ustanovení § 230 ods. 3 Zákonníka práce [Odborová 

organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých za-

mestnancov, musí preukázať, že najmenej 30 % zamestnancov zamestnávateľa je odborovo 

organizovaných v tejto odborovej organizácii, ak o to zamestnávateľ požiada do 30 dní odo 

dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôso-

benia podľa odseku 1. Ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie alebo viac 

odborových organizácií, môžu podmienku podľa prvej vety preukázať aj spoločne] s Ústavou 

SR, s ustanoveniami Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 87 o slobode združovania 

a ochrane práva slobodne sa združovať, s čl. 1 ods. 1 a čl. 4 Dohovoru č. 98 Medzinárodnej 
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organizácie práce o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, ako aj s 

čl. 5 a čl. 6 ods. 1 revidovanej Európskej sociálnej charty; 6) nesúlad ustanovení § 233a Zá-

konníka práce (Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom) s Ús-

tavou SR; 7) nesúlad ustanovení § 240 ods. 3 Zákonníka práce (podmienky činnosti zástup-

cov zamestnancov a ich ochrana) s Ústavou SR a s čl. 1, 6 a 8 Dohovoru č. 135 Medzinárod-

nej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na 

výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú.  

Ako už bolo načrtnuté, predmetom analýzy tohto príspevku je postavenie zástupcov 

zamestnancov v právnej úprave Zákonníka práce po novelizácii, a preto sa prvými troma na-

padnutými bodmi nebudeme širšie zaoberať. Na okraj je však potrebné priblížiť porovnanie 

zmien, ktoré sa v daných prípadoch udiali. V prvom prípade došlo k zmene v rozsahu prizna-

nej náhrady mzdy, a to tak, že podľa pôvodnej právnej úpravy, ak celkový čas, za ktorý by sa 

mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahoval 12 mesiacov, mohol súd na žiadosť 

zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane 

znížiť, prípadne náhradu mzdy zamestnancovi vôbec nepriznať. Z toho vyplýval nárok za-

mestnanca na priznanie náhrady mzdy v určených prípadoch dlhšieho súdneho konania, mi-

nimálne za 12  mesiacov.  

Súčasná napadnutá právna úprava zaviedla maximum náhrady mzdy na 9 mesiacov, 

pričom navrhovatelia predmetného podania argumentujú nesúladom tak s Ústavou SR, ako aj 

s ustanoveniami dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd, pričom poukazujú (okrem iného) na zjavné obmedzenie vlastníckeho práva zamest-

nancov, ako aj k obmedzeniu rozsahu náhrady mzdy.  

Druhý bod podania sa týka zavedenia tzv. „konkurenčných doložiek“ do Zákonníka 

práce. Konkurenčná doložka ako relatívne nový právny inštitút v slovenskom pracovnom prá-

ve pochováva niektoré z doteraz vžitých pravidiel pracovného práva, ako napríklad obmedze-

nosť zmluvných typov, či rozširuje enklávu práv a povinností trvajúcich aj po skončení pra-

covného pomeru, či v neposlednom rade treba spomenúť s konkurenčnou doložkou bezpros-

tredne súvisiaci možný rozpor s ústavným právom slobody podnikania alebo výkonu inej zá-

robkovej činnosti. Ústava SR totiž v čl. 35 deklaruje že, „Každý má právo na slobodnú voľbu 

povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.“ 

Napriek istým obmedzujúcim ustanoveniam v odseku 2, na základe ktorého „môže zákon 

ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností“, nemožno prá-

vo na slobodnú voľbu povolania relativizovať. Zákonné obmedzenia sa v danom prípade 

vzťahujú na stanovovanie kritérií na výkon toho, či oného povolania, ale napriek tomu nie je 

možné obmedziť možnosť si dané povolanie vybrať a uchádzať sa o neho v prípadných výbe-

rových konaniach. V tomto prípade bude veľmi zaujímavé ako sa ÚS „popasuje“ s týmto bo-

dom návrhu, pretože jeho rozhodnutie v danej veci bude mať ďalekosiahle dôsledky a vytvorí 

právny rámec vnímania možnosti obmedzovania zárobkovej činnosti v budúcnosti.  

 Na skutočnosť, že s legitímnosťou právneho inštitútu konkurenčnej doložky sa bude 

musieť vysporiadať pravdepodobne až Ústavný súd, poukazovali ešte v období pred novelou 

niektorí iní autori – napr. podľa Kurila je obmedzenie výkonu konkurenčnej činnosti možné 

výlučne počas trvania pracovnoprávneho vzťahu. Autor ďalej konštatuje, že obmedzenie slo-

body voľby zamestnania (v kontexte čl. 35 Ústavy) na základe právneho úkonu (konkurenčnej 

doložky) má za následok absolútnu neplatnosť takéhoto právneho úkonu.
1
 

V treťom prípade sa návrh zaoberá možným nesúladom ustanovení Zákonníka práce v 

§ 98 ods. 10 s Ústavou SR, pričom predkladatelia argumentujú najmä tým, že znenie daného 

ustanovenia spôsobuje nerovné postavenie subjektov pracovného práva, zavedením „ochrany 

určenej skupiny zamestnancov“. Ostatné štyri body návrhu na začatie konania o ich súlade s 

                                                 
1
 Kuril, M.: Pracovná legislatíva SR a možnosti jej ďalšieho zdokonaľovania. In Verejná správa a regionálny 

rozvoj, roč. 7, č. 2. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 94. 
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ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Ná-

rodná rada Slovenskej republiky, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanove-

ným zákonom, sa bezprostredne týkajú problematiky postavenia zamestnaneckých rád a za-

mestnaneckého dôverníka, ktorým sa budeme zaoberať podrobnejšie v ďalších častiach tohto 

príspevku. Osobitne významné v tomto kontexte je predovšetkým priblíženie právneho rámca, 

z ktorého vyplýva ich postavenie, vzájomné vzťahy s odborovými orgánmi, ako aj proces 

kreácie stanovený Zákonníkom práce. 

 

II. Subjekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov 

 

Právo na kolektívne vyjednávanie (článok 37 Ústavy Slovenskej republiky) nemožno 

z ústavnoprávneho hľadiska stotožňovať s právom na odpor (článok 32). Právo na odpor sa 

odvodzuje zo spoločenskej zmluvy, ale má viac kritikov ako zástancov. Negatívne stanovisko 

sa spravidla týka aj občianskej neposlušnosti, ktorá na rozdiel od práva na odpor nie je ani 

formálne odvodená od platného práva, ale je porušením práva alebo výzvou na jeho porušo-

vanie.
2
 

Subjektmi kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sú na jednej strane zamestnávateľ 

(definovaný v § 7 Zákonníka práce ako fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamestná-

va aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný pred-

pis, aj v obdobných pracovných vzťahoch), alebo tzv. organizácie zamestnávateľov. Na dru-

hej strane kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sú samotní zamestnanci, alebo zástupco-

via zamestnancov (Zákonník práce v § 11a stanovuje týchto zástupcov zamestnancov nasle-

dovne – príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, zá-

stupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, 

ako aj osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou, v prípade ak v družstve je súčasťou 

členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu).  
Vychádzajúc z ustanovení § 52a Zákonníka práce môžeme konštatovať, že Zákonník 

práce obsahuje aj tzv. negatívne vymedzenie pojmu zástupcu zamestnancov, a to tým, že v 

spomínanom ustanovení deklaruje, že „na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a ná-

boženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú ustanovenia o 

pracovnom čase a o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch“. Tým sú títo zamestnanci 

vyčlenení z okruhu subjektov kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.  

Okrem spomínaných a v znení ustanovenia § 11a vymedzených zástupcov zamestnan-

cov vstupuje do kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov aj odborová organizácia. V zmysle 

§ 230 Zákonníka práce ide o občianske združenie podľa osobitného predpisu, ktoré je povinné 

písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u neho a predložiť mu zoznam 

členov odborového orgánu. Na druhej strane je zamestnávateľ povinný umožniť pôsobenie 

odborových organizácií na svojom pracovisku. Odborová organizácia koná u zamestnávateľa 

prostredníctvom odborového orgánu. Odborový orgán zastupuje zamestnancov v oblasti uzat-

várania tzv. kolektívnych zmlúv. Jedine odborový orgán, prípadne jeho organizácia, môže v 

zmysle platnej právnej úpravy uzatvárať kolektívnu zmluvu medzi zamestnancami a zamest-

návateľom.  

Ďalším zo zástupcov zamestnancov sú zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník. 

Zamestnanecká rada je orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa. V da-

nom prípade je nevyhnutné poukázať na otázku právnej subjektivity týchto zástupcov zamest-

nancov, ktorú Zákonník práve vo svojich ustanoveniach nijako nerieši. Preto je aj problemati-

ka oprávnení a záväznosti rozhodnutí týchto zástupcov často krát spochybňovaná. Úmysel 

riešiť zastupovanie a obhajovanie záujmov zamestnancov, ktorých nezastupuje odborová or-

                                                 
2
 Chovancová, J.: Morálka a právo – ich odraz v spoločnosti.  In Acta Facultatits Iuridicae Universitatis Come-

nianae, vol. 26. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, s. 130. 
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ganizácia, resp. odborový orgán, sa legislatívcom nedá uprieť, ale aj po desiatich rokoch exis-

tencie súčasného Zákonníka práce, je stále nedotiahnutá do konečnej vyhovujúcej podoby. Z 

hľadiska podmienky vzniku ju Zákonník práce stanovuje na minimálny počet 50 zamestnan-

cov potrebný na to, aby mohla byť zriadená zamestnanecká rada. V prípade, ak zamestnávateľ 

zamestnáva menší počet zamestnancov, ale najmenej troch zamestnancov (podľa prechádza-

júcej právnej úpravy to bolo najmenej piatich), môže u neho pôsobiť zamestnanecký dôverník 

a jeho oprávnenia (ako aj povinnosti) sú rovnaké ako u zamestnaneckej rady.  

Ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, Zákonník práce umožňuje spolu-

pôsobenie zamestnaneckej rady. V tomto prípade patrí odborovej organizácii právo na kolek-

tívne vyjednávanie, kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, kontrol-

nú činnosť nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 149 a právo na infor-

mácie. Na druhej strane zamestnaneckej rade patrí právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, 

informácie a kontrolnú činnosť. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj fakt, že zamestna-

necká rada, resp. zamestnanecký dôverník, napriek tomu, že boli v zmysle Zákonníka práce 

zástupcami zamestnancov, nemohli uzatvárať kolektívne zmluvy, a v prípade, ak u zamestná-

vateľa nepôsobil odborový orgán, nemohli si zamestnanci v kolektívnej zmluve upravovať ich 

pracovné a mzdové podmienky výhodnejšie, ako v ich pracovných zmluvách.  

Avšak novela Zákonníka práce zákonom č. 257/2011 Z. z. zaviedla do pracovnopráv-

nej úpravy nový inštitút, a to tzv. Dohodu so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým 

dôverníkom. Táto v zákonne stanovenom rozsahu umožňuje, aby zamestnanecká rada alebo 

zamestnanecký dôverník uzatvorili so zamestnávateľom dohodu, ktorá upravuje pracovné 

podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania v rozsahu, ako je ich 

možné dohodnúť v kolektívnej zmluve. Podmienkou je, že u zamestnávateľa nepôsobí odbo-

rová organizácia. Otázky záväznosti takejto dohody sú vzhľadom na konštrukciu právnej 

úpravy taktiež rozporuplné, pretože Zákonník práce konštatuje, že nároky, ktoré by vznikli z 

dohody so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom jednotlivým zamest-

nancom, sa uplatňujú a uspokojujú len v rozsahu dohodnutom v pracovnej zmluve.  

Zamestnávateľ nemôže pri návrhu pracovnej zmluvy alebo jej zmeny zamestnancovi 

ponúknuť menej výhodné podmienky, aké sa dohodli v dohode so zamestnaneckou radou 

alebo zamestnaneckým dôverníkom. Vychádzajúc z týchto ustanovení  pre nás vyplýva, že ak 

bude zamestnávateľ rešpektovať znenie zákona a premietne v návrhu pracovných zmlúv no-

vých zamestnancov znenie tejto dohody, tak nároky, ktoré z tejto dohody vyplývajú, budú 

vymožiteľné v konaní de iure v rámci nárokov vyplývajúcich z pracovnej zmluvy.  

Otázne je však posudzovanie nárokov už „existujúcich“ pracovných pomerov, ktoré 

boli založené na základe pracovných zmlúv, uzatvorených pred účinnosťou tejto dohody. 

Taktiež je potrebne poznamenať, že napriek faktu, že sa legislatívci podujali prostredníctvom 

novely ponúknuť riešenie dlhodobého problému nemožnosti upravovať vzájomné práva a 

povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov v prípadoch, keď u zamestnávateľa nepôsobí 

odborový orgán, nie je možné relevantne určiť, či sa ich úmysel stretol so sledovaným cie-

ľom. Je totiž otázne, do akej miery môžeme túto formu riešenia vzájomných vzťahov považo-

vať za relevantnú, keďže v prípade sporu o uzavretie tejto dohody ani sám Zákonník práce 

neumožňuje týmto zástupcom zamestnancov kolektívne vyjednávať (v zmysle § 229 ods. 6 

Zákonníka práce „majú zamestnanci právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom 

príslušného odborového orgánu.“).  

V prípade sporu o jej uzavretie teda nie je zákonne upravená procesná forma riešenia. 

V porovnaní so záväznosťou kolektívnych zmlúv je problematika týchto dohôd ešte nedoko-

nalá a môže priniesť veľké množstvo otázok. Prvé námety na riešenie vyskytnutého problému 

prináša spomínané podanie, ktoré ako svoj šiesty bod obsahuje návrh na posúdenie súladu 

ustanovení týkajúcich sa týchto dohôd s Ústavou SR, pričom navrhovatelia vo väčšej miere 
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argumentujú už spomínanými faktami týkajúcimi sa otázok právnej subjektivity týchto zá-

stupcov zamestnancov.  

Posledný bod podania sa venuje návrhu na možný nesúlad ustanovení Zákonníka prá-

ce o podmienkach činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrane, pričom poukazujú na nesú-

lad nielen s Ústavou SR, ale aj s ustanoveniami čl. 1, 6 a 8 Dohovoru č. 135 Medzinárodnej 

organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na 

výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú. Navrhovatelia „napádajú“ novozavedené znenie § 

240 ods. 3 Zákonníka práce, ktoré upravilo podmienky poskytovania pracovného voľna za-

mestnancovi (s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy) na výkon funkcie v odborovom or-

gáne na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom a na vý-

kon funkcie člena zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka na čas dohodnutý 

medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom.  

V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou došlo k vypusteniu ustanovení, ktoré 

upravovali riešenie prípadov, v ktorých nedôjde k dohode medzi zamestnávateľom a uvede-

nými zástupcami zamestnancov [„ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ poskytne pracovné 

voľno s náhradou mzdy v rozsahu: a) 4 hodín mesačne najmenej jednému zástupcovi odboro-

vého orgánu odborovej organizácie, ktorá má menej ako 50 členov zamestnaných u zamest-

návateľa; b) 12 hodín mesačne najmenej jednému zástupcovi odborového orgánu odborovej 

organizácie, ktorá má 50 a viac členov zamestnaných u zamestnávateľa; c) 16 hodín mesačne 

najmenej jednému zástupcovi odborového orgánu odborovej organizácie, ktorá má 100 a viac 

členov zamestnaných u zamestnávateľa; d) 4 hodín mesačne najmenej jednému členovi za-

mestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi], pričom Zákonník zaručoval týmto 

zástupcom zákonné istoty poskytnutia pracovného voľna.  

Nové znenie citovaného paragrafu upúšťa od zákonných istôt, ktorých vypustenie po-

važujú navrhovatelia konania o súlade na ÚS za „odporujúce“ Ústave SR a uvedenému Do-

hovoru MOP. V každom prípade je nevyhnutné poznamenať, že upustenie od zavedenia zá-

konných oprávnení zástupcov zamestnancov na pracovné voľno počas plnenia povinností v 

odborovom orgáne (resp. zamestnaneckej rade, či plnenie povinností dôverníka) v prípade 

„nedohody“ so zamestnávateľom prináša neistotu do právnych vzťahov týchto osôb a pred-

stavuje oslabenie ich postavenia vychádzajúceho z medzinárodných záväzkov SR.  

Veľký nesúhlas predstaviteľov odborov v SR vzbudilo aj rozdelenie kompetencií me-

dzi odborový orgán a zamestnaneckú radu, ak popri sebe pôsobia u jedného zamestnávateľa. 

Dovtedajšia právna úprava v znení § 229 ods. 7 Zákonníka práce zakotvovala pre odborový 

orgán širšie oprávnenia (právo na kolektívne vyjednávanie, na spolurozhodovanie, na kon-

trolnú činnosť a na informácie) a zamestnaneckej rade priznávala menšie (právo na preroko-

vanie a právo na informácie). Novelizácia zmenila vzájomné spolupôsobenie týchto zástupcov 

zamestnancov tým, že odobrala odborovému orgánu právo na spolurozhodovanie a pozmenila 

právo na kontrolu (kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, kontrolnú 

činnosť podľa § 149) a presunula ich medzi oprávnenia zamestnaneckej rady, čím táto získala 

okrem práva na prerokovanie a informácie aj právo na spolurozhodovanie a kontrolnú čin-

nosť.  

Tento nesúhlas odborov sa premietol v skúmanom návrhu na ÚS, pričom predkladate-

lia popri nesúlade tejto zmeny s Ústavou SR (najmä ustanovenia týkajúce sa obmedzovania 

realizácie základných práv) poukazujú aj na nesúlad s čl. 5 Dohovoru č. 135 Medzinárodnej 

organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na 

výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú, z ktorého vyplýva, že „ak sú v tom istom podniku 

zástupcovia odborov, ako aj volení zástupcovia, treba, kde je to potrebné, urobiť príslušné 

opatrenia, aby sa zabezpečilo, že prítomnosť volených zástupcov sa nezneužije na oslabenie 

postavenia príslušných odborov alebo ich zástupcov, a aby sa podporila spolupráca vo všet-

kých podstatných otázkach medzi volenými zástupcami a príslušnými odbormi a ich zástup-
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cami“. V tejto súvislosti možno konštatovať, že poukázanie na nerešpektovanie ústavných 

zásad, ako aj nepridržiavanie sa dikcie medzinárodnej právnej úpravy, má za následok obme-

dzovanie postavenia odborov, len za účelom umelej podpory jednej zo strán pracovnopráv-

nych vzťahov na úkor tej druhej, a to bez bližšej analýzy možných následkov na samotný trh 

práce.              

 

III . Zmeny v právnej úprave postavenia subjektov kolektívnych  

pracovnoprávnych vzťahov 

 

Zmeny, ktoré priniesla novelizácia Zákonníka práce v oblasti kolektívnych pracovno-

právnych vzťahov, sa dotýkajú širokého diapazónu inštitútov pracovného práva. V prvom 

rade je nevyhnutné spomenúť možnosť dohody v úprave vzťahov medzi zamestnávateľom a 

zamestnancom prostredníctvom kolektívnej zmluvy, a na druhej strane zmeny v postavení a v 

právach a povinnostiach zástupcov zamestnancov. Novelizácia právnej úpravy priniesla aj 

zmeny v možnostiach úpravy vzájomných vzťahov prostredníctvom kolektívnej zmluvy. 

 Mnohé zmeny sa týkajú riešenia problémov praxe. Niektoré prinášajú zmeny v použi-

teľnosti ustanovení kolektívnych zmlúv. Pri charakteristike zmien, ktoré sa navrhujú v oblasti 

právnej úpravy, je potrebné stručne charakterizovať pojem kolektívnych zmlúv. Kolektívne 

zmluvy upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami 

a práva a povinnosti zmluvných strán (pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a 

podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi 

zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou alebo viacerými organizáciami zamest-

nancov výhodnejšie ako upravuje zákon, alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to Zákonník 

práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje, alebo ak z ich ustanovení ne-

vyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť – nároky, ktoré vznikli z kolektívnej zmluvy jednot-

livým zamestnancom sa uplatňujú a uspokojujú ako ostatné nároky zamestnancov z pracov-

ného pomeru).  

V prvom rade je potrebné poznamenať, že novela mení najpodstatnejší ustanovenie 

Zákonníka práce, ktoré vymedzuje náležitosti kolektívnych zmlúv. Namiesto pôvodného zne-

nia § 231 sa zavádzajú nové ustanovenia, ktoré menia štruktúru paragrafového znenia, a tak-

tiež sa zavádzajú úplne nové ustanovenie. Pôvodný odsek 1 § 231 sa rozdelil do nových odse-

kov 1), 4) a 5). Vkladajú sa nové ustanovenia v odsekoch 2) a 3), v ktorých zmysle v kolek-

tívnej zmluve je možné dohodnúť pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a pod-

mienky zamestnávania odchylne ako podľa odseku 1 na základe a v rozsahu podľa § 45 ods. 5 

a 6, § 62 ods. 9, § 63 ods. 3, § 97 ods. 12 a § 141a, a pracovné podmienky vrátane mzdových 

podmienok a podmienky zamestnávania, ktoré sa dohodli na základe § 45 ods. 5 a § 62 ods. 9 

zaväzujú zamestnanca len v prípade, ak sa dohodli v pracovnej zmluve.  

Podstatnou zmenou v postavení odborovej organizácie je zavedenie ods. 3 v § 230, na 

ktorého základe „odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho 

zastupovať všetkých zamestnancov, musí preukázať, že najmenej 30 % zamestnancov za-

mestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii, ak o to zamestnáva-

teľ požiada do 30 dní odo dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnáva-

teľa o začatí svojho pôsobenia – ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie alebo 

viac odborových organizácií, môžu podmienku podľa prvej vety preukázať aj spoločne.“  

Toto ustanovenie sa vymyká zo základných premís ustanovených už v dohovore MOP 

č. 87 z 9. júla 1948 o slobode združovania a ochrane práva slobodne sa združovať. Vychádza-

júc z tohto dohovoru je potrebné konštatovať, že verejné orgány sa musia zdržať akéhokoľvek 

zasahovania a obmedzovania do práva na slobodný výkon v ňom uvedených slobôd, napr. 

schvaľovacích procedúr pri vzniku, zákaz zasahovania do vnútorných záležitostí, ako aj zákaz 

uplatňovania vnútorného zákonodarstva s cieľom obmedzovať tieto práva a slobody. Z dané-



 

17 

 

ho vyplýva, že obmedzovanie činnosti odborovej organizácie preukazovaním počtu odborovo 

organizovaných zamestnancov je v tomto zmysle istým obmedzením práv a slobôd odborovej 

organizácie.  

Taktiež veľmi otáznou je táto povinnosť vo vzťahu k zákonu č. 83/1993 Z. z. o zdru-

žovaní občanov v znení neskorších predpisov, na ktorého základe sa občania môžu slobodne 

združovať v rôznych spolkoch, kluboch, či organizáciách, pričom členstvo v týchto združe-

niach im nemôže byť na ujmu. V našom prípade preukazovanie percentuálnej účasti zamest-

nancov u daného zamestnávateľa na účely pôsobenia odborovej organizácie sa javia ako veľ-

mi „nebezpečné“ pre týchto zamestnancov. Otázne je preukazovanie svojej „členskej základ-

ne“ vo svetle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpi-

sov, pričom bude zaujímavé sledovať, ako sa odborové organizácie vyrovnajú s povinnosťa-

mi, ktoré im z ustanovení tohto zákona vyplývajú. Analyzovaná zmena je obsahom spomína-

ného podania na ÚS, konkrétne je začlenená do bodu 4, v ktorom navrhovatelia argumentujú 

nesúladom tohto ustanovenia Zákonníka práce nielen s Ústavou SR, ale aj so spomínaným 

Dohovorom č. 87 Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva 

slobodne sa združovať a s ustanoveniami Dohovoru č. 98 Medzinárodnej organizácie práce o 

vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, ako aj s ustanoveniami revi-

dovanej Európskej sociálnej charty.  

Zo spomenutého je relevantné poukázať na ustanovenia čl. 1 ods. 1 Dohovoru Medzi-

národnej organizácie práce č. 98 o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vy-

jednávať, v ktorého zmysle „pracovníci budú požívať primeranú ochranu proti všetkým preja-

vom diskriminácie smerujúcim k ohrozeniu odborovej slobody v ich zamestnaní“. Taktiež 

vychádzajúc z čl. 5 a 6 revidovanej Európskej sociálnej charty, v ktorých zmysle „s cieľom 

zabezpečiť alebo podporovať slobodu pracovníkov a zamestnávateľov vytvárať miestne, celo-

štátne alebo medzinárodné organizácie na ochranu ich hospodárskych a sociálnych záujmov a 

môcť vstupovať do týchto organizácií sa zmluvné strany zaviazali, že vnútroštátne právo ani 

jeho aplikovanie v praxi nie sú na ujmu tejto slobody“, ako aj „na zabezpečenie účinného vý-

konu práva kolektívne vyjednávať, sa zmluvné strany zaviazali: 1) podporovať vzájomné 

konzultácie pracovníkov a zamestnávateľov; 2) podporovať tam, kde je to potrebné a vhodné, 

systém dobrovoľného vyjednávania medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami na jednej 

strane a organizáciami pracovníkov na druhej strane s cieľom upraviť podmienky zamestnania 

kolektívnymi zmluvami; 3) podporovať vytvorenie a využívanie primeraného systému zmie-

rovacieho konania a dobrovoľného rozhodcovského konania na riešenie pracovných sporov; a 

priznávajú 4) pracovníkom a zamestnávateľom právo na kolektívne opatrenia v prípade kon-

fliktu záujmov vrátane práva na štrajk, s výnimkou záväzkov, ktoré by mohli vyplynúť z plat-

ných kolektívnych zmlúv“. Z uvedeného vyplýva, že zavedenie povinnosti preukazovať per-

centuálny podiel členskej základne z počtu zamestnancov, u ktorého má pôsobiť odborová 

organizácia, má evidentne obmedzujúci charakter a práva zamestnancov na odborovú slobodu 

okliešťuje.           

 

IV. Záver 

 

Fakt, že pracovnoprávne vzťahy sú vzťahmi živými a podliehajúcimi neustálym zme-

nám, spôsobuje, že aj ich právne zakotvenie si vyžaduje neustálu pozornosť a flexibilitu na 

vzniknuté, či ešte len  prichádzajúce požiadavky doby. Napriek mnohým zmenám aj v právnej 

úprave kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktoré so sebou priniesli požiadavky vyvíja-

júcej sa spoločnosti, je ešte veľké množstvo nevyjasnených a neupravených inštitútov, ktorý-

mi sa budú musieť zákonodarcovia zaoberať. 

Zavedenie nových podmienok realizácie kolektívnych práv, nových možností úpravy 

vzájomných vzťahov v kolektívnych zmluvách, rozšírenie právomocí zamestnaneckej rady  a 
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zamestnaneckého dôverníka na jednej strane a oslabenie postavenia odborových orgánov ako 

aj ich „funkcionárov“ na druhej strane, priniesli so sebou veľké množstvo novo otvorených 

otázok, ktoré si budú musieť zodpovedať nielen odborníci na pracovné právo, ale vo svetle 

nových skutočností aj sudcovia ústavného súdu.  

Rešpektovanie medzinárodných záväzkov aj napriek tlaku meniacej sa doby a hospo-

dárskej recesie je nevyhnutným predpokladom vysokej právnej erudovanosti. Popritom zme-

ny, ktoré sú zavádzané v právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov, musia byť nevyhnutne 

späté s prihliadaním na plnenie týchto záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala.  

Zmeny, ktoré sa udiali v Zákonníku práce, sú bezpochyby zmenami, ktoré si vyžiadali 

spoločenské turbulencie. Napriek tomu už samotný fakt, že Ústavný súd sa bude musieť za-

oberať ich súladom s Ústavou a medzinárodnými zmluvami, ktoré sú pre SR záväzne, je dos-

tatočným argumentom sledovania vyššieho princípu zdokonaľovania právnej úpravy týchto 

vzťahov.  
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Summary  
 

The author of the contribution deals with the changes that the Labour code has intro-

duced the amendment to Act No. 257/2011 Coll. The author explores the changes in the 

sphere of the collective employment relationships. The author analyses the newly introduced 

institutes in the Labour code in the light of the Constitutional Court on the conformity of se-

lected provisions of the Constitution of the Slovak Republic, as well as international treaties 

to which the Slovak Republic is bound. Brief analysis of the submission describes the argu-

ments of the complainants, and describes the challenged legislation by comparison with the 

previous edit in the Code of the work. By the argument relies on the knowledge of the theory, 

as well as from the legislation in the relevant laws.    
 

Kľúčové slová: kolektívne pracovnoprávne vzťahy, kolektívne vyjednávanie, kolektívne 

zmluvy, Zákonník práce, zamestnanec, zamestnávateľ. 
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Liberalizmus a komunitarizmus v kontexte súčasného pohľadu 
 

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.  

 

 Spor medzi liberalizmom a komunitarizmom vznikol v osemdesiatych rokoch 20. sto-

ročia v Spojených štátoch amerických. Táto problematika sa postupne pretransformovala do 

pozície základných otázok týkajúcich sa samotnej podstaty západných spoločností stojacich 

na liberalistických pozíciách. Z amerického kontinentu sa uvedený teoretický spor preniesol 

do Európy a významne ovplyvnil kontinentálnych európskych a najmä nemeckých filozofov. 

 Alex Honneth sa v článku Medze liberalizmu (K politicko-etickej diskusii o komunita-

rizme)
1
 zaoberá komunitaristickou kritikou liberalizmu a pravdepodobnými medzami libera-

lizmu. Skúma námietky komunitaristov, najmä H. Sandela, Ch. Taylora, A. McIntyra. A. 

Honneth schvaľuje komunitaristickú kritiku len čiastočne. K danému postoju voči liberalizmu 

sa prikláňa len vtedy, keď sa pozornosť sústredí na pozitívnu slobodu a individuálne sebaus-

kutočnenie jedinca. Uprednostňuje termín „pozitívna sloboda“ pred termínom „negatívna slo-

boda“, o ktorý sa opierajú liberáli. Individuálne sebauskutočnenie preferuje pred liberálnou 

koncepciou individuálnej autonómie. Upozorňuje na fakt, že subjekt bez sociálnych kontaktov 

je čoraz izolovanejší a individualizovanejší, čo považuje za nebezpečný faktor súčasnej spo-

ločnosti. Súhlasí s komunitaristickou kritikou aj vtedy, keď si kladie otázku o sociálnych 

predpokladoch zachovania právne garantovaných slobôd a uskutočňovania liberálnej vízie 

individuálnej autonómie jedinca. Podľa Honnetha je potrebné určiť podmienky utvárania 

týchto spoločných predstáv o dobre prostredníctvom diskurzívnej etiky.  

 Reiner Forst upozorňuje na to, že ani liberalizmus, ani komunitarizmus nemá vyhra-

nenú jednotnú koncepciu svojho učenia. Predstavitelia, ktorí sa k uvedeným smerom hlásia, 

nemajú jasne definované pozície. Forst sa preto pokúsil rekonštruovať problematiku sporu 

liberalizmu a komunitarizmu.  

 Ben van den Brink
2
 sa pokúša interpretovať spor v rovine vzťahu spravodlivosti  

a solidarity v demokratických spoločnostiach. Venuje sa komunitaristickej reakcii M. Sandela 

a A. MacIntyra na Rawlsovu teóriu. Upozorňuje, že komunitaristické teórie vychádzajú z idey 

participácie na spoločnej kultúre, prostredníctvom hodnoty rovnosti. 

 Zástancovia komunitarizmu sa zaoberajú pojmom individualizácie, ktorá vedie podľa 

nich v liberalizme k masovému sociálnemu vykoreneniu a k strate sociálneho, a najmä rodin-

ného zakotvenia. Hlavným záujmom komunitarizmu je nanovo formulovať ideál modernej 

spoločnosti. 

 Niektorí autori konštatujú pozitívny prínos diskusie medzi liberálmi a komunitaristami 

v oblasti snahy vylepšiť a modernizovať demokracie západného typu. 

 Základom liberálneho uprednostňovania pestrosti názorov a záujmov v spoločnosti je 

tolerancia, pretože umožňuje pripustiť názory, s ktorými nesúhlasíme. Liberalizmus je nieke-

dy kritizovaný, že podporuje spoločnosť bez mravných zábran, ako je napr. legalizácia potra-

tov, či homosexuálnych vzťahov. Extrémna zhovievavosť alebo liberálnosť je ale niečo iné 

ako tolerancia, je to úplné zrieknutie sa práva súdiť názory druhých a pripustenie skutočnosti, 

že všetky slobodne zvolené životné štýly sú rovnoprávne a správne. Liberálna spoločenská 

morálka je naopak taká, že každý môže kritizovať názory a správanie druhých, avšak nesmie 

im brániť, aby mali svoje názory, vyjadrovali sa a konali podľa nich. Liberáli často opakovali 

Voltairov výrok: „Nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale až do smrti budem brániť vaše právo to 

hovoriť.“ Niektorí liberáli sú presvedčení, že táto tolerancia má svoje hranice, a že by sa ne-

mala vzťahovať na názory, ktoré samotné sú netolerantné. 

                                                 
1
 Honneth, A.: Medze liberalizmu (K politicko-etickej diskusii o komunitarizme). In Morální a politická filozo-

fie, 2 zv., s. 151. 
2
 Bližšie pozri Chovancová, J.: Liberalizmus vs. komunitarizmus. Bratislava : VO PraF UK, 2006, s. 53. 
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 Aktuálna otázka sa týka aj vzťahu tolerancie liberálov a viery. Liberalizmus hlása zná-

šanlivosť voči každej viere a každému svetovému názoru, nie z ľahostajnosti k týmto „vyšším 

veciam“, ale z presvedčenia, že nad všetkým a nad všetkými musí stáť zaistenie mieru vo 

vnútri spoločnosti. V spoločenskom poriadku založenom na pokojnej kooperácii nie je miesto 

pre nárok cirkvi prisvojiť si výchovu mládeže. Cirkvi sa smie a musí dovoľovať všetko, čo jej 

prívrženci dobrovoľne poskytujú, nič však sa jej nesmie povoliť voči osobám, ktoré s ňou 

nechcú nič mať. 

 Je ťažké pochopiť, ako mohli liberálne zásady získať medzi veriacimi toľko odporcov. 

Veď predsa práve liberalizmus ich chráni pred násilnou propagandou iných cirkví a siekt. Aj 

keď liberalizmus na jednej strane cirkvi niečo berie, na druhej strane jej aj dáva. Neodmieta 

nič, čo je jej doménou. Aj cirkev tam, kde je v menšine, žiada pre seba prinajmenšom znášan-

livosť. Táto požiadavka ale nemá s liberálnou požiadavkou tolerancie nič spoločné. Libera-

lizmus požaduje toleranciu zo zásady, nie z oportunizmu. Požaduje tolerovať aj prístupy a 

názory, ktoré považuje za škodlivé pre iniciatívy, proti ktorým neúnavne bojuje. Dôvodom je 

poznanie, že len znášanlivosť môže vytvoriť a zachovať spoločenský mier bez toho, aby ľud-

stvo muselo upadnúť do stavu nekultúrnosti a chudoby dávno minulých čias. 

 Liberalizmu sa často vyčíta „nepriateľstvo k štátu“ alebo nenávisť voči štátu, preto 

býva označovaný ako štát, ktorý je budovaný na ideách liberálov ako „štát nočných strážni-

kov“. Je nesprávne vymedziť postoj liberalizmu, že zo zásady opovrhuje činnosťou štátu vo 

vzťahu k hospodárskemu životu. Naopak, liberáli sa zastávajú súkromného vlastníctva výrob-

ných prostriedkov. V tom je vymedzené aj pole pôsobnosti štátu. 

 A aký postoj zaujímajú vo vzťahu k demokracii? Základnými hodnotami demokracie 

sú zvrchovanosť ľudu a politická rovnoprávnosť. Demokracia je forma štátu, ktorá umožňuje 

prispôsobiť vládu želaniam ovládaných bez násilných bojov. Ak sa v demokratickom štáte 

vláda už nechová tak, ako si to želá väčšina obyvateľov, nie je treba občianskej vojny, aby sa 

dostali do funkcie tí, ktorí sú ochotní pracovať v súlade s vôľou väčšiny. Volebný aparát 

a parlamentarizmus sa už postará o to, aby sa výmena vlády uskutočnila hladko a bez použitia 

násilia (občianska neposlušnosť). 

 V súčasnosti v krajinách Európy a Severnej Ameriky existuje systém, ktorý nazývame 

liberálna demokracia. Liberálna demokracia spočíva v myšlienke „vlády so súhlasom“. Pred-

pokladá systém zastupiteľskej demokracie, v ktorom sa právo na výkon štátnej moci získava 

úspechom vo voľbách. Teória liberálnej demokracie venovala veľkú pozornosť zásadám, kto-

rými sa riadia voľby s cieľom zabezpečiť ich demokratickosť. Voľby majú byť hlavne pravi-

delné, aby sa zabezpečilo, že zvolení občania budú naslúchať voličom, pretože vedia, že pri 

ďalších voľbách môžu byť odvolaní. Voľby by mali byť slobodné, aby volič mohol vyjadro-

vať svoje názory slobodne, bez zastrašovania alebo korupcie, čo sa zvyčajne deje tajným hla-

sovaním. Taktiež musí existovať politická rovnosť, čo znamená všeobecné volebné právo pre 

všetkých dospelých a princíp „jedna osoba – jeden hlas“ (výklad konkrétnych ustanovení rôz-

nych zákonov však môže byť z hľadiska historickej genézy práva disparátny, príkladom je 14. 

dodatok Ústavy spojených štátov amerických, ktorý bol až do 50-tych rokov minulého storo-

čia interpretovaný ako právna zásada „oddelení, ale rovní“, neskôr sa uplatňoval ako právna 

požiadavka desegregácie a od 70-tych rokov minulého storočia presadzuje dočasné vyrovná-

vacie opatrenia, t. j. pozitívnu diskrimináciu).
3
 Nakoniec je dôležitá súťaživosť – možnosť 

mnohých kandidátov kandidovať vo voľbách a prezentovať rôzne politické programy. 

 Čo sa týka komunitarizmu a jeho predstaviteľov, ako sú M. Walzer, M. Sandel, Ch. 

Taylor, ich vízia dobre usporiadanej spoločnosti je založená na preferovaní princípu rovnosti. 

Rovnosť požadujú v základných ľudských právach a slobodách, ale aj v sociálnej a ekono-

mickej sfére. Požadujú aj zásah štátu do ekonomiky a vytváranie sociálnej siete pre sociálne 

                                                 
3
 Kuril, M.: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : APZ, 2009, s. 18. 
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slabších jedincov. Hoci komunitarizmus vzniká v rámci liberalizmu ako reakcia na príliš silný 

dopad slobody na spoločnosť ako aj jej atomizovanie.  

 Predstavitelia komunitarizmu Michael Walzer, Michael Sandel, Charles Taylor, Alas-

dire MacIntyre, Hennie Paul Patrick Lötter a ďalší obviňujú liberálnu teóriu i prax, že obetujú 

zmysel pre pospolitosť, sociálnu solidaritu, občianske cnosti v prospech individuálnych práv. 

Kritizujú, že rovnosť začala v americkej politickej praxi znamenať obhajobu práv jednotliv-

cov a znevýhodnených skupín. Práva začali znamenať nárok jednotlivca na určitú príležitosť, 

slobodu, dobro, ktoré jednotlivci vznášajú ako členovia voči nejakej inštitúcii alebo politickej 

komunite. Na presadzovanie rovného prístupu k právam sa tak čoraz viac začali využívať sú-

dy. Tlak na zabezpečenie realizácie a ochrany práv vyvoláva expanziu byrokratického štátu, 

čo má za následok tendenciu k centralizácii štátnej moci. Tento fakt však vytvára vážnu hroz-

bu pre súčasnú demokraciu.
4
 Komunitaristi teda vyzdvihujú prednosť politických tradícii pred 

individuálnymi právami. Domnievajú sa, že zdedené systémy príslušnosti k určitej komunite 

sú zdrojom morálnej legitimity. Prameňom politických názorov, ktoré ľudia uznávajú, sú tie 

konkrétne komunity, do ktorých sa rodia. 

 Kľúčovým pojmom politickej koncepcie komunitarizmu je remoralizácia politiky. Jej 

hlavným cieľom by malo byť nastolenie všeobecného blaha v spoločnosti. Komunitaristi tvr-

dia, že k tomuto cieľu je možné sa priblížiť uplatnením nasledovných bodov ich politického 

programu do spoločenskej praxe. 

 Po prvé, silná rodinná politika. Zdravé rodinné prostredie je nevyhnutné pre optimálny 

vývoj každého dieťaťa. Snažia sa vylúčiť také výchovné postupy, ktoré sa odchyľujú od tra-

dičných foriem výchovy v jednotlivých rodinách. Žiadajú revíziu rozvodového práva, zave-

denie povinných čakacích lehôt pri rozvode, koncentráciu daňových zvýhodnení na príspevky 

na rodinu a dôsledné presadzovanie vyživovacej povinnosti. 

 Po druhé, verejná výchova v školách. Nejde o predstavu doktrinácie určitých hodnôt. 

Dieťaťu by sa mali odovzdávať spoločenské hodnoty na základe rozprávania o vlastných skú-

senostiach, čo môže dať šance na spolurozhodovanie žiakov o predstavách o spoločných 

správnych hodnotách. Sú proti snahám redukovať verejné vzdelávanie len na jeho nestranný 

výkon a kvalifikáciu, pretože tento deficit vo výchove k hodnotám by mal nepriaznivé ná-

sledky. Cieľom je snaha skúmať celý skúsenostný priestor detí a mládeže z hľadiska hodnoto-

vého vývoja. Komunitaristi navrhujú národné povinné služby pre mládež v prospech sociál-

nych, ekologických, rozvojových a vojenských účelov.
5
 

 Po tretie, zmeny v oblasti vytvárania politickej vôle. Kritika sa týka najmä deštruktív-

neho vplyvu lobystických skupín na formovanie konsenzu pri vytváraní modernej spoločnosti. 

Na celoštátnej úrovni presadzujú najmä posilnenie verejného financovania politických strán 

a predvolebného financovania kampaní jednotlivých politických zoskupení. 

Významný predstaviteľ komunitarizmu Michael Sandel tvrdí, že liberálna predstava 

spoločnosti je založená na priorite spravodlivosti alebo práva pred dobrom. Domnieva sa, že 

takáto spoločnosť sa nepokúša podporovať spoločné ciele celej spoločnosti, ale umožňuje 

svojim občanom sledovať ich vlastné ciele za predpokladu, že sú zlučiteľné so slobodami 

všetkých. Takáto spoločnosť preto musí vládnuť za pomoci princípov, ktoré nepredpokladajú 

žiadnu zvláštnu koncepciu dobra. Jeho kritika je zameraná najmä na liberálne hodnoty slobo-

dy u Johna Rawlsa. Na to, aby bolo možné akceptovať koncepciu priority práva pred dobrom, 

je nutné predpokladať určitú koncepciu jedinca, ktorý by musel voliť svoje ciele a hodnoty 

nezávisle od existujúcich sociálnych a kultúrnych hodnôt. „Takýmto jednotlivcom je Rawlsov 

racionálny aktér v pôvodnom stave so závojom nevedomosti. Keďže nepozná žiadne fakty 

o svojej situácii, jeho voľba bude podľa Rawlsa autonómna, nebude voliť žiadne konkrétne 

                                                 
4
 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus. Bratislava : VO PraF UK, 2003, s. 84. 

5
 Velek, J. (ed.): Spor o liberalismus a komunitarismus. Morální a politická filozofie. 2. svazek. Praha : Filosofia, 

1996, s. 143. 
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dobro alebo dobrá, ale len všeobecné princípy či pravidlá, čiže právo (formálnu spravodlivosť 

– procedúru). Avšak, ako zdôrazňuje Sandel a s ním aj ďalší komunitaristi, žiaden človek ne-

zodpovedá Rawlsovej liberálnej koncepcii osoby, ktorú Sandel označuje ako „neukotvené Ja“. 

Človek je predsa človekom, osobou a osobnosťou v konkrétnom prostredí, nemožno ho 

z tohto prostredia vytrhnúť. Jednotlivca nie je možné zmysluplne opísať nezávisle od jeho 

životných cieľov a hodnotových orientácií. Namiesto liberálnej predstavy, ktorá je pre Sande-

la teoreticky neudržateľná, navrhuje chápať identitu jednotlivca ako vzájomne konštituovanú 

individuálnou a kolektívnou identitou. Tvrdí, že naša osobná identita je výsledkom našej in-

terakcie s komunitou, ku ktorej patríme. Každá ľudská osoba odvodzuje svoje sebachápanie 

z určitého kultúrneho základu a intersubjektívne zdieľaných hodnotových orientácií.
6
 Michael 

Sandel tvrdí, že každá úspešná forma spolužitia závisí od existencie spoločne zdieľaných 

hodnôt. Množstvo z týchto hodnôt prijímame pod tlakom, či v procese socializácie a nie sú 

teda predmetom slobodného rozhodnutia alebo slobodnej voľby jednotlivca. Stavia sa tak 

proti liberálnej koncepcii spoločnosti. 

Sandel vychádza z tvrdenia, že prakticko-politická hodnota Rawlsovho liberalizmu ne-

smie byť akceptovaná pre svoj sporný filozofický základ. Sandel sa na prakticko-politickej 

úrovni zasadzuje za politiku všeobecného dobra, ktorá obsahuje prehodnotenie hodnotových 

predstáv, ktoré sú konštitutívne pre utváranie identity jednotlivca a spoločnosti. Pritom sa 

orientuje na model politickej pospolitosti, ktorá vznikla na území Spojených štátov americ-

kých. Tvrdí, že v 18. storočí nebola občianska sloboda chápaná ako nahromadenie osobných 

práv, ale ako možnosť jednotlivcov podieľať sa na vládnutí. Občianska sloboda bola chápaná 

ako verejná, politická sloboda. Verejný život fungoval vďaka formám, ktoré boli vytvorené 

a prístupné požiadavkám jednotlivých občanov. Zákony a princípy spravodlivosti boli uznané 

za legitímne, pretože vyjadrovali predstavy o spoločnom dobre. Sandel by chcel takúto kon-

cepciu politickej pospolitosti uplatniť aj v súčasných spoločnostiach. 

Problémom spravodlivosti a utvárania spravodlivo usporiadanej spoločnosti sa zaoberá 

aj Hennie Paul Patrick Lötter, ktorý sa domnieva, že ohniskom súčasných teórií spravodlivosti 

sú výhradne takmer spravodlivé spoločnosti, pričom podľa jeho názoru sa ignorujú otázky 

nespravodlivej spoločnosti. Lötter v rámci diskusií o spravodlivosti vidí v súčasných teóriách 

spravodlivosti štyri základné nedostatky. Tieto nedostatky vidí z pohľadu človeka žijúceho 

v nespravodlivej spoločnosti. Ako prvý nedostatok v súčasných teóriách spravodlivosti je 

identifikácia nespravodlivosti. Druhým je objasnenie problému a otázky univerzálnej apliká-

cie teórie spravodlivosti. Tretím nedostatkom je otázka metódy použitej pri tvorbe spravodli-

vej teórie a za štvrtý nedostatok považuje absenciu prenikavého zhodnotenia foriem politic-

kých činov, ktoré možno považovať za akceptovateľnú stratégiu pri transformácii nespravod-

livej spoločnosti na spravodlivú. Formuláciou týchto nedostatkov súčasných teórií spravodli-

vosti a jej skúmania sleduje Lötter dva ciele. „Prvým je argumentácia, že súčasné diskusie 

o spravodlivosti sú vecou primerane spravodlivých spoločností, druhým cieľom je poukázať 

na to, že nespravodlivé spoločnosti generujú problémy spravodlivosti, ktoré sa nedajú vyriešiť 

naivnou aplikáciou existujúcich teórií spravodlivosti. Tieto problémy spravodlivosti v nespra-

vodlivých spoločnostiach vyžadujú, aby sa riešili v dimenziách ich chápania práva.“
7
 

Pri transformácii nespravodlivej spoločnosti na spravodlivú zohráva podľa Löttera 

veľmi významnú úlohu aj faktor, či nespravodlivosť v radikálne nespravodlivej spoločnosti 

vytvára jedna časť politickej komunity proti druhej, alebo sa na nespravodlivosti podieľajú 

zamestnaní ľudia, teda subjekty v špecifiku politickej komunity. Dôležitý rozdiel medzi tými-

to dvoma prípadmi je v tom, že v prvom prípade nespravodlivosť môže byť odstránená, kým 

v druhom prípade musí politická komunita pokračovať v spolužití na tom istom území, riade-

                                                 
6
 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus. Bratislava : VO PraF UK, 2003, s. 85. 

7
 Chovancová, J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. storočia. Bratislava : VO PF UK, 1994, s. 14. 
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ná tými istými pravidlami a tým istým právom.
8
 Pri oboch koncepciách je nutné pri transfor-

mácii spoločnosti zohľadniť jej kultúrne tradície, ktorých narušenie by mohlo mať výrazne 

negatívny dosah na ďalší život komunity. 

Komunitaristické myšlienky sú charakteristické aj pre transformujúce sa krajiny býva-

lého východného bloku. Súvisia so zmenou vývinovej orientácie, keď sa zvýrazňuje tendencia 

využívať demokratické postupy v moderných sústavách spoločnosti. „Ak by sme komunitaris-

tické východiská aplikovali na našu spoločnosť, máme možnosť vidieť, že utváranie občian-

skej spoločnosti u nás je zaťažené predchádzajúcim vývojom. Situáciu sťažuje tlak aktuálnych 

podmienok, ktoré sa prejavujú v hospodárskej a sociálne rovine, a im zodpovedajúca reakcia 

v politickej a právnej oblasti. Samotná problematika komunitarizmu je v podstate  novou teo-

retickou iniciatívou nielen pre teóriu, ale aj pre problematiku občianskej spoločnosti. Je evi-

dentné, že v súvislosti s komunitarizmom a jeho polemikou s liberalizmom nastáva znovuoži-

venie záujmu o sociálnu teóriu. Kým pre liberálov je vo vzťahu občan – spoločnosť primár-

nym subjektom občan a právo má prioritu pred dobrom, komunitaristi považujú hodnoty spo-

ločnosti a dobra za najvyššie a prioritné pre každý dobre fungujúci štát.  

Napriek tomu, že sú jednotlivé štádiá diskusie medzi sebou späté, neznamená to, že by 

vyriešenie problémov na jednotlivých úrovniach diskusie museli dávať odpovede na položené 

otázky ostatných štádií diskusie.  
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Summary 
 

The fundamental aim of the processed article is to point at the recent discussions be-

tween liberalism and communitarism with special regard to the problem of understanding the 

position of a man (human being) in the society and the role of state and its competitions. 
 

Kľúčové slová: liberalizmus, komunitarizmus, sloboda, tolerancia, sociálna solidarita, štát, 

právo, morálka. 
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Stručné poznámky k inštitútu skúšobnej doby z hľadiska  

novely Zákonníka práce 
 

JUDr. Otília Jakubčínová, PhD. 

 

I. Úvod 

 

Dňa 1. septembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa nove-

lizuje Zákonník práce, pričom prijaté zmeny výrazne ovplyvňujú aj inštitút skúšobnej doby 

a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Problematika skúšobnej doby v dnešnej 

úprave umožňuje flexibilnejšie postavenie zamestnávateľov aj zamestnancov, predovšetkým 

vyššiu mieru pružnosti pracovných vzťahov. Prijaté zmeny odzrkadľujú snahu zákonodarcov 

o zavedenie systémových riešení a operatívnych zmien pracovných podmienok v nadväznosti 

na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010-2014 s názvom 

Občianska zodpovednosť a spolupráca.  

V  tomto článku sa budeme venovať analýze prijatých zmien a vyjadríme názory aj na 

možné rizika predmetnej úpravy. Inštitút skúšobnej doby bol pri príprave poslednej novely 

Zákonníka práce citlivým bodom, o ktorom sa viedli mnohé diskusie, najmä s prihliadnutím 

na potrebu vyváženosti záujmov zvyšovania zamestnanosti, stability pracovného trhu a tiež 

ochrany zamestnancov pred nedôvodným prepúšťaním zo strany zamestnávateľov. Aplikačná 

prax ukáže opodstatnenosť, resp. efektívnosť, prijatých zmien v kontexte s aktuálnym posta-

vením zamestnávateľov aj zamestnancov.  

 

II. K ustanoveniu § 45 Zákonníka práce 

 

Skúšobná doba je tradičným inštitútom v oblasti pracovného práva, ktorý umožňuje 

účastníkom pracovnoprávnych vzťahov vzájomne overenie si efektívnosti a cieľov spoluprá-

ce. Zákonník práce neobsahuje explicitnú definíciu pojmu skúšobná doba, v kontexte 

s komplexným znením uvedeného právneho predpisu, najmä ustanovenia § 45, možno konšta-

tovať, že pre účely pracovného práva by mohlo ísť o taký zákonom stanovený a osobitnými 

pravidlami regulovaný časový úsek, v priebehu ktorého si obaja účastníci, t. j. zamestnanec a 

zamestnávateľ, môžu zvážiť, či majú, alebo nemajú záujem, aby pracovný pomer medzi nimi 

pokračoval aj po uplynutí skúšobnej doby.
1
      

Účelom skúšobnej doby je umožniť obom účastníkom pracovného pomeru, aby si 

overili, či dohodnutý pracovný pomer vyhovuje ich predstavám. Je to obdobie právnej neisto-

ty tak na strane zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Ak jeden z účastníkov pracovného 

pomeru dospeje k záveru, že dohodnutý pracovný pomer mu nevyhovuje, môže tento pracov-

ný pomer skončiť. Skončiť pracovný pomer môže tak zamestnanec, ako i zamestnávateľ 

z akékoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu.
2
  

Ustanoveniu § 45 aj po prijatí poslednej novely Zákonníka práce zákonodarca naďalej 

ponechal dispozitívny charakter. Dispozícia vyjadruje práva a povinnosti, za predpokladu, ak 

nastali podmienky pre jej uplatnenie. Podmienkou pre uplatnenie skúšobnej doby pre účely 

pracovnoprávnych vzťahov je písomný súhlas zamestnávateľa a zamestnanca, vyjadrený 

v pracovnej zmluve.   

                                                 
1
 Kuril, M.: Stručné zamyslenie nad niektorými oblasťami pripravovanej novely Zákonníka práce a súvisiacimi 

právnymi predpismi In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : PraF UK, 2011, s. 30. 
2
 Dôvodová správa k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
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Zmena nastala v maximálnom prípustnom rozsahu pre skúšobnú dobu. V zmysle dote-

rajšej úpravy Zákonníka práce bolo možné so zamestnancom dohodnúť skúšobnú dobu 

v maximálnom trvaní tri mesiace. Ex lege pre bežných zamestnancov naďalej platí skúšobná 

doba s maximálnym časovým limitom najviac tri mesiace. Výrazný priestor je však z zmysle 

§ 45 ods. 5 daný osobitnej dohode v kolektívnej zmluve, kde možno odchylne od znenia § 45 

ods. 1 dohodnúť maximálnu dĺžku skúšobnej doby pre bežného zamestnanca, a to až na šesť 

mesiacov.  

Výrazná zmena v časovom limite skúšobnej doby bola prijatá pre vedúcich zamest-

nancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, alebo člena štatutárneho orgánu 

a vedúcich zamestnancov, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti týchto vedúcich zamestnan-

cov. V zmysle znenia § 9 ods. 3 Zákonníka práce sú to zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých 

stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom 

zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na 

tento účel záväzné pokyny.  

Maximálny časový limit pre skúšobnú dobu uvedených zamestnancov je v zmysle 

znenia § 45 ods. 1 Zákonníka práce šesť mesiacov. Aj pre uvedenú kategóriu zamestnancov 

však  podľa § 45 ods. 5 v kolektívnej zmluve možno dohodnúť maximálnu dĺžku skúšobnej 

doby, ktorá je stanovená najviac na deväť mesiacov. Z dikcie uvedeného ustanovenia je zrej-

mé, že sa jedná o maximálne časové limity, s priestorom pre dispozíciu, a teda je na zvážení 

účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, či sa dohodnú na kratšej skúšobnej dobe, resp. na žiad-

nej.  

V kontexte s uvedeným zákonodarca umožnil, aby kolektívne zmluvy, ktoré podpisujú 

zamestnávatelia s odborovými organizáciami, upravili podmienky pre inštitút skúšobnej doby, 

resp. zvýšili trvanie skúšobnej doby, avšak s časovými limitmi uvedenými v Zákonníku práce. 

Súčasná právna úprava nepochybne zvýši možnosť získania vzájomných informácii účastní-

kov pracovnoprávnych vzťahov, v praxi však rezonujú aj pochybnosti o možnom zneužívaní 

prijatých zmien, ktoré môžu viesť k nestabilite v zmysle svojvoľného prepúšťania zo strany 

zamestnávateľov. Riziká spojené s výrazným zvýšením časových limitov pri skúšobnej dobe 

sa týkajú nielen zamestnancov, ale tiež zamestnávateľov.  

Ako príklad možno uviesť projektových manažérov (resp. vedúcich projektov), ktorí 

v zmysle § 9 ods. 3 patria k vedúcim zamestnancom, teda vzťahuje sa na nich možnosť až 

deväť mesačnej maximálnej dĺžky skúšobnej doby (ak sa tak so zamestnávateľom písomne 

dohodnú v pracovnej zmluve). V prípade, ak si takýto vedúci zamestnanec uplatní skončenie 

pracovného pomeru v skúšobnej dobe, môže týmto výrazne ohroziť záujmy zamestnávateľa 

(napr. finalizovanie, resp. odovzdanie, projektu, na ktorom ako vedúci projektu s príslušným 

know-how pracoval takmer deväť mesiacov), keďže v priebehu skúšobnej doby možno skon-

čiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Je nutné 

podotknúť, že možnosť časových limitov pre skúšobnú dobu v trvaní šesť alebo deväť mesia-

cov, v zmysle uvedeného, patrí v okolitých krajinách k neobvyklým štandardom, a až čas pre-

ukáže, ako sa s týmto dokáže aplikačná prax stotožniť. 

V zmysle znenia § 45 ods. 2 sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci iba na 

strane zamestnanca. Z takto koncipovaného znenia predmetného ustanovenia možno usudzo-

vať, že sa prieči samotnému účelu inštitútu skúšobnej doby. Keďže v dohodnutej skúšobnej 

dobe majú možnosť obidvaja účastníci pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec a zamestná-

vateľ) overiť si fungovanie vzájomnej spolupráce a rozhodnúť sa pre ďalšie pokračovanie, je 

zrejmé, že tak nebude možné učiniť nielen v prípade prekážok na strane zamestnanca, ale 

rovnako aj v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, keďže prekážky v práci na strane 

ktoréhokoľvek účastníka pracovnoprávnych vzťahov majú pre sledovanú problematiku rov-

naký efekt, a to nemožnosť výkonu závislej práce.  
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Ustanovenie § 45 ods. 6 síce umožňuje v kolektívnej zmluve dohodnúť, že predĺženie 

skúšobnej doby môže nastať aj pre ďalšie objektívne dôvody vrátane času prekážok v práci na 

strane zamestnávateľa, taktiež dáva dispozíciu odchylne dohodnúť, že skúšobná doba sa ne-

predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca, avšak takto koncipované postavenie 

účastníkov pracovnoprávneho vzťahu by mohlo v praxi spôsobovať pochybnosti. 

     Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. Zákon nedodržanie písomnej 

formy teda spája so sankciou neplatnosti. Z uvedeného vyplýva, že ak zamestnávateľ a za-

mestnanec majú záujem dohodnúť si skúšobnú dobu, tak dohoda o skúšobnej dobe musí tvo-

riť súčasť písomnej pracovnej zmluvy. Dohoda o skúšobnej dobe bude považovaná za neplat-

ný právny úkon v prípade, ak bude dohodnutá potom, ako pracovný pomer vznikol, so spät-

nou platnosťou, alebo v ústne uzavretej pracovnej zmluve.
3
  

Z uvedeného vyplýva, že skúšobná doba musí byť dohodnutá najneskôr v deň určený 

v pracovnej zmluve ako deň nástupu zamestnanca do práce, keďže v tento deň vzniká pracov-

ný pomer. Skúšobná doba sa nesmie dodatočne predlžovať. Takýto právny úkon by bol pova-

žovaný za neplatný, s výnimkou v zmysle znenia podľa § 45 ods. 2,  ktorý umožňuje predĺže-

nie skúšobnej doby o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Výnimku z možnosti do-

hodnúť skúšobnú dobu medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyjadruje ustanovenie § 53 

ods. 1, v zmysle ktorého nie je možné dohodnúť skúšobnú dobu v pracovnej zmluve uzatvo-

renej po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo po skončení štúdia 

medzi žiakom stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa alebo učilišťa a zamestnáva-

teľom, pre ktorého sa tento žiak pripravoval na povolanie, pričom zákonodarca týmto obme-

dzením sledoval najmä naplnenie stabilizačného záväzku vo vzťahu k účastníkom takéhoto 

pracovnoprávneho vzťahu. 

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných 

pomerov na určitú dobu, čím zákonodarca sledoval odstránenie možnosti zneužitia takto do-

hodnutej skúšobnej doby na skončenie pracovného pomeru. Pracovný pomer na určitú dobu 

možno dohodnúť maximálne na tri roky. Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer 

na určitú dobu v rámci troch rokov možno najviac jedenkrát.  

Výnimku z tohto pravidla tvoria predĺženia pracovných pomerov na dobu určitú (z 

hľadiska Zákonníka práce) u vymedzených skupín zamestnancov alebo zo špecifikovaných 

dôvodov. Podľa znenia § 48 ods. 3 Zákonníka práce opätovne dohodnutý pracovný pomer na 

určitú dobu možno definovať ako pracovný pomer, ktorý ma vzniknúť pred uplynutím šies-

tich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými 

istými účastníkmi. Novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 9. 2007 zohľad-

nila potrebu odstránenia právnej neistoty na strane zamestnancov, v zmysle špekulatívnych 

reťazení pracovných pomerov na dobu určitú. 

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer pí-

somne z akéhokoľvek dôvodu aj bez uvedenia dôvodu. K skončeniu pracovného pomeru v 

skúšobnej dobe môže dôjsť iba počas trvania skúšobnej doby a nemôže k nemu dôjsť ani 

spätne (po jej uplynutí, s dátumom spadajúcim do jej plynutia). V takom prípade sa pracovný 

pomer neskončí, ale pokračuje a možno ho skončiť spôsobmi v zmysle znenia § 59 a nasl. 

Zákonníka práce. V kontexte s uvedeným platí, že zamestnanec nie je v skúšobnej dobe 

chránený pred skončením pracovného pomeru.  

Posledná novela Zákonníka práce priniesla zmeny v zmysle § 72 ods. 1, a to vo vzťahu 

k skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe. V zmysle platného znenia Zákonníka prá-

ce je sťažená možnosť skončiť pracovný pomer s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho 

mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou. Pracovný pomer s uvedenými osobami v skúšobnej 

                                                 
3
 R č. 6/1984 – Skúšobná doba (§ 45 ZP) nemôže byť platne dohodnutá potom, keď už pracovný pomer vznikol. 

Nemožno ju teda dohodnúť so spätnou platnosťou, ale najneskôr v ten deň, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu 

zamestnanca do práce. 
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dobe musí byť skončený výlučne písomnou formou, vo výnimočných prípadoch, ktoré však 

nesmú súvisieť s tehotenstvom, alebo materstvom a musia byť náležite odôvodnené, v opač-

nom prípade by bol takýto právny úkon považovaný za neplatný.  

Uvedená zmena bola prijatá v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 Zákonníka práce, podľa 

ktorého je zamestnávateľ povinný v pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať so zamestnan-

cami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 

a antidiskriminačným zákonom. Prijatie predmetnej zmeny bolo odôvodňované tým, že v ap-

likačnej praxi zamestnávateľ uvedené ustanovenie nedodržuje a súdy v prípade sporu, ak žena 

namieta, že nebola prepustená z dôvodu svojich schopností a výkonnosti, ale preto, že je te-

hotná, pri rozhodovaní opomínajú aplikovať ustanovenie § 72 v kontexte so znením čl. 1 a § 

13 Zákonníka práca a odmietajú žaloby s odôvodnením, že skončenie pracovného pomeru 

v skúšobnej dobe môže byť z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu.  

Sme toho názoru, že uvedený postup je v rozpore s čl. 1 a § 13 Zákonníka práce a s čl. 

12 ods. 2 a čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s ustanoveniami zákona č. 365/2004 Z. 

z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (anti-

diskriminačného zákona), čl. 21 Charty základných práv EÚ a smernicami EÚ (2006/54/ES, 

2000/78/ES, 2000/43/ES), pretože konštrukcia § 72 Zákonníka práce „z akéhokoľvek dôvo-

du“ je podradená vyššej zásade rovnakého zaobchádzania.
4
 

K formálnym náležitostiam skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe patrí jej 

písomna forma. Nedodržanie písomnej formy však zákon nespája so sankciou neplatnosti. V 

zmysle znenia § 72 ods. 2 písomne oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť 

druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť. 

Lehota troch dní je považovaná za poriadkovú lehotu a jej nedodržanie nespôsobuje 

neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. V praxi bude teda akceptovaná aj 

ústna forma oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Výnimku tvoria 

prípady, kedy si účastníci pracovnoprávnych vzťahov v pracovnej zmluve písomne dohodnú, 

že pre platnosť výpovede v skúšobnej dobe sa vyžaduje doručenie písomného oznámenia dru-

hému účastníkovi. Pracovný pomer sa skončí dňom uvedeným v oznámení o skončení pra-

covného pomeru v skúšobnej dobe. 

 

III. Záver 

 

Základným účelom zmien právnej úpravy inštitútu skúšobnej doby je očakávanie fle-

xibility skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. V tomto článku sme stručne analy-

zovali platnú právnu úpravu skúšobnej doby (§ 45 a § 72 Zákonníka práce) s poukázaním na 

možné riziká, ktoré môžu v praxi nastať u oboch účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, t. j. 

zamestnanca a zamestnávateľa.  

V zmysle uvedeného, sme toho názoru, že vzhľadom na bežné situácie v praxi je prav-

depodobné, že v budúcnosti bude nutné dôkladne zvážiť korekcie problematických častí inšti-

tútu skúšobnej doby, a to predovšetkým jej maximálne časové limity, ktorých dĺžka je 

v súčasnosti a s ohľadom na právne zvyklosti v rámci Európy pomerne extenzívna. 
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Summary 
 

 In the treated paper the author deals with the legal institute of the probationary period, 

especially from the view of the recent legislative changes (Act no. 257/2011 Coll.), as well as 

with the possibilities of its future legal development. In the article there are also contained 

several de lege lata and de lege ferenda considerations, respectively legislative recommenda-

tions to amend the wording of the provisions 45 and 72 of the Labou Code.  
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Procesná autonómnosť pracovného práva – quo vadis? 

 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Niekoľko všeobecných poznámok na úvod 
 

 Pod pojmom „procesná autonómnosť pracovného práva“ je v užšom slova zmysle 

možné rozumieť aktuálnu mieru (súčasný obsah) „nezávislosti“ procesnej právnej úpravy pra-

covnoprávnych a obdobných pracovných (právnych) vzťahov obsiahnutú v právnych predpi-

soch pracovného práva, ktorá je absolútne alebo relatívne oddelená od procesnej právnej 

úpravy vymedzenej v právnych predpisoch iných právnych odvetví (napr. občianskeho prá-

va). Predmetný pojem v širšom slova zmysle navyše zahŕňa aj perspektívy vývoja procesného 

zákonodarstva v oblasti pracovného práva smerom pro futuro, tzn. najmä exaktné konkretizo-

vanie nových procesných inštitútov a zrušenie alebo zmenenie existujúcich procesných inšti-

tútov. 

 Z hľadiska rozsahu nie je absolútne autonómna procesná právna úprava pracovného 

práva (ako by sa mohlo na prvý dojem zdať) až tak zanedbateľná. Vo viacerých právnych 

predpisoch (napr. v zákone o inšpekcii práce) sú konštituované procesnoprávne postupy sui 

generis, pričom procesné ustanovenia sú aj súčasťou samotného Zákonníka práce (napr. § 13 

ods. 4). Napriek tomu sa však ochrana práv a povinností subjektov pracovnoprávnych vzťa-

hov ťažiskovo zabezpečuje na základe procesných noriem iných právnych odvetví (občian-

skeho práva, správneho práva, trestného práva, mediačného práva), spomedzi ktorých má do-

minantné postavenie Občiansky súdny poriadok. „Skutočná“ (rozumej absolútna prevažujúca 

nad relatívnou) procesná autonómnosť pracovného práva je tak v súčasnosti výrazne minorit-

ná, keďže „vnútorné“ pracovno-procesné postupy sú spravidla závislé od „vonkajších“ pro-

cesných postupov iných právnych odvetví. 

 S ohľadom na obsah je možné procesnú právnu úpravu pracovného práva, resp. iných 

právnych odvetví, ktoré sa v tomto prípade aplikujú na pracovnoprávne vzťahy, členiť podľa 

rôznych kritérií, a to napr. upravujúcu postup orgánov verejnej správny vykonávajúcich kon-

trolu nad realizáciou pracovnoprávnych vzťahov, príp. upravujúcu individuálny postup 

oprávneného alebo povinného účastníka (žaloba na súd, sťažnosť a pod.).  

Základné piliere procesnej právnej úpravy pracovného práva by mali byť budované 

predovšetkým na týchto zásadách – v konečnom dôsledku reprezentujúcich efektívnosť práv-

nej úpravy: časová nenáročnosť, primeranosť nákladov, minimum byrokracie, kvalifikova-

nosť (odbornosť) zástupcov verejnej moci a zvýšená ochrana navrhovateľa v niektorých prí-

padoch, ak je ním zamestnanec.  

Posledné kritérium je určené vzťahom nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 

zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch, a to s cieľom predchádzať neoprávneným „sank-

ciám“ (bossingu, t. j. zneužitiu práva) voči slabšej strane (zamestnancovi) v situácii, ak na 

svoju ochranu oprávnene využíva konkrétny procesnoprávny inštitút (riešením by mohlo byť 

napr. povinné utajenie identity navrhovateľa, ktorým je zamestnanec, pri niektorých pod-

netoch na orgány verejnej správy). 

 Domnievame sa, že okrem zmien v celkovom systéme procesnej právnej úpravy pra-

covného práva je rovnako nevyhnutné zabezpečiť v budúcnosti aj jej výraznejšiu stabilitu. 

Zákonník práce, ktorý je v priemere novelizovaný každých 165 dní, je totiž v porovnaní 

s obdobnými kódexmi iných právnych odvetví pri tomto kritériu (v negatívnom chápaní) po-

dobne nestabilný – napr. Trestný zákon je novelizovaný v priemere každých 159 dní, Trestný 

poriadok 116 dní, Občiansky zákonník 275 dní, Občiansky súdny poriadok 242 dní, Obchod-

ný zákonník 191 dní (na druhej strane Správny poriadok je novelizovaný v priemere každých 

3285 dní). 
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II. Sťažnosť 

 

 V súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce má zamestnanec právo podať zamestnávateľo-

vi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania (zákazu diskriminácie), 

pričom zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca odpovedať bez zbytočného odkla-

du, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky – na právnu úpravu 

uvedenej sťažnosti sa (prirodzene) nevzťahuje zákon o sťažnostiach (zákon č. 9/2010 Z. z. 

v znení neskorších predpisov), ktorý predpokladá vertikálny vzťah sťažujúceho a sťažovateľa, 

zatiaľ čo skúmaná sťažnosť v Zákonníku práce (napriek subordinácii pri výkone závislej prá-

ce) vychádza z horizontálneho vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa. Sme toho názoru, že je 

na škodu veci obmedzenie predmetu tejto sťažnosti výlučne na porušenie zásady rovnakého 

zaobchádzania. V Zákonníku práce (príp. v autonómnej pracovnoprocesnej norme) by mohla 

byť v budúcnosti obsiahnutá „univerzálnejšia“ forma tejto sťažnosti, ktorá by zabezpečovala 

ochranu zamestnanca v prípade, ak by pracovnoprávne predpisy porušil voči oprávnenému 

zamestnancovi sám zamestnávateľ, iný spoluzamestnanec alebo spoluzamestnanci (sťažnosť 

zamestnanca zamestnávateľovi nemožno zo systematického hľadiska stotožňovať s podnetom 

na Inšpekciu práce alebo iný orgán verejnej správy, pretože sťažnosť s vylúčením prvku „ve-

rejnoprávnosti“ má osobnejší charakter, možno dôvodne predpokladať jej rýchlejšie vybave-

nie, na druhej strane odhaľuje identitu sťažovateľa v plnom rozsahu – sloboda voľby proces-

ného prostriedku ochrany oprávneným subjektom je však zaručená práve na základe a za 

podmienok stanovených minimálne takýmito „duálnymi“ procesnoprávnymi inštitútmi). 

 Zastávame názor, že znenie ustanovenia § 13 ods. 4 Zákonníka práce je z obsahového 

hľadiska nielen značne „chudobné“, ale aj nepresné (nedostatočné). Ako najvýznamnejšie 

problémy možno pomenovať nasledovné skutočnosti: absencia náležitostí sťažnosti (obliga-

tórnych, resp. fakultatívnych), neurčenie formy sťažnosti a neprecizovaný spôsob jej podania 

a vybavenia (vrátane doručenia a lehoty na rozhodnutie – odpoveď sťažovateľovi). Neurčenie 

formy sťažnosti v zásade znamená prípustnosť písomnej, ústnej alebo konkludentnej formy. 

To však so sebou prináša „hrozbu“ dôkaznej núdze napr. v súdnom konaní, v ktorého rámci  

by takáto sťažnosť mohla poslúžiť ako dôkaz navrhovateľa (ak zohľadníme právnu neznalosť 

väčšiny sťažovateľov je zrejmé, že písomná forma s doložkou neplatnosti má svoje opodstat-

nenie). 

 Bazálne náležitosti určené priamo v zákone sú vždy „nápomocné“ pri uplatňovaní 

akejkoľvek procesnej ochrany, keďže určujú minimálnu obsahovú náplň príslušného právne-

ho inštitútu. Ak zohľadníme skutočnosť, že predmetnú sťažnosť v praxi podávajú jednotlivci 

individuálnych duševno-tvorivých schopností (vyšších, stredných alebo nižších), viacerí z 

nich neraz rezignujú a sťažnosť vôbec nepodajú (hoci došlo k porušeniu ich práva alebo nepl-

neniu právnej povinnosti iného, tzn. sú oprávnení), ak nevedia, aký má mať sťažnosť obsah 

(čo do nej napísať). Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby všetky sťažnosti v pracovnom 

práve, či už v prípade porušenia zákazu diskriminácie alebo v iných situáciách, ak došlo 

k porušeniu zákona, mali tieto obligatórne (podstatné) náležitosti: označenie osoby (sťažova-

teľa) alebo osôb, ktoré sú oprávnené sťažnosť podať, označenie osoby alebo osôb, voči kto-

rým sťažnosť smeruje, opis protiprávneho postupu (konania, opomenutia a pod.), ktorým bol 

porušený zákon, opis dôsledku alebo dôsledkov, ktoré porušením zákona vznikli, presné ur-

čenie toho, čoho sa sťažovateľ domáha. 

 Dĺžka lehoty pri sťažnosti zamestnanca zamestnávateľovi musí byť kratšia, ako sú 

lehoty v prípade podnetov na orgány verejnej správy. Zároveň by nemala byť neurčitá („bez 

zbytočného odkladu“), aby sa predišlo jej prípadnému zneužitiu. Hoci „bez zbytočného od-

kladu“ v zásade znamená „ihneď ako je to možné“, domnievame sa, že v zákone by mohol 

byť na zamestnávateľa vytvorený ešte väčší „tlak“ povedzme dodatkom „najneskôr do 3 pra-

covných dní od doručenia“. Rýchlosť odpovede zamestnávateľa je totiž v takomto prípade 
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kľúčová, keďže „expresné“ odstránenie protiprávneho stavu „otupuje hrany“ sporových strán, 

na druhej strane zbytočne preťahujúca sa odpoveď prehlbuje vzájomnú averziu, narušuje 

vzťahy na pracovisku a neraz je dôvodom vedúcim až k súdnemu konaniu (po ktorom je de 

facto pracovnoprávny vzťah spravidla „nevyhnutné“ ukončiť). 

 Pri uvedenej sťažnosti sú problematické aj niektoré ďalšie súvislosti – je napr. opráv-

nený podať sťažnosť iba zamestnanec, ktorému prináša protiprávny stav osobne ujmu, alebo 

aj iný zamestnanec, ktorý sa o protiprávnom stave dozvedel, ale osobne sa ho netýka? Koho 

presne rozumie zákonodarca pod pojmom „zamestnanec“ v prípade § 11 ods. 4 Zákonníka 

práce? Je možné, aby sťažnosť bola podaná anonymne? Sme toho názoru, že kontrola dodr-

žiavania pracovnoprávnych predpisov by mala byť interpretovaná extenzívne, preto aj znenie 

skúmaného ustanovenia by nemalo podliehať reštriktívnemu výkladu. V súčasnom znení jeho 

dikcie však balansujeme na tenkej hrane relativizmu, keďže v zmiešanom právnom odvetví, 

akým je pracovné právo, „sporne“ uplatňujeme zásadu „dovolené je všetko, čo nie je zakáza-

né“. Bez zmeny právnej úpravy a zohľadňovaním „iba“ všeobecných interpretačných zásad 

nedokážeme vyriešiť všetky relevantné problémy – ak by totiž sťažnosť bola podaná ano-

nymne, zamestnávateľ by nemal komu na ňu odpovedať (tu je však možné faktickej nevyko-

nateľnosti predísť spôsobom, aby odpoveď mala všeobecný charakter a preventívne pôsobila 

voči samotnému zamestnávateľovi alebo všetkým zamestnancom).                   

 

III. Zákonník práce vs. Občiansky súdny poriadok 

 

Ochrana práv zamestnanca a zamestnávateľa (okrem iných možností) na súde je po-

tvrdená nielen v rámci základných zásad Zákonníka práce (článok 9), ale aj v znení jeho 

právne záväzných častí, tu platí, že podľa § 14 spory medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. Je 

nepochybné, že pri aplikácii hmotnoprávnej normy (Zákonník práce) na procesnú normu (Ob-

čiansky súdny poriadok) musí byť charakter právnych vzťahov, z ktorých obe právne normy 

vychádzajú, identický. Pod „charakterom“ je žiaduce pritom identifikovať predovšetkým vzá-

jomný vzťah účastníkov reprezentovaný ich „rovnosťou“. 

Občiansky zákonník (§ 2 ods. 2)
1
 aj Občiansky súdny poriadok (§ 18)

2
 sa dovolávajú 

„rovnakého“ právneho postavenia ich účastníkov. Ide však o chybu. „Rovné“ a „rovnaké“ 

právne postavenie nemožno považovať za synonymá, naopak, s pojmom „rovnaké“ sa spája 

uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania (zákazu diskriminácie), ktoré je v súkromnom 

práve vylúčené, zatiaľ čo s pojmom „rovné“ rovnosť účastníkov. Na druhej strane Zákonník 

práce po vzniku pracovného pomeru (deň nástupu zamestnanca do práce) kompenzuje „ne-

rovné“ právne postavenie zamestnanca voči zamestnávateľovi ingerenciami zákonodarcu do 

právnej úpravy. Z uvedeného je na teoretickej úrovni zrejmá vzájomná nekompatibilita Ob-

čianskeho súdneho poriadku a Zákonníka práce, pokiaľ ide o „rovnosť“, resp. „nerovnosť“, 

jednotlivých účastníkov. 

 S ohľadom na aplikačné hľadisko môžeme dospieť k obdobnému záveru – „rovnosť“ 

účastníkov podľa Občianskeho súdneho poriadku je zamestnancovi v súdnom konaní neraz 

„prekážkou“, pretože mu „spôsobuje“ výraznú dôkaznú núdzu – v prípade, ak je potrebné 

uniesť dôkazné bremeno, to sa mnohokrát nepodarí, pretože väčšinou rozhodujúcich skutoč-

ností (písomností) disponuje zamestnávateľ, ktorý vedie komplexnú spisovú agendu konkrét-

neho zamestnanca. Ani presun dôkazného bremena na stranu odporcu v zmysle zásady res 

ipsa loquitur nie je absolútnym riešením. Tu je možné objektívne uznať, že preukázanie urči-

tých skutočností je iracionálne požadovať v niektorých situáciách od navrhovateľa (žalobcu), 

najmä ak s nimi nakladá výlučne odporca (žalovaný), avšak uplatňovanie tohto princípu musí 

                                                 
1
 Podľa cit. ustanovenia v občianskoprávnych vzťahoch majú účastníci „rovnaké“ postavenie.  

2
 Podľa cit. ustanovenia majú účastníci v občianskom súdnom konaní „rovnaké“ postavenie. 
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byť relatívne – výnimočné (napr. pri antidiskriminačných žalobách), inak bude v praxi dochá-

dzať k nezmysleným situáciám (mohli by sme tu dokonca zvažovať doposiaľ nikde nepubli-

kované antonymum slova „bossing“, a to „employing“ – zneužitie práva zamestnanca voči 

zamestnávateľovi na súdnu ochranu). 

Ako teda ďalej s pracovným zákonodarstvom v prípade procesnej ochrany účastníkov, 

aby ich ochrana v aplikačnej praxi bola konečne efektívna (najmä zamestnanca)? Prípadne 

akým spôsobom by bolo možné zabezpečiť, aby „cena“ za procesnú ochranu, ktorú zamest-

nanec „zaplatí“, nespočívala v skončení pracovného pomeru zamestnávateľom? Ak je potreb-

né tieto tvrdenia oprieť o konkrétne fakty, stačí si vyhľadať v on-line databáze vnútroštátnej 

judikatúry Slovenskej republiky na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti počet 

súdnych rozhodnutí, v ktorých uspel navrhovateľ (žalobca – zamestnanec) napr. v prípade, ak 

namietal porušenie § 119a Zákonníka práce – celkový počet je 0 (slovom „nula“)!
3
  

Domnievame sa, že v zásade existuje iba niekoľko možností, akým smerom by sa po 

procesnej stránke mohlo pracovné zákonodarstvo v budúcnosti vyvíjať, a to napr.: po prvé 

dôjde k sformovaniu vlastnej procesnej normy (Pracovného súdneho poriadku?), čím sa kom-

plexne revitalizuje pracovné súdnictvo (a to na normatívnej úrovni alebo/ako aj na personál-

nej, t. j. profesionálnej úrovni – sformovaním špeciálnych pracovných senátov so zástupcami 

zamestnancov a zamestnávateľov), ktoré bude riešiť naznačené problémy, po druhé v pracov-

nom práve sa obligatórne a intenzívne začne uplatňovať právny inštitút kombinovanej verej-

no-zmluvnej pokuty, resp. zmluvnej pokuty za porušenie pracovnoprávnych predpisov (napr. 

časť pokuty uloženej Inšpekciou práce, ktorú zamestnávateľ uhradí, sa odvedie ako „bolestné“ 

na účet zamestnanca pod.),
4
 po tretie komplexne sa zmení právne postavenie inšpektorov prá-

ce (aj so zreteľom na ich odborné predpoklady a ohodnotenie), ktorí získajú status „prokuráto-

rov pracovného práva“, po štvrté dôjde ku kombinácii viacerých uvedených faktorov vyššie a 

pod. 

Dvadsať porevolučných rokov riešenia pracovných súdnych sporov medzi zamestnan-

com a zamestnávateľom na základe Občianskeho súdneho poriadku sa ukázalo iba ako „nú-

dzové“ riešenie, resp. riešenie „výhodné“ (okrem výnimiek) v zásade pre zamestnávateľa. 

Žiaľ, je nutné konštatovať, že efektívna ochrana práv zamestnanca je v súčasnosti a v zmysle 

znenia Občianskeho súdneho poriadku skôr utopická predstava ako praktická realita. Právo na 

spravodlivé súdne konanie, ktoré sa v Slovenskej republike uplatňuje aj v znení mnohých 

medzinárodných (ratifikovaných) dokumentov, preto musí byť v budúcnosti dôslednejšie na-

plnené aj v oblasti pracovnoprávnych a obdobných pracovných (právnych) vzťahov.      

 

IV . Ustanovenie § 119a Zákonníka práce (možné procesné riešenia) 

 

 Procesný vývoj pracovného práva je možné do určitej miery „vypozorovať“ napr. aj na 

potenciálnych zmenách v ustanovení § 119a Zákonníka práce a v súvisiacich právnych pred-

pisoch.
5
 Tu platí, že v prípade, ak ide o výkon rovnakej práce alebo práce rovnakej hodnoty, 

zamestnanci (bez ohľadu na pohlavie) nesmú byť odmeňovaní diskriminačne, tzn. 

v rozdielnej výške. V súčasnosti spočíva aplikačný problém tohto ustanovenia najmä 

v skutočnosti, že je nemožné vykonať skutočnú komparáciu zárobkov jednotlivých zamest-

                                                 
3
 Je zrejmé, že ustanovenie § 119a Zákonníka práce sa v praxi porušuje, ale aktuálne účinná legislatíva neumož-

ňuje efektívne spôsoby ochrany zamestnanca (podobne minimálne hodnoty sú vykazované napr. aj v prípade 

počtu súdnych rozhodnutí v nadväznosti na § 120 Zákonníka práce, ktorý ustanovuje tzv. minimálne mzdové 

nároky zamestnanca). 
4
 Tu by mohlo dôjsť k zvýšeniu „prestíže“ zamestnancov, ktorí sú spravidla vnímaní ako nerovnocenní partneri 

zamestnávateľov. 
5
 Napríklad v zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 
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nancov, ktorí u zamestnávateľa pracujú, keďže legitímnou „prekážkou“ v tejto veci je napr. 

zákon o ochrane osobných údajov.
6
  

 Ak by žalobca (zamestnanec) získal nezákonným spôsobom, resp. bez súhlasu iného 

spoluzamestnanca, jeho pracovnú zmluvu s cieľom porovnania výšky zárobkov, na takýto 

dôkaz príslušný súd v občianskom súdnom konaní neprihliadne. Samotné zrealizovanie kom-

parácie je však imanentnou podmienkou otvorenia súdneho konania, a to z dôvodu, že presun 

dôkazného bremena na stranu odporcu (zamestnávateľa) nie je v tomto prípade absolútny – 

podľa Občianskeho súdneho poriadku musia byť v žalobnom návrhu uvedené rozhodujúce 

skutočnosti (t. j. komparácia), ktoré s tým, čoho sa žalobca (zamestnanec) domáha, bezpros-

tredne súvisia, inak bude žalobný návrh zamietnutý. 

Možno by stálo za uváženie, aby komparáciu vykonal tretí (nestranný) subjekt (išlo by 

o uplatňovanie tzv. „zásady objektivity komparácie“), tzn. ani zamestnanec, ani zamestnáva-

teľ, takáto zákonná povinnosť by vznikla napr. Inšpekcii práce v prípade, ak by zamestnanec 

podal podnet vo veci diskriminácie v odmeňovaní na základe pohlavia, ak ide o rovnakú prá-

cu alebo prácu rovnakej hodnoty (v procese informatizácie verejnej správy by mohlo ísť aj 

o podnet v elektronickej forme).  

Zdá sa ako nevyhnutné, aby Inšpekcia práce identitu navrhovateľa utajila – sme toho 

názoru, že ide o tak významnú povinnosť, že jej porušením by mohla byť zakladaná aj tres-

tnoprávna zodpovednosť príslušného inšpektora práce. Zároveň je zrejmé, že v niektorých 

prípadoch by utajenie identity navrhovateľa nebolo reálne dosiahnuteľné, a to ani za predpo-

kladu, že by identita zamestnanca nebola zo strany Inšpekcie práce prezradená (napr. ak by 

u zamestnávateľa pracovali iba dvaja zamestnanci – muž a žena). Takýchto prípadov je však 

v praxi takmer absolútne minimum, napriek tomu by bolo vhodné, aby sa podporne v takejto 

situácii uplatňovala najmä zásada zákazu mobbingu (je stotožniteľná aj so zakázanou diskri-

minačnou formou spočívajúcou v neoprávnenom postihu). 

V zákone o inšpekcii práce by v budúcnosti mohli byť ustanovené minimálne 3 nové 

lehoty, po prvé lehota, v ktorej je Inšpekcia práce povinná začať na základe podnetu zamest-

nanca konať (malo by ísť o bezodkladnosť). Po druhé lehota, ktorá bude poskytnutá zamest-

návateľovi k tomu, aby pripravil pracovné zmluvy na komparáciu pre Inšpekciu práce (táto 

lehota by začala plynúť dňom, kedy by Inšpekcia práce oznámila zamestnávateľovi, že kom-

paráciu príde vykonať – vzhľadom na to, že rôzni zamestnávatelia majú rôzny počet zamest-

nancov, by dĺžka lehoty mohla byť prispôsobená celkovému počtu zamestnancov, ktorí 

u zamestnávateľa pracujú, a to takým spôsobom, aby vyššiemu počtu zamestnancov zodpove-

dala dlhšia lehota). Po tretie lehota, v ktorej by Inšpekcia práce bola povinná po vykonaní 

komparácie zaslať navrhovateľovi (zamestnancovi) správu o komparácii (malo by ísť 

o „bezodkladnosť“).       

Lehota poskytnutá zamestnávateľovi na prípravu pracovných zmlúv na komparáciu je 

nevyhnutná z viacerých dôvodov. Objektívne totiž treba uznať, že je neporovnateľne rozdiel-

ne (z hľadiska časových nárokov) pripraviť na komparáciu niekoľko pracovných zmlúv alebo 

niekoľko tisíc pracovných zmlúv.  

A čo treba rozumieť pod pojmom „pripraviť na komparáciu“? Zákon o ochrane osob-

ných údajov by bol porušený napr. v situácii, ak by výška zárobku (mzdy alebo platu) bola 

zlučiteľná s konkrétnou fyzickou osobou a informácia o výške zárobku konkrétnej fyzickej 

osoby by sa dostala k subjektu, ktorý nie je oprávnený takouto informáciou disponovať. „Prí-

pravu pracovných zmlúv na komparáciu“ je nevyhnutné podľa nášho názoru chápať v tom 

zmysle, že zamestnávateľ poskytne Inšpekcii práce všetky pracovné zmluvy „upravené“ (tzn. 

čiastočne „začiernené“ alebo „zabielené“) takým spôsobom, aby z nich síce bolo možné vy-

                                                 
6
 Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
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konať komparáciu v odmeňovaní, ale zároveň, aby bola skrytá identita (meno a priezvisko, 

rodné číslo a pod.) každého zamestnanca, ktorého pracovná zmluva sa bude komparovať.  

A ktoré údaje z pracovnej zmluvy musia byť poskytnuté, aby bolo možné komparáciu 

vôbec vykonať a nedošlo súčasne k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov? 

V skutočnosti iba tri – druh práce, výška zárobku a pohlavie (to by bolo odvoditeľné teoretic-

ky z toho, či sa pracovná zmluva dotýka zamestnanca alebo zamestnankyne).
7
 Po vykonaní 

komparácie by Inšpekcia práce mala byť povinná bezodkladne zaslať správu o vykonaní 

komparácie navrhovateľovi (zamestnancovi), ktorý by týmto (v prípade, ak sa diskriminácia 

v odmeňovaní preukázala) získal rozhodujúci dôkaz, a presun dôkazného bremena na stranu 

odporcu, ktorý teória vedy občianskeho práva prijíma iba neľahko, by vôbec nebol potrebný.  

Procesné legislatívne riešenie, ktoré sme navrhli, je iba jednou z možností, nevyhnutné 

smerom pro futuro je to, aby sa zákonodarca problémom zákazu diskriminácie v odmeňovaní 

v pracovnoprávnych a obdobných pracovných (právnych) vzťahoch aktívne zaoberal, pretože 

celkový rozdiel vo výške (ne)vyplatených finančných prostriedkov môže byť extrémny. Do-

volíme si v tejto súvislosti na ilustráciu uviesť príklad: ak muž a žena vykonávajú rovnakú 

prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a žena zarobí 1000 eur mesačne, muž zarobí 1270 eur 

mesačne,
8
 v priebehu jedného kalendárneho roka je to neoprávnený (diskriminačný) rozdiel 

3240 eur v neprospech ženy, ak zohľadníme, že aktívny pracovný život  zamestnanca trvá cca 

35 rokov, tento rozdiel sa zväčší na 113 400 eur v neprospech ženy, pričom ďalšie rozdiely sa 

prejavia na výške starobného dôchodku, ktorý je určený práve na základe príjmov z výkonu 

závislej práce zo strany Sociálnej poisťovne.  

Analýza ustanovenia § 119a Zákonníka práce nám umožnila identifikovať niekoľko 

kľúčových poznatkov. V tejto súvislosti je významný predovšetkým fakt, že „neuralgický“ 

problém (diskriminačné odmeňovanie mužov a žien za rovnakú prácu, resp. prácu rovnakej 

hodnoty), ktorý väčšinová spoločnosť vrátane orgánov verejnej správy označuje spravidla ako 

pomerne ťažko riešiteľný alebo vôbec neriešiteľný, príp. sa uznávajú „ospravedlňujúce“,   

avšak vágne argumenty, že riešenie v právnom zmysle neexistuje (a je to skôr morálno-etický 

problém), by mohol mať svoje (pomerne jednoduché) riešenie práve na legislatívnej úrovni. 

Toto riešenie spočíva predovšetkým v zmenách viacerých procesných inštitútov pracovného 

práva, ktoré sú súčasťou Zákonníka práce a zákona o inšpekcii práce. Z uvedeného zároveň 

vyplýva, že nie vždy je nevyhnutné usilovať sa za každú cenu o procesnú autonómnosť pra-

covného zákonodarstva, keďže riešenie môže spočívať v úprave už existujúcich procesných 

inštitútov, prípadne v kvalitnejšom zosúladení Zákonníka práce, Občianskeho súdneho po-

riadku a osobitných právnych predpisov.    

 

V. Ďalšie úvahy 

 

 Právny inštitút sťažnosti nie je upravený výlučne v Zákonníku práce (§ 13 ods. 4), ale 

napr. aj v zákone o službách zamestnanosti (§ 14 ods. 4).
9
 Legislatívna konštrukcia tejto sťaž-

nosti je v zásade totožná s tou, ktorá tvorí súčasť Zákonníka práce (občan má právo podať 

sťažnosť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom Úrad je povinný na sťažnosť občana 

odpovedať bez zbytočného odkladu, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť 

jeho následky). Úrad je orgánom štátnej správy, tzn. právna úprava podávania a vybavenia 

                                                 
7
 Druh práce zamestnanca vrátane jeho stručnej charakteristiky a odmena za výkon závislej práce sú (okrem 

iných) podstatné (obligatórne) náležitosti pracovnej zmluvy. 
8
 Diskriminačný rozdiel v odmeňovaní na základe pohlavia vo výške 27 % v neprospech žien za rovnakú prácu 

alebo prácu rovnakej hodnoty je priemerom, ktorý je možné identifikovať napr. z rôznych štúdií Slovenského 

národného strediska pre ľudské práva alebo Inštitútu pre verejné otázky. 
9
 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 
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žiadosti by sa mala spravovať v súlade so zákonom o sťažnostiach (túto skutočnosť potvrdzu-

je aj vertikálny vzťah medzi oprávneným sťažovateľom a Úradom).
10

  

Napriek uvedenému zo zákona o službách zamestnanosti (okrem iného) vyplýva, že 

Úrad je povinný vybaviť sťažnosť „bez zbytočného odkladu“, zatiaľ čo zákon o sťažnostiach 

ustanovuje lehotu na vybavenie sťažnosti v rozsahu najmenej 60 pracovných dní, resp. naj-

menej 90 pracovných dní (§ 13 ods. 1 – 2 zákona o sťažnostiach). Okrem toho súčasťou § 14 

ods. 4 zákona o službách zamestnanosti nie je (podobne ako v prípade § 13 ods. 4 Zákonníka 

práce) určenie formy sťažnosti, ako ani jej podstatných (obligatórnych) alebo voliteľných 

(fakultatívnych) náležitostí. Smerom do budúcnosti preto odporúčame, aby z procesných 

ustanovení pracovného práva týkajúcich sa právneho inštitútu sťažnosti bolo výslovne zrejmé, 

či sa spravujú zákonom o sťažnostiach, príp. pri „horizontálnych“ sťažnostiach boli tieto zo 

strany zákonodarcu dôslednejšie precizované. 

 Procesná právna úprava pracovného práva uplatňuje tiež „netradičný“ právny inštitút, 

ktorým je tzv. „prenesené (obrátené) dôkazné bremeno“. Tu platí, že ak žalobca (zamestna-

nec) predloží súdu dôkazy, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že došlo k porušeniu zásady 

rovnakého zaobchádzania (zákazu diskriminácie), bude na žalovanom (zamestnávateľovi), 

aby preukázal, že zásada rovnakého zaobchádzania nebola porušená (§ 11 ods. 2 antidiskri-

minačného zákona).
11

 Presun dôkazného bremena na stranu odporcu patril k najreformnejším 

krokom zákonodarcu z hľadiska historickej genézy procesnej pracovnej legislatívy. Zaviedol 

sa ním princíp, podľa ktorého skutočnosť, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania 

nedošlo, musí uniesť ten účastník, o ktorom žalobca tvrdí, že túto zásadu porušil, a proti kto-

rému takéto konanie smeruje. Tento právny inštitút nemá svoje originálne korene v právnom 

systéme Európskej únie,
12

 pretože už v priebehu 70-tych rokov minulého storočia sa objavil 

v antidiskriminačných legislatívach viacerých európskych štátov (napr. v Nemecku alebo 

v Španielsku).     

 Presun dôkazného bremena nie je na európskej úrovni ani v rámci vnútroštátneho prá-

va Slovenskej republiky absolútny (relativizmus presunu vyplýva napr. z § 11 ods. 2 antidis-

kriminačného zákona alebo z § 79 ods. 1 Občianskeho súdne poriadku).
13

 Samotný presun je 

podmienený okolnosťou, aby žalobca (zamestnanec) nemal prístup ku skutočnostiam, ktoré 

môžu byť významné pre súdne konanie, pričom odporca (zamestnávateľ) musí mať k takýmto 

skutočnostiam prístup bezproblémový (disponuje s nimi). Laická chiméra o tom, že žalovaný 

je povinný preukázať, že nediskriminoval, nie je pravdivá, žalovaný je však povinný preuká-

zať, že subjektívne preferencie, ktoré ho viedli ku konkrétnemu rozhodnutiu v pracovnopráv-

nych vzťahoch sú nezlučiteľné s niektorým z chránených dôvodov, resp. zakázaných diskri-

minačných foriem. Domnievame sa totiž, že objektívne preukázať, že niekto nediskriminoval, 

je rovnako nemožné ako preukázať, že niekto diskriminoval. Tu ide o konanie, príp. opome-

nutie, ktoré je bližšie objasniteľné iba výkladom zo strany žalobcu. Presun dôkazného breme-

na patrí v súčasnosti k pilierom väčšiny antidiskriminačných legislatív, jeho opodstatnenie 

v minulosti opakovane potvrdil napr. aj Súdny dvor Európskej únie.
14

  

 Sme toho názoru, že v prípade postupného odklonu (zvyšovania autonómnosti) pro-

cesného pracovného práva od procesného občianskeho práva, by sa právny inštitút prenesené-

ho (obráteného) dôkazného bremena mal v pracovnom práve uplatňovať aj naďalej. Jeho do-

                                                 
10

 Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 
11

 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

v znení neskorších predpisov. 
12

 Porovnaj s antidiskriminačnými smernicami Európskej únie, a to napr. 97/80/ES (v súčasnosti je táto smernica 

už zrušená), resp. 2006/54/ES. 
13

 Konanie začína na návrh, ktorý má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať aj opísanie rozho-

dujúcich skutočností, resp. označenie dôkazov. 
14

 Pozri napr. rozhodnutie vo veci C-303/2006 S. Coleman proti Attridge Law a Steve Law, príp. vo veci C-

54/2007 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding proti Feryn NV.    
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posiaľ výlučné aplikovanie v situácii, ak ide o diskriminačné situácie, je možné dokonca uni-

verzálne rozšíriť aj na príslušné sťažnosti („sťažnosť bude považovaná za dôvodnú, ak nebude 

sťažovateľovi zo strany povinného subjektu preukázaný opak“). Presun dôkazného bremena 

predstavuje iba jednu z možností, akým spôsobom je možné zvýšiť efektívnosť právnej úpra-

vy – nie je to však komplexné riešenie na všetky „bolesti“ pracovného (procesného) zákono-

darstva (v budúcnosti možno predpokladať kladenie dôrazu na mimosúdne riešenia sporov,
15

 

prípadne rozšírenie skrývania identity navrhovateľa na ďalšie právne inštitúty, zavádzanie 

alebo zvyšovanie trestnoprávnej zodpovednosti zástupcov orgánov verejnej správy s cieľom 

zaručiť anonymitu navrhovateľov, ako aj „nulté“ konania v rámci organizácie zamestnávate-

ľa,
16

 voči ktorým by existoval opravný prostriedok na prvostupňovom súde).  

 

VI. Záver 

  

 Pracovné právo nepotrebuje ďalšiu parciálnu reformu procesných ustanovení – pra-

covné právo potrebuje konsenzuálne (tripartitne) schválenú vlastnú a novú procesnú normu, 

ktorá vo všeobecnosti zohľadní osobitosti sporov vyplývajúcich z pracovnoprávnych 

a obdobných pracovných (právnych) vzťahov. Právnu normu, ktorá zvýši procesnú efektív-

nosť ochrany práv zamestnancov, na druhej strane takú, ktorá nebude limitujúca najmä 

k podnikateľskému prostrediu spôsobom, aby ho negatívne zasiahla (napr. s ohľadom na 

tvorbu nových pracovných miest). Súdne sporové „stereotypy“ v Slovenskej republike by 

mohlo obmedziť priorizovanie alternatívnych spôsobov riešenia sporov medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom. Počty a výsledok súdnych rozhodnutí nie je možné vnímať iba ako „ne-

živú“ štatistiku, pretože okrem „živého“ obsahu právnej úpravy ju výrazne ovplyvňuje aj per-

sonálny prvok (jeho kvalita alebo nekvalita spočívajúca v odbornosti sudcov a ďalších osôb, 

ktoré rozhodujú v mene orgánov verejnej správy). 

 Jedným z predpokladov fungovania každého mechanizmu je stabilita väčšiny jeho 

komponentov. Stabilita právnej úpravy v oblasti pracovného práva je však iba minimálna. 

Necitlivé (neodôvodené) zásahy zákonodarcu do Zákonníka práce a osobitných právnych 

predpisov spravidla narúšajú alebo vôbec neriešia systémové veci. Desaťročné (2001 – 2011) 

uplatňovanie teórie „pokus – omyl“ potvrdila aj nedávna novela v znení zákona č. 257/2011 

Z. z., keďže už po niekoľkých mesiacoch od jej účinnosti sa nielen medzi odbornou verejnos-

ťou zvažuje nevyhnutnosť jej korekcie. 

 Posledná novela Zákonníka práce (zákon č. 257/2011 Z. z.), a to je na škodu veci, sa 

procesnou problematikou pracovnej legislatívy nezaoberala, tú pritom môžeme vnímať vo 

viacerých rovinách. Napr. v základných zásadách Zákonníka práce, ktoré však nie sú právne 

záväzné, keďže akcentujú „iba“ určité hodnotovo-právne základy, je podľa nášho názoru dos-

tatočný priestor na to, aby viaceré procesné inštitúty ochrany výkonu práv a povinností pri 

realizácii závislej práce boli zákonodarcom zdôraznené (mohli by sme uvažovať napr. o ich 

prevenčnej alebo informačnej funkcii), alebo ak zohľadníme realitu, v ktorej je vlastná pro-

cesná rovina pracovného práva neraz „tabuizovaná“, a naopak „protežovaná“ občianskopráv-

na legislatíva, je takéto riešenie dokonca nevyhnutné.
17

 

 Osobitným (neopomenuteľným) prvkom v pracovnom zákonodarstve – hmotnopráv-

nom i procesnoprávnom, je jeho sociálna dimenzia – tá musí byť zohľadňovaná pri akýchkoľ-

vek legislatívnych zmenách. Na druhej strane je dôležité uvedomiť si závažnú podmienku 

                                                 
15

 Porovnaj so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov. 
16

 So zámerom riešiť akýkoľvek spor „rýchlo“ – v deň keď k nemu došlo, „bez nákladov“ – alebo iba s minimál-

nymi nákladmi na pracovisku zamestnávateľa a „spravodlivo“ – tzn. pred zástupcami zamestnancov aj zamest-

návateľa. 
17

 Záhorčáková, J.: Novela Zákonníka práce (júl 2011) – niekoľko analytických poznámok v širších súvislos-

tiach. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, no. 3, 2011, s. 112 a nasl. 
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platnosti normatívneho systému, ktorý má v podstate sociálnu účinnosť. Vo vyspelých demo-

kraciách totiž platí, že ak sú jednotlivé právne normy podľa ústavy účinné z hľadiska práva, 

a pritom stratia svoju sociálnu účinnosť, neznamená to, že by ústava, ako aj normatívny sys-

tém, stratili svoju účinnosť ako celok.
18
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Summary 
 

 In the processed paper the author deals with the selected procedural provisions as well 

as with the procedural aspects of the labour law in general. On the basis of de lege lata and de 

lege ferenda considerations the author examines the possibilities of the greater procedural 

autonomy of the labour law from the other branches of the law system (e. g. civil law), res-

pectively analyzes several (procedural) legal institutes, which are directly related to the cho-

sen subject of the scientific research. 
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Niekoľko poznámok k „veľkej“ novele Zákonníka práce 
 

JUDr. Zuzana Macková, PhD. 

 

I. Úvod 

 

 Dňa 1. septembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedená 21. novela obsahuje 153 

zmien. Je otázne, či tieto zmeny boli opodstatnené a ako sa reálne prejavujú v praktickom 

živote v rámci  pracovnoprávnych vzťahov. Hlavným cieľom tejto novely malo byť vytvore-

nie nových desaťtisíc pracovných miest do konca roka 2011. Či k tomu skutočne došlo, je 

viac-menej otázne a aj z toho dôvodu sa do popredia natíska otázka: Komu a čomu poslúžila 

posledná novela ZP? Na strane koho sa posilnila flexibilita pracovnoprávnych vzťahov a na 

akej úrovni zostala sociálna ochrana a istota zamestnancov? V nasledujúcich riadkoch sa po-

kúsime zhodnotiť pár významných zmien a ich prínos pre všetkých účastníkov pracovnopráv-

nych vzťahov. 

 

II. K čl. 2 Základných zásad ZP 
 

V čl. 2 Základných zásad ZP sa posilnil zmluvný princíp v pracovnoprávnych vzťa-

hoch, čo sa prejavilo doplnením slov zdôrazňujúcich právo zamestnávateľa na slobodný výber 

zamestnanca, t. j. že „zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom 

počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, oso-

bitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou  je Slovenská republika viazaná, neustano-

vuje inak.“ Je potrebné uviesť, že naďalej zostáva zachované obmedzenie zamestnávateľa pri 

výbere zamestnancov v prípadoch, ak to priamo vyplýva zo ZP, napr. z ustanovenia § 41 ods. 

6 ZP o predzmluvných vzťahoch alebo z osobitných predpisov  (napr. obmedzenie veku, zdra-

votnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti atď.).  

 Vzhľadom na uvedenú zmenu je otázne, z akého dôvodu sa takéto viac-menej analo-

gické oprávnenie zamestnávateľa obsiahnuté už v ustanovení § 62 zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov opätovne duplicitne zakotvilo aj v ZP? 

Princíp zmluvnosti vo svojej podstate vychádza z Ústavy SR, ktorá v zmysle čl. 17 zaručuje 

každému osobnú slobodu a považuje ju za občiansky princíp, pričom veľmi úzko súvisí s ús-

tavným právom vlastníctva a jeho ochrany (čl.20), ako aj s právom na podnikanie a uskutoč-

ňovaním inej zárobkovej činnosti (čl. 35).  

Zároveň je jasné, že základ obsahového rámca zmluvnej voľnosti v individuálnom 

pracovnom práve spočíva najmä v slobode výberu zmluvného partnera, v slobode uzavretia 

zmluvy, v slobode určenia jej obsahu, v slobode jej skončenia, ako aj v slobode výberu 

zmluvnej formy. Bolo vôbec takéto doplnenie  čl. 2  Základných zásad nevyhnutne potrebné? 

Domnievame sa, že ide o nadbytočnú, duplicitnú a zbytočnú právnu úpravu, ktorá je prejavom 

neustáleho posilňovania práv zamestnávateľských subjektov v záujme konkurencieschopnosti 

slovenskej ekonomiky.   

 

III. K legislatívno-technickým zmenám 

 

Novela obsahuje veľké množstvo zmien legislatívno-technického charakteru súvisia-

cich aj s vecným zmenami, najmä s novými subjektmi pôsobiacimi v rámci pracovnoprávnych 

vzťahov atď., napr. v ustanovení § 1 ods. 4, § 3 ods. 1, § 3 ods. 3, § 11 ods. 5, § 33 ods. 2, § 

36, § 38 ods. 1, § 38 ods. 4, § 63 ods. 1 písm. b), § 68 ods. 2, § 73, § 75, § 85 ods. 6, § 98 ods. 
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2 písm. b),  § 98 ods. 3 písm. d) , § 109 ods. 6, § 112 ods. 2, § 114, § 125, § 131 ods. 2, § 141 

ods. 1, § 150 ods. 2, § 155,  § 156, § 164 ods. 2, § 176, § 193, § 235 ods. 2, § 237 ods. 2 písm. 

b), § 239 písm. a) ZP.  

Avšak v tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že zákonodarca ani 

v tejto oblasti nebol dostatočne dôsledný. Napríklad ustanovenie § 73 ZP prešlo pomerne veľ-

kou legislatívno-technickou zmenou, avšak naďalej v texte ustanovenia zostal starý pojem 

zrušenej a neexistujúcej inštitúcie už od 1. januára 2004, a to názov predchodcu dnešného 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – t. j. pojem Národný úrad práce v odsekoch 3, 4 a 5 

tohto ustanovenia, avšak v odseku 7 zákonodarca už uvádza nový pojem „úrad práce, sociál-

nych vecí a rodiny“. 

V tejto súvislosti sa do popredia dostáva otázka: Ide o základnú neznalosť štruktúry 

orgánov štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, alebo ide o nedô-

slednosť? 

Takýto pomerne závažný legislatívno-technický nedostatok pri realizácii toľkých le-

gislatívno-technických zmien nielen tejto novely, ale aj v predchádzajúcich novelizáciách od 

roku 2004 by sa nemal vyskytovať. Uvedený starý pojem „Národný úrad práce“ mal byť na-

hradený novým pojmom „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“ dňom vyhlásenia v Zbier-

ke zákonov zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, ro-

diny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. 30. októbra 2003, 

kedy nadobudli účinnosť ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 tohto zákona upravujúce postavenie 

a pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak najneskôr 1. februára 2004, kedy 

nadobudol účinnosť zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

IV. K ustanoveniu § 8 ods. 2 ZP – právna subjektivita  

fyzickej osoby (zamestnávateľa) 

 

Od 1. septembra 2011 došlo k najdôležitejšej zmene vo veci právnej subjektivity fy-

zickej osoby – zamestnávateľa, ktorá na rozdiel od právnických osôb – zamestnávateľov, ne-

vzniká súčasne.  

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako 

zamestnávateľ vzniká narodením, pričom túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí 

živé.  

Spôsobilosť fyzickej osoby – zamestnávateľa nadobúdať vlastnými právnymi úkonmi 

práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch do 31. augusta 2011 mohla 

vzniknúť len dovŕšením 18. roku veku, a dovtedy za neho konal zákonný zástupca (napr. ro-

dič). Išlo o právnu úpravu, ktorá bola odlišná od právnej úpravy Občianskeho zákonníka 

a Obchodného zákonníka, pretože ak fyzická osoba dosiahla plnoletosť podľa Občianskeho 

zákonníka pred dovŕšením 18. roku veku uzavretím manželstva, aj keď neplatného, v prípade 

maloletej osoby,  ktorá bola staršia ako 16 rokov a k uzavretiu manželstva dostala povolenie 

súdu, mohla robiť právne úkony bez obmedzenia len v oblasti občianskoprávnych vzťahov 

a obchodnoprávnych vzťahov (napr. uzatvárať občianskoprávne zmluvy a obchodnoprávne 

zmluvy). V žiadnom prípade, aj keď takáto fyzická osoba bola podľa Občianskeho zákonníka 

už plnoletá, nemohla mať postavenie zamestnávateľa a uzatvárať napr. pracovné zmluvy.  

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť aj na zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), v ktorého zmysle môže byť 

fyzická osoba – živnostník v pozícii zamestnávateľa až po dovŕšení 18. roku veku, pretože 

popri spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, ďalšou zo všeobecných základných pod-

mienok prevádzkovania živnosti fyzickou osobou je reálne dosiahnutie veku 18 rokov. Uve-

dené základné všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickej osoby vrátane dosiah-
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nutia 18. roku veku musia byť bezpodmienečné splnené. Avšak právna spôsobilosť fyzickej 

osoby byť zamestnávateľom nie je viazaná iba na živnostenské oprávnenie, ale vyžaduje sa aj 

hmotnoprávna podmienka, ktorou je zamestnávanie aspoň jedného zamestnanca v pracovno-

právnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. 

 Od 1. septembra 2011 došlo k zjednoteniu spôsobilosti na právne úkony pre fyzickú 

osobu – zamestnávateľa, ktorému sa priznáva plná spôsobilosť na právne úkony tak podľa 

Občianskeho zákonníka na účely občiansko-právnych vzťahov, ako aj Zákonníka práce na 

účely pracovno-právnych vzťahov na základe dosiahnutia plnoletosti pred dovŕšením 18. roku 

veku napr. na základe rozhodnutia súdu. Je otázne, či takáto právna úprava korešponduje  plne 

s ochrannou funkciou pracovného práva úzko súvisiacou s verejným záujmom, ktorý musí 

byť zachovaný s cieľom zabezpečiť najmä ochranu práv a zákonných záujmov zamestnancov 

(ochrana života a zdravia zamestnancov), ako aj progresívny rozvoj výroby a ekonomiky.  

 Pre zamestnávateľa sú ustanovené základné povinnosti vyplývajúce z pracovného po-

meru v § 47 ZP, medzi ktoré patrí najmä prideľovanie práce zamestnancovi a platenie mu za 

vykonanú prácu, ako aj utváranie podmienok na plnenie pracovných úloh a dodržiavanie 

ostatných pracovných podmienok ustanovených právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou 

a pracovnou zmluvou. Z uvedeného vyplýva, že pre zamestnanca nie je právne významné, či 

zamestnávateľ má oprávnenie vystupovať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť navo-

nok voči iným subjektom, ale hlavne oprávnenie zamestnávateľa plniť svoje práva 

a povinností voči svojim zamestnancom, t. j. oprávnenie zamestnávateľa konať do vnútra za-

mestnávateľského subjektu.
1
 Avšak doterajšia prax je dôkazom, že plnenie povinností zo stra-

ny zamestnávateľských subjektov týkajúcich sa pracovných podmienok a odmeny za vykona-

nú prácu smerom k zamestnancom nie je optimálna, ba dokonca mnohokrát dochádza k ich 

zámernému a vedomému porušovaniu, čo sa zákonite premieta aj do sociálnej oblasti vo for-

me neplatenia odvodov do Sociálnej poisťovne. 

V tejto súvislosti prijatie zmeny takéhoto charakteru možno považovať za neuvážené 

a viac ako diskutabilné z dôvodu mimoriadneho významu pracovného práva tvoriaceho bez-

prostrednú súčasť hospodárskeho poriadku formujúceho zároveň rozvoj sociálnej bezpečnosti 

našich občanov v pozícii zamestnancov. 

 

V. K ustanoveniu  § 29a ZP – prechod práv a povinností  

z pracovnoprávnych vzťahov 

 

 V súlade so smernicou Rady 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov tý-

kajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, podnikateľských činností 

alebo časti podnikov, alebo podnikateľských činností sa po novom upravuje prípad, keď sa 

prevodom podniku zásadne menia pracovné podmienky zamestnanca a zamestnanec s touto 

zmenou nesúhlasí. V zmysle smernice musí byť skončenie pracovného pomeru zo strany za-

mestnávateľa. Organizačná zmena spôsobená zo strany zamestnávateľského subjektu má za 

následok s tým súvisiace zmeny v pracovnej zmluve a následne aj z toho dôvodu skončenie 

pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Pod pojmom „zásadné zmeny“  sa podľa roz-

hodnutí Súdneho dvora rozumejú všetky zmeny týkajúce sa pracovnej zmluvy alebo zmeny 

vyplývajúce z kolektívnych zmlúv.  

 Novela zaviedla „fikciu“ skončenia pracovného pomeru dohodou z dôvodov podľa § 

63 ods. 1 písm. b) ZP ku dňu prevodu, pričom určila aj presný dátum skončenia pracovného 

pomeru dohodu, a to ku dňu prevodu. Zároveň v tomto prípade zamestnancovi patrí odstupné 

podľa § 76 ZP. 

                                                 
1
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2006, s. 238. 
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 Fikciu by pracovné právo nemalo používať vôbec. Pojem „fikcia“ znamená „umelo 

vytvorenú predstavu, výmysel, zdanie, klam“.
2
 Vo svojej podstate fingovaná skutočnosť nee-

xistuje, avšak aj napriek tomu sa na ňu prihliada, akoby existovala. Pri fikcii ide vlastne 

o skutočnosť, ktorá nezodpovedá realite a z toho dôvodu je logické, že sa dôkaz opaku nepri-

púšťa. V tejto súvislosti je otázne, či nejde aj o retroaktivitu, prípadne aretroaktivitu. 

 

VI. K ustanoveniu § 87a ZP – konto pracovného času 

 

Od 1.septembra 2011 sa zaviedol nový spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracov-

ného času bez ohľadu na povahu práce alebo podmienky prevádzky zamestnávateľských sub-

jektov nazvaný pojmom „konto pracovného času“. V podstate ide o novú formu nerovno-

merného rozvrhnutia pracovného času, ktorá umožňuje akumulovať plusové, ako aj mínusové 

hodiny v určitej referenčnej dobe.  

 Zamestnávateľ pri realizácii tohto nového inštitútu má možnosť rozvrhnúť pracovný 

čas troma spôsobmi, a to tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac 

hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas, v prípade menšej potreby práce za-

mestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas, alebo prá-

cu nebude vykonávať vôbec.  

V zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 ZP ustanoveným týždenným pracovným časom sa 

rozumie časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prá-

cu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Pracovný čas zamestnanca vo všeobec-

nosti je najviac 40 hodín týždenne, pričom zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý 

tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má 

pracovný čas najviac 38 a trištvrte hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej 

prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, má pracovný čas najviac 37 a pol hodiny týždenne 

(§ 85 ods. 5 ZP). Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcino-

génom pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva 

činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom 

ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni, je najviac 33 a pol 

hodiny týždenne (§ 85 ods. 6 ZP). Z uvedeného vyplýva, že od 1. septembra 2011 sa z okruhu 

zamestnancov s ustanoveným týždenným pracovným časom najviac 33 a pol hodiny vylúčili 

zamestnanci jadrových elektrárni. Týždenný pracovný čas mladistvého zamestnanca mladšie-

ho ako 16 rokov je naďalej najviac 30 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamest-

návateľov, a mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov najviac 37 a pol hodiny týž-

denne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Pracovný čas mladistvého zamestnanca 

nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín (§ 85 ods. 7 ZP). 

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že priemerný týždenný pracovný čas nesmie v dobe 

najviac 12 mesiacov po sebe nasledujúcich presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas.  

Za výkon práce v príslušnom týždni sa považuje čas, ktorý zodpovedá ustanovenému 

týždennému pracovnému času zamestnanca (§ 87a ods. 6 ZP).  

Za prácu nadčas pri uplatnení konta pracovného času sa považuje práca vykonávaná 

nad ustanovený týždenný pracovný čas a mimo rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich 

z konta pracovného času. Ak sa konto pracovného času uplatňuje v prípade zamestnanca 

s kratším pracovným časom, vychádza sa z kratšieho pracovného času (§ 87a ods. 7 a 8 ZP). 

Pri využívaní konta pracovného času zamestnávateľ je povinný v zmysle ustanovenia § 

90 ods. 4 ZP začiatok a koniec pracovného času, ako aj rozvrh pracovných zmien určiť po 

dohode so zástupcami zamestnancov a písomne to oznámiť na mieste zamestnávateľa, ktoré je 

zamestnancovi prístupné, a taktiež v zmysle § 90 ods. 9 ZP zamestnávateľ má povinnosť 

                                                 
2
 Ivanová-Šalingová, M.: Malý slovník cudzích slov. Bratislava : SPN, 1972, s. 190-191.  
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oznámiť rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou 

najmenej  na týždeň. 

Konto pracovného času môže zamestnávateľ zaviesť len po dohode so zástupcami za-

mestnancov, pričom dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná a nemožno 

ju nahradiť iba rozhodnutím zamestnávateľa. 

V prípade zavedenia konta pracovného času so zamestnancami uvedenými v ustano-

vení  § 87 ods. 3 ZP, t. j.:  

       a) so zamestnancom so zdravotným postihnutím – ktorý je uznaný za invalidného podľa 

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, t. j. ak pre dlho-

dobo nepriaznivý zdravotný stav (ktorým sa rozumie stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako je-

den rok) má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (t. j. najmenej, 

resp. aspoň o 41 %) v porovnaní so zdravou osobou, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží 

rozhodnutie o invalidnom dôchodku, pričom nie je rozhodujúce, či invalidný dôchodok mu 

bol priznaný alebo zamietnutý, pretože rozhodujúcou skutočnosťou je uznanie za invalidného 

(pre vznik nároku na invalidný dôchodok sa vyžaduje počet rokov dôchodkového poistenia 

a v prípade, ak zákonom stanovený počet rokov dôchodkového poistenia zamestnanec nespĺ-

ňa, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikne ani napriek skutočnosti, že bol uznaný za in-

validného – pozri § 70 až 72 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov),  

       b) so zamestnankyňou – tehotnou ženou – t. j. zamestnankyňou, ktorá svojho zamestnáva-

teľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie (§ 40 ods. 6 

ZP),   

       c) zamestnancom – ženou alebo mužom, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky,  

       d) osamelým zamestnancom, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov – pričom 

za osamelého zamestnanca sa považuje zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený 

alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena a taktiež aj osamelý muž 

alebo žena z iných vážnych dôvodov (§ 40 ods. 1 a 2 ZP), napr. manželka je dlhodobo 

v ústavnej starostlivosti, alebo manžel je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,  

prípadne na vojenskej misii v zahraničí atď. 

       sa okrem dohody so zástupcami zamestnancov vyžaduje aj dohoda s týmito zamestnan-

cami. 

Pri uplatňovaní konta pracovného času ustanovenie § 87a ods. 3 ZP zamestnávateľovi 

ukladá  evidenčnú povinnosť spočívajúcu vo vedení troch účtov, a to: a) účet pracovného ča-

su, na ktorom sa eviduje skutočne odpracovaný čas zamestnanca v jednotlivých dňoch a týž-

dňoch, b) účet vyplatenej mzdy, na ktorom sa eviduje skutočne vyplatená mzda za dobu podľa 

§ 129 ZP, t. j. vo všeobecnosti je mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do 

konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej 

zmluve nedohodlo inak, c) rozdielový účet, na ktorom sa eviduje rozdiel medzi ustanoveným 

týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca a rozdiel medzi 

skutočne vyplatenou mzdou a mzdou, na ktorú by mal zamestnanec právo za skutočne odpra-

covaný čas. 

 V zmysle ustanovenia § 87a ods. 4 ZP zamestnávateľ má povinnosť vyplatiť zamest-

nancovi mzdu, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca. 

Znamená to, že ide o výplatu mzdy, ktorá nekorešponduje s výkyvmi v práci, t. j. nereaguje na 

viac alebo menej hodín. V priebehu 12 mesiacov však musí zamestnávateľ konto pracovného 

času vyrovnať. 

 Len vo výnimočných prípadoch je potrebné riešiť otázku odpracovaného času, t. j. 

viac hodín ako sa zaplatilo alebo menej hodín ako sa zaplatilo.  
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 V prípade, ak bola do skončenia pracovného pomeru vyplatená nižšia mzda, ako by 

zamestnancovi patrila podľa účtu pracovného času, zamestnávateľ má povinnosť zamestnan-

covi zvyšnú časť mzdy doplatiť, pričom ustanovenie § 129 ods. 3 ZP sa použije primerane. 

Z uvedeného vyplýva, že ak v čase skončenia pracovného pomeru bez zreteľa na skutočnosť, 

zo strany koho sa pracovný pomer skončil, t. j. či zo strany zamestnanca alebo zo strany za-

mestnávateľa, zamestnanec vykonal väčší rozsah práce, než za aký mu bola poskytnutá mzda, 

zamestnanec má právo na doplatenie rozdielu splatného za mesačné obdobie v deň skončenia 

pracovného pomeru, ak sa so zamestnávateľom zamestnanec nedohodol inak, najneskôr však 

v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. 

 V prípade opačnej situácie, a to ak v čase skončenia pracovného pomeru zamestnanec 

vykonal menší rozsah práce, než za aký mu bola poskytnutá mzda, t. j. zamestnávateľ vyplatil 

zamestnancovi viac ako zamestnanec odpracoval, postupuje sa podľa ustanovenia § 87a ods. 5 

ZP.  

Ak sa pracovný pomer skončil a zamestnanec neodpracoval  rozsah pracovného času, 

ktorý pripadá na dobu, v ktorej sa konto pracovného času uplatňuje, zamestnávateľ môže 

uplatniť právo na vrátenie vyplatenej mzdy len súdnou cestou a len vtedy, ak sa pracovný 

pomer so zamestnancom skončil: A) pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh podľa § 63 

ods. 1 písm. d) – t. j. ak zamestnanec – 1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi pred-

pismi na výkon dohodnutej  práce; 2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 – t. j. ide 

o voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania funkcie štatutárneho orgánu alebo 

funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho  orgánu; 3. nespĺňa 

bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené osobit-

ným  predpisom alebo zamestnávateľom vo vnútornom predpise; 4. neuspokojivo plní pra-

covné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných dvoch mesiacoch písomne vyzval na odstráne-

nie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase  neodstránil, B) z dôvodov, pre ktoré 

zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie  

pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP –  avšak  pre menej závažné porušenie 

pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, len ak bol v posledných šiestich 

mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť 

výpovede, C) z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 ZP – t. j. 

zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak zamest-

nanec – 1. bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin; 2. porušil závažne pracovnú 

disciplínu. Uvedené právo na súde môže zamestnávateľ uplatniť najneskôr v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa, keď sa pracovný pomer skončil.  

 

VII. K ustanoveniu § 142a ZP – tzv. flexikonto 
 

 V zmysle novej právnej úpravy ustanovenej v § 142a ZP (na rozdiel od doterajšej 

právnej úpravy ustanovenej v § 252c ZP, ktorá platí iba na prechodné obdobie – od 1. marca 

2009 do 31.decembra 2012), zamestnávatelia, ktorí majú vážne prevádzkové dôvody, pre kto-

ré nemôžu zamestnancom prideľovať prácu, majú trvalú možnosť poskytnúť zamestnancom  

pracovné voľno, ktoré sú zamestnanci povinní po pominutí prekážky na strane zamestnávate-

ľov odpracovať, a za ktoré sa im poskytla mzda. Ide o tzv. flexikonto. Obdobie, v ktorom je 

zamestnanec povinný odpracovať pracovné voľno, za ktoré sa mu poskytla mzda, je najviac 

12 mesiacov odo dňa, keď sa pracovné voľno poskytlo. V prípade vážnych prevádzkových 

dôvodov na strane zamestnávateľa sa od 1. januára 2012 ustanovila možnosť zaviesť tzv. fle-

xikonto po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, avšak nielen s odborovou organizáciou, 

ale aj so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. Z uvedeného vyplýva, 

že nie je potrebná dohoda so zástupcami zamestnancov ani so samotným zamestnancom 

a stačí iba prerokovanie. 
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 Na začiatku obdobia, v ktorom sa použije flexikonto, je odpracovaných hodín menej, 

ako je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca. Zamestnancovi sa za čas pracovného 

voľna poskytne mzda najmenej vo výške základnej zložky mzdy podľa § 119 ods. 3 ZP. Výš-

ka mzdy je vecou dohody, pri ktorej sa musí rešpektovať spodná hranica, t. j. zamestnancovi 

musí byť poskytnutá mzda najmenej vo výške základnej zložky mzdy. Čas pracovného voľna 

poskytnutého zamestnancovi v zmysle § 142a ods. 2 ZP sa považuje za výkon práce.  

 Maximálny rozsah pracovného voľna, ktorý môže zamestnávateľ zamestnancovi po-

skytnúť, nie je ustanovený. Ide o záležitosť zmluvných strán, na aký časový úsek (t. j. dni, 

hodiny) si dohodnú poskytnutie pracovného voľna so mzdou pre zamestnanca, ktorý nemôže 

z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu.  

 Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného voľna poskytnutého pri prekáž-

ke, za ktoré bola poskytnutá mzda, a taktiež aj evidenciu pracovného času, v ktorom si za-

mestnanec nadpracúva pracovné voľno tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového 

úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.  

 V prípade, ak pominie prekážka v práci na strane zamestnávateľa, t. j. zamestnávateľ  

bude mať opäť pre zamestnanca prácu, ktorú mu bude prideľovať, zamestnanec je povinný 

dodatočne odpracovať poskytnuté pracovné voľno bez nároku na mzdu, ktorá mu už bola po-

skytnutá, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom nedohod-

ne na priaznivejšej úprave pre zamestnanca. To však neplatí o rozdiele v mzde v súvislosti 

s výkonom práce, za ktorý by patrila vyššia základná zložka mzdy, pretože sa musí priznať 

rozdiel v mzde.  

 Čas odpracovania pracovného voľna sa nepovažuje za výkon práce, a ak čas poskytnu-

tého pracovného voľna sa odpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas, 

nejde o prácu nadčas. 

 V prípade, ak zamestnanec neodpracuje poskytnuté pracovné voľno a poskytnutú 

mzdu [pretože  pracovný pomer sa skončil: A) v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) ZP – 

vo všeobecnosti pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pretože zamestnanec – 1. nespĺňa 

predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej  práce; 2. prestal spĺňať 

požiadavky podľa § 42 ods. 2 – t. j. ide o voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykoná-

vania funkcie štatutárneho orgánu alebo funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej 

pôsobnosti štatutárneho  orgánu; 3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na 

riadny výkon dohodnutej práce určené osobitným  predpisom alebo  zamestnávateľom vo 

vnútornom predpise; 4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných 

dvoch mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primera-

nom čase  neodstránil, alebo B) v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) ZP – t. j. z dôvodov, 

pre ktoré zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné 

porušenie pracovnej disciplíny, alebo C) v zmysle ustanovenia § 67 ZP –  t. j. výpoveďou 

zamestnanca z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, D) v zmysle ustanovenia § 

68 ods. 1 ZP – t. j. z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru vo výnimočných prí-

padoch, a to iba vtedy, ak zamestnanec – 1. bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný 

čin; 2. porušil závažne pracovnú disciplínu], zamestnávateľ má právo na vrátenie poskytnutej 

mzdy podľa § 142a ods. 1 ZP, ktorá zodpovedá nesplnenému záväzku. Toto právo môže za-

mestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa pracovný 

pomer skončil. Ide o obdobný postup ako pri práve zamestnanca dovolať sa na súde neplat-

nosti skončenia pracovného pomeru v zmysle ustanovenia § 77 ZP. 

 

VIII. K ustanoveniu § 79 ods. 2 ZP 
 

Nároky zamestnanca z neplatného skončenia pracovného pomeru obsiahnuté v ustano-

vení § 79 ZP sa vzťahujú iba na prípady skončenia pracovného pomeru výpoveďou, dohodou, 
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okamžitým skončením a skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Základným pred-

pokladom uplatnenia nároku z neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestná-

vateľa je oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamest-

nával. V takom prípade pracovný pomer zamestnanca trvá aj naďalej a zamestnávateľovi 

vzniká povinnosť poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku 

odo dňa, keď zamestnávateľovi oznámil, že trvá na ďalšom zamestnávaní, a to až do času, 

keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci, alebo ak súd rozhodne o skončení pracov-

ného pomeru. 

 V zmysle platnej a účinnej právnej úpravy do 31. augusta 2011 dispozitívneho charak-

teru v prípade, ak celkový čas, za ktorý sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, pre-

sahoval 12 mesiacov, súd mohol len na základe žiadosti zamestnávateľa jeho povinnosť na-

hradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za-

mestnancovi vôbec nepriznať. Z uvedeného je zrejmé, že súdy do 31. augusta 2011 museli 

priznávať náhradu mzdy minimálne v rozsahu 12 mesiacov, avšak súdy nemali povinnosť 

znižovať alebo dokonca nepriznávať  náhradu mzdy presahujúcu 12 mesiacov. V prípade, ak 

rozhodli o znížení, resp. nepriznaní náhrady mzdy presahujúcej 12 mesiacov, mohli tak urobiť 

len na základe žiadosti zamestnávateľa  a svoje rozhodnutie museli vecne odôvodniť. Pri svo-

jom rozhodovaní súdy prihliadali na viacero skutočností, najmä na to, či zamestnanec bol 

v tom čase zamestnaný u iného zamestnávateľa, akú prácu vykonával, t. j. či zodpovedala 

jeho kvalifikácii, či pracoval nadčas alebo s mimoriadnym vypätím síl atď., ako aj aký záro-

bok dosahoval, alebo z akého dôvodu sa do pracovného života nezapojil.
3
   

 Nová právna úprava účinná od 1. septembra 2011 nadobudla kogentný charakter a 

v prípade, ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, pre-

sahuje deväť mesiacov, znižuje túto náhradu taxatívne iba na 9 mesiacov (t. j. ex offo). 

Z uvedeného je zrejmé, že súdy z úradnej moci od 1. septembra 2011 majú povinnosť obme-

dzovať náhradu mzdy aj bez podania žiadosti zamestnávateľa. Jednoznačne ide o zvýhodnenie 

zamestnávateľských subjektov a zníženie, ba dokonca likvidáciu ochrannej funkcie pracovné-

ho práva, prostredníctvom ktorej sa realizuje sociálny rozmer Slovenskej republiky, ktorej 

hospodárstvo v zmysle čl. 55 Ústavy Slovenskej republiky je založené na  trhovej ekonomike, 

avšak rešpektujúc ekologické a sociálne princípy. Uvedeným ustanovením sa jednoznačne 

popierajú zákonné záujmy zamestnancov, čo sa zákonite prejaví aj v hospodárstve Slovenskej 

republiky z dôvodu, že sa zníži kúpyschopnosť obyvateľstva a vzhľadom na to dôjde k ešte 

väčšiemu spomaleniu, resp. zastaveniu, ekonomického rozvoja, ktoré je typickým znakom 

dnešnej doby vzhľadom na prebiehajúcu globálnu krízu celosvetového charakteru. Týmto 

ustanovením došlo k absolútnemu posilneniu pozície zamestnávateľských subjektov najmä 

z dôvodu zníženia ich zodpovednosti za protiprávne konanie v prípadoch skončenia pracov-

ného pomeru neplatným spôsobom. 

 

IX. K ustanoveniu § 97 ods. 10, 12 a 13 ZP – práca nadčas 

 

 Podľa platnej právnej úpravy do 31. augusta 2011 zamestnávateľ mohol z vážnych 

dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas nad hranicu 150 hodín v kalendár-

nom roku najviac v rozsahu 250 hodín, t. j. ak už zamestnanec odpracoval 150 hodín nadča-

sovej práce, bol oprávnený výkon ďalšej nadčasovej práce odmietnuť.   

 Nová právna úprava zavádza nové pravidlá upravujúce prácu nadčas. Celkový rozsah 

práce nadčas zamestnanca od 1. septembra 2011 môže byť najviac 400 hodín a rozsah práce 

vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatu-

tárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý súhlasil s výkonom práce podľa § 85a ods. 1 

                                                 
3
 Barancová, H. : Zákonník práce. Komentár. Bratislava : Sprint, 2011, s. 237 (judikát V 7/1958). 
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ZP, t. j. ktorého priemerný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 

hodín týždenne, je najviac 550 hodín. V zmysle novej právnej úpravy je možné dohodnúť 

vyšší rozsah nadčasových hodín s vedúcimi zamestnancami v dvoch riadiacich líniách, a to 

s vedúcimi zamestnancami, ktorí patria do priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu 

a v druhej línii s vedúcimi zamestnancami, ktorých riadia vedúci zamestnanci priamo podria-

dení štatutárnemu orgánu (ods. 10). 

 Nová právna úprava umožňuje dohodnúť v kolektívnej zmluve zmenu maximálneho 

rozsahu prípustnej práce nadčas, ktorú môže zamestnávateľ nariadiť. Podľa právnej úpravy 

účinnej do 31. augusta 2011 bolo možné zamestnancovi nariadiť najviac 150 hodín práce 

nadčas a 250 hodín práce nadčas bolo možné dohodnúť. Nová právna úprava umožňuje za-

mestnávateľovi nariadiť zamestnancovi nadčasovú prácu až do rozsahu najviac 250 hodín. 

V tomto rozsahu môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas len vtedy, ak táto možnosť sa 

dohodla v kolektívnej zmluve. Zároveň sa umožňuje v kolektívnej zmluve stanoviť rámec pre 

maximálny rozsah práce nadčas v prípade zamestnanca pracujúceho na kratší pracovný čas, 

avšak pod podmienkou, že priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nad-

čas nesmie prekročiť 48 hodín týždenne (ods. 12). 

 Po novom sa upravuje výnimka pre prácu nadčas zamestnancov vykonávajúcich zdra-

votnícke povolania podľa osobitného predpisu a ktorí dovŕšili 50 rokov veku. Práca nadčas 

v prípade týchto zamestnancov, ktorých sa to týka, je prípustná iba po dohode s týmito za-

mestnancami. Okruh ktorých zamestnancov sa uvedená právna úprava týka, vymedzujú zdra-

votnícke predpisy. Vzhľadom na uvedenú právnu úpravu je otázne, či nedošlo k porušeniu čl. 

12 ods. 1 a 2 Ústavy SR, a to rovnosti v právach i pred zákonom z dôvodu zvýhodňovania 

okruhu zdravotníckych zamestnancov a znevýhodnenia, resp. dokonca poškodenia, ostatných 

zamestnancov v hospodárstve Slovenskej republiky. 

 

X. K ustanoveniu § 98 ZP – nočná práca v spojení s § 90 ods. 7 ZP (nočná zmena) 

 a s § 123 ZP (mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu) 

 

 Podľa nového a účinného znenia § 98 ZP nočná práca je vykonávaná v čase medzi 22. 

hodinou a 5. hodinou. K uvedenej zmene došlo „vraj“ v súlade so smernicou Európskeho par-

lamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracov-

ného času na základe priamej požiadavky zamestnávateľských subjektov.  

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že definícia nočnej zmeny sa nezmenila. Naďalej 

v zmysle § 90 ods. 7 ZP sa za rannú zmenu považuje pracovná zmena, ktorej prevažná časť 

spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou, odpoludňajšou zmenou je pracovná zmena, 

ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou a nočná zmena je zmena, 

v ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Z uvedeného vyplýva, 

že to, či sa zmena, v ktorej zamestnanec pracuje, považuje za zmenu rannú, odpoludňajšiu 

alebo nočnú nezávisí od toho, v ktorej hodine daná zmena začína alebo končí, ale rozhodujú-

cou skutočnosťou je to, či zamestnanec odpracuje prevažnú časť danej zmeny v čase medzi 6. 

hodinou a 14. hodinou, kedy ide o rannú zmenu, alebo v čase medzi 14. hodinou a 22. hodi-

nou, kedy ide o odpoludňajšiu zmenu, alebo v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou, kedy ide 

o nočnú zmenu.  

Nejasnosti sa týkajú najčastejšie toho, do ktorej zmeny patrí čas medzi 5. hodinou a  6. 

hodinou. Tento čas patrí do tej zmeny, v ktorej zamestnanec odpracuje prevažnú časť. Naprí-

klad ak sa pracovná zmena zamestnanca začína o 20. hod. a končí o 8. hod., prevažná časť 

zmeny spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Vzhľadom na to, ide o nočnú zmenu. 

V prípade, ak sa pracovná zmena začína o 5. hod. a končí o 13. hod., prevažná časť zmeny 

spadá do času medzi 6. hod. a 14. hodinou, takže ide o rannú zmenu a v takom prípade čas 

medzi 5. hod. a 6. hod. nepatrí do rannej zmeny.  
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V súvislosti s novelizáciou uvedeného ustanovenia § 98 ods. 1 ZP treba zdôrazniť, že 

novelizácia nemá vplyv na definíciu nočnej zmeny v spomínanom ustanovení § 90 ods. 7 ZP, 

ale má bezprostredný vplyv na poskytovanie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu v zmysle 

ustanovenia § 123 ZP, pretože  podľa ods. 1 tohto ustanovenia zamestnancovi patrí za nočnú 

prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 

20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej 

mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) – od 1. januára 

2011 v znení nariadenia vlády SR č. 408/2010 Z. z. a od 1. januára 2012 v znení nariadenia 

vlády SR č. 343/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012.  

Minimálna výška mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu v roku 2011 predstavovala 

20 % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej zákonom o minimálnej mzde na prí-

slušný kalendárny rok pre 40-hodinový týždenný pracovný čas, t. j. od 1. septembra 2011 

výška hodinovej minimálnej mzdy bola 1,822 eur, čo predstavovalo 0,3644 eur za každú ho-

dinu nočnej práce a od 1. januára 2012 z dôvodu, že výška hodinovej minimálnej mzdy je 

1,880 eur, za každú hodinu nočnej práce minimálna výška mzdového zvýhodnenia predstavu-

je 0,376 eur. Vzhľadom na to, že ide o minimálnu (spodnú) hranicu, môže zamestnávateľ 

v pracovnej alebo kolektívnej zmluve dohodnúť toto mzdové zvýhodnenie aj vyššou sumou. 

Zároveň je potrebné upozorniť aj na zaokrúhľovanie na najbližší eurocent, t. j. nie je možné 

uplatňovať matematické zaokrúhlenie. Z toho dôvodu sa suma 0,3644 eur zaokrúhľovala na 

0,37 eur a suma 0,376 eur sa zaokrúhľuje na 0,38 eur.  

Vzhľadom na nové vymedzenie nočnej práce, ktorou sa od 1. septembra 2011 rozumie 

práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 5. hodinou, dochádza k zníženiu mzdového zvý-

hodnenia zamestnancov za nočnú prácu, čo má za následok reálne zníženie mzdy zamestnan-

cov a na druhej strane úsporu finančných prostriedkov zamestnávateľských subjektov, resp. 

zvýšenie ich ziskov. Znamená to, že ak zamestnanec odpracuje napr. nočnú zmenu v čase od 

22. hodiny do 6. hodiny, dostane mzdu za 7,5 odpracovaných hodín (čas prestávky v práci sa 

vylučuje), avšak mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu dostane iba za 6,5 hodiny.  

Taktiež je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v kolektívnej zmluve nie je možné de-

finovať nočnú prácu inak, ako je taxatívne vymedzená definícia v ZP. V prípade, ak by 

v kolektívnej zmluve došlo k vymedzeniu nočnej práce odchylne od ustanovenia § 98 ods. 1 

ZP,  kolektívna zmluva by bola v tej časti neplatná. V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť 

iba to, že zamestnávateľ bude zamestnancom poskytovať mzdové zvýhodnenie za prácu 

v čase od 5. hodiny do 6. hodiny, aj keď tento čas nie je nočnou prácou, avšak takéto mzdové 

zvýhodnenie v žiadnom prípade nie je možné považovať za mzdové zvýhodnenie za nočnú 

prácu.   

 

XI. K ustanoveniu § 41 ods. 6 písm. d) ZP – predzmluvné vzťahy  

a odborová príslušnosť 

 

 Novelou došlo k vypusteniu zákazu zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmlu-

vy zisťovať informácie o odborovej príslušnosti fyzickej osoby uchádzajúcej sa o prácu. Na-

ďalej však zostal zákaz zisťovania politickej a náboženskej príslušnosti. Vzhľadom na to sa 

zdá, že zamestnávateľ od 1. septembra 2011 môže požadovať od uchádzačov o prácu  infor-

mácie, či sú alebo nie sú odborovo organizovaní. Avšak opak je pravdou.  Ide o prejav  nedos-

tatočnej a nedôslednej legislatívnej činnosti samotného zákonodarcu, ktorý nerešpektuje us-

tanovenie nielen čl. 1 Základných zásad ZP, v ktorom je zakotvený zákaz diskriminácie v pra-

covnoprávnych vzťahoch smerujúci k zabezpečeniu rovnosti subjektov pracovného práva 

napr. vo veci práva na prácu, práva na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a ochra-

ny pred nezamestnanosťou, ale ani ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov.  
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V zmysle čl. 1 ZP uvedené práva patria bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo 

nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej 

orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného 

postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, 

odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo et-

nickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaob-

chádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní atď.
4
  

Informácie o odborovej príslušnosti bezprostredne nesúvisia s výkonom práce v za-

mestnaní, avšak v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení ne-

skorších predpisov možno tieto informácie zaradiť medzi tzv. osobitné kategórie osobných 

údajov. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 cit. zákona medzi osobitné kategórie osobných úda-

jov patria také, ktoré odhaľujú „rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú 

vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo hnutiach, v odborových organi-

záciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života.“ Spracovanie takýchto osobných 

údajov je zakázané s výnimkou, ak osoba k tomu udelila písomný súhlas, alebo spracovanie 

vyžadujú osobitné zákony s vymedzením účelu spracovania.
5
 Avšak ZP, ani iný pracovno-

právny predpis nikde taxatívne nevymedzujú povinnosť spracovávať osobitné kategórie osob-

ných údajov, ktorými sú politická a náboženská príslušnosť alebo odborová príslušnosť.  

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v súlade s čl. 1 Základných zásad, ako 

aj s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov naďalej platí zákaz zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy zisťovať 

informácie o odborovej príslušnosti, a ak by k takémuto konaniu zo strany zamestnávateľské-

ho subjektu predsa len došlo, naplnila by sa skutková podstata nepriamej diskriminácie pri 

prijímaní do zamestnania, pretože z tohto dôvodu je obsiahnutý zákaz diskriminácie zamest-

nanca aj v zmysle ustanovenia § 13 ZP. 

  

XII. Záver 

 

 Spracované niektoré sporné ustanovenia 22. novely Zákonníka práce sú len čiastko-

vým príkladom (ne)riešenia večného konfliktu medzi prácou a kapitálom, ktorý ovplyvnil aj 

vznik samotného pracovného práva s cieľom zlepšiť a uľahčiť situáciu  zamestnancov. Zdá sa, 

akoby sa zabúdalo, že autormi myšlienok zrodu pracovného zákonodarstva (ako aj sociálneho 

zákonodarstva – O. v. Bismarck) boli samotní (osvietení) zamestnávatelia, uvedomujúc si 

sociálny rozmer pracovného práva zabezpečujúci efektívny ekonomický rozvoj.  

 V Slovenskej republike sme posledných dvadsať rokov svedkami ustavičnej liberali-

zácie pracovnoprávnych vzťahov a znižovania sociálnej ochrany zamestnancov. Aj posledná 

no-vela je dôkazom víťazstva kapitálu nad prácou.  

Avšak za indikátor životnej úrovne, sociálnej kvality života sa už nepovažuje hrubý 

domáci produkt (ďalej len „HDP“), ale miera sociálnej rovnosti v spoločnosti. Nie každý 

profituje z rastu HDP a v rovnejších spoločnostiach ľudia žijú lepšie, nie sú tak chudobní, 

a bohatší menej trpia psychickými problémami (Fintan Farell – šéf Európskej siete boja proti 

chudobe – Eurostat). K vybudovaniu tzv. európskeho sociálneho modelu typického pre kraji-

ny Európskej únie, založenom na prosperujúcej politickej demokracii možno dospieť iba vy-

rovnaným hospodárskym a sociálnym rozvojom bez polarizácie spoločnosti.  

 A možno práve dnes ako nikdy predtým demokratický európsky sociálny model zalo-

žený na spojení sociálnych a hospodárskych práv s ekonomickým a sociálnym rozvojom, t. j. 

s kvalitou života pre každého jedinca, ku ktorému sa po roku 1989 prihlásila aj Slovenská 

                                                 
4
 Článok 1 Základných zásad ZP. 

5
 Paragraf 8 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
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republika, nadobúda celosvetový význam. Zdá sa však, akoby sme si to v Slovenskej republi-

ke neuvedomovali.  

Závažným problémom v Slovenskej republike je absencia hospodárskej (i sociálnej) 

doktríny, ktorou sa rozumie široká koncepcia sociálnej politiky štátu založená na modernom 

vnímaní nescudziteľných ľudských práv, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, humanizmu a bola 

by výsledkom celospoločenského konsenzu. Záverom možno iba konštatovať, že sociálna 

politika štátu (zahŕňajúcu politiku zamestnanosti, politiku zdravotníctva, školstva, bývania, 

sociálneho zabezpečenia) v období transformácie musí prejsť veľkými zmenami, avšak tak 

spoločnosť, ako aj štát si musia uvedomiť, aké sú ich sociálne funkcie, ciele, a aký účel má 

sociálna politika a najmä politika zamestnanosti  sledovať. 

 Čas je poctivec (Konfucius) a zdá sa, že už najbližšia doba ukáže, aké hodnoty globál-

nej etiky zvíťazia nielen na Slovensku, ale v celom dnešnom globalizovanom svete. Bude to 

európsky sociálny model s princípmi trhovej ekonomiky so sociálno-ekologickou orientáciou 

a princípmi právneho a demokratického štátu, alebo zvíťazí odľudštený kapitalizmus s čisto 

trhovou ekonomikou bez akejkoľvek sociálnej dimenzie, typický v súčasnosti pre väčšinu tzv. 

rozvojových krajín sveta s viac ako 5,5 miliardami ľudí? Bude to ľudská dôstojnosť, solidari-

ta, subsidiarita, úcta k základným ľudským právam pre všetkých, etika, dobrovoľná stried-

mosť, obmedzovanie (pseudo)spotreby a podriadenie sa ekonomiky sociálne spravodlivej po-

litike alebo naďalej „totalita“ mamonu, peňazí, bezbrehého ekonomického rastu s nekontro-

lovateľnými ziskami, „totalita“ konzumu, (pseudo)úspešnosti, individualizmu a egoizmu, tzv. 

(pseudo)sloboda, ktorá zničí nakoniec samu seba?! O tejto skutočnosti rozhoduje v určitej 

miere v podstate každý z nás.  
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Summary 
 

 The author´s scientific research in the processed article is focused on the last „major“ 

amendment of the Labour Code (Law no. 257/2011 Coll. with the effeciency from 1st Sep-

tember 2011), specifically on the area of working time legislation, basic principles of the La-

bour Code, overtime work, pre-contractual relations etc. A particular benefit of the paper is 
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several de lege lata and de lege ferenda considerations, which present number of legislative 

proposals (recommendations) to amend the labour legislation toward the future. 
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Vybrané základné zásady Zákonníka práce 

(analýza obsahu v širších súvislostiach) 

 
Mgr. Lucia Maderová 

 

I. Rámcová charakteristika 

 

 Skôr, ako pristúpime ku konkrétnemu abstrahovaniu a definovaniu jednotlivých zá-

kladných zásad Zákonníka práce, je nutné priblíženie pojmu „právnej zásady“ ako takej. Ná-

zorovo sa môžeme prikláňať k následnej konštatácii, resp. stanovisku: „V najvšeobecnejšom 

zmysle slova môžeme základné zásady právneho odvetvia charakterizovať ako základné 

právne myšlienky vyjadrujúce podstatu určitého právneho odvetvia, jeho základnú charakte-

ristiku a osobitosti v porovnaní s inými právnymi odvetviami.“
1
 Na druhej strane napr. podľa 

Kurila pojem „základné zásady“ možno vnímať ako osobitnú akcentáciu špecifických znakov 

pracovného práva v porovnaní s inými právnymi odvetviami, ktoré formulujú všeobecné pra-

vidlá a hodnoty tohto právneho odvetvia, a to aj smerom pro futuro.
2
  

Názory autorov na pojem „právna zásada“ sa v zmysle uvedeného mierne rozchádzajú. 

Do značnej miery súhlasíme s uvedeným, avšak dovolíme si položiť niekoľko otázok, ktoré 

by mohli viesť k vážnejšiemu zamysleniu. Je nám v dostatočnej miere zrejmé čo rozumieme 

pod pojmom „právna zásada“ a čo pod pojmom „právny princíp“? Aký je rozdiel medzi práv-

nym princípom a samotnou zásadou? Vieme s presnosťou stanoviť pomyselnú hranicu medzi 

oboma právnymi inštitútmi – pojmami?  

Právne princípy verzus základné zásady sú imanentnou súčasťou nielen filozofických 

rozpráv, ale aj vymedzení konkrétnych teórií v oblasti právnej vedy. „Téma právnych princí-

pov má pre teoretika práva i pre právneho filozofa zvláštnu príťažlivosť, lebo znamená pokus 

presiahnuť hranice toho, čo je v normatívnom texte výslovne vyjadrené k jeho implicitnému 

obsahu a snáď i do toho neurčitého priestoru extra leges intra ius.“
3
  

           Zástancovia i odporcovia právnych princípov a základných zásad preukazujú a zároveň 

sústavne proklamujú viacero názorov. Prvá skupina ohraničuje právne princípy i základné 

zásady, druhá sa viac prikláňa k názoru, že oba pojmy sú vlastne synonymá. Bez hlbšej analý-

zy oboch inštitútov nemôžeme zaujať jednoznačné stanovisko. Domnievame sa, že v jednotli-

vostiach predsa len existuje rozdiel, preto sa prikláňame k záverom, v zmysle ktorých „Zása-

du je možné opísať ako všeobecné pravidlo existujúce osobitne vo všetkých odvetviach práva, 

s ktorým musia byť v súlade normatívne a individuálne právne akty a všetky právne úkony 

uskutočnené na jeho základe, ako aj právne vzťahy vznikajúce v jeho medziach. Z hľadiska 

zaužívanej praxe možno stotožniť právne princípy so všeobecnými právnymi zásadami, ktoré 

sa vzťahujú na celý právny systém, a právnymi zásadami označiť vedúce pravidlá určitej ob-

lasti práva alebo právneho odvetvia (zásady súkromného práva).“
4
 

Vychádzajúc z tvrdenia, že pojem princíp je širší než pojem zásada, nám vyplýva 

vzťah, v ktorého intenciách by mala byť právnym ponímaním zásada v zhode s princípmi 

celého právneho poriadku. Ak pristúpime k pojmom „princíp“ a „zásada“ a analyzujeme ich 

dualistickým ponímaním práva, dospejeme k záverom proklamujúcim tak širší, ako i užší cha-

rakter oboch spomínaných pojmov. V užšom slova zmysle sa princípy osobitne uplatňujú 

v súkromnom, ale aj vo verejnom práve, v širšom zmysle slova sú totožné so všeobecnými 

                                                 
1
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2007, s. 117 a nasl. 

2
 Kuril, M.: Základné zásady pracovného práva. In  Kuril, J. a kol.: Pracovné právo. Bratislava : APZ, 2009, s. 

31. 
3
 Bárány, E.: Pojmy dobrého práva. Bratislava : Poradca podnikateľa, 2007, s. 70. 

4
  Jančo, M.: Zásady súkromného práva v národnom a európskom kontexte.  In Justičná revue, 2009, č. 8 – 9, 

roč. 61, s. 1055-1070. 
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zásadami právneho poriadku, pričom však zásadu v užšom slova zmysle reprezentuje skutoč-

nosť, v súlade s ktorou je považovaná za jednu z najdôležitejších zložiek a určujúcich prvkov 

konkrétneho právneho odvetvia, tzn. súkromného alebo verejného práva.  

Sukcesívne sa vrátime k meritu veci, k základným zásadám Zákonníka práce a pristú-

pime k rámcovému vymedzeniu a definovaniu matérie tohto okruhu. K predmetnej téme, a to 

k základným zásadám Zákonníka práce v súčasnosti jestvuje množstvo definícií a logických 

abstrakcií. Najfrekventovanejšou definíciou, resp. opisom, ktorý sa vyskytuje nielen v odbor-

ných článkoch, zborníkoch, či vedeckých publikáciách, je prirovnanie základných zásad Zá-

konníka práce k základným princípom pracovného práva, ktorými sa majú riadiť pracovno-

právne vzťahy, resp. obdobné pracovné vzťahy, ktoré sú mnohokrát pri primárnom definovaní 

opomínané.  

Za zmienku stojí aj prirovnanie základných zásad k právnym myšlienkam vyjadrujú-

cim podstatu daného právneho odvetvia. Stávajú sa aplikačným elementom, resp. pravidlom, 

v problematických situáciách poskytujúcich rôzne druhy výkladu. Základné zásady Zákonní-

ka práce tak zabezpečujú kontinuitu jeho právneho vývoja, ako aj jeho smerovanie a vývinové 

tendencie. Ako je nám známe, základné zásady Zákonníka práce neprecizuje žiaden norma-

tívny právny akt. Tu vzniká priestor na úvahu, či je spomínaný jav neprecizovania želanou 

alebo neželanou skutočnosťou. Vyvstávajú nasledovné otázky. Mala by sa s uvedenou sku-

točnosťou, a to neprecizovaním základných zásad Zákonníka práce vyrovnať právna teória? 

Je inštitút základných zásad Zákonníka práce vo všeobecnosti nezastupiteľným elementom?  

Pri zamyslení sa nad otázkou, či je inštitút základných zásad Zákonníka práce vo vše-

obecnosti nezastupiteľným elementom, je podľa nášho názoru nutné poukázať rovnako aj na 

obzvlášť širokú škálu názorov a rôznych stanovísk. Element zásad pro futuro ako právne zá-

väzných atribútov je podľa nášho názoru nevyhnutný. Alibizmus v danom smere je v súčas-

nosti už neakceptovateľný, keďže tieto vyjadrujú základné myšlienky, podstatu ako i smero-

vanie celého odvetvia pracovného práva. Základné zásady Zákonníka práce by sa mali stať 

z hľadiska ich zrozumiteľnosti jasnejšími, aby široká verejnosť (neprávnici) mala lepšie pred-

poklady získať ucelenejší prehľad o právach a povinnostiach subjektov pracovného práva a 

účastníkoch pracovnoprávnych vzťahov a správne chápať význam hodnôt, ktoré zákonodarca 

má záujem pri výkone závislej práce chrániť.  

Liberalizácia pracovného práva a rovnako aj nárast jeho procesnej autonómnosti je z 

hľadiska de lege lata a de lege ferenda (pravdepodobne) najoptimálnejším a najžiaducejším 

riešením smerom do budúcnosti. Napriek skutočnosti právnej nezáväznosti, základné zásady 

Zákonníka práce zdôrazňujú a poukazujú na ústavné práva a slobody tým, že vymedzujú hra-

nice, v ktorých sa majú tieto práva a slobody uskutočňovať. Zabezpečovanie komplexných 

sociálnych práv a slobôd občanov v intenciách samotného pracovného práva je zastúpené 

rovnako pomocou spomínaných základných zásad.  

V každom z 11 článkov obsiahnutých v Zákonníku práce sú prítomné princípy (zása-

dy) na ochranu sociálnych práv a slobôd občanov, resp. spolu s Ústavou SR, Občianskym 

zákonníkom (vzájomný vzťah subsidiarity) a za súčinnosti noriem medzinárodného, ako aj 

európskeho pracovného práva predstavujú reprezentantov a zároveň základné spektrum pri-

márnej ochrany účastníkov právnych vzťahov pri výkone závislej práce. Pre Slovenskú repub-

liku majú na úrovni medzinárodného pracovného práva nesmierny prínos predovšetkým jeho 

pramene tvorené či už Medzinárodnou organizáciou práce, Organizáciou spojených národov, 

alebo na úrovni regionálnych (európskych) organizácii, tvorené Radou Európy i Európskou 

úniou. Najvýznamnejšími dohovormi z tohto hľadiska sú napr.: Dohovor o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd (1950), Európska sociálna charta (1961), Európsky dohovor o práv-

nom postavení migrujúcich zamestnancov (1977), Revidovaná sociálna charta (1996) alebo 

dodatkové protokoly nadväzujúce na Európsku sociálnu chartu. 
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Súčasťou základných zásad Zákonníka práce sú najmä najvýznamnejšie práva a po-

vinnosti (slobody) účastníkov pracovnoprávnych vzťahov (v užšej – ústavnoprávnej nadväz-

nosti). Základné slobody musíme posudzovať ako celok, ako jeden systém. Inak povedané, 

hodnota jednej slobody závisí obvykle na špecifikácii ostatných slobôd, a to je potrebné brať 

do úvahy pri tvorení ústavy a zákonodarstva všeobecne. Je pravda, že väčšinou sa preferuje 

väčšia miera slobody. To platí predovšetkým pre systém slobôd ako celok, ale nie pre každú 

jednotlivú slobodu, ak slobody nie sú obmedzené, môžu navzájom kolidovať.
5
  

 

II. Niekoľko analytických poznámok k vybraným zásadám Zákonníka práce 

 

V Zákonníku práce nachádzame v článku 1 jeho základných zásad nielen univerzálnu 

zásadu práva na prácu, ale i zásadu zákazu negatívnej diskriminácie, resp. zásadu rovnakého 

zaobchádzania. S ohľadom na uvedené je nutné analyzovať pojmy (termíny) ako napr. „dis-

kriminácia“, „zákaz diskriminácie“, „diskriminačné dôvody“, „dobré mravy“ – a v priamej 

nadväznosti aj inštitút procesnoprávnych záruk ich dodržiavania.  

Ihneď v prvej vete predmetného článku je v súvislosti so zákazom diskriminácie po-

tvrdené právo na prácu, ako aj právo na slobodný výkon zamestnania. Uvedenú slobodnú 

voľbu, rovnako tak zásadu práva na prácu, garantuje v skupine základných slobôd už Ústava 

SR, a to konkrétne v článku 35. Právo na slobodný výkon zamestnania Zákonník práce nepri-

znáva iba občanom Slovenskej republiky, keďže v znení prvej vety článku 1 základných zásad 

Zákonníka práce je uvedený pojem „fyzická osoba“, a tak absentuje konkrétnejší  pojem – 

„občan“.  

Pokiaľ naše abstrahovanie prenesieme v globále na úroveň Európskej únie v súvislosti 

s uplatňovaním zásady zákazu diskriminácie v zamestnaní, a teda uplatňovanie zásady slo-

bodnej voľby zamestnania a voľného pohybu zamestnancov, nedá sa nespomenúť článok 45 

Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý tvorí významný právny základ nápomocný k odstraňovaniu 

diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch v širokom a rôznorodom spektre pracovných 

poriadkov jednotlivých členských štátov. V súvislosti s dodržiavaním zásady zákazu diskri-

minácie v pracovnoprávnych vzťahoch, ako i slobodného výkonu zamestnania, či voľného 

pohybu zamestnancov v rámci EÚ, by nikdy nemala byť rozlišovacím znakom v intenciách 

pracovných podmienok štátna príslušnosť a rovnako ani bydlisko zamestnanca.  

V súčasnej situácii, ktorá sa už niekoľko rokov odohráva nielen v rámci členských štá-

tov EÚ, ale na celom svete v podobe hospodárskej, sociálnej a finančnej krízy, ako konštatuje 

Juan Somavía, jedna z popredných osobností a zároveň šéf Medzinárodnej organizácie práce 

(ILO): „Nevyvážený hospodársky rast zvýšil nerovnosti na celom svete a finančná kríza k 

tomuto trendu len prispela“ ... „navyše existuje tendencia používať krízu ako zámienku na 

obmedzenie práv zamestnancov“ ... „myslím, že je veľmi dôležité trvať na základných hodno-

tách EÚ, ako sú ľudské práva, právo na prácu a ochranu jednotlivca.“
6
  

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje tak pri založení (vzniku), 

ako aj skončení pracovného pomeru (vrátane jeho ostatných fáz – predzmluvných vzťahov, 

zmene v obsahu atď.), ďalej pri odmeňovaní za vykonanú prácu, dokonca sa vzťahuje i na 

oblasť určitého sociálneho i daňového zvýhodnenia. Právo EÚ rôznymi formami bojuje proti 

negatívnej (zakázanej) diskriminácií, a preto všetkým členským štátom únie bez rozdielu 

ukladá vo svojich právnych poriadkoch zakotviť určité donucovacie opatrenia v podobe sank-

cií, resp. sankčných postihov, za porušenie práva, ako i možnosť zvoliť si druhy sankčných 

postihov pre konkrétne, jednotlivo zistené negatívne situácie.  

                                                 
5
 Chovancová, J.: Antológia z politickej a právnej filozofie. Bratislava : Eurokódex, 2008, s. 282. 

6
 Dostupné dňa 1. februára 2012 na stránke www.europarl.europa.eu („Šéf ILO Juan Somavía odkazuje: 

Nepoužívajte krízu ako zámienku k oslabeniu práv zamestnancov).  

 

http://www.europarl.europa.eu/


 

57 

 

Nazdávame sa, že s pojmom „diskriminácia“ sa v súčasnosti operuje, žiaľ, neraz ne-

správne. Z tohto dôvodu u širokej verejnosti vznikajú viaceré mylné postuláty. Výklad pojmu 

„diskriminácia“ totiž nie je verejnosti dostatočná známy. Dôsledkom toho sú mnohokrát 

chybne označované určité konania ako diskriminačné, hoci nemajú podľa litery zákona žiadnu 

spojitosť s právnym inštitútom zákazu diskriminácie. Podľa Kurila je pod pojmom „diskrimi-

nácia“ možné rozumieť najčastejšie nerovnaké zaobchádzanie založené na rozlišovaní, obme-

dzovaní, vylučovaní, znevýhodňovaní alebo zvýhodňovaní v zmysle zakázaných foriem 

a dôvodov, ktorého dôsledkom je obmedzenie alebo znemožnenie uznania, užívania alebo 

vykonávania ľudských práv a základných slobôd predovšetkým v oblasti práv politických, 

občianskych, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych.
7
 

Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych a obdobných pracovných (právnych) vzťa-

hoch vyplýva nielen z prvého článku základných zásad Zákonníka práce, či z § 13 Zákonníka 

práce, no predovšetkým zo zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „anti-

diskriminačný zákon“). Spomínaný antidiskriminačný zákon vo svojej všeobecnej časti (§ 2a) 

zakotvuje jednotlivé zakázané diskriminačné formy (priama diskriminácia, nepriama diskri-

minácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie, pokyn na diskrimináciu, nabádanie na diskrimi-

náciu, neoprávnený postih). V § 3 antidiskriminačného zákona sa pojednáva o konkrétnych 

hraniciach (vecnej pôsobnosti), v ktorých rámci sa má uplatňovať zásada rovnakého zaobchá-

dzania (zákazu diskriminácie). Na druhej strane zakázanými diskriminačnými dôvodmi sú 

napr. pohlavie, rod, náboženstvo, viera, rasový a etnický pôvod, vek, sexuálna orientácia, či 

zdravotné postihnutie.  

Viaceré z uvedených chránených dôvodov môžu byť charakteristické pre osobnosť 

a psychickú alebo fyzickú integritu zamestnanca. Summa summarum, ak čo i len čiastočne 

analyzujeme antidiskriminačný zákon, musíme jednoznačne konštatovať, že pozitívom úvod-

ných paragrafov nie je iba vymedzenie, či definovanie jednotlivých diskriminačných foriem, 

ale i novela antidiskriminačného zákona zákonom č. 85/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

antidiskriminačný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 

308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s účinnosťou od 

1. apríla 2008, ktorej dominantným a pozitívnym prvkom sa stalo pretransformovanie zákazu 

diskriminácie z ľubovoľného dôvodu na demonštratívny výpočet už vyššie spomínaných 

chránených dôvodov.  

Predmetnou novelou antidiskriminačného zákona sa zamedzilo vznikom situácií ne-

jasného a niekedy aj nezmyselného pôvodu, ktoré pôvodný antidiskriminačný zákon v podobe 

absolútneho a bezpodmienečného zákazu diskriminácie mohol spôsobovať. Osobná pôsob-

nosť antidiskriminačného zákona predstavuje vo forme zaväzovania fyzických osôb, právnic-

kých osôb, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, ako i orgánov záujmovej samo-

správy určitú garanciu, a to vo forme dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, teda 

skutočne nediskriminovať a pridržiavať sa pri všetkých činnostiach ustanoveniami antidis-

kriminačného zákona.  

Inštitút procesnoprávnych záruk a ich dodržiavanie v rámci uplatňovania zásady rov-

nakého zaobchádzania je obsiahnutý v § 9 antidiskriminačného zákona, podľa ktorého má 

každý právo na rovnaké zaobchádzanie, ochranu pred diskrimináciou a každý sa môže domá-

hať na súde svojich práv, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, prá-

vom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. 

Občiansky súdny poriadok, t. j. zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, upravuje 

postup súdu, ako aj účastníkov v občianskom súdnom konaní, a vzťahuje sa aj na konanie vo 

veciach súvisiacich so zásadou rovnakého zaobchádzania a jej porušením, ktoré sa začína na 

                                                 
7
 Kuril, M.: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : APZ, 2009, s. 158. 
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návrh žalobcu (zamestnanca), čiže osoby, ktorá namieta, že jej právo bolo dotknuté porušením 

uvedenej zásady. Žalobca, resp. na svojich právach dotknutá osoba, je v samotnom návrhu 

povinná označiť žalovaného (zamestnávateľa), teda osobu, ktorá sa má dopúšťať porušovania 

zásady rovnakého zaobchádzania. Ak žalobca preukáže súdu také skutočnosti, z ktorých môže 

súd usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo, žalovaný je povinný 

preukázať, že zásadu rovnakého zaobchádzania neporušil (§ 11 antidiskriminačného zákona), 

inak je možné usudzovať, že k predmetnému porušeniu došlo. Z bližšieho pohľadu § 9 – 11 

antidiskriminačného zákona sa tu pojednáva o určitých procesnoprávnych zárukách, ktoré 

môže subjekt dotknutý na svojich právach uplatňovať, rovnako dochádza v § 11 antidiskrimi-

načného zákona k potvrdeniu právneho inštitútu tzv. preneseného dôkazného bremena, keďže 

v ostatných prípadoch spočíva dôkazné bremeno na žalobcovi, avšak pri antidiskriminačných 

sporoch sa jeho prenesenie na žalovaného stáva jedným z predpokladov spravodlivého od-

stránenia diskriminačnej situácie. 

Princíp rovnosti účastníkov v súdnom konaní sa vzťahuje nielen na civilný proces (tzn. 

okrem iných pracovnoprávne vzťahy), ale aj na trestný proces, kde najmä v minulosti nebola 

pri niektorých procesných inštitútoch zaručená rovnosť procesných práv. Právo na spravodli-

vý proces je v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky naplnené tým, že 

všeobecné súdy zistia skutkový stav a po výklade a použití relevantných právnych noriem 

rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné, alebo že boli 

prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktorý by poprel zmysel a podstatu práva na spra-

vodlivý proces.
8
  

Samotná závažnosť vyvoláva otázku – aká je realita aplikovania antidiskriminačnej 

legislatívy v praxi? Napriek tomu, že inštitút prenesenia dôkazného bremena na odporcu pred-

stavuje ipso iure jednu z možností, ako do určitej miery odľahčiť neľahké postavenie diskri-

minovaných a na svojich právach dotknutých osôb v súdnych konaniach, samotné iniciovanie 

súdneho sporu sa z hľadiska určitej rozvahy, opatrnosti, tiesne, či dokonca si dovolíme tvrdiť 

i z hľadiska určitej formy fóbie, stáva v súčasnosti ojedinelým javom, a to i napriek garanto-

vanej záruke a ochrane zo strany zákona.  Podľa niektorých autorov je preto „prirodzené“, že 

diskriminovaný volí často radšej alternatívu ústupu, napr. na základe skončenia pracovného 

pomeru, než aby sa aktívne bránil a dožadoval nápravy, prípadne stratégiu skrývania svojej 

identity, aby sa vyhol diskriminačným prejavom na pracovisku. Okrem toho nemožno opomí-

nať ani neistotu a obavy o výsledok súdneho sporu, negatívne zviditeľnenie žalobcu 

a predpokladaný mediálny záujem.“
9
  

Hoci právny poriadok Slovenskej republiky dovoľuje využitie viacerých možností 

právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním, kedy sa diskriminovaný v prípade nedodr-

žania zásady rovnakého zaobchádzania môže domáhať i náhrady majetkovej ujmy v penia-

zoch, a to v prípade, ak bola do značnej miery porušená, či znížená jeho spoločenská vážnosť, 

postavenie, dôstojnosť, prípadne má právo domáhať sa ochrany svojich práv i mimosúdnou 

cestou prostredníctvom mediácie. Ako najoptimálnejšie riešenie tejto situácie zo strany záko-

nodarcu v rámci antidiskriminačnej legislatívy sa javí najmä aktívne prijímanie opatrení po-

tláčajúcich diskrimináciu zo strany zamestnávateľov, a tým dôsledné a najmä komplexné bu-

dovanie ochrany pred ňou, pretože z pohľadu jestvujúcej situácie takéto opatrenia naďalej 

absentujú. V tejto súvislosti je možné zdôrazniť napr. alternatívu kreovania a kodifikovania 

pracovného súdneho poriadku, ktorý by mohol predstavovať veľký prínos v oblasti efektívnej 

ochrany zamestnaneckých práv, domnievame sa totiž, že koncepcia ochrany práv na základe 

                                                 
8
 Chovancová, J.: Spravodlivosť a právo na spravodlivý súdny proces. In Notitiae ex Academia Bratislavensi 

Iurisprudentiae, no. 2, 2009, s. 17. 
9
 Kuril, M. a kol.: Zásada rovnakého zaobchádzania pri výkone závislej práce. Bratislava : VŠEMvs, 2010. s. 

258. 
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Občianskeho súdneho poriadku (v prípade účastníkov pracovnoprávnych a obdobných práv-

nych vzťahov), ktorý predpokladá rovné postavenie účastníkov, je už prekonaná.  

Cez priezor článkov 6 – 8 základných zásad Zákonníka práce môžeme pozorovať via-

cero súvisiacich zásad. Ako príklad možno uviesť tak zásadu rovnoprávnosti mužov a žien – 

nazývame ju i zásadou rodovej rovnosti, príp. zásada tzv. gender mainstreamingu, zásadu 

pozitívnej diskriminácie žien a mužov s ohľadom na ich rodičovské povinnosti, ako aj zásadu 

ochrany a podpory rodiny, ktorá spolu s nemenej dôležitými zásadami je vyjadrená a zároveň 

je zastúpená v článku osem. 

K stabilizácii ekonomickej, hospodárskej, sociálnej prosperity na regionálnej, európ-

skej, ako i medzinárodnej úrovni je potrebné dosiahnutie rodovej rovnosti v spoločnosti. 

Keďže Slovenská republika sa zaviazala dodržiavať a presadzovať rodovú rovnosť vzhľadom 

na Stratégiu EÚ 2020, a tak prispievať k dosahovaniu cieľov Európskej únie, je nutné poní-

mať rodovú rovnosť nie iba v duchu určitého ekonomického aspektu, ale tiež ako fundamen-

tálnu zložku práva. Na území Slovenskej republiky možno nazvať Národnú stratégiu rodovej 

rovnosti prierezovou, všeobecnou a horizontálnou spoločensko-politickou prioritou, určujú-

cou rovnosť mužov a žien. Tento dokument je reprezentantom naplnenia záväzkov vlády Slo-

venskej republiky, prostredníctvom ktorého sa zaviazala k podporovaniu rovnoprávnosti mu-

žov a žien, garantuje ním rozvoj demokracie, právneho štátu a zabezpečovanie realizácie ľud-

ských práv v intenciách naplnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 

republika viazaná (vrátane záväzkov vyplývajúcich z Lisabonskej stratégie).  

Stratégia nie je konkrétnym nástrojom na formulovanie parciálnych riešení, napriek 

tomu ju môžeme označiť ako formulanta základných okruhov a jednotlivých zámerov, pro-

stredníctvom ktorých sa v jednotlivých akčných plánoch navrhujú riešenia a realizačné opat-

renia na dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami. Rozhodujúcimi materiálmi prispievajú-

cimi k vývoju predmetnej problematiky v Slovenskej republike sa stali dokumenty OSN, a to 

najmä v zastúpení Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien tzv. CEDAW 

(1979), ktorý bol v Zbierke zákonov publikovaný pod č. 62/1987 Zb. a ktorého zmluvnou 

stranou sa Slovenská republika stala na základe sukcesie dňa 1. januára 1993. Opčný protokol 

k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, prijatý 6. októbra 1999, nado-

budol pre Slovenskú republiku platnosť dňa 17. februára 2001, uverejnený v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky pod č. 343/2001.  

Pokračujme však stručnou analýzou konkrétneho pojmu, ktorý je súčasťou článku 6 

základných zásad Zákonníka práce, t. j. gender mainstreaming. Gender (rod) možno charakte-

rizovať ako sociálnu konštrukciu integrujúcu sociálne role, predsudky, predstavy, hodnotenia, 

sebahodnotenia, v ktorých oblasti sa abstrahujú skutočnosti i očakávania, ktoré sú nielen zo 

spoločenského, sociálneho, ale i historického hľadiska charakteristické pre správanie muža 

a správanie ženy. Odlišné správanie, snaha o vyniknutie a uplatnenie, rovnako aj rozdielne 

potreby mužov a žien, zároveň ich totožné zohľadňovanie i hodnotenie, sú základným zna-

kom uvádzanej rodovej rovnosti.  

Možno konštatovať, že vo svojej podstate sú životné pomery, a do značnej miery aj 

stav spoločnosti, ovplyvňované politickými rozhodnutiami, ktoré ovplyvňuje už načrtnutý 

vzťah medzi rodmi. „Uplatňovanie rodového hľadiska gender mainstreamingu spočíva v re-

organizácii, zlepšení, rozpracovaní a vyhodnotení rozhodovacích procesov vo všetkých oblas-

tiach politiky a práce danej organizácie. Cieľom uplatňovania rodového hľadiska je zapojenie 

rodovo špecifickej perspektívy do všetkých rozhodovacích procesov a využívanie každého 

rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej rovnosti.“
10

  

Samotné presadzovanie rodového hľadiska, príp. gender mainstreamingu je konštru-

ované najmä pre politické organizácie, ktorých slabinou bolo, ako sa nazdávame, neakcepto-

                                                 
10

 Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie. Bratislava : Aspekt, 2002, s. 7. 
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vanie a nezohľadňovanie rodového aspektu. Gender mainstreaming má predpokladať v rámci 

rovnosti mužov a žien implementáciu, určitý monitoring, či bilancovanie danej rovnosti 

v ekonomickej, sociálnej alebo politickej oblasti. Zároveň uplatňovanie rodovej rovnosti 

možno označiť za právne záväznú požiadavku sekundárneho práva Európskej únie. Zistenia 

všeobecnej neakceptácie rodového hľadiska, resp. zásady gender mainstreamingu, vychádza-

jú z analýz feministických hnutí, ako i zo špeciálnych rodovo špecifických výskumov, 

v ktorých sa skúmalo rodové rozdelenie spoločnosti.  

Výsledky analýz a výskumov potvrdzujú a proklamujú, že rodové rozdiely sú usporia-

dané hierarchicky, a to v tom zmysle, že postavenie i charakteristiky, ktoré sú pripisované 

a prideľované ženám, sú menej sugestívne, atraktívne, dokonca spojené s menšími príležitos-

ťami, než postavenie a v podstate i celkové charakteristiky mužov. Odstraňovanie diskriminá-

cie z hľadiska rodu, hoci ten sa považuje za určitú sociálnu konštrukciu, podporovanie akých-

koľvek oslobodení sa od zaužívaných rodových stereotypov, ich prekračovanie, akceptovanie 

plurality mužskosti, ako aj ženskosti, a samotné legitimizovanie politík uplatňujúcich nedis-

krimináciu rodových identít, považujeme smerom pro futuro za najvhodnejšiu stratégiu v boji 

proti negatívnej (zákonom zakázanej) diskriminácii.  

Rovnako z hľadiska Zákonníka práce a s ohľadom na skutočnosť, že obsahuje spomí-

nanú zásadu a v jednotlivých častiach aj právne záväzné ustanovenia v tejto veci, pomocou 

ktorých sa snaží pričiniť o naplnenie konkrétnych cieľov odstraňovania diskriminácie, hodno-

tíme z hľadiska všeobecnej spoločenskej prospešnosti pozitívne. Nemožno nespomenúť i rea-

lizovanie viacerých programov a projektov orgánmi verejnej správy, resp. mimovládnymi 

organizáciami, s cieľom podporiť rovnosť mužov a žien v najrozmanitejších spoločensko-

právnych oblastiach. Za zmienku stojí napr. Národný akčný plán pre ženy, Návrh opatrení na 

zosúladenie pracovných a rodinných povinností, či Koncepcia rovnosti príležitostí pre mužov 

a ženy. 

Ak si však položíme otázku, aká je v súčasnosti (a v skutočnosti) situácia rodovej rov-

nosti (resp. pretrvávajúcej rodovej nerovnosti), napriek všetkým týmto opatreniam, čiže prog-

ramom, projektom, akčným plánom a pod., odpoveď budeme hľadať iba veľmi ťažko. Jediný 

fakt, ktorý vystupuje do popredia, je ten, že celkové odstraňovanie rodovej nerovnosti je iba 

deklarovanou politickou vôľou, keďže v Slovenskej republike neexistuje systémový prístup 

k odstraňovaniu nerovnosti tak, ako je to v niektorých iných krajinách.  

Možno sa vo všeobecnosti nazdávať, že v Slovenskej republike sa zodpovedne a kon-

cepčne pristupuje k odstraňovaniu jednotlivých foriem diskriminácie na porovnateľnej úrovni 

napr. s Nemeckom alebo Nórskom. I napriek zdaniu, že sa posilňuje status antidiskriminač-

ných metodík (konceptov), ktoré majú zohľadňovať rodové hľadisko, napriek vzniku hetero-

génnych vládnych komisií pre rodovú rovnosť, i napriek čerpaniu európskych štrukturálnych 

fondov, musíme konštatovať, že k zohľadňovaniu rodovej rovnosti podľa želateľných kon-

cepcií a plánov na úrovni aplikačnej praxe, žiaľ, nedochádza.  

Vzhľadom k všeobecným dôsledkom hospodárskej krízy sa „posilnilo“ aj uplatňova-

nie rôznych diskriminačných praktík niektorých zamestnávateľov, ktorí prostredníctvom nich 

hospodársku krízu „využívajú“ na zneužívanie pracovnej sily, a tak možno konštatovať v tejto 

oblasti (pravdepodobne) degresívny proces. Zastávame skôr názor, v ktorého zmysle je možné 

objektívne predpokladať dosiahnutie rodovej rovnosti najmä na základe vybudovania spra-

vodlivého, efektívneho, ale predovšetkým demokratického spoločenského systému za súčin-

nosti jednak spoločenskej, no tiež efektívnej politickej podpory. Významný krok v upevňova-

ní rovností príležitostí vidíme v šírení osvety a vzdelávania. Domnievame sa, že celkové po-

vedomie spoločnosti o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania (zákazu diskriminácie) 

je v súčasnosti nízke, a preto by sa malo zvyšovať napr. prostredníctvom rozvoja rodovej uve-

domelosti formou prednášok, seminárov, konferencií, prípadne tréningových kurzov.  
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Summary 
 

In the processed article the author analyzes a selected issues of the fundamental prin-

ciples of the Labour Code (Act no. 311/2001 Coll. as amended) in wider circumstances. The 

paper is focused especially onto interpretation of the legal requirment connected with the pro-

hibition of discrimination in the labour relations. Considering the legal development leading 

into current state of human society, the importance of equality, fairness and objectiveness are 

shifting in the center of interest of each EU state. The process to regulate (legally) the discri-

mination and related phenomenons is in progress, but this ambition is being weakened by 

economic strategy, moral values as well as unawareness of the public. The author considers 

overcoming of such boundaries determining for pursuit of effective law fullfilment.      
 

Kľúčové slová: zákaz diskriminácie, Zákonník práce, základné zásady, zamestnanec, za-

mestnávateľ. 
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Zmluvná pokuta v pracovnom práve a niekoľko úvah o potrebe  

rozšírenia diapazónu zabezpečovacích prostriedkov 
 

JUDr. Vladimír Minčič 

 

I. Úvod 

 

V období hospodárskej krízy, kedy sa z každého zamestnávateľa stáva bankár a stráž-

ca vlastného kapitálu, sa hromadia v praxi prípady, kedy zamestnávatelia zámerne porušujú 

pracovnoprávne predpisy, resp. svoje povinnosti vyplývajúce im z týchto predpisov, aby ušet-

rili náklady, čo je neraz spojené s porušovaním základných práv zamestnancov a vo veľkom 

množstve prípadov dokonca s ohrozovaním života a  zdravia zamestnancov. V takýchto prí-

padoch nemajú zamestnanci v podstate žiadnu možnosť sa brániť, ppretože pracovnoprávne 

predpisy im poskytujú ochranu iba prostredníctvom súdnej cesty, prípadne formou individu-

álnej sťažnosti, ktorú však nepovažujeme za dostatočne účinnú. Jednou z možných foriem 

ochrany zamestnancov pred prípadným porušovaním pracovnoprávnych predpisov zo strany 

zamestnávateľov je aj podnet na inšpektorát práce, avšak aj v tomto inštitúte vidíme viacero 

nevýhod, inšpektoráty práce sa totiž v praxi nie vždy venujú anonymným podnetom, 

a podnety, ktoré nie sú anonymné, prinášajú riziko odvetného zásahu zo strany zamestnávate-

ľa voči zamestnancovi, ktorý takýto podnet podal. 

 Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti zamestnanec nenachádza v pracovnoprávnych 

predpisoch, obzvlášť v Zákonníku práce (ďalej len „ZP“), dostatočnú oporu v prípadoch, ak 

sú porušované jeho práva vyplývajúce mu z týchto predpisov. Jediný účinný prostriedok 

ochrany subjektívnych práv, ktorým zamestnanec v súčasnosti disponuje, je žaloba, avšak aj 

v tomto inštitúte vidíme viacero nedostatkov, lebo táto forma domáhania sa svojich práv pri-

znaných zákonom je najzdĺhavejšia a zároveň veľmi riziková, keďže v týchto prípadoch vstu-

puje zamestnanec do otvoreného sporu so svojim zamestnávateľom, čo v množstve prípadov 

vedie k skončeniu pracovného pomeru so zamestnancom zo strany zamestnávateľa ešte 

v priebehu sporu. 

 Určitou formou boja proti porušovaniu pracovnoprávnych predpisov tak zamestnáva-

teľmi, ako aj zamestnancami, je riešenie sporu mediáciou, v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. 

o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o mediácii“). Mediáciou sa rozumie inštitút, ktorého prostredníctvom 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 zainteresova-

nými 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 rieše-

nia. V zmysle zákona o mediácii sa účastníci pracovnoprávneho vzťahu majú možnosť do-

hodnúť, že v prípade, ak vznikne spor z ich zmluvného vzťahu, budú tento spor riešiť pro-

stredníctvom mediátora, a až v prípade, ak sa spor nevyrieši mediáciou, je možné podať žalo-

bu na súd. Výsledok mediácie by mal vyústiť do dosiahnutia stranami sformulovanej mediač-

nej dohody, ktorá by na rozdiel od súdnych rozhodnutí mala znamenať dohodu sporných 

strán, pričom ani jedna zo strán nie je porazenou. 

 Mediácia sa v pracovnoprávnych vzťahoch využíva na riešenie konfliktov medzi za-

mestnávateľom a zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia podniku. Mediáciou je mož-

né riešiť peňažné spory, ale aj spory nepeňažné, ktorých podstata tkvie napr. v nespokojnosti 

zamestnancov s pracovnými podmienkami, nedostatočnou sociálnou starostlivosťou zamest-

návateľa o zamestnancov, ako aj spory vzniknuté z kolektívnych zmlúv. Mediácia sa používa 

napr. aj pri vyjednávaní o podmienkach kolektívnych zmlúv. 
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 V nadväznosti na uvedené sme toho názoru, že je potrebné rozšíriť výpočet zmluvných 

typov, ktorých použitie v pracovnoprávnych vzťahoch je dovolené a nespôsobuje neplatnosť 

takéhoto právneho úkonu o vybrané inštitúty, ako napr. zmluvná pokuta. 

 

II. Numerus clausus zmluvných typov v pracovnom práve 

 

Pracovné právo v Slovenskej republike sa vyznačuje princípom obmedzenosti zmluv-

ných typov (numerus clausus zmluvných typov), čo vo svojej podstate znamená, že v pracov-

noprávnych vzťahoch nie je možné uplatniť iné zmluvné typy ako tie, ktoré sú upravené 

v pracovnoprávnych predpisoch. Medzi základné pracovnoprávne predpisy patrí ZP a množ-

stvo ďalších právnych predpisov, ktoré svojim obsahom a účelom upravujú pracovnoprávne 

vzťahy. Obmedzenosť zmluvných typov je vyjadrená v ustanovení § 18 ZP, ktorý znie: 

„Zmluva podľa tohto zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, len čo 

sa účastníci dohodli na jej obsahu“, ako aj v znení § 1 ods. 2 – 3 ZP (ide o tzv. pozitívne, 

resp. negatívne, vymedzenie závislej práce). 

 Súčasná právna literatúra považuje princíp obmedzenosti zmluvných typov v pracov-

nom práve za prežitok minulého politického režimu, ktorý by mal byť ak nie zrušený, tak as-

poň zmenený, prípadne rozšírený o výpočet nových zmluvných typov reflektujúcich na aktu-

álnu situáciu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

 Podľa nášho názoru je súčasná právna úprava pracovnoprávnych vzťahov a s nimi 

spojený princíp obmedzenosti zmluvných typov v pracovnom práve zastaraný, a je potrebné 

prispôsobiť právnu úpravu aktuálnym požiadavkám pracovného trhu. Český zákonodarca si 

v novom českom Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) vybral cestu zrušenia systému nu-

merus clausus. Aj napriek zjavnej snahe českého zákonodarcu o zefektívnenie pracovného 

práva prostredníctvom zrušenia obmedzenosti zmluvných typov (neskôr zrušenej) nemáme za 

to, že zrušenie obmedzenosti zmluvných typov by bol najvhodnejší spôsob riešenia danej 

problematiky aj v Slovenskej republike, keďže základnou úlohou pracovného práva a pracov-

noprávnych predpisov je ochranná funkcia, resp. ochrana podriadeného subjektu, teda za-

mestnanca, a to pred svojvoľnými zásahmi zamestnávateľa do základných práv zamestnanca, 

čo znamená, že musí existovať systém, ktorý by zabránil subjektom v pracovnom práve vyu-

žívať výhody súkromného práva spojeného s  absolútnou zmluvnou slobodou. 

 Týmto systémom v Slovenskej republike je systém obmedzenosti zmluvných typov, 

ktorý je, ako sme už naznačili, značne zastaraný a nepružný, keďže jeho prvoradou úlohou de 

iure by mala byť ochrana postavenia zamestnanca, avšak de facto túto ochranu ešte zoslabuje, 

keď napr. pri výpočte zabezpečovacích prostriedkov, ktoré je možné použiť na zabezpečenie 

peňažných záväzkov zamestnávateľa voči zamestnancovi vzniknutých z pracovnoprávnych 

vzťahov, je jediným ako-tak účinným prostriedkom ručenie, resp. ručiteľský záväzok. 

 Za podstatnú však v tomto prípade považujeme otázku, čo v prípade zabezpečenia 

práv a záväzkov zamestnanca, ktoré nie sú peňažného charakteru, resp. nie je možné vyčísliť 

hodnotu porušenia takéhoto práva, či záväzku zo strany zamestnávateľa? 

 V praxi sa často zamestnanci dostávajú do konfliktu so zamestnávateľmi práve kvôli 

takýmto porušeniam pracovnoprávnych predpisov zo strany zamestnávateľa, keď im napr. 

zamestnávateľ odmietne prideliť dovolenku, resp. im vôbec dovolenku neprizná, a to aj na-

priek tomu, že právo na dovolenku a primeraný odpočinok po práci je základným právom 

zamestnanca zakotveným dokonca v Ústave Slovenskej republiky, a to v článku 36 písm. b), 

a na jej zabezpečenie ZP obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré zamestnávateľom ukladajú po-

vinnosti v tejto oblasti. Ide napr. o ustanovenie § 113 ods. 2 ZP, ktorý znie: „Ak si zamestna-

nec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čer-

panie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť 
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zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárne-

ho roka.“   

 

III. Zabezpečenie záväzkov v pracovnom práve 

 

 Inštitút zabezpečenia záväzkov v pracovnom práve priamo súvisí s nedostatkami sys-

tému obmedzenosti zmluvných typov v pracovnom práve, lebo na ňom sa najvýraznejšie pre-

javujú nedostatky tohto systému. V pracovnom práve sa na rozdiel od občianskeho, či ob-

chodného práva na zabezpečenie záväzkov vzniknutých z pracovnoprávnych vzťahov môžu 

použiť iba zákonom taxatívne vypočítané prostriedky, a nie je v zmysle subsidiárnej pôsob-

nosti možné použiť Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), ktorého výpočet zabezpečovacích 

prostriedkov je značne širší ako v ZP, a to práve kvôli § 20 ZP, ktorý je špeciálnym ustanove-

ním majúcim prednosť pred ustanovením o subsidiárnej pôsobnosti všeobecnej časti OZ k ZP. 

 Podľa Barancovej má užší diapazón zmluvných prostriedkov zabezpečenia záväzkov 

v pracovnom práve v porovnaní s právnou úpravou občianskeho práva a obchodného práva 

svoje opodstatnenie a vyplýva z povahy celého právneho odvetvia pracovného práva. Pracov-

né právo totiž upravuje pracovný pomer ako vzťah nielen záväzkový, ale najmä osobno-

právny vzťah, v ktorom sa komerčné záujmy veriteľa a dlžníka neprejavujú v takej podobe 

a tak výrazne, ako v občianskom, či obchodnom práve. Zamestnávateľ so zamestnancom sú 

síce v záväzkovo-právnom vzťahu, v ktorom však právna pozícia veriteľa a právna pozícia 

dlžníka nie je natoľko dominantná ako v prípade občianskeho práva alebo obchodného práva.
1
  

V zmysle znenia § 20 ZP je na zabezpečenie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov 

možné použiť len tri druhy zabezpečovacích prostriedkov, ktorými sú: ručenie, dohoda 

o zrážkach zo mzdy alebo zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti. 

Takto úzko koncipovaný výpočet zabezpečovacích prostriedkov zvolil zákonodarca aj 

napriek tomu, že hlavnou úlohou pracovného práva je ochrana právneho postavenia zamest-

nanca, a až do nadobudnutia účinnosti nového ZP (1. 4. 2002) bolo možné tieto zabezpečova-

cie prostriedky použiť len na zabezpečenie nárokov zamestnávateľa voči zamestnancovi. Po 

prijatí nového ZP sa právna ochrana záujmov zamestnanca síce zmenila, ale podľa nášho ná-

zoru nie v takom rozsahu, aby pokryla potreby praxe, keď sa možnosť zabezpečenia záväzkov 

z pracovnoprávnych vzťahov rozšírila aj na záväzky zamestnávateľov voči zamestnancom, 

avšak iba v prípade ručenia. Ostatné zabezpečovacie prostriedky zostali prakticky nezmenené, 

a to z hľadiska osobného, ako aj vecného rozsahu. 

S účinnosťou od 1. 9. 2011 sa zákonom č. 257/2011 Z. z. novelizoval ZP, ktorým sa 

rozšíril výpočet zabezpečovacích prostriedkov o nový inštitút dohodu o primeranej peňažnej 

náhrade. Tento prostriedok je však možné použiť len na zabezpečenie splnenia záväzku vy-

plývajúceho zamestnancovi z konkurenčnej doložky, a preto nie je uvedený v § 20 ZP medzi 

ostatnými zabezpečovacími prostriedkami, ale v § 83a ods. 5 ZP (bližšie pozri v časti Zmluv-

ná pokuta v pracovnom práve). 

Nedostatky zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom práve nevidíme len v ich úz-

kom výpočte, či v ich osobnom rozsahu. Podstatným problémom v aplikácii zabezpečovacích 

prostriedkov v praxi je podľa nášho názoru aj ich vecný rozsah, a to najmä z toho pohľadu, že 

prostredníctvom nich je možné zabezpečiť len peňažné nároky zamestnancov a zamestnávate-

ľov. Zákonodarca sa pri koncipovaní ich znenia nezaoberal otázkou zabezpečenia nepeňaž-

ných nárokov, resp. nárokov, ktoré nie je možné, či je veľmi ťažké peňažne vyčísliť. 

V prípade nepeňažných nárokov, ako je napr. nárok na dovolenku za kalendárny rok, 

zákonodarca ponechal domáhanie sa týchto nárokov priamo na už spomenuté inštitúty, ako 

                                                 
1
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2006, s. 321.  
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napr. žaloba, či sťažnosť zamestnanca, a vôbec sa nezaoberal myšlienkou zabezpečenia ta-

kýchto nárokov aj inými nesporovými prostriedkami, ako napr. zmluvnou pokutou. 

 

 IV. Inštitút zmluvnej pokuty 

 

 Všeobecný inštitút zmluvnej pokuty chápaný z pohľadu občianskeho a obchodného 

práva je zabezpečovacím inštitútom používaným najmä v prípadoch porušenia zabezpečenej 

povinnosti. 

 Celkom všeobecne možno zmluvnú (konvenčnú) pokutu charakterizovať tak, že ide 

o dohodou určené plnenie pre prípad porušenia zabezpečenej povinnosti, ktoré je oprávnené-

mu subjektu povinný poskytnúť ten, kto zabezpečenú povinnosť poruší.
2
 

 Právna úprava zmluvnej pokuty je svojou podstatnou časťou obsiahnutá v OZ (§ 544 – 

545) a doplnená v Obchodnom zákonníku (§ 300 – 303). Je pojatá ako inštitút záväzkového 

práva zabezpečujúci záväzok. Postihuje dlžníka v prípade nesplnenia zmluvnou pokutou za-

bezpečenej zmluvnej povinnosti. Preto je záväzok na splnenie zmluvnej pokuty vedľajším 

(akcesorickým) záväzkom, lebo jednak predpokladá existenciu hlavného záväzku, ale tiež 

sleduje osud hlavného záväzku.
3
 

 Zmluvná pokuta je teda vo svojom základnom ponímaní zabezpečovacím inštitútom, 

ktorý spĺňa nielen funkciu satisfakčnú, ale aj reparačnú, a v neposlednom rade aj funkciu pre-

ventívnu, a jej charakteristickými črtami sú akcesorická povaha a jej konsenzuálnosť. 

 Akcesorická povaha zmluvnej pokuty znamená, že zmluvná pokuta môže existovať 

len popri hlavnom záväzku, a v prípade jeho zániku zaniká aj nárok na zmluvnú pokutu, ok-

rem prípadov, ak nárok na zmluvnú pokutu vznikol ešte pred zánikom hlavného vzťahu. 

V praxi môže ísť o prípad, ak k zániku vzťahu došlo v dôsledku odstúpenia od zmluvu z dô-

vodu nesplnenia povinnosti, avšak ešte pred samotným odstúpením od zmluvy vznikol nárok 

na zmluvnú pokutu z dôvodu porušenia povinnosti. 

 V občianskom aj obchodnom práve sa zmluvná pokuta používa najmä na zabezpečenie 

plnenia zmluvného záväzku medzi subjektmi, na ktorom sa vzájomne dohodli, a v prípade 

jeho nesplnenia sa dohodli na určitom finančnom odškodnení. Zmluvná pokuta však nemá 

uhradzovaciu funkciu, čo znamená, že uhradením zmluvnej pokuty pri nesplnení záväzku 

nezaniká samotný záväzok. V takýchto prípadoch sa zmluvná pokuta aktivizuje ako sankčná 

povinnosť, a stáva sa samostatným sankčným nárokom, čo znamená, že je možné ju vymáhať 

nezávisle od pohľadávky, resp. že nie je súčasťou vymáhanej pohľadávky.  

Aj napriek veľmi významnej úlohe zmluvnej pokuty ako sankčnej povinnosti máme za 

to, že zmluvná pokuta sa má v prvom rade vnímať ako prevenčný prostriedok, teda ako pro-

striedok, ktorého dojednanie sa realizuje len preto, aby sa povinný subjekt donútil, resp. aby 

mal povinný subjekt väčší záujem na splnení záväzku, teda aby sa zabezpečilo splnenie zá-

väzku. 

 Výška zmluvnej pokuty, na ktorej sa strany dojednali, musí byť dojednaná písomne, 

a musí byť presne určená, prípadne musí byť presne dojednaný spôsob jej určenia. Výška 

zmluvnej pokuty však nesmie byť neprimerane vysoká, a musí byť určená s prihliadnutím na 

hodnotu a význam zabezpečenej povinnosti, v opačnom prípade sa môže uplatniť tzv. mode-

račné právo súdu podľa § 545a OZ, ktorý znie: „Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže 

súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je 

oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná 

pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na 

to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.“ 

 

                                                 
2
 Ovečková, O.: Zmluvná pokuta. Bratislava : Iura Edition, 2004, s. 26. 

3
 Ovečková, O.: Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor, no. 6, vol. 87, 2004, s. 525. 
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V. Zmluvná pokuta v pracovnom práve 

 

 Obmedzenosť zmluvných typov v pracovnom práve sa vyznačuje prísnou selekciou 

vybraných zmluvných typov, ktoré je možné v pracovnom práve použiť. Zákonodarca sa ani 

pod nátlakom právnej literatúry, či situácie na pracovnom trhu nepriklonil k myšlienke zruše-

nia systému obmedzenosti zmluvných typov v pracovnom práve, avšak aj napriek tomuto pos-

toju nie je možné opomínať niektoré prostriedky, ktoré sú spojené s novými právnymi inšti-

tútmi postupne zavádzanými do legislatívy. Takýmto novým inštitútom je aj inštitút konku-

renčnej doložky, resp. obmedzenosti zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, a s 

ním spojená dohoda o primeranej peňažnej náhrade, ktoré sa dostali do ZP jeho poslednou 

novelou s účinnosťou od 1. 9. 2011.  

 Hlavnou podstatou konkurenčnej doložky je obmedzenie pracovnej činnosti bývalého 

zamestnanca po skončení pracovného pomeru u zamestnávateľa, s ktorým má dojednanú kon-

kurenčnú doložku na vopred určený čas, pričom si v doložke dohodnú podmienky realizácie, 

a to najmä výšku odplaty za dodržanie záväzku, ako aj rozsah konkurenčných činností, ktoré 

sú zamestnancovi zakázané počas obdobia platnosti konkurenčnej doložky. Legálna definícia 

konkurenčnej doložky je zakotvená v § 83a ZP, ktorý znie: „Zamestnávateľ a zamestnanec sa 

môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude 

po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu čin-

nosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.“ 

 Na zabezpečenie plnenia záväzku, na ktorom sa zamestnanec dohodol so zamestnáva-

teľom v konkurenčnej doložke v zmysle § 83a ods. 5 ZP, je priznaná obom stranám možnosť 

dohodnúť sa na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poru-

ší záväzok nepracovať u konkurencie po určitú dobu po skončení pracovného pomeru: „Za-

mestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej 

náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma 

peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohod-

nutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj 

záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne.“ 

 Tým, že zákonodarca umožnil stranám dohodnúť sa na určitej sankčnej povinnosti za 

nedodržanie záväzku z konkurenčnej doložky, podľa nášho názoru nevedome rozšíril diapa-

zón zabezpečovacích prostriedkov, aj keď s veľmi obmedzeným osobným a vecným rozsa-

hom. Dohoda o primeranej peňažnej náhrade za porušenie záväzku vyplývajúceho pre za-

mestnanca z konkurenčnej doložky je prvou formou zmluvnej pokuty svojho druhu v pracov-

nom práve, na ktorej je možné sa dobrovoľne dohodnúť. 

 Táto forma zmluvnej pokuty má svoj osobitý charakter, pretože je možné ju uzavrieť 

len v prípade zabezpečenia záväzku z konkurenčnej doložky. Ďalšou osobitosťou v prípade 

tejto dohody je aj jej uhradzovacia funkcia, keďže typické zmluvné pokuty v občianskom aj 

v obchodnom práve túto funkciu nemajú (jedine, že sa na tom zmluvné strany dohodnú). Do-

hoda o primeranej peňažnej náhrade má teda okrem typických funkcií zmluvnej pokuty, ako 

sú prevenčná, satisfakčná a reparačná funkcia, aj funkciu uhradzovaciu, keďže jej uhradením 

zaniká zároveň aj hlavný záväzok, teda záväzok zamestnanca nepracovať po skončení pra-

covného pomeru pre konkurenciu. 

 

VI. Úvahy de lege ferenda o zmluvnej pokute 

 

 Aj napriek rozšíreniu zmluvných zabezpečovacích prostriedkov o dohodu o primeranej 

peňažnej náhrade máme za to, že v pracovnom práve aj naďalej pretrváva neistota v oblasti 

domáhania sa práv zamestnancami, prípadne plnenia povinností zo strany zamestnávateľov. 
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Dohoda o primeranej peňažnej náhrade je totiž až príliš vecne oklieštená a naviazaná na kon-

kurenčnú doložku. 

 Pri stanovovaní optimálneho modelu zmluvných zabezpečovacích prostriedkov v pra-

covnoprávnych vzťahoch je okrem vyššie uvedených skutočností potrebné si uvedomiť špeci-

fiká, ktoré determinujú samotný pracovnoprávny vzťah, a predovšetkým pracovný pomer, 

ktorý je pre pracovné právo najtypickejší a najdôležitejší.
4
 

 Domnievame sa, že pre zvýšenie právnej istoty postavenia nielen zamestnancov v pra-

covnoprávnych vzťahoch, je potrebné rozšíriť výpočet zabezpečovacích prostriedkov o nie-

ktoré prostriedky, ktoré sa už používajú napr. v občianskom práve. Sme presvedčení, že naj-

vhodnejším prostriedkom pre toto rozšírenie je zmluvná pokuta. 

 Inštitút zmluvnej pokuty je upravený v Obchodnom i Občianskom zákonníku. Logic-

kým vyústením subsidiárnej pôsobnosti OZ by bolo použitie už existujúcej občianskoprávnej 

úpravy, a to tak, že osobitosti, ktoré si vyžadujú pracovnoprávne vzťahy, by upravil ZP. Ok-

rem systémovej výhodnosti, občiansko-právna úprava zmluvnej pokuty viac zodpovedá po-

trebám pracovného práva, pretože je postavená na subjektívnom princípe, podľa ktorého dlž-

ník nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak porušenie zmluvy nezavinil. Uvedené ustano-

venie má však dispozitívny charakter, a preto sa domnievame, že pre pracovné právo by bolo 

vhodnejšie, keby sa možnosť dohodnúť sa na objektívnej forme zavinenia úplne vylúčila.
5
  

 Zmluvná pokuta ako inštitút pracovného práva by však musela byť koncipovaná tak,  

aby neodporovala ochrannému účelu pracovnoprávnej legislatívy. Aj naďalej by si však po-

nechala charakteristické črty zmluvnej pokuty, tak ako sa používa v občianskom a obchod-

nom práve, ako sú jej akcesorická povaha a zabezpečovací charakter. V prípade zavedenia 

zmluvnej pokuty do pracovného práva je potrebné vziať do úvahy množstvo ďalších otázok, 

na ktoré sa ďalej pokúsime odpovedať. 

 Hlavnou úlohou zmluvnej pokuty v pracovnom práve by mala byť najmä preventívna 

funkcia, a to na úkor jej satisfakčnej a represívnej úlohy. Zmluvná pokuta musí slúžiť na to, 

aby sa zabránilo zamestnávateľom porušovať pracovnoprávne povinnosti, a tým sa zvýšila 

právna istota zamestnancov v tom, že im budú zaručené všetky práva, ktoré im garantuje zá-

kon a ústava Slovenskej republiky. 

 Na to, aby sa zmluvná pokuta stala naozaj účinným prostriedkom pre zabezpečenie 

povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, je potrebné, aby zákonodarca prijal 

viacero ustanovení, ktoré by upravovali základné otázky dojednania zmluvnej pokuty, vzniku 

a zániku nároku na jej vyplatenie, ako aj to, či zaplatením pokuty zanikne samotný záväzok, 

teda to, či zmluvná pokuta bude mať uhradzovací charakter. 

 V zmysle návrhov de lege ferenda sa preto pokúsime v nasledujúcich bodoch predo-

strieť možnú právnu úpravu zmluvnej pokuty v ZP. 

 Po prvé, zmluvná pokuta pre prípad porušenia povinností z pracovnoprávnych vzťa-

hoch by sa dojednala už v pracovnej zmluve, čím by sa vopred zvýšila právna istota dodržia-

vania všetkých povinností vyplývajúcich subjektom pracovnoprávneho vzťahu z pracovno-

právnych predpisov, a to vzhľadom na jej vysoko preventívny charakter, keďže zmluvné stra-

ny by si od začiatku uvedomovali, že prípadné porušenie povinnosti by spôsobilo vznik ďalšej 

povinnosti, a to zaplatenia zmluvnej pokuty. 

 Po druhé, výška zmluvnej pokuty by nesmela presiahnuť priemernú mesačnú mzdu 

zamestnanca, resp. jej dvojnásobok, aby sa zachovala jej primeranosť, ako aj jej prevenčný 

charakter.  

                                                 
4
 Hodálová, I.: Zmluvný systém a systém zmluvných zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom práve. In Jus-

tičná revue, no. 12, vol. 58, 2006, s. 1870. 
5
 Op. cit. 4, s. 1869. 
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Po tretie, ak by si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu pre prípad porušenia po-

vinností, bol by účastník, ktorý porušil povinnosť, povinný pokutu zaplatiť bez ohľadu na to, 

či porušením povinnosti druhému účastníkovi spôsobil škodu alebo nie.  

Po štvrté, samotným zaplatením by hlavný záväzok nezanikol, keďže zmluvná pokuta 

nemá uhradzovaciu funkciu, a neslúži ako odstupné. 

 

VII. Záver 

 

 Problematika zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom práve už dlhú dobu podlieha 

veľkej kritike tak zo strany právnych teoretikov, ako aj odborníkov z praxe. Najväčším prob-

lémom je striktný výpočet zabezpečovacích prostriedkov spojený so systémom obmedzenosti 

zmluvných typov v pracovnom práve, ktorý platí už viac ako 40 rokov. Prechod zo štá-

tom riadenej ekonomiky na trhový mechanizmu, ktorému dominuje súkromné vlastníctvo 

priniesol viacero zmien, na ktoré zákonodarca musí reflektovať.  

Podľa nášho názoru nie je problémom systém obmedzenosti zmluvných typov sám 

o sebe, keďže aj prostredníctvom neho sa darí udržať pracovné právo v rovine ochrannej voči 

zamestnancom, avšak je potrebné zvážiť rozšírenie výpočtu prostriedkov, prostredníctvom 

ktorých sa zabezpečí, aby subjekty pracovnoprávnych vzťahov dodržiavali základné práva 

a povinnosti subjektov pracovnoprávnych vzťahov, a to najmä vzhľadom na to, že súčasný 

systém procesných inštitútov, ktorými sa strany pracovnoprávnych vzťahov môžu domáhať 

svojich nárokov vzniknutých pri porušovaní pracovnoprávnych predpisov, je neohybný 

a pomalý, pričom nezriedka sa práve použitie jedného z procesných inštitútov, ako napr. žalo-

ba na súd, či podnet na inšpekciu práce končí skončením pracovného pomeru. 
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Summary 
 

In the processed article the author deals with the issues of “numerus clausus” system 

in Labour law of the Slovak republic, and from the view of de lege ferenda considerations 

points at the contractual penalty as a new legal concept in Labour law, which could extend the 

calculation of collaterals in the Labour Code, and would increase confidence in the legal sta-

tus of employees in the exercise of their rights. 
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Dodržiavanie Zákonníka práce v zdravotníctve  

až na základe Zákonníka práce? 
 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

I. Úvod 

 

Pri rozvíjaní úvah, kam smeruje Zákonník práce a aké sú ďalšie perspektívy jeho vý-

voja, sa v tejto súvislosti veľmi nástojčivo vynára aktuálna otázka tzv. Memoranda o úpra-

vách pomerov v zdravotníctve, ktoré uzatvorila Vláda Slovenskej republiky ako reprezentant 

výkonnej moci a Lekárske odborové združenie ako najväčší reprezentant lekárov združených 

v odborových organizáciách. 

 

II. Memorandum 
 

Obsah memoranda je štruktúrovaný na preambulu a 12 bodov, pričom z pracovno-

právneho hľadiska je potrebné sústrediť pozornosť najmä na nasledovné: 
 

• efektívne zabezpečenie dodržiavania Zákonníka práce a Vyhlášky týkajúcej sa mi-

nimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia bez rozdielu vo všetkých zdravotníc-

kych zariadeniach na Slovensku, 
 

• legislatívnu garanciu navýšenia základných platov lekárov v závislosti od dosiahnu-

tého vzdelania a dĺžky praxe, 
 

• zabezpečenie prijatia všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď, 
 

• odstránenie všetkých negatívnych krokov vykonaných voči lekárom v súvislosti 

s podaním výpovedí lekárov, 
 

• úpravu pracovných zmlúv. 

 

V intertemporálnych ustanoveniach memoranda je dojednaná platnosť a účinnosť na  

deň jeho podpisu oboma zmluvnými stranami (25. november 2011). Pri stanovení účinnosti 

memoranda zmluvné strany nedali zamestnávateľom v zdravotníctve lehotu, v rámci ktorej by 

sa ešte pred účinnosťou memoranda mohli oboznámiť s ustanoveniami s normatívnym obsa-

hom. 

 Zamestnávatelia v pozícii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa ocitli v značne 

interpretačne komplikovanej právnej situácii. Od začiatku im nebola zrejmá právna sila tohto 

prijatého aktu a jeho záväznosť s akcentom na časovú tieseň riešenia krízového stavu. V prie-

behu piatich dní mali poskytovatelia zvládnuť administratívu s odvolávaním výpovedí a vy-

pracovať zmenu obsahu pracovných zmlúv. Právna i ekonomická nejasnosť stanovených pra-

vidiel v memorande spôsobovala bezprecedentnú zmätočnosť pri riešení akútneho problému 

hromadných výpovedí lekárov. 

Prijatie memoranda vyvoláva celý rad otáznikov. Prečo sa súčasná vláda zaviazala za-

bezpečiť dodržiavanie Zákonníka práce len v oblasti zdravotníctva? Prečo sa zaviazala zabez-

pečiť len dodržiavanie Zákonníka práce a nie aj iných, rovnako dôležitých pracovnoprávnych 

predpisov? Možno z toho vyvodzovať, že zabezpečenie dodržiavania Zákonníka práce v rám-

ci iných odvetví národného hospodárstva je pre vládu irelevantné? Môžu to zamestnávatelia 

vnímať ako signál  „tichej akceptácie“ nerešpektovania pracovnoprávnych predpisov? Respe-

ktíve možno očakávať od vlády prijímanie ďalších memoránd pre tie odvetvia, v ktorých  

dôjde k vypuklejším protestným akciám zo strany zamestnancov? 
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III. Záver 

 

  Od roku 1965 až do novembra 2011 žiadna z vlád neprijala akt tohto druhu, ktorým by 

sa zaviazala zabezpečiť dodržiavanie Zákonníka práce. Memorandum síce obsahuje ustano-

venia s normatívnym obsahom, avšak rozhodne ho nemožno považovať za funkčnú súčasť 

vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku zlučiteľného s právom Európskej 

únie.  

Zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov prostredníctvom memoránd, dekla-

rácií, prípadne paktov ohrozuje jeden zo základných pilierov právneho štátu, a to právnu isto-

tu adresátov právnych noriem. Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve nemá preto v 

právnom poriadku svoje vecné ani systémové opodstatnenie. 
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Summary 
 

The article deals with issues arising from the Memorandum on correction of condi-

tions in healthcare system, wherein the Slovak government committed to guarantee to observe 

obligation set forth in the Labour Code. In this regard, it points to the fact that the memoran-

dum which includes provisions with normative content cannot be viewed as a functional com-

ponent of a balanced, transparent and stable legal order. 
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Právo zamestnanca na súdnu ochranu a jeho úprava  

v právnom poriadku Slovenskej republiky 
 

JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 

 

I. Úvod 

 

Právo na súdnu ochranu ako základné ľudské právo bolo zakotvené ako významný 

právny inštitút po prvý raz v článku 46 Ústavy Slovenskej  republiky.
1
 Totalitné ústavy ako 

odraz úrovne riadenia  spoločnosti  toto právo, ktoré  je  úzko  spojené s ostatnými základný-

mi ľudskými právami a slobodami predstavujúcimi určitý vývoj ľudskej  spoločnosti, takmer 

vôbec neobsahovali. Predmetné právo tvorí aj súčasť základných dokumentov vydaných napr. 

Organizáciou Spojených národov, či Radou Európy. 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá bola prijatá a vyhlásená rezolúciou Valné-

ho zhromaždenia Organizácie spojených národov dňa 10. decembra 1948, zaradila medzi  

základné ľudské  práva aj právo na súdnu ochranu. V článku  8 Všeobecnej deklarácie sa uvá-

dza: „každý ma právo, aby kompetentné vnútroštátne súdy poskytli  účinnú  ochranu  proti  

činom,  ktoré  porušujú základné práva priznané  mu ústavou alebo zákonom“.
2
 

Zakotvením práva na súdnu ochranu do Ústavy Slovenskej republiky sa Slovenská re-

publika prihlásila k tým demokratickým štátom, ktoré nielen  základné  práva a slobody  for-

málne  vo  svojich  právnych  normách  upravujú,  ale vytvárajú  aj  predpoklady  na  ich  re-

álne uplatňovanie v činnosti  štátnych  orgánov  a pri ich  realizácii  občanmi.  Právo  na  súd-

nu ochranu je vo  svojej  podstate  verejným subjektívnym  právom. Oprávňuje občana uplat-

ňovať základné ľudské práva  a slobody voči  štátu  prostredníctvom  súdov  a iných  orgánov  

verejnej správy. 

Aj v článku 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je výslovne stanovený ako subjekt, 

voči ktorému sa môže  uplatňovať právo  na  súdnu  ochranu, orgán verejnej  správy.  Tým sa 

na jednej strane nevylúčilo právo  na  súdnu ochranu voči súkromným  osobám, avšak na dru-

hej strane sa tým zdôraznilo, že občan sa môže domáhať súdnej ochrany aj voči rozhodnutiam 

štátnych orgánov. 

Zámerom tohto príspevku je poukázať a zároveň priblížiť možnosť uplatnenia práv za-

mestnanca ako „slabšieho“ subjektu  pracovnoprávneho vzťahu pred všeobecnými súdmi, 

ktorým Ústava Slovenskej republiky a ostatné právne predpisy, najmä zákony, ukladajú po-

vinnosť  rozhodovať pracovnoprávne spory. Ústavný súd Slovenskej republiky následne môže 

preskúmať postup všeobecných súdov z hľadiska možného porušenia ústavných práv sťažo-

vateľa. Poslednou inštanciou, kde sa zamestnanec môže domáhať ochrany svojich práv, je 

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.  

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení neskorších právnych predpisov (ďa-

lej len „Zákonník práce“) ako lex specialis upravuje právne vzťahy medzi subjektmi pracov-

noprávnych vzťahov – zamestnávateľom a zamestnancom. Základné zásady Zákonníka práce 

obsiahnuté hneď v jeho prvých ustanoveniach, a to v článkoch 1 až 10, vyjadrujú základnú 

                                                 
1
 (1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a 

v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. (2) Kto tvrdí, že bol na svojich prá-

vach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto 

rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí 

týkajúcich sa základných práv a slobôd. (3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhod-

nutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. (4) Pod-

mienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon. 
2
 Podobný význam má i Medzinárodný pakt o hospodárskych,  sociálnych  a kultúrnych  právach  z roku 1966,  

Medzinárodný  pakt o občianskych  a politických  právach  z roku 1966 a ich  opčné  protokoly, príp. Európska 

konvencia o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950. 
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charakteristiku nielen pracovného práva, ale i právneho systému Slovenskej republiky. Obsa-

hom základných zásad sú myšlienky, resp. princípy právnej úpravy pracovnoprávnych vzťa-

hov, vychádzajúce najmä z ustanovení článkov 35, 36, 37 a 38 Ústavy Slovenskej republiky, 

ktorá zakotvuje základné a neodňateľné práva fyzických osôb, resp. štátnych občanov Sloven-

skej republiky vrátane práva na prácu, slobodnú voľbu povolania (podnikania), inú zárobkovú 

činnosť, ako aj ostatné práva vznikajúce pri výkone pracovnoprávnych vzťahov. Praktický 

význam základných zásad pracovného práva  spočíva v ich interpretačnej a aplikačnej funk-

cii.
3
 

Do základných zásad Zákonníka práce je premietnutý i obsah medzinárodných zmlúv 

z oblasti pracovného práva, medzi ktoré patria najmä dohovory Medzinárodnej organizácie 

práce, resp. smernice Európskej únie uvedené v zozname štvrtej kapitoly Bielej knihy. 

V súlade s ustanovením článku 12 Ústavy Slovenskej republiky, Smernicou Rady o uplatňo-

vaní zásady rovnakého zaobchádzania pre mužov a ženy (2006/54/ES) a inými právnymi 

predpismi, sa zakazuje akákoľvek diskriminácia zamestnancov. Realizácia práva na prácu, 

ktoré však Ústava SR garantuje len občanom SR, je chránená v priebehu trvania pracovného 

pomeru tým, že zamestnávateľ nemôže jednostranne skončiť pracovný pomer so zamestnan-

com bez uvedenia dôvodov, inak taxatívne vymedzených v znení ustanovenia § 63 Zákonníka 

práce.  

Zásada zmluvnej voľnosti obsahuje i zákaz zneužitia  práv vyplývajúcich z pracovno-

právneho vzťahu na ťarchu iného subjektu pracovnoprávnych vzťahov; zámerom je najmä 

snaha zabrániť šikanovaniu zamestnanca, čo v praxi predstavuje  zneužívanie práva s úmys-

lom spôsobiť inému ujmu. Právo zamestnanca na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bez-

pečnosti a ochrany zdravia pri práci, je garantované nielen v článku 3 základných zásad Zá-

konníka práce, ale i v článku 36 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Právo mužov a žien na 

rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie, pracovný postup, od-

borné vzdelávanie a pracovné podmienky, zaručuje článok 6 základných zásad Zákonníka 

práce. Čiastočne zvýhodňuje ženy, a to najmä s poukazom na ich fyzické možnosti, spoločen-

skú funkciu v materstve a rodičovstve. Základné zásady Zákonníka práce neopomínajú ani 

ochranu mužov a žien vykonávajúcich rodinné (rodičovské) povinnosti  pri výchove 

a starostlivosti o deti – ochrana života a zdravia zamestnancov patrí medzi priority Zákonníka 

práce.  

Článok 8 základných zásad ukladá zamestnávateľom povinnosť vytvárať také pod-

mienky pri práci, aby nedošlo k poškodenie života a zdravia zamestnancov, v prípade, ak sa 

tak stane najmä dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú zamestnanci 

právo na hmotné zabezpečenie pri neschopnosti na prácu, v starobe alebo v súvislosti 

s tehotenstvom a rodičovstvom. Pracovnoprávne vzťahy sú v osobitných situáciách, ako napr.  

pri úraze, tehotenstve alebo materstve, osobitne chránené. S cieľom zaistiť rovnaké postave-

nie účastníkov pracovnoprávnych vzťahov sa v článku 9 zakotvuje procesnoprávna záruka 

ochrany práv zamestnanca. Ak sa zamestnanec cíti poškodený na svojich právach alebo prá-

vom chránených záujmoch, má možnosť domáhať sa nápravy na nestrannom a nezávislom 

súde. Predmetný článok výslovne zakazuje zamestnávateľovi akýmkoľvek spôsobom znevý-

hodňovať alebo poškodzovať zamestnanca, ak by sa rozhodol uplatniť svoje práva na súde 

(ide o tzv. zásadu zákazu bossingu v pracovnoprávnych vzťahoch).        

 

II. Ochrana práv zamestnanca pred všeobecnými súdmi 

 

Ochrana  práv zamestnanca na súde sa začína podaním písomného návrhu, z ktorého 

musí byť jasné, ktorému súdu je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť 

                                                 
3
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2007 s. 119. 
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podpísaný a datovaný. Ďalej musí žalobný návrh obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj 

dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o 

štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých 

sa zamestnanec dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha  

Návrh je potrebné podať na vecne, miestne a funkčne príslušnom súde. Vecne prísluš-

ný je všeobecný súd, pretože právny poriadok Slovenskej republiky nerozdeľuje súdnictvo na 

civilné, obchodné, správne, trestné, či pracovné. Miestna príslušnosť súdu na rozhodovanie 

pracovnoprávnych sporov je upravená v ustanovení § 84 až § 88 Občianskeho súdneho po-

riadku (ďalej len ako „OSP“); spravidla však príslušným súdom bude súd v obvode, v ktorom 

sa nachádza sídlo alebo bydlisko zamestnávateľa. Funkčne príslušným bude okresný súd, 

keďže tieto súdy zásadne rozhodujú v  prvom stupni.    

Písomne podaný návrh sa doručuje súdu minimálne v dvoch vyhotoveniach vrátane 

príloh, aby jedno vyhotovenie ostalo na súde a ďalšie mohlo byť zaslané zamestnávateľovi 

spolu s výzvou na vyjadrenie. Na konaní pred súdom má účastník právo byť zastúpený. Zá-

stupcom najčastejšie býva advokát, ktorý koná za účastníka pred súdom na základe udelenej 

plnej moci, alebo odborová organizácia, ak bol zamestnanec členom odborov. Konanie pred 

súdom je oslobodené od poplatkovej povinnosti,
4
 najmä z dôvodu, aby nedostatok finančných 

prostriedkov neodňal zamestnancovi možnosť domáhať sa svojich práv na súde, tak ako mu to 

garantuje Ústava Slovenskej republiky. Jedná sa o vecné oslobodenie od povinnosti zaplatiť 

súdny poplatok, ktoré vychádza priamo zo zákona a znamená, že určité konania sú celé oslo-

bodené od poplatkovej povinnosti.
5
 

Medzi práva účastníka v konaní pred súdom patrí i možnosť vzniesť námietku zauja-

tosti voči sudcovi, ktorý má vo veci rozhodnúť, avšak len v tom prípade, ak je možné predpo-

kladať, že by nerozhodol objektívne s poukazom na jeho vzťah k prejednávanej veci, účastní-

kom alebo ich zástupcom. OSP stanovuje časový úsek, dokedy je možné podať námietku zau-

jatosti, a to do 15 dní, odkedy sa účastník mohol dozvedieť o dôvode zaujatosti, alebo najne-

skôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol zaujatý sudca. O zaujatosti sudcu rozhodne nadria-

dený súd.
6
 

Tak ako Zákonník práce i Občiansky súdny poriadok garantuje účastníkom v občian-

skom súdnom konaní rovnaké postavenie. Taktiež zabezpečuje právo konať pred súdom vo 

svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké 

možnosti na uplatnenie ich práv.
7
  

Zámerom zákonodarcu je vyriešiť každú spornú vec dohodou účastníkov, na čo § 67 

OSP upravuje zmierovacie konanie, ktoré možno navrhnúť na ktoromkoľvek sú-de, ktorý by 

bol vecne príslušný na rozhodovanie veci. Účastníci, t. j. zamestnávateľ a zamestnanec, môžu 

požiadať súd,  aby vykonal pokus o zmier, a ak došlo k jeho uzavretiu, aby rozhodol aj o jeho 

schválení, čím by bola vec dohodou strán ukončená vykonateľným exekučným titulom, kto-

rým je uznesenie súdu. Pred nariadením pojednávania sa môže zamestnanec domáhať na súde 

vydania predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie je procesnoprávny inštitút, ktorým súd 

dočasne upraví pomery medzi účastníkmi, ak je to potrebné, alebo je dôvodný predpoklad, 

resp. obava, že by výkon súdneho rozhodnutia mohol byť zmarený. Zamestnanec sa môže 

domáhať najmä toho, aby súd uložil zamestnávateľovi povinnosť, aby poskytol aspoň časť 

pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a zamestnanec zo závažných dôvodov 

nepracuje.   

                                                 
4
 Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis 

z registra trestov znení neskorších právnych predpisov. 
5
 Ficová, S. a kol.: Občianske právo procesné. Základné konanie. Bratislava : VO PraF UK, 2005, s. 251. 

6
 Ustanovenie § 15a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov. 

7
 Ustanovenie § 18 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov.  
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V rámci prípravy pojednávania súd doručí návrh na začatie konania (žalobu) zamest-

návateľovi, resp. jeho právnemu zástupcovi spolu s prílohami návrhu do vlastných rúk a pí-

somne poučí účastníkov o ich právach a povinnostiach. Vyjadrenie zamestnávateľa súd bez-

odkladne odošle zamestnancovi, a to tak, aby mu bolo doručené pred konaním samotného 

pojednávania vo veci. V osobitných prípadoch môže súd uložiť zamestnávateľovi povinnosť 

vyjadriť sa písomne k veci, následne v prípade, ak uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, 

je povinný uviesť vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na 

ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Na tento úkon mu súd 

určí lehotu minimálne 10 dní. Ak by zamestnávateľ  bez vážneho dôvodu nesplnil túto súdom 

uloženú povinnosť, môže súd bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o návrhu rozsudkom 

pre zmeškanie podľa § 153b OSP. O takomto dôsledku musí byť zamestnávateľ písomne  

poučený. Rozsudok pre zmeškanie sa doručuje  účastníkom do vlastných rúk. Ak však za-

mestnávateľ, resp. jeho právny zástupca, z ospravedlniteľných dôvodov zmešká lehotu na 

podanie vyjadrenia k návrhu, môže do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na 

jeho zrušenie spolu s vyjadrením a návrhom na odpustenie zmeškania lehoty na podanie vy-

jadrenia. Ak súd, ktorý rozsudok pre zmeškanie vydal, návrhu vyhovie, rozsudok uznesením 

zruší a začne vo veci opäť konať. 

Ak podaný návrh spĺňa všetky zákonom predpísané náležitosti, súd vo veci nariadi po-

jednávanie, na ktoré písomne predvolá účastníkov konania a ostatné osoby, ktoré je nutné 

v konaní vypočuť, alebo sa ho musia zúčastniť, t. j. svedkov, znalcov, tlmočníkov a pod. 

Predvolanie na pojednávanie musí byť účastníkom doručené (t. j. musia ho mať fyzicky 

v držbe)  minimálne päť dní pred dňom pojednávania. Pojednávanie súd pripraví tak, aby bolo 

možné rozhodnúť o veci spravidla na jedinom pojednávaní. Zákon upravuje i možnosť, kedy 

nie je nutné vo veci nariadiť pojednávanie, a to vtedy, ak to nie je v rozpore s požiadavkou 

verejného záujmu, a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predlo-

žených účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia 

alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali. Pojednávanie nie je potrebné na-

riaďovať ani v drobných sporoch, t. j v prípadoch, ak hodnota sporu je nižšia ako 500 €. 

Drobnými spormi však nie sú spory zo sociálnoprávneho zabezpečenia a spory z pracovno-

právnych iných obdobných sporov. 

Konajúci sudca vedie pojednávanie tak, aby prispelo k spravodlivému rozhodnutiu, 

aby splnilo výchovný účel a aby prebiehalo dôstojne a nerušene. Robí pritom vhodné opatre-

nia, aby zabezpečil splnenie účelu pojednávania a úspešné vykonanie dôkazov; dbá pritom aj 

na to, aby svedkovia, ktorí dosiaľ neboli vypočutí, neboli prítomní na pojednávaní. Spravidla 

sedia pred pojednávacou miestnosťou a čakajú na pokyn súdu. 

Po začatí pojednávania účastníci prednesú alebo doplnia svoje návrhy a sudca oznámi 

výsledky prípravy pojednávania. V prípade potreby doplnenia dokazovania, napr. zabezpeče-

ním ďalšieho svedka, listinného dôkazu a pod., môže súd odročiť pojednávanie vo veci. V prí-

pade, ak tak neurobí po skončení prednesov, vypočutí účastníkov a svedkov, či posúdení lis-

tinných dôkazov, vyzve účastníkov, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu i   

k právnej stránke veci. Na záver súd uznesením vyhlási dokazovanie za skončené a rozhodne 

vo veci. Účastníci konania majú právo po vyhlásení rozsudku sa vzdať práva na odvolanie; ak 

tak urobí zamestnávateľ i zamestnanec, súd nemusí rozsudok odôvodňovať.  

V prípade nesúhlasu s rozhodnutím súdu o veci samej majú účastníci právo podať pro-

ti rozsudku odvolanie. Zákon ukladá súdu povinnosť odoslať písomné vyhotovenie účastní-

kom do 30 dní od jeho vyhlásenia. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia písomného 

vyhotovenia rozsudku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné 

uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej 

opravy.  
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Rozhodnutie odvolacieho súdu vo veci samej sa doručuje účastníkom, resp. ich zá-

stupcom prostredníctvom prvostupňového súdu, zákon však dáva možnosť doručovať roz-

hodnutia i odvolaciemu súdu. Občiansky súdny poriadok upravuje tiež postup pri uplatňovaní 

mimoriadnych opravných prostriedkov, ktorými sú Obnova konania, Dovolanie a Mimoriadne 

dovolanie, ktorým sa však v tomto príspevku nebudeme podrobne venovať.  

 

III. Ochrana práv zamestnanca Ústavným súdom SR 

 

Podľa  článku 127 Ústavy Slovenskej republiky rozhoduje Ústavný  súd  Slovenskej  re-

publiky o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich 

základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z me-

dzinárodnej  zmluvy,  ktorú  Slovenská  republika  ratifikovala a bola  vyhlásená spôsobom 

ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd  nerozhoduje  iný súd.  Ide  teda  o 

ochranu práv a slobôd  upravených  v druhej  hlave  Ústavy,  resp. zakotvených v medzinárod-

ných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná.
8
 

Pôvodná úprava ústavnej sťažnosti v Ústave Slovenskej republiky, t. j. do novely Ústavy 

v roku 2001, bola  značne reštriktívna a viedla  k neefektívnosti tohto  inštitútu.
9
 Ústavná sťaž-

nosť mohla smerovať iba proti právoplatnému  rozhodnutiu ústredného alebo miestneho  orgánu  

štátnej  správy  alebo  orgánu  územnej  samosprávy  a aktívne legitimovaným subjektom bol  

iba  občan  Slovenskej  republiky.  Naproti  tomu  úprava podnetu  fyzických  a právnických  

osôb  podľa  ústavným zákonom č.  90/2001 Z. z. zrušeného  článku 130  ods. 3 Ústavy Sloven-

skej republiky bola veľmi voľná a umožňovala rôzny výklad tohto inštitútu. 

Náležitosti podania ústavnej sťažnosti môžeme rozdeliť na všeobecné náležitosti platiace  

pre všetky návrhy na začatie konania pred Ústavným súdom
10

 a na osobitné náležitosti platné 

konkrétne pre podanie ústavnej sťažnosti. K týmto všeobecným náležitostiam návrhu na začatie 

konania zákon priraďuje aj špecifické náležitosti zodpovedajúce tomu-ktorému typu osobitného 

konania.  

Pri konaní o ústavnej sťažnosti ide o tieto špecifiká: označenie porušovateľa, ktoré vy-

chádza z toho, že spravidla takýmto porušovateľom je orgán verejnej  moci,  napr. všeobecný  

súd,  orgány  činné  v  trestnom  konaní,  orgány územnej samosprávy; sťažovateľ opíše postup  

porušovateľa, jeho základného práva alebo slobody (výlučne jeho, a nie tretej  osoby, a to bez o-

hľadu na právny pomer medzi takými osobami)  tak, aby boli preskúmateľné najmä tieto sku-

točnosti: 1) konanie,  ktorým došlo podľa sťažovateľa k porušovaniu jeho základného práva; 2) 

právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah, ktorým malo dôjsť k porušeniu základného 

práva vrátane nečinnosti porušovateľa základného práva; 3) právny status porušovateľa základ-

ného práva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi upravujúcimi jeho zriadenie, postave-

nie, činnosť a kompetencie a ostatné  fakty na správne a úplné pochopenie celej situácie v kona-

ní pred porušovateľom základného práva.  

V  tejto  časti  sťažnosti  je  potrebné  uviesť, ktoré základné  právo  bolo  podľa  názo-

ru zamestnanca – sťažovateľa porušené  v  priebehu  skutkového  stavu  tak,  aby  bolo  pre-

skúmateľné, ako aj  jeho vymedzenie. 

                                                 
8
 Kráľ,  J., Cibulka, Ľ., Holák, A.: Ústavné  garancie  ľudských  práv. Bratislava : VO PraF UK, 2004, s. 139. 

9
 Za obdobie piatich rokov Ústavný súd Slovenskej republiky vydal len štyri nálezy o porušení práva. 

10
 Označenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, označenie  navrhovateľa, označenie  protistojaceho  účastní-

ka  konania  (odporcu),  ako  aj vedľajších účastníkov konania – toto označenie sa riadi rovnakými zásadami ako 

pri navrhovateľovi – označenie právneho zástupcu, identifikácia  predmetu  konania,  ktorá  by  mala  vychádzať 

z marginálnych nadpisov jednotlivých osobitných druhov konaní, odôvodnenie návrhu skutkovými okolnosťami, 

právnymi rozbormi a závermi, čo je typické len pre ústavnoprávne konanie, dôkazy, ktoré sa majú zadovážiť, 

prípadne rovno vykonať, pretože sú pripojené k návrhu na začatie konania, žiadosť o rozhodnutie, návrh na roz-

hodnutie vo veci samej (petit), dátum a podpis navrhovateľov alebo ich zástupcov. 
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Podľa  článku 127 ods. 1 poslednej vety Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „Ústavný  

súd Slovenskej republiky je oprávnený a povinný chrániť základné práva a slobody, ak o ich 

ochrane  nerozhoduje iný súd“. Na to nadväzuje rovnaká zákonná úprava podľa § 49 zákona 

č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a       

o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ústavnom sú-

de“). Podľa § 53 citovaného zákona sťažnosť nie je prípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal op-

ravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných  

práv  alebo slobôd účinne poskytuje, a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený  podľa  

osobitných predpisov.   

Z týchto ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona o ústavnom súde vyplýva, 

že sťažovateľ nemôže požiadať o ochranu základného práva alebo slobody, ak je daná právo-

moc všeobecného súdu  vrátane  súdu  konajúceho  v  správnom  súdnictve  alebo  právomoc  

iného orgánu verejnej moci, na ktorý sa sťažovateľ môže obrátiť so žiadosťou o ochranu zá-

kladného práva alebo slobody, ktoré boli konkretizované v zákonnej úprave, príkladom je 

úprava v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) a iné. Sťažo-

vateľ je teda povinný v  sťažnosti odôvodniť, že niet  iného  súdu, ktorý by chránil jeho zá-

kladné právo alebo slobodu, a rovnako, že nemohol uplatniť opravné  prostriedky  alebo  iné  

právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných  práv alebo slobôd účinne 

poskytuje, a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov. 

Zároveň je sťažovateľ povinný presne formulovať návrh na rozhodnutie vo veci samej, 

t. j. aký nález požaduje vysloviť, pretože podľa § 20 ods. 3 zákona o ústavnom súde je Ústav-

ný súd v konaní o sťažnostiach viazaný takýmto návrhom na rozhodnutie vo veci samej. Oso-

bitne je potrebné odôvodniť návrh na priznanie primeraného finančného zadosťučinenia (§  50  

ods. 3 zákona o ústavnom súde, podľa ktorého, ak sa sťažovateľ domáha primeraného finanč-

ného zadosťučinenia, musí uviesť rozsah, ktorý požaduje, a na základe akých dôvodov sa ho  

domáha). Aj v takom prípade by sa malo odôvodnenie a požadovaný rozsah  riadiť  existujú-

cou  judikatúrou Ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva.
11

 

Podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sťažnosť možno podať v lehote dvoch  me-

siacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zása-

hu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol    

o  opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že podanie sťaž-

nosti na Ústavný súd je limitované dvojmesačnou lehotou, ktorej charakteristika spočíva naj-

mä v  skutočnosti, že márne uplynutie lehoty nemožno odpustiť. 

Z citovaného ustanovenia § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde súčasne vyplýva, že 

Ústavný súd na rozdiel od konaní o podnetoch  (do 31. decembra 2001) už nemôže poskyto-

vať ochranu základných práv a slobôd proti takým porušeniam, ku ktorým došlo po uplynutí 

zákonnej dvojmesačnej doby na podanie sťažnosti, okrem prípadov, ak porušenie základného 

práva ku dnu podania sťažnosti trvá, tak ako je to v súdnych konaniach, v ktorých sa namieta-

jú zbytočné prieťahy. Jadro prípravy na predbežné prerokovanie návrhu spočíva v skúmaní 

podmienok konania pred Ústavným  súdom,  ktoré  môžeme  nazvať  procesnými  podmien-

kami,  t. j. podmienkami,  za ktorých môže Ústavný súd konať a rozhodovať o veci  samej. 

Príslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky sa neskúma z dôvodu, že Ústavný  súd  je 

jediný nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. 

Zákon po začatí konania vyžaduje, aby účastníci konania alebo vedľajší  účastníci ko-

nania, ak sú nimi fyzické alebo právnické osoby, boli riadne zastúpení, pričom sú stanovené aj 

podmienky či predpoklady na osobu zástupcu. Musí ním byť advokát, ktorý sa musí v konaní  

pred Ústavným súdom preukázať plnomocenstvom, ktoré má obsahovať výslovné splnomoc-

                                                 
11

 Posluch, M., Cibuľka, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Šamorín : Heuréka, 2003, s. 285. 
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nenie  na zastupovanie pred Ústavným súdom. Túto podmienku prípustnosti konania pred 

Ústavným súdom podmieňuje jednak cieľ procesného postupu nezávislého súdneho orgánu 

ochrany ústavnosti, a tiež aj pragmatický dôvod spočívajúci vo vytvorení akéhosi spoločen-

ského filtra, ktorým by nemali prejsť zjavne neopodstatnené alebo neprípustné návrhy na za-

čatie konania. 

 Z povahy konania pred Ústavným súdom ako orgánom súdneho typu plynie aj požia-

davka prípustnosti iba takého návrhu na začatie konania, o ktorom sa už v tej istej veci neroz-

hodlo (tzv. prekážka už raz rozhodnutej veci res iudicata). V ústavnom konaní však pri posu-

dzovaní prekážky veci rozhodnutej zásadne nerozhoduje, proti komu smeruje  návrh. Ak  dô-

jde návrh, ktorý sa týka takej veci, o ktorej už Ústavný súd rozhodol, Ústavný súd koná podľa 

§ 25 ods. 2 zákona a uznesením návrh odmietne. Ďalšou podmienkou prípustnosti konania 

pred Ústavným súdom je nejestvovanie prekážky veci začatej  (tzv. prekážka litispendencie). 

Pre začatú vec platí to isté, čo pre res iudicata. 

V znení § 24 ods. 2 spomínaného zákona sa hovorí, že návrh nie je prípustný ani         

v prípade, ak  Ústavný  súd v tej  istej veci už koná. Dôsledky podania takého návrhu sú rie-

šené atypicky. Ak ho podal oprávnený navrhovateľ, má právo (nie povinnosť) zúčastniť sa na 

konaní o skôr podanom návrhu, a to ako vedľajší  účastník  konania. Z opaku plynie, že  ak 

tejto  oprávnenosti  niet, dochádza  k odmietnutiu  návrhu  podľa  §  25  ods. 2 zákona č.  

38/1993 Z. z. organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o posta-

vení jeho sudcov v znení neskorších predpisov. 

Návrh vo veci, o ktorej rozhoduje Ústavný súd v senáte alebo v pléne, sa v súlade s 

rozvrhom práce prideľuje sudcovi ako spravodajcovi náhodným výberom pomocou technic-

kých a programových prostriedkov schválených plénom Ústavného súdu tak, aby bola vylú-

čená možnosť ovplyvňovania pridelenia veci. Plénum Ústavného súdu schvaľuje aj rozvrh    

práce na každý rok najneskôr do 15. decembra predchádzajúceho roku. 

Príprava podkladov potrebných na rozhodnutie pléna a senátu sa pridelí niektorému zo 

sudcov ako sudcovi spravodajcovi. Sudca spravodajca na zasadnutí pléna alebo senátu infor-

muje o vykonanej príprave. Príprava konania, ktorú vykonáva spravodajca, zahŕňa v sebe  

procesné úkony spojené so skúmaním a preverovaním procesných podmienok vo vzťahu k 

podaniam adresovaným Ústavnému súdu, s predbežným prerokovaním týchto podaní, so za-

obstarávaním, vykonávaním dôkazov potrebných na zistenie stavu veci a s obstarávaním vy-

svetlení, stanovísk účastníkov konania, listinných a iných dôkazov potrebných na rozhodnutie  

vo veci samej. 

V prípade potreby spravodajca vyžiada aj stanovisko významného odborníka a môže  

požiadať o súčinnosť aj iné orgány a organizácie. Rozsah poverenia spravodajcu vyplýva       

z povahy veci a z procesného postavenia  spravodajcu. V tomto rámci môže vykonávať všetky  

úkony, nesmie však o veci rozhodovať. Rozhodnutím o veci nie je písomné oznámenie, ktoré  

spravodajca adresuje navrhovateľovi po zistení, že podanie nie je možné považovať za návrh 

na začatie konania. Písomné oznámenie vrátane poučenia, prečo z obsahu podania je zrejmé,  

že nejde o návrh na začatie konania, má  – z procesného  hľadiska  –  iba  informačný  charak-

ter, v skutočnosti by sa takým podaním Ústavný súd nemusel vôbec zaoberať. 

Po písomnom oznámení spravodajca urobí záznam v príslušnom spise a na ďalšie po-

dania v tej istej veci už neodpovedá.  Ak  spravodajca  nepostupuje  podľa uvedeného  pravid-

la, potom  navrhovateľa  vyzve,  aby odstránil v určenej  lehote nedostatky alebo neúplnosti 

návrhu. 

Spravodajca vykonáva aj servisné procesné úkony. Navrhovateľovi musí uložiť, aby  

predložil potrebný počet rovnopisov návrhu spolu s prílohami. Ak sa tak nestane, na trovy  

účastníka zaobstaráva rovnopisy a prílohy, doručuje návrhy ostatným účastníkom a tiež výzvy  

na vyjadrenie sa k návrhom na začatie  konania.  Jeho samostatná procesná aktivita končí  

podaním návrhu na rozhodnutie vo veci pri predbežnom prerokovaní o veci samej. 
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IV. Poskytnutie súdnej ochrany zamestnanca Európskym súdom  

pre ľudské práva 

 

Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súd sídliaci v Štrasburgu. Tvoria ho 

sudcovia, ktorých počet sa zhoduje s počtom členských štátov Rady Európy, ktoré ratifikovali 

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
12

  Sudcovia zasadajú v Súde ako súk-

romné osoby a nezastupujú žiaden štát.  

Pri skúmaní sťažností súdu asistuje Kancelária súdu, ktorá je zložená prevažne z práv-

nikov pochádzajúcich zo všetkých členských štátov (známych aj ako právni tajomníci). Títo 

sú úplne nezávislí od krajiny svojho pôvodu a nezastupujú ani sťažovateľov, ani štáty. Európ-

sky súd pre ľudské práva uplatňuje Európsky dohovor o ľudských právach. Jeho úlohou je 

zaistiť, aby štáty rešpektovali práva a záruky obsiahnuté v Dohovore. Súd tak koná prostred-

níctvom preskúmania sťažností (známych ako žiadosti), ktoré podávajú jednotlivci a niekedy 

aj štáty.  

Podať sťažnosť
13

 na Európsky súd pre ľudské práva môže ktorýkoľvek zamestnanec, 

nevyžaduje sa štátne občianstvo niektorého z členských štátov Rady Európy. Porušenia práv, 

na ktoré sa sťažuje, sa musí dopustiť jeden zo štátov viazaných Dohovorom v rámci jeho „ju-

risdikcie“, čo zvyčajne znamená na jeho území. Sťažovateľ musí byť priamo a osobne obeťou 

porušenia, na ktoré sa sťažuje, taktiež musí vyčerpať všetky možnosti nápravy podľa vnútro-

štátneho poriadku štátu a splniť ďalšie podmienky.  

V prípade ak si zamestnanec neželá, aby jeho identita bola zverejnená, musí o tom 

ihneď informovať súd a uviesť dôvody. Predseda súdu následne rozhodne o oprávnenosti tejto 

požiadavky. Hlavnými znaky konania pred Európskym súdom pre ľudské práva je, že prípad 

bude preskúmaný bezplatne, zamestnanec hradí len vlastné náklady, ako napr. odmena advo-

káta, po podaní sťažnosti môže zamestnanec požiadať o právnu pomoc, ktorá nie je automa-

ticky zaručená a nie je pridelená okamžite, ale až v neskoršom stupni konania. Konanie sa 

uskutočňuje v písomnej forme, dôsledkom čoho je, že súd nenariaďuje pojednávanie, ale len 

písomne oznámi svoje rozhodnutie. Ak súd zistí, že štát porušil jedno alebo viac práv alebo 

záruk, vynesie rozsudok, ktorý je záväzný a krajina, ktorej sa týka, je povinná podriadiť sa mu 

a zabezpečiť nápravu.  

 

V. Záver 

 

Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na právny stav najmä v podmienkach Sloven-

skej republiky týkajúci sa práva zamestnanca na súdnu ochranu tak, ako mu to garantuje Ús-

tava Slovenskej republiky vo svojom článku 46, Zákonník práce v článku 9 a v ustanovení § 

14, podľa ktorého „spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnopráv-

nych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.“ Takúto garanciu, t. j. právo zamestnanca na 

súdnu ochranu poskytujú  aj medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viaza-

ná. Slovenská právna úprava z pohľadu ochrany práv zamestnanca v zmysle uvedených práv-

nych dokumentov a medzinárodných dohôd tak predstavuje medzinárodný štandard. 

 

                                                 
12

 Európsky dohovor o ľudských právach je medzinárodná zmluva, ktorú môžu podpísať len členské štáty Rady 

Európy. Dohovor, ktorý zriaďuje súd a stanovuje pravidlá jeho činnosti, obsahuje zoznam práv a záruk, ktoré sa 

štáty zaviazali rešpektovať, medzi ktoré patrí i právo na spravodlivé súdne konanie v občianskych a trestných 

veciach.  
13

 Musí obsahovať stručné opísanie napádaného postupu, uvedenie práv zaručených Dohovorom, ktoré boli po-

rušené, doposiaľ využité opravné prostriedky, kópie rozhodnutí všetkých štátnych orgánov v danom  prípade, 

podpis sťažovateľa alebo podpis jeho zástupcu.   
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Niekoľko poznámok k zákonu č. 257/2011 Z. z., ktorým sa menil  

a dopĺňal Zákonník práce 

 

JUDr. Robert Seidner 

 

I. Úvod 
 

 V priebehu posledných desiatich rokov podstúpil Zákonník práce spolu viac ako dvad-

sať noviel.  Z faktografického pohľadu tento stav znamená, že jeho znenie sa menilo (v prie-

mere) každých šesť mesiacov. Ostatná novela (zákon č. 257/2011 Z. z.) sa zaradila k novelám 

(napr. 348/2007 Z. z.), ktoré môžeme označiť ako „veľké“, a to predovšetkým z toho dôvodu, 

že sa dotkli všetkých alebo väčšiny častí Zákonníka práce a jeho „klasických“ právnych inšti-

tútov (napr. výpovedná doba, skúšobná doba, právna subjektivita a pod.). 

 S ohľadom na uvedené vystupuje do popredia otázka, či je potrebné, a ak áno, akým 

spôsobom garantovať stabilitu obsahu Zákonníka práce. Ide  totiž o právny predpis, ktorý 

predstavuje legislatívny „motor“ trhovej ekonomiky Slovenskej republiky, tzn. významným 

spôsobom ovplyvňuje správanie sa („výkonnosť“) celej podnikateľskej (výrobnej) sféry. Hľa-

danie stability je o to náročnejšie, že „prispôsobovanie“ znenia Zákonníka práce napr. prob-

lémom spojených s hospodárskou krízou (t. j. jeho liberalizácia) je neraz v „kolízii“ so sociál-

nymi štandardmi, ktoré uznáva moderná Európa ako kompenzácie za zamestnaneckú podria-

denosť. 

 Smerom pro futuro by bolo možné zvažovať, aby mal Zákonník práce (alebo aspoň 

jeho niektoré časti) z formálno-technického hľadiska status ústavného zákona. Stabilita znenia 

sama o sebe síce nepredstavuje zaručené riešenie na všetky problémy, ale vytvára predpoklad, 

aby sa obmedzili „experimenty“ so znením Zákonníka práce takmer po každých parlament-

ných voľbách, zároveň garantuje účastníkom pracovnoprávnych vzťahov z legislatívneho 

hľadiska nemenné prostredie, ktoré je možné označiť ako neopomenuteľné, ak cieľom je za-

bezpečenie kontinuity hospodárskeho rastu, resp. jeho reštartovanie. 

 

II. Vymedzenie závislej práce 

 

 V znení § 1 ods. 2 – 3 Zákonníka práce je obsiahnuté tzv. “pozitívne“ a „negatívne„ 

vymedzenie závislej práce. Základnou úlohou tohto ustanovenia je napomáhať správnemu 

výberu zmluvnej formy v pracovnoprávnych vzťahoch. Sloboda výberu zmluvnej formy je 

však z hľadiska pracovného zákonodarstva iba relatívna, keďže pracovný pomer medzi za-

mestnancom a zamestnávateľom sa uzatvára výlučne za podmienok vymedzených v pracov-

nej zmluve.  

Funkcia skúmaného ustanovenia spočíva preto aj v odstránení tzv. „nútených živnos-

tí“. V tomto prípade ide o právny vzťah dvoch účastníkov v zmysle občianskoprávnej alebo 

obchodnoprávnej legislatívy (napr. zmluvu o dielo, príkaznú zmluvu, sprostredkovateľskú 

zmluvu, mandátnu zmluvu a pod.), ktorý „nahrádza“ pôvodný pracovnoprávny vzťah („tla-

kom“ zamestnávateľa), prípadný pracovnoprávny vzťah sa týmto spôsobom účelovo a abso-

lútne „obchádza“.  

Dôvody realizovania nútených živností sú pritom rôzne, a to napr. zbavenie sa odvo-

dových povinností zamestnávateľa, uplatňovanie liberálnejších spôsobov skončenia právneho 

vzťahu (bez výpovedných dôb, odstupného, ochrannej doby atď.), oslabenie rôznych sociál-

nych istôt subjektu (napr. náhrada mzdy v určitých nežiaducich situáciách – práceneschop-

nosť a. i.) , ktorý je de facto vo vzťahu podriadenosti (hoci v oblasti súkromného práva sú 

zmluvné strany de iure vo vzťahu rovnosti).   
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 Domnievame sa, že aktuálna dikcia ustanovenia § 1 ods. 2 – 3 Zákonníka práce vyka-

zuje niekoľko nedostatkov a pôsobí výrazne zmätočne. Po prvé, „pozitívne“ a „negatívne“ 

vymedzenie závislej práce je skôr otázkou teoretickou, avšak smerom k aplikačnej praxi sa 

musí presadzovať oveľa efektívnejšie – je hmotnoprávnym základom pre orgány verejnej 

správy, ktoré ukladajú sankcie za porušovanie pracovnoprávnych predpisov. 

Po druhé, negatívne vymedzenie (ktoré výslovne nevylučuje napr. hybridné zmluvné 

typy –  aj keď ich prípustnosť v zmiešanom právnom odvetví je otázna, okrem prípadu, ak sú 

vylúčené kogentnými ustanoveniami) ako celok je v zásade zbytočné, skôr by znenie ods. 3 

malo ďalej rozvíjať pozitívne vymedzenie v tom zmysle, že „pracovná zmluva by bola kvali-

fikovaná ako výhradný zmluvný typ pre výkon závislej práce“. 

Po tretie, kľúčovým problémom je tiež absencia definície pojmu „nútená živnosť“ – tá 

by mohla byť v zásade identická s definíciou pojmu závislá práca, okrem skutočnosti, že by tu 

boli vynechané príslušné subjekty, t. j. zamestnanec a zamestnávateľ (z dôvodu univerzálnej 

aplikovateľnosti na rôzne zmluvné typy obchodného alebo občianskeho práva, ktoré by mohli 

„zastrešovať“ výkon práce, ktorá inak spĺňa znaky závislej práce).   

 

III. Skúšobná doba 

 

 Právna úprava pred 1. septembrom 2011 umožňovala dohodnúť skúšobnú dobu v roz-

sahu najviac 3 mesiacov. Charakter tohto ustanovenia (relatívna kogentnosť) sa po novele 

Zákonníka práce nezmenil, došlo však k zmene v maximálnych prípustných rozsahoch skú-

šobnej doby. Po novom platí, že skúšobná doba môže byť najviac 3, 6 alebo 9 mesačná, a to 

v závislosti od toho, či ide o vedúceho zamestnanca, príp. člena štatutárneho orgánu, resp. či 

je u zamestnávateľa uzatvorená kolektívna zmluva.  

Súčasné dĺžky skúšobnej doby v Slovenskej republike možno označiť v zásade za 

„štandardné“, hoci v niektorých krajinách Európskej únie je možné od uvedených rozsahov 

identifikovať určité odchýlky – Záhorčáková uvádza, že skúšobná doba napr. v Maďarsku je 

najviac 30 dní a vo Francúzsku najviac 2 mesiace.
1
       

Skúšobná doba, ktorá z hmotnoprávneho hľadiska umožňuje „voľnejšie“ skončenie 

pracovného pomeru obom účastníkom, musí vylučovať všetky pokusy smerujúce k jej „reťa-

zeniu“ (tu môže nastať problém pri „miešaní“ druhov pracovných pomerov
2
 a v situácii, ak by 

legitímna dĺžka skúšobnej doby presiahla časový úsek medzi dvoma pracovnými pomermi na 

dobu určitú, ktoré znamenajú predĺženie pracovného pomeru s vylúčením opätovnej dohody 

o skúšobnej dobe).
3
 

K zmenám v právnej úprave skúšobnej doby došlo aj v podmienkach jej skončenia, ak 

ide o tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiacu ženu.
4
 Zá-

konník práce zvýšil ochranu týchto subjektov pred skončením pracovného pomeru v skúšob-

nej dobe tým, že zaviedol tri kumulatívne podmienky, ktoré musia byť splnené, inak bude 

samotné skončenie absolútne neplatné (tzn. nebude existovať). Tu platí, že musí ísť: a) o vý-

nimočné prípady, ktoré nesúvisia s tehotenstvom alebo materstvom, b) skončenie pracovného 

pomeru musí byť náležite odôvodnené a c) musí byť písomné.
5
 Extenzívnejšia miera ochrany 

uvedených subjektov vyplýva aj z článku 38 Ústavy Slovenskej republiky, ktorého zmysle 

                                                 
1
 Záhorčáková, J.: Skúšobná doba ako právny inštitút sui generis (legislatívne osobitosti v Slovenskej republike 

a v ďalších vybraných krajinách). In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 

559 a nasl. 
2
 Napríklad v kontexte § 48 Zákonníka práce. 

3
 Ide o časový úsek v dĺžke 6 mesiacov. 

4
 Vo všetkých ostatných prípadoch môže zamestnanec a zamestnávateľ skončiť pracovný pomer bez uvedenia 

dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. 
5
 Porovnaj s § 72 ods. 1 druhá veta Zákonníka práce. 
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dochádza k uplatňovaniu tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení (pozitívnej diskriminácie) 

v rámci vnútroštátneho práva. 

 

IV. Výpovedná doba 

 

 Výpovedná doba (na rozdiel od skúšobnej doby) vedie k skončeniu pracovného pome-

ru. Tu platí, že pracovný pomer sa skončí uplynutím príslušnej výpovednej doby. Výpovedná 

doba je v pracovnom práve týmto mimoriadne významná, pretože na jednej strane (v nadväz-

nosti na príslušné výpovedné dôvody, ak ide o výpoveď zamestnávateľa) predchádza „náhle-

mu“ a „svojvoľnému“ skončeniu pracovného pomeru, resp. na druhej strane uplynutím jej 

posledného dňa je presne určený okamih skončenia pracovného pomeru. Výpovedná doba 

v minulosti bola a v súčasnosti je determinovaná rôznymi skutočnosťami, a to napr. dĺžkou 

trvania pracovnoprávneho vzťahu, konkrétnym výpovedným dôvodom, zmluvnou stranou, 

ktorá výpoveď dáva, prípadne vzájomnou kombináciou týchto skutočností. 

 Do konca augusta minulého roka boli v Zákonníku práce potvrdené 2 druhy výpoved-

ných dôb – najmenej 2 mesačná (všeobecná) a najmenej 3 mesačná (osobitná).
6
 V období 

pred rokom 2010 bola súčasťou ustanovenia § 49 Zákonníka práce (Pracovný pomer na kratší 

pracovný čas) aj 30 dňová výpovedná doba, ktorá sa aplikovala pri pracovnom pomere do-

hodnutom v rozsahu kratšom ako 15 hodín týždenne.
7
  

V aktuálnej právnej úprave výpovedných dôb sa však stále uplatňuje pravidlo o tom, 

že ak sa výpovedná doba prekryje s ochrannou dobou (za podmienky, že najskôr začala ply-

núť výpovedná doba), prednosť má bez výnimky ochranná doba, čiže výpovedná doba sa 

skončí až v posledný deň doby ochrannej. Podľa Kurila ide o ďalší druh výpovednej doby, 

ktorej rozsah nie je možné spravidla presne určiť (numericky v dňoch alebo v mesiacoch), 

a to z dôvodu, že dĺžka trvania (konkrétny deň skončenia) ochrannej doby je vo väčšine prí-

padov iba ťažko predvídateľná.
8
 

 Novela Zákonníka práce – zákon č. 257/2011 Z. z. – podmienila určenie dĺžky výpo-

vedných dôb niekoľkými skutočnosťami. Po prvé, jej dĺžka je závislá od toho, či výpoveď      

z pracovného pomeru dáva zamestnanec alebo zamestnávateľ, po druhé, rozhodujúca je rov-

nako doba zamestnania, t. j. pracovnoprávny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa (vyjadrený  

rokoch), po tretie, v niektorých situáciách ovplyvňujú dĺžku výpovednej doby (pri výpovedi 

zamestnávateľa) aj konkrétne výpovedné dôvody (§ 63 Zákonníka práce), po štvrté, pre urče-

nie výpovednej doby nemožno vylúčiť ani vzájomnú kombináciu uvedených skutočností. 

 Je otázne, či zákonodarca nemohol pri zmenách v právnej úprave výpovedných dôb 

postupovať aj iným spôsobom – niektorí autori totiž poukazujú na možnosť konštituovať tzv. 

vykúpenie sa z výpovednej doby (z angl. pay in lieu of notice) – napr. podľa Kurila je jeho 

podstatou spravodlivý princíp, že účastník, ktorý chce pracovný pomer skončiť, ho skončí aj 

bez výpovednej doby, keďže sa z nej alebo z jej časti vykúpi na základe peňažného plnenia 

v prospech druhého účastníka, a to bez obmedzenia poskytnutia odstupného pri skončení pra-

covného pomeru zamestnancovi.
9
  

                                                 
6
 O najmenej 3-mesačnú výpovednú dobu išlo za podmienky, ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa 

minimálne 5 rokov v pracovnom pomere a výpoveď dával zamestnávateľ. 
7
 Rozdiel bol aj v plynutí výpovednej doby pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas, ktorá nezačínala ply-

núť od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď výpoveď bola doručená, ale už dňom doru-

čenia výpovede. 
8
 Kuril, M.: Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho zdokonaľovania. In Verejná sprá-

va a regionálny rozvoj. Bratislava : VŠEMvs, no. 2, vol. 7, 2011, s. 82 a nasl. 
9
 Kuril, M.: Skúšobná doba a výpovedná doba v novej právnej úprave. In Policajná teória a prax. Bratislava : 

APZ, no. 4, vol. 19, 2011, s. 76 a nasl.  
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 Aj v súčasnosti (v minulosti bola všeobecná výpovedná doba najmenej 2-mesačná) 

existuje všeobecná výpovedná doba, ktorej dĺžka je 1 mesiac
10

 – za podmienky, ak pracovno-

právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa trval menej ako 1 rok a bez ohľadu na to, či vý-

poveď z pracovného pomeru dáva zamestnanec, resp. zamestnávateľ. V prípade, ak dĺžka 

zamestnania presiahne 1 rok a výpoveď z pracovného pomeru dáva zamestnanec, je dĺžka 

výpovednej doby 2-mesačná. Výpovedné doby pri výpovedi zamestnávateľa (2-mesačná ale-

bo 3-mesačná) ovplyvňuje dĺžka zamestnania (1 – 5 rokov alebo viac ako 5 rokov) ako aj prí-

slušné výpovedné dôvody (napr. tzv. vnútorné organizačné zmeny upravené v § 63 Zákonníka 

práce). 

 

V. Predzmluvné vzťahy 

 

 Najvýznamnejší zásah (a podľa nášho názoru neodôvodnený a negatívny) do právnej 

úpravy predzmluvných vzťahov (§ 41 Zákonníka) predstavuje z hľadiska zákona č. 257/2011 

Z. z. odstránenie povinnosti fyzickej alebo právnickej osoby (potenciálneho zamestnávateľa), 

aby sa v priebehu výberového konania zdržala zisťovania informácii o odborovej príslušnosti 

(činnosti) fyzickej osoby (potenciálneho zamestnanca) u predchádzajúceho zamestnávateľa 

(zamestnávateľov). Chránený dôvod spočívajúci v „odborovej príslušnosti“ alebo „odborovej 

činnosti“ pritom možno považovať dnes už za „klasický“ a dlhodobo potvrdený antidiskrimi-

načnou legislatívou Slovenskej republiky,
11

 ako aj Európskej únie.
12

 

 Zásada rovnakého zaobchádzania (zákazu diskriminácie) sleduje finálny cieľ rovnosti 

a v predzmluvných vzťahoch má mimoriadny význam. Rovnosť (v univerzálnom chápaní) je 

komplexným vzťahom ľudí sprostredkujúcich hodnoty, ktoré vytvárame, na ktorých sa po-

dieľame, ktoré medzi sebou delíme.
13

 

 Za problematické rovnako považujeme označenie jednej zo strán predzmluvných 

vzťahov, a to „zamestnávateľa“. V skutočnosti totiž v predzmluvných vzťahoch nevystupuje 

voči fyzickej osobe (potenciálnemu zamestnancovi) jej „zamestnávateľ“, ale iba fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá sa však môže „zamestnávateľom“ stať práve na základe tej skutočnos-

ti, ak s fyzickou osobou založí pracovnoprávny vzťah. Zároveň nemožno vylúčiť, že v pred-

zmluvných vzťahoch predsa len bude vystupovať „zamestnávateľ“, keďže je ním každá fyzic-

ká alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva v príslušnom právnom vzťahu aspoň 1 fyzickú 

osobu (§ 7 Zákonníka práce) – nepôjde však v priebehu predzmluvných vzťahov ešte o za-

mestnávateľa voči fyzickej osobe (potenciálnemu zamestnancovi). 

 Podľa niektorých autorov je potrebné objektívne pripustiť, že povinnými, resp. opráv-

nenými, subjektmi predzmluvných vzťahov sú fyzická osoba (potenciálny zamestnanec) a 

fyzická alebo právnická osoba (potenciálny zamestnávateľ) – akákoľvek iná kombinácia je 

vylúčená. V predzmluvných vzťahoch by síce mohol vo voľnejšom chápaní vystupovať „za-

mestnanec“, ale iba taký „zamestnanec“, ktorý má založený pracovnoprávny alebo obdobný 

právny vzťah k inej fyzickej alebo právnickej osobe (zamestnávateľovi), než je tá, ktorá je 

účastníkom takýchto predzmluvných vzťahov. To isté možno tvrdiť aj v prípade, ak by 

v predzmluvných vzťahoch vystupoval „zamestnávateľ“. V zmysle Zákonníka práce je za-

mestnávateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva aspoň 1 fyzickú osobu v 

pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu. Z tohto hľadiska preto nemožno vylú-

                                                 
10

 V období pred prijatím zákona č. 257/2011 Z. z. mala právna úprava výpovedných dôb relatívne kogentný 

charakter, od 1. septembra 2011 sa táto právna regulácia zmenila na absolútne kogentnú. 
11

 Napríklad v § 13 ods. 2 Zákonníka práce. 
12

 Ide najmä o antidiskriminačné smernice Európskej únie 2006/54/ES, 2000/43/ES a 2000/78/ES. 
13

 Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus: aspekt spravodlivosti, práva a moci. Bratislava : VO 

PraF UK, 2006, s. 104.   
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čiť, že v predzmluvných vzťahoch bude síce vystupovať „zamestnávateľ“, ale nebude to „za-

mestnávateľ“ fyzickej osoby, ktorá je spolu s ním účastníkom predzmluvných vzťahov, a to 

dokonca aj v tom prípade, ak by malo ísť o súbežné pracovné pomery medzi týmito subjek-

tmi.
14

 

 

VI. Forma pracovnej zmluvy 

 

 Právna úprava formy pracovnej zmluvy nebola zákonom č. 257/2011 Z. z. upravova-

ná. Tu platí, že pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnan-

com a zamestnávateľom (§ 42 ods. 1 Zákonníka práce). Tento stav znamená, že pracovná 

zmluva nemusí byť uzatvorená v písomnej forme, keďže súčasťou uvedeného ustanovenia nie 

je tzv. doložka neplatnosti. Jej absencia prináša následok, kedy je možné pracovnú zmluvu 

(okrem výnimiek)
15

 uzatvoriť aj v ústnej alebo konkludentnej forme – hoci takáto realizácia 

právneho úkonu so sebou prinesie jeho relatívnu neplatnosť (vrátane možnosti Inšpekcie prá-

ce sankcionovať zamestnávateľa). 

 Sme toho názoru, že pre vyššiu právnu istotu účastníkov pracovnoprávneho vzťahu by 

bolo smerom pro futuro vhodné, aby sa pracovná zmluva (bez ohľadu na druh pracovného 

pomeru) musela uzatvárať v písomnej forme, inak bude neplatná. Uplatňovanie výlučne pí-

somnej formy s doložkou neplatnosti by mohlo obmedziť predovšetkým dôkaznú núdzu nie-

ktorého z účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, ak by bol vzájomný spor riešený napr. pro-

stredníctvom súdu. Aplikovanie právneho princípu pacta sunt servanda má v súčasných pod-

mienkach trhového hospodárstva skôr už iba naivný charakter, keďže vymožiteľnosť práva je 

spájaná skôr s pragmatickými právnymi prostriedkami (inštitútmi), než s tými „ideologický-

mi“. 

 Na nevyhnutnosť písomnej formy pracovnej zmluvy poukazujú aj niektorí iní autori. 

Podľa Matlákovej je písomná forma pracovnej zmluvy nevyhnutná, a to vzhľadom aj na zá-

kon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Podľa tohto zákona ab-

sencia založenia pracovnoprávneho vzťahu sa považuje za nelegálnu prácu a nelegálne za-

mestnávanie, ktoré sú zakázané a postihnuteľné. Vynára sa otázka, akou formou možno preu-

kázať založenie pracovnoprávneho vzťahu. Preukázanie založenia pracovnoprávneho vzťahu 

v tomto prípade je možné iba písomnou formou. Z tohto pohľadu plnenie oznamovacej po-

vinnosti do Sociálnej poisťovne nepovažujeme za postačujúce. Vzniká tu tak zásadný rozpor 

medzi Zákonníkom práce a súvisiacim právnym predpisom, ktorým je zákon o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní.
16

 

 

VII. Vecná (subsidiárna) pôsobnosť Zákonníka práce 

 

 Vecná pôsobnosť určuje (rôznym spôsobmi – v závislosti od jej vnútornej štruktúry) 

aplikáciu konkrétnych právnych noriem na konkrétne právne vzťahy. Subsidiárna pôsobnosť 

v prípade Zákonníka práce (§ 3 – 5) znamená jeho uplatňovanie na rôzne oblasti výkonu zá-

vislej práce za podmienky, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak. Právna úprava sub-

sidiárnej pôsobnosti Zákonníka práce je priebežne zo strany zákonodarcu dopĺňaná – zákon č. 

                                                 
14

 Kuril, M., Záhorčáková, J.: Predzmluvné vzťahy (§ 41 Zákonníka práce). In Hybné sily rozvoja regiónov. 

Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 327 a nasl. 
15

 Napríklad pracovný pomer na dobu určitú dohodnutý v ústne forme sa zo zákona zmení na pracovný pomer na 

dobu neurčitú (§ 48 ods. 1 Zákonníka práce). 
16

 Matláková, S.: (Ne)Súlad obsahu pracovnej zmluvy podľa práva Slovenskej republiky s požiadavkami Európ-

skej Únie. In Európske výzvy súčasného právneho vývoja. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, 

2006, s. 16 a nasl.  
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512/2011 Z. z. doplnil do subsidiárnej pôsobnosti s účinnosťou od 1. januára 2012 aj zamest-

nancov vykonávajúcich zdravotnícke povolania.  

 Pri postupnom rozširovaní tohto druhu pôsobnosti je nevyhnutné, aby existoval oso-

bitný právny predpis, ktorý „vylúči“, resp. „nevylúči“, aplikáciu Zákonníka práce. V prípade, 

ak by takýto právny predpis neexistoval, de iure by síce išlo o pôsobnosť vecnú – subsidiárnu, 

de facto by to však bola pôsobnosť vecná – priama úplná (tento stav by v aplikačnej praxi 

mohol spôsobovať zmätočné situácie). K analogickému prípadu došlo v prípade profesionál-

nych športovcov, ktorí boli do subsidiárnej pôsobnosti zaradení bez toho, aby bol prijatý oso-

bitný právny predpis (k prijatiu takého zákona došlo až v roku 2008).
17

   

 

VIII. Záver 

  

 V priebehu 10 rokov od prijatia Zákonníka práce (2001) môžeme jeho novely počítať 

v desiatkach (23). Tento fakt poukazuje na skutočnosť, že stabilita obsahu Zákonníka práce 

takmer neexistuje. Zrealizované novely však nepredstavovali iba „kozmetické“ úpravy, keďže 

neraz išlo v ich znení o zásadné a systémové zmeny (napr. zákony č. 348/2007 Z. z. alebo 

257/2011 Z. z.). V najbližšom období sa v Slovenskej republike uskutočnia voľby do Národ-

nej rady Slovenskej republiky, ktorých výsledok a prerozdelenie politickej moci môže pri-

niesť ďalšie novely Zákonníka práce. Tieto legislatívne „otrasy“ a výrazné zmeny smerovania 

v jeho obsahu však podstatným spôsobom ovplyvňujú (v negatívnom chápaní) výkonnosť 

podnikateľskej sféry. 

 Okrem skúmania stability obsahu Zákonníka práce ako celku sme sa v spracovanom 

článku pokúsili posúdiť aj niektoré konkrétne zmeny v právnej úprave, ktoré priniesol najmä 

zákon č. 257/2011 Z. z. – takto sme sa zamerali napr. na výpovednú dobu, skúšobnú dobu, 

prípadne predzmluvné vzťahy. Na druhej strane sme naše vedecké bádanie orientovali aj na 

niektoré ďalšie problematické otázky, ktorými sa zákonodarca pri ostatných novelách Zákon-

níka práce dôslednejšie nezaoberal, a to napr. formu pracovnej zmluvy, nútenými živnosťami, 

vecnou pôsobnosťou a pod.  
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Summary 
 

 The object of the author´s scientific research are recent amendments in the labour le-

gislation, particulary the Law no. 257/2011 Coll., which came into effect on 1st September 

2011. In the processed paper there are severeal de lege lata, respectively de lege ferenda con-

siderations focused on the legal framework e. g. probationary period, pre-contractual rela-

tions, period of notice, material scope of the Labour Code, definition of the „dependant work“ 

and others.  
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Niekoľko poznámok k 10. výročiu prijatia nového Zákonníka práce 

(„Yes, we can“?) 

 

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.  

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

téma vedeckého seminára nám dáva priestor na vyjadrenie sa k širokému okruhu otázok, ča-

sové možnosti však umožňujú vyjadriť sa len k vybraným aspektom, aj to len  tézovite. Do-

voľte mi preto uviesť aspoň niekoľko stručných všeobecnejších poznámok. 

Myslím, že sme sa tu nezišli preto, aby sme nekriticky „ospevovali“ Zákonník práce 

alebo sa navzájom vychvaľovali, napokon, ako sa hovorí, „dobré sa chváli samé“, ale v rámci 

diskusie by sme mali hovoriť predovšetkým o problémových veciach, ktorých je, žiaľ, nie 

málo. Je treba veci nazývať pravými menami, aby sme problémy mohli správne identifikovať, 

pomenovať a riešiť. Osobitne v rámci akademickej obce alebo „vo vedeckej komunite“ je 

potrebné diskutovať a v diskusii hľadať správne riešenia. Ak niekto vysloví iný názor, netreba 

ho hneď považovať za „triedneho nepriateľa“.  

Náš uhol pohľadu by mal byť vždy objektívny aj bez ohľadu na to, aké je práve aktu-

álne to-ktoré politické zloženie ústavných orgánov, aj z pracovného práva sa totiž stalo politi-

kum. Ak tu budeme hovoriť o dôstojnosti zamestnanca v práci, tak nezabúdajme aj na dôstoj-

nosť člena akademickej obce a vedeckého pracovníka. Našou povinnosťou by mala byť snaha 

o objektívny prístup bez ohľadu na politické aspekty a záujmy a taktiež bez ohľadu na to, či 

ide o zamestnávateľov alebo zamestnancov. Zmyslom tohto príspevku preto nie je lacná alebo 

účelová kritika. Všetko tu uvedené možno konkrétne zdokumentovať.  

Rád by som v úvode pripomenul známu vetu, s ktorou sme sa v pracovnoprávnej lite-

ratúre vyspelých západných štátov mohli stretnúť už v sedemdesiatych rokoch minulého sto-

ročia, keď po prvých ropných krízach došlo vo vyspelých západných ekonomikách k vážnym 

problémom. Aj v pracovnom práve treba postupovať strednou cestou, a tou je „toľko slobody, 

koľko je možné, toľko kogentnosti predstavujúcej ochranu, koľko je  nevyhnutné“.  

Všetky „ideológie“ a diskusie vznikajú alebo sa odvíjajú od jedného jediného slova. 

Nevyhnutné! Čo to ale znamená „nevyhnutné“? Kto a ako to „zmeria“ a na základe čoho roz-

hodne? Prirodzene, sú tu predovšetkým dva pohľady – pohľad zamestnávateľa a pohľad za-

mestnanca. Kapitál – práca. 

Áno, ochrana zamestnancov, preto pracovné právo vzniklo. Ale je tu aj niečo, čo vy-

sloviť nie je žiadnym kacírstvom, je to to, čo nazývam oprávnený záujem zamestnávateľa. 

Ten musíme tiež brať do úvahy. V pracovnom práve totiž chceme donútiť toho silnejšieho, 

aby rešpektoval potreby a záujmy slabšieho, aj keď to tomu silnejšiemu nevyhovuje. 

Som presvedčený, že pri tvorbe i hodnotení právnej úpravy by sa mala rešpektovať re-

latívna vyváženosť postavenia a záujmov účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. Pracovné 

právo plní predovšetkým ochrannú funkciu, chráni slabšieho účastníka pracovnoprávnych 

vzťahov, ktorým je zamestnanec. Vieme veľmi dobre z praxe, že právna ochrana poskytovaná 

zamestnancom je často neúčinná, nie však vždy preto, že by bola chyba v právnej úprave. 

Treba otvorene uviesť, že právna ochrana (ako aj právna rovnosť) je v podmienkach ekono-

mickej nerovnosti často len iluzórna. Napriek tomu pri tvorbe a hodnotení právnej úpravy 

nemožno ochrannú funkciu pracovného práva absolutizovať, pretože aj ona má svoje priro-

dzené hranice. Musí zohľadňovať objektívne potreby a vývoj, musí vychádzať z ekonomickej 

reality (osobitne v podmienkach globalizácie, nehovoriac o súčasnej finančnej a ekonomickej 

kríze) a v jej rámci rešpektovať to, čo môžeme nazvať oprávnené záujmy zamestnávateľa. 

Len čo pracovné právo prestane zohľadňovať objektívnu realitu a bude reflektovať predovšet-

kým politickú vôľu, resp. záujmy len jedného z účastníkov, dochádza k deformáciám a môže 
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sa stať to, čoho svedkami sme boli u nás v pracovnoprávnej legislatíve od prijatia nového 

Zákonníka práce.  

V súčasnosti treba diferencovať, čo je dôležité v súvislosti s ekonomickou krízou a čo 

má dlhodobejší charakter. Najprv by možno bolo dobre si vyjasniť, či sme tu krízu už mali, 

ešte máme alebo či ešte skutočnú krízu len budeme mať. Treba si tiež vyjasniť, čo rozumieť 

pod pojmom „liberalizácia (deregulácia) pracovného práva“, ktorý sa v rôznych súvislostiach 

objavuje už od osemdesiatych rokov (newspeak a koncepciu „flexibility and security“ pone-

chajme teraz bokom). Občas sa môžeme stretnúť s názorom, že liberalizácia zlepšuje posta-

venie zamestnanca a prináša zvýšenie jeho pracovnoprávnych nárokov. Určite nielen podľa 

môjho názoru liberalizácia pracovného práva však, naopak, znamená oslabenie postavenia 

zamestnanca a zníženie ochrannej funkcie pracovného práva.  

Už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia som sa dočítal v jednej z dôvodových 

správ k novele prvého Zákonníka práce, že „rozšírenie zmluvnej slobody prehlbuje sociálne 

istoty zamestnanca“. Automaticky sa tu asi predpokladalo, že sa v rámci individuálneho 

a kolektívneho vyjednávania pracovnoprávne nároky zamestnancov budú vždy len zvyšovať. 

V praxi to tak, samozrejme, vždy nie je, a zatiaľ posledná novelizácia Zákonníka práce pri-

niesla v tejto oblasti (pokiaľ ide o obsah kolektívnych zmlúv) zásadnú zmenu. Taktiež nové 

atypické formy zamestnávania, ktoré sa v starých členských štátoch Európskej únie začali 

šíriť už v osemdesiatych rokoch minulého storočia, znižujú postavenie a ochranu zamestnan-

cov.  

Základnou otázkou zostáva nepochybne úloha štátu v spoločnosti. Či s tým súhlasíme 

alebo nie (aj so zreteľom na synergický efekt), základnou podmienkou sociálneho rozvoja 

a rastu životnej úrovne je rozvoj ekonomiky. To, čo sa nazýva sociálny štát a udržateľnosť 

systémov sociálnej ochrany, sa v globálnej ekonomike (aj odhliadnuc od súčasnej krízy) otria-

sa pod stále viac sa zostrujúcou konkurenciou. Vieme, že základnou dilemou je a bude zacho-

vanie konkurencieschopnosti ekonomiky, ale zároveň aj určitého minima sociálnych práv a 

istôt.
 
 

Rozdeľovať môžeme len to, čo vyprodukujeme. V tejto súvislosti je primárna ekono-

mika – ekonomické možnosti.  

Dnes už je pomaly, aspoň v niektorých aspektoch a súvislostiach, prekonané členenie 

politického spektra na ľavicu a pravicu. Klasický prístup ľavice – nadmerná regulácia 

a prerozdeľovanie aj toho, čo nemáme. To, že zadlžujeme vnukov svojich vnukov, až done-

dávna nikoho netrápilo. V tejto súvislosti možno azda pripomenúť výrok Jamesa Freemana 

Clarka, amerického teológa žijúceho v rokoch 1810 – 1888: „Politik myslí na budúce voľby, 

štátnik na budúcu generáciu.“
 

Ľavica má rada podrobnú reguláciu všetkého, čo sa hýbe. V našom prípade je to sen 

o absolútnej ochrane zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. Nemusíme sa presviedčať, 

že hypertrofia ochrannej funkcie v pracovnom zákonodarstve odrádza aj investorov, osobitne 

zahraničných, a v konečnom dôsledku je kontraproduktívna. Nemusíme sa tiež presviedčať, 

že to, čo máme v zákone o službách zamestnanosti, je len „chytanie zajaca za chvost“. Ťaži-

sko činnosti štátu má spočívať nie v „zabetonovávaní“ zamestnancov v krachujúcich firmách, 

ale vo vytváraní priestoru na tvorbu nových pracovných miest, a teda vytváraniu prostredia, 

ktoré prospieva podnikaniu („podnikanie friendly“). Tomuto zodpovedá aj normotvorba Me-

dzinárodnej organizácie práce v oblasti zamestnanosti.  

Dovoľte niekoľko slov k druhému uhlu pohľadu. Je zrejmé, že nemožno všetko nechať 

len na pôsobenie trhových síl (napokon podľa Ústavy Slovenskej republiky má ísť 

o ekologicky a sociálne orientovanú trhovú ekonomiku). Treba však tiež povedať, že to, čo 

niekedy môže pre niekoho vyzerať ako veľmi antisociálne, môže v konečnom dôsledku zna-

menať veľký prínos aj pre sociálny rozvoj a rast životnej úrovne. V ekonomike, ako hovoria 

ekonómovia, nie je dôležitá momentálna situácia, ale trend, ktorým sa ekonomika vyvíja. To, 
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že Slovenská republika patrila nie tak dávno (v predkrízovom období) k ekonomicky úspešne 

sa rozvíjajúcim spoločnostiam, čo malo pozitívny vplyv aj na rast zamestnanosti je, myslím, 

nespochybniteľné. 

Osobitne by som sa však chcel zmieniť o téze, ktorá má svoj racionálny základ 

a v zásade s ňou možno súhlasiť (samozrejme, s výhradou potreby solidarity všade tam, kde je 

to – použijem naše známe slovo – nevyhnutné). Je to téza o individuálnej zodpovednosti jed-

notlivca za svoj osud. Treba odmietnuť paternalistické koncepcie štátu, ktorý sa má postarať 

o jednotlivca od kolísky až po hrob (to ponechajme katolíckej cirkvi). Štát však na realizáciu 

tejto tézy, okrem iného musí zabezpečiť aspoň nevyhnutné minimum dodržiavania pravidiel, 

ktoré sám stanovil a ochranu tých, ktorí ich dodržiavajú! O tom, že to tak stále nie je, myslím, 

nemusíme sa navzájom presviedčať.  

Nemožno v tejto súvislosti neuviesť, podľa môjho názoru, nádherný výrok ukrajinské-

ho filozofa Nikolaja Alexandroviča Berďajeva žijúceho v rokoch 1874 až 1948: „Štát nie je 

povolaný na to, aby zmenil život na raj, ale aby mu nedovolil zmeniť sa na naozajstné peklo“. 

To v našej oblasti súvisí, samozrejme, aj s vymožiteľnosťou práva a osobitne s rieše-

ním individuálnych sporov v pracovnoprávnej oblasti. Zmienim sa aspoň o tom, že pred nie-

koľkými rokmi novela Občianskeho súdneho poriadku priniesla zásadnú zmenu, na ktorú ne-

reagovali ani zamestnávatelia a ani odbory. Súčasný stav je taký, že pracovnoprávne spory 

rozhoduje samosudca. Vo vyspelej Európe je to pravdepodobne dosť ojedinelý zjav. Ak bol 

problém s prísediacimi, v prípade záujmu zamestnávateľov a odborov, bol riešiteľný. 

A teraz mi dovoľte niekoľko slov k samotnému Zákonníku práce. Viac ako desaťročné 

úsilie o rekodifikáciu pracovného práva vyústilo v roku 2001 do prijatia nového Zákonníka 

práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Spolu s ním boli prijaté dva ďalšie kľúčové zákony, a to zá-

kon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 

313/2001 Z. z. o verejnej službe. Všetky tri zákony schválené Národnou radou SR 2. júla 

2001 nadobudli právnu účinnosť 1. apríla 2002. 

Prijatie uvedených zákonov bolo považované za „zavŕšenie reformy pracovného prá-

va“. Ďalší vývoj v priebehu veľmi krátkeho obdobia však ukázal, že to tak nie je. Základné 

kódexy právnych odvetví sa nepripravujú na päť ani na desať rokov a už vôbec nie tak, aby 

boli novelizované ešte skôr, ako nadobudli účinnosť. Nový Zákonník práce bol pred nado-

budnutím účinnosti novelizovaný jedenkrát (zákonom č. 165/2002 Z. z.), zákon o štátnej 

službe jedenkrát a zákon o verejnej službe dokonca štyrikrát. Zákonník práce bol doposiaľ (do 

21. 12. 2011) novelizovaný dvadsaťdvakrát a zákon o štátnej službe, ako aj zákon o verejnej 

službe už boli dokonca zrušené a nahradené novými zákonmi. Zákon o verejnej službe bol už 

po jeden a trištvrte roku od nadobudnutia jeho účinnosti nahradený zákonom č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov (s účinnosťou od 1. januára 2004). Zákon o štátnej službe „prežil“ zhruba deväť rokov 

a zrušený a nahradený novým zákonom o štátnej službe č. 400/2009 Z. z. bol v roku 2009 

(právne účinný od 1. 11. 2009, resp. 1. 7. 2010), zatiaľ novelizovaným len sedemkrát. Ako 

z uvedeného vyplýva, „Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. zatiaľ zrušený a nahradený novým 

Zákonníkom práce nebol“. 

          Uvedené tri zákony z roku 2001 vyriešili predovšetkým dve zásadné otázky, a to: 1) 

postavenie pracovného práva v systéme práva, pokiaľ ide o jeho vzťah k občianskemu právu, 

2) jednotu a diferenciáciu v pracovnom práve (osobitne úpravu štátnej služby a vzťah pracov-

ného práva k správnemu právu). 

Ďalšou úlohou, ktorú bolo treba v priebehu deväťdesiatych rokov minulého storočia 

riešiť, bola aproximácia nášho pracovného práva s pracovným právom Európskej únie. V tejto 

súvislosti treba uviesť, že napriek mnohým problémom sa do nového Zákonníka práce podari-

lo vložiť to, čo je v práve Európskej únie podstatné, niekedy dokonca aj nad jeho rámec. Do 
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Národnej rady SR bol postúpený návrh nového Zákonníka práce s doložkou, podľa ktorej 

navrhovaná právna úprava je plne v súlade s právom Európskej únie. Toto tvrdenie však ne-

zodpovedalo celkom skutočnosti. 

K uvedeným dvom zásadným otázkam a k aproximácii pracovného práva som sa už 

vyjadroval na inom mieste. Pokiaľ ide o ďalšie zmeny, treba uviesť, že to nie sú zásadné sys-

témové zmeny, ktoré by menili koncepciu a konštrukciu jednotlivých pracovnoprávnych inšti-

tútov, niektoré nové ustanovenia sa, ako vyplynulo aj z následnej diskusie na prelome rokov 

2001 a 2002, v novom Zákonníku práce nemali ani objaviť. Pozitívne však možno tiež hodno-

tiť snahu o komplexnejšiu úpravu kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. 

Osobitným problémom je ochranná funkcia pracovného práva a jej premietnutie do 

novej právnej úpravy. Táto ochrana bola miestami predimenzovaná, a to bez toho, aby sa as-

poň v niektorých prípadoch zohľadnili oprávnené záujmy zamestnávateľa. Nehovoriac už 

o tom, že nový Zákonník práce vôbec nereagoval na také nové problémy, ktoré sa vynorili 

ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, ako bola napr. tzv. konkurenčná klauzula. 

O tzv. „manažérskych zmluvách“, ktoré, ako sa vtedy zdalo, predstavujú zásadný problém, 

nebola a ani doteraz nie je v novom Zákonníku práce ani zmienka. Nový Zákonník práce mal 

a aj naďalej má tak formálne, ako aj vecné nedostatky. O nich som sa však už taktiež zmieňo-

val pri inej príležitosti. 

Hoci nový Zákonník práce mal, podľa môjho názoru, predurčiť reguláciu pracovných 

vzťahov a priniesť stabilitu do právnej úpravy (malo ísť o zavŕšenie reformy pracovného prá-

va), a najmä do jej aplikácie v praxi na relatívne dlhšie obdobie, ďalší vývoj veľmi rýchlo 

ukázal, že to tak nie je, a zdá sa, ani tak skoro nebude. Z dvadsiatich dvoch noviel Zákonníka 

práce minimálne tri zásadne menili právnu úpravu, raz v prospech zamestnávateľov, inokedy 

v prospech odborov a zamestnancov. Je nepochybné, že takýto mantinelizmus je škodlivý pre 

všetky zúčastnené strany. Treba poznamenať, že prvé dve z týchto noviel boli schválené ešte 

pred začiatkom finančnej a ekonomickej krízy.  

Ako som už uviedol, nový Zákonník práce bol jedenkrát novelizovaný ešte pred tým, 

ako nadobudol účinnosť (zákonom č. 165/2002 Z. z.). Hypertrofia ochrannej funkcie v novom 

Zákonníku práce viedla po zmene vlády v roku 2002, ak vychádzame z pôvodného návrhu, 

z pohľadu odborov možno povedať, k takmer „brutálnemu protiútoku“ zo strany zamestnáva-

teľov. Novela Zákonníka práce č. 210/2003 Z. z. priniesla závažnú redukciu ochrannej funk-

cie, pričom sa však nevyhla druhému extrému v podobe niektorých nových konštrukcií najmä 

v právnej úprave vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru. Treba tiež uviesť, že nie-

ktoré vyslovené excesy, ktoré boli v pôvodnom návrhu novely, boli v priebehu jej prípravy 

z textu vypustené. Čo novela konkrétne pre prax a najmä pre zamestnávateľov priniesla, bolo 

zníženie nákladov na prácu a zníženie ochrany zamestnancov, najmä pokiaľ ide o možnosť 

jednostranného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Najmä tieto zmeny 

vyvolali pozitívny ohlas nielen v domácej podnikateľskej sfére, ale aj v zahraničí. Z pohľadu 

zahraničia priniesla táto novela zlepšenie podnikateľského prostredia, čo sa prejavilo aj 

v zvýšenom príleve zahraničných investícií a tvorbe nových pracovných miest. 

Po parlamentných voľbách v roku 2006 došlo k zmene vlády a tak, „zákonite“, nasle-

dovala ďalšia novela Zákonníka práce č. 348/2007 Z. z. (účinná od 1. septembra 2007). 

O obsahu návrhu novely prebiehala až do jej schválenia diskusia, v ktorej rámci sa prejavova-

la najmä zásadná nezhoda medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov 

o potrebe niektorých navrhovaných zmien. Podľa pôvodného návrhu novela smerovala 

v podstate k návratu k právnemu stavu, ktorý bol pred účinnosťou novely Zákonníka práce č. 

210/2003 Z. z.. V schválenej novele však boli niektoré návrhy podstatne modifikované, takže 

možno konštatovať, že pôvodný zámer novelizácie nebol celkom naplnený. Nová právna 

úprava sa týkala, okrem iných, predovšetkým vymedzenia pojmu závislá práca a jej výkonu 

v pracovnom pomere, (už dnes evergreenu) súbežného poskytnutia odstupného a  plynutia 
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výpovednej doby pri skončení pracovného pomeru výpoveďou a pri skončení pracovného 

pomeru z dôvodu pracovného úrazu, choroby z povolania, alebo naplnenia najvyššej prípust-

nej expozície poskytnutia odstupného vo výške desaťnásobku priemerného zárobku zamest-

nanca, zmeny v pôsobnosti odborových orgánov a zamestnaneckých rád súbežne  pôsobiacich 

u zamestnávateľa atď. 

Keďže nová vláda po voľbách v roku 2010 mala už v programovom vyhlásení uvede-

ný zámer novelizovať Zákonník práce, zatiaľ poslednou rozsiahlou novelou Zákonníka práce 

bola novela Zákonníka práce č. 257/2011 Z. z. (účinná od 1. septembra 2011, resp. 1. januára 

2012). Podľa dôvodovej správy cieľom tejto novely bolo zvýšiť flexibilitu na trhu práce.  

Novela výrazne zasiahla do právnej úpravy v prospech zamestnávateľov a znížila úro-

veň ochrany zamestnancov. Znížila ochranu zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, 

zrušila súbeh plynutia výpovednej doby a odstupného atď. Novela priniesla závažné zmeny aj 

do kolektívneho pracovného práva. Predovšetkým je to povinnosť preukázať reprezentatív-

nosť odborovej organizácie v zmysle § 230 ods. 2 a možnosť uzavretia dohody medzi za-

mestnávateľom a zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom (§ 233a). Ne-

možno sa v tejto súvislosti nezmieniť o tom, že pôvodný návrh o možnosti uzavrieť dohodu 

medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom bol vo 

vzťahu k odborom dosť „podpásový“. Pôvodný návrh nového ustanovenia § 233a ods. 2 totiž 

znel nasledovne: „Ak u zamestnávateľa pôsobí popri zamestnaneckej rade alebo zamestna-

neckom dôverníkovi aj odborová organizácia, zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu so za-

mestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom, len ak v procese kolektívneho vy-

jednávania využil všetky prostriedky na uzatvorenie kolektívnej zmluvy a kolektívna zmluva 

nebola uzatvorená; to platí, aj ak zamestnávateľa zaväzuje kolektívna zmluva.“ 

Reálna funkcia samotnej dohody v zmysle § 233a pritom v praxi môže byť do určitej 

miery otázna. Nároky, ktoré by vznikli z dohody so zamestnaneckou radou alebo zamestna-

neckým dôverníkom jednotlivým zamestnancom, sa uplatňujú a uspokojujú len v rozsahu 

dohodnutom v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ nemôže pri návrhu pracovnej zmluvy alebo 

jej zmeny zamestnancovi ponúknuť menej výhodné podmienky, aké sa dohodli v dohode so 

zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom (§ 233a ods. 3). Ide tu teda prak-

ticky len o povinnosť zamestnávateľa „ponúknuť“. 

Čo tiež nemožno opomenúť, je pozoruhodný zásah do doterajšej koncepcie vzťahu 

právnych predpisov a kolektívnych zmlúv z hľadiska ich obsahu. Podľa ustanovenia § 231 

ods. 2 v kolektívnej zmluve je možné dohodnúť pracovné podmienky vrátane mzdových 

podmienok a podmienky zamestnávania odchylne ako podľa odseku 1 (teda aj nevýhodnejšie 

pre zamestnancov) na základe a v rozsahu podľa § 45 ods. 5 a 6, § 62 ods. 9, § 63 ods. 3, § 97 

ods. 12 a § 141a ods. 1. 

Nie je na tomto mieste možné podrobnejšie sa zaoberať ďalšími zmenami. Nepochyb-

ne však ešte vyvolajú diskusiu vzhľadom na niektoré návrhy predložené Ústavnému súdu 

Slovenskej republiky.  

Z návrhov, ktoré v priebehu prípravy novely predkladali zamestnávatelia, taktiež ne-

boli schválené všetky. Osobitne sa chcem zmieniť o návrhu zrušiť ustanovenie § 120 o mini-

málnych mzdových nárokoch. Je, myslím si, logické, že práca by mala byť odmeňovaná pod-

ľa jej náročnosti, zložitosti, požiadaviek na kvalifikáciu zamestnanca atď. Alebo chceli za-

mestnávatelia všetkým zamestnancom vyplácať minimálnu mzdu? 

Pred záverom mi dovoľte ešte jednu všeobecnejšiu poznámku. Myslím si, tak ako 

mnohí ďalší, že súčasná kríza – to je kríza hodnôt. Pachtenie sa za neustálym hospodárskym 

rastom, mať stále viac a viac, je „cestou do pekla“. Pritom celosvetovo vidíme obrovské roz-

diely v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja a vo výške životnej úrovne, čo v koneč-

nom dôsledku môže priniesť nezvládnuteľné problémy. Čo by sme preto rozhodne nemali 

robiť, je preceňovanie úlohy práva. Nemôžeme si napríklad namýšľať, že ak zmeníme jeden 
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paragraf, tak sme vyriešili problém, najmä ak si žiada komplexný, systémový prístup. O „ús-

pechu“ vymedzenia pojmu závislá práca v § 1 Zákonníka práce je zbytočné teraz hovoriť po-

drobnejšie.  

Na právnu úpravu je preto potrebné sa pozrieť aj z hľadiska jej aplikácie. Z hľadiska 

toho, čo sme v osemdesiatych rokoch minulého storočia nazývali spoločenská účinnosť pra-

covnoprávnych noriem. Absencia hodnotového systému, porušovanie elementárnych zásad 

slušnosti a toho, čo máme aj v Zákonníku práce, dobrých mravov, sa prejavujú aj v praxi a 

každodennej aplikácii pracovnoprávnych predpisov. Je to otázka právneho vedomia, resp. ako 

sa u nás zvykne hovoriť „právneho bezvedomia”. V našich podmienkach je to aj o úrovni 

firemnej kultúry a kultivovanosti vzťahov zamestnávateľ – zamestnanci, resp. zamestnávateľ 

– zástupcovia zamestnancov, a aj o úrovni rokovaní a vzťahov v rámci tripartity. Myslím, že 

stačí sa vrátiť k elementárnym zásadám slušnosti a pripomenúť si slová veľkého Cicera: 

„Plusque ibi boni mores valent, quam alibi bonae leges.“ („Dobré mravy znamenajú niekde 

viac, ako inde dobré zákony.“) 

V súvislosti s úvahami o desiatom výročí nového Zákonníka práce mi dovoľte ešte 

stručnú poznámku, pokiaľ ide o prípravu pracovnoprávnych predpisov. V prvom rade by som 

sa chcel zmieniť o účasti sociálnych partnerov na normotvorbe. Na vnútroštátnej úrovni si, 

zrejme, môžeme len veľmi ťažko predstaviť to, čo existuje v primárnom práve na úrovni Eu-

rópskej únie, kde dohody sociálnych partnerov môžu nahrádzať normotvorbu orgánov Únie. 

Sociálni partneri by sa však mali výraznejšie podieľať na normotvorbe na vnútroštátnej úrovni 

vyváženou a kvalifikovanou účasťou ich zástupcov v legislatívnom procese. Nemalo by tu ale 

ísť tak ako doposiaľ o to, kto z koho, pretože to vedie k tomu, čoho sme boli svedkami po-

sledných desať rokov. Vláda, najmä v prípade absencie konkrétnej a reálnej koncepcie hospo-

dárskej a sociálnej politiky, by mala osobitne dbať predovšetkým o dodržiavanie medzinárod-

ných záväzkov Slovenskej republiky a práva Európskej únie. 

Ak hodnotíme desaťročnú existenciu Zákonníka práce, na záver je namieste otázka, 

aký „osud“ čaká Zákonník práce nasledujúcich desať rokov. Pred niekoľkými týždňami na 

jednom medzinárodnom seminári sa účastníci vyjadrovali aj k možnému ďalšiemu vývoju 

pracovného práva, resp. k tomu, aký je trend vývoja právnej úpravy, pokiaľ ide o zvyšovanie 

alebo znižovanie úrovne ochrany zamestnancov v jednotlivých členských štátoch Európskej 

únie. Situácia v jednotlivých štátoch je dosť rôznorodá a v mnohých (ak nie vo väčšine) nie je 

zatiaľ badať nejaké zmeny. Pokiaľ však ide o Slovenskú republiku, myslím, že ak nedôjde 

k zmene v prístupe k normotvorbe, tak kontinuita bude zachovaná a trend je jednoznačný. 

Novela Zákonníka práce v roku 2003 bola „zamestnávatelia friendly“, novela Zákonníka prá-

ce v roku 2007 bola „odbory/zamestnanci friendly“, novela v roku 2011 bola „zamestná-

vatelia friendly“, (už avizovaná) novela v roku 2012 bude „odbory/zamestnanci friendly“, ak 

po parlamentných voľbách v roku 2016 dôjde k zmene vlády, novela bude „zamestnávatelia 

friendly“, ak po parlamentných voľbách v roku 2020 dôjde k zmene vlády, novela bude „od-

bory/zamestnanci friendly“, ak... 
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Summary 
 

The author of the paper considers particularly the amendments implemented in the last 

10 years in the Labour Code as well as (in generally) the future legal development of the la-

bour law in the Slovak republic. The special contribution of the article is based on the author´s 

several recommendations with regard to the system changes, which would be weigh toward 

the pro futuro in the sphere of the performance of the dependant work.   
 

Kľúčové slová: Zákonník práce, zamestnanec, zamestnávateľ, novela, ochranná funkcia, pra-

covnoprávne vzťahy. 
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Inštitút absolventskej praxe a jeho dopad na štátny rozpočet 
 

JUDr. Tomáš Sninčák – Mgr. Ivana Vojníková 

 

I. Úvod 

 

Štátna aktívna politika trhu práce je jednou z reálnych možností zníženia vplyvov krí-

zy na zamestnanosť. Aktívne opatrenia na trhu práce upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o služ-

bách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnano-

sti“), a to konkrétne vo svojej siedmej časti. Zákon o službách zamestnanosti popri úprave ak-

tívnych opatrení na trhu práce zároveň vytvára aj podmienky a právny rámec pre poskytova-

nie príspevkov na aktívne opatrenia na trhu práce. 

 Spomedzi aktívnych opatrení na trhu práce sa v súčasnosti kladie osobitný zreteľ na 

absolventskú prax ako na nástroj, ktorého prostredníctvom majú mladí absolventi nadobu-

dnúť praktické skúsenosti a zoznámiť sa s pracovným prostredím. 

V príspevku sa zameriame i na ďalší, nemenej významný aspekt aktívnych opatrení 

trhu práce, a to na dopad týchto nástrojov na štátny rozpočet. Je nevyhnutné si uvedomiť, že 

každé z opatrení sociálneho charakteru vplýva na štátny rozpočet. Akákoľvek idea riešenia 

problémov pracovného trhu by bola neúčelná, pokiaľ by sa nedala materiálne zabezpečiť. 

Práve finančno-materiálne zabezpečenie realizácie právnych predpisov upravujúcich aktívne 

opatrenia na trhu práce je v období finančnej krízy veľmi naliehavé. Najmä v čase, keď 

svetové ekonomiky čelia regresii, sa javí viac než žiaduce zvoliť interdisciplinárny prístup 

k identifikácii právno-teoretických, prakticko-aplikačných problémov a kumulovať aj partiku-

lárne partikulárne poznatky s cieľom efektívne riešiť vzniknutú situáciu. 

Uvedomujeme si prepojenosť finančného práva a pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia v kontexte, že finančno-právne normy zabezpečujú okrem iného najmä preroz-

delenie verejných financií do jednotlivých rozpočtových kapitol prostredníctvom štátneho 

rozpočtu. 

 

II. Absolventská prax v právnom poriadku Slovenskej republiky 

 

S hľadaním zamestnania po ukončení školy to nie je v podmienkach trhu práce na 

území Slovenskej republiky vôbec jednoduché. Napriek tomu, že mladý človek, absolvent, 

disponuje obrovskou sumou informácií a vedomostí nadobudnutých počas štúdií,  má veľmi 

malú pravdepodobnosť úspechu na trhu práce. Dôvodov je viacero. Patrí medzi ne stále 

pribúdajúce množstvo vysokých škôl, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky produkujú 

neustále väčšie množstvo absolventov, ako je schopný pojať pracovný trh, strata záujmu 

o štúdium na učilištiach, resp. na stredných odborných učilištiach, ktoré sú súčasťou sústavy 

stredných škôl podľa zákona č. 350/1994 Z. z. o sústave základných a stredných škôl (školský 

zákon) v znení neskorších predpisov,  a tým rast podielu  absolventov, ktorí  si zo škôl nepri-

nášajú praktické zručnosti pre to-ktoré povolanie.  

Rovnako vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a uplatňovanie voľného 

pohybu za prácou spôsobil odliv kvalifikovanej pracovnej sily zo Slovenska a nedocenená 

výchova nových odborníkov v rámci vzdelávacieho systému spôsobila, že slovenský trh práce 

v súčasnosti pociťuje vážny nedostatok mnohých profesií, najmä kvalifikovaných remeselní-

kov.
1
 Najväčším problémom, a to najmä u absolventov vysokých škôl, je minimum prakti-

                                                 
1
Janičová, E.:  Flexibilný trh práce a limity zmluvnej slobody v pracovnom práve. In Pracovné právo 21. storo-

čia. Plzeň : Aleš Čenek, 2009, s. 185.   
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ckých skúseností, čo odrádza potenciálnych zamestnávateľov od uzatvárania pracovnoprá-

vnych vzťahov s nimi. 

Zákonodarca sa rozhodol tento problém riešiť v roku 2004 zavedením inštitútu tzv. 

„absolventskej praxe“. Jej účelom je získanie, resp. prehlbovanie odborných zručností a prak-

tických skúseností u zamestnávateľa, ktoré korešpondujú s dosiahnutým vzdelaním jednotliv-

ca. Zákon o službách zamestnanosti v ustanovení § 51 ods. 1 absolventskou praxou rozumie 

získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú 

dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za absolventskú prax za podmienok usta-

novených zákonom o službách zamestnanosti  je možné považovať aj získavanie alebo prehl-

bovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 26 

rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce. Zákon o službách zamest-

nanosti považuje za absolventa školy občana mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil 

sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal 

svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. Zákon takéhoto absolventa považuje za znevýhod-

neného uchádzača o zamestnanie. 

Na účely ustanovenia o absolventskej praxi sa však za absolventa považuje aj každý 

uchádzač o zamestnanie do 26 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na 

povolanie  a bez ohľadu na to, či získal prvé pravidelne platené zamestnanie. Na tomto mieste 

je potrebné upozorniť na jednu, podľa nás zásadnú vec. Ak zavedenie absolventskej praxe má 

naozaj prispieť k začleneniu absolventa na trh práce doplnením jeho teoretických vedomostí, 

získaním zručností a praktických skúseností, ktoré nenadobudol počas štúdií, potom si kla-

dieme otázku, či je opodstatnené považovať za absolventa i osobu, ktorá sa sústavne nepripra-

vovala na povolanie, a dokonca, ktorá už mala svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. 

 Podľa legislatívneho znenia zákona o službách zamestnanosti tak absolventskú prax 

môže vykonávať napr. aj osoba, ktorá povinnú školskú dochádzku ukončila na základnej ško-

le. Možno z pohľadu zákonodarcu prispieva takéto zakotvenie k zníženiu miery nezamestna-

nosti do budúcna. Z nášho pohľadu je neadekvátne, ak absolvent vysokej školy alebo odbor-

nej školy má dostať rovnaký príspevok ako osoba, ktorá absolvovala len základnú školu, 

a ktorej činnosti v priebehu absolventskej praxe sú menej náročné a vyžadujú menšiu mieru 

zodpovednosti ako činnosti odborne zdatných a kvalifikovaných absolventov. 

Rovnako zákon za absolventa školy považuje i osobu bez ohľadu na to, či už mala 

svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. Na základe tohto ustanovenia tak môže vykonávať 

absolventskú prax i osoba, ktorá už pracovala, získavala zručnosti a mala príjem. Jedinou 

podmienkou je veková hranica do 26 rokov veku. Účelom absolventskej praxe je získanie 

odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnu-

tému stupňu vzdelania absolventa školy. Absolventská prax tak má absolventovi umožniť 

získať praktické skúsenosti, aby sa mu podarilo nájsť pravidelne platené zamestnanie. 

 Dôvodom je i to, že potenciálni zamestnávatelia na takmer každú pozíciu už vyžadujú 

prax a zručnosti a nielen absolvovanie školy. Vyvstáva otázka, prečo by mal absolvent, ktorý 

už pracoval a takéto zručnosti už nadobudol, mať možnosť účasti na absolventskej praxi. 

Podľa nášho názoru by bolo vhodné absolventov zatriediť do skupín a pri prideľovaní ab-

solventskej praxe uprednostniť tých, ktorí nemajú žiadne pracovné skúsenosti. Ak absolvent 

už pravidelne pracoval určitú dobu a pracoval v oblasti, v ktorej je vyučený alebo vyškolený, 

nemal by mať možnosť vykonávať absolventskú prax za rovnakých podmienok ako čerstvý 

absolvent školy. Samozrejme, žiada sa i vytýčiť časový rozsah doterajšieho pravidelne pla-

teného zamestnania. Ak pravidelne platené zamestnanie trvalo napr. dva roky, a zároveň 

bezprostredne súviselo s vyštudovaným odborom absolventa, tak tam by sme sa nebáli uvažo-

vať smerom k úplnému vylúčeniu takéhoto absolventa z tohto aktívneho opatrenia trhu práce. 

Takýto absolvent má možnosť účasti na iných opatreniach trhu práce, má zručnosti a v živo-

topise si môže uviesť i odbornú prax. 
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 Ďalšou otázkou sú financie. Absolventská prax nemá slúžiť len na získanie zručností 

a skúseností, ale poskytovaním príspevku rieši i hmotné zabezpečenie absolventa. To, či je po-

stačujúce, alebo nie, teraz vypustíme, a budeme sa tomuto problému venovať nižšie. Ale 

absolvent, ktorý pracoval dlhšie obdobie a mal pravidelný príjem, nemôže predsa vykonávať 

absolventskú prax za rovnakých podmienok ako čerstvý absolvent školy, ktorý vstupuje do 

života bez akýchkoľvek finančných prostriedkov a možno i s dlhmi. Uvažujeme preto nad 

znížením príspevku na absolventskú prax týmto absolventom. Zároveň sa zamýšľame nad 

 jeho navýšením absolventom, ktorí práve skončili školu, nemali príjem a majú problém nájsť 

si pravidelne platené zamestnanie pre nedostatok praktických skúseností a zručností, a absol-

ventská prax je pre nich nevyhnutným predpokladom k zvýšeniu šancí uplatnenia sa na trhu 

práce. Pri pohľade na absolventov podľa toho, či mali, resp. nemali, pravidelne platené za-

mestnanie, by sme nebrali zreteľ na to, či ich predošlé pravidelne platené zamestnanie súvise-

lo so vzdelaním, ktoré majú dosiahnuté.   

Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolvent-

skej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v urče-

nej dĺžke a úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej ako „úrad“). Táto dohoda obsahuje 

náležitosti určené v ustanovení § 51 ods. 8 zákona o službách zamestnanosti. 

Absolventská prax môže byť vykonávaná v trvaní najmenej tri mesiace, a najviac šesť 

mesiacov. Rozsah absolventskej praxe je 20 hodín týždenne. Začiatok vykonávania absol-

ventskej praxe a jej dĺžku určuje zamestnávateľ. Na tomto mieste si kladieme otázku, či 20 

hodín týždenne je postačujúci čas na získanie zručností a praktických skúseností. Otázne 

rovnako je, či zamestnávatelia nevyužívajú absolventov na absolventskej praxi vo väčšom 

rozsahu hodín, ale bez akýchkoľvek výhod a príplatkov. Absolvent tak pracuje toľko, koľko je 

nevyhnutné a len za príspevok, ktorý mu vypláca úrad. Napríklad aj v súčasnom období konca 

kalendárneho roka je zvýšená potreba práce, uzávierky roka, koncoročné inventúry, a pod., 

a tak mnoho prevádzok pracovalo rýchlejším a náročnejším tempom. Ak všetci zamestnanci 

boli nútení podať zvýšený výkon formou nadčasov a väčším objemom prác, i absolventi na 

absolventskej praxi mohli byť do tohto kolotoča zapojení. Avšak keď zamestnancom boli 

poskytnuté výhody a odmeny, absolvent mal nárok len na príspevok od úradu. Samozrejme, 

pracoval nad rozsah 20 hodín, čím došlo zo strany zamestnávateľa k porušeniu dohody. 

V dnešnej dobe, keď absolvent má aspoň nejakú možnosť získavať skúsenosti, a ak má 

i vidinu šance u zamestnávateľa získať stabilné zamestnanie, nebude zvažovať podanie 

sťažnosti úradu. Nakoniec, veď po absolvovaní absolventskej praxe zamestnávateľ vydáva 

zamestnancovi potvrdenie o absolvovaní absolventskej praxe. 

Zastávame stanovisko, že absolvent môže byť zapojený i nad rozsah 20 hodín týžden-

ne v prípade zvýšenej potreby práce a v konečnom dôsledku ide i o jeho budúcnosť, ale 

zároveň by mal mať zákonom priznanú odmenu, ktorú by bol povinný uhrádzať zamestná-

vateľ. Považovali by sme za vhodné toto zvýšené nasadenie absolventa, prácu pod tlakom a 

v časovej tiesni, za zvýšených nárokov vyzdvihnúť aj v potvrdení o absolventskej praxi. Veď 

každý zamestnávateľ uvíta na pohovore uchádzača, o ktorom vie, že dokáže znášať zvýšený 

nápor práce, ale na druhej strane rovnako by v tomto potvrdení malo byť zaznamenané i od-

mietnutie zvýšeného náporu práce. 

V rovnakej situácii sa nachádzajú i absolventi právnických fakúlt. Mnohí študenti prá-

va uvažujú nad tým, že sa stanú advokátmi a budú naplno žiť Celsusove „Ius est ars boni et 

aequi“. Je to ale naozaj tak jednoduché? Je absolvent pripravený hneď po opustení brán školy 

hájiť svojho klienta? Na to, aby sa absolvent právnickej fakulty mohol stať advokátom, je ne-

vyhnutné po dobu troch rokov vykonávať advokátsku prax na pozícii advokátskeho konci-

pienta. Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v ustanovení § 

61 za advokátskeho koncipienta považuje toho, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych 
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koncipientov vedeného komorou. Na zápis do zoznamu advokátskych koncipientov sa okrem 

iných náležitostí vyžaduje existencia pracovného pomeru, ktorý sa spravuje ustanoveniami 

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

Absolvent právnickej fakulty, ktorý je na absolventskej praxi, tak nemôže byť podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky zapísaný do zoznamu koncipientov vedeného Advo-

kátskou komorou. Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta prá-

vnu prax, ktorej účelom je nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon 

advokácie. Advokátsky koncipient tak získava skúsenosti a praktické zručnosti potrebné na 

výkon advokácie. Na základe uvedeného upriamujeme pozornosť na to, že účel praxe advo-

kátskeho koncipienta je účelom i absolventskej praxe absolventa právnickej fakulty. Títo ab-

solventi však nie sú v rovnakej pozícii, pretože iba prax jedného z nich sa považuje za prax 

advokátskeho koncipienta. Ak absolvent na absolventskej praxi vykonáva rovnakú prácu ako 

advokátsky koncipient (v niektorých prípadoch i v rozpore so zákonom) v rovnakom časovom 

rozsahu, tak potom nevidíme zmysel tohto, aby sa jednému prax počítala, a inému nie. Podľa 

nášho názoru absolventská prax advokátskeho koncipienta vykonávaná v rozsahu 20 hodín 

týždenne by mohla byť postačujúca na zápis takéhoto absolventa do zoznamu koncipientov 

vedenému Slovenskou advokátskou komorou. 

 Zákon o službách zamestnanosti obsahuje obmedzenie absolventskej praxe, pokiaľ 

ide o jej predĺženie alebo opakované vykonávanie. Teda ten istý absolvent si ju nemôže 

predĺžiť u toho istého zamestnávateľa ani ju opakovane vykonávať u akéhokoľvek iného 

zamestnávateľa. U zamestnávateľa takéto obmedzenie neexistuje a právna úprava mu tak dáva 

možnosť pokryť si pracovné pozície i absolventmi vykonávajúcimi absolventskú prax. Ak ide 

o pozície, ktoré nie sú zložité a na zaškolenie vykonávania ktorých je potrebný minimálny 

čas, a ak k tomu pristúpi nerešpektovanie 20 hodinového rozsahu, tak zamestnávateľ dokáže 

znížiť svoje náklady a úmerne tomu zvýšiť svoj zisk.  

Netvrdíme, že obmedzenie na strane zamestnávateľov by prispelo k riešeniu otázky 

nezamestnanosti, ale považovali sme za potrebné poukázať na túto skutočnosť, ktorá 

z absolventov robí lacnú pracovnú silu aj v nadväznosti na naše úvahy o zakotvení možnosti 

práce absolventa nad rozsah 20 hodín. Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent 

nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí 

dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe. Okrem poskytnutia voľna v rozsahu 

desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi neprítomnosť na vykonáva-

ní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu 

ošetrovania člena rodiny. 

 Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny 

príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe 

podľa osobitného právneho predpisu mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných 

výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Týmto osobitným zákonom je zá-

kon č 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Výška paušálneho príspevku absolventovi je tak 189,83 eur mesačne, 

čo podľa nášho názoru je v dnešnej dobe nepostačujúce a pre absolventa, ktorý vykonáva túto 

prax mimo miesta trvalého pobytu, aj likvidačné. Paušálny príspevok sa kráti za dni voľna a  

za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky predkla-

danej úradu. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Úrad poskytne 

absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej 

praxe. 

Zaviazanie zamestnávateľa na poskytovanie príspevku absolventovi (popri príspevku 

poskytovaného úradom), by výrazne prispelo k účelu inštitútu absolventskej praxe. Samo-

zrejme, že v takomto prípade by mnoho zamestnávateľov ani neuvažovalo o prijatí absolventa 

na vykonávanie absolventskej praxe. No zákonodarca má v rukách nástroj, ktorým by túto 
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situáciu mohol riešiť, a to moc prijímať zákony. Je možné predsa zakotviť povinnosť pre 

zamestnávateľa prijať aspoň určitý počet absolventov na absolventskú prax každoročne, i keď 

v načrtnutom prípade ide o veľmi tvrdé riešenie obmedzujúce  zmluvnú slobodu. No skúsime 

uvažovať smerom, že zamestnávateľ by nemal povinnosť prijímať absolventov na vykonáva-

nie absolventskej praxe, avšak ak by ich prijal a naplnil by zákonom určenú kvótu, získal by 

určité výhody alebo benefity sociálneho alebo dokonca daňového charakteru. 

Daňovoprávne predpisy sú významným determinantom správania sa každého ekono-

micky činného subjektu a nepochybne majú veľký vplyv na podnikateľské prostredie. V tom-

to smere by sme uvažovali skôr o zmenách v zákonoch, než v intenciách veľkej daňovej 

reformy. Dôležité je, aby vymedzený cieľ – t. j. pozitívna stimulácia zamestnávateľov k zame-

stnávaniu absolventov škôl po absolventskej praxi, bola dostačujúca na to, aby skutočne pri-

niesla rast zamestnanosti u týchto znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, avšak aby sa 

negatívnym spôsobom nenarušila stabilita ekonomického prostredia. Úspešnosť a komplex-

nosť zmien v daňovej oblasti bude vždy závisieť predovšetkým od toho, z akých východísk 

politici, ekonómovia a právnici sú schopní a ochotní pri príprave a realizácii legislatívnych 

zmien v tejto oblasti vyjsť.
2
  

V tomto kontexte by sme uvažovali o stimulácii pre zamestnávateľov vo forme 

daňových úľav. Zastávame totiž stanovisko, že pokiaľ štát vie poskytnúť mnohomiliónové 

stimuly a daňové úľavy, resp. „daňové prázdniny“ zahraničným investorom, bolo by správne 

motivovať aj domácich zamestnávateľov rozširovať personálny substrát svojich podnikov, 

resp. rady svojich zamestnancov. Je prinajmenšom „netradičné“, že pokiaľ ide o zahraničný 

subjekt, vychádza sa mu v ústrety, a naopak, domáce zamestnávateľské subjekty sa boria 

v problémoch. 

Ak by sa teda umožnilo presadiť daňové úľavy (napr. v podobe zníženého vymeriava-

cieho základu pri dani z príjmov tých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú zamestná-

vateľmi absolventov), tak by možno aj malí zamestnávatelia boli otvorenejší myšlienke za-

mestnať novú pracovnú silu, ktorú si za súčasných podmienok jednoducho nemôžu dovoliť. 

Precizácia takéhoto návrhu by mohla priniesť čiastkové pozitívne výsledky. Treba však 

poznamenať, že pri realizácii takéhoto modelu si uvedomujeme veľké riziko zneužívania 

systému. Rešpektujeme aj názor, že cieľom daňového práva nie je riešiť sociálne problémy, či 

problémy trhu práce, ale v konečnom dôsledku „iba“ dospieť k inkasnému konaniu a zinkaso-

vať daň. Na druhej strane – výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné riešenia. A tu treba 

priznať, že situácia v oblasti nezamestnanosti absolventov je naozaj vážna. 

 Ďalšia problematická otázka absolventskej praxe je v tom, že absolventi po jej ukonče-

ní často opäť končia bez práce, a tak nedochádza k vyriešeniu problému nezamestnanosti. 

Jediné, čo si z absolventskej praxe odnášajú, je potvrdenie o jej absolvovaní, ku ktorému sa 

potenciálni zamestnávatelia stavajú skepticky. Vedia o časovom rozsahu absolventskej praxe 

a majú pochybnosť o zručnostiach a schopnostiach absolventa. Mnohokrát ani absolventi na 

absolventskej praxi nemajú záujem plniť svoje povinnosti zodpovedne, najmä vtedy, ak im je 

jasné, že s nimi zamestnávateľ neplánuje uzavrieť pracovný pomer. V situácii mladých ľudí, 

ktorým je inštitút absolventskej praxe určený, je to o to zložitejšie, pretože mladý človek je na 

začiatku svojej nielen profesnej kariéry, ale často i vlastného rodinného života. Pre rast ľud-

ského potenciálu i samotnú spoločnosť je nevyhnutné, aby svojim občanom ponúkla také 

základné sociálne a právne istoty, ktoré im umožnia rodinu si nielen založiť, ale aj rozvíjať a 

ochraňovať ju v jej ďalších životných fázach. Z časového hľadiska najrozsiahlejšiu prirodzenú 

                                                 
2
 K pojmu „daňová reforma“ pozri napr. Bujňáková, M.: Reforma daňového systému po roku 2004.  In 

Finančnoprávne epištoly – Medzinárodný finančnoprávny zborník k nedožitým 80. narodeninám prof. JUDr. 

Jordána Giráška, DrSc. Bratislava : Epos a Odbor finančného práva PraF UK v Bratislave, 2005. 
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„prekážku“ pri starostlivosti o rodinu predstavuje výkon zárobkovej činnosti ako zásadnej 

podmienky hmotnej existencie rodiny.
3
 

 Tento problém by sa dal sčasti riešiť zaviazaním zamestnávateľa ponúknuť absolven-

tovi zamestnanie. Zamestnávateľovi by sa potom poskytli určité výhody, napr. zamestnávateľ 

by poskytoval zamestnancovi iba mzdu a odvody do sociálnych fondov by mu počas určitého 

časového obdobia odvádzal úrad. Rovnako by zamestnávateľovi mohli byť poskytnuté i vý-

hody v oblasti daňových predpisov uvedené vyššie. S absolventom ako mladým človekom, 

ktorý sa zaradzuje do života a buduje si sociálne istoty, by po ukončení absolventskej praxe 

mohol zamestnávateľ uzavrieť i jeden z atypických pracovných pomerov, napr. pracovný 

pomer na dobu určitú.
4
 Rovnako by sa v Zákonníku práce mohol objaviť nový zmluvný typ, 

ktorý by slúžil na pokrytie výkonu práce absolventa, ktorý práve ukončil absolventskú prax. 

Zakotvenie tohto zmluvného typu v Zákonníku práce odôvodňujeme tým, že v pracovnom 

práve teória i prax vychádzajú zo systému uzavretosti zmluvných typov.  Okrem iného to 

znamená, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov môžu uzatvoriť len zmluvy, ktoré sú typo-

vo upravené (alebo sú aspoň predvídané) pracovnoprávnymi predpismi, a že ich zmluvná 

voľnosť sa uplatní len v prípade, keď to pracovnoprávne predpisy umožňujú.
5
 

Ako už bolo navrhnuté vyššie, vhodne koncipované výhody by čiastočne mohli stimu-

lovať zamestnávateľov. 

 

III. Inštitút absolventskej praxe a štátny rozpočet 

 

J. Sotolář upozorňuje na nevyhnutnosť chápania a diferencovania pojmov efektívnosť, 

hospodárnosť, účinnosť a účelnosť v miestnej samospráve,
6
 no v širšom kontexte sú tieto po-

znatky využiteľné aj v oblasti aktívnych opatrení trhu práce. Uvedené pojmy totiž často rezo-

nujú ako nevyhnutné a kumulatívne požiadavky na akékoľvek opatrenie, vzhľadom na to, že 

je na ne apel v politickom kontexte. Je to ale naozaj tak? To, že je dané aktívne opatrenie na 

trhu práce efektívne čo do vytýčenia stanoveného cieľa neznamená, že musí byť nevyhnutne 

hospodárne a neodčerpá veľké finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, práve naopak, často 

hospodárne riešenia neprinesú želaný efekt. V nasledujúcich riadkoch teda načrtneme, aký je 

dopad zavedenia paušálneho príspevku za výkon absolventskej praxe na štátny rozpočet a pri-

nesieme prehľad výdavkov štátu aj na ostatné aktívne opatrenia trhu práce. 

Aktívne opatrenia trhu práce sú financované zo štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet je 

bilancia očakávaných peňažných príjmov a výdavkov štátu na určité rozpočtové obdobie, 

prijímaný v osobitnom procese osobitným zákonodarným orgánom a má formu: 1) základné-

ho finančného plánu štátu, 2)  ústredného peňažného fondu štátu, 3) všeobecne záväzného 

právneho aktu, 4) sústavy rozpočtových vzťahov. „Ústavná fixácia a požiadavka na výlučnú 

zákonnú formu jej prijímania zdôrazňujú význam štátneho rozpočtu ako právneho, ale aj eko-

nomického inštitútu.“ 
7
 

                                                 
3
 Kakaščíková, J.:  Zaostrené na harmonizáciu pracovného a rodinného života zamestnancov starajúcich sa o deti 

(po novele Zákonníka práce s účinnosťou od 1.9.2011).  In Acta Iuris Laboris: Novela Zákonníka práce s účin-

nosťou od 1. 9. 2011. Trnava : Trnavská univerzita, 2011, s. 106. 
4
 K pojmu „pracovný pomer na dobu určitú“ pozri  napr. Barinková, M.: Pracovný pomer na dobu určitú (vý-

nimky zo zákona ako indikátor flexibility?). In Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracov-

ných vzťahov. Košice : Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 35 a nasl. 
5
 Dolobáč, M.: Konkurenčná činnosť zamestnanca. In Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji 

pracovných vzťahov, zborník vedeckých prác. Košice :  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-

šiciach, 2011, s. 35 a nasl. 
6
 Sotolář, J.: Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ako základné kritériá zákonného fungovania obce. 

Košice : Sotac, 2008. 
7
 Štrkolec, M.: Quo vadis verejné financie Slovenskej republiky. In Verejné financie Slovenskej republiky: Vy-

brané aspekty a tendencie vývoja. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. 



 

102 

 

Osobitnou rozpočtovou kapitolou je aj rozpočtová kapitola Ministerstva práce, sociál-

nych vecí a rodiny (ďalej ako „ministerstvo“). Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 

počíta s výdavkami tejto kapitoly v objeme 1 961 535 670 eur (výdavky spolu bez prostried-

kov Európskej únie predstavujú 1 817 975 317 eur). V rámci rozpočtovej kapitoly minister-   

stva dochádzka k atomizácii celkového objemu medzi jednotlivé programy vlády SR. Medzi-

rezortný program vlády „Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti“, ktorý si 

kladie za cieľ podporu vytárania nových pracovných miest, počíta aj s podporou zamestnano-

sti absolventov. Celkovo na program ako celok sa plánuje vyčleniť 8 748 718 eur, pričom nie 

je konkretizované, koľko z objemu bude patriť na riešenie partikulárnej otázky zamestnanosti 

absolventov. 

V čase prípravy tohto príspevku ešte nedisponujeme súhrnnými informáciami o tom, 

aká je bilancia výdavkov štátu na paušálne príspevky za výkon absolventskej praxe, keďže  

ešte nie je uzavretý rozpočtový, resp. kalendárny rok, 2011. K dispozícii máme čiastkové in-

formácie za jednotlivé mesiace roku 2011. Aby sme vytvorili približný obraz o súčasnom 

stave, porovnáme aktuálne údaje za posledné tri mesiace. V štatistike za mesiac november 

2011 sa uvádza, že uzavretých bolo 1 785 dohôd o vykonávaní absolventskej praxe. Predpo-

kladaná suma, ktorá mala zabezpečiť pokrytie nákladov na absolventskú prax, bola 1 867 

258,32 eur. Reálne vyčerpané finančné prostriedky, z ktorých sa financovala zrealizovaná 

absolventská prax napokon predstavovali 1 585 759,67 eur. V mesiaci október 2011 uzavrelo 

dohodu o vykonávaní absolventskej praxe 1 729 uchádzačov o zamestnanie. Na finančné za-

bezpečenie paušálneho príspevku dohodnutej absolventskej praxe bolo spolu vyčlenených 

1 771 632,48 eur. Finančné nároky na realizovanú absolventskú prax napokon predstavovali 

1 978 171,67 eur. V septemberi 2011 dohodu o vykonávaní absolventskej praxe uzavrelo 

2 131 uchádzačov o zamestnanie. Suma na paušálny príspevok dohodnutej absolventskej 

praxe predstavovala 2 155 002,65 eur , pričom suma na zrealizovanú absolventskú prax činila 

1 752 845,27 eur.   

 Čo sa týka predošlého obdobia, v roku 2010 bolo na absolventskú prax zaradených 21 

199 uchádzačov o zamestnanie, čo je o 9 435 absolventov viac ako v roku 2009, v dohodnu-

tej sume finančných prostriedkov vo výške 19 816 000 eur. Vykonávanie absolventskej praxe 

bolo v roku 2010 financované, ako už bolo uvedené vyššie, zo štátneho rozpočtu a sčasti 

takisto aj prostredníctvom národného projektu „Absolventská prax“. Tento národný projekt 

bol realizovaný na území Slovenskej republiky, okrem územia Bratislavského samosprávneho 

kraja. Od 1. júla 2010 bola realizácia absolventskej praxe v rámci SR, mimo Bratislavského 

samosprávneho kraja, zabezpečovaná výhradne z finančných prostriedkov národného projektu 

„Absolventská prax“, preto táto časť finančných prostriedkov bude spätne preúčtovaná zo 

štátneho rozpočtu do predmetného národného projektu. Realizácia absolventskej praxe v 

rámci Bratislavského samosprávneho kraja bola v roku 2010 zabezpečovaná výhradne len      

z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.
8
 

V závere prinášame prehľad nástrojov aktívnej politiky trhu práce za uplynulé obdobie 

a ich vplyv na trh práce v podobe počtu vytvorených pracovných miest a prehľad výšky 

priznaných príspevkov.  

Z údajov v tabuľke jednoznačne vyplýva, že stúpa počet uchádzačov o zamestnanie, 

ktorí  vykonávajú absolventskú prax. Priamo úmerne stúpa aj výška vynaložených finančných 

prostriedkov rádovo o milióny eur. 

                                                 
8
 Zdroj: Realizácia nástrojov aktívnej politiky trhu práce za rok 2010 (dostupné na www.upsvar.sk k 1. 3. 2012).  
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§ 32 3 207 32 567 4 901 49 103 6 045 60 010

§ 43 ods.7 524 6 267 736 7 878 1 210 14 461

§ 43 ods.10 129 1 900 1 129 29 303 2 555 83 990

§ 43 ods.11 5 145 48 791 14 206

§ 46 12 143 3 725 447 17 924 5 841 205 8 824 3 034 974

§ 47 13 863 8 501 070 29 921 30 642 711 21 046 17 483 907

§ 48b 1 693 401 026 1 066 251 399 466 125 397

§ 49 12 096 33 516 119 12 870 39 383 574 15 033 48 217 631

§ 49a 65 33 415 250 136 393 266 145 542

§ 50 1 016 2 502 801 128 287 325 236 510 211

§ 50a 820 2 964 567 1 502 5 847 572 3 112 12 740 462

§ 50c 0 0 437 2 732 523 383 2 049 712

§ 50d 0 0 38 197 2 555 404 6 670 2 297 832

§ 50e 0 0 6 559 20 822 633 3 408 8 504 784

§ 50f 0 0 156 143 286 207 292 412

§ 50g 0 0 3 2 509 0 0

§ 50h 0 0 0 0 0 0

§ 50i - - - - 5 376 18 014 552

§ 50j - - - - 158 453 524

§ 51 7 451 4 815 714 11 764 10 989 976 21 199 19 816 234

§ 51a 0 0 0 0 0 0

§ 52 166 630 27 768 303 36 459 5 729 467 53 481 7 861 387

§ 52a 16 599 13 176 776 3 981 4 771 248 4 130 4 715 857

§ 53 12 311 1 460 379 16 052 4 149 692 28 909 8 310 189

§ 53a 6 2 726 42 30 746 47 38 544

§ 53b 0 0 6 521 37 682 11 894 225 892

§ 54 8 227 4 261 080 2 274 1 607 150 11 489 2 154 156

§ 55a 0 0 0 0 81 46 630

§ 56 739 5 241 730 1 417 11 284 044 1 631 13 793 583

§ 56a 189 104 007 297 459 186 316 717 373

§ 57 337 2 471 561 439 3 580 255 599 5 071 910

§ 57a 0 0 0 0 0 0

§ 59 159 858 178 275 1 622 147 338 2 273 575

§ 60 6 592 11 842 725 12 668 9 186 743 17 844 11 131 871

Spolu 264 801 123 688 505 208 016 162 181 943 226 967 190 186 809

Nástroj 

APTP

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010

Počet vytvorených 

prac.miest (VPM)/ 

podporených 

UoZ/ZoZ/                       

zamestnancov 

Dohodnutá 

suma / priznaný 

príspevok, 

resp. dávka

(v Eur)

Počet vytvorených 

prac.miest (VPM)/ 

podporených 

UoZ/ZoZ/                       

zamestnancov 

Dohodnutá suma / 

priznaný 

príspevok, 

resp. dávka

(v Eur)

Počet 

vytvorených 

prac.miest 

(VPM)/ 

podporených 

UoZ/ZoZ/                       

Dohodnutá 

suma / 

priznaný 

príspevok, 

resp. dávka

(v Eur)

 

IV. Záver 

 

 Absolventská prax je jedným z aktívnych opatrení na trhu práce, ktorému sa venuje 

náležitá pozornosť. Jedným z dôvodov zvýšeného záujmu o tento inštitút je skutočnosť, že 

prostredníctvom neho dochádza k interakcii osobitnej skupiny znevýhodnených uchádzačov  

o zamestnanie – absolventov, s trhom práce. Pre tisíce mladých absolventov je to zväčša prvá 

a jediná možnosť získať praktické skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky nevyhnutne 

potreb-né pre získanie stabilného zamestnania. 

 Zámer zákonodarcu, t. j. poskytnúť absolventom možnosť pretaviť teoretické vedomo-

sti, ktoré získali počas svojho štúdia do praxe, je nespochybniteľne veľmi prínosný. Zamest-

návatelia totiž vyžadujú od svojich potenciálnych zamestnancov určitý stupeň praktických 

skúseností, čo im preukázateľne skráti čas na zaškolenie absolventa, ktorý nedisponuje žiad-

nymi pracovnými skúsenosťami a nemá pracovné návyky. 
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 Druhou stranou mince je zložitá spoločensko-ekonomická situácia, ktorá zamestnáva-

teľom neuľahčuje vytváranie nových pracovných miest. Táto nelichotivá situácia vytvára 

priestor na zneužívanie tohto aktívneho opatrenia trhu práce. Okrem už vyššie spomínaných 

problematických oblastí v praxi dochádza k tomu, že nemálo zamestnávateľov využíva na 

výkon činností spojených s ich zárobkovou činnosťou výlučne absolventov. Napriek tomu, že 

takíto zamestnávatelia majú možnosti aj na vytvorenie pracovného miesta, je pre nich výhod-

nejšie uzavrieť dohodu o absolventskej praxi s uchádzačom o zamestnanie, ktorý vykoná za-

dané úlohy rovnako zodpovedne ako stabilný zamestnanec, navyše za podmienky, že za ab-

solventa neodvádza odvody a príspevok poskytuje úrad. 

 Na tomto mieste je preto nevyhnutné zamyslieť sa, ako pozitívne stimulovať zamest-

návateľov zamestnávať absolventov. Uvažujeme v intenciách sociálnoprávnych a daňovo-

právnych benefitov pre zamestnávateľov. 

 Do absolvenstkej praxe je z roka na rok zapojených čoraz viac  uchádzačov o zamest-

nanie. V roku 2008 využilo absolventskú prax 7 451 absolventov, pričom štát poskytol na 

paušálny príspevok 4 815 714 eur. Nasledujúci rok sa počet absolventov, ktorí nastúpili na 

absolventskú prax, zvýšil na 11 764. Výdavky štátu na pokrytie paušálneho príspevku vzrástli 

na 10 989 769 eur. V roku 2010 bolo 19 816 234 eur poskytnutých pre 21 199 absolventov na 

absolventskej praxi. 
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Summary 
 

Active labour market measures represent one of the most important tools for impro-

vement of situation at the labour market in Slovakia. In this issue we paid attention to the 

graduate practice. It is a tool specifically designed for young job-seekers, especially school-

leavers. The main goal of graduate practice is to provide individuals an opportunity to im-

prove profesional skills and work expriences, what seems very attractive for emloyers, as 

well. We tried to provide an objective picture of a real situation in the Slovak Republic, it 

means the conditions de lege lata and we also seek for solutions de lege ferenda. 
 

Kľúčové slová: absolventská prax, absolvent, advokátsky koncipient, pracovnoprávne vzťa-

hy, štátny rozpočet, zamestnanec, zamestnávateľ. 
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Zamestnanec, zamestnávateľ – účastníci pracovnoprávnych vzťahov 
 

JUDr. Silvia Treľová, PhD. 

 

I. Úvod 

 

V rámci pracovnoprávnych vzťahov najčastejšie vystupujú subjekty, a to zamestnanec 

a zamestnávateľ, pričom účastníkmi týchto vzťahov môžu byť tak fyzické osoby (zamestna-

nec), ako aj fyzické alebo právnické osoby (zamestnávateľ). Účastníkom individuálnych pra-

covnoprávnych vzťahov môže byť iba ten, kto má pracovnoprávnu subjektivitu, ktorú môže-

me považovať za súbor vlastností požadovaných právom, ktoré sú predpokladom k tomu, aby 

fyzická alebo právnická osoba mohla byť subjektom práv a povinností.
1
 Treba  konštatovať, 

že v súčasnosti neexistuje legálna definícia ani jedného z uvedených subjektov pracovnopráv-

nych vzťahov. 

  

II. Zamestnávateľ 

 

Pojem „zamestnávateľ“ má povahu pracovnoprávneho pojmu a odlišuje sa od pojmu 

„podnikateľ“, ktorý má hospodársky a hospodárskoprávny význam. Tak ako podnikateľ ne-

musí mať právny status zamestnávateľa, zamestnávateľ nemusí byť v právnej pozícii podnika-

teľa.
2
   

Zamestnávateľa vymedzuje ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) ako fyzickú alebo právnickú 

osobu, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to usta-

novuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch. Keďže zamestnávate-

ľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, je potrebné rozlíšiť pracovnoprávnu subjektivi-

tu zamestnávateľa ako fyzickej osoby a pracovnoprávnu subjektivitu zamestnávateľa ako 

právnickej osoby. 

 

III. Zamestnávateľ ako fyzická osoba 

 

Pracovnoprávna subjektivita zamestnávateľa ako fyzickej osoby je upravená ustano-

vením § 8 Zákonníka práce. Pasívnu zložku právnej subjektivity a aktívnu zložku právnej 

subjektivity nadobúda zamestnávateľ ako fyzická osoba odlišne. 

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako 

zamestnávateľ vzniká narodením, resp. počatím, keďže túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, 

ak sa narodí živé, tzv. nasciturus. Takéto nadobudnutie spôsobilosti súvisí s otázkou dedenia 

práv a  povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Podľa predchádzajúcej práv-

nej úpravy spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na 

seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vznikala dovŕšením 18-

teho roku veku. Novela Zákonníka práce, účinná od 1. septembra 2011, priznáva spôsobilosť 

fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pra-

covnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ plnoletosťou. Dovtedy za ňu koná zákonný zá-

stupca. Kto je zákonný zástupca vymedzuje ustanovenie § 31 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého môže 

maloletého zastupovať ktorýkoľvek z rodičov, pokiaľ je spôsobilý na právne úkony a nebol 

pozbavený rodičovských práv. Nadobudnutím plnej spôsobilosti na právne úkony dosiahnu-

                                                 
1
 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 108. 

2
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint 2009, s. 241. 
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tím plnoletosti sa Zákonník práce zhoduje s Občianskym zákonníkom. Absencia tejto zhody 

v aplikačnej praxi vyvolávala určité problémy, napr. ak zamestnávateľ dosiahol plnoletosť 

pred dovŕšením 18. roku veku, mohol uzatvárať občianskoprávne a obchodnoprávne zmluvy, 

a to bez obmedzenia, avšak v pracovnoprávnych vzťahoch nemal spôsobilosť na právne úko-

ny. 

Fyzická osoba nadobúda plnoletosť dovŕšením osemnásteho roku veku. Pred dosiah-

nutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva, ktoré po dovŕšení šestnás-

teho roku veku môže výnimočne (z dôležitých dôvodov) povoliť maloletej osobe súd. Takto 

nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením manželstva za 

neplatné. Osoba mladšia ako pätnásť rokov plnoletosť nadobudnúť nemôže. 

Zánik spôsobilosti zamestnávateľa ako fyzickej osoby Zákonník práce výslovne neup-

ravuje. Vychádzajúc z občianskoprávnej úpravy možno konštatovať, že pracovnoprávna sub-

jektivita zamestnávateľa ako fyzickej osoby zaniká smrťou. 

 

IV. Zamestnávateľ ako právnická osoba 

 

Pracovnoprávnu subjektivitu zamestnávateľa ako právnickej osoby Zákonník práce ne-

upravuje, a preto je potrebné vychádzať z občianskoprávnej úpravy.  

Podľa ustanovenia § 18 Občianskeho zákonníka majú spôsobilosť mať práva a povin-

nosti aj právnické osoby, pričom za právnickú osobu sa považujú  združenia fyzických alebo 

právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a iné subjekty, 

o ktorých to ustanovuje zákon.  

Právnická osoba nadobúda spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť vlastný-

mi právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti súčasne, a to dňom svojho 

vzniku. Právnické osoby vznikajú zápisom do obchodného registra alebo iného zákonom ur-

čeného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak. Ak má teda právnická 

osoba občianskoprávnu spôsobilosť, pracovné právo jej prepožičiava právny status zamestná-

vateľa, pokiaľ zamestnáva aspoň jedného zamestnanca. 

Zákonník práce umožňuje, aby nositeľom pracovnoprávnej subjektivity bola aj organi-

začná zložka právnickej osoby. Platí však pravidlo, že pokiaľ je účastníkom pracovnoprávne-

ho vzťahu zamestnávateľ ako právnická osoba, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná 

zložka, a naopak. Organizačná zložka, na ktorú bola osobitným predpisom prenesená právna 

subjektivita, má v pracovnoprávnych vzťahoch rovnaké postavenie ako právnická osoba, do 

ktorej organizačná zložka patrí. 

V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je práv-

nická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Právne úkony môžu robiť aj 

poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných 

útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony 

vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi. Zákonník práce vymedzuje 

pojem „vedúcich zamestnancov“ ako zamestnancov, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riade-

nia oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlo-

hy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny. 

Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité 

právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene a v tomto písomnom poverení musí 

byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. 

Právne úkony štatutárnych orgánov a poverených zamestnancov zaväzujú zamestnáva-

teľa, ktorý na základe týchto úkonov nadobúda práva a povinnosti. Ak tento štatutárny orgán 

alebo poverený zamestnanec prekročil právnym úkonom v pracovnoprávnych vzťahoch svoje 

oprávnenie, nezaväzujú tieto úkony zamestnávateľa, ak zamestnanec vedel alebo musel ve-

dieť, že tento štatutárny orgán alebo poverený zamestnanec svoje oprávnenie prekročil. To 
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isté platí, ak právny úkon urobil zamestnanec zamestnávateľa, ktorý na to nebol oprávnený zo 

svojej funkcie, ani tým nebol poverený. 

Pracovnoprávna subjektivita zamestnávateľa ako právnickej osoby zaniká výmazom 

z príslušného registra. 

 

V. Kategórie zamestnávateľov 

 

Zamestnávateľov možno členiť z rôznych hľadísk. Primárnym kritériom členenia je 

rozdeľovanie zamestnávateľov podľa toho, či v pozícii zamestnávateľa je fyzická alebo práv-

nická osoba. Ďalším kritériom je, či zamestnávatelia vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo 

predmetom ich činnosti je nepodnikateľská činnosť. 

 

VI. Zamestnanec 

 

Druhým účastníkom individuálneho pracovnoprávneho vzťahu je zamestnanec vyme-

dzený v ustanovení § 11 ods. 1 Zákonníka práce. Zamestnancom môže byť na účely pracov-

ného práva výlučne iba fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom 

pracovnom vzťahu k inej fyzickej alebo právnickej osobe a pre zamestnávateľa vykonáva 

závislú prácu. Do tohto širšieho vymedzenia pojmu zamestnanec možno zahrnúť nielen fyzic-

kú osobu ako účastníka pracovného pomeru a pracovnoprávneho vzťahu založeného na zá-

klade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale aj fyzickú osobu pracu-

júcu v rámci štátnozamestnaneckého vzťahu. V užšom slova zmysle pod pojmom zamestna-

nec treba rozumieť len fyzickú osobu, ktorá vykonáva závislú prácu len v rámci pracovného 

pomeru. 

Základným kritériom vymedzenia pojmu „zamestnanec“ je výkon závislej práce, ktorá 

je predmetom  pracovnoprávnych vzťahov. Za zamestnanca je potrebné podľa súčasného sta-

vu pracovnoprávnej teórie považovať aj fyzickú osobu, ktorá je v neplatnom pracovnopráv-

nom vzťahu, t. j. vo faktickom pracovnom pomere. 

Spôsobilosť zamestnanca mať práva a  povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi 

úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti vzniká súčasne, a to dovŕšením 15-teho 

roku veku. Zamestnávateľ však nemôže dohodnúť so zamestnancom ako deň nástupu do prá-

ce deň, ktorý by predchádzal skončeniu povinnej školskej dochádzky. Povinná školská do-

chádzka je podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovená na dĺžku 10 rokov. 

Začína sa začiatkom školského roka, v roku, keď už dieťa dovŕšilo šiesty rok veku. Ak dieťa 

po dovŕšení šiesteho roku veku nie je spôsobilé začať navštevovať základnú školu, kompe-

tentný orgán štátnej správy v školstve rozhodne o jeho zaradení do nultého ročníka základnej 

školy alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinná 

školská dochádzka trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov 

veku, ak zákon neustanovuje inak. U detí vzdelávaných v špeciálnej základnej škole sa začia-

tok povinnej školskej dochádzky riadi posúdením školskej zrelosti a povinná školská do-

chádzka sa končí splnením podmienok povinného vzdelávania. 

Vzhľadom na dĺžku povinnej školskej dochádzky to reálne vyzerá tak, že mladistvý 

môže začať vykonávať závislú prácu po skočení prvého ročníka na strednej škole. Pracovno-

právny vzťah môže teda vzniknúť aj medzi zamestnávateľom a osobami mladistvými, t. j. 

osobami mladšími ako 18 rokov veku, pričom musia byť súbežne splnené dve podmienky: 1) 

podmienka dovŕšenia zákonom stanoveného veku a 2) podmienka skončenia povinnej škol-

skej dochádzky. 

 Pri uzatváraní pracovnej zmluvy s mladistvým existujú pre zamestnávateľa dve obme-

dzenia. Dôvodom obmedzenia zmluvnej voľnosti zamestnávateľa je potreba zvýšenej ochrany 
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zdravia mladistvého. Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po 

predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého. Absencia lekárskeho vyšetrenia by spô-

sobila neplatnosť pracovnej zmluvy, pretože by bola v rozpore so zákonom. Táto neplatnosť 

by nemohla byť zamestnancovi na ujmu, pokiaľ by si túto neplatnosť nespôsobil sám. Vychá-

dzajúc z ustanovenia § 41 ods. 4 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný na uzatvorenie 

pracovnej zmluvy s mladistvým si vyžiadať svyjadrenie zákonného zástupcu mladistvého. 

Absencia vyjadrenia zákonného zástupcu mladistvého k zamýšľanej pracovnej zmluve však 

nemá vplyv na platnosť pracovnej zmluvy, ide však o porušenie povinnosti zamestnávateľa, 

ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. 

Hoci zamestnanec nadobúda pracovnoprávnu subjektivitu dovŕšením 15-teho roku ve-

ku, dohodu o hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec platne uzatvoriť najskôr v deň, keď 

dovŕši 18  rokov veku. 

 

VII. Detská práca 

 

Výkon detskej práce je podľa práva Európskej únie zakázaný. Smernica Rady 94/33/ES 

o ochrane mladých pri práci (ďalej len ako „Smernica 94/33“) v článku 1 zaväzuje členské 

štáty, aby prijali nevyhnutné opatrenia na zákaz práce detí a zabezpečili, že za podmienok 

ustanovených smernicou nebude minimálny vek pre prácu nižší ako 15 rokov. Obdobne naj-

nižší vek pre prístup k zamestnaniu zakotvuje Európska sociálna charta, ako aj Revidovaná 

Európska sociálna charta s výnimkami pre deti zamestnané v určených ľahších prácach, ktoré 

podľa článku Charty neohrozujú zdravie detí, morálku alebo výchovu.  

Na druhej strane Smernica 94/33 v článku 4 ods. 2 umožňuje, aby členské štáty zakotvi-

li, že sa zákaz výkonu detskej práce nebude vzťahovať na deti vykonávajúce kultúrne alebo 

podobné činnosti, ktoré zakotvuje článok 5 Smernice 94/33. Za ľahkú prácu v zmysle uvede-

ného článku treba považovať prácu,  ktorá s ohľadom na svoju povahu zahŕňa osobitné pod-

mienky, za ktorých sa vykonáva, a to bezpečnosť, zdravie a rozvoj dieťaťa. Takáto práca ne-

smie ohrozovať ani dochádzku detí do školy.
3
  

Slovenská pracovnoprávna legislatíva zakotvuje výnimku zo zákazu detskej práce. Zá-

konník práce v ustanovení § 11 ods. 4 legislatívne po prvýkrát upravil možnosť výkonu urči-

tej pracovnej činnosti osobami mladšími ako 15 rokov, t. j. maloletými. Fyzická osoba, ktorá 

nedovŕšila 15 rokov veku alebo je staršia ako 15 rokov veku, ale ešte neukončila povinnú 

školskú dochádzku, môže výnimočne vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a 

rozsahom neohrozujú jej zdravie, bezpečnosť, jej ďalší vývoj alebo školskú dochádzku. Tieto 

ľahké práce môžu byť len z oblasti kultúry, športu a reklamy.  

Keďže maloletý nemá ešte spôsobilosť na právne úkony, koná za neho jeho zákonný zá-

stupca. Ten podpisuje aj pracovnú zmluvu alebo dohodu o práci vykonávanú mimo pracovné-

ho pomeru za maloletého, čo znamená, že na výkon ľahkých prác sa fakticky vyžaduje pí-

somný súhlas zákonného zástupcu. 

Podmienkou výkonu ľahkých prác je aj povolenie príslušného inšpektorátu práce po do-

hode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. O povolenie 

žiada zamestnávateľ,
4
 u ktorého sa majú práce vykonávať. Príslušným inšpektorátom práce na 

povoľovanie ľahkých prác je inšpektorát práce podľa sídla žiadateľa, pre ktorého bude malo-

letý vykonávať prácu. V povolení určí inšpektorát práce počet hodín a podmienky, za ktorých 

sa ľahké práce môžu vykonávať. V prípade, ak podmienky povolenia nebudú na základe kon-

troly dodržiavané, príslušný inšpektorát práce udelené povolenie odoberie.  

                                                 
3
 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2009, s. 235. 

4
 Napríklad v Českej republike o povolenie žiada zákonný zástupca dieťaťa. 
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Maloletí predstavujú osobitnú kategóriu zamestnancov, ktorá si z hľadiska svojho fak-

tického postavenia v pracovnom pomere zasluhuje osobitnú ochranu a voči ktorej sa v pra-

covnom zákonodarstve uplatňuje pozitívna diskriminácia. Do tejto kategórie zamestnancov sa 

zaraďujú aj zamestnanci so zdravotným postihnutím, tehotné zamestnankyne,  zamestnankyne 

na materskej dovolenke, zamestnanci (ženy alebo muži) na rodičovskej dovolenke. 

 

VIII. Kategórie zamestnancov 

 

Členenie zamestnancov v právnej literatúre vychádza z rôznych kritérií. Spomedzi širo-

kého spektra kritérií členenia zamestnancov možno vyvodiť tri základné kritériá. Zamestnan-

cov môžeme rozdeliť: 1) v závislosti od toho, či zamestnanci vykonávajú fyzickú (manuálnu) 

prácu alebo duševnú prácu – robotníci a úradníci (najstaršie členenie zamestnancov), 2) podľa 

jednotlivých povolaní, ktoré vykonávajú – napr. zamestnanci štátnej služby, zamestnanci ve-

rejnej služby, 3) v závislosti zvýšenej potreby ich osobitnej ochrany – mladiství zamestnanci, 

zamestnanci so zdravotným postihnutím, tehotné ženy – zamestnankyne,  ženy – zamestnan-

kyne na materskej dovolenke, ako aj ženy alebo muži – zamestnanci na rodičovskej dovolen-

ke. 

 

IX. Manžel(ka) v pozícii zamestnanca 

 

Medzi špeciálne subjekty v rámci pracovnoprávnych vzťahov patria rodičia a deti, ako 

aj manželia. Všetky tieto subjekty spadajú pod pojem „rodinný príslušník“. Rodinný prísluš-

ník na účely pracovnoprávnych vzťahov je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnanco-

vi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi 

do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnan-

ca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, 

prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne   

v domácnosti. 

Novela Zákonníka práce účinná od 1. júla 2003 vypustila ustanovenie § 12, čím zrušila 

zákaz založenia pracovnoprávnych vzťahov medzi manželmi. Znamená to, že platný Zákon-

ník práce pripúšťa pracovný pomer nielen medzi rodičmi a deťmi, ale aj medzi manželmi. 

Tým, že Zákonník práce umožňuje pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah medzi 

manželmi, princíp podriadenosti a nadriadenosti, ktorý je typickou črtou pracovnoprávneho 

vzťahu, sa musí uplatňovať výlučne v rovine pracovnoprávnych vzťahov. Manželský vzťah 

ako občianskoprávny vzťah je založený na princípe rovnosti subjektov. V rámci  tohto vzťa-

hu, ktorý je upravený zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  sú si manželia rovní v právach a povinnostiach. 

Pre porovnanie možno uviesť, že podľa českej právnej úpravy pracovnoprávny vzťah 

nemôže vzniknúť medzi manželmi. Manžel môže svoju manželku alebo manželka svojho 

manžela zamestnávať iba ako spolupracujúceho člena rodiny.
5
 

 

X. Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu a teleprácu 

 

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa pod-

mienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste, vymedzu-

je § 52 Zákonníka práce. 

Na zabezpečenie väčšej flexibility pracovnoprávnych vzťahov a v nadväznosti na 

možnosť využitia moderných informačných prostriedkov v  práci v súvislosti s rozvojom 

                                                 
5
 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo.  Praha : C. H. Beck, 2010, s. 37. 
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techniky zákonodarca zaviedol v súlade s Rámcovou dohodou o telepráci nový pracovno-

právny inštitút – teleprácu (tzv. telework, teleworking). Ide o nový progresívny spôsob orga-

nizácie práce umožňujúci vo výrazne vyššej miere zladiť pracovné, súkromné, a najmä rodin-

né potreby zamestnancov. Prácu prostredníctvom informačných technológií využívajú najmä 

zamestnanci v strednom veku, t. j. vo veku od 36 do 55 rokov.
6
  Telepráca je vhodná najmä 

pre tie skupiny zamestnancov, ktorým vyhovuje možnosť výberu miesta výkonu práce, t. j. 

zdravotne postihnutí zamestnanci, ženy starajúce sa o deti, obyvatelia regiónov s nedostatkom 

štandardných pracovných miest.  

Domácka práca a telepráca sa spravuje Zákonníkom práce s určitými odchýlkami: 1) na 

zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, 

nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch, 2) pri dôle-

žitých osobných prekážkach v práci zamestnancovi nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy 

s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, 3) zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, 

mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová 

kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne 

inak.  

Pokiaľ ide o pracovné podmienky, zamestnanec nesmie byť pri domáckej práci a pri 

telepráci znevýhodnený oproti porovnateľnému zamestnancovi na pracovisku zamestnávateľa 

(Porovnateľný zamestnanec je zamestnanec u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnáva-

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

alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax). Zamestnávateľ 

musí zamestnancovi zabezpečiť rovnakú mzdu, rovnaký prístup k vzdelávaniu, kariérnemu 

postupu a pod. ako zamestnancovi pracujúcemu v sídle zamestnávateľa.  

Z hľadiska legislatívneho ovplyvňuje rozširovanie domáckej práce a telepráce aj právo 

sociálneho zabezpečenia. Takíto zamestnanci sú za rovnakých podmienok ako ostatní zamest-

nanci účastníkmi poisťovacieho systému sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. V 

rámci rozširovania systému štátnej sociálnej podpory sa domácka práca a telepráca postavila 

na roveň poskytovateľa starostlivosti o dieťa, z čoho vyplýva, že takýmto zamestnancom pri 

splnení ostatných zákonom ustanovených podmienok vzniká nárok na štátnu dávku – príspe-

vok na starostlivosť o dieťa.  

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva 

príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s 

ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, 

ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. 

 

XI. Osamelý zamestnanec 

 

Zvýšenej právnej ochrane z hľadiska právnych nárokov podľa Zákonníka práce pod-

liehajú osamelí zamestnanci. Pojem „osamelý zamestnanec“ vymedzuje Zákonník práce v 

v ustanovení § 40, podľa ktorého za osamelého zamestnanca sa považuje zamestnanec, ktorý 

žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená 

žena. Za osamelého zamestnanca sa považuje aj osamelý muž alebo žena z iných vážnych 

dôvodov,  ktoré však Zákonník práce už bližšie nevymedzuje. Osamelosť má vplyv napr. na 

dĺžku trvania materskej dovolenky. Kým v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené 

dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov, osamelej žene patrí táto dovolenka 

v trvaní 37 týždňov. Na osamelú zamestnankyňu alebo osamelého zamestnanca sa za pod-

mienky, že sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky, vzťahuje zákaz výpovede. 

 

                                                 
6
 Martino, V.: The high road to teleworking. Geneva : ILO, 2001, s. 8. 
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XII. Tehotná zamestnankyňa a dojčiaca zamestnankyňa 

 

Tehotná zamestnankyňa a dojčiaca zamestnankyňa patria do kategórie zamestnancov, 

ktorí sú pozitívne diskriminovaní. Vzhľadom na svoje postavenie majú v pracovnom pomere 

osobitnú ochranu. Za tehotnú zamestnankyňu sa považuje zamestnankyňa, ktorá svojho za-

mestnávateľa písomne informovala o svojom tehotenstve a predložila o tom lekárske potvrde-

nie. Dojčiaca zamestnankyňa je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne infor-

movala o tejto skutočnosti. Takejto zamestnankyni sa do pracovného času započítavajú aj 

prestávky na dojčenie podľa ustanovenia § 170 Zákonníka práce.  

Novela Zákonníka práce upravila povinnosť zamestnávateľa pri preradení na inú prácu 

vo vzťahu k tomuto okruhu zamestnankýň. Zamestnávateľ je povinný preradiť na inú prácu aj 

tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu, ak vykonáva 

prácu, ktorú takéto ženy nesmú vykonávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku  ohrozuje 

jej tehotenstvo alebo materské poslanie. Túto povinnosť má zamestnávateľ aj vtedy, ak tehot-

ná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracuje v noci a požia-

da o preradenie na dennú prácu. 

 

XIII. Zamestnanec so zdravotným postihnutím 

 

Zamestnanec so zdravotným postihnutím je zamestnanec uznaný za invalidného podľa 

zákona o sociálnom poistení, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalid-

nom dôchodku. Invalidita je stav, keď fyzická osoba má pokles schopnosti vykonávať zárob-

kovú činnosť o viac ako 40 %. 

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím na rozdiel od ostatných zamestnancov, môže 

dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny. Absencia takéhoto súhlasu v danom prípade spôsobuje neplatnosť výpo-

vede. U zamestnanca, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok sa tento sú-

hlas nevyžaduje. Platí to aj v prípade, ak ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa, ak sa za-

mestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje, alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje alebo sú 

u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný 

pomer.  

Okrem Zákonníka práce aj napr. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení 

neskorších predpisov ukladá zamestnávateľovi osobitné povinnosti súvisiace so zamestnáva-

ním zamestnancov so zdravotným postihnutím. Ide napr. o povinnosť zamestnávateľa za urči-

tých zákonom ustanovených podmienok zamestnávať takýchto občanov v pracovnom pome-

re. 

 

XIV. Záver 

 

V rámci pracovného práva má osobitné postavenie individuálne pracovné právo ako sú-

bor právnych vzťahov, v ktorých pracovnú silu jedného subjektu – zamestnanca využíva za 

odmenu iný subjekt – zamestnávateľ. Oba tieto subjekty môžu byť účastníkmi individuálnych 

pracovnoprávnych vzťahov iba za predpokladu, že majú pracovnoprávnu subjektivitu. Okrem 

pracovnoprávnej subjektivity príspevok analyzuje postavenie zamestnanca a zamestnávateľa 

aj z hľadiska ich jednotlivých kategórií. 
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Summary 
 

The individualy labour law has a special status within the labour law. In the individualy 

labour-law relations one subject – the employer makes use of the workforce of other subject –

the employee. These both subjects can be the participants of the individualy labour-law rela-

tions only provided they have employment subjectivity. Except employment subjectivity the 

article examines the status of the epmloyer and the employee also in terms of their respective 

categories. 
 

Kľúčové slová: zamestnanec, zamestnávateľ, pracovnoprávne vzťahy, právna subjektivita, 

Zákonník práce. 
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Diskriminácia z dôvodu veku v pracovnej inzercii 

(aplikovaný výskum) 

 

Mgr. Jana Záhorčáková 

 

I. Úvod 

 

 Spoločenské hodnoty, akými sú rovnosť, sloboda, spravodlivosť, sa v súčasnosti po-

važujú za primárne filozofické i právne kategórie, na ktorých báze sú konštituované právne 

poriadky vyspelých demokratických spoločností. Z pohľadu vývoja štátu a práva sú prepojené 

predovšetkým s prirodzenými právami jednotlivcov v spoločnosti – subjektov právnych vzťa-

hov ako nositeľov subjektívnych práv a povinností, a predstavujú rámcové východisko pre 

tvorbu právnych noriem. A jednotlivec aj spoločnosť budú spokojní vtedy, ak budú mať 

v moci to, čo sa každého z nich najviac týka. Jednotlivcovi by mala patriť tá časť života, 

v ktorej ide hlavne o neho samého, spoločnosti zase tá časť, ktorá sa týka jej prospechu.
1
 

Rovnosť z právneho hľadiska možno chápať ako rovnosť všetkých pred zákonom, ktorý pred-

stavuje najvyššiu moc v spoločenskom systéme (v štáte), čo sa pre oblasť pracovnoprávnych 

a obdobných právnych vzťahov dá formulovať aj ako dodržiavanie zásady rovnakého zaob-

chádzania s ohľadom na určité objektívne faktory, resp. kritériá, ktorým sa fyzické osoby 

(vzhľadom na niektoré kritériá aj právnické osoby) v spoločnosti odlišujú. 

 Zákon exaktne tieto kritériá vymedzuje v spojitosti s definovaním pojmu „diskriminá-

cia“ (inými slovami nerovnocenné, resp. rozdielne, ale tiež nevhodné, pochybené, nemorálne, 

v krajnom prípade až nehumánne správanie) ako diskriminačné dôvody, ktorými sú príkladmo 

pohlavie, vek, rasa, jazyk, národný a sociálny pôvod, zdravotné postihnutie, sexuálna orientá-

cia, manželský a rodinný stav, farba pleti, jazyk, príslušnosť k národnosti alebo etniku, maje-

tok, náboženské vyznanie alebo viera, politické alebo iné zmýšľanie a pod., a s ktorými bez-

prostredne spája možnosti ochrany diskriminovaných subjektov. Zákon nie je sterilným ná-

strojom, ktorý by vychádzal z vákua, ale je (alebo aspoň by mal byť) prostriedkom na zlepše-

nie kvality vzťahov a životnej úrovne spoločnosti.
2
  

 Spracovaný príspevok je prezentáciou výskumu zameraného osobitne na odhalenie a 

vyhodnotenie zakázanej diskriminácie so zreteľom na chránený dôvod „vek“, ktorý sa opako-

vane objavuje v rôznych elektronických a printových médiách v rámci pracovnej inzercie.  

 

II. Stručne o antidiskriminačnej legislatíve 

 

 Pojmy „nerovnaké zaobchádzanie“, resp. „diskriminácia“, nie sú definované v rámci 

vnútroštátneho práva Slovenskej republiky v žiadnom právnom predpise. V jednoduchšom 

chápaní možno pod pojmom „diskriminácia“ rozumieť také „nerovnaké zaobchádzanie“, kto-

ré je expressis verbis zakázané príslušným zákonom (napr. Zákonníkom práce, antidiskrimi-

načným zákonom atď.). Samotné „nerovnaké zaobchádzanie“ bez toho, aby bolo zakázané 

zákonom, nemusí ešte znamenať „diskrimináciu“ – niektoré „nerovnaké zaobcházania“ sú 

totiž subjekty právnych vzťahov povinné strpieť (tzv. pozitívnu diskrimináciu).
3
 

Právna požiadavka rovnosti v kontexte medzinárodného a európskeho práva je princi-

piálne zakotvená vo viacerých významných dokumentoch Organizácie spojených národov 

zameraných na problematiku ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodnej organizácie 

práce, Rady Európy, ako aj v sústave práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Na medzinárod-

                                                 
1
 Chovancová, J.: Antológia z politickej a právnej filozofie. Bratislava : Eurokódex, 2009, s. 155. 

2
 Chovancová, J.: Právne normy a ich vplyv na optimálne fungovanie spoločnosti. In Acta Facultatis Iuridicae 

Universitatis Comenianae, vol. 26. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, s. 133. 
3
 Kuril, M.: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : APZ, 2009, s. 24 a nasl. 
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nej úrovni je zásada rovnosti deklarovaná v oficiálnych dokumentoch Organizácie spojených 

národov (ďalej len „OSN“), sú nimi predovšetkým zakladajúci dokument OSN Charta OSN 

(1945) a Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), ktoré prehlasujú vieru v základné ľud-

ské práva, dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, slobodu a rovnosť všetkých národov, mu-

žov i žien. Pre účely nášho výskumu je podstatným najmä článok 23 Všeobecnej deklarácie 

ľudských práv týkajúci sa rovnosti uplatňovanej v pracovnoprávnych vzťahoch, podľa ktoré-

ho, cit.: „každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a vhodné 

pracovné podmienky, ako aj na ochranu proti nezamestnanosti“ ... „každý má bez akejkoľvek 

diskriminácie nárok na rovnakú odmenu za rovnakú prácu“ ... „každý, kto pracuje, má právo 

na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá zabezpečuje jemu samotnému a jeho rodine život-

nú úroveň zodpovedajúcu ľudskej dôstojnosti“. 

 Osobitnou organizáciou v rámci OSN špecializujúcou sa na tvorbu projektov (vrátane 

normatívnych právnych aktov) podporujúcich dôstojné pracovné podmienky a možnosti, vy-

pracovávanie a dohľad nad dodržiavaním medzinárodných pracovných noriem je Medziná-

rodná organizácia práce (ďalej len „MOP“). V súvislosti s antidiskriminačnými snahami MOP 

prijala viacero dokumentov vo forme dohovorov, z ktorých významnými sú predovšetkým 

Dohovor MOP o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100 

z roku 1951 a (súvzťažne s naším skúmaním) Dohovor MOP týkajúci sa diskriminácie v za-

mestnaní a povolaní č. 111 z roku 1958. Prijatím Dohovoru č. 111 sa členské štáty zaviazali 

k vykonávaniu takej vnútroštátnej politiky, ktorá zabezpečí okrem iného rovnosť príležitostí 

pri uchádzaní sa o zamestnanie a rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní tak, aby sa 

dosiahlo odstránenie akekoľvek diskriminácie. 

 Všeobecný zákaz diskriminácie je tiež súčasťou európskeho práva. Stretávame sa 

s ním vo viacerých dokumentoch Rady Európy, medzi najvýznamnejšie patria Európsky do-

hovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950) [ďalej len „Európsky dohovor“], 

Európska sociálna charta (1966), Revidovaná Európska sociálna charta (1993). Európsky do-

hovor vymedzuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v článku 14 o zákaze dis-

kriminácie, podľa ktorého je povinnosťou zaručiť dodržiavanie všetkých práv a slobôd týmto 

Dohovorom priznaných bez diskriminácie z ktoréhokoľvek dôvodu, akým je pohlavie, rasa, 

farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny 

pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie. 

 Revidovaná Európska sociálna charta, ktorej znenie je rozšírením a doplnením ustano-

vení Európskej sociálnej charty, zdôrazňuje zákaz diskriminácie v niekoľkých článkoch, napr. 

v článku 20 záväzne priznáva právo na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie vo 

veciach zamestnania a povolania bez diskriminácie na základe pohlavia, a to okrem iného aj 

v prístupe k zamestnaniu, v poradenstve pri voľbe povolania, v odbornom poradenstve a prí-

prave, v pracovných podmienkach vrátane odmeňovania atď., zásada rovnosti v odmeňovaní 

mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty je dokonca osobitne formulovaná v článku 4 pred-

metnej Charty o priznaní práva na primeranú odmenu. 

 Právne predpisy, resp. ustanovenia antidiskriminačného charakteru, možno odhaliť aj 

v systéme primárneho práva (zakladateľské zmluvy, zmluvy a protokoly) a sekundárneho 

práva (nariadenia, smernice a pod.) EÚ. Z dôvodu ich rozsiahlosti a komplexnosti sa 

v stručnosti zmienime len o relevantných vo vzťahu k skúmanej problematike nášho článku. 

Charta základných práv EÚ (2000) zakotvuje všeobecnú zásadu rovnosti  a nediskriminácie 

(Hlava III – Rovnosť, článok 20 a 21), kde sa priznáva rovnosť všetkých pred zákonom a 

„zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického 

alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického 

alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“. 
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 Analogicky nachádzame presadzovanie nediskriminácie v Zmluve o fungovaní EÚ, 

a to v striktnejšom znení, ktorá v článku 10 všeobecne uplatniteľných ustanovení deklaruje pri 

realizovaní politík a činností EÚ zameriavanie sa na boj proti diskriminácii z dôvodu pohla-

via, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 

alebo sexuálnej orientácie. Podrobnejšie a vo väčšom rozsahu sa na problematikou zákazu 

diskriminácie zameriavajú pramene sekundárneho práva EÚ, a to najmä vo forme smerníc, 

z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí smernica Rady 2000/78/ES ustanovujúca všeobecný 

rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní s cieľom „boja proti diskriminácii 

v zamestnaní a povolaní na základe náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 

alebo sexuálnej orientácie, s cieľom zaviesť v členských štátoch uplatňovanie zásady rovna-

kého zaobchádzania“. Smernica definuje pojem „zásada rovnakého zaobchádzania“ ako nee-

xistenciu žiadnej priamej alebo nepriamej diskriminácie založenej na akomkoľvek z uvede-

ných dôvodov. 

 Členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných a európskych štruktúrach priamo 

ovplyvňuje formovanie vnútroštátneho práva. Východiskové postavenie pre konštituovanie 

antidiskriminačnej legislatívy v slovenskom právnom poriadku má Ústava Slovenskej Repub-

liky. Zásada rovnosti (zákazu diskriminácie) v najvšeobecnejšom ponímaní je sformulovaná 

v znení článku 12 Ústavy, podľa ktorého sa zaručuje všetkým sloboda a rovnosť v dôstojnosti 

i v právach bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či 

iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupi-

ne, majetok, rod alebo iné postavenie, pričom nikto nemôže byť z týchto dôvodov poškodzo-

vaný, zvýhodňovaný, ani znevýhodňovaný. Pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je rozho-

dujúcim článok 35, podľa ktorého: „každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu 

naň“, a článok 36, ktorý ustanovuje, cit.: „právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujú-

ce pracovné podmienky, právo na odmenu za vykonanú prácu umožňujúca dôstojnú životnú 

úroveň“ ... „ochranu proti diskriminácii v zamestnaní“ atď. 

 Antidiskriminačné smernice EÚ ako právne záväzné akty EÚ Slovenská republika 

transponovala do právneho systému formou zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchá-

dzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov (antidiskriminačný zákon). Antidiskriminačný zákon vymedzuje zakázané dis-

kriminačné formy a oblasti právnych vzťahov, v ktorých je diskriminácia neprípustná (oblasť 

pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej sta-

rostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vzdelávania), ako aj možnosti právnej ochrany 

v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania. 

 Na ústavnoprávne princípy rovnosti a antidiskriminačný zákon ako lex generalis nad-

väzuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zá-

konník práce“), keď vo svojej úvodnej časti Základné zásady v prvom článku dáva do súladu 

právo fyzických osôb na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé 

pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania, so zásadou 

rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov antidiskrimi-

načným zákonom. Zákonník práce súčasne uvádza rozšírený demonštratívny výpočet chráne-

ných dôvodov, na ktorých základe je neprípustné znevýhodňovanie alebo zvýhodňovanie 

(diskriminácia), ak nie je ustanovené inak (tzv. pozitívna diskriminácia). 

    Považujeme za dôležité zdôrazniť, že nie každé rozdielne zaobchádzanie z dôvodu 

veku možno kvalifikovať ako diskrimináciu. Diskrimináciou nie je rozdielne zaobchádzanie 

z dôvodu veku, ak vek predstavuje primeranú požiadavku na zamestnávanie. Výnimku zo 

zákazu diskriminácie na základe veku ustanovuje napr. zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-

be v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“). Tu platí, že do štátno-

zamestnaneckého pomeru možno prijať iba takú fyzickú osobu (uchádzača o štátnu službu), 
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ktorá okrem iného
4
 spĺňa predpoklad dosiahnutia minimálnej vekovej hranice 18 rokov. Vý-

nimku zhora nachádzame napr. v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení ne-

skorších predpisov, podľa ktorého pracovný pomer vysokoškolského učiteľa trvá najdlhšie do 

konca akademického roka, v ktorom dosiahol vek 70 rokov, ak zákon neustanovuje inak.  

 

III. Metodika a ciele aplikačného výskumu 

 

 Základným cieľom kvantitatívneho výskumu pracovnej inzercie vybraných interneto-

vých a printových zdrojov bolo verifikovať mieru dodržiavania zásady rovnakého zaobchá-

dzania pri prístupe k zamestnaniu zaručeného antidiskriminačnou legislatívou Slovenskej re-

publiky, najmä antidiskriminačným zákonom, Zákonníkom práce a Zákonom o službách za-

mestnanosti. Konkrétnym zámerom bolo zmapovanie charakteru a rozsahu prípadnej diskri-

minácie na základe veku v inzerovaných ponukách na trhu práce ako diskriminačnej požia-

davky, ktorá by vo všeobecnosti nemala byť uplatňovaná a posudzovaná pri uskutočňovaní 

výberu do zamestnania. 

 Pri vyhľadávaní, skúmaní, triedení a vyhodnocovaní údajov a informácií uvedených   

v jednotlivých zverejnených pracovných ponukách sme sa snažili identifikovať tie ponuky, 

ktoré podľa nášho názoru mali povahu porušujúcich chránený dôvod vek, s osobitným dôra-

zom na zjavnú (výslovnú) diskrimináciu a latentnú (skrytú, nevýslovnú) diskrimináciu na 

základe veku. 

 Pre tento účel sme vo vytýčenom jednomesačnom období cielene sledovali inzerované 

pracovné ponuky prevažne v elektronických médiách (napr. www.profesia.sk, www.trhpra-

ce.sk, www.praca.webinzeraty.sk, www.avizo.sk, www.inzerciapraca.sk, www.topjobs.sk, 

www.pracovne-ponuky.sk, www.ponuky.sk, www.ponukaprace.eu, www.job.sk, www.karie-

ra.sk), a tiež v niektorých tlačených médiách (Avízo, celoslovenské denníky Pravda, Hospo-

dárske noviny, SME, Korzár, Nový čas, Plus jeden deň). 

 Na vybraný okruh zverejnených pracovných ponúk sme aplikovali metódu analýzy 

(skúmanie, hodnotenie inzerovaných ponúk z hľadiska stanovených kritérií - vek, mladosť), 

syntézy (sumarizácia a percentuálne vyhodnocovanie pracovných ponúk, v ktorých sme iden-

tifikovali porušenie stanoveného chráneného dôvodu) a dedukcie (z formulácie „mladý kolek-

tív“, „mladý a dynamický kolektív“ a pod., usudzujeme, že zamestnávateľ bude uprednostňo-

vať vekovo mladšie kategórie uchádzačov o pracovné miesta). Zovšeobecnením získaných 

výsledkov sme indukovali závery poukazujúce na výskyt a negatívne dôsledky nerovnakého 

zaobchádzania (diskriminácie) v pracovnej inzercii v závislosti od sledovaných kritérií a ná-

vrhy prípadných prevenčných, resp. sankčných, opatrení za porušovanie antidiskriminačnej 

legislatívy v tejto oblasti. 

  

IV. Analýza pracovnej inzercii v rozhodujúcom období 

 

 Pre skúmanie pracovnej inzercie sme vymedzili obdobie jedného kalendárneho mesia-

ca, a to od 1. októbra 2011 do 31. októbra 2011. V priebehu tohto časového obdobia sme po-

súdili inzeráty ponúkajúce voľné pracovné pozície v celkovom počte 9513, z toho 8737 

v rámci Slovenskej republiky, a v rámci zahraničných inzerátov sme sa zamerali na 776 inze-

rátov ponúkajúcich prácu v Českej republike, ktoré sme zahrnuli do celkového počtu. 

 Z hľadiska rozlohy síce najmenšou, ale z hľadiska počtu zverejnených pracovných 

ponúk oblasťou s najvyšším počtom inzerátov vo vymedzenom skúmanom období bol Brati-

slavský samosprávny kraj. Diskriminácia z dôvodu veku sa objavila výslovným spôsobom len 

v 4 prípadoch, čo je 0,001% z celkového počtu 3525 posúdených inzerátov (vek do 26 rokov 

                                                 
4
 Napríklad bezúhonnosť (§ 19 ods. 1 zákona o štátnej službe). 

http://www.profesia.sk/
http://www.trhprace.sk/
http://www.trhprace.sk/
http://www.praca.webinzeraty.sk/
http://www.avizo.sk/
http://www.inzerciapraca.sk/
http://www.topjobs.sk/
http://www.pracovne-ponuky.sk/
http://www.ponuky.sk/
http://www.ponukaprace.eu/
http://www.job.sk/
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– asistentka riaditeľa, vek do 50 rokov – predavač, predavačka, vek do 35 rokov – čašníčka, 

vek do 40 rokov – výroba plazmových a LCD televízorov). Avšak oveľa častejšie sa v inzerá-

toch objavovala nepriamo, vo formuláciách typu „práca v mladom kolektíve“ alebo „mladý 

kolektív“ resp. „mladý tím (team)“  – spolu v 31 prípadoch, „mladý a dynamický kolektív 

(tím, team)“ – v 19 prípadoch, „mladý a dynamický tím“ alebo „mladý a dynamicky sa rozví-

jajúci kolektív (tím) – v 12 prípadoch, „ mladé pracovné prostredie“ alebo „práca v mladom 

a príjemnom pracovnom prostredí“ – 2 prípady, „mladý kolektív nadšencov“ – 1 prípad, 

„mladý a menší team“ – 1 prípad, „mladý a perspektívny kolektív – 1 prípad, „ambiciózny 

a mladý kolektív“ alebo „hľadáme mladého a ambiciózneho kolegu“ – 2 prípady, „...hľadá 

mladého leadra“ alebo „mladý teamový leader“ – 2 prípady, mladý pracovný tím“ – 1 prípad, 

„mladý pracovný tím so skvelými vzťahmi“ (pozícia programátora – 1 prípad, „sme mladý 

kolektív 7 ľudí vo veku 24 – 31 rokov“ (pozícia obchodnej manažérky predaja) – 1 prípad, 

„mladý tím kolegov“ alebo „ prostredie mladých kolegov“ – 2 prípady, „mladý a priateľský 

kolektív (tím)“ – 4 prípady, „sme mladý tím ľudí, ktorý chce robiť veci inak, lepšie 

a inovatívne“ (oblasť reklamy) – 1 prípad, „mladý špecialista“ (obchodný predajca) – 1 prí-

pad, „mladý a moderný zamestnanec“ – 1 prípad, „mladý a príjemný kolektív“ alebo „mladý 

a príjemný pracovný kolektív“ – 4 prípady, „ozve sa mladý teamový hráč?“ – 1 prípad, „mla-

dý a súdržný kolektív“ – 2 prípady (v jednom prípade šlo o pracovné miesto učiteľa základnej 

školy), „mladý a flexibilný team (kolektív)“ – 2 prípady, „mladý a profesionálny“ (pozícia 

biznis analytika) – 2 prípady, „priateľská atmosféra v mladom (a dynamickom) kolektíve“ (v 

jednom prípade lektor anglického jazyka) – 2 prípady, po jednom z nasledujúcich prípadov sa 

objavili rôzne slovné mutácie identického diskriminačného zámeru formulované ako „zaují-

mavá práca v mladom tíme“, „práca vhodná pre mladých a ambicióznych ľudí“, „mladý ko-

lektív medzinárodnej firmy“, „si mladý a dravý?“, „kolektív mladých spoluzamestnancov“, 

„mladý kolektív, ktorý tvorí team“ (prostredie realitných maklérov), „mladý kolektív vo vý-

konnom pracovnom prostredí“, „mladý právnik pre úspešnú banku“, „mladý talentovaný tím“, 

„ak si mladý, pošli svoj životopis“ (formulácia vylučuje všetkých ostatných, ktorí nie sú mla-

dí), „mladý kolega koučujúci mladších kolegov“ (kumulované (duplicitné) vyjadrenie diskri-

minačného charakteru, pracovná ponuka pre oblasť firemného manažmentu), „young and fle-

xible employee“, „hľadáme dynamického a flexibilného“ (pracovné miesto grafika) – súhrnne 

13 prípadov.  

Poslednú formuláciu sme zaradili medzi latentné diskriminačné prejavy, a to napriek 

tomu, že požiadavka mladého veku v nej nie je výslovne uvedená, usudzujeme, že nielen slo-

vami „mladosť, mladý“ je vyjadrená diskriminujúca požiadavka týkajúca sa chráneného dô-

vodu veku, ale aj za slovami „dynamickosť“ a „flexibilita“ je skrytá diskriminácia (od starších 

sa obvykle neočakáva, že budú dynamickí a flexibilní). V 3 prípadoch známa sieť s rýchlym 

občerstvením v rôznych médiách zverejňovala pracovné ponuky pre mladých ľudí.  Okrem 

uvedených súhrnne 114 prípadoch sa v 125 prípadoch rôznych pracovných ponúk objavila 

formulácia „práca v mladom kolektíve“. V pomernom vyjadrení k celkovému počtu ponúk 

inzerovaných v Bratislavskom kraji latentne diskriminačných 239 prípadov tvorí 6,78 %. Na 

druhej strane v 17 prípadoch (0,48 %) sa vyskytli formulácie, ktoré zdôrazňovali antidiskri-

minačný charakter inzerovaných ponúk, ako napr. „vek nepodstatný“, „na veku nezáleží“, 

„vek nerozhoduje“, „bez ohľadu na vek“ a pod. 

 Trnavský samosprávny kraj je podľa počtu posudzovaných inzerátov druhým v poradí 

s 871 inzerátmi. Inzercia neuprednostnila konkrétnu vekovú skupinu výslovným spôsobom 

ani v jednom prípade. V 17 prípadoch (1,95 %) sa medzi inzerovanými ponukami objavila 

formulácia „práca v mladom kolektíve“, fráza „mladý kolektív“ alebo „mladý tím“ spolu v 13 

prípadoch, „mladý a dynamický tím“ v 5 prípadoch, „mladý pracovný kolektív“ v 1 prípade, 

pracovné miesta programátorov ponúkala spoločnosť, ktorá sa označila ako „mladý team ľu-

dí“, „prácu v mladom kolektíve stabilnej firmy“ avizovala firma hľadajúca servisného techni-



 

119 

 

ka. V oblasti strojárenstva sa objavila ponuka práce v „kreatívnom a mladom tíme“. Z termínu 

„mladé pracovné prostredie“ možno usudzovať, že ide o mladého zamestnávateľa, ale skôr sa 

predpokladá, že pôjde o mladých ľudí. Zamestnávateľ v oblasti reklamy hľadal „mladé slečny 

a chalanov“ pre prácu na „plný úväzok“, „čiastočný úväzok“, prípadne „dohodu o vykonaní 

práce“. Zo zadania inzerátu jednoznačne vyplýva, že sa jedná o oblasť pracovnoprávnych 

vzťahov, na ktorú sa vzťahuje zákaz diskriminácie. V prípade, ak by spoločnosť ponúkala 

prácu „živnostníkom“, v oblasti obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov sa zákaz 

diskriminácie neuplatňuje, avšak otázne je, či by v takomto prípade nešlo o tzv. „nútenú živ-

nosť“, keďže ponúkané pracovné miesta majú charakter závislej práce. Sumárne 41 ponúk 

práce skryte diskriminačného charakteru predstavuje 4,71 % z celkového počtu hodnotených 

inzerátov. 

 V Nitrianskom samosprávnom kraji sme zaznamenali celkovo 789 inzerovaných pra-

covných ponúk. „Prácu v mladom kolektíve“ ponúkalo 22 inzerátov, čo predstavuje 2,79 %  

posúdenej inzercie v stanovenom období. Medzi skúmanými inzerátmi sa nevyskytol ani je-

den prípad zjavnej diskriminácie z dôvodu veku, v 5 prípadoch (0,63 % z celkového počtu)  

bolo explicitne uvedené, že na veku nezáleží. V jednom inzeráte sa objavila nepresná formu-

lácia „mladý pracovník“, okrem diskriminačného charakteru inzerátu obsahuje aj terminolo-

gickú nepresnosť (Zákonník práce pozná len pojem „zamestnanec“, nie „pracovník“). Dis-

kriminujúci slovný zvrat „mladý kolektív (tím)“ sa vyskytol v 10 prípadoch, „mladý a dyna-

mický kolektív“ a „mladý dynamický tím“ spolu 7-krát, v 1 prípade „sme tím mladých ľudí“, 

„hľadáme do nášho tímu mladých ľudí“, „mladý pracovný kolektív“, „na vedenie menšieho 

a mladšieho tímu“ (pozícia grafika), „mladý reprezentant našej firmy“ (pre oblasť farmácie), 

„dynamický, mladý a flexibilný zamestnanec“. Domnievame sa, že uvedené formulácie prak-

ticky absolútnym spôsobom vylučujú staršie vekové kategórie z možnosti uchádzať sa o za-

mestnanie. Diskriminačným podľa nášho názoru je aj inzerát obsahujúci formuláciu „študent 

strednej školy“ (ide o roznášanie novín a letákov), z ktorého je zrejmé, že práca je určená pre 

mladých ľudí. Súhrnný počet 48 diskriminačných pracovných ponúk tvorí 6,08 % zo 789 po-

súdených inzerátov. 

 V rámci Košického samosprávneho kraja sme posúdili 781 inzerátov. Výslovne dis-

kriminačná pracovná ponuka vzhľadom na chránený dôvod vek sa nevyskytla ani v jednom 

prípade, 51 inzerátov, ktoré skrytým spôsobom naznačovali uprednostnenie mladších uchá-

dzačov o pracovné miesta, tvorí v pomere k celkovému počtu 6,53 %. V 26 diskriminačných 

prípadoch (3,33%) sa objavila fráza „práca v mladom kolektíve“, slovné spojenie „mladý ko-

lektív“ sa vyskytlo 13-krát, „mladý a dynamický kolektív“ 2-krát, „mladý pracovník“ 1-krát 

(opäť pojmová nepresnosť). Nasledujúce formulácie sme identifikovali vždy v jednom prípa-

de: „mladá kaderníčka“, mladý tím ľudí“, „mladá administratívna sila“, „mladý tímový hráč“, 

„mladý automechanik“, „práca s dynamickým a mladým kolektívom“, „ste mladý 

a ambiciózny?“, „zaujímavá práca pre mladých ľudí“ (práca v kozmetickom salóne), „mladý 

a zodpovedný kolega“ (oblasť IT technológií). 

 V košickom regióne bol zverejnený inzerát, ktorý napriek tomu, že pracoval s pojmom 

„mladý“, svojou podstatou nebol diskriminačný. Predmetný inzerát obsahoval formuláciu „ste 

cieľavedomý, pozitívne naladený a mladý duchom?“, z ktorej je zrejmé, že „mladý duchom“ 

môže byť aj starý (starší) človek. Chránený dôvod vek antidiskriminačná legislatíva spája s 

fyziológiou človeka, avšak s duchovnou stránkou (aspektom) tento dôvod nesúvisí. 

 V Trenčianskom samosprávnom kraji sme po prehodnotení sumárneho počtu 760 zve-

rejnených inzerátov identifikovali jediný prípad jednoznačnej diskriminácie z dôvodu veku, 

požiadavka na vek do 35 rokov sa týkala pracovného miesta delegátky cestovnej kancelárie 

(inzerát je dokonca kumulovane diskriminačný, k chránenému dôvodu veku sa pripája aj 

chránený dôvod pohlavie, formulácia inzerátu naznačuje, že inzerent hľadá delegátku, teda 

osobu ženského pohlavia). V 4 inzerátoch boli pracovné ponuky adresované všetkým bez 
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ohľadu na vek, čo bolo zdôraznené podmienkou „na veku nezáleží“. Celkovo v 29 prípadoch 

(3,82 %) sme zaregistrovali diskriminačný postup použitím termínov „mladý kolektív“ – 6 

prípadov, „práca v mladom kolektíve“ –  9 prípadov, „mladý a dynamický kolektív“ – 6 prí-

padov, „mladý a dynamický tím“ – 1 prípad, „mladý tím“ – 1 prípad, „mladý a príjemný ko-

lektív“ – 1 prípad, „práca s dynamickým a mladým kolektívom“ – 1 prípad, „mladý vodič 

nákladného auta“ – 1 prípad, „firemný notebook pre mladého kolegu“ – 1 prípad, „perspek-

tivní a různorodou práci v mladém kolektivu“ – 1 prípad, „mladý a novobudovaný kolektív“ – 

1 prípad (formuláciu možno chápať v tom zmysle, že zamestnávateľ má záujem iba o mla-

dých, hoci pri iných inzerátoch chcú mladého len na určité pracovné miesto).  

 Medzi inzerátmi zverejnenými v Žilinskom samosprávnom kraji (posúdili sme inzerá-

ty v celkovom počte 746) sme zaznamenali 39 naznačujúcich zvýhodnené postavenie pre 

mladších záujemcov, v pomernom vyjadrení 5,23 %, z toho v 16 prípadoch bola zdôraznená 

charakteristika „práca v mladom kolektíve“, v 2 prípadoch „práca v mladom tíme“, v 2 prípa-

doch „ mladý, dynamický kolektív“, v 10 prípadoch „mladý kolektív“, v 3 prípadoch „mladý 

a dynamický tím“, v 1 prípade označenia „mladý a perspektívny kolega“ (vedúci oddelenia 

obchodnej firmy), „mladý tím“, „práca s dynamickým a mladým kolektívom“, „mladý mana-

žér“, „mladé a výborné pracovné prostredie“ (tu je otázne, či ide o prostredie mladých za-

mestnancov alebo mladé pracovné prostredie v zmysle „nové“ prostredie, novovzniknutá spo-

ločnosť, firma), „možnosť sebarealizácie mladých ľudí“ (manažér zahraničného obchodu). 

Protikladne k týmto prípadom 7 inzerátov (0,94 %) v súlade s antidiskriminačnou legislatívou 

v svojom znení uviedlo požiadavku „bez ohľadu na vek“. 

 Ponuka práce v celkovom počte 655 inzerátov zaregistrovaných pre záujemcov o za-

mestnanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji v 2 prípadoch (0,31 %) vykazovala zjav-

ne diskriminačný charakter v súvislosti s vekom, v prvom prípade išlo o pracovné miesto 

montéra, kde sa uvádzala požiadavka „vek najlepšie do 40 rokov“, v druhom prípade bola 

inzerovaná ponuka miesta „pokladníka v hypermarkete vo veku do 25 rokov“. Naopak, v 10 

prípadov uvádzalo explicitne formulovanú podmienku „bez ohľadu na vek“. Latentnú formu 

diskriminácie sme zachytili v 14 pracovných inzerátoch, v ktorých zamestnávatelia ponúkali 

„prácu v mladom kolektíve“, obdobná formulácia „mladý kolektív“ sa objavila v 10 prípa-

doch, „mladý tím“ v 1 prípade, „mladý a dynamický kolektív“ v 5 prípadoch, „mladý a dy-

namický tím“ v 2 prípadoch, následne sme raz identifikovali inzeráty so slovnými spojeniami 

typu „skvelý mladý kolektív“ (pracovné miesto programátora), „sme tím mladých ľudí“, 

„mladý a príjemný kolektív“, „mladý kolektív stabilnej spoločnosti“, „zaškolíme mladého 

kolegu“ (autoservis), „motivujúce prostredie pre mladého kolegu“ (na pracovnú pozíciu grafi-

ka), „mladý strážnik“ (pre strážnu bezpečnostnú službu). Súhrnný počet 39 nepriamo diskri-

minačných inzerátov tvorí v pomere k všetkým hodnoteným inzerovaným ponukám 5,95 %. 

 Posledným skúmaným z hľadiska uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania        

v pracovnej inzercii na Slovensku je Prešovský samosprávny kraj. V regiónoch Prešovského 

samosprávneho kraja sme vyhodnotili spolu 610 inzerátov, z tohto počtu sme v jedinom prí-

pade konštatovali zjavným spôsobom porušenie antidiskriminačnej legislatívy, a to pri pra-

covnej ponuke na pozíciu letušky, kde sa požadoval vek do 35 rokov. V 37 prípadoch (6,07%) 

sme zistili nesúlad obsahovej stránky pracovných ponúk s antidiskriminačnou legislatívou     

v skrytej podobe, z tohto počtu v 16 prípadoch inzeráty ponúkali „prácu v mladom kolektíve“, 

na pracovné ponuky svojím obsahom určené prednostne mladším vekovým kategóriám usu-

dzujeme z formulácií „mladý kolektív“ – 9 prípadov, „mladý tím“ – 1 prípad, „mladý a dy-

namický tím“ – 1 prípad, „práca pre ambicióznych a mladých ľudí“ – 1 prípad, „mladý pra-

covný tím“ – 1 prípad, „práca s dynamickým a mladým kolektívom“ – 1 prípad, „mladý a 

úspešný kolektív“ – 1 prípad, „príjemný a mladý kolektív“ – 1 prípad, „mladá asistentka“ – 1 

prípad, „zaškolíme mladého kolegu“ – 1 prípad, „mladá a dynamická manažérka predajne“ – 

1 prípad, „rýchly profesionálny rast mladého kolegu“ – 1 prípad, „mladý krupiér“ – 1 prípad. 
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Pri niektorých formuláciách je okrem „mladosti“ zjavná požiadavka na osobu konkrétneho 

pohlavia (manažérka, kolega, krupiér), čo poukazuje na diskrimináciu nielen s ohľadom na 

vek, ale duplicitne aj na pohlavie. Identifikovali sme aj inzeráty zdôrazňujúce rovnosť pra-

covných príležitostí, t. j. také, ktoré priamo vo svojich ponukách uviedli, že ponúkané pra-

covné miesto nie je závislé od veku potenciálneho zamestnanca, resp. obsahovali slovné spo-

jenia „nezáleží na veku“, „bez ohľadu na vek“, „vek nerozhoduje“ a pod., a to v celkovom 

počte 6 prípadov (0,98 %). 

 Špecifickú hodnotenú skupinu tvoria inzeráty uverejnené v slovenských tlačených 

zdrojoch a elektronických médiách pracovnej inzercie ponúkajúce prácu v zahraničí. Z celko-

vého počtu 1456 „zahraničných“ inzerátov sme sa zamerali na inzeráty s miestom výkonu 

práce v Českej republike, vyhodnotili sme spolu 776 inzerátov. Medzi nimi sa nevyskytla ani 

jedna ponuka, ktorá by sa vyznačovala evidentným porušením zásady rovnakého zaobchádza-

nia súvisiacej s vekom, 3 ponuky (0,39 %) naopak zdôrazňovali, že vek nie je kritériom zo-

hľadňovaným pri výbere uchádzača o pracovné miesto. Z latentne diskriminačných sme odha-

lili 2 prípady, ktoré ponúkali „prácu v mladém kolektivu“, 13 prípadov obsahujúcich pod-

mienku typu „mladý kolektiv“ alebo “mladý tím“ (3 prípady), „mladý a dynamický tím“ (7 

prípadov), „práca v mladém a dynamickém tímu“ (6 prípadov), „příjemné prostředí mladého a 

přátelského kolektivu“ (4 prípady), příjemný mladý kolektiv“ (1 prípad), „mladý a anglicky 

mluvící manažer“ (1 prípad), „mladý kolega“ (1 prípad), „mladá a komunikativní žena“ (1 

prípad –  asistentka v kozmetickom centre), „mladá kandidátka na pozici IT“ (1 prípad –  ob-

lasť informačných technológií). Spolu 40 takýchto ponúk tvorí v prepočte 5,15 % z celkového 

počtu pracovných ponúk pre Českú republiku. Medzi skúmanými pracovnými inzerátmi 

v tejto skupine sa vyskytla ponuka pracovného miesta realitného makléra s požiadavkou „spo-

lečenské a mladé tvůrčí duše“, ktorá však nie je diskriminačná, nakoľko mladou dušou môže 

disponovať aj z pohľadu fyzického veku starší človek – uchádzač o zamestnanie. 

 

V. Výsledky zrealizovaného výskumu 

 

 Jednotlivé pracovné ponuky z celkového počtu 8737 inzerátov avizujúcich pracovné 

miesta v Slovenskej republike sme triedili z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenskej 

republiky na inzeráty uverejnené v rámci jednotlivých samosprávnych krajov. Najviac inzero-

vaných pracovných ponúk sme podrobili analýze v Bratislavskom kraji, a to v počte 3525, čo 

je v pomere k celkovému počtu slovenských inzerátov 40,34 %, v poradí druhé miesto tvorilo 

871 ponúk pre Trnavský kraj, čo predstavuje 9,97 %, nasledovalo 789 inzerátov pre Nitrian-

sky kraj pomerne vyjadrujúcich 9,03 %, 781 ponúk pre Košický kraj predstavujúcich 8,94 %, 

760 inzerátov pre Trenčiansky kraj tvorilo 8,70 %, 746 inzerátov pre Žilinský kraj 8,54 %, 

655 inzerátov pre Banskobystrický kraj 7,50 %, poradie uzatvára 610 ponúk pre Prešovský 

kraj prepočítaných na 6,98 %. 

 Získané poznatky môžeme sumarizovať a vyhodnotiť na základe zvolených kritérií 

z pohľadu celoslovenského, ako aj z pohľadu jednotlivých samosprávnych krajov. V rámci 

Slovenskej republiky sme z počtu 8737 hodnotených inzerátov identifikovali celkovo 531 

pracovných ponúk, ktoré boli podľa nášho názoru v rozpore so zásadou rovnakého zaobchá-

dzania spočívajúcou v zákaze diskriminácie z dôvodu veku, čo je v pomernom vyjadrení 6,08 

%. Striktne diskriminačné ponuky sa vyskytovali len sporadicky (celkovo len 8 prípadov,       

v pomernom vyjadrení 0,09 %), čo svedčí o značne vysokej úrovni právneho povedomia za-

mestnávateľov, prevažnú väčšinu tvorili ponuky, ktoré skrytým spôsobom orientovali záujem 

o mladšie vekové kategórie potenciálnych zamestnancov používajúc pri formulovaní inzerá-

tov diskriminačné inzertné pojmové stereotypy ako mladosť (mladý kolektív, práca v mladom 

kolektíve, mladý zamestnanec), dynamika, flexibilita a pod. Protikladne k zmieneným od-

chýlkam 8206 inzerátov (93,92 %) nevykazovalo žiadne diskriminačné znaky súvisiace so 
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stanoveným kritériom, čo sa dá klasifikovať aj tým spôsobom, že na 100 inzerovaných pra-

covných ponúk pripadne približne 6 takých, ktoré sú v rozpore s právnou úpravou. 

 Z hľadiska jednotlivých samosprávnych krajov je poradie podľa počtu a percen-

tuálneho podielu inzerátov, ktoré sme kvalifikovali ako diskriminačné, nasledujúce: krajom 

s najvyšším počtom takýchto inzerátov je Bratislavský samosprávny kraj (243 z 3524 inzerá-

tov, 6,89 %), nasleduje Košický samosprávny kraj (51 inzerátov z 871 inzerátov, 9,97 %), 

Banskobystrický samosprávny kraj (41 z 655 inzerátov, 6,26 %), Prešovský samosprávny kraj 

(38 z 610 inzerátov, 6,23 %), Nitriansky samosprávny kraj (48 zo 789 inzerátov, 6,08 %), 

Žilinský samosprávny kraj (39 zo 746 inzerátov, 5,23 %), Trnavský samosprávny kraj (41 

z 871 inzerátov, 4,71 %), poradie uzatvára Trenčiansky samosprávny kraj s najnižším počtom 

(30 zo 781 inzerátov, 3,95 %). 

 V rámci inzerátov ponúkajúcich pracovné miesta v zahraničí sme zvláštnu pozornosť 

venovali len ponukám práce pre Českú republiku, ale ani tie nevykazovali odlišné hodnoty 

a charakteristiky, z celkového počtu 776 posúdených inzerátov bolo 40 formulovaných z dis-

kriminačným akcentom, čo tvorí 5,15 %. 

 Z hľadiska druhu práce sa medzi diskriminačnými inzerátmi najčastejšie objavovali 

ponuky na pracovné pozície pre oblasť informačných technológií, zamestnancov v oblasti 

služieb, obchodu a školstva, manažérov, marketingových špecialistov, bankových úradníkov, 

zamestnancov cestovných kancelárií, zamestnancov v oblasti gastronómie, administratívnych 

zamestnancov, ale dokonca aj zamestnancov s minimálnymi kvalifikačnými požiadavkami 

vykonávajúcich práce s dôrazom na fyzický výkon. 

 Podobné aplikované výskumy zamerané na odhaľovanie diskriminácie v pracovnej 

inzercii zrealizovali v minulosti aj niektorí iní autori. Napr. podľa publikovanej práce Kurila 

(celkový počet posudzovaných pracovných ponúk v prípade tohto autora bol v roku 2009 spo-

lu 5541) sa diskriminácia v pracovnej inzercii najintenzívnejši prejavila v Bratislavskom sa-

mosprávnom kraji (54,68 %), za ktorým nasledoval Košický samosprávny kraj (7,35 %), Nit-

riansky samosprávny kraj (6,71 %), Prešovský samosprávny kraj (6,36 %), Žilinský samo-

správny kraj (5,88 %), Banskobystrický samosprávny kraj (5,72 %), Trnavský samosprávny 

kraj (5,34 %) a Trenčiansky samosprávny kraj (4,96 %) – autor však poukazuje na skutoč-

nosť, že mieru diskriminácie v príslušných regiónoch Slovenskej republiky ovplyvnil aj počet 

analyzovaných pracovných ponúk, ktorý nebol v jednotlivých samosprávnych krajoch rovna-

ký.
5
  

Ako „podozrivé“ nerovnaké zaobchádzanie (avšak de iure nie diskrimináciu) je možné 

vnímať aj tzv. nútené živnosti. V tomto prípade ide o „nahrádzanie“ pracovnoprávnych vzťa-

hov iným právnym vzťahmi, a to spravidla občianskoprávnymi alebo obchodnoprávnymi 

(napr. zmluvou o dielo, príkaznou zmluvou a pod.), ktoré umožňujú výkon „práce“ bez všet-

kých sociálnych a právnych istôt obsiahnutých v pracovnom zákonodarstve (vrátane odvodo-

vých povinností), ktorého predmetom je výlučne „závislá práca“.
6
 Hoci sme sa problematikou 

„nútených živností“ osobitne nezaoberali, v pracovnej inzercii sme objavili aj také ponuky 

práce, z ktorých charakteru bolo zrejmé, že by malo ísť o pracovnoprávne vzťahy (napr. pok-

ladník v obchodnom reťazci), ale v skutočnosti sa ponúkala „práca na živnosť“ (spolu 7-krát 

v Bratislavskom samosprávnom kraji). 

  

                                                 
5
 Kuril, M.: Diskriminácia v pracovnej inzercii a možnosti právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním 

v pracovnoprávnych vzťahoch. In Višegrád, no. 1, vol. 1. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove – Fakulta 

práva Janka Jesenského, 2010, s. 46 a nasl. 
6
 Porovnaj napr. Kuril, M.: Several remarks on the legal status of professional sportsmen in labour law relations. 

In Law as a unifying factor of Europe – jurisprudence and practice. Bratislava : PraF UK, 2011, s. 415 a nasl., 

príp. Kuril, M.: Stručné zamyslenie nad niektorými oblasťami pripravovanej novely Zákonníka práce 

a súvisiacimi právnymi predpismi. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : PraF UK, 

2011, s. 28 a nasl. 
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VI. Záver 

 

 Napriek jestvujúcej pomerne obsiahlej antidiskriminačnej legislatíve v intenciách eu-

rópskeho, ako aj vnútroštátneho práva, nemôžeme tvrdiť, že viac či menej intenzívne porušo-

vanie zásady rovnakého zaobchádzania (osobitne tak v oblasti pracovnoprávnych a obdob-

ných právnych vzťahov) je javom skôr ojedinelým. 

 Domnievame sa, že práve vek ako jeden z faktorov zaradených pod zákonnú ochranu 

pred diskrimináciou v oblasti prístupu k zamestnaniu (pri uchádzaní sa o zamestnanie, pri 

prijímaní na pracovné pozície v rámci výberových konaní alebo pri vstupných pohovoroch) 

ovplyvňuje potenciálneho zamestnávateľa pri rozhodovaní o uzatvorení pracovnoprávneho 

vzťahu s uchádzačom o zamestnanie.  

Znevýhodnenými uchádzačmi z hľadiska veku sú u mnohých zamestnávateľov jednak 

absolventi škôl (mladší ako 25 rokov) z dôvodu absentujúcich pracovných skúseností 

a zručností (praxe), za neperspektívnych sú považované aj mladšie ženy, u ktorých sa predpo-

kladá dočasné prerušenie výkonu práce z dôvodu nástupu na materskú dovolenku, alebo ktoré 

sú v situácii krátko po skončení materskej dovolenky, ale aj fyzické osoby strednej a staršej 

vekovej kategórie (vo veku 48 – 50 rokov a viac), u ktorých sa (často neopodstatnene) pred-

pokladá postupný pokles schopností, zručností a celkového pracovného výkonu.
7
  

 V nadväznosti na výsledky nášho výskumu možno konštatovať, že zjavná diskriminá-

cia z dôvodu veku v inzerovaných ponukách práce v skúmanom období sa vyskytovala len 

výnimočne, čo by mohlo nasvedčovať o tom, že povedomie väčšiny zamestnávateľov 

o povinnosti dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania sa neustále prehlbuje. Na druhej 

strane spracované závery potvrdzujú pomerne značnú frekventovanosť skrytej (latentnej) dis-

kriminácie. 

 Ako obmedziť výskyt zjavnej i skrytej diskriminácie v pracovnej inzercii? Usudzuje-

me, že u subjektov pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú povinné zásadu rovnakého zaobchá-

dzania dodržiavať, mnohokrát (odhliadnuc od výnimiek stanovených niektorými normami 

pracovného práva) absentuje znalosť antidiskriminačnej legislatívy. Tieto prejavy je možné 

čiastočne odstrániť formou preventívnych opatrení s cieľom zvýšiť informovanosť, napr. rea-

lizovaním osvety v tejto oblasti (prednášková činnosť, školenia, internetové pracovné fóra 

a pod.). 

 Na zákonnú garanciu ochrany pred diskrimináciou by mali upozorňovať najmä pre-

vádzkovatelia internetových portálov ponúk práce pri vstupe do sekcie ponuky služieb zverej-

ňovania pracovnej inzercie, personálne agentúry i vydavatelia tlačenej pracovnej inzercie pri 

prijímaní pracovných inzerátov a trvať na podmienke zosúladenia formulácie pracovnej po-

nuky s antidiskriminačnou legislatívou. Prípadné porušenie týchto zásad je možné postihovať 

zavedením sankčných mechanizmov, ako napr. zabránenie zverejneniu pracovných ponúk 

alebo zvýšenie poplatkov za služby na určené časové obdobie.  
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Kontroverzia rímskoprávnych škôl prokuliánov a sabiniánov týkajúca sa 

nadobudnutia vlastníckeho práva k spracovanej veci (specificatio) 
 

JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

 

I. Úvod 

 

K rozvoju jurisprudencie v období republikánskeho cisárstva, t. j. principátu (27 pred 

n. l. – 284 n. l.) výrazne prispela skutočnosť, že vznikli dva protichodné smery, akési teoretic-

ké školy – prokuliáni a sabiniáni, ktoré medzi sebou vedecky súperili, čo spôsobilo, že sa 

rozchádzali v riešení mnohých právnických otázok. Pôvodca prokuliánov – Marcus Antistius 

Labeo – republikán, žil na prelome starej a našej éry. K prokuliánom patrili právnici ako Ner-

va pater (otec), Nerva filius (syn), Proculus, Pegasus, Celsus pater (otec), Celsus filius (syn), 

Neratius Priscus. Prokuliáni pokračovali v tradícii republikánskych právnikov a ich doménou 

bola kazuistika. Hlavným predstaviteľom druhej školy bol Massurius Sabinus, ktorý žil 

v prvej polovici n. l. a bol žiakom tvorivého Capitona (stúpenca cisárstva), od ktorého sa ráta-

jú počiatky školy sabiniánov. Do skupiny sabiniánov ďalej patrili Coelius Sabinus, Iavolenus 

Priscus, Aburnius Valens, Tuscianus a Salvius Iulianus. Sabiniáni s veľkou obľubou rozpra-

covávali systematiku práva. 

Digesta v 1, 2, 2, 47 – 53 opisujú predstaviteľov uvedených smerov týmito slovami: 

„Po (Tuberovi) požívali najvyššiu úctu ATEIUS CAPITO, ktorý bol nasledovníkom Ofilia 

a ANTISTIUS LABEO, ktorý študoval u týchto všetkých (predchádzajúcich), avšak základné 

vzdelanie dostal od Trebatia. Z týchto dvoch bol Ateius konzulom, Labeo, keď mu Augustus 

ponúkol konzulát, ktorým by sa bol stal náhradným konzulom, odmietol prevziať túto poctu, 

ale venoval sa predovšetkým svojmu štúdiu; rok si rozdelil tak, že šesť mesiacov bol so svo-

jimi žiakmi v Ríme a na šesť mesiacov odišiel do ústrania a venoval sa písaniu kníh. Aj preto 

nám zanechal štyristo zväzkov. Väčšina z nich sa často berie do rúk. Títo dvaja po prvý raz 

vytvorili čosi ako rozličné školy (smery). Lebo Ateius Capito zotrvával na tom, čo sa naučil, 

ale Labeo s výnimočným nadaním a dôverou k svojmu vzdelaniu (pretože sa venoval aj iným 

vedným odborom) začal zavádzať mnohé novoty“. 

„A tak po Ateiovi Capitonovi nastúpil MASSURIUS SABINUS a po Labeonovi NER-

VA, ktorí tieto protiklady ešte zosilnili. Tento Nerva bol tiež dôverným priateľom cisára, Sa-

binius sa dostal do jazdeckého stavu [...]“. 

„Po Nervovi nasledoval PROCULUS. V tom istom čase žil aj Nerva syn a druhý Lon-

ginus. Ale Proculova vážnosť bola väčšia, lebo mal tiež najväčší vplyv. A jedni boli nazývaní 

cassiáni a druhí prokuliáni, pôvod pochádzal od Capitona a Labeona“. 

„Po Cassiovi nasledoval CAELIUS SABINUS, ktorý mal za Vespasiana najväčší 

vplyv. Po Proculovi PEGASUS, ktorý bol za Vespasiana mestským prefektom. Po Caeliovi 

Sabinovi PRISCUS IAVOLENUS, po Pegasovi CELSUS. Po otcovi Celsovi nasledoval 

CELSUS SYN a PRISCUS NERATIUS, ktorí boli obidvaja konzulmi. Po Iavolenovi Priscovi 

nasledoval ABURNIUS VALENS a TUSCANIUS, a tiež SALVIUS IULIANUS“. 

Hlavný protiklad medzi prokuliánmi a sabiniánmi spočíval predovšetkým v ich roz-

dielnom spôsobe nazerania na civilné právo starých právnikov – veteres. Prokuliáni sa usilo-

vali o jeho záchranu tým spôsobom, že ho modifikovali. Naproti tomu sabiniáni sa snažili 

o jeho prekonanie tým, že sa orientovali na vytváranie nových, moderných právnych koncep-

cií. Tento výrazný antagonizmus mal hlavný pôvod v disharmónii nielen filozofických, poli-

tických, ale aj metodologických princípov aplikovaných predstaviteľmi týchto dvoch právnic-

kých škôl. Napríklad zástancovia prokuliánskej školy boli vo svojom právnom uvažovaní 
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ovplyvnení princípmi aristotelovsko-peripatetickej filozofie, kým sabiniáni boli oddaní myš-

lienkam stoickej filozofie.
1
 

 

II. „Specificatio“ v rímskom práve 

 

„Specificatio“, t. j. spracovanie veci, bolo jedným z pôvodných spôsobov nadobudnu-

tia vlastníckeho práva k veci.
2
 V podstate išlo o úpravu hnuteľnej veci (suroviny) prácou tak, 

že z nej vznikla druhá vec. Napríklad z kameňa sa spracovaním stala socha, alebo z dreva 

nábytok a pod. Pramene vyjadrujú špecifikáciu výrazmi ako „speciem facere“, „speciem mu-

tare“. Spracovávaná vec sa nazývala „látka“ alebo „látka a podstata“ (materia et substantia) 

a spracovaním získaná nová vec zas „výrobok“ (nova species). 

Rímske právo nechápalo látku v abstraktom zmysle pojmu podstaty, ale v konkrétnom 

a hospodárskom zmysle, teda ako výrobný materiál. Vyrábať drevené uhlie pálením dreva je 

špecifikácia, nie však páliť nábytok alebo drevené domy, lebo ani nábytok, ani domy nie sú 

považované za výrobnú surovinu. Priemyselná a hospodárska výroba boli motívom a domé-

nou tohto právneho inštitútu, napr. výroba dreveného uhlia pálením dreva, výroba vína z 

hrozna, šitie odevov, zhotovenie sochy z mramoru a pod. 

Z pohľadu možnosti uvedenia výrobku do pôvodného stavu (t. j. možnosti spätného 

uvedenia matérie výrobku do stavu pôvodnej suroviny), výrobky mohli byť dvojaké: 1) vý-

robky, u ktorých v hospodárskom zmysle „materia manet“ (látka zostáva), t. j. prvotný vý-

robný materiál nebol zničený a mohol byť opäť použitý a spracovaný, čím vznikol nový vý-

robok; napr. striebornú nádobu bolo možné roztaviť; 2) výrobky, u ktorých v hospodárskom 

zmysle „materia non manet“ (látka nezostáva), t. j. výrobok nebolo možné spätne uviesť do 

pôvodného stavu, na pôvodnú surovinu, lebo tá už hospodársky zanikla; prípady ako napr. 

varenie piva, spracovanie dreva, príprava liekov, výroba lode atď. 

V práve špecifikácia nadobudla relevanciu vtedy, ak spracovateľ vyrobil vec z cudzej 

látky a bez súhlasu vlastníka tejto látky. Vtedy spontánne vzniká otázka: kto sa stáva vlastní-

kom novej veci (výrobku)? Je logické, že pochybnosti nevznikli vtedy, ak vlastník spracoval 

svoju vlastnú vec alebo ak ju v jeho mene spracoval niekto iný. Vtedy vlastník látky sa stal aj 

vlastníkom výrobku (D. XLI, 1, 25).
3
 

Význam a účinok špecifikácie boli predmetom kontroverzie medzi uvedenými práv-

nymi školami. Ako uvidíme neskôr, sabiniáni v súlade so stoickou doktrínou o látke (ako 

                                                 
1
 Na túto tému taktiež porovnaj Baviera, G.: Le due scuole dei giureconsulti romani, Firenze : 1898; Arangio-

Ruiz, V.: Storia del diritto romano, Napoli : 1957; Roby, J.: Roman Private Law in the Times of Cicero and the 

Antonines, Darmstadt : 1975; Kunkel, W.: Römische Rechtsgeschichte, Köln – Graz : 1967, 5. vyd.; Falchi, G.: 

Le controvesie tra sabiniani e proculiani, Milano : 1981; Kodrebski, J.: Sabinianie i prokulianie szkoly prawa w 

Rzymie wczesnego cesarstwa, Lódź : 1974; Brtko, R.: Prokuliáni versus sabináni a spor ohľadne určenia veku 

dospelosti (pubertas). In Acta historico-iuridica Pilsensia Plzeň : 2006, s. 53-62; Brtko, R.: Charakteristika nie-

ktorých kontroverzií medzi prokuliánmi a sabiniánmi v rímskom práve. In Notitiae ex Academia Bratislaviensi 

Iurisprudentiae Bratislava : BVŠP, 2007, s. 64-76; Brtko, R.: „Res“ a kontroverzie sabiniánov a prokuliánov. In 

Res – věci v římském právu. Olomouc : 2008, s. 44-47; Brtko, R.: Spor sabiniánov a prokuliánov týkajúci sa 

psychologického prvku v krádeži a „contrectatio rei“. In Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. 

Košice : 2010, s. 4-11; Brtko, R.: Kontroverzia sabiniánov a prokuliánov týkajúca sa charakteristiky mancipač-

ných zvierat (Gai 2, 14-16). In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniene, nr. 27. Bratislava : 2009, s. 

41-51. 
2
 Pandektné právo, ako aj moderná civilistika, rozlišujú originálne (pôvodné–prirodzené) a derivátne (odvodené) 

spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva. „Starí rimania“ (lat. veteres) takéto delenie nepoužívali a spôsoby 

nadobudnutia vlastníckeho práva rozdeľovali podľa civilného práva a podľa prirodzeného práva. Hlavným dô-

vodom takého uvažovania bola skutočnosť, že najstaršiemu rímskemu právu bola ešte cudzia myšlienka týkajúca 

sa prevodu vlastníckeho práva a nadobudnutie každého subjektívneho práva – aj vlastníckeho – sa chápalo ako 

nadobudnutie nového práva. 
3
 „Nisi voluntate domini alterius nomine id factum sit: propter consensum enim domini tota res eius fit, cuius 

nomine facta est“ (D. XLI, 1, 25). 
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o podstatnom prvku individuality veci)
4
 zdôrazňovali, že podstatou veci je jej matéria, a preto 

podľa nich vlastník spracovanej látky bol zároveň aj vlastníkom výrobku. Naproti tomu pro-

kuliáni, ako zástancovia aristotelovsko-peripatetickej filozofie (podľa ktorej forma dáva maté-

rii určenie jej existencie a je jej vnútorným princípom)
5
 prisudzovali vlastníctvo výrobku 

spracovateľovi. Podľa prokuliánov špecifikáciou vznikla nová vec, ktorá sa právne stala ve-

cou nikoho (res nullius), ktorú spracovateľ môže dovolene okupovať, a to podľa zásady: „vec 

nikoho pripadne prvému, ktorý sa jej zmocní“ (res nullius primo occupanti cedit, Gaius D. 

XLI, 1, 3). 

 

III. Analýza prameňov 

 

Dišputu medzi uvedenými školami spomínajú tak Gaiove Inštitúcie (Gai Inst. II, 79), 

ako aj Digesta (D. VI, 1, 5; D. XLI, 1, 7, 7). Začnime analýzou prvého fragmentu: „Zásady 

prirodzeného práva sa (však) vyhľadávajú i pri zmene podstaty. Tak, ak by si vyrobil z môjho 

hrozna alebo olív alebo klasov víno alebo olej alebo obilie, objaví sa otázka, či to víno alebo 

olej alebo obilie je mojím vlastníctvom, alebo tvojím. Tiež, ak by si vyrobil z môjho zlata ale-

bo striebra nejakú nádobu, alebo ak by si zhotovil z mojich dosiek loď alebo skriňu alebo sto-

ličku; taktiež, ak by si ušil z mojej vlnenej látky šaty, alebo, ak by si vyrobil z môjho vína 

a medu medovinu, či, ak by si vyrobil z mojich liekov náplasť alebo masť: (vo všetkých týchto 

prípadoch) sa objaví otázka, či to, čo si zhotovil z môjho (materiálu), je tvojím alebo mojím 

vlastníctvom. Niektorí (právnici) sa domnievajú, že je potrebné prihliadať k látke a podstate, 

t. j. že asi tomu, komu patrí látka, má patriť aj vec, ktorá bola vyrobená. Tento názor zastávali 

najmä Sabinus a Cassius. Iní (právnici) sa naproti tomu domnievajú, že vec patrí tomu, kto ju 

vyrobil. To uznávali predovšetkým stúpenci druhej školy, (s tým) však že taktiež ten, komu by 

patrila látka a podstata, má žalobu z krádeže proti každému, kto by ju protiprávne odňal; a že 

mu rovnako proti nemu prislúcha kondikcia, pretože veci, ktoré zanikli, nemôžu byť vindiko-

vané, možno ich však kondikciou vymáhať od zlodejov a niektorých iných držiteľov“ (Gai Inst. 

2, 79). 

 Gaius spomína celý rad konkrétnych príkladov, na základe ktorých ilustruje problema-

tiku sporného vlastníctva k novovytvorenej veci (výrobku), a to v takom prípade, ak spracova-

teľ matérie a jej vlastník sú dve rozdielne osoby. Príklady rozdelil do dvoch skupín. Do prvej 

zaraďuje prípad vína, oleja a získaného obilia a následne si kladie otázku, kto je vlastníkom 

uvedených výrobkov. Potom Gaius uvádza druhú skupinu výrobkov: nádobu vyrobenú zo 

zlata, či striebra; loď, skriňu a stoličku, ktoré sú vyrobené z dreva; šaty vyrobené z vlnenej 

látky; medovinu vyrobenú z medu a vína; náplasť (respektíve masť), ktorá je vyrobená 

z liekov. 

 Na záver fragmentu sú predstavené názory, najskôr sabiniánov (Sabina a Cassia), pod-

ľa ktorých vlastníkom (dominus) výrobku je ten, kto je vlastníkom spracovanej látky, z ktorej 

výrobok vznikol. Dôvodom takéhoto rozhodnutia je skutočnosť, že surovina (t. j. matéria) má 

byť východiskovým bodom na udelenie vlastníckeho práva. Iní právnici, t. j. prokuliáni zas 

uvažovali tým spôsobom, že vlastníkom výrobku má byť spracovateľ suroviny. Napriek tomu 

prokuliáni priznávali vlastníkovi suroviny žalobu z krádeže (actio furti) proti každému (teda 

aj proti spracovateľovi veci), ak by mu bola surovina protiprávne odňatá. Keďže prokuliáni 

                                                 
4
 Podľa stoickej fyziky svet konštituujú dva princípy: trpný (gr. paschon) – matéria a činný (gr. poiun) – božstvo. 

Základnými princípmi sveta sú štyri prvky, dva pasívne (voda a zem), ktoré spolu tvoria matériu, a dva aktívne 

(oheň a vzduch), ktoré spolu tvoria božstvo. 
5
 Aristoteles konštituoval teóriu o substanciálnej forme (gr. eidos, lat. forma), podľa ktorej forma je druhým 

princípom pohybu, je prvým uskutočňovaním fyzického telesa, je zdrojom jeho dokonalosti. Preto Aristoteles 

formu nazýva prvou dokonalosťou (gr. entelecheia prote).  
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považovali starú vec (surovinu) za zaniknutú, poškodenému odmietali priznať rei vindikačnú 

žalobu, t. j. vlastnícku žalobu o vydanie veci, ale mu priznali kondikciu.
6
 

 Z horeuvedeného textu jasne vyplýva, že sabiniáni z fyzického hľadiska nepovažovali 

matériu, z ktorej bola vyrobená nová vec, za zaniknutú, a preto podľa nich vlastnícke právo 

pretrvávalo aj po spracovaní. Týmto dávali do pozornosti trvácnosť matérie, z ktorej pozostá-

vali obidve veci (tá stará a i nová). Okrem iného týmto taktiež dávali do popredia orientáciu 

na vôľu vlastníka suroviny (t. j. na vôľu starého vlastníka), ktorá pretrvávala aj po jej spraco-

vaní a s ňou aj vlastnícke právo k novej veci. 

 Podľa prokuliánov špecifikáciou stará vec už právne zanikla, a tým sa postavenie 

vlastníka látky stalo právne irelevantným. Nová vec patrila spracovateľovi, ktorý s ňou ako 

prvý prišiel do kontaktu. 

 Z textu fragmentu D. XLI, 1, 7, 7 možno získať informácie o právnom inštitúte špeci-

fikácie, a to v poklasickom období: „Ak niekto z cudzej látky vytvoril vec vo svojom vlastnom 

mene, Nerva a Prokulus si myslia, že vec bude vo vlastníctve toho, kto ju vyrobil z toho dôvo-

du, že to, čo bolo urobené skôr, nepatrilo predtým nikomu. Sabinus a Cassius si ale myslia, že 

existuje prirodzený dôvod nato, že ten, kto vlastnil látku, tiež by mal byť vlastníkom toho, čo 

bolo z nej vyrobené, pretože žiadna vec nemôže byť vyrobená bez látky, ako napr., ak by som 

mal vyrobiť nádobu z tvojho zlata, striebra alebo medi alebo loď, skriňu alebo stôl z tvojich 

dosiek alebo šaty z tvojej tkaniny alebo medovinu z tvojho vína a medu alebo náplasť alebo 

liečivú masť z tvojich liekov alebo víno z tvojho hrozna alebo zrno alebo olej z tvojich olív. 

Existuje však aj prostredný názor [media sententia], ktorý majú osoby dobrého úsudku, ktoré 

veria, že ak sa dá vec vrátiť do stavu pôvodnej látky, je správne, čo si myslia Sabinus 

a Cassius, ale ak toto nemožno urobiť, mala by sa prijať mienka Nerva a Procula, napr. keď 

nádoba zo zlata, striebra alebo medi môže byť roztavená a vrátená do svojej pôvodnej kovo-

vej hmoty, ale víno, olej alebo zrno nemožno obnoviť na hrozno, olivy alebo klasy, podobne 

ako medovinu nemožno vrátiť do stavu vína a medu ani náplasť alebo liečivú masť nemožno 

vrátiť do stavu liekov, z ktorých bola vyrobená. Stále sa mi zdá, že niektoré úrady správne 

konštatovali, že nemala by existovať žiadna pochybnosť v tomto, keď obilie bolo získané 

z klasov iných, ktorým patrili z dôvodu, že obilie udrží klasy a ten, kto mláti, nevyrába novú 

vec ale len ťaží to, čo už existuje.“
7
 

 Fragment je cenný v tom, že nám ponúka dôvody, na základe ktorých prokuliáni po-

važovali spracovateľa za vlastníka novej veci, lebo tá sa spracovaním stala „vecou nikoho“ 

(res nullius): podľa prokuliánov stará vec právne zanikla a s ňou aj vlastnícke právo. Spraco-

vateľ nadobudol vlastnícke právo k novej veci, a to preto, lebo s ňou prišiel ako prvý do pria-

meho kontaktu. 

                                                 
6
 „Condictiones“ vo formulovom procese patrili medzi žaloby prísneho práva in personam a boli formulované 

abstraktne. Vo formulovom procese sa prostredníctvom nich vymáhali civilné obligácie znejúce na určitú peňaž-

nú sumu (certa pecunia) alebo na vydanie určitej veci. V klasickom práve bola poškodenému priznaná kondikcia 

ex causa furtiva. Oproti reivindikácii bola menej výhodná, lebo nesmerovala na plnú náhradu škody. Z druhej 

strany kondikcia ex causa furtiva mala veľký význam vtedy, ak vec už neexistovala. 
7
 „Media sententia“ musela byť neznáma klasickým právnikom, ktorí brali do úvahy len ireverzibilné prípady. 

Justiniánske Inštitúcie taktiež opisujú spracovanie cudzej veci týmito slovami: „Ak niekto z cudzieho materiálu 

vytvorí vec, obyčajne sa niektorí pýtajú, kto z oboch na základe zdravého [prirodzeného] rozumu je vlastníkom – 

spracovateľ alebo skôr ten, kto bol vlastníkom materiálu; napr. ak niekto z cudzieho hrozna, olív alebo klasov 

vyrobí víno, olej alebo obilie alebo z cudzieho zlata, striebra alebo medi vyrobí nádobu; alebo ak niekto zmieša 

cudzie víno a med do medoviny; alebo ak niekto z cudzích liekov pripravil náplasť alebo liečivú masť alebo nie-

kto zhotovil z cudzej vlny šaty alebo z cudzích dosiek loď, skriňu alebo lavicu. Po dlhom spore medzi sabiniánmi 

a prokuliánmi presadil sa prostredný názor. Podľa toho ak sa nová vec dá vrátiť do stavu suroviny, považuje sa 

za vlastníka ten, komu tento materiál [surovina] patrí; ak to nie je možné, tak sa za vlastníka považuje ten, kto 

materiál spracoval. Tak sa môže napr. odliata nádoba uviesť do stavu surovej masy medi, striebra alebo zlata. 

Naproti tomu ale víno, olej alebo obilie nemožno vrátiť do stavu hrozna, olív alebo klasov, podobne ako medovi-

na do stravu vína a medu“  (Just. Inst. II, 1, 25). 
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 Taktiež odôvodnenia sabiniánov sú v uvedenom fragmente lepšie predstavené. Ako 

sme mohli vidieť, Gajove Inštitúcie sa obmedzili len na tvrdenie, že vlastníkom výrobku sa 

stáva vlastník látky, lebo „je potrebné prihliadať k látke a podstate“. Ale Digesta (D. XLI, 1, 

7, 7) navyše precizujú, že: „žiadna vec nemôže byť vyrobená bez látky“, takže aj nová vec 

musí byť vyrobená z niečoho skôr existujúceho. Preto sabiniáni pripisovali veľký význam 

predchádzajúcemu vlastníckemu právu k starej veci. Aj pre sabiniánov vlastnícke právo k 

starej veci po jej spracovaní zaniklo, ale je nutné brať do úvahy to, že stará vec (látka, surovi-

na) bola použitá na výrobu novej veci (výrobku, produktu). Vlastnícke právo k novej veci 

vzniklo na báze použitej matérie, a preto spracovateľ ho nemohol nadobudnúť. 

 Vo fragmente sa objavila aj tzv. „media sentencia“ (stredná mienka), ktorá bola akým-

si kompromisom medzi protichodnými názormi a ktorú neskôr prevzal aj cisár Justinián. 

V podstate išlo o to, či bolo alebo nebolo možné novú vec spätne uviesť do predošlého stavu. 

V prípade, že to možné bolo, tak je správne sa riadiť názorom sabiniánov, v opačnom prípade 

je správne rešpektovať mienku prokuliánov.
8
 Inými slovami, ak výrobok bolo možné uviesť 

do pôvodného stavu, vlastníkom má byť vlastník suroviny, ak to možné nebolo, vlastníkom 

má byť spracovateľ. 

 Podľa nášho názoru uvedený „stredný názor“ bol celkom neznámy mysleniu sabiniá-

nov a prokuliánov. Vskutku stará vec a s ňou príslušné vlastníctvo, museli zaniknúť. To vy-

plýva z klasického princípu, podľa ktorého špecifikácia príslušnej veci mala za následok zá-

nik eventuálnych vecných práv, ktoré požívali tretí vo vzťahu k tej istej veci. „Media senten-

tia“ sa zrodila preto, aby adoptovala nové transformačné hypotézy vecí. Záver fragmentu nám 

to naznačuje, keď hovorí o determinačnom procese koncepcie prebiehajúceho spracovania. 

 Na záver analýzy fragmentu chceme zdôrazniť, že prokuliáni a sabiniáni boli zajedno 

v tom, že špecifikácia vedie k zániku starej veci. Kontroverzia sa predovšetkým týkala krité-

ria, podľa ktorého má nový vlastník nadobudnúť vlastnícke právo k novej veci. 

Novým vlastníkom bol podľa sabiniánov vlastník starej veci a to z dvoch dôvodov: 1) 

pre sabinánov mali význam nielen existujúce právne situácie, ale taktiež aj také, ktoré by po-

tencionálne mohli nastať (princíp potencionality); 2) po zániku starej veci príslušná látka aj 

naďalej existuje (pretrváva) v novej veci; látka už na začiatku (na základe svojich vnútorných 

kvalít) má schopnosť transformovať sa do nových vecí. Inými slovami povedané, pre sabiniá-

nov má látka od počiatku rýdzu schopnosť, aby sa stala novou vecou a vlastník látky je taktiež 

schopný stať sa vlastníkom vecí, ktoré budú z nej vyrobené. Pokiaľ ide o zánik a nadobudnu-

tie vlastníckeho práva k veci, je nutné mať na pamäti, že pre sabiniánov vlastnícke právo sa 

stráca vtedy, ak u vlastníka je deklarovaná vôľa odstúpiť od vlastníckeho práva a naopak, 

vznik vlastníckeho práva súvisí so vzťahom medzi postupujúcim a nadobúdajúcim subjektom. 

V nami skúmanom prípade: a) u predchádzajúceho vlastníka látky nie je demonštrovaná vôľa 

odstúpiť od vlastnenia veci; b) taktiež neexistuje žiaden konkrétny vzťah medzi predchádza-

júcim a nasledujúcim vlastníkom, a preto spracovateľ nemôže nadobudnúť vlastnícke právo 

k výrobku. 

Prokuliáni boli oddaní princípu efektivity, a preto novú vec vôbec nedávali do súvisu 

s látkou. Navyše sa pri nadobudnutí vlastníckeho práva k veci jednostranne zameriavali len na 

nadobúdateľa novej veci a predchádzajúci vzťah „vlastník versus stará vec“ bol pre nich ire-

levantný. Preto nadobudnutie vlastníckeho práva k novej veci spájali s dovolenou okupáciou 

nikomu nepatriacej veci. 

Pravdepodobne v poklasickom období narástol počet sporných prípadov týkajúcich sa 

vlastníckeho práva v súvislosti so špecifikáciou, čo podnietilo vznik strednej mienky. Tá bola 

                                                 
8
 Do pôvodného stavu bolo možné uviesť len obmedzené množstvo surovín, prakticky len kovy, len tie sa dali 

opätovne hospodársky použiť na výrobu ďalších produktov. 
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založená na princípe reverzibility, pokiaľ išlo o vlastníctvo látky a tiež na princípe ireverzibi-

lity, pokiaľ išlo o prácu spracovateľa.
9
 

  

IV. Záver 

 

Nakoniec sa pokúsime synteticky zhrnúť dôvody (rationes) použité zástancami obi-

dvoch smerov: 1) pokiaľ išlo o nadobudnutie vlastníckeho práva k novej veci: a) prokuliáni sa 

domnievali, že vlastnícke právo k výrobku vzniká na báze priameho vzťahu „spracovateľ ver-

zus výrobok“, a to prostredníctvom jednostranného aktu (okupácia nikomu nepatriacej veci); 

b) sabiniáni mali za to, že pre legitímne nadobudnutie vlastníckeho práva k novej veci je nut-

ný vzťah „vlastník látky verzus spracovateľ“, ktorý ale v prípade vzťahujúcom sa na špecifi-

káciu cudzej veci neexistuje, a preto spracovateľ nemôže legitímne nadobudnúť vlastnícke 

právo k výrobku; 2) pokiaľ išlo efektivitu právnych situácií: a) prokuliáni sa domnievali, že 

následkom spracovania cudzej veci je to, že stará vec zanikla a vznikla nová vec; b) sabiniáni 

rovnako zastávali názor, že následkom spracovania stará vec zanikla, ale zároveň v súlade 

s učením stoickej filozofie tvrdili, že matéria pretrváva aj v novej veci tým spôsobom, že je jej 

obsahom; 3) pokiaľ išlo o princípy: a) prokuliáni sa pridržiavali starého mechanizmus týkajú-

ceho sa nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, a to prostredníctvom jednostranného aktu; b) 

naproti tomu sabiniáni obhajovali nový princíp, podľa ktorého nadobudnutie vlastníckeho 

práva k výrobku je možné len na základe vzťahu s predchádzajúcim vlastníkom suroviny. 
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Summary 
 

 The paper after brief introducing two ancient Roman law schools on the basis of the 

analysis of the law resources presents one of the famous disputes between Sabiniani and Pro-

culiani and it was about „specificatio“. It is a legal concept when a manufacturer made a thing 

with materials belonging to another and without agreement of the owner of materials. Then 

the question occurs: who is the owner of a new thing (product)? Proculiani offered one solu-

                                                 
9
 Falchi, G.: Le controvesie tra sabiniani e proculiani. Milano : 1981, s. 129. 
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tion to this question and Sabiniani the other one. Sabiniani in accordance with the stoic     

doctrine about material emphasized that the substance of a thing is its material and therefore 

the owner of manufactured materials is also the owner of a product. Proculiani as representa-

tives of the philosophy of Aristotle and the peripatetic philosophy attributed the the ownership 

of a product to its manufacturer. According to Proculiani a new thing was created through 

specification and it was regarded as a thing of nobody (res nullius), which a manufacturer can 

occupy according to the rule: „for what does not belong to anyone by natural law becomes the 

property of the person who first acquires it (res nullius primo occupanti cedit, Gaius D. XLI, 

1, 3). 
 

Kľúčové slová: prokuliáni, sabiniáni, vlastnícke právo, spracovaná vec, kontroverzia, rímsko-

právna škola. 
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Ustanovenie § 50 Správneho poriadku: atrakcia alebo devolúcia? 
 

JUDr. Matej Horvat 

 

I. Úvod 

 

 Najjednoduchšou a najzákladnejšou definíciou verejnej správy je tá, podľa ktorej ve-

rejná správa predstavuje službu verejnosti. Už z tejto definície vymedzujúcej verejnú správu 

ako službu, možno vyvodiť, že je pre ňu vlastná aktivita práve v podobe poskytovania a uspo-

kojovania potrieb verejnosti.  

Štát ako najzákladnejšia verejnoprávna korporácia poskytuje tieto služby prostredníc-

tvom svojich vlastných orgánov, pričom najpočetnejšiu skupinu týchto orgánov tvoria orgány 

verejnej správy. Tie uskutočňujú funkcie štátu, dávajú im reálnu podobu, a tak možno konšta-

tovať, že týmto spôsobom verejná správa, ako odraz výkonnej moci v štáte, spĺňa svoje úlohy.  

 Všeobecne možno povedať, že tieto úlohy vyplývajú z jednotlivých zákonov, ktoré 

upravujú postavenie verejnej správy. Verejná správa ale vlastnou iniciatívou tieto zákony mô-

že ovplyvniť.
1
 Základná úloha pre verejnú správu teda vyplýva z predmetu a účelu toho-

ktorého zákona, pričom je povinnosťou verejnej správy sa k tejto úlohe dopracovať, a teda ju 

naplniť zákonom predpokladaným spôsobom.  

Inak povedané: verejná správa, ako spravujúci subjekt, vystupuje vo vzťahoch nadrade-

nosti a podradenosti k spravovaným subjektom, ktorých reprezentantom je verejnosť a uspo-

kojuje ich potreby, a to či už ex offo, ako aj na základe dispozičnej zásady. Takto sa naplní 

úloha verejnej správy stanovená zákonom a prostredníctvom kooperácie a aktivity týchto sub-

jektov sa dosiahne aj cieľ verejnej správy, čím sa opätovne dostávame k poskytnutiu a splne-

niu služby verejnosti.  

V niektorých prípadoch ale nastane neželaný jav na strane verejnej správy, keď je ne-

činná, alebo sa v jej konaní vyskytnú prieťahy.
2
 Je pritom nepochybné, že neaktívna verejná 

správa (niekedy sa tento jav označuje aj za mlčanie správy), nenapĺňa svoje poslanie poskyto-

vania služieb. Jednotlivé konania uskutočňované konkrétnymi správnymi orgánmi, sa týmto 

spôsobom jednoznačne predlžujú, predražujú a v konečnom dôsledku vyvolávajú v spravova-

ných subjektoch negatívne reakcie. 

Pritom o  skutočnosti, že ide o negatívny fenomén, svedčia mnohé právne predpisy. V 

prvom rade už Ústava Slovenskej republiky (článok 48 ods. 2), ďalej aj Listina základných 

práv a slobôd (článok 38 ods. 2), ale napr. aj Európsky dohovor o ochrane ľudských práv 

a slobôd (článok 6 ods. 1).  

Z tohto dôvodu Slovenská republika ako demokratický, právny štát musí garantovať, že 

bude plniť svoje funkcie a úlohy, a preto musí mať v právnom poriadku zachytené také inšti-

túty, ktoré tento jav nielenže označujú za protiprávny, ale zároveň pôsobia preventívne, za-

braňujúco voči jeho vzniku, a v prípade jeho vzniku, ho odstránia, a to vrátane poskytnutia 

odškodnenia za prípadnú ujmu na právach spravovaných subjektov.
3
  

Tieto inštitúty nazývame opatreniami proti nečinnosti a predstavujú záruku zabezpeče-

nia zákonného chodu verejnej správy. 

 

 

 

                                                 
1
 Verejná správa ako subjekt podieľajúci sa na právotvorbe.  

2
 Pokiaľ z kontextu práce nevyplýva inak, tak pod pojmom nečinnosť verejnej správy sa majú ďalej na mysli aj 

prieťahy v jej konaní.  
3
 Bližšie napr. zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



 

133 

 

II. Opatrenia proti nečinnosti verejnej správy 

 

Význam opatrení proti nečinnosti je nepochybný. Spočíva predovšetkým v tom, že v 

dôsledku ich samotnej existencie preventívne pôsobia na pracovníkov verejnej správy, aby 

vykonávali úlohy verejnej správy riadne a zodpovedne, pričom v prípade nastania neželateľ-

ného a nezákonného stavu nečinnosti, sa v dôsledku ich uplatnenia tento stav odstráni k spo-

kojnosti účastníka konania. Je teda nepochybné, že nečinnosť je odstránená až v takom prípa-

de, keď nečinný orgán svoju činnosť v súlade so zákonom začne, alebo v nej pokračuje (po 

predchádzajúcom bezdôvodnom nepokračovaní), a nielen samotným uplatnením toho-ktorého 

opatrenia.
4
  

Opatrenia proti nečinnosti verejnej správy a prieťahom v jej konaní možno označiť za 

také právne prostriedky, ktoré musia efektívne zamedziť vzniku, prípadne odstrániť vznik a 

pretrvávanie týchto nezákonných fenoménov. Predstavujú záruku zabezpečenia zákonného 

chodu verejnej správy, ktorého prostredníctvom je následne možné aj odstrániť následky ich 

pôsobenia. 

K. Frumarová tieto opatrenia vníma a definuje prostredníctvom pojmu právna ochrana 

pred nezákonnou nečinnosťou verejnej správy ako „súbor právnych prostriedkov pôsobiacich 

na ochranu pred vznikom nezákonnej nečinnosti, tak aj pôsobiacich na odstránenie už vznik-

nutého stavu nečinnosti verejnej správy a dôsledkov tým spôsobených vrátane zaistenia ná-

hrady takto spôsobenej škody a vyvodenie zodpovednosti príslušných subjektov.“
5
 

Právna teória konštatuje, že opatrenia proti nečinnosti verejnej správy sa dajú deliť na 

administratívnoprávne a na súdne. Pre administratívnoprávne opatrenia proti nečinnosti je 

charakteristické, že pri ich využití, sa o nich koná v rámci verejnej správy ako takej. Na dru-

hej strane pre súdne opatrenia je charakteristické, že sa o nich už nerozhoduje v rámci verej-

nej správy ako prejavu výkonnej moci v štáte, ale koná o nich súd ako reprezentant súdnej 

moci.  

Hoci na jednej strane treba podotknúť, že využitie ktoréhokoľvek z inštitútov ochrany 

proti nečinnosti verenej správy (či už správnoprávneho alebo súdneho opatrenia) je dôsled-

kom porušenia práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (článok 48 ods. 

2 Ústavy Slovenskej republiky), na druhej strane možno dodať, že ak už vznikla nečinnosť 

verejnej správy, prípadne prieťahy v jej konaní, vo väčšine prípadov by táto nečinnosť mala 

byť odstránená už administratívnoprávnymi opatreniami a nie až súdnymi. 

Súdne opatrenia proti nečinnosti verejnej správy je nevyhnutné chápať až ako „krajné“ 

riešenie, čo vyplýva napr. aj z toho, že ich využitie prichádza do úvahy až potom, ako boli 

využité dostupné správnoprávne opatrenia proti nečinnosti. 

 Inými slovami, základným delením opatrení proti nečinnosti verejnej správy a prieťa-

hom v jej konaní je delenie na: a) administratívnoprávne, b) súdne. K administratívnopráv-

nym opatreniam zaraďujeme: a) lehoty pre rozhodnutie, b) devolúciu (atrakciu), c) fikciu roz-

hodnutia, d) sťažnosť, e) disciplinárnu zodpovednosť, f) pokutu.
6
 K súdnym opatreniam zara-

ďujeme: a) žalobu na nečinnosť podľa Občianskeho súdneho poriadku, b) ústavnú sťažnosť 

podľa Ústavy Slovenskej republiky, c) individuálnu sťažnosť na nečinnosť podanú na Európ-

sky súd pre ľudské práva.
7
 Z uvedeného vyplýva, že jedným zo základných opatrení proti 

nečinnosti verejnej správy je využitie devolúcie (atrakcie).   

 

                                                 
4
 Porovnaj Tóthová, K.: Občan a zákonnosť rozhodnutí v správnom konaní. Bratislava : Obzor, 1982, s. 155.  

5
 Frumarová, K.: Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha : Linde, 2005, s. 37. 

6
 Porovnaj napr. Tóthová, K.: Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. In Škultéty, P. a kol.: Správne právo 

hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : VO PraF UK, 2005, s. 211-212.  
7
 Porovnaj napr. Machajová, J.: Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe všeobecne. Ochrana pred nečinnosťou. 

In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Bratislava : Eurokódex, 2010, s. 362-363.  
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III. Paragraf 50 Správneho poriadku 

 

Správny poriadok
8
 vymedzuje devolúciu vo svojom § 50. Ide o ustanovenie, ktoré 

všeobecne zákonodarca pomenoval ako „opatrenia
9
 proti nečinnosti“. Na to, aby mohol byť 

tento inštitút využitý správnymi orgánmi, je ale nevyhnutné splnenie niekoľkých kumulatív-

nych podmienok.  

 Konkrétne zákonodarca ustanovuje, že ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu  ne-

možno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, 

sám vo veci rozhodne, pokiaľ správny orgán príslušný na rozhodnutie nezačal konanie, hoci 

je na to povinný, alebo pokiaľ nerozhodol v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2. To znamená, že 

ide o tri podmienky (prvá, v podobe konania, v ktorom to dovoľuje vec, t. j jeho predmet; 

druhá, nápravu nie je možné dosiahnuť iným spôsobom; a tretia, vznikla nečinnosť, alebo 

prieťahy v konaní).  

Prax správnych orgánov jednoznačne naznačuje, že tento inštitút sa do „života“ ne-

premieta, ostáva nepovšimnutý. O dôvodoch je možné polemizovať, rozhodne som toho názo-

ru, že k nevyužívaniu tohto opatrenia nedochádza predovšetkým z dôvodu využitia nejasných, 

neostrých pojmov v tomto ustanovení (povaha veci; náprava, ktorú nemožno dosiahnuť inak), 

ďalej aj skutočnosť, že by týmto spôsobom na seba nadriadený správny orgán vztiahol prá-

vomoc rozhodnúť vo veci, v ktorej priamo zo zákona nerozhoduje, a to aj napriek tomu, že 

ide o jemu podriadený správny orgán, a teda v rámci vlastnej dozornej činnosti dohliada nad 

zákonnosťou konaní uskutočňovaných podriadenými správnymi orgánmi.  

A napokon v odborných textoch možno vybadať aj tretí názor, podľa ktorého sa § 50 

Správneho orgánu vykladá ako možnosť prevzatia veci a nie ako povinnosť, teda, že správny 

orgán: „nemá povinnosť atrakciu využiť. Účelovo sa chápe len ako možnosť prevziať vec na 

prejednanie a rozhodnutie.“
10

  

 Som toho názoru, že práve z tohto dôvodu sa na našom území devolúcia v praxi neuja-

la. Vzhľadom na to, že ide o jedno z opatrení proti nečinnosti verejnej správy a Slovenská 

republika je právny štát, dovolíme si zastať názor, že správne orgány sú povinné uplatňovať § 

50 Správneho poriadku. Podľa tohto názoru teda nejde o dispozitívne, ale o kogentné ustano-

venie Správneho poriadku.
11

 Tento názor opieram o ústavnekonformný výklad, ktorý je za-

chytený v článku 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa tohto článku výklad a uplat-

ňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

musí byť v súlade s ústavou.  

V tomto článku ústavodarca upravuje interpretačné pravidlo pre výklad zákonov, ako aj 

ďalších právnych predpisov. Ústavný súd Slovenskej republiky k tomu dodáva: „v situácii, 

keď právnu normu možno vysvetľovať dvomi spôsobmi, pričom jeden výklad je v súlade 

s Ústavou a medzinárodnými dohovormi podľa čl. 11 Ústavy a druhý výklad je s nimi v nesú-

lade, nejestvuje ústavný dôvod na zrušenie takej právnej normy. Všetky štátne orgány majú 

vtedy Ústavou určenú povinnosť uplatňovať právnu normu v súlade s Ústavou (čl. 152 ods. 

4).“
12

 Tento súd obdobný názor zastal aj v ďalších svojich nálezoch.
13

  

                                                 
8
 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 

„Správny poriadok“). 
9
 Pojem „opatrenia“ je v tomto prípade zrejme nevhodne použitý, pretože ide do dnešného dňa o jediné opatre-

nie, ktoré zákonodarca poskytuje na ochranu voči nečinnosti správneho orgánu. Vhodnejším sa preto javí ná-

zov „opatrenie proti nečinnosti“. 
10

 Srebalová, M., Horvat, M.: Lehoty a nečinnosť správnych orgánov. In Všeobecné správne konanie.  Bratislava 

: PraF UK, 2010, s. 128.  
11

 Tento názor podporuje aj legislatívno-technické hľadisko, podľa ktorého toto ustanovenie tiež nie je jedno-

značne dispozitívne. 
12

 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 15/1998.  
13

 Pozri napr. aj rozhodnutia sp. zn. I. ÚS 30/1999 alebo II. ÚS 13/2001.  
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 Som toho názoru, že ak by sa opatrenie proti nečinnosti v § 50 Správneho poriadku 

vykladalo iba ako možnosť jeho použitia, tak takýto výklad by bol v rozpore s Ústavou, nebol 

by ústavne konformný. Právny štát musí garantovať spravovaným subjektom také práva 

a také inštitúty, ktorými im je umožnené preklenúť stav v rozpore s právom. Týmto stavom je 

pritom nepochybne práve aj nečinnosť verejnej správy a prieťahy v jej konaniach. Dispozitív-

ny výklad tohto ustanovenia by, podľa môjho názoru, nečinnosť „posväcoval“.   

 Je možné konštatovanie, že Správny poriadok obsahuje opatrenie proti nečinnosti, ale 

toto je z viacerých dôvodov nevyužívané praxi, s čím sa ale nie je možné uspokojiť.  

 

IV. Zmeny v kompetencii: atrakcia a devolúcia 

 

 Atrakcia a devolúcia predstavujú inštitúty, ktorých prostredníctvom môže dôjsť        

k zmene v kompetencii orgánov verejnej správy. Kompetenciu pritom možno definovať ako 

súbor zákonom stanovených úloh, ktoré orgány verejnej správy sú povinné vykonávať a za 

ktoré nesú zodpovednosť. Zákon teda presne vymedzuje kompetencie toho-ktorého orgánu.  

 Z hmotnoprávneho hľadiska majú (vo väčšine prípadov) kompetenciu viaceré orgány 

rovnakého stupňa a druhu. Konkretizácia orgánu vykonávajúceho správne konanie sa us-

kutoční až v dôsledku začatia takéhoto správneho konania. To znamená, že z procesného hľa-

diska vykoná konanie jeden konkrétny orgán istého stupňa a druhu. Táto konkretizácia sa 

uskutočňuje prostredníctvom inštitútu nazývaného príslušnosť v správnom konaní. Správny 

poriadok obsahuje tento inštitút v ustanoveniach upravených v § 5 – 7, kde sa upravuje tak 

vecná, ako aj miestna a funkčná príslušnosť.  

 Pre správne konanie (a nielen preň) je potom typické, že konanie na jednom stupni 

uskutoční jeden orgán, a to až do okamihu finalizácie konania predovšetkým v podobe roz-

hodnutia. Akákoľvek zmena v uvedenom sa považuje za atypickú. Touto zmenou sa má na 

mysli práve devolúcia, atrakcia.  

Vo všeobecnosti pritom možno konštatovať, že takáto zmena nie je možná bez zákon-

ného podkladu, čiže orgány verejnej správy nemôžu svojvoľne pristupovať k zmene vo vlast-

nej kompetencii.  

 V literatúre sa potom okrem týchto dvoch inštitútov spomínajú aj ďalšie inštitúty me-

niace kompetenciu orgánov verejnej správy, a to extenzia, prorogácia, avokácia, či v osobit-

ných prípadoch aj sukcesia,
14

 či delegácia.
15

  
 

Extenzia predstavuje zmenu územnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, čo v pro-

cesnom vyjadrení znamená, že správne konanie vykoná inak územne nepríslušný správny 

orgán; dochádza k rozšíreniu jeho územnej príslušnosti.  

 Avokácia znamená odňatie kompetencie vykonať správne konanie, t. j. dôjde k dočas-

nému zániku jeho pôsobnosti a príslušnosti. V literatúre sa uvádza ako príklad § 5 zákona      

o obecnom zriadení.
16  

                                                 
14

 Sukcesia nastala napr. podľa § 84 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravot-

nou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zača-

té správne konania doterajšej zdravotnej poisťovne právoplatne neskončené do dňa vydania právoplatného povo-

lenia na základe tohto zákona dokončí úrad (t. j. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). 
15

 Porovnaj napr. Sobihard, J.: Organizácia verejnej správy. In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 

Bratislava : Eurokódex, 2010, s. 115; Novák, J.: Administratívne právo procesné. Bratislava : Právnická jednota, 

1943, s. 164 a nasl. 
16

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriade-

ní“). Podľa tohto ustanovenia, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri pre-

nesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, obvodný 

úrad v sídle kraja ju písomne vyzve na nápravu a určí jej na to lehotu. Pozri bližšie  Sobihard, J.: Organizácia 

verejnej správy. In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Bratislava : Eurokódex, 2010, s. 115. 
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Prorogácia vo svojej podstate predstavuje dohodu správnych orgánov o zmene kom-

petencie, ktorá ale nie je v našom právnom poriadku nikde zachytená.  

 Všetky z uvedených inštitútov musia mať nutne na svoju aplikáciu podklad v prísluš-

nom právnom predpise. Ich využitie len na základe svojvôle orgánov verejnej správy nie je 

akceptovateľné.  
 

Uvedené platí aj pre inštitúty devolúcie kompetencie a pre atrakciu. Tieto inštitúty 

majú svoj neopomenuteľný význam práve pre nečinnosť verejnej správy, a to aj napriek sku-

točnosti, že v odbornej právnickej literatúre nejestvuje zhoda o ich názve.
17  

 
K. Tóthová napr. § 50 Správneho poriadku označuje za typický príklad devolúcie 

kompetencie. Podľa tejto autorky „devolúciu kompetencie ako opatrenia proti nečinnosti 

správneho orgánu upravuje zákon o správnom konaní (…) v § 50.“
18

 

 Autorka M. Srebalová inštitút zachytený v § 50 Správneho poriadku označuje za at-

rakciu: „predstavuje právny prostriedok ochrany pred nečinnosťou, na ktorého základe do-

chádza k presunu príslušnosti z vecne a miestne príslušného správneho orgánu na správny 

orgán, ktorý by bol inak príslušný rozhodnúť o odvolaní. (…) Odvolací orgán tak opatrenia 

proti nečinnosti uskutočňuje z vlastnej iniciatívy (…), prípadne aj na podnet účastníka kona-

nia. V odbornej literatúre sa tento pojem nazýva atrakcia.“
19

 

 Podľa J. Sobiharda potom devolúcia „znamená automatický prechod pôsobnosti na 

najbližšie nadriadený správny orgán v zákonom ustanovených prípadoch (…) atrakcia zna-

mená prechod kompetencie na nadriadený orgán na základe prejavu jeho vôle.“
20

 

 Domnievame sa, že devolúcia kompetencie a atrakcia predstavujú dva obsahovo sebe 

blízke, ale napriek tomu odlišné inštitúty. 

 Devolúciu kompetencie chápeme ako zmenu v kompetencii orgánu verejnej správy, 

ktorú umožňuje zákon, a pri ktorej dochádza k prechodu kompetencie z inštančne podriade-

ného orgánu na nadriadený orgán ex lege, čiže priamo už na základe ustanovenia toho-ktorého 

právneho predpisu po splnení podmienok v ňom vymedzených.  

 Pre atrakciu potom platí, že v jej prípade je nevyhnutný na takýto prechod kompeten-

cie prejav vôle nadriadeného správneho orgánu, t. j. je na zvážení tohto orgánu, či atrakciu 

využije alebo nie. Inými slovami to taktiež znamená, že nejde o nárokovateľný úkon z pohľa-

du účastníkov konania.  

 

V. Úvahy 

 

 Na základe uvedeného zastávam názor, že zákonodarca v § 50 Správneho poriadku 

neponecháva priestor na dobrovoľné uplatnenie tam upraveného inštitútu a prikláňame sa k 

názoru K. Tóthovej, pretože len ustálením výkladu § 50 Správneho poriadku, ako inštitútu 

upravujúceho devolúciu kompetencie, možno toto ustanovenie chápať ako efektívne a reálne 

využiteľné v praxi.  

 Zastaním opačného názoru by sa, podľa môjho názoru, mohla ospravedlňovať nečin-

nosť verejnej správy. To znamená, že nadriadené správne orgány by neboli povinné využívať 

tento inštitút, a to aj v prípade, ak by došlo ku kumulatívnemu splneniu podmienok uvede-

                                                 
17

 Porovnaj napr. texty autorov Srebalová, M.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. Bra-

tislava : VO PraF UK, 2008, s. 60-65; Tóthová, K.: Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. In Škultéty, P. a 

kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : VO PraF UK, 2004, s. 212-213; Potásch, P., Hašanová, 

J. a kol.: Vybrané správne procesy. Bratislava : Eurokódex, 2011, s. 104-106.  
18

 Tóthová, K.: Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. In Škultéty, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobec-

ná časť. Bratislava : VO PraF UK, 2004, s. 213.  
19

 Srebalová, M.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. Bratislava : VO PraF UK, 2008, s. 

60. 
20

 Sobihard, J.: Organizácia verejnej správy. In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Bratislava : Eu-

rokódex, 2010, s. 115. 
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ných v tomto ustanovení, lebo by k týmto podmienkam implicitne pribudla ďalšia podmienka 

v podobe správneho uváženia správneho orgánu, a až na základe kladnej úvahy, by došlo       

k využitiu atrakcie.  

 Paragraf 50 Správneho poriadku tak podľa môjho názoru jednoznačne upravuje auto-

matický prechod kompetencie v organizačnej štruktúre orgánov verejnej správy (v tomto prí-

pade teda správnych orgánov ako takých), a teda predstavuje devolúciu kompetencie.  

 V neposlednom rade treba uviesť, že od devolúcie kompetencie treba ešte odlišovať 

tzv. devolutívny účinok.
21

 Devolutívny účinok predstavuje spolu so suspenzívnym účinkom 

dva právne následky podania odvolania účastníkom konania voči rozhodnutiu správneho or-

gánu.
22

  

 Suspenzívny účinok podania odvolania znamená, že v dôsledku jeho podania, ten 

účastník konania, ktorého rozhodnutie na niečo zaväzuje, nie je povinný túto povinnosť spl-

niť, až kým nie je rozhodnuté o odvolaní. Inými slovami, dochádza k posunu vykonateľnosti 

rozhodnutia, teda odkladu povinnosti plniť rozhodnutie.
23

 

 Devolutívny účinok znamená posun v kompetencii rozhodovania z prvostupňového 

správneho orgánu na jeho nadriadený orgán. Ide o praktické vyjadrenie zásady dvojinštan-

čnosti správneho konania a zároveň vyjadrením hierarchickej nadriadenosti a podriadenosti 

(subordinácie) verejnej správy.
24

 

 Rozdiel medzi devolúciou kompetencie a devolutívnym účinkom spočíva v tom, že prvý 

menovaný inštitút nastane automaticky na základe zákona už v okamihu, keď nastanú záko-

nom predpokladané skutočnosti, zatiaľ čo druhý spomínaný inštitút nastane síce rovnako au-

tomaticky na základe zákona, ale až v dôsledku aktivity subjektu stojaceho mimo systému 

verejnej správy. Zároveň možno konštatovať, že devolutívny účinok podania odvolania ne-

predstavuje inštitút spojený s nečinnosťou verejnej správy, zatiaľ čo devolúcia kompetencie je 

práve prostriedkom na jej zamedzenie.  

 

VI. Záver 

 

 Verejná správa ako služba verejnosti odvádza svoje postavenie od štátu, pre ktorý 

platia isté postuláty a pravidlá, medzi ktoré zaraďujeme predovšetkým pravidlá demokracie 

a práva.  

Verejná správa plní svoje úlohy vo vzťahu k fyzickým osobám a právnickým osobám 

na základe prejavu ich vôle, prípadne prejavu vlastnej vôle, pričom tým napĺňa svoj cieľ. Ak-

tivita verejnej správy je jej teda vlastná, ide o jej charakteristický, imanentný znak.  

V prípade, ak nastane zákonom neželateľná situácia v podobe nečinnosti verejnej 

správy, musí demokratický a právny štát poskytnúť ochranu osobám v podobe možnosti vyu-

žitia inštitútov, ktoré opätovne vynútia aktivitu verejnej správy; jedným z týchto inštitútov je 

devolúcia kompetencie podľa § 50 Správneho poriadku.  

Domnievam sa, že je nevyhnutné § 50 Správneho poriadku vykladať ako devolúciu 

kompetencie, a nie atrakciu, a to z toho dôvodu, že devolúcia nastáva automaticky, len čo sú 

splnené podmienky predpokladané zákonom. Ide o podstatný rozdiel oproti atrakcii, ktorá 

nastane až vtedy, keď ju nadriadený správny orgán rozhodne ju využiť, teda na základe jeho 

správnej úvahy.  

                                                 
21

 Porovnaj Tóthová, K.: Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. In Škultéty, P. a kol.: Správne právo hmotné. 

Všeobecná časť. Bratislava : VO PraF UK, 2004, s. 213. 
22

 Treba, samozrejme, podotknúť, že zákon rovnako môže upraviť výnimky z tohto pravidla. 
23

 Porovnaj § 55 Správneho poriadku; bližšie komentár k tomuto ustanoveniu porovnaj Sobihard, J.: Správny 

poriadok. Komentár. Bratislava : Iura Edition, 2009, s. 220 a nasl. 
24

 Porovnaj § 58 Správneho poriadku; bližšie komentár k tomuto ustanoveniu porovnaj Košičiarová, S.: Správny 

poriadok. Komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004. Šamorín : Heuréka, 2004, s. 243 a nasl. 
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Som skôr toho názoru, že len takýmto spôsobom Slovenská republika poskytne fyzic-

kým osobám a právnickým osobám dostatočnú ochranu ich práv a verejná správa bude plniť 

svoje zákonom stanovené úlohy a teda, inými slovami, len takto sa zabezpečí riadny a efek-

tívny chod verejnej správy ako služby verejnosti.  
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Summary 
 

The article deals with the definition of the public administration as a public service 

and the Slovak republic as a legal state and then it provides an explanation of the article 50 of 

the Act on Administrative Procedure as an article dealing with the devolution of the compe-

tence and not the attraction of the competence. The article states that devolution means an 

obligation of its usage and not merely a possibility of its usage as the attraction does and 

therefore devolution suits better the definition of the public administration as a public service. 
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Pojem a všeobecná charakteristika štátnej služby 

 

prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.  

 

I. Rámcové pojmové východiská 

 

Štátna služba prekonáva v posledných rokoch podstatné zmeny, ktoré nachádzajú svoj 

výraz aj v právnej teórii. Štátna služba ako právny inštitút vzťahujúci sa na právne postavenie 

štátnych zamestnancov bol v predchádzajúcom období spoločenského vývoja z právneho po-

riadku takmer odstránený, opätovnú renesanciu  prežíva tento právny inštitút v nových, de-

mokratických podmienkach po roku 1989. 

Pojem „služba“ je značne všeobecný, abstraktný, so širokým obsahom, umožňujúcim 

viacero možných alternatív jeho chápania. Pojem „služba“ v slovnom spojení „ štátna služba“, 

resp. „verejná služba“ je už o niečo vecnejší, keďže naznačuje s príslušným adjektívom     

pregnantnejší, reálnejší obsah. 

Celkom bežne a tradične sa používa pojem „služba“ na označenie činnosti štátu, pre-

dovšetkým na úseku štátnej správy, verejného poriadku,  bezpečnosti, ale aj na úseku zdra-

votnom, kultúrnom či školskom. Je nepochybné, že adjektívum „štátna“ v predmetnom slov-

nom spojení signalizuje úzku prepojenosť tohto pojmu s organizáciou štátu, s činnosťou štátu  

a štátneho aparátu, s realizáciou štátnej moci. Veľmi zjednodušene povedané, štátna služba 

predstavuje realizáciu určitej činnosti, ktorá je vykonávaná pre štát, resp. z jeho poverenia, ale 

zároveň naznačuje aj spojenie určitého subjektu so štátom. Môže ísť pritom o záležitosť jed-

norazovú, prípadne relatívne trvalú, vykonávanú v zamestnaneckom vzťahu za náhradu alebo 

z titulu funkcie.  

Zdá sa, že samotný termín „služba“ má najmenej dva významy: 1) činnosť, ktorá je 

predmetom služobného záväzku, 2) zväzok s iným subjektom vrátane právneho zväzku. 

 V kontexte verejnej správy sa termín „služba“ používa ako označenie pre: a) úlohu, 

poslanie verejnej správy [verejná správa ako služba verejnosti]; b) predmet, náplň jej činnosti  

[verejná správa poskytuje a zabezpečuje verejné služby]; c) zamestnancov verejnej správy 

a pre ich právne postavenie; d) niektoré úrady alebo úseky verejnej správy.
1
 

Služba v zmysle určitého záväzku voči tomu, komu sa poskytuje (verejnosti, štátu),  

v spojení s týmto označením (verejnosť, štát) vytvára pojmy „verejná služba“ či „štátna služ-

ba“. Ako sme už konštatovali, za verejnú službu považujeme činnosť vykonávanú vo verejnej 

správe vo všetkých jej obsahových zložkách, t. j. v štátnej správe, samospráve i vo verejno-

právnych korporáciách, ako aj okruh osôb vykonávajúcich službu v prospech právnickej oso-

by verejného práva. V porovnaní s uvedeným je štátna služba užší pojem, pretože za štátnu 

službu považujeme „len“ činnosť vykonávajúcu  v štátnej správe, ako aj okruh osôb vykoná-

vajúcich službu „len“ v prospech štátu a vo vzťahu k štátu. 

Pre verejný zákonník je potrebné na jednej strane požadovať jednoduché všeobecné 

pravidlá (určenia), na druhej strane vedie povaha konečnej matérie k nekonečne pokračujú-

cemu určovaniu. Objem zákonov má byť na jednej strane hotovým, uzavretým celkom, na 

druhej strane je neustálou potrebou nových zákonných pravidiel (určení).
2
   

 

II. Rôzne interpretačné prístupy 

 

           V ďalšej časti tohto článku sústredíme pozornosť na podrobnejšie rozpracovanie pojmu 

„štátna služba“ vrátane niektorých širších súvislostí korešpondujúcich s týmto pojmom.   

                                                 
1
 Čebišová, T.: Veřejná služba na prahu 21. století. In Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha : Právnická 

fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 2001, č. 1 – 2. 
2
 Chovancová, J.: Antológia z politickej a právnej filozofie. Bratislava : Eurokódex, 2008, s. 129. 
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           Obdobne, aj v súvislosti s uvedeným, možno uvažovať o chápaní štátnej služby vo via-

cerých významoch. Štátnu službu možno posudzovať: 1) v rovine jej organizačnej stránky,    

t. j. ako súčasť organizačného systému štátu, ako súčasť  štátneho aparátu; 2) z pohľadu urči-

tej činnosti – ide o činnosť štátnych zamestnancov  pri uskutočňovaní funkcií štátu; 3) ako 

okruh osôb – vymedzuje určitý okruh osôb (štátnych zamestnancov) v službách štátu; 4) ako 

právny režim – vyjadruje spôsob usporiadania právnej úpravy štátnych zamestnancov; 5) ako 

právny vzťah – predstavuje právny vzťah štátnych zamestnancov k štátu; 6) ako právny inšti-

tút, t. j. v zmysle súhrnu právnych noriem upravujúcich špecifickú,  homogénnu skupinu spo-

ločenských vzťahov. 

           Ani v právnej teórii sa pojem „štátna služba“ nechápe jednotne, čo súvisí s viacerými 

možnými alternatívami nazerania na tento pojem. 

           Štátnej službe venuje pozornosť predovšetkým veda správneho práva, pričom poukazu-

je na zložitú povahu uvedeného inštitútu, ktorý zahrňuje široký okruh teoretických i praktic-

kých otázok. Štátna služba je nevyhnutnou a dôležitou súčasťou štátnej organizácie spoloč-

nosti, ktorej spoločenská funkcia je podmienená úlohami a funkciami štátu, na ktorých zabez-

pečovaní sa zamestnanci v štátnej službe podieľajú. Štát stanovuje právny režim štátnych za-

mestnancov tak, aby prednostne zabezpečil plnenie štátnych (verejných) záujmov. V usporia-

daní štátnej služby sa však odrážajú vo väčšej či menšej miere aj záujmy zamestnancov. 

Pokiaľ koná niekto určitú činnosť pre štát z jeho poverenia, zjednodušene možno po-

vedať, že je v štátnej službe. Štátna služba môže byť chápaná ako činnosť štátnych zamest-

nancov, spočívajúca v uskutočňovaní funkcií štátu, ako činnosť zamestnancov štátneho apará-

tu  vykonávaná v štátnoslužobnom pomere. „Ako výsledok deľby práce vytvára štátna služba 

subsystém spoločenskej práce a patrí do pracovného práva. Je však tiež súčasťou organizač-

no-právneho systému štátneho aparátu, týmto patrí do systému správneho práva.“
3
 Na kom-

plexný charakter štátnej služby poukazujú aj ďalší autori, zdôrazňujú pritom jej zložitú pova-

hu, prezentujúc, že problémy štátnej služby majú mnohostranný a vo sfére práva interdiscipli-

nárny charakter.
4
  

Niektorí autori poukazujú, že pojem štátna služba sa užíva v dvojakom zmysle slova, 

jednak na označenie činnosti zamestnancov štátneho aparátu, a jednak na označenie právneho 

režimu týchto osôb.
5
 Na rozdiel od všeobecného zamestnaneckého režimu predstavuje štátna 

služba rozdielny a špecifický právny režim v tom, že musí postihnúť práve osobitosti režimu 

svojou povahou služobného.
6
  

V právnom zmysle slova možno štátnu službu definovať ako súhrn právnych noriem, 

ktoré upravujú postavenie zamestnancov štátneho aparátu (štátnych zamestnancov). Tieto 

normy upravujú vznik, priebeh a zánik právnych pomerov v štátnej službe, práva, povinnosti i 

zodpovednosť zamestnancov v štátnej službe, to znamená, že upravujú právny režim štátnym 

zamestnancom.  

Iní autori týmto pojmom označujú právny vzťah k určitej zložke štátneho aparátu.
7
  

Ďalší autori používajú pojem štátna služba na označenie právnych pomerov zamestnancov 

pôsobiacich v štátnej správe, či v ďalších inštitúciách štátu, príp. uvádzajú, že tento pojem 

                                                 
3
 Čebišová, T.: Socialistická státní služba. In Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha : Právnickáfakulta 

Univerzity Karlovej v Prahe, 1981, s. 41. 
4
 Lukeš, Z.: Československé socialistické správní právo. Obecná část. In: Studie a informace, vol. 11. Praha : 

Ústav státní správy, 1977, s. 236. 
5
 Tamtiež, s. 111. 

6
 Krejčí, V.: Slovník veřejného práva československého. Svazek 5. Zaměstnanci veřejní. Brno : Rovnost, 1948. s. 

592 a nasl. 
7
 Kalenská, M.: Zaměstnanecké vztahy pracovníků státního aparátu. In Socialistická zákonnost, č. 7, 1975, s. 

386. 
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môže znamenať i okruh osôb alebo ich činnosť. Štátna služba je pojem slúžiaci na označenie 

právneho režimu osôb „v službách“ štátu – tzv. štátnych zamestnancov.
8
   

M. Veselá v súvislosti s vymedzením štátnej služby konštatuje: „Štátna služba je po-

jem slúžiaci na označenie právnych, štátnoslužobných pomerov zamestnancov pôsobiacich    

v v štátnej správe. Štátna služba môže tiež predstavovať okruh týchto osôb (zamestnancov), 

resp. ich činnosť.“
9
 

K. Nový charakterizuje štátnu službu ako „právny režim osôb pôsobiacich v štátnom 

aparáte, s tým, že inštitút štátnej služby zahŕňa široký komplex spoločenských vzťahov, ktoré 

sú upravené predpismi rôznych odvetví.“
10

  

Štátnu službu je možné charakterizovať ako súhrn právnych noriem, ktoré upravujú 

postavenie pracovníkov štátneho aparátu.
11

 

Pojmovému vymedzeniu štátnej služby a vzťahom v tejto súvislosti vznikajúcim venu-

je pozornosť tiež staršia ruská právna teória. J. A. Tichomirov považuje štátnu službu za urči-

tú formu pracovných vzťahov v spoločnosti, zároveň však poukazuje na interdisciplinárny 

charakter tohto inštitútu.
12

 Štátna služba, to je činnosť zamestnancov aparátu štátnych orgá-

nov,
13

 štátna služba predstavuje činnosť štátnych zamestnancov.
14

 Časť právnej úpravy pra-

covných vzťahov zamestnancov štátneho aparátu je spravidla v súlade s normami pracovného 

zákonodarstva, časť právnej úpravy vyplývajúca z charakteru práce a služobnej činnosti je 

upravená predovšetkým normami správneho práva, prípadne iných právnych odvetví.
15

  

Inštitút štátnej služby je predmetom pozornosti ruskej vedy správneho práva, najmä 

v súvislosti s prijatím federálneho  zákona o zásadách štátnej služby Ruskej federácie v roku 

1995 a zákonov reglementujúcich štátnu službu v jednotlivých republikách. 

J. N. Starilov uvádza, že štátna služba je závažným sociálnoprávnym javom, môže byť 

skúmaná z rôznych hľadísk: politického, sociálneho, organizačného, psychologického, etické-

ho, sociologického, a prirodzene, aj právneho. 

V právnom vyjadrení štátna služba predstavuje komplexný právny inštitút, ktorý zahŕ-

ňa normy rôznych odvetví (ústavného, správneho, pracovného a iných). Inštitút štátnej služby 

vytvárajú právne normy upravujúce charakterom a významom početné a rozmanité štátno-

služobné vzťahy. Normy regulujúce štátnoslužobné vzťahy sa medzi sebou vzájomne spájajú 

a vo svojom súhrne vytvárajú inštitút štátnej služby. Inštitút štátnej služby tak tvoria právne 

normy, ktoré upravujú: vznik štátnoslužobného vzťahu, princípy služby, práva a povinnosti 

štátneho zamestnanca, zrušenie štátnoslužobného vzťahu. 

Moderný právny inštitút štátnej služby je súhrn právnych noriem, ktoré regulujú vzťa-

hy vytvárané v priebehu organizácie samotného systému štátnej služby, štatút štátnych za-

mestnancov, t. j. právnu úpravu postavenia štátnych zamestnancov v ich pracovných vzťa-

hoch, ako aj mechanizmus plnenia úloh v štátnej službe. Ďalej konštatuje, že pod právnu regu-

láciu štátnej služby prináležia tri veľké oblasti v systéme štátnoslužobných vzťahov: 1) for-

                                                 
8
 Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. Praha : C. H. Beck, 1998, s. 257 (autorka kapitoly Čebišová 

T.). 
9
 Veselá, M.: Státní služba. In Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Brno : Masarykova Univerzita, 1997, s. 20 

a nasl. 
10

 Nový, K.: Služební poměr příslušníků policie. Praha : Linde, 1999, s. 79. 
11

 Kálenská, M.: Pracovněprávní vztahy pracovníků státního aparátu. In Socialistická zákonnost, č.  7, 1975, s. 

385 a nasl. 
12

 Tichomirov, J. A.: Služaščij sovetskovo gosudarstvennovo aparata. Moskva : Juridičeskaja literatura, 1970, s. 

60. 
13

 Kunik, A., Jazev, N.: Sovetskove pravo. In Juridičeskaja literatura, 1978, s. 47. 
14

 Manochin, V. M.: The legal regulation of Soviet State Service. In Gosudarsto i pravo, č. 1, 1968, s. 35. 
15

 Kolektív autorov: Vědecké základy státní správy. Praha : Academia, 1974, s. 311. 
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movanie a organizácia systému štátnej služby; 2) právna úprava postavenia štátneho zamest-

nanca [jeho  štatút]; 3) mechanizmus výkonu štátnej služby.
16

 

Právne prostriedky používané v oblasti právnej úpravy štátnej služby, majú napriek 

svojej komplexnosti jednotné regulatívne základy. Všetky fungujú v osobitnom, špecifickom 

prostredí, typickom pre právny  režim štátnej služby. V tomto špecifickom  právnom prostredí 

systému štátnej služby sa uplatňujú  aj osobitné prostriedky a spôsoby  právnej regulácie: po-

volenie, zákaz, povinnosť, podriadenosť, kontrola, dôvera štátu, lojalita a pod. 

V systéme noriem regulujúcich štátnu službu sa rozlišujú normy hmotnoprávne a pro-

cesnoprávne. Hmotnoprávne normy v inštitúte  štátnej služby zakotvujú zásadné črty (znaky) 

tohto inštitútu. Patria sem: princípy štátnej služby, pojem štátneho zamestnanca, jeho práva 

a povinnosti, právne obmedzenia, lehoty, záruky a kompenzácie, atestácie, disciplinárna zod-

povednosť atď. Procesnoprávne normy upravujú vzťahy, ktoré smerujú k splneniu záväzkov 

(práv a povinností) obsiahnutých v hmotnoprávnych ustanoveniach. V inštitúte štátnej služby 

nachádzame špecifické procesné ustanovenia  ohľadne postupu vo veci prijatia do zamestna-

neckého vzťahu v štátnej službe, disciplinárneho konania, skončenia zamestnaneckého vzťahu 

v štátnej službe a pod.
17

 

           Štátna služba zahrňuje množstvo rôznorodých riadiacich, organizačných a iných vzťa-

hov a spojení, ktoré si vyžadujú právnu reguláciu v podobe rôznych právnych foriem pro-

stredníctvom štátno-služobných noriem. Normy štátnej služby  majú aj osobitné črty  adminis-

tratívnoprávneho regulovania, keďže regulujú spoločenské vzťahy, ktoré vylučujú právnu 

rovnosť subjektov týchto vzťahov.
18

 

            V právnej regulácii organizácie a fungovania štátnej služby prevládajú normy verejné-

ho práva, predovšetkým normy správneho a ústavného práva,  pričom sa uplatňuje špecifická 

metóda centralizačnej, mocenskej regulácie.                 

           Štátna služba ako právny inštitút predstavuje súhrn právnych noriem, ktoré upravujú  

vzájomne úzko súvisiace vzťahy vznikajúce v rámci organizácie štátnej služby, ako aj vzťahy, 

ktoré  upravujú  postavenie štátnych zamestnancov. 

            Štátna služba má dve stránky, a to organizačnú a právnu. V tejto súvislosti je štátna 

služba charakterizovaná ako organizačno-právny inštitút, ktorý má svoje organizačné formy 

a je upravený právnymi normami. V tomto zmysle (organizačno-právnom) inštitút štátnej 

služby zahrňuje normy, regulujúce organizáciu štátnej služby (táto nadväzuje na organizáciu 

štátneho aparátu) a normy, upravujúce právny režim štátnych zamestnancov.  

             Aj vzhľadom na uvedené je zrejmá istá zložitosť a náročnosť pri vymedzení pojmu 

štátna služba. Nerobíme si nárok na najvýstižnejšiu charakteristiku pojmu štátna služba, avšak 

vzhľadom na zamerania tohto príspevku, ako aj z praktických dôvodov, sa používaniu uvede-

ného pojmu nevyhneme. Budeme ním rozumieť, aj v súlade s  uvedeným,  jednak organizáciu 

štátnej služby, a jednak  právny režim  štátneho zamestnanca, ktorý sa podieľa na plnení úloh 

štátu prostredníctvom štátnozamestnaneckého vzťahu (služobného pomeru). 

 

III. K pojmu „štátny zamestnanec“ 

 

S pojmom „štátna služba“ bezprostredne korešponduje pojem „štátny zamestnanec“.  

Týmto pojmom sa rozumie fyzická osoba v štátnozamestnaneckom vzťahu k štátu, vykonáva-

júca podľa príslušného zákona štátnu službu v služobnom úrade. Štátni zamestnanci konajú 

činnosť vo verejnom (štátnom) záujme, v rozsahu svojej právomoci a kompetencie sú repre-

zentantmi štátu, môžu vystupovať a konať menom štátu, bezprostredne participujú na štátnej 

                                                 
16

 Starilov, J. N.: Inštitút štátnej služby: obsah a štruktúra. In Gosudarstvo i pravo, 1996, s. 14. 
17

 Tamtiež, s. 14 a nasl. 
18

 Tamtiež, s. 14 a nasl. 
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moci, sú vybavení osobitnými právami a povinnosťami, v niektorej povinnosti zotrvávajú aj 

po skončení štátnozamestnaneckého pomeru.  

V tejto súvislosti je  aktuálny aj pojem „právny status“ štátneho zamestnanca. Je však 

potrebné konštatovať, že vymedzenie pojmu „právny status“ vo vzťahu k štátnemu zamest-

nancovi je v právnej teórii sprevádzaný určitou názorovou rôznorodosťou. Aj preto sa v na-

sledujúcom budeme uvedeným pojmom podrobnejšie zaoberať. 

Ako sme už naznačili, hoci v inej súvislosti, J. Prusák chápe pod pojmom „právny sta-

tus právne pomery pracovníkov verejnej (štátnej) správy, prípadne aj iných orgánov (sud-

cov)“.
19

 

Právny status predstavuje „vymedzenie určitého okruhu subjektívnych práv a povin-

ností“, uvádza P. Hungr.
20

 

Pod pojmom právny status rozumie E. Bárány „súbor práv a povinností subjektov prá-

va“.
21

 

              V súvislosti s právnym statusom štátneho zamestnanca  poukazuje I. Lenský na to, že 

„štátny zamestnanec je vykonávateľ štátnej služby. Poskytuje tzv. univerzálne služby, ktoré 

umožňujú prístup všetkých občanov k bohatstvu a zabezpečeniu zo strany štátu“.
22

                  

             „Verejnoprávny status by mal vyjadrovať tie právne vzťahy, ktoré spájajú občana 

s možnosťou vstupu do verejnej správy. Je to súhrn subjektívnych oprávnení občanov zahrnu-

tých v právnom poriadku, umožňujúcich zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo ale-

bo prostredníctvom zástupcov. Neznamená automaticky, že ustanovenia, ktoré tento vstup 

umožňujú, sú pre občana záväzné,“ konštatuje  M. Řehuřek.
23

 

„Súkromnoprávny status jednotlivca vychádza zo štruktúry súkromného práva. Je tvo-

rený judikatúrou súdov, vzniká a je podmienený objektívnym právom. Zahŕňa v sebe rovné 

postavenie subjektov. Vzniká na základe súkromnej vôle jednotlivca a obsahuje súkromné 

záujmy, do ktorých štát nezasahuje, ale ich chráni. Súkromnoprávny status jednotlivca ov-

plyvňuje zásada súkromnej autonómie, uznanie ľudskej bytosti vôbec. Platí tu zásada dispozi-

tívnosti, kde si môžu účastníci svoje vzťahy upraviť tak, ako sa dohodnú, môžu sa od zákona 

odchýliť,“ uvádza J. Mazák.
24

 

M. Kálenská v odborných prácach zameraných na právne postavenie verejných (štát-

nych) zamestnancov používa označenie „štatút“. Tento pojem smeruje „na označenie skutoč-

nosti, či sú pracovné pomery určitých profesií upravené tými istými alebo rozdielnymi norma-

tívnymi aktmi“. V tomto zmysle sa spravidla zisťuje, či pracovné pomery určitých kategórií 

pracovníkov majú ten istý alebo rozdielny štatút. V pracovnoprávnej teórii sa pojem štatút 

stotožňuje s komplexom právnych pravidiel upravujúcich pracovný pomer v zásade zvonka. 

Ide o súhrn noriem vzťahujúcich svoju pôsobnosť na určitý druh právnych vzťahov.“ Autorka 

uzatvára charakteristiku pojmu štatút tak, že ho chápe ako „právnu úpravu postavenia pracov-

níka v pracovnom vzťahu, t. j. v ponímaní právno-technickom.“
25

  

Z uvedeného prehľadu názorov vymedzenia právneho statusu možno konštatovať, že 

prevláda chápanie tohto pojmu v zmysle súhrnu práv a povinností. Súhlasíme s takto prezen-

tovanými názormi s tým, že v prípade právneho statusu štátnych zamestnancov ide o súhrn 

práv a povinností, ktoré vyplývajú zo štátnozamestnaneckého vzťahu, z právnych noriem re-

gulujúcich tento pracovný vzťah a tým vytvárajú štatút štátneho zamestnanca. 
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 Prusák,  J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 1995, s. 75. 
20

 Harvánek, J.  a kol.: Právní teorie. Brno : Iuridica Brunensia, 1995, s. 17 (autor kapitoly: Hungr, P). 
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 Bárány, E.: Ľudské práva a právny status. In Právny obzor, č.  2, 2002, s. 181. 
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 Harvánek, J.  a kol.: Právní teorie. Brno : Iuridica Brunensis, 1995, s. 183. 
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 Tamtiež, s. 181. 
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 Tamtiež, s. 182. 
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J. N. Starilov uvádza: štátni zamestnanci, ako subjekty verejnoprávnych vzťahov, ma-

jú osobitný štatút, t. j. majú možnosť použiť mocensko-riadiace oprávnenia, realizujú špeci-

fické práva a povinnosti vyplývajúce z kompetencie štátu (štátneho aparátu), štátni zamest-

nanci sú predstaviteľmi štátu, so štátom sú v pevnom vzťahu. Štátni zamestnanci sú predstavi-

teľmi verejného práva.
26

 Osobitný verejnoprávny štatút štátnych zamestnancov v štátnej služ-

be súvisí s tým, že štátni zamestnanci majú osobitné, špeciálne práva i povinnosti, zákazy 

i obmedzenia , ale aj  kompenzácie či preferencie.   

Štátni zamestnanci, ako kategória zamestnancov „v službách štátu“, sa diferencujú z 

viacerých hľadísk. Za jedno z najvýznamnejších diferenciačných kritérií sa považuje ich čle-

nenie z pohľadu právomoci a charakteru orgánu, v ktorom pôsobia. Z tohto pohľadu sú to: 1) 

zamestnanci v štátnych a správnych orgánoch, od ktorých funkčného miesta je odvodené ich 

oprávnenie pôsobiť navonok [riadiť, rozhodovať, kontrolovať], právo im prepožičiava opráv-

nenie vystupovať menom štátu a dodáva ich úkonom kvalitu správnych aktov požívajúcich 

osobitnú autoritu a ochranu; 2) zamestnanci v štátnych zariadeniach [napr. učitelia, lekári], 

ktorých činnosť prevažne spočíva vo výkone služieb, ale tiež majú určité oprávnenia voči 

občanom [napr. potvrdenie o pracovnej neschopnosti, osvedčenie o zložení skúšok a pod.]; 3) 

zamestnanci v štátnych alebo správnych orgánoch alebo štátnych zariadeniach vykonávajúci 

na rozdiel od predchádzajúcich skupín práce, resp. služby, bez priamych právnych účinkov 

[napr. pisárky, účtovníčky a pod.].
27

 

Iní autori klasifikujú zamestnancov štátneho aparátu podľa právnej povahy ich úko-

nov, ktorá je výrazom podielu na realizácii štátnomocenských oprávnení. Rozlišujú sa: 1) 

zamestnanci, ktorí môžu vydávať právne akty, t. j. disponujú právomocou; 2) zamestnanci, 

ktorí môžu vydávať záväzné pokyny svojim podriadeným, môžu rozhodovať v rámci inter-

ných vzťahov a nedisponujú právomocou; 3) ostatní zamestnanci, ktorí vykonávajú im zvere-

né práce a ich úkony nemajú samy osebe bezprostrednú právnu relevanciu.
28

 

V tejto súvislosti nie je bez zaujímavosti uviesť klasifikáciu zamestnancov štátneho 

aparátu, tak ako ju predpokladala poľská právna teória v druhej polovici sedemdesiatych ro-

kov, s perspektívou na obdobie začiatku 21. storočia. Ide o nasledujúcu kategorizáciu: 1) ria-

diaci personál, t. j. vedúci monokratických orgánov a členovia kolegiálnych útvarov, 2) špe-

cialisti rôznych odborov, t. j. experti, poradcovia, 3) kompetentní referenti pre spracovanie 

materiálov, 4) zamestnanci obsluhujúci technické zariadenia, t. j. programátori, operátori 

a pod.
29

 

Štátny zamestnanec je na výkon štátnej služby zaradený v služobnom úrade v prísluš-

nom odbore štátnej služby. Plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozames-

tnaneckého vzťahu, zabezpečuje osobný úrad, ako osobný útvar služobného úradu. Riadenie 

štátnej služby v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečoval v rokoch 2002-2006 Úrad 

pre štátnu službu Slovenskej republiky, ktorý bol ústredným orgánom štátnej správy. Štátna 

služba v zmysle našej právnej úpravy sa vykonáva: a) v prípravnej štátnej službe; b) v stálej 

štátnej službe; c) v dočasnej štátnej službe. 

Plnenie úloh v štátnej službe realizujú štátni zamestnanci prostredníctvom štátno-

zamestnaneckých vzťahov. Štátnozamestnanecké vzťahy sú koncipované ako verejnoprávne 

vzťahy. Charakteristické črty, v ktorých sa prejavuje verejnoprávna povaha štátnozamestna-

neckých vzťahov, vyplývajú zo samotnej podstaty týchto vzťahov ako právnych pomerov, 

v ktorých štátni zamestnanci realizujú výkon štátnej služby, t. j. bezprostredne sa podieľajú na 

                                                 
26

 Starilov, J. N.: cit. dielo, s. 17 a nasl. 
27

 Kálenská, M.: K právnímu postavení státních zaměstnanců. In Právny obzor, č. 2, 1994, s. 166. 
28

 Manochin, V. M. (In: Čebišová, T.: Socialistická státní služba. In Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha 

: Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 1981, s. 54. 
29

 Rybicki, Z. a kol.: Administracja 1999.  Warsava : Wiedza powszechna, 1974, s. 57 (In: Čebišová, T.: cit. 

dielo, s. 55). 
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výkone štátnej moci, na realizácii funkcií štátu. Osobitostiam plnenia úloh musí zodpovedať 

aj osobitná povaha týchto vzťahov, verejnoprávna povaha štátnozamestnaneckých vzťahov je 

v priamej korelácii s povahou plnenia úloh vykonávaných predmetných právnych vzťahov. 

Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že štátna služba je jedným z výz-

namných inštitútov správneho práva ako právneho odvetvia, ktorá zahrňuje široký okruh teo-

retických i praktických otázok. Štátna služba tvorí určitý systém spoločenských vzťahov, pod-

statná časť z nich je svojou povahou, účelom a usporiadaním pevne zakotvená v organizácii 

štátneho aparátu, kde okrem iného najrozsiahlejšou súčasťou je organizácia štátnej správy. 

 

IV. Záver 

 

Pojem „štátna služba“ sa v právnej teórii nechápe jednotne. Štátnej službe venuje po-

zornosť predovšetkým veda správneho práva, pričom poukazuje na zložitú a  komplexnú  po-

vahu  uvedeného inštitútu,  ktorý zahrňuje široký okruh teoretických i praktických otázok. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že pokiaľ niekto koná určitú činnosť pre 

štát, z poverenia štátu, je v štátnej službe. Štátna služba  môže byť tiež chápaná ako činnosť 

štátnych zamestnancov (zamestnancov štátneho aparátu) spočívajúca v uskutočňovaní funkcií 

štátu a vykonávaná v štátnozamestnaneckom pomere. 

Pojem „štátna služba“ sa tiež používa na označenie právneho režimu zamestnancov 

štátneho aparátu. Štátnu službu je možné charakterizovať aj ako súhrn právnych noriem, ktoré 

upravujú postavenie štátneho aparátu. Štátna služba môže tiež predstavovať okruh  osôb, resp. 

činnosť osôb pôsobiacich v štátnom aparáte.  

Ako výsledok deľby práce vytvára štátna služba podsystém spoločenskej práce a patrí 

z tohto pohľadu do pracovného práva. Štátna služba je však tiež súčasťou organizačno-

právneho systému štátneho aparátu, týmto patrí do systému správneho práva. Na komplexný 

charakter štátnej služby poukazujú viacerí autori, zdôrazňujú jej zložitú povahu, poukazujúc, 

že problémy štátnej služby majú mnohostranný a vo sfére práva interdisciplinárny charakter. 

Štátna služba zahŕňa široký okruh riadiacich, organizačných a iných vzťahov, ktoré si 

vyžadujú právnu reguláciu v podobe noriem viacerých právnych odvetví. V tomto zmysle 

možno  hovoriť o interdisciplinárnej povahe štátnej služby. 

Štátna služba má dve stránky, a to organizačnú a právnu, štátna služba je organizačno-

právny inštitút, ktorý má svoje organizačné formy a je upravený právnymi normami. V tomto 

zmysle inštitút štátnej služby zahrňuje normy regulujúce organizáciu štátnej služby a normy 

upravujúce právny režim štátnych zamestnancov. 

Štátna služba je nevyhnutnou a dôležitou súčasťou štátnej organizácie spoločnosti, 

spoločenská funkcia štátnej služby je determinovaná úlohami a funkciami štátu, na ktorých 

zabezpečovaní sa štátni zamestnanci v štátnej službe podieľajú. Štátna služba je jav historic-

ký, sociálny i právny a má silný politický i mocenský aspekt.  

V demokratickom štáte vrátane našej právnej úpravy je štátna služba budovaná spra-

vidla na princípoch profesionality, politickej nezávislosti, efektivity, pružnosti, nestrannosti 

a etiky, je založená na demokratických hodnotách, a to jednak vo svojom vnútornom usporia-

daní, tak aj v celej svojej činnosti. Stav štátnej služby je odrazom spoločnosti, je jedným 

z ukazovateľov politických pomerov v štáte.  

Štátna služba má komplexný, mnohostranný charakter, štátna služba má interdiscipli-

nárnu povahu. Inštitút štátnej služby zahrňuje celý komplex spoločenských vzťahov, ktoré sú 

upravované (regulované) normami viacerých (niekoľkých) právnych odvetví. 

Bazálne princípy štátnej služby akcentujú aj rôzne dokumenty z prostredia Európskej 

únie, prípadne Rady Európy (napr. odporúčanie Výboru ministrov 2000-6-E) – v ich znení ide 

predovšetkým o jej neutralitu, apolitickosť, službu občanovi, legislatívnu heterogénnosť, zvy-
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šovanie prestíže a kvalifikovanosti štátnych zamestnancov, zlepšovanie efektívnosti jej výko-

nu a pod.
30
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Summary 
 

 The author deals within the processed paper with the issue of the state service from the 

legislation view in the Slovak republic. The article is especially focused on the legal wording 
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per are several de lege lata and de lege ferenda considerations.  
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Osobitosti právneho postavenia a výkonu práce inšpektora práce 

 

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

I. Úvod 
 

 S účinnosťou od 1. januára 2012 bol zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení 

neskorších predpisov doplnený a zmenený súčasne dvoma právnymi predpismi, a to zákonom 

č. 469/2011 Z. z. (tzv. veľká novela) a zákonom č. 512/2011 Z. z. (tzv. malá novela). Pred-

metné novely zákona o inšpekcii práce nadviazali na viaceré zmeny zrealizované v oblasti 

pracovného zákonodarstva v roku 2011, medzi ktoré patrila aj novela zákona č. 311/2001 Z. 

z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov – zákona č. 257/2011 Z. z. (tzv. veľká nove-

la účinná od 1. septembra 2011). Zákon o inšpekcii práce bol v priebehu cca 6 rokov svojej 

existencie (účinnosť nadobudol dňa 1. júla 2006) spolu 12-krát novelizovaný, tzn. v priemere 

každých 183 dní. Predmetom zákona o inšpekcii práce (ďalej len ako „ZoIP“) je úprava práv-

neho postavenia inšpekcie práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov 

pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, rovnako vymedzenie pôsobnosti 

orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, resp. ich pôsobnosti pri výkone dohľadu 

podľa osobitného predpisu (napr. zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 

výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov), ako aj ustanovenie práv 

a povinností inšpektora práce a povinností fyzickej a právnickej osoby (napr. podľa § 16 ods. 

1 ZoIP je zamestnávateľ povinný inšpektorovi práce umožniť voľný vstup do priestorov a na 

pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce). 

 Z predmetu ZoIP je zrejmé, že sa vzťahuje na ochranu zamestnancov pri „práci“,        

v skutočnosti však nejde o „akúkoľvek prácu“, ale výlučne „závislú prácu“. Výkon „práce“ 

ma z hľadiska právneho poriadku Slovenskej republiky (už na ústavnoprávnej úrovni)
1
 duálnu 

štruktúru – v pracovnoprávnych a obdobných pracovných (právnych) vzťahoch sa vykonáva 

„závislá práca“ (ktorá má svoju sekundárnu duálnu štruktúru vyjadrenú v podnikateľskej, 

resp. nepodnikateľskej, sfére), v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch (na zá-

klade a za podmienok ustanovených napr. zmluvou o dielo, príkaznou zmluvou a pod.) do-

chádza k realizácii „práce“, ktorá 1) nespĺňa znaky závislej práce, 2) nevzťahuje sa na ňu pra-

covné zákonodarstvo (vrátane ZoIP). Vzhľadom na uvedené odporúčame, aby zo znenia ZoIP 

bolo v budúcnosti expressis verbis zrejmé (s osobitným zreteľom na formuláciu predmetu 

zákona), na ktorý druh práce sa zákon vzťahuje (tzv. pozitívne vymedzenie) a nevzťahuje 

(tzv. negatívne vymedzenie).
2
  

 ZoIP systematicky nadväzuje na zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (aj v tomto prípade má zákonodarca na zreteli 

„závislú prácu“, a nie „akúkoľvek prácu“). Obmedzenie pôsobnosti oboch právnych predpi-

sov výhradne na sféru pracovnoprávnych vzťahov a obdobných pracovných (právnych) vzťa-

hov znamená, že ak zamestnávateľ tlakom „donúti“ zamestnanca k zmene právneho vzťahu 

z pôvodného pracovnoprávneho na niektorý zo súkromnoprávnych, zamestnávateľ sa „zbaví“ 

povinností, ktoré sú ustanovené zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ZoIP. 

Takáto „výhoda“ neraz „motivuje“ zamestnávateľa k tomu, aby sa zo zamestnanca „nedobro-

voľne“ stal živnostník (hovoríme o tzv. „nútenej živnosti“) – druh a charakter vykonávanej 

závislej práce sa síce nezmení, dôjde však k zmene právneho vzťahu, a teda viac nepôjde o 

„závislú prácu“, ale iba „prácu“ (tu je problémom najmä neefektívne ustanovenie § 1 ods. 2-3 

                                                 
1
 Porovnaj napr. s článkom 35 Ústavy Slovenskej republiky. 

2
 Tieto skutočnosti sú síce odvoditeľné z rozsahu inšpekcie práce (§ 2 ZoIP), ale nie z predmetu zákona (§ 1 

ZoIP). 
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Zákonníka práce).
3
 Ak zohľadníme pravdepodobný počet „nútených živností“ v Slovenskej 

republike (podľa odhadov Štatistického úradu Slovenskej republiky to bolo v roku 2010 cca 

500 000), ide o závažný problém. Jeho riešenie spočíva v zásade v troch možnostiach, po pr-

vé, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ZoIP budú zmenené z hľadiska ich vec-

nej pôsobnosti a budú sa uplatňovať aj v oblasti súkromného práva (tu by išlo o podstatné 

narušenie bazálnych súkromnoprávnych slobôd a občianske právo, resp. obchodné právo, by 

sa pri niektorých svojich zmluvných typoch mohlo dostať na „hranicu“ zmiešaného právneho 

odvetvia – toto riešenie skôr neodporúčame), po druhé, vybrané zmluvné typy obchodného 

práva a občianskeho práva (napr. zmluva o dielo, príkazná zmluva, mandátna zmluva) budú 

„pasívne“ zosúladené (najmä z hmotnoprávneho hľadiska) aspoň s niektorými systematický-

mi princípmi uvedených právnych predpisov (toto riešenie skôr odporúčame), po tretie, status 

quo sa nezmení, t. j. „živnostníci“ v „nútených živnostiach“ budú naďalej vykonávať „prácu“ 

(ktorá inak spĺňa znaky „závislej práce) bez príslušnej ochrany a tento stav 1) sa za problém 

nebude považovať, 2) bude označovaný ako neetický, prípadne v rozpore s dobrými mravmi 

(avšak vykonateľnosť práva ostane „pošliapaná“ – toto riešenie absolútne neodporúčame).  

 Nútené živnosti patria k problémom, s ktorými sa pracovné zákonodarstvo pokúša 

vyrovnať už dlhší čas (na legislatívnej úrovni minimálne od roku 2007). „Tlak“ zamestnáva-

teľa na zamestnanca, aby sa na základe vzájomnej „dohody“ zmenil pracovnoprávnych vzťah 

na niektorý z právnych vzťahov súkromného práva (tzn. obchodnoprávny alebo občiansko-

právny), musí eliminovať predovšetkým efektívna právna úprava (§ 1 ods. 2 – 3 Zákonníka 

práce).
4
  

 

II. Inšpektor práce (predpoklady výkonu práce) 

 

Inšpektor práce je de iure štátny zamestnanec (tzn. ide o výkon závislej práce, ktorá je 

upravená zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších prepisov) vykonáva-

júci štátnu službu v inšpektoráte práce, ak po absolvovaní špecializovanej teoretickej a prak-

tickej odbornej prípravy získal osobitné kvalifikačné predpoklady úspešným vykonaním od-

bornej skúšky. Odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za 

inšpektora práce, trvá jeden rok, pričom obsah odbornej prípravy určuje Národný inšpektorát 

práce (pre porovnanie rozsah odbornej prípravy v „obdobných“ povolaniach
5
 je bez výnimky 

dlhší, a to v prípade odbornej justičnej skúšky vyššieho súdneho úradníka najmenej 3 roky,
6
 

právneho čakateľa prokuratúry najmenej 2 roky a najviac 3 roky,
7
 prípadne advokátskej skúš-

ky advokátskeho koncipienta najmenej 3 roky).
8
 Domnievame sa, že zvýšenie prestíže povo-

lania inšpektora práce je podmienené nielen zvýšením odborných a osobnostných nárokov na 

uchádzača, ale tiež v zmenách v systéme osobného ohodnotenia a sociálnych benefitov, ktoré 

sú na rozdiel od iných profesií (napr. sudcovia) značne „chudobné“.  

Základným účelom odbornej skúšky inšpektora práce je dôveryhodne overiť odborné 

vedomosti uchádzača, či pozná a je schopný uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy 

potrebné na výkon inšpekcie práce. Súčasťou odbornej skúšky je aj hodnotenie praktickej 

                                                 
3
 Porovnaj napr. Kuril, M.: Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho zdokonaľovania. 

In Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava : VŠEMvs, no. 2, vol. 7, 2011, s. 72 nasl. alebo Kuril, M.: 

Stručné zamyslenie nad niektorými oblasťami pripravovanej novely Zákonníka práce a súvisiacimi právnymi 

predpismi. In Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : PraF UK, 2011, s. 28. 
4
 Porovnaj Záhorčáková, J.: Novela Zákonníka práce (júl 2011) – niekoľko analytických poznámok v širších 

súvislostiach. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 

Fakulta práva, s. 109 a nasl.  
5
 Inšpektor práce plní de facto úlohu „prokurátora pracovného práva“. 

6
 Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov. 

7
 Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. 

8
 Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. 
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prípravy, ktoré vykoná hlavný inšpektor práce nadriadený uchádzačovi. Odborná skúška, kto-

rá pozostáva z písomnej časti a ústnej časti, sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobná 

komisia sa skladá z nepárneho počtu členov, z ktorých najmenej dvaja sú inšpektormi práce   

s odbornou praxou inšpektora práce viac ako päť rokov. Skúšobná komisia sa uznáša o vý-

sledku odbornej skúšky väčšinou hlasov všetkých jej členov. Uznesenie skúšobnej komisie, 

ktoré sa vyhotoví písomne, znie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ (tu je na mieste poukázať na 

skutočnosť, že skúšobná komisia nie je povinná odôvodniť hodnotenie „nevyhovel“, domnie-

vame sa, že ZoIP by mal potvrdiť aj právo uchádzača nahliadnuť do vyhodnotenia písomnej 

časti, prípadne zaviesť „anonymnú“ formu písomnej skúšky, kedy by pri vyhodnotení skú-

šobná komisia nepoznala meno a priezvisko uchádzača, ale napríklad iba jeho číselný kód – 

ide o opatrenia, ktoré objektivizujú celý skúšobný proces, robia ho nesporne transparentnej-

ším, zároveň obmedzujú možnosti korupčného správania sa členov skúšobnej komisie).  

Účasť členov skúšobnej komisie na činnosti skúšobnej komisie sa považuje za úkon 

práce vo všeobecnom záujme (tzn. prekážku v práci na strane zamestnanca), pri ktorom patrí 

zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume priemerného mesačného zárobku 

a pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. Výsledok odbornej skúšky je Národný inšpek-

torát práce povinný písomne oznámiť uchádzačovi najneskôr do piatich kalendárnych dní od 

konania odbornej skúšky (lehota piatich kalendárnych dní je pomerne dlhá, najmä ak na úrov-

ni praxe zohľadníme priemerný počet uchádzačov k počtu členov skúšobnej komisie, rovnako 

otázne je, prečo ide o „kalendárne dni“, a nie „pracovné dni“
9
 – známe sú prípady, kedy v 

„časovej tiesni“ skúšobná komisia pracovala s príslušným platovým zvýhodnením cez víken-

dy alebo sviatky).     

O úspešne vykonanej odbornej skúške Národný inšpektorát práce vydáva uchádzačovi 

osvedčenie. Ak uchádzač nevyhovel požiadavkám odbornej skúšky, má právo opakovať od-

bornú skúšku, avšak odbornú skúšku je možné opakovať iba raz. Opakovanie odbornej skúš-

ky zabezpečuje Národný inšpektorát práce na základe písomnej žiadosti neúspešného uchá-

dzača. Žiadosť o opakovanie odbornej skúšky musí byť Národnému inšpektorátu práce doru-

čená v písomnej forme najneskôr do siedmich kalendárnych dní od doručenia oznámenia o 

výsledku odbornej skúšky. Termín opakovanej odbornej skúšky určuje ZoIP spôsobom, že 

táto skúška sa musí uskutočniť najskôr štyri týždne a najneskôr šesť týždňov po neúspešne 

vykonanej odbornej skúške. V prípade, ak uchádzač absolvoval odbornú skúšku alebo oprav-

nú odbornú skúšku s hodnotením „prospel“, inšpektora práce (na návrh hlavného inšpektora 

práce) vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ. Inšpektorovi práce nemožno ukladať úlohy, 

ktoré prekážajú plneniu povinností vyplývajúcich z výkonu inšpekcie práce a ovplyvňujú jeho 

nezávislosť a nestrannosť. Inšpektor práce má v súvislosti s výkonom inšpekcie práce posta-

venie verejného činiteľa.
10

 

Pri výkone inšpekcie práce je inšpektor práce povinný preukázať sa preukazom in-

špektora práce. Pojem „preukázať sa“, sme toho názoru, je potrebné vykladať spôsobom „nie 

na vyzvanie zo strany iného, t. j. povinného subjektu podľa ZoIP“, ale ako „samostatne a na 

základe vlastnej aktivity inšpektora práce“. Rovnako platí, že preukázanie sa nemá vykonať 

„kedykoľvek pri výkone inšpekcie práce na základe subjektívneho rozhodnutia inšpektora 

                                                 
9
 Hoci v skutočnosti ide o lehotu, ktorej posledný deň, ak ide napr. o deň pracovného pokoja, sa posúva na naj-

bližší pracovný deň. 
10

 Právny status verejného činiteľa pri výkone inšpekcie práce zabezpečuje (okrem iného) zvýšenú mieru ochra-

ny inšpektorov práce na pracoviskách zamestnávateľov, na druhej strane by bolo možné v budúcnosti uvažovať 

aj o dôslednejšom zavedení (v súčasnosti ide o všeobecné ustanovenia § 326 – 327a zákona č. 300/2005 Z. z. 

Trestného zákona v znení neskorších predpisov – „Trestné činy verejných činiteľov“) trestnoprávnej zodpoved-

nosti inšpektorov práce v situácii, ak porušia konkrétnu (obligatórne určenú) povinnosť ustanovenú ZoIP („kla-

sickým“ príkladom je úmyselné neutajenie identity navrhovateľa, ktorým je zamestnanec, pri niektorých „citli-

vých“ podnetoch na inšpekciu práce – najmä ak takýto podnet môže zásadne „narušiť“ vzájomný vzťah účastní-

kov pracovnoprávneho vzťahu). 
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práce“ (ako by to mohlo byť pri voľnejšom výklade slova „pri“), ale „pred výkonom inšpek-

cie práce“ (to znamená vopred) – musí ísť o objektívne a včasné preukázanie identity. Preu-

kaz inšpektora práce nesmie inšpektor práce vydať z rúk – na požiadanie je však povinný 

umožniť do neho nahliadnuť. Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce povinný postupo-

vať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy subjektu, v ktorom sa vykoná-

va inšpekcia práce. Zo ZoIP vyplýva aj obmedzenie výkonu funkcie inšpektora práce, keďže 

inšpektor práce nesmie byť členom riadiacich, poradných ani kontrolných orgánov právnic-

kých osôb, ktoré podliehajú výkonu inšpekcie práce. 

 

III. Práva a povinnosti inšpektora práce 

 

 Oprávnenia inšpektora práce (§ 12 ZoIP)
11

 je v zásade možné kategorizovať do dvoch 

základných skupín, do prvej skupiny patria práva, ktoré sú spojené so samotným výkonom 

inšpekcie práce (napr. vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podlieha-

júce inšpekcii práce a v nevyhnutnom rozsahu na súkromné pozemky a komunikácie; vyko-

návať kontrolu, skúšku, vyšetrovanie a iné úkony s cieľom zistiť, či sa dodržiavajú ZoIP sta-

novené pracovnoprávne predpisy, resp. záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv; požado-

vať od zamestnávateľa, fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za-

mestnanca, zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, príslušného 

odborového orgánu a zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka v prítomnosti 

svedka alebo bez neho informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania predpisov uve-

dených v ZoIP; požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov po-

trebných na výkon inšpekcie práce a požadovať ich kópie; odoberať na rozbor nevyhnutne 

potrebné množstvo vzoriek materiálov alebo látok, ktoré sa používajú alebo s ktorými sa ma-

nipuluje na pracovisku; po oznámení zamestnávateľovi alebo ním poverenému zamestnanco-

vi, používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a 

zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce, ak ich použitie nezakazujú oso-

bitné predpisy;
12

 prípadne požadovať preukázanie totožnosti od fyzickej osoby nachádzajúcej 

sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti). 

Do druhej skupiny je možné zaradiť práva inšpektora práce, ktoré sú podmienené zis-

tením príslušných skutočností (nedostatkov) na základe vykonanej inšpekcie práce, a to napr. 

navrhnúť technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu; naria-

diť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených; nariadiť, aby 

prítomné osoby ihneď opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť 

a zdravie; zakázať používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, 

strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných po-

stupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdra-

vie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku za-

mestnávateľa s jeho vedomím; zakázať používanie motorového vozidla v prípadoch uvede-

ných v osobitnom predpise;
13

 zakázať prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho me-

siaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku a iné práce a 

činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi; nariadiť zachovanie pracoviska 

alebo jeho časti v pôvodnom stave až do skončenia vyšetrovania alebo zadokumentovať stav 

pracoviska alebo jeho časti; nariadiť vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov po-

trebných na výkon inšpekcie práce.  

V prípade, ak sa má inšpekcia práce (s ohľadom na vyššie uvedené oprávnenia) vyko-

nať na pracovisku, na ktorom by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života 

                                                 
11

 Práva a povinnosti inšpektora práce sú v ZoIP uvedené taxatívnym spôsobom. 
12

 Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov. 
13

 Napríklad zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov. 
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a/alebo zdravia inšpektora práce, takúto inšpekciu práce je možné vykonať iba za podmienky, 

ak sa inšpekcie práce spolu s inšpektorom práce zúčastní najmenej jeden príslušný zodpoved-

ný zamestnanec zamestnávateľa. 

K základným povinnostiam inšpektora práce patrí oznámiť pred začatím inšpekcie 

práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej oso-

be, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ak tým negatívne neovplyvní výkon in-

špekcie práce; zaoberať sa pripomienkami a návrhmi zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci, ktoré mu predložili počas výkonu inšpekcie práce u kontrolova-

ného zamestnávateľa; informovať o výsledku inšpekcie práce vykonanej u kontrolovaného 

zamestnávateľa v prípade zistenia nedostatkov príslušného zástupcu zamestnancov pre bez-

pečnosť a ochranu zdravia pri práci, príslušný odborový orgán a zamestnaneckú radu alebo 

zamestnaneckého dôverníka. 

 Po vykonaní inšpekcie práce je inšpektor práce povinný vypracovať záznam 

o výsledku inšpekcie práce (ak nebolo zistené žiadne porušenie povinností vyplývajúcich zo 

ZoIP alebo z osobitných právnych predpisov,
14

 prípadne žiadne porušenie záväzkov vyplýva-

júcich z kolektívnych zmlúv, alebo ak inšpektorovi práce nebol umožnený výkon inšpekcie 

práce) alebo protokol o výsledku inšpekcie práce (ak došlo v obdobných situáciách k zisteniu 

nedostatkov). Detailný spôsob spracovania týchto dokumentov je upravený v znení § 14 ZoIP.   

 

IV. Sankčné možnosti inšpektora práce 

 

 Pod pojmom „sankčné možnosti“ je v zmysle ZoIP (§ 19-20) potrebné rozumieť pre-

dovšetkým správne delikty (pokuty). Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu (ak ZoIP 

neustanovuje inak) zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich zo ZoIP, z pred-

pisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode ZoIP
15

 ale-

bo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dô-

sledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma 

na zdraví, najmenej 33 000 eur; fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávate-

ľom, za porušenie povinností vyplývajúcich zo ZoIP a z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 

písm. a) treťom bode ZoIP v sume až do výšky 100 000 eur; vedúcim zamestnancom a štatu-

tárnym orgánom podľa osobitného predpisu,
16

 ktorí svojím zavinením porušili povinnosti 

vyplývajúce z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) ZoIP, záväzky vyplývajúce z kolek-

tívnych zmlúv, dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon in-

špekcie práce, až do štvornásobku ich priemerného mesačného zárobku.  

Rovnako platí, že inšpektor práce uloží pokutu zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe 

za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (v sume od 2 000 eur do 200 000 eur);
17

 za 

vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykoná-

vanie činnosti je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie, ktoré vydáva 

Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa 

osobitného predpisu (v sume od 300 eur do 33 000 eur);
18

 zamestnávateľovi alebo fyzickej 

osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom za závažné porušenie povinností
19

 

vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) ZoIP v sume od 1 000 eur do 200 

000 eur; alebo zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamest-

                                                 
14

 Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
15

 Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
16

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
17

 Pozri zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 
18

 Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 
19

 Ide napr. o nedodržanie podmienok ustanovených pre prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesia-

ca po pôrode, dojčiacich žien, mladistvých zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím.  
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návateľom za nesplnenie povinnosti uloženej opatrením podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) ZoIP 

v sume od 300 eur do 100 000 eur. 

Pri ukladaní pokút sa uplatňuje kombinovaná lehota, objektívna trojročná, ktorá plynie 

odo dňa, kedy došlo k porušeniu právnej povinnosti, resp. subjektívna dvojročná, ktorá začína 

plynúť odo dňa prerokovania protokolu o inšpekcii práce. ZoIP ustanovuje viacero okolností, 

na ktoré je inšpektor práce povinný prihliadať pri určovaní výšky pokuty. Ide napr. o závaž-

nosť zisteného porušenia povinností a závažnosť ich následkov; počet zamestnancov zamest-

návateľa a riziká, ktoré sa vyskytujú v činnosti zamestnávateľa; počet nelegálne zamestna-

ných fyzických osôb; skutočnosť, či zistené porušenie povinností je dôsledkom neúčinného 

systému riadenia ochrany práce u zamestnávateľa alebo či ide o ojedinelý výskyt nedostatku; 

prípadne opakované zistenie toho istého nedostatku. ZoIP rovnako ustanovuje, že výnos pokút 

(ako aj z poriadkových pokút) je príjmom štátneho rozpočtu.  

Inšpektor práce je oprávnený ukladať aj tzv. poriadkové pokuty (§ 20 ZoIP). Tu platí, 

že zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnáva-

teľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ktorí napr. bezod-

kladne neohlásili vznik pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na 

zdraví, možno uložiť poriadkovú pokutu vo výške od 65 eur až do 650 eur, a to aj opätovne, 

ak sa povinnosť nesplnila ani v novourčenej lehote. Poriadkovú pokutu môže inšpektorát prá-

ce uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa povinnosť nesplnila. 

 

V. Záver 

 

 Inšpekcia práce je v súlade so ZoIP orgán verejnej správy, ktorý vykonáva kontrolu 

nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov. Inšpektor práce je fyzická osoba, ktorá za 

splnenia zákonom stanovených podmienok, je oprávnená vykonávať inšpekciu práce – z for-

málneho hľadiska v štátnozamestnaneckom vzťahu (tzn. ide o výkon závislej práce). Zákon 

o inšpekcii práce je v prostredí pracovného zákonodarstva osobitne významnou právnou nor-

mou, keďže vytvára základné právne predpoklady ochrany práce. 

 Najvýznamnejšie odborné výzvy zamerané na (prípadné) zmeny v tomto právnom 

predpise je možné smerom pro futuro zhrnúť nasledovne: 1) rozšírenie vecnej pôsobnosti 

ZoIP (v obmedzenom rozsahu, resp. v „pasívnom“ chápaní) na zmluvné typy iných (súkrom-

noprávnych) odvetví, kde dochádza k výkonu „práce“, ale nie „závislej práce“, 2) zvýšenie 

prestíže povolania inšpektora práce kladením dôrazu na osobnostné predpoklady a odborné 

schopnosti uchádzačov, 3) nárast miery transparentnosti výberových konaní inšpektorov prá-

ce, 4) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky by malo na legisla-

tívnej úrovni presadzovať princíp, že inšpektor práce je „prokurátorom pracovného práva“, 

čomu na jednej strane musí zodpovedať jeho finančné ohodnotenie (sociálne výhody), ako aj 

relevantné právne istoty (definitíva právneho vzťahu), avšak na druhej strane zvýšená miera 

zodpovednosti (vrátane trestnoprávnej zodpovednosti), 5) systém pokút podľa ZoIP by mohol 

byť v budúcnosti zmenený spôsobom, aby alikvótna časť pokuty (povedzme vo výške 10 %) 

nebola príjmom štátneho rozpočtu (príjmom štátneho rozpočtu by bolo ostatných 90 %), ale 

príjmom účastníka pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa porušenie príslušného zákona nega-

tívne dotklo (takto by boli účastníci pracovnoprávnych vzťahov „motivovaní“ intenzívnejšie 

poukazovať na porušovanie právnych predpisov).    
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Summary 
 

 The object of the scientific author´s study is a specific legal status of the inspector of 

work, especially in terms of Act no. 125/2006 Coll. on Labour Inspection as amended. The 

author of the processed article focused on the conditions (eligibilities) of the performance of 

the inspector of work, its framework rights and obligations, as well as the possibility of sanc-

tions in the labour relations. The article contains several legislative proposals and recommen-

dations to supplement or amend the relevant legislation in the future. 
 

Kľúčové slová: inšpekcia práce, inšpektor práce, zamestnanec, zamestnávateľ, pracovno-

právne vzťahy, závislá práca, práva, povinnosti.   
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Hromadné výpovede lekárov 

 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

I. Úvod 

 

Nespokojnosť lekárov s chronickým neriešením poddimenzovaného systému odmeňo-

vania v rezorte zdravotníctva sa z času na čas prejavovala formou protestných akcií, avšak 

nikdy nenadobudla taký rozmer, aby lekári podávali hromadne výpovede.  

Strašiak hromadných výpovedí, ktorý traumatizoval odbornú i laickú verejnosť, bol 

výdatne živený médiami. Podsúvané informácie mali často charakter poloprávd a manipula-

tívnym spôsobom smerovali v neprospech nespokojných lekárov. I v dôsledku tejto skutoč-

nosti v očiach mnohých pacientov poklesol kredit lekárskeho stavu. 

Protesty lekárov pramenili predovšetkým z problémov týkajúcich sa pracovného času 

a odmeňovania. 

 

II. Obchádzanie Zákonníka práce 

 

Notorietou v zdravotníctve je nerešpektovanie ustanovení Zákonníka práce, predo-

všetkým ustanovení o pracovnom čase. 

Je zrejmé, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemôžu dodržať zákonom stano-

vené limity nadčasovej práce a pracovnej pohotovosti pri súčasnom stave personálnych nor-

matív v jednotlivých druhoch zdravotníckych zariadení.  

Akútny nedostatok odborne kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov je riešený 

bezprecedentným obchádzaním zákonných ustanovení. Kreativita poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti nepozná hraníc a zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie 

u dvoch, prípadne viacerých zamestnávateľov súčasne, sa môžu stretnúť z celou škálou rôz-

nych nezákonných spôsobov vykazovania mzdových nárokov.  

Pomerne častým spôsobom obchádzania zákonom stanovenej úpravy nadčasovej práce 

a pracovnej pohotovosti je paušalizovanie nadčasovej práce. V závislosti od pracovnej vyťa-

ženosti jednotlivých oddelení v ústavných pohotovostných službách si poskytovateľ zdravot-

nej starostlivosti stanoví tzv. paušál vyťaženosti v podobe napr. 1/3, 2/3 vyťaženosti prísluš-

ného oddelenia. Na základe tohto určenia vyťaženosti si už zdravotnícki pracovníci neevidujú 

rozsah vykonávanej práce počas pracovnej pohotovosti, ale vo výkaze mzdových nárokov si 

automaticky uvádzajú paušál stanovený pre ich oddelenie. Stanovený paušál neodráža skutoč-

ný výkon práce a, samozrejme, je nastavený v neprospech zdravotníckych pracovníkov.  Len 

v ojedinelých prípadoch môže nastať situácia, že zdravotnícky pracovník vykoná počas pra-

covnej pohotovosti prácu v menšom rozsahu, ako ju zohľadňuje paušál pracovnej vyťaženosti.    

Dvojité vykazovanie odpracovaných hodín počas pracovnej pohotovosti sa v praxi 

ukazuje ako prekonané. Tento spôsob bol pomerne pracný a náročný na sledovanie a eviden-

ciu odpracovaných hodín nad limit stanovený Zákonníkom práce. Podstata spočívala v tom, 

že jeden výkaz mzdových nárokov bol vyplnený v zmysle stanovených limitov  podľa Zákon-

níka práce, bol evidovaný na personálnom oddelení, ktoré zabezpečilo odmeňovanie v súlade 

s týmto výkazom. Druhý výkaz mzdových nárokov odrážajúci skutočne odpracované hodiny, 

ktoré výrazne prekračovali zákonné limity, bol v evidencii priameho nadriadeného. Následne 

obvykle raz za štvrťrok obdržali zdravotnícki pracovníci s prekročenými limitmi odmeny ale-

bo boli s nimi uzatvorené fiktívne dohody o vykonaní práce, na základe ktorých boli odmeňo-

vaní za výkon nadčasovej práce. 

Kritická situácia v zdravotníctve prinútila poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

hľadať jednoduchšie a sofistikovanejšie spôsoby obchádzania zákonných ustanovení.  
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Doslova za znásilnenie ustanovení o nadčasovej práci možno označiť uzatváranie ďal-

ších pracovných zmlúv na výkon pracovnej pohotovosti so svojim zdravotníckymi pracov-

níkmi. V takýchto prípadoch poskytovatelia neevidujú výkon nadčasovej práce a v dôsledku 

toho zdravotnícki pracovníci nedostávajú mzdové zvýhodnenia za výkon nadčasovej práce 

a pracovnej pohotovosti.  

Pre ilustráciu možno uviesť, že s lekárom vykonávajúcim prácu anestéziológa na anes-

téziologicko-resuscitačnom oddelení je uzatvorená ďalšia pracovná zmluva na výkon ústav-

ných pohotovostných služieb na chirurgickom oddelení u toho istého poskytovateľa zdravot-

nej starostlivosti. Je nepochybné, že počas takejto ústavnej pohotovostnej služby  bude anes-

téziológ vykonávať prácu toho istého druhu. Argument, že výkon ústavnej pohotovostnej 

služby je svojím charakterom diametrálne odlišný ako výkon práce v ustanovenom pracov-

nom čase, možno považovať za krajne účelový a zmätočný.  

 

III. Záver 

 

Neustály tlak na znižovanie počtu zdravotníckych pracovníkov, minimalizáciu mzdo-

vých nákladov, zlučovanie a rušenie oddelení bez vecného a odborného opodstatnenia, tlak na 

zvyšovanie počtu zdravotných výkonov bez adekvátnych platieb zo strany zdravotných pois-

ťovní, musel zákonite viesť ku krízovej situácii v zdravotníctve, ktorej dôsledkom bolo poda-

nie hromadných výpovedí zo strany lekárov.  
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Právna ochrana zamestnanca z hľadiska zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

JUDr. Robert Seidner 

 

I. Úvod 
 

 Ochranná funkcia (vo všeobecnom chápaní) patrí k funkciám, ktoré sú vlastné rôznym 

právnym odvetviam, avšak v rôznom rozsahu a rôznej intenzite. Túto funkciu možno rovnako 

označiť za funkciu, ktorá je vlastná právnemu poriadku ako celku. Uplatňovanie ochrannej 

funkcie je spojené najmä s tými druhmi právnych vzťahov, v ktorých rámci sa prejavuje ne-

rovné právne postavenie príslušných subjektov. Okrem iných (napr. trestné právo, správne 

právo, právo sociálneho zabezpečenia, rodinné právo) je táto funkcia vlastná aj pracovnému 

právu. Pracovné zákonodarstvo je budované na princípe subordinačného vzťahu zamestnanca 

a zamestnávateľa. Nerovné právne postavenie (vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podria-

denosti zamestnanca) je potvrdené expressis verbis aj v znení § 1 ods. 2 Zákonníka práce (tzv. 

pozitívne vymedzenie závislej práce). 

 Právna úprava výkonu závislej práce vychádza z duálneho systému jej aplikačnej rea-

lizácie. Po prvé, závislá práca sa môže vykonávať v podnikateľskej, t. j. výrobnej sfére (tu sa 

dominantne uplatňuje Zákonník práce), po druhé, výkon závislej práce je v nezanedbateľnom 

rozsahu spojený i s nepodnikateľskou (nevýrobnou) sférou, ktorá môže vo vzťahu k Zákonní-

ku práce požívať disparátnu mieru nezávislosti (ide o tzv. delegovanú, resp. subsidiárnu, pô-

sobnosť). „Výkon práce vo verejnom záujme“ patrí do sféry nepodnikateľskej sféry – pôvod-

ne sa táto oblasť lege artis označovala ako „verejná služba“ (pozri v súčasnosti už zrušený 

zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov). Pojem „výkon práce 

vo verejnom záujme“ prevzal Zákonník práce v zmysle § 3 ods. 1 svojho znenia, pričom vzá-

jomný vzťah k „výkonu práce vo verejnom záujme“ označuje (z hľadiska vecnej pôsobnosti) 

ako subsidiárny (t. j. Zákonník práce sa vzťahuje na výkon práce vo verejnom záujme len za 

podmienky, ak osobitný predpis
1
 neustanovuje inak).  

 Vzhľadom k uvedenému je zrejmé, že výkon práce vo verejnom záujme predstavuje 

právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa, na ktorého základe dochádza k výkonu závislej 

práce. Význam ochrannej funkcie je v tomto prípade preto nespochybniteľný. Právna ochrana 

zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme sa takto neuplatňuje iba na základe práv-

nych inštitútov potvrdených v zákone o výkone práce vo verejnom záujme, ale rovnako tých 

(v obmedzenom rozsahu), ktoré zavádza Zákonník práce. Smerom pro futuro by bolo možné 

zvažovať aj úplnú autonómnosť právnej úpravy výkonu práce vo verejnom záujme od Zákon-

níka práce, domnievame sa však, že takéto legislatívne riešenie (zatiaľ) nie je nevyhnutné, 

pretože by mohlo priniesť duplicitnú právnu úpravu, ktorú inak eliminuje práve subsidiárna 

pôsobnosť. 

 Výkon práce vo verejnom záujme musí byť transparentný, a to z mnohých hľadísk 

(financovanie, výberové konania, efektívnosť výkonu práce, dosiahnuté výsledky a pod.), 

s čím bezprostredne súvisí informovanosť občanov (spoločnosti) o týchto skutočnostiach. 

Právo na informácie je základným právom, bez ktorého nie je existencia demokratického 

zriadenia možná. Predmetné právo umožňuje občanom vytvoriť si názor o konaní orgánov 

verejnej správy a predstaviteľov verejného života, o stave spoločnosti a štátu.
2
 

 

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

2
 Chovancová, J.: Spravodlivý prístup k informáciám. In Acta Iuridica Sladkoviciencia I. – Právnické štúdie. 

Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, 2010, s. 98. 
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II. Výkon práce vo verejnom záujme (právna ochrana zamestnanca) 

 

 Subsidiárna pôsobnosť medzi zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZP“) a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve-

rejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVPVV“) nie je potvrdená výluč-

ne v ZP (§ 3 ods. 1), ale aj v znení § 1 ods. 4 ZVPVV. Tu platí, že na pracovnoprávne vzťahy 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje ZP, ak ZVPVV alebo oso-

bitný právny predpis
3
 neustanovuje inak. Vecná pôsobnosť ZVPVV je určená aj negatívne (§ 

1 ods. 5) – jeho právna úprava sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné 

činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce (ochranná funkcia 

týchto zamestnaneckých kategórií je zabezpečená ostatnými právnymi predpismi).
4
 

 Výkon práce vo verejnom záujme sa uskutočňuje v pracovnoprávnych vzťahoch –

subjektom (zmluvnou stranou), ktorý je vo vzťahu podriadenosti, je „zamestnanec“, a nie 

„pracovník“. Tieto pojmy nemôžu byť zamieňané – nejde totiž o obsahové synonymá. Podľa 

Kurila je možné k analýze pojmu „pracovník“ pristúpiť z viacerých hľadísk, po prvé, pojem 

„pracovník“ je možné považovať za obsahové synonymum pojmu „zamestnanec“ (tu ide skôr 

o voľný výklad), ktoré však nie je legislatívne definované, po druhé, pod pojmom „pracov-

ník“ je možné rozumieť všetky subjekty individuálnych pracovnoprávnych a obdobných 

právnych vzťahov, ktoré disponujú všetkými zložkami právnej subjektivity, avšak bez ohľadu 

na skutočnosť, či majú („zamestnanec“) alebo nemajú (napr. „uchádzač o zamestnanie“) zalo-

žený príslušný právny vzťah (ide o tzv. zúžený výklad), po tretie, pojem „pracovník“ môže 

predstavovať všeobecné (univerzálne) pomenovanie pre všetky subjekty obchodnoprávnych 

a občianskoprávnych vzťahov, ktoré vykonávajú „prácu“ v súlade s vybranými zmluvnými 

typmi týchto právnych odvetví (ide o tzv. zúžený výklad), po štvrté, pojem „pracovník“ môže 

byť spojený so všetkými subjektmi právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré majú 

právnu subjektivitu na výkon „závislej práce“ alebo „práce“, pričom nie je rozhodujúce, či 

k výkonu „závislej práce“ alebo „práce“ v skutočnosti dochádza (ide o tzv. extenzívny vý-

klad).
5
 

 Osobitná ochrana zamestnancov je zabezpečená zo strany ZVPVV napr. v prístupe     

k zamestnaniu (§ 5). V dikcii skúmaného ustanovenia ide o prevzatie zásady rovnakého zaob-

chádzania (zákazu diskriminácie), ktorú rovnako potvrdzuje ZP (napr. v článkoch 1 a 5 zá-

kladných zásad, príp. v § 13, 48, 49, 119a) a viaceré osobitné právne predpisy
6
 vrátane Ústavy 

Slovenskej republiky.
7
 Výberovým konaním nemožno totiž overovať akékoľvek odborné zna-

losti a schopnosti uchádzača na výkon práce vo verejnom záujme, ale výlučne tie, ktoré sú 

potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností zamestnanca.
8
  

Zo subjektívnych preferencií zamestnávateľov sú vylúčené príslušné chránené dôvody, 

a to aj manželský stav, rodinný stav, farba pleti, jazyk, politické zmýšľanie, iné zmýšľanie, 

odborová činnosť, národný pôvod, sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie. Výz-

namná je najmä spojka „aj“, ktorá poukazuje na skutočnosť, že existujú aj ďalšie chránené 

dôvody, ktoré pri prijímaní do zamestnania v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme ne-

môžu byť porušené (napr. pohlavie, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia atď.), avšak 

ZVPVV ich výslovne nepotvrdzuje (sú však súčasťou ZP a osobitných právnych  predpisov). 

                                                 
3
 Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

4
 Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

5
 Kuril, M.: Pojem „pracovník“ v pracovnom práve (rámcová teoreticko-právna analýza). In Hybné sily rozvoja 

regiónov. Bratislava : VŠEMvs, 2012, s. 182. 
6
 Napríklad zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskri-

mináciou v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon). 
7
 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

8
 Tieto objektívne kritériá („potrebnosť“, „vhodnosť“) opakovane potvrdzuje aj znenie § 6 ZVPVV. 
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 Pre porovnanie – antidiskriminačnú legislatívu obsiahnutú v ZP do určitej miery osla-

bila jedna z posledných noviel ZP, a to zákon č. 257/2011 Z. z.,
9
 ktorá z informácií vylúče-

ných z predzmluvných vzťahov (§ 41 ZP) vypustila „odborovú príslušnosť“. Povaha chráne-

ných dôvodov vymedzených v ZVPVV je však „otvorená“, keďže s niektorými z chránených 

dôvodov (napr. „iné zmýšľanie“ alebo „iné postavenie“) nie je možné spojiť konkrétny chrá-

nený záujem. Podľa Kurila je „otvorenosť“ (demonštratívnosť) chránených dôvodov zrejmá 

už z článku 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, keďže pod „iné zmýšľanie“ a „iné posta-

venie“ nemožno zaradiť exaktný hodnotový (chránený) význam.
10

 

 ZVPVV stanovuje presné hmotnoprávne podmienky (§ 5 ods. 3 – 9) vyhlásenia, prie-

behu a skončenia výberového konania (napr. výberové konanie vyhlasuje zamestnávateľ 

v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú 

najmä televízia, rozhlas a internet; výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred 

jeho začatím). V tejto situácii spočíva ochranná funkcia pracovného zákonodarstva (ZVPVV) 

predovšetkým v možnosti uchádzača, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania pod-

mienok pri výberovom konaní, domáhať sa svojich práv na súde vrátane primeranej peňažnej 

náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Procesná ochrana práv zamestnanca je možnosťou, 

nie povinnosťou, nemusí ísť však výlučne o žalobný návrh v zmysle osobitného právneho 

predpisu,
11

 ale tiež o mimosúdne riešenie sporu.
12

 Podobne „primeranú peňažnú náhradu“ 

nemožno z hľadiska procesnej ochrany stotožňovať s „náhradou škody“ (nie s ohľadom na 

druh procesného prostriedku, ale obsah procesného prostriedku) – analogicky v rámci pred-

zmluvných vzťahov postupuje aj ZP (§ 41).  

 Ochranná funkcia pri výkone práce vo verejnom záujme sa aktívne uplatňuje aj voči 

zamestnávateľovi. Ide predovšetkým o povinnosti (obmedzenia) zamestnancov (§ 8 ZVPVV), 

a to napr. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa zamestnanec dozvedel pri výko-

ne práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným 

osobám (aj v období po skončení pracovného pomeru, okrem situácie, ak bol zamestnanec 

zbavený mlčanlivosti zo strany štatutárneho orgánu alebo ním povereného zamestnanca, ak 

osobitný predpis
13

 neustanovuje inak), prípadne zákaz vzájomnej podriadenosti alebo nadria-

denosti zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami (§ 7 ZVPVV).
14

   

 Zamestnancom je priznaná (zvýšená) ochrana aj podľa niektorých ďalších ustanovení 

ZVPVV. Tu napr. platí (§ 9b), že zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno bez 

náhrady mzdy zamestnancovi (na žiadosť zamestnanca a na čas nasledovania manžela do za-

hraničia), ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme v zahraničí 

alebo ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho štátnu službu v cudzine.
15

 Takáto právna 

úprava rozvíja zásadu ochrany (podpory) rodiny, ak niektorý jej člen, viacerí alebo všetci jej 

členovia sú účastníkmi pracovnoprávnych alebo obdobných právnych (pracovných) vzťahov. 

Alebo iný príklad ochrannej funkcie (§ 11) – zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa 

alebo ním poverenú fyzickú osobu o vydanie predbežného stanoviska, či určité konanie alebo 

nekonanie pri výkone práce vo verejnom záujme je v rozpore s povinnosťami a obmedzenia-

mi, ktoré sú stanovené ZVPVV.  

 Ochrana zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je obsiahnutá aj v pod-

mienkach prijímania vnútropodnikových normatívnych aktov zamestnávateľa, konkrétne pra-

covného poriadku. Tu platí, že zamestnávateľ síce „vydáva“ pracovný poriadok, ale slovo 

                                                 
9
 Účinná od 1. septembra 2011. 

10
 Kuril, M.: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : APZ, 2009, s. 5. 

11
 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

12
 Pozri zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov. 

13
 Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov. 

14
 Porovnaj s § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

15
 Porovnaj napr. s § 40 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov. 
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„vydáva“ neznamená jednostranný právny úkon zamestnávateľa, keďže „vydaniu“ pracovné-

ho poriadku musí predchádzať „súhlas“ zástupcov zamestnancov, to znamená ide o dvoj-

stranný právny úkon. Práve dvojstranné právne úkony (dohody – súhlasy) účastníkov pracov-

noprávnych vzťahov zvyšujú garanciu efektívneho uplatňovania ochrannej funkcie. V prípa-

de, ak by pracovný poriadok nebol „vydaný“ s predchádzajúcim „súhlasom“ zástupcov za-

mestnancov, bol by absolútne neplatný (z právneho hľadiska by neexistoval).
16

 

 Rôzne prejavy ochrannej funkcie je možné identifikovať aj pri náhrade škody (§ 13a 

ZVPVV). Vo všeobecnosti platí, že zamestnávateľ je povinný (pozor, nie oprávnený, ale po-

vinný!) požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá (po-

žadovanú náhradu škody určuje zamestnávateľ). Náhradu škody spôsobenú z nedbanlivosti 

totiž môže zamestnávateľ určiť aj sumou nižšou, ako je skutočná škoda, resp. 4-násobok 

funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Ak však skutočná ško-

da spôsobená z nedbanlivosti je nižšia ako jeden funkčný plat alebo priemerný mesačný záro-

bok zamestnanca, suma náhrady škody musí byť minimálne jedna tretina skutočnej škody. V 

situácii, kedy je skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti vyššia ako 4-násobok funkčného 

platu alebo priemerného mesačného zárobku zamestnanca, suma náhrady škody musí byť 

minimálne jeden funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok zamestnanca.   

 Ochranná funkcia vyplýva aj z tzv. jednorazového mimoriadneho odškodnenia za-

mestnanca (§ 13c ZVPVV). Nárok na takéto plnenie vzniká zamestnancovi, ktorého miesto 

výkonu práce bolo dohodnuté na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí a 

ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku teroristických útokov, vojnových udalostí v súvislos-

ti s výkonom práce vo verejnom záujme v zahraničí. Výška jednorazového mimoriadneho 

odškodnenia sa poskytuje v sume 3,6-násobku až 7,2-násobku priznaného zahraničného funk-

čného platu.
17

 V prípade smrti takéhoto zamestnanca sa pozostalému manželovi, ktorý s ním 

žije v spoločnej domácnosti, poskytne jednorazové mimoriadne odškodnenie v sume 9-

násobku priznaného zahraničného funkčného platu. Jednorazové mimoriadne odškodnenie vo 

výške 3-násobku priznaného zahraničného funkčného platu sa poskytne aj každému nezaopat-

renému dieťaťu zamestnanca s nárokom na sirotský dôchodok. 

 Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme požívajú vyššiu mieru ochrany aj 

na základe podmienok ustanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Ide najmä 

o individuálne platové zvýhodnenia v určitých osobitných situáciách, a to napr. pri nočnej 

práci (25 %), pri práci v sobotu alebo v nedeľu (30 %), pri práci vo sviatok (100 %), pri práci 

nadčas (30 %, resp. 60 %), prípadne príplatok za riadenie (24 %). Ochrannú funkciu pracov-

ného práva možno v tejto súvislosti spojiť aj s uplatňovaním zákazu diskriminácie v odmeňo-

vaní z hľadiska pohlavia za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty (§ 119a Zákonníka 

práce). Zamestnávateľ je rovnako povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach 

s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca, okrem výnimiek, ktoré 

ustanovujú osobitné právne predpisy. Pri poskytovaní platu zamestnancom, na ktorých sa 

vzťahuje zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záuj-

me, zamestnávateľ neuplatní (subsidiárna pôsobnosť) ustanovenia § 43 ods. 1 písm. d), § 96 

ods. 3 a 5, § 118 ods. 2 a 3, § 119 ods. 2, § 120 až 124, § 127 ods. 1 – 3, § 128, § 134 a § 135 

Zákonníka práce. 

 Ochranu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je nevyhnutné spájať aj 

s niektorými ďalším právnymi predpismi.
18

 Okrem Ústavy Slovenskej republiky (články 7 

                                                 
16

 Porovnaj s § 17 ods. 2 Zákonníka práce. 
17

 Porovnaj s § 22 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
18

 Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 
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ods. 5, 12, 18, 35 – 38, 51)
19

 je to napr. aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení ne-

skorších predpisov, ktorý v súlade s § 214 kvalifikuje nevyplatenie mzdy alebo odstupného 

ako trestný čin (napriek skutočnosti, že v názve § 214 je uvedený pojem „mzda“, Trestný zá-

kon v ods. 1 používa aj pojem „plat“, to znamená toto ustanovenie sa vzťahuje tak na podni-

kateľskú, ako aj nepodnikateľskú sféru, v ktorých dochádza k výkonu závislej práce). 

 Ochranu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvyšuje aj nedávno 

zmenené (zákonom č. 257/2011 Z. z.) znenie § 43 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý aj v období 

pred novelou umožňoval, aby mzdové podmienky ako obligatórna (podstatná) náležitosť pra-

covnej zmluvy boli (prípadne) nahradené v pracovnej zmluve odkazom na kolektívnu zmluvu, 

ktorá bola u zamestnávateľa uzatvorená, ak v tejto kolektívnej zmluve boli vymedzené mzdo-

vé podmienky pre druh práce, na ktorý sa pracovná zmluva uzatvárala. Aplikačná prax však 

prinášala situácie, kedy zamestnanec u zamestnávateľa pracoval, ale medzičasom skončila 

účinnosť kolektívnej zmluvy, na ktorú sa zamestnancova pracovná zmluva vo veci mzdových 

podmienok odvolávala. Takýmto situáciám by malo predchádzať nové znenie zákona, ktoré 

vychádza z toho, že ak v pracovnej zmluve nie sú dohodnuté mzdové podmienky a účinnosť 

ustanovení kolektívnej zmluvy, na ktoré pracovná zmluva odkazuje, sa skončila, mzdové 

podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve sa považujú za mzdové podmienky dohodnuté v 

pracovnej zmluve, a to až do dohodnutia nových mzdových podmienok v kolektívnej zmluve, 

najviac po dobu 12 mesiacov.
20

 

 

III. Záver 

 

 Zákon o výkone práce vo verejnom záujme patrí k významným právnym predpisom 

vnútroštátneho práva Slovenskej republiky, pretože v jeho zmysle dochádza k výkonu závislej 

práce v oblasti tzv. „verejnej služby“. Tento právny predpis s účinnosťou od 1. januára 2004 

nahradil pôvodný zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov 

a ustanovil všeobecné podmienky pre výkon závislej práce vo verejnom záujme (t. j. vo sfére 

nepodnikateľskej – nevýrobnej). Vzťah ZP a ZVPVV je založený na subsidiarite, to znamená, 

že ZP sa na výkon práce vo verejnom záujme aplikuje iba v tom prípade, ak ZVPVV pôsob-

nosť ZP nevylučuje, resp. ak ZVPVV neustanovuje inak. Odchýlky, ktoré sa v právnej úprave 

výkonu práce vo verejnom záujme vyskytujú (v porovnaní so ZP), sú viaceré – ide napr. 

o zákaz výkonu nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami; po-

skytovanie osobitných platových zvýhodnení v určitých mimoriadnych situáciách (napr. práca 

nadčas); príp. poskytovanie tzv. jednorazového odškodnenia zamestnanca (v prípade vzniku 

nároku na takéto plnenie). 

 Ochranná funkcia patrí k bazálnym funkciám nielen pracovného práva, ale celého 

právneho poriadku. Táto funkcia sa uplatňuje predovšetkým (v najväčšom rozsahu a intenzite) 

v tých právnych odvetviach, v ktorých majú jednotliví účastníci nerovné právne postavenie 

(nie „nerovnaké“ právne postavenie). Pre pracovnoprávne vzťahy je typické, že odo dňa ná-

stupu zamestnanca do práce (ide o moment vzniku pracovného pomeru) sa vzťah zamestnáva-

teľa a zamestnanca stáva vzťahom nadriadenosti a podriadenosti – pri výkone závislej práce 

sa teda realizujú právne (pracovnoprávne) vzťahy, ktorých účastníci majú nerovné právne 

postavenie. 

 K nerovnému právnemu postaveniu zamestnanca a zamestnávateľa dochádza aj pri 

výkone práce vo verejnom záujme. Zákonodarca „vyrovnáva“ (kompenzuje) túto nerovnosť 

                                                 
19

 Ide napr. o garanciu maximálnych rozsahov pracovného času, minimálnych rozsahov platenej dovolenky na 

zotavenie, ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a proti diskriminácii v zamestnaní, prípadne 

právo na kolektívne vyjednávanie atď. 
20

 Kuril, M.: Vybrané zmeny v pracovnej legislatíve Slovenskej republiky účinné od 1. septembra 2011. In Eko-

nomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : VŠEMvs, 2011, s. 270.  
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na základe rôznych ingerencií do právnej úpravy, ktoré majú neraz ochranný (a značne ko-

gentný) charakter. Okrem „klasických“ právnych inštitútov, ktoré sú už dlhodobo súčasťou 

ZP (napr. ochranná doba, výpovedná doba), nachádzame v ZVPVV aj niektoré ďalšie (napr. 

pri práci v zahraničí) – tieto komplexne dotvárajú ochrannú funkciu pracovného zákonodar-

stva v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme.     
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Summary 
 

 In the processed article the author deals with the legal protection of employees per-

forming the dependant work in the public interest. Particulary important in this respect is not 

only the Law no. 552/2003 Coll. on work in the public interest as amended, but also the Law 

no. 311/2001 Coll. Labour Code as amended, among them (in terms of scope) is so-called  

relationship of „subsidiarity“ (that means the legal protection of employees working in the 

public interest is secured by both mentioned legal acts – „Labour Code applies, if the Act on 

work in the public interest doesn´t provide otherwise“).   
 

Kľúčové slová: výkon práce vo verejnom záujme, právna ochrana, ochranná funkcia, závislá 

práca, zamestnanec, zamestnávateľ, pracovnoprávne vzťahy. 
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Územná samospráva v procese reformy verejnej správy 

 

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.  

 

I. Úvod 
 

V príspevku poukazujeme na súčasný stav organizačnej a inštitucionálnej výstavby 

územnej samosprávy. Zároveň navrhujeme celý rad opatrení na zdokonalenie činnosti samo-

správy, a to najmä prehodnotenie počtu malých obcí prostredníctvom združovania obcí a vy-

tvárania tzv. municipalít. Smerom do budúcnosti bude potrebné taktiež precíznejšie upraviť 

tzv. prenesenú štátnu správu na obce, keďže v doterajších platných právnych normách nie je 

upravovaná jednoznačne. V rámci spracovaného článku poukazujeme aj na stav samosprávy 

v niektorých vybraných krajinách Európskej únie. 

 

II. Územná samospráva (analytické poznámky) 
 

Územná samospráva je organizačnou formou verejnej správy slúžiacej na zabezpeče-

nie určitých úloh spoločenstva občanov, ktoré sú vytvárané na územnom základe. 

Charakteristickými črtami územnej samosprávy sú: a) existencia verejných potrieb a 

záujmov, ktoré sú vlastné určitému, na územnom základe vytvorenému spoločenstvu občanov 

– miestnemu spoločenstvu, ktoré môže byť samostatne spravované [tieto potreby a záujmy, 

odlišné od celospoločenských, sú vlastne príčinou vzniku spoločenstva, sú tým, čo navzájom 

spája ich jednotlivých členov], b) miestnemu spoločenstvu je zákonom [Ústavou] zverené 

postavenie právnickej osoby, odlišnej od štátu [tým je daný základ pre jeho majetkovú a fi-

nančnú samostatnosť, bez ktorej by nemohla úspešne plniť svoje úlohy], c) zákonné vyme-

dzenie pôsobnosti miestneho spoločenstva, ako i spôsob ich realizácie [jadrom pôsobnosti sú 

vždy úlohy, ktoré smerujú k uspokojovaniu vlastných potrieb a záujmov spoločenstva, súčas-

ne však sú mu zverované v rôznom rozsahu i ďalšie úlohy verejnej správy, ktoré je účelné na 

tejto úrovni plniť, ide o proces územnej decentralizácie – úlohy sú zverované subjektu odliš-

nému od štátu, miestne spoločenstvo plní svoje úlohy relatívne samostatne, zákony stanovia 

mieru samostatnosti, pravda, rozdielne, predovšetkým podľa charakteru vykonávanej činnos-

ti], d) miestne spoločenstvo si nezávisle od štátnej správy volí svoje orgány, ktoré plnia jeho 

úlohy a sú zodpovedné občanom za dosiahnuté výsledky [obdobne ako u štátnej správy je 

samospráva svojou povahou organizujúcou a mocensko-ochrannou činnosťou, a to rovnako 

s prvkami riadenia a prvkami regulácie]. 

Na vymedzenie pojmu „samospráva“ existujú viaceré názory, jednoznačne však mô-

žeme konštatovať, že viac-menej ide o totožné názory, ktoré demonštrujú charakteristické črty 

miestnej samosprávy, a tie sme už stručne načrtli.
1
 

V odbornej právnickej literatúre v európskych demokratických štátoch (napr. Rakú-

sko, Nemecko. Holandsko) sa územná samospráva vymedzuje ako verejná správa uskutočňo-

vaná inými verejnoprávnymi subjektmi ako štátom. V tejto definícii ide o subjekty korpora-

tívneho charakteru označované ako verejnoprávne korporácie. Obsahom teda je, že samosprá-

va je odvodená od autonómneho postavenia verejnoprávnych korporácii, a rovnako i ona 

predstavuje samostatný druh spoločenského riadenia. 

V škandinávskych krajinách (napr. Švédsko, Fínsko) sa pod pojmom „územná samo-

správa“ rozumie správa štátu, ktorá sa prejavuje vo výkonnom pôsobení a ovplyvňovaní spo-

ločenského života prostriedkami neštátneho charakteru. Takto chápaná samospráva nie je 

a nemôže byť totožná so štátnou správou, a to najmä vzhľadom na mocenskú podstatu štátnej 

                                                 
1
 Škultéty, P.: Základy miestnej správy. Bratislava : VO PF UK, 1999, s. 176. 
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správy. Súbežne so štátnou správou sa však samospráva spolupodieľa na realizácii verejných 

záležitostí. Nepochybne samospráva predstavuje časť správy štátu, decentralizovanú na sub-

jekty neštátneho charakteru. 

Odborná literatúra prvej Československej republiky, ako aj súčasná literatúra Českej 

republiky, obvykle rozlišuje tzv. politický pojem „samospráva“ a tzv. právny pojem „samo-

správa“. Pod politickým pojmom „samospráva“ rozumieme fakticky formu realizácie verejnej 

správy občanmi. Pokiaľ ide o tzv. právny pojem „samospráva“, rozumieme ním to, že samo-

správu vykonáva od štátu iný, právne aprobovaný verejnoprávny subjekt v postavení verejno-

právnej korporácie. Ten, ako taký, disponuje príslušným rozsahom verejnej moci.
2
 

Na základe týchto pertraktovaný názorov možno konštatovať, že základné charakteris-

tické črty samosprávy sú totožné a pri vymedzení pojmu „územná samospráva“ existujú len 

nepatrné diferenciačné rozdiely v európskych demokratických štátoch, a to najmä z pohľadu 

akcentovania niektorej zo stránok samosprávy, v konečnom dôsledku základný pojem, obsah 

a cieľ územnej samosprávy je však totožný.  

V právnej úprave miestnej správy v súčasných pluralitných demokraciách sa vykryšta-

lizovali tri základné druhy uplatňovania samosprávy, a to: a) systém anglo-americký [self-

government], t. j. na úrovni najnižších územných jednotiek sa miestna správa vykonáva vý-

lučne ako samospráva, b) systém francúzsky [pouvoir municipal], t. j. v obciach ako základ-

ných územných jednotkách sa oddelene vedľa seba realizuje tak územná samospráva, ako aj 

miestna štátna správa, c) systém zmiešaný [historicky sa vyvinul z tzv. nemeckého systému], 

t. j. na úrovni obcí ako základných územných jednotiek sa spoločne vykonáva tak samosprá-

va, ako aj v určitom rozsahu miestna štátna správa.  

Právna úprava v Slovenskej republike v podstate prijala tzv. zmiešaný systém, pričom 

základom miestnej správy v našich obciach je originárna samospráva, a tá je doplnená rozsa-

hom tzv. prenesenej právomoci, čo je vyjadrené určitým rozsahom výkonu štátnej správy 

priamo v obciach.
3
 

V článku 71 Ústavy Slovenskej republiky je výslovne uvedené, že na obec a vyšší 

územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnych orgánov štátnej 

správy.   

Ak by sme analyzovali pozitívne, ako aj negatívne stránky tzv. presunu právomoci zo 

strany štátu na obec, musíme konštatovať, že v našich podmienkach je to optimálny variant 

výkonu štátnej správy samosprávou, vyplýva z historickej odôvodnenosti, spoločenských, 

kultúrnych a právnych predpokladov. Je potrebné zdôrazniť, že tento systém sa realizuje vo 

väčšine európskych krajín.  

V podmienkach Slovenskej republiky je najväčším problémom pregnantne reglemen-

tovať, aké oblasti vykonáva samospráva pri prenesenej štátnej správe. Z toho vyplýva, že 

právne normy musia pohotovo reagovať a dôsledne diferencovať tú skutočnosť, čo je výko-

nom samosprávy, a čo je výkonom štátnej správy v rámci kompetencií, ktoré obec má.  

Napriek skutočnosti, že sa začalo uplatňovať zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode 

kompetencií z orgánov štátu na obce v znení neskorších predpisov tzv. interpretačné pravidlo, 

že ak pri kompetencii nie je uvedený dodatok, že je to prenesená štátna správa, tak ide o tzv. 

originárnu právomoc. Treba ale podčiarknuť tú skutočnosť, že to bolo viacerými právnymi 

predpismi prelomené a táto zásada sa v skutočnosti nedodržiava. Vzniká potom problém, čo je 

tzv. prenesená štátna správa, a čo je tzv. pôvodná právomoc.  

Predmetom oprávnenej kritiky je aj rozsah toho, čo je zahrnuté do prenesenej štátnej 

správy. Je nutné uviesť, že podstatnú časť kompetencií, ktoré obce vykonávajú, sú prenesenou 

štátnou správou, čo nepochybne vedie k úvahe, že sa minimalizujú oprávnenia obce v rámci 

                                                 
2
 Průcha, P.: Základy správního práva a veřejné správy. Brno : Masarykova univerzita, 1994, s. 63. 

3
 Gašpar, M.: Moderná verejná správa. Bratislava : Procom, 1996, s. 10.  
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pôvodných kompetencií pri prenesenej štátnej správe, a to aj keď je obec v podstate „predĺže-

nou rukou štátnej správy“ 

Určitým problémom sa javí v rámci územnej samosprávy aj právne postavenie staros-

tu, ktorý je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

jediný správny orgán. Je potrebné uvažovať o čiastkovej novelizácii tohto ustanovenia, tak 

ako to bolo pri postavení predsedu vyššieho územné celku. To znamená, aby starosta mal 

oprávnenie delegovať v rámci individuálno-rozhodovacej činnosti právomoc aj na iné organi-

začné útvary, resp. zložky, ktoré budú potom pôsobiť ako správne orgány.     

V ostatnom období sa otvorila diskusia k otázke kreovania starostu priamom voľbou. 

Je treba zdôrazniť, že spôsob kreovania starostu je v jednotlivých krajinách rozdielny. Najčas-

tejšie spôsoby kreovania starostu sú tieto: a) starostu a obecné zastupiteľstvo volia priamo 

občania [napr. Bavorsko, Slovensko], b) starosta ja volený nepriamo, priamo je však volené 

obecné zastupiteľstvo [napr. Francúzsko, Taliansko, Česká republika], c) volené zastupiteľ-

stvo a výkonný výbor, starostu vymenúva kráľovná [napr. Holandsko], d) priamo volené za-

stupiteľstvo si volí výkonný výbor a starostu, ktorý je reprezentatívnym orgánom [napr. Švéd-

sko,Veľká Británia], e) volené je zastupiteľstvo, ktoré si v konkurze vyberie manažéra – riadi-

teľa [napr. Spojené štáty americké – juh, západ Írska].
4
 

V našich podmienkach sa prihovárame skôr za nepriamu voľbu starostu, a to z nasle-

dovných dôvodov: 1) ak je starosta odvolaný, trvá približne pol roka do kreovania nového 

starostu, 2) súčasný zákon o komunálnych voľbách neurčuje žiadne kvórum pre zvolenie sta-

rostu, 3) starosta nie je poslancom zastupiteľstva, hoci ho zvoláva, podpisuje správne akty, 

nemá ale hlasovacie právo a pod. 

 

III. Záver 

 

 Okrem legislatívnych odporúčaní, ktoré uvádzame v ostatných častiach tohto príspev-

ku, ďalej tiež navrhujeme: 1) prehodnotiť súčasný stav malých obcí, a to vytváraním tzv. mu-

nicipalít v počte cca 4 – 5 tisíc obyvateľov, 2) zamyslieť sa nad modelom tzv. obcí s rozšíre-

nou právomocou a tzv. poverených obcí, ktoré sú kreované napr. v Českej republike, 3) pre-

hodnotiť počet Vyšších územných celkov v nadväznosti na kritéria uplatňované v krajinách 

Európskej únie, 4) zmeniť pomenovanie Vyšších územných celkov a predsedu na župu 

a župana.  
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Summary  
 

 In this paper the author points at the current state of the organizational and institutional 

construction of the local government. The author also proposes several measures to improve 

the performance of the local governement, e. g. to review the number of small communities 

on the basis their association into so-called „municipalities“. The processed article illustrates 

as well as the state of the local government in some (selected) countries of the European 

union. 
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