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Úvodné slovo  

Vážené dámy, Vážení páni.  

Európska únia (Slovenskú republiku nevynímajúc) v poslednom období čelí mnohým 

novým výzvam, ktoré formujú a menia trh práce. Členské, ale aj nečlenské štáty Európskej 

únie spájajú sily v „boji“ proti sociálnemu dumpingu a s ním spojeným problémom v rámci 

migrácie pracovných síl. Národné legislatívy stoja pred náročnou cestou, ktorá spočíva 

v koordinácii postupov pri zjednodušení administratívnej záťaže zamestnávateľov pri zamest-

návaní cudzincov nielen z členských krajín, ale ja pri zamestnávaní občanov z nečlenských 

štátov únie. Značné percento migrujúcich zamestnancov predstavujú predovšetkým mladí 

ľudia, ktorí oplývajú prirodzene väčšou dravosťou i smelosťou ísť do neznámeho. Trh práce 

v EÚ je však poznamenaný mnohým nástrahami, ktoré sčasti spočívajú aj v byrokratickej 

mašinérii úradov práce. Krajiny na tento problém v poslednom období reagovali niekoľkými 

opatreniami, pričom Slovenská republika sa pridala k spoločnému koordinovanému postupu. 

Napriek tomu ešte musíme čeliť mnohým výzvam na dosiahnutie želaného cieľa.  

Riešiteľský kolektív projektu VEGA v druhom roku riešenia danej problematiky pok-

ročil a čiastkovým výsledkom jeho vedeckej práce je tento zborník vedeckých príspevkov, 

ktorý prináša interdisciplinárny pohľad na viaceré z načrtnutých problémov.     

 

Za riešiteľský kolektív ...  

 

         doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.    
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Mobilita cudzincov na trhu práce v Slovenskej republike  

Juraj Hamuľák 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Zuzana Hamuľáková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

 

Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú otázkami migrácie pracovných síl v rámci Sloven-

skej republiky, pričom analyzujú právne aspekty zamestnávania cudzincov z tzv. tretích kra-

jín.  

Abstract: The authors discuss the labor migration issues within the Slovak Republic, analy-

zing the legal aspects of employing foreigners from the so- third countries. 

 

Kľúčové slová: voľný pohyb, pracovná sila, migrácia, cudzinec, služby zamestnanosti, za-

mestnávateľ, úrad práce. 

Key words: free movement, labor, migration, alien, employment services, employer, labor 

office. 

1 Úvod 

Otázky spojené so zamestnávaním cudzincov sú azda najaktuálnejšou témou spojenou 

s migráciou pracovných síl nielen v Slovenskej republike, ale v celej Európskej únii. Proble-

matika zamestnávania a celkových možností zamestnanosti v čase hospodárskych a demogra-

fických zmien, a to najmä vo svetle v súčasnosti čoraz väčšieho globálneho problému, ktorým 

je migračná kríza sú hlavným zdrojom otázok aplikačnej praxe. Hlavné výzvy spočívajú v 

identifikovaní nedostatkov a odporúčaniach konkrétnych opatrení, ktoré by mohli viesť k 

zlepšeniu situácie migrantov na trhu práce z pohľadu pracovného práva, práva sociálneho 

zabezpečenia a správneho práva. Migrácia je motivovaná najmä nedostatkom pracovných síl 

v rôznych odvetviach hospodárstva. 

 Z viacerých štúdií vyplýva, že väčšina neohlásených migrantov je v danej krajine aj 

zamestnaná na „čierno“. „Nelegálna práca sa vyskytuje najmä tam, kde je využívaná málo 
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kvalifikovaná, sezónna, dočasná, alebo príležitostná práca, vykonávaná v nepriehľadných 

a v ťažko kontrolovateľných podmienkach.“1 Typická je najmä pre odvetvia, kde sa realizujú 

náročné práce nízko kvalifikovanej pracovnej sily, za nízke odmeny a kde konkurencieschop-

nosť a zisk sa odvíjajú od výšky vstupných nákladov.  

Pri zamestnávaní cudzincov v SR musíme rozlišovať medzi zamestnávaním občanov 

EÚ a zamestnávaním občanov tretích krajín. V tomto príspevku sa budeme bližšie zaoberať 

práve problematikou zamestnávania občanov tretích krajín, ktoré patrí k vážnejším problé-

mom súčasnej aplikačnej praxe na trhu práce v SR. Totiž súčasný trh práce trpí na nedostatok 

pracovných síl2, v niektorých hospodársky významných odvetviach ako stavebný, či automo-

bilový priemysel. Keďže slovenský trh práce nedokáže nasýtiť „hlad“ firiem, sú tieto nútené 

hľadať v zahraničí. Zamestnávatelia však narážajú na výrazné zákonné obmedzenia, a preto sa 

uchyľujú k obchádzaniu zákona. Tieto obmedzenia spočívajú vo viacerých právnych 

i faktických rovinách. 

2 Zamestnávanie cudzincov  

Podmienky zamestnávania cudzincov v SR upravuje jednak zákon č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoSZ“) ako aj 

zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „ZoPC“). 

ZoSZ rozlišuje medzi zamestnávaním občanov členských štátov EÚ a zamestnávaním 

občanov z tretích krajín, pričom ustanovuje rozdielne povinnosti pri ich zamestnávaní. V da-

nom prípade sa uplatňuje tzv. pozitívna diskriminácia občanov SR. 

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území SR, môže prijať do zamestnania cudzinca 

spravidla len vtedy, ak mu bol na území SR povolený prechodný pobyt na účel zamestnania 

a bolo mu udelené povolenie na zamestnanie príslušným úradom.  

Vychádzajúc z ustanovení ZoSZ môže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka 

tretej krajiny len v pracovnom pomere a to za podmienok, že    

a) je držiteľom modrej karty EÚ, tzv. „modrá karta“, 

                                                 

 

 
1ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, s. 243.  
2 „Skoro polovica firiem má problém s nedostatkom vhodných ľudí. K najťažšie obsaditeľným pozíciám na Slovensku patria 

remeselníci, šoféri a operátori výroby. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti ManpowerGroup.“ [cit. 20.10.2018] 

Dostupné na: https://www.aktuality.sk/clanok/400185/ skoro-polovica-slovenskych-firiem-nevie-obsadit-pracovne-miesta/. 

https://www.aktuality.sk/clanok/400185/
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b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o 

možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,  

c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel za-

mestnania,  

d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlú-

čenia rodiny,  

e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho prí-

slušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým poby-

tom v členskom štáte EÚ.   

Podstatným legislatívnym obmedzením je v danom prípade zdĺhavý procesný postup na 

obsadzovanie voľných pracovných miest. Zamestnávateľ, ktorý plánuje vytvoriť pracovné 

miesta, napriek tomu, že disponuje s informáciou, že trh práce nedokáže splniť jeho požia-

davku a teda má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny je povinný 

písomne oznámiť UPSVaR voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.3 

Táto povinnosť je vyjadrením tzv. pozitívnej diskriminácie občanov SR, ktorá spočíva 

v tom, že príslušný úrad práce môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej 

žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fy-

zickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľ-

né pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na 

trhu práce.  

                                                 

 

 
3 Ustanovenie § 21 ZoSZ. 

Ods. 3) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a), je 

povinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty písomne oznámiť ústrediu voľné pracov-

né miesta, ich počet a charakteristiku. 

Ods. 4) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) 

okrem štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 5, je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o 

udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristi-

ku. Pri obnovení prechodného pobytu na účel zamestnania je zamestnávateľ povinný splniť povinnosť podľa prvej vety naj-

menej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu a pri obnovení prechodného pobytu na 

účel sezónneho zamestnania najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu. 

Ods. 5) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. 8, je po-

vinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie písomne oznámiť úradu voľné 

pracovné miesta, ich počet a charakteristiku. Pri predĺžení povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je za-

mestnávateľ povinný splniť povinnosť podľa prvej vety najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie 

povolenia na zamestnanie. 
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Zásadnou je v tomto prípade skutočnosť, že na udelenie povolenia na zamestnanie nie je 

právny nárok. 

2.1 Konanie na úrade práce 

Ako sme uviedli v úvode aktuálnym problémom trhu práce v SR je vysoký dopyt po 

špecifickej pracovnej sile, po ktorej sa dopytuje neustále rozvíjajúci sa automobilový priemy-

sel. Slovenská pracovná sila už nestačí pokrývať požiadavky trhu, a preto sú zamestnávatelia 

nútení hľadať „zdroje“ mimo SR. Najčastejšie sa slovenský zamestnávatelia obhliadajú po 

pracovnej sile z Ukrajiny, Srbska a ďalších krajín. Zamestnávanie týchto občanov je adminis-

tratívne náročné a právna úprava nereflektuje na požiadavky trhu. Pri rozhodovaní o žiadosti 

o udelenie povolenia na zamestnanie alebo modrej karty EÚ alebo v prípadoch, kedy sa vyža-

duje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, sú úrad práce alebo UP-

SVaR (v prípade modrej karty) povinní prihliadať na situáciu na trhu práce a skúmať, či sa v 

evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsa-

dzovanú pozíciu. Ak chce zamestnávateľ zamestnať cudzinca, musí najskôr nahlásiť voľné 

pracovné miesto príslušnému úradu práce (alebo UPSVaR). Voľné pracovné miesto je po-

trebné nahlásiť: 

a) najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie 

- ak sa v predmetnom prípade vyžaduje povolenie na zamestnanie - na prísluš-

nom úrade práce, 

b) najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel 

zamestnania - ak sa v predmetnom prípade vyžaduje potvrdenie o možnosti 

obsadenia voľného pracovného miesta - na príslušnom úrade práce alebo 

c) najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu EÚ - 

na UPSVaR. 

Úrad práce (UPSVaR) najskôr preskúma, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

nenachádza taký uchádzač o zamestnanie, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozí-

ciu. Ak sa takýto uchádzač v evidencii úradu práce nájde, je úrad práce povinný ho uprednos-

tniť. Výnimkou je prípad, na základe ktorého úrad práce udelí povolenie na zamestnanie bez 

prihliadnutia na situáciu na trhu práce, a to v prípade, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, 

ktorou je SR viazaná alebo v prípade cudzinca, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnáva-

teľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo 

územia SR a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fy-
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zickou osobou vykonávať prácu na území SR. Rovnako bez prihliadnutia na situáciu na trhu 

práce vydá úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, 

v prípade, že bude na Slovensku vykonávať sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú čin-

nosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo ume-

lecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo vý-

skumnej činnosti. 

2.2 Konanie o pobyte cudzincov  

Okrem povinností vyplývajúcich zo ZoSZ podlieha zamestnávanie cudzincov aj pod re-

žim ZoPC, ktorý ustanovuje podmienky na udelenie povolenia na tzv. „prechodný pobyt na 

účel zamestnania“. Prechodný pobyt udeľuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny policajný 

útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia 

voľného pracovného miesta, a to na predpokladaný čas zamestnania, najviac však na päť ro-

kov. ZoPC ustanovuje aj tzv. výnimky, za ktorých sa prechodný pobyt nevyžaduje. Ide 

o možnosť pobytu maximálne v rozsahu 90 dní od začiatku pobytu na území SR. Zamestna-

nec však musí spĺňať podmienky ustanovené v ZoPC.4  

Obdobne ako pri ZoSZ, aj v tomto prípade narážame na problém dĺžky konania. Všeo-

becná lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu je do 90 dní, pričom 

zákon ustanovuje výnimku (skrátenie lehoty na 30 dní), a to v osobitných prípadoch ustano-

vených v § 33 ods. 8 ZoPC (v prípadoch ak ide o manželský vzťah, sezónne práce, štúdium, 

lektorské práce, výskum a vývoj, osoba je zahraničný Slovák, zamestnanec zahraničného in-

                                                 

 

 
4 ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na pobyt podľa osobitného predpisu, splnil si povinnosť podľa § 111 

ods. 2 písm. a) a 

a) pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike, 

b) je vyslaný zamestnávateľom so sídlom v členskom štáte na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb 

zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,  

c) je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím 

zahraničným zamestnávateľom, 

d) je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjekti-

vitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vyslal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzic-

kou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky,   

e) zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodáv-

kou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení 

alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho 

pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v roku, 

f) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu, 50a) zabezpečuje na 

základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravá-

renské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to 

počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci, 

g) vykonáva sezónne zamestnanie, alebo 

h) ktorý pre centrum strategických služieb50b) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s 

centrom strategických služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku. 
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vestora v SR, resp. významného zahraničného investora, resp. pre centrum strategických slu-

žieb, realizácia inovatívneho projektu).   

3 Vysielanie a prijímanie cudzincov  

Vo väzbe na skúmanú problematiku je významným právnym predpisom zákon č. 

351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri posky-

tovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoCS“). Uvedený zákon 

predstavuje iplementáciu smernice 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní 

pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 

administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („na-

riadenie o IMI“). ZoCS v rámci nepriamej novelizácie v ZP ustanovil podmienky vysielania 

„slovenských“ zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb do zahraničia, resp. cu-

dzincov zo zahraničia na výkon práce na Slovensku.  

V zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 5 ZP je pre účely správnej aplikácie legálnych 

pojmov nevyhnutné definovať základné pojmy vysielajúci zamestnávateľ, vyslaný zamestna-

nec a vyslanie zamestnanca.5 Zároveň právna úprava obsiahnutá v § 5 ZP vymedzuje pôsob-

nosť ZP tak  

a) pre pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území 

Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a 

osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej republiky a za-

mestnávateľmi so sídlom na území Slovenskej republiky, ako aj  

b) pre pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorých zamestnávatelia usadení v inom 

členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore, vysielajú na výkon prác pri poskytovaní slu-

                                                 

 

 
5 Ustanvenie § 5 ZP: a) Vysielajúci zamestnávateľ je hosťujúci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v inom 

členskom štáte Európskej únie vysielajúci zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného členského štátu 

Európskej únie na územie Slovenskej republiky,  

b) Vyslaný zamestnanec je hosťujúci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v Slo-

venskej republike pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v inom členskom štáte Európskej únie. 

c) Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné a) vyslanie pod vedením a na zodpoved-

nosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovate-

ľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak 

medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné 

pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby 

vyslania pracovnoprávny vzťah. 
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žieb z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republi-

ky6.  

Z hľadiska negatívneho vymedzenia je nutné uviesť, že dodržiavanie vnútroštátnych 

predpisov, resp. kolektívnych zmlúv v oblasti právnej úpravy dĺžky dovolenky a minimálnej 

mzdy, resp. minimálnych mzdových nárokov a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas sa 

nevyžaduje v prípade počiatočnej montáže alebo prvej inštalácie tovaru, ktoré sú hlavnou sú-

časťou zmluvy o dodávke tovaru a sú potrebné na uvedenie dodaného tovaru do užívania a sú 

vykonávané kvalifikovanými zamestnancami alebo odborníkmi dodávateľského podniku, ak 

čas, na ktorý bol zamestnanec vyslaný, nepresiahne osem dní v období posledných 12 mesia-

cov od začiatku vyslania.7  

3.1 Prenesená zodpovednosť za vyplácanie mzdy 

Z hľadiska možných aplikačných problémov je podstatné upriamiť pozornosť na zave-

denie tzv. prenesenej zodpovednosti za vyplácanie mzdy hosťujúcim zamestnancom. Ak si 

totiž klient objedná službu od zahraničného t.j. hosťujúceho zamestnávateľa a ten neposkytne 

hosťujúcemu zamestnancovi splatnú mzdu alebo jej časť, tak tento zamestnanec má právo 

domáhať sa ich vyplatenia u právnickej osoby, ktorá je dodávateľom služby na území SR, 

ktorej priamym subdodávateľom je hosťujúci zamestnávateľ.  

Dodávateľ služby je povinný poskytnúť hosťujúcemu zamestnancovi splatnú mzdu ale-

bo jej časť v sume, v ktorej nebola vyplatená, do 15 dní od doručenia žiadosti hosťujúceho 

zamestnanca po odpočítaní zrážok, ktoré by zo mzdy vykonal hosťujúci zamestnávateľ, ak by 

                                                 

 

 
6 V danom prípade Zákonník práce ustanovuje, že pracovnými podmienkami, ktoré spadajú pod túto pôsobnosť sú  

a) dĺžka pracovného času a odpočinok, 

b) dĺžku dovolenky, 

c) minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, 

d) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

e) pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky, 

f) rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie, 

g) pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania. 
7 To však neplatí pre tieto práce: 

a) hĺbenie (výkopy), 

b) zemné práce (premiestňovanie zeminy), 

c) vlastné stavebné práce, 

d) montáž a demontáž prefabrikovaných dielcov, 

e) interiérové alebo inštalačné práce, 

f) úpravy, 

g) renovačné práce, 

h) opravy, 

i) rozoberanie (demontáž), 

j) demolačné práce, 

k) údržba, 

l) maliarske a čistiace práce v rámci údržby, 

m) rekonštrukcie. 
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splatnú mzdu poskytol; na dodávateľa služby neprechádza zodpovednosť za vykonanie a od-

vedenie týchto zrážok. Dodávateľ služby je povinný informovať hosťujúceho zamestnávateľa 

o vyplatení mzdy.  

Z hľadiska spomínanej aplikačnej praxe sa ako problém javia nejasnosti v pojmosloví 

„dodávateľ služby“, ktorý nie je legálne vymedzený. Tento pojem je nutné vykladať 

v spojitosti s § 5 ods. 4 ZP, v zmysle ktorého je vyslaním zamestnanca na výkon prác pri po-

skytovaní služieb je jeho cezhraničné vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho 

zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným 

poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a 

zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. Dodávateľ služby bude 

v danom prípade totožný s príjemcom tejto služby. 

Právna úprava zaviedla aj istý prevenčný kontrolný mechanizmus, ktorý spočíva v tom, 

že hosťujúci zamestnávateľ je povinný na požiadanie dodávateľovi služby bezodkladne po-

skytnúť údaje potrebné na to, aby dodávateľ služby mohol skontrolovať, či hosťujúci zamest-

návateľ poskytol hosťujúcemu zamestnancovi splatnú mzdu podľa odseku 2 písm. c) alebo jej 

časť, a na to, aby dodávateľ služby mohol splniť povinnosť podľa odseku 9 druhej vety vyššie 

uvedeného ustanovenia. Hosťujúci zamestnávateľ poskytne dodávateľovi služby osobné údaje 

hosťujúcich zamestnancov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa prvej vety. 

Zákon v súlade s uvedenou smernicou zavádza aj mechanizmus ochrany týchto hosťu-

júcich zamestnancov, ktorý spočíva v možnosti podania podnetu priamo alebo prostredníc-

tvom zástupcov zamestnancov na príslušný orgán inšpekcie práce, resp. na súd.  

Zaviedla sa aj tzv. prenesená zodpovednosť za nevyplatenie mzdy, alebo jej časti ob-

dobne ako je upravená v prípade dočasného pridelenia zamestnanca podľa § 58 a 58a ZP. 

Z hľadiska rozhodného práva ZP vymedzuje na tieto účely ako rozhodné právo SR, ak 

právne predpisy o medzinárodnom práve súkromnom neustanovujú inak.8 

4 Aplikačné problémy zamestnávania cudzincov 

Výrazným obmedzením flexibilnejšieho zamestnávania cudzincov je aj tzv. pozitívna 

diskriminácia občanov SR. Zamestnávatelia, ktorí nenájdu dostupnú pracovnú silu na sloven-

skom trhu práce sa prirodzene orientujú na iné krajiny. Zamestnancov z členským krajín EÚ 

                                                 

 

 
8 Pre otázky posudzovania rozhodného práva pozri bližšie Nariadenie EP a Rady (ES) č. 593/2008, o rozhodnom práve pre 

zmluvné záväzkové vzťahy, ktoré nadväzuje na Rímsku zmluvu z roku 1980.   
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nemajú záujem zamestnávať, a to predovšetkým vo väzbe na analyzované podmienky, vyplý-

vajúce zo slobody pohybu pracovných síl a v neposlednom rade slobody pohybu služieb. Pre-

to hľadajú svoju pracovnú silu v krajinách mimo EÚ. Keďže hlavným cieľom podnikania je 

zisk, tak sa zamestnávatelia snažia čo najviac znižovať náklady. 

Vzhľadom na to, že zamestnancom z členských krajín musia poskytovať vyššie mzdové 

ohodnotenie, ako zamestnancom z tretích krajín, tak prirodzene uprednostňujú zamestnávanie 

fyzických osôb z nečlenských krajín ako je Ukrajina, Srbsko, resp. z iných krajín z Balkánu. 

Ako možné riešenie sa javí zavedenie možnosti zrýchleného konania pri udeľovaní prísluš-

ných povolení pre vybrané odvetvia priemyslu. SR totiž evidentne „trpí“ akútnym nedostat-

kom pracovnej sily v stavebníctve, automobilovom priemysle, či v oblasti IT. Riešenie 

v podobe prechodných ustanovení o výnimkách pri udeľovaní tzv. „pracovných povolení“ pre 

zamestnávanie cudzincov a na tento účel vymedzenie sústavy hospodársky významných od-

vetví by prinajmenšom prispelo k zníženiu miery obchádzania súčasných striktných ustano-

vení právnych predpisov.9      

Administratívna a časová náročnosť zamestnávania cudzincov, ktorá tkvie 

v ohlasovacích povinnostiach voči úradom práce, resp. povinnosť zabezpečiť príslušné pra-

covné, resp. pobytové povolenia „núti“ zamestnávateľov hľadať iné „cestičky“ na zamestná-

vanie cudzincov. Tým sa samozrejme vystavujú riziku nelegálnej práce. Častým príkladom je 

využívanie dodávateľských a subdodávateľských služieb od právnických osôb, resp. agentúr 

z iných členských štátov. Keďže slovenská právna úprava zakazuje, aby zamestnávateľ alebo 

ADZ štátneho príslušníka tretej krajiny dočasne pridelila na výkon práce k užívateľskému 

zamestnávateľovi, tak si zamestnávatelia buď hľadajú dodávateľov v iných členských štátoch 

(predovšetkým ČR, Poľsko, alebo Maďarsko), alebo si v týchto krajinách zriaďujú ad hoc 

firmy, ktoré zamestnajú cudzincov a následne ich v rámci slobody služieb vysielajú na výkon 

práce k zamestnávateľovi v SR. Vzhľadom na nemožnosť relevantného výkonu kontroly vo 

väzbe na to, či teda dodávateľ, alebo subdodávateľ služby z inej členskej krajiny neporušil 

zákaz nelegálneho zamestnávania bola do právneho poriadku SR implementovaná Smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 

96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie 

                                                 

 

 
9 Príkladom by mohlo byť rozšírenie ustanovení § 33 zákona o pobyte cudzincov o možnosť zrýchleného konania, pričom by 

sa lehota skrátila na rozhodnutie primerane skrátila, ak by sa žiadosť týkala zamestnávateľa značného hospodárskeho význa-

mu.   
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(EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o 

vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (ďalej len „Smernica 2014/67/EÚ“).  

Výsledkom implementačného postupu bolo prijatie už spomínaného ZoCS, ktorý zavá-

dza pre takýchto zahraničných zamestnávateľov z krajín EÚ (resp. EHP), ktorí vysielajú za-

mestnancov na územie SR v rámci poskytovania služieb) mnohé nové povinnosti, ktoré musia 

ešte pred začatím vyslania poskytnúť Národnému Inšpektorátu práce.10 Za administratívne 

náročné a reálne ťažko uskutočniteľné považujeme zavedenie určiť kontaktnú osobu a jej slo-

venskú adresu na účely doručovania písomnosti. 

5 Zhrnutie problematiky 

Ak teda pristúpime k zhrnutiu analýzy zamestnávania cudzincov tak musíme skonštato-

vať, že zavedené zmeny dosiahli cieľ, ktorý mal byť sledovaný transpozíciou sekundárneho 

práva EÚ len čiastočne. Boli síce zavedené isté spresnenia podmienok zamestnávania cudzích 

štátnych príslušníkov vymedzením základného pojmoslovia, boli aj zvedené aj nové sankcie 

za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania týchto osôb, avšak absentujú niektoré presné 

vymedzenia pojmov ako napr. dodávka prác, dodávateľ, resp. odberateľ cezhraničnej služby 

a pod. Na implementáciu uvedených smerníc bola použitý značne nezrozumiteľný legislatív-

ny postup, ktorý sa prejavil v mnohých čiastkových zmenách vo viacerých právnych predpi-

soch.  

                                                 

 

 
10 § 4 zákona o cezhraničnej spolupráci  

Ods. 1 „Hosťujúci zamestnávateľ je povinný najneskôr v deň vyslania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ozná-

miť Národnému inšpektorátu práce 

a) svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od 

obchodného mena, a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 

b) svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, a register, v ktorom je zapísaný, 

c) predpokladaný počet vyslaných zamestnancov, 

d) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca, 

e) deň začatia a skončenia vyslania, 

f) miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania, 

g) názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v 

Slovenskej republike, 

h) meno, priezvisko a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území 

Slovenskej republiky (ďalej len "kontaktná osoba").“ 

Ods. 2) „Hosťujúci zamestnávateľ je povinný počas vyslania v mieste výkonu práce: 

a) uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, 

b) viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca v rozsahu podľa osobitného predpisu,  

c) uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania“. 

Ods. 3) „ Hosťujúci zamestnávateľ je povinný inšpektorátu práce na základe jeho žiadosti 

a) predložiť dokumenty podľa odseku 2, 

b) doručiť dokumenty podľa odseku 2 aj po skončení vyslania, 

c) predložiť preklad dokumentov podľa odseku 2 alebo ich častí do slovenského jazyka v primeranej lehote určenej inšpekto-

rátom práce.“ 
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Na jednej strane bol tento postup žiadúci, a to predovšetkým vo väzbe na potrebu zme-

ny a doplnenie osobitných inštitútov v rôznych predpisoch (napr. trestný zákon, zákon č. 

528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, či zákon 

č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a iné), avšak na strane druhej právna úprava roztrieštená 

vo veľkom množstve predpisov, ktorá by mohla byť zjednotená v jednom komplexnom pred-

pise o zamestnávaní cudzincov. Inšpiráciu nachádzame napríklad v zákone č. 440/2015 Z.z. o 

športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý komplexne upravuje pracovnoprávne 

vzťahy športovcov s delegovanou pôsobnosť ZP. Ak totiž vezmem do úvahy tú skutočnosť, 

že takto značne rozparcelovaná právna úprava vyznieva pre zamestnávateľov metúco, 

a navyše i fakt, že cezhraničné pracovnoprávne vzťahy sa budú určite ďalej rozvíjať, tak uce-

lená právna úprava týchto vzťahov bude v najbižšej dobe potrebná a určite aj žiadúca. 

Na záver je potrebné uviesť, že v čase spracovania a prezentácie tohto príspevku sa ob-

javili úvahy o novele ZoSZ z dieľne Vlády SR, ktorá by mala reflektovať mnohé nedostatky 

uvedené v tomto príspevku, avšak jej finálna (platná a účinná) podoba ešte nie je známa. Ná-

sledne po jej prijatí bude predmetom ďalšej analytickej práce v rámci projektu VEGA.    
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Monitorovanie zamestnancov – prípadové štúdie a trendy v judikatúre  
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Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá prípadovými štúdiami monitorovania zamestnancov 

na pracovisku a relevantnou judikatúrou.     

Abstract: Author discuss various monitoring of employees case studies and respective court 

decisions.   
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1 Úvod 

Práva zamestnanca a práva zamestnávateľa môžu byť v praxi v kolízii, nakoľko ide 

o dva samostatné subjekty práva, dva subjekty práva s niekedy rovnakými, niekedy však od-

lišnými záujmami a hodnotami chránenými samostatnými ústavnými či inými právami. Jed-

nou z takýchto kolízií je aj právo zamestnávateľa na kontrolu zamestnanca, na kontrolu čin-

nosti, ktorú zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa na jednej strane a právo zamestnanca 

na súkromie na strane druhej. Pri takejto kolízii, osobitne ak je takáto kolízia už predmetom 

sporového konania na súde, musí súd rozhodnúť v prospech jedného či druhého práva, teda 

v prospech práva zamestnávateľa na kontrolu svojho zamestnanca pri výkone činnosti pre 

zamestnávateľa alebo v prospech práva zamestnanca na svoje súkromie. V súčasnosti, či už 

ide o relevantnú legislatívnu úpravu na úrovni medzinárodnej, na úrovni Európskej únie alebo 

na úrovni Slovenskej republiky, neexistuje zákonodarcom daný detailný/presný manuál ako 

má súd v prípade sporu rozhodnúť, takýto manuál, resp. takáto detailne prepracovaná právna 

úprava ani nie je asi možná vzhľadom na rôznorodosť praktických situácií, pri ktorých môže 

dôjsť ku kolízii týchto práv11. Situácií, kedy môže dôjsť k súkromnej komunikácii zamestnan-

                                                 

 

 
11 pozri napr. Čarnogurský ULC Law Firm. Kontrola zamestnancov zamestnávateľom. online. citované dňa 22.02.2019. 

Dostupné na 

http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/podnikatelia/5371-kontrola-zamestnancov-zamestnavatelom  

alebo BENEŠ, O. Za jakých podmínek je možné kontrolovat e-maily zaměstnance? online. citované dňa 22.02.2019. Do-

stupné na 

http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/podnikatelia/5371-kontrola-zamestnancov-zamestnavatelom
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ca na pracovisku zamestnávateľa je vzhľadom na súčasný stav techniky a obľúbenosti sociál-

nych sietí a internetu ako takého, veľmi veľa. Osobitne u mladistvých zamestnancov, ktorí sú 

na internetových sociálnych sieťach denne a častokrát ani nevedia vydržať bez návštevy tých-

to sietí viac ako pár hodín12. Súdy tak musia hodnotiť vždy všetky okolnosti daného prípadu, 

vyhodnotiť všetky relevantné skutočnosti ako na strane zamestnávateľa, tak aj na strane za-

mestnanca a následne rozhodnúť v zmysle aplikovateľných prevažujúcich právnych princí-

pov.  

V tomto príspevku budem rozoberať niektoré prípady vyššie uvedenej kolízie práv a to 

analýzou niektorých rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Nejvyššího soudu 

Českej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva.   

2  Právo zamestnávateľa na kontrolu zamestnanca  

V Slovenskej republike sú pracovnoprávne vzťahy upravené najmä na základe zákona 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník prá-

ce“)13. Zamestnávateľ dáva v zmysle Zákonníka práce zamestnancovi záväzné pokyny a riadi 

zamestnanca. Zamestnávateľ prideľuje zamestnancovi prácu a je povinný vytvárať vhodné 

podmienky na plnenie pracovných úloh zamestnanca14. Zamestnávateľ poskytuje zamestnan-

covi pracovné pomôcky, prípadne zveruje zamestnancovi hodnoty (ceniny, tovar, zásoby ma-

teriálu, iné) potrebné pre splnenie si pracovných úloh15. Zamestnávateľ je povinný prijímať 

opatrenia na zabránenie vzniku škody16. Pri výkone týchto svojich povinností je zamestnáva-

teľ prirodzene oprávnený zamestnanca pri výkone činnosti pre zamestnávateľa kontrolovať, či 

už osobne alebo prostredníctvom iných (vedúcich) zamestnancov17. V Zákonníku práce nie je 

presný výpočet činností ako môže zamestnávateľ zamestnanca kontrolovať. Ako pomôcka 

však môže slúžiť ustanovenie § 177 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého: „Na ochranu 

svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, 

                                                                                                                                                         

 

 
https://www.epravo.cz/top/clanky/za-jakych-podminek-je-mozne-kontrolovat-e-maily-zamestnance-107090.html  

alebo PETRINEC, F. Nové povinnosti pri monitorovaní zamestnancov. online. citované dňa 22.02.2019.  

Dostupné na 

https://www.pravnenoviny.sk/nove-povinnosti-pri-monitorovani-zamestnancov  
12 § 40 ods. 3 Zákonníka práce: „Mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov.“  
13 obdobné vzťahy sú založené aj na základe iných právnych predpisov, napr. na základe zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej 

službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republi-

ky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov 
14 napr. v zmysle § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce  
15 napr. v zmysle § 182 ods. 1 Zákonníka práce   
16 napr. v zmysle § 177 ods. 1 Zákonníka práce  
17 napr. v zmysle § 82 písm. a) Zákonníka práce  

https://www.epravo.cz/top/clanky/za-jakych-podminek-je-mozne-kontrolovat-e-maily-zamestnance-107090.html
https://www.pravnenoviny.sk/nove-povinnosti-pri-monitorovani-zamestnancov
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ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska. Podrobnejšie pod-

mienky určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o 

ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť.“. V zmysle tohto usta-

novenia musí byť kontrola zamestnanca zamestnávateľom vyslovene len v nevyhnutnom roz-

sahu, čo v praxi bude posudzované vždy v závislosti od konkrétneho prípadu. Kontrola priro-

dzene nesmie byť samoúčelná, musí k nej existovať preveriteľný dôvod, musí byť vykonaná 

len nevyhnutnými (čo najmenej invazívnymi) spôsobmi. Ako príklad môže byť porovnanie 

kontroly zamestnanca v oblasti IT a zamestnanca v oblasti obsluhy žeriava pri podozrení 

z nelegálneho odcudzenia dôverných obchodných dát zamestnávateľa, kde by asi nebolo 

v súlade s požiadavkou „nevyhnutného rozsahu“ kontrolovanie USB nosiča, ktorý sa nájde 

u žeriavnika, ktorý už z povahy svojej činnosti nemá prístup k PC alebo iným hardware zaria-

deniam zamestnávateľa18.  

3 Právo zamestnanca na súkromie  

Zamestnanec je fyzická osoba a ako každá fyzická osoba, má ústavné právo na súkro-

mie v zmysle ustanovenia čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“), podľa ktorého: „Nedotknuteľnosť osoby a jej 

súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“. Právo 

na súkromie je ako základné ľudské právo zakotvené aj v celom rade medzinárodných práv-

nych dokumentov, ktorými je Slovenská republika viazaná19. Nie je možná, a ani nutná vy-

čerpávajúca a podrobná definícia pojmu súkromný život, právo na súkromie je základné ľud-

ské právo, a preto každý orgán aplikujúci právo musí toto právo vykladať extenzívne – 

v prospech dotknutej osoby20. Pre účely tohto príspevku je dostatočný záver, že práva na súk-

romie sa jedinec nemôže zbaviť a ani jedinca nikto tohto práva nemôže zbaviť (bez striktne 

a reštriktívne definovaných a súdnym rozhodnutím potvrdených kritérií). Právo na súkromie 

má tak aj zamestnanec a to aj počas výkonu svojej činnosti pre zamestnávateľa.  

                                                 

 

 
18 Ak by vzhľadom na okolnosti prípadu aj prichádzala do úvahy kontrola USB nosiča žeriavnika (napr. by tu bolo preukáza-

teľné podozrenie, že pri nelegálnom odcudzovaní dát zamestnávateľa spolupracuje s zamestnancom IT), tak takúto kontrolu 

odporúčam vykonať v prítomnosti aj tretej osoby a priebeh takejto kontroly odporúčam zachytiť do protokolu o kontrole, ku 

ktorému by sa v závere mal mať možnosť vyjadriť aj zamestnanec – žeriavnik.  
19 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 8), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 

(čl. 17), Charta základných práv Európskej únie (čl. 7), Listina základných práv a slobôd (čl. 7) 
20 bližšie pozri aj ČIČ, M. a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : EUROKÓDEX, s.r.o., 2012, s. 115 

alebo aj  DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 317 
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4 Konflikt medzi právom zamestnávateľa na kontrolu zamestnanca a právom  za-

mestnanca na súkromie  

Zákonník práce reflektuje právo na súkromie zamestnanca a zároveň aj právo zamest-

návateľa kontrolovať zamestnanca v ustanovení § 13 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého: 

„Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností za-

mestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch za-

mestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňova-

ných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu 

odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to 

vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať 

so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania 

a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej 

trvania.“. Toto ustanovenie (i keď naozaj veľmi všeobecne) upravuje aj tzv. monitoring za-

mestnanca zamestnávateľom, teda kontrolu zamestnancových telefonických alebo iných ho-

vorov a elektronickej pošty, vždy samozrejme využitím techniky poskytnutej zamestnancovi 

zamestnávateľom. Toto ustanovenie nezakazuje zamestnávateľovi kontrolovať, resp. monito-

rovať zamestnanca, ale predstavuje tzv. „negatívny výpočet“ oprávnení zamestnávateľa ako 

postupovať v prípadoch monitoringu zamestnanca. Toto ustanovenie teda určuje to, čo za-

mestnávateľ v takýchto prípadoch nesmie robiť (aký monitoring zamestnanca je zakázaný), 

neurčuje to, čo zamestnávateľ v takýchto prípadoch môže robiť (aký monitoring .zamestnanca 

je povolený). Právna úprava v tejto otázke v iných členských štátoch EÚ je veľmi podobná tej 

slovenskej, vychádza totiž ako z niektorých smerodajných rozhodnutí Európskeho súdu pre 

ľudské práva21, tak aj z EÚ legislatívy (najmä v oblasti ochrany osobných údajov)2223. Ďalej 

                                                 

 

 
21 rozsudok komory Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Bărbulescu proti Rumunsku zo dňa 12.01.2016 a následný 

rozsudok Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 05.09.2017 o sťažnosti č.: 61496/08 – tento rozsudok 

rozoberiem v ďalšej časti tohto príspevku   
22 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob-

ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) 
23 viď napr. český zákonník práce (zákon č. 262/2006 Sb.):   

„Podle ustanovení § 316 odst. 1 zák. práce zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu 

výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování 

zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.  

Podle ustanovení § 316 odst. 2 zák. práce zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze čin-

nosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že 

podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole 

elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.  

Podle ustanovení § 316 odst. 3 zák. práce jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze čin-

nosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo 

informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.“ 
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v tomto príspevku tak rozoberiem po jednom prípade zo Slovenskej republiky, z Českej re-

publiky a z Európskeho súdu pre ľudské práva. 

5 Prípadová štúdia – Najvyšší súd Slovenskej republiky   

V otázke monitorovania zamestnancov rozhodoval Najvyšší súd Slovenskej republiky 

vo svojom rozsudku sp. zn.: 3 Cdo 233/2015 zo dňa 12.09.2016 (ďalej len „Rozsudok 

NSSR“).  

V posudzovanom prípade zamestnanec súkromne komunikoval cez pracovný e-mail a 

v tejto súkromnej komunikácii používal logo zamestnávateľa, dokonca v rámci tejto súkrom-

nej komunikácie sa snažil získať neoprávnené výhody z titulu jeho funkcie u zamestnávateľa. 

V tomto súdnom konaní Najvyšší súd Slovenskej republiky riešil v rámci dovolania aj otázku 

konfliktu práva žalobcu – zamestnanca na súkromie a práva žalovaného – zamestnávateľa na 

kontrolu zamestnanca, pričom dospel k tomu právnemu záveru, že síce súkromná korešpon-

dencia nestráca svoj súkromný charakter ani keď je posielaná z pracoviska a pomocou pra-

covných prostriedkov, ale právo na súkromie zamestnanca má tiež svoje limity a to aj vzhľa-

dom na povinnosť zamestnanca plniť si svoje pracovné úlohy a pri ich plnení vystupovať 

v mene zamestnávateľa a povinnosť zamestnanca rešpektovať zákazy a obmedzenia zamest-

návateľa. Keďže v danom prípade:  

- zamestnanec na súkromnú komunikáciu používal pracovný e-mail,  

- zamestnanec bol oboznámený so zákazom používania pracovného e-mailu na súk-

romné účely (vnútroorganizačným aktom, písomným pokynom zamestnávateľa),  

- nebolo preukázané, že by zamestnávateľ dlhodobo (non-stop) kontroloval e-

mailovú komunikáciu zamestnanca,  

- zamestnávateľ sa zameral len na časť súkromnej komunikácie zamestnanca, na 

ktorú bol upozornený na základe vonkajšieho podnetu,   

- zamestnanec zneužíval svoje postavenie u zamestnávateľa a logo zamestnávateľa 

na získanie nenáležitých výhod,  

tak boli splnené podmienky legality, legitimity a proporcionality oprávnenosti zásahu zamest-

návateľa do práva na súkromie zamestnanca.      

6 Prípadová štúdia – Nejvyšší soud Českej republiky    
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V otázke monitorovania zamestnancov rozhodoval Nejvyšší soud Českej republiky  

vo svojom rozsudku sp. zn.: 21 Cdo 1771/2011 zo dňa 16.08.2012 (ďalej len „Rozsudok 

NSČR“). 

V posudzovanom prípade zamestnanec počas pracovnej doby pomerne často a veľa 

sledoval on-line spravodajstvo, TV cez internet a rozhlas cez internet, čo nemalo nijaký súvis 

s jeho pracovnou náplňou. V tomto súdnom konaní Nejvyšší soud Českej republiky pri riešení 

konfliktu práva žalobcu – zamestnanca na súkromie a práva žalovaného – zamestnávateľa na 

kontrolu zamestnanca, dospel k tomu právnemu záveru, že zásah zamestnávateľa do súkromia 

zamestnanca bol oprávnený, pretože:  

- zamestnávateľ nekontroloval súkromnú komunikáciu zamestnanca (ani sms, mms, 

e-mail, správy na internete a pod.),  

- zamestnávateľ si nezaznamenával osobné prejavy zamestnanca,   

a tak boli splnené podmienky legality, legitimity a proporcionality oprávnenosti zásahu za-

mestnávateľa do práva na súkromie zamestnanca napriek tomu, že dôkaz o činnosti zamest-

nanca (záznamy jeho činnosti na internete) bol získaný bez súhlasu zamestnanca.     

7 Prípadová štúdia – Európsky súd pre ľudské práva     

V otázke monitorovania zamestnancov rozhodoval Európsky súdu pre ľudské práva 

svojim rozhodnutím komory vo veci Bărbulescu proti Rumunsku zo dňa 12.01.2016 

a následným rozhodnutím Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 

05.09.2017 o sťažnosti č.: 61496/08 (ďalej len „Rozsudok ESĽP“).24 

V posudzovanom prípade zamestnanec počas pracovnej doby využíval pracovný e-

mail na súkromnú korešpondenciu. V tomto súdnom konaní Európsky súd pre ľudské práva 

rozhodol najprv v neprospech zamestnanca, ale po odvolaní sa rozhodol tento súd tak, že do-

šlo k porušeniu zamestnancovho práva na súkromie, pretože:  

- zamestnávateľ dostatočne nepreukázal, že vopred oboznámil zamestnanca so záka-

zom používania pracovného e-mailu na súkromné účely,  

- zamestnávateľ dostatočne nepreukázal, že ešte pred monitorovaním zamestnanca 

upozornil zamestnanca na možnosť monitorovania,  

                                                 

 

 
24 K tomu pozri bližšie: HAMUĽÁK. J., MINČIČ, V.: Nové poznatky a prístupy v oblasti monitorovania zamestnancov, In. 

Pracovné právo v digitálnej dobe : konferencia s medzinárodnou účasťou. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7502-259-2. - Praha : 

Nakladatelství Leges, 2017. - S. 65-77 ((Teoretik)) 
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- zamestnávateľ dostatočne nepreukázal, že mal legitímne dôvody na monitorovanie 

zamestnanca (odôvodnený podnet, odôvodnené podozrenie, hrozba vzniku škody 

alebo ujmy),  

- zamestnávateľ dostatočne nepreukázal, že nemal inú (menej invazívnu) možnosť 

kontroly zamestnanca (než prezretím celej jeho komunikácie).  

8 Zhrnutie problematiky – záver  

Pri kolízii práva zamestnanca na súkromie na pracovisku a práva zamestnávateľa na 

kontrolu zamestnanca na pracovisku možno zo súčasného stavu legislatívy a relevantnej ju-

dikatúry dospieť k nasledovným záverom:  

- zamestnanec nestráca na pracovisku právo na súkromie, a to ani v prípadoch, keď 

využíva pracovné nástroje, pomôcky a veci poskytnuté mu zamestnávateľom; toto 

práva na súkromie má však tiež svoje limity,  

- súdy vykladajú oprávnenie zamestnávateľa zasahovať do práva na súkromie za-

mestnanca veľmi reštriktívne,   

a súdy rozhodnú v prospech zamestnanca alebo zamestnávateľa podľa princípov legality, legi-

timity a proporcionality najmä po posúdení nasledovných otázok:  

- či použil zamestnanec v súkromnej komunikácii svoje prostriedky alebo prostried-

ky zamestnávateľa,  

- či zamestnanec pri súkromnej komunikácii zneužíval meno/názov zamestnávateľa 

na získanie nenáležitých výhod.  

- či bol zamestnanec vopred riadne oboznámený so zákazom používania pracovných 

prostriedkov na súkromné účely (vnútroorganizačným aktom, písomným pokynom 

zamestnávateľa),  

- či bol zamestnanec vopred riadne oboznámený s tým, že jeho aktivity môžu byť 

monitorované zamestnávateľom v rámci kontroly,  

- či mal zamestnávateľ možnosť použitia menej invazívnej metódy kontroly zamest-

nanca (z hľadiska vecného rozsahu, času alebo použitých prostriedkov),  

- či mal zamestnávateľ riadny dôvod na kontrolu zamestnanca.   

Mladiství zamestnanci by mali byť osobitne oboznámení s vyššie uvedenými záver-

mi/kritériami vzhľadom na obľúbenosť internetových sociálnych sietí medzi nimi a teda aj 
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vysoký predpoklad ich potreby súkromnej komunikácie počas ich pracovnej doby 

u zamestnávateľa.    
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Výnimka zo zákazu retroaktivity ako ústavná povinnosť postupu správ-

nych orgánov pri ukladaní správnych sankcií zamestnávateľovi  

Martin Hudák 

Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva 

 

Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá povinnosťou správnych orgánov postupovať 

v rozpore so zákazom retroaktivity v prípadoch správneho trestania zamestnávateľa.   

Abstract: Author discuss the ex officio duty of administrative authorities to apply ex post 

facto laws in administrative punishment of employers.   

Kľúčové slová: zamestnávateľ, správne trestanie, retroaktivita, nelegálne zamestnávanie 

Key words: employer, administrative punishment, retroactivity, illegal employment 

 

1 Úvod 

Zamestnávateľ je subjektom veľkého množstva právnych vzťahov naprieč všetkými 

právnymi odvetviami slovenského právneho poriadku a právneho poriadku EÚ. Pri svojej 

činnosti musí zamestnávateľ1 postupovať v súlade s veľkým množstvom právnych predpisov 

rôznej právnej sily, či už v oblasti súkromného práva alebo v oblasti verejného práva. 

V oblasti súkromného práva sú to napr. vzťahy zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č. 

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

zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informač-

nej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov. V oblasti verejného práva sú to napr. vzťahy zamestnávateľa 

vyplývajúce z dodržiavania hygienických predpisov, predpisov na úseku bezpečnosti 

a ochrany života a zdravia pri práci a predpisov účtovno-daňových. Zamestnávateľ sa musí 

nevyhnutne vedieť orientovať vo všetkých relevantných právnych predpisoch, či už v rámci 

domácej legislatívy alebo legislatívy EU. A to vo všetkých relevantných oblastiach vrátane 

                                                 

 

 
1 K pojmovému vymedzeniu zamestnávateľa pozri bližšie: HAMUĽÁK, J.: Špecifiká a osobitosti právneho postavenia sub-

jektov pracovnoprávnych vzťahov, In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita 

Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 108-118 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2 
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trhu práce, sociálnej a zdravotnej politiky, pracovnej mobility, vzdelávania alebo zamestnáva-

nia mladistvých. V prípade porušenia ktorejkoľvek zákonnej povinností sa totiž zamestnáva-

teľ vystavuje riziku uloženia sankcií a to ako v oblasti správneho práva (správne trestanie), 

tak (v niektorých prípadoch) aj v rovine trestného práva (trestnoprávne sankcie voči zamest-

návateľovi).  

Orgán aplikujúci právo – orgán verejnej moci - kontrolný orgán – správny orgán – súd 

musí pri ukladaní sankcie za prípadné porušenia práva prihliadať na všetky okolnosti daného 

prípadu – porušenia povinnosti zo strany zamestnávateľa. Podľa ustanovenia § 34 ods. 4 zá-

kona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zá-

kon“) je napr. súd pri určovaní trestu a jeho výmery povinný prihliadať najmä na: „spôsob 

spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce 

okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy“. Podľa ustanovenia § 

3 ods. 5 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) musia zas rozhodnutia správnych orgánov vychá-

dzať: „ ...zo spoľahlivo zisteného stavu veci.“2. Iba takýmto postupom môže dôjsť 

k zákonnému rozhodnutiu vo veci, k zákonnému rozhodnutiu o sankcii zamestnávateľa za 

porušenie niektorej z jeho povinností. Na tomto mieste je tiež dôležité spomenúť, že v prípade 

porušenia povinnosti zamestnávateľa ide v praxi veľakrát o správny delikt, kde sa aplikuje 

objektívna zodpovednosť zamestnávateľa, teda na porušenie povinnosti sa spravidla vyžaduje 

„len“ čisto formálne porušenie povinnosti bez potreby skúmania zavinenia zamestnávateľa. 

Podľa dostupných zdrojov, kontroly v oblasti nelegálneho zamestnávania sú na Slovensku 

pomerne časté a veľakrát aj, z pohľadu zistenia porušenia právnych predpisov, úspešné3.  

V oblasti trestného práva platí ústavná zásada povinnosti orgánu činného v trestnom 

konaní a súdu postupovať v prospech páchateľa trestného činu, ktorá za určitých okolností 

vedie aj k postupu predstavujúcemu výnimku zo zákazu retroaktivity uplatňovanom 

v právnych poriadkoch právnych štátov, teda aj v právnom poriadku Slovenskej republiky. Sú 

takto (analogicky) povinné postupovať aj správne orgány v prípadoch ukladania sankcií za-

                                                 

 

 
2 Toto základné pravidlo správneho konania je ďalej rozvinuté aj v judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa 

ktorej: „Uloženie vysokej sankcie v správnom konaní vyžaduje, aby správny orgán svoje rozhodnutie podrobne zdôvodnil s 

uvedením konkrétnych skutočností, ktoré odôvodňujú uloženie sankcie v určitej výške. Všeobecné konštatovanie protiprávnos-

ti konania a rozsahu jeho následkov bez bližšej špecifikácie nie je podľa názoru najvyššieho súdu dostatočným pre uloženie 

pokuty vo výške... “ - rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sžo 253/2010 zo dňa 03.05. 2011,   
3 SITA, online. citované dňa 22.02.2019. Dostupné na 

https://ekonomika.sme.sk/c/20084864/inspektori-odhalili-tisicky-nelegalne-zamestnanych.html#ixzz5gMbrXjFp 

 

https://ekonomika.sme.sk/c/20084864/inspektori-odhalili-tisicky-nelegalne-zamestnanych.html#ixzz5gMbrXjFp
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mestnávateľovi za porušenie normy správneho práva? Môžu správne orgány v rámci správne-

ho trestania postupovať spôsobom predstavujúcim výnimku zo zákazu retroaktivity 

v prípadoch ukladania správnych sankcií zamestnávateľovi?  

2       Zákaz retroaktivity – všeobecne   

Podľa ustanovenia čl. 1 ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“) je Slovenská republika „zvrchovaný, 

demokratický a právny štát“. Súčasťou princípov právneho štátu je aj princíp zákazu retro-

aktivity právnych noriem, teda zákazu aplikovania novšej právnej úpravy na skutkový stav 

prípadu, ktorý tu bol v čase platnosti staršej právnej úpravy4. Zákaz retroaktivity je zároveň 

zakotvený aj  v celom rade medzinárodných právnych dokumentov56. Princíp zákazu retro-

aktivity však pozná výnimky, dokonca majúce základ priamo v Ústave SR.      

3       Zákaz retroaktivity – trestnoprávne sankcie   

Podľa ustanovenia čl. 50 ods. 6 Ústavy SR: „Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa uk-

ladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to 

pre páchateľa priaznivejšie.“. Citované ustanovenie predstavuje výnimku z princípu zákazu 

retroaktivity, dokonca priamo zakladá povinnosť pre orgány činné v trestnom konaní a súdy 

aplikovať neskoršiu právnej úpravy, teda právnu úpravu účinnú až po čase spáchania skutku – 

trestného činu v prípadoch, kedy by to bolo v prospech páchateľa tohto trestného činu. Táto 

výnimka je ďalej vyjadrená aj v ustanovení § 2 ods. 1 Trestného zákona, podľa ktorého: 

„Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin 

spáchaný. Ak v čase medzi spáchaním činu a vynesením rozsudku nadobudnú účinnosť viace-

ré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchateľa 

priaznivejší.“ a bola predmetom viacerých rozhodnutí v rámci rozhodovacej praxi sloven-

ských súdov7. V rámci vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti sú orgány činné 

                                                 

 

 
4 „K vlastnostiam právnej úpravy implikovaným v princípoch právneho štátu garantovaným č. 1 ods. 1 ústavy patrí aj požia-

davka dodržania následnosti platnosti a účinnosti právnej normy a neuplatnenie právnej normy skôr, než nadobudne účin-

nosť.“, DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 180 
5 „Nikto nemôže byť potrestaný inak ako podľa zákona, ktorý bol prijatý a vyhlásený pred činom.“ – Deklarácia práv človeka 

a občana z roku 1789; ďalej aj Všeobecná deklarácia ľudských práv (čl. 11), Dohovor o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd (čl. 7), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (čl. 15), Rímsky štatút medzinárodného trestného 

súdu (čl. 22), Charta základných práv Európskej únie (čl. 49 ods. 1), Listina základných práv a slobôd (čl. 40 ods. 6) 
6 bližšie pozri aj ČIČ, M. a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : EUROKÓDEX, s.r.o., 2012, s. 357  
7 napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 5 Tdo 13/2008 zo dňa 28.05.2008, rozsudok Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 5 To 5/2009 zo dňa 17.12.2009, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 

4 To 7/2012 zo dňa 16.04.2013  
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v trestnom konaní a súdy povinné posudzovať, v prípadoch existencie dvoch právnych úprav 

s rozdielnou účinnosťou, obe tieto právne úpravy a to z hľadiska efektivity a prospechu pre 

páchateľa bez ohľadu na to, či ide o normu procesnú alebo hmotnoprávnu. Nemusí tak ísť len 

o posudzovanie otázky výšky aplikovateľnej trestnej sadzby (otázka hmotného práva), ale aj 

napr. o otázku podmienok aplikácie odklonov v trestnom konaní ako je napríklad zmier, 

podmienečné zastavenie trestného stíhania alebo dohoda o uznaní viny a prijatí trestu (otázka 

procesného práva). Po takomto posúdení musia orgány činné v trestnom konaní a súdy apli-

kovať tú právnu úpravu, ktorej konečný efekt je/bude priaznivejší pre páchateľa.  

4       Zákaz retroaktivity – správne trestanie    

Správne právo ako samostatné odvetvie slovenského právneho poriadku nemá 

v Ústave SR explicitne stanovenú výnimku zo zákazu retroaktivity tak, ako je to v prípade 

trestného práva. Správne právo ako samostatné odvetvie slovenského právneho poriadku ne-

má ani v predpisoch nižšej právnej sily ako Ústava SR stanovenú výnimku zo zákazu retro-

aktivity tak, ako je to v prípade trestného práva. Napriek tomuto legislatívnemu stavu, je pod-

ľa môjho názoru, túto výnimku možné aplikovať aj v procese správneho trestania. 

V zmysle vyššie uvedeného stojí za pozornosť rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky sp. zn.: 8Sžo/2/2016 zo dňa 31.05.2018 (ďalej len „Predmetný rozsudok“). Skutko-

vé a právne okolnosti prípadu, ktorý bol predmetom tohto rozhodovania Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, relevantné pre potreby tohto príspevku, sú nasledovné:  

- Žalobca sa ako zamestnávateľ žalobou domáhal preskúmania rozhodnutia žalova-

ného ako správneho orgánu (Národný inšpektorát práce ako odvolací správny or-

gán a príslušný Inšpektorát práce ako prvostupňový správny orgán), a to rozhodnu-

tia, ktorým bolo správnym orgánom konštatované porušenie povinnosti žalobcu 

v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom 

zamestnávaní“).  
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- Žalobca sa mal dopustiť nelegálneho zamestnávania študentov zamestnaných na 

základe dohody o brigádnickej práci študentov8 a za to mu bola správnym orgá-

nom – žalovaným uložená správna sankcia - pokuta9. 

- Žalobca bol so žalobou neúspešný na prvoinštančnom krajskom súde, podal tak 

odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací. Najvyšší súd 

Slovenskej republiky preskúmal žalobu, a teda aj napádané rozhodnutie žalované-

ho - správneho orgánu z pohľadu dodržania zákonnosti postupu a správnej apliká-

cie správnej úvahy správneho orgánu pri ukladaní správnej sankcie10.    

- Počas súdneho konania došlo k zmene právnej úpravy zákona o nelegálnom za-

mestnávaní a to práve v tej časti tohto zákona, ktorá sa týkala aj porušenia povin-

nosti zamestnávateľa – žalobcu. Zákon o nelegálnom zamestnávaní bol novelizo-

vaný novelou – zákonom č. 294/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

o nelegálnom zamestnávaní s účinnosťou od 01.01.2018 (ďalej len „novela zákona 

o nelegálnom zamestnávaní“). Túto legislatívnu zmenu možno stručne charakteri-

zovať tak, že zákonodarca zmiernil podmienky pre riadnu a včasnú povinnú regis-

tráciu do príslušného registra, teda nadstavil zákonné podmienky tejto registrácie 

tak, že ak by tieto podmienky boli bývali platili v čase kontroly žalobcu – zamest-

návateľa, tak by žalobca – zamestnávateľ nebol býval sankcionovaný žalovaným - 

správnym orgánom.  

- Najvyšší súd Slovenskej republiky si pri posudzovaní tohto prípadu pomohol aj 

nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.: III. ÚS 120/2010-27 zo dňa 

12.05.2010, podľa ktorého majú správne orgány povinnosť aplikácie tzv. jednodu-

chého práva (povinnosť vykladať aplikovanú právnu normu čo najjednoduchšie  - 

v prospech kontrolovanej osoby). 

- Najvyšší súd Slovenskej republiky si pri posudzovaní tohto prípadu pomohol pod-

porne aj rozsudkom Nejvyššího správního soudu Českej republiky sp. zn.: 2 As 

9/2008 – 77 zo dňa 13.06.2008, podľa ktorého správne orgány nemôžu vnímať 

                                                 

 

 
8 v zmysle § 227 Zákonníka práce  
9 v zmysle § 3 ods. 2, § 2 ods. 2 písm. b) a § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o nelegálnom zamestnávaní (porušenie povin-

nosti zamestnávateľa riadne a včas prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového 

sporenia)   
10 bližšie pozri napr. aj  KISELYOVÁ, Z. Aplikácia právnych princípov v rozhodovaní v oblasti správneho trestania. In 

BRŐSTL, A., BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ M., ŠTRKOLEC, M. Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci. 

Košice : 2014, str. 93  
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procesné normy ako samoúčelné a ako prekážku pre aplikovanie ústavne zaručenej 

hmotnoprávnej úpravy.  

- Najvyšší súd Slovenskej republiky nakoniec dospel k právnemu záveru, že: „Tres-

tnoprávna zásada aplikácie neskoršieho zákona, ak je pre páchateľa priaznivejší, 

ktorá je ustanovená v článku 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky sa vzťahuje na 

všetky delikty verejného práva, teda aj na ukladanie sankcií za porušenie povin-

ností vo vzťahu k záujmom chránených správnym právom. Trestnoprávna zásada 

aplikácie neskoršieho zákona, ak je pre páchateľa priaznivejší, sa vzťahuje aj na 

správne delikty, a to aj v prípade, ak to zákon výslovne neustanovuje, keďže povin-

nosť aplikácie tejto zásady vyplýva priamo z Ústavy Slovenskej republiky.“ 

a žalobcovi – zamestnávateľovi vyhovel.  

V zmysle vyššie uvedeného tak možno dospieť k nasledovnému právnemu záveru: 

V oblasti správneho trestania zamestnávateľov za porušovanie predpisov v oblasti nelegálne-

ho zamestnávania je možné aplikovať výnimku zo zákazu retroaktivity v prípadoch, ak je to 

pre zamestnávateľa priaznivejšie napriek tomu, že takáto výnimka nie je v slovenskom práv-

nom poriadku explicitne uvedená a to výkladom čl. 50 ods. 6 Ústavy SR a aplikovaním ús-

tavných zásad povinnosti správneho orgánu vykladať právo jednoducho a povinnosti správ-

neho orgánu nepovažovať procesné normy za prekážku aplikovania ústavne zaručených práv.  

Napriek tomu, že Predmetný rozsudok sa týkal „len“ oblasti nelegálneho zamestnáva-

nia, právne závery Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno aplikovať na celú oblasť 

správneho práva, teda na všetky správne delikty.  Pri tomto závere si môžeme pomôcť aj 

ustanovením § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, podľa ktorého: „Správne orgány dba-

jú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neod-

ôvodnené rozdiely.“.    

5 Zhrnutie problematiky – záver  

Zamestnávateľ sa pri zamestnávaní osôb vystavuje správnym sankciám za porušenie 

obrovského množstva rôznych právnych povinností, právnych povinností upravených vo ob-

rovskom množstve právnych predpisov rôznej právnej sily, právnych predpisov z rôznych 

právnych odvetví a to najmä v oblasti správneho práva.  

Správne právo patrí do oblasti verejného práva, kde patrí aj trestné právo. V trestnom 

práve sú orgány činné v trestnom konaní a súdy povinné pri ukladaní trestnoprávnych sankcií 

uplatňovať aj výnimku z princípu retroaktivity, ak je to priaznivejšie pre páchateľa; táto po-
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vinnosť je explicitne upravená v Ústave SR a následne aj v Trestnom zákone. Ústava SR ani 

právne predpisy v oblasti správneho práva výslovne neupravujú povinnosť alebo možnosť 

správnych orgánov pri ukladaní správnych sankcií aplikovať výnimku z princípu retroaktivity, 

ak je to priaznivé pre osobu porušujúcu povinnosť v oblasti správneho práva, napriek tomu 

však správne orgány povinnosť aplikovať výnimku z princípu retroaktivity, ak je to priaznivé 

pre osobu porušujúcu povinnosť v oblasti správneho práva, majú. Vyplýva to z výkladu čl. 50 

ods. 6 Ústavy SR, v zmysle ktorého sa výnimka z princípu retroaktivity obsiahnutá v tomto 

ustanovení nevzťahuje len na oblasť trestného práva, ale aj na oblasť správneho trestania. 

Tento výklad je v súčasnosti potvrdený aj Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku sp. zn.: 8Sžo/2/2016 zo dňa 

31.05.2018 opierajúc sa aj o nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.: III. ÚS 

120/2010-27 zo dňa 12.05.2010 a podporne aj o rozsudok Nejvyššího správního soudu Českej 

republiky sp. zn.: 2 As 9/2008 – 77 zo dňa 13.06.2008 umožňuje cez svoje právne závery za-

mestnávateľom využiť výnimku z princípu retroaktivity v oblasti sankcií za nelegálne za-

mestnávanie, ba čo viac, tieto právne závery Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno 

aplikovať v celom správnom práve.         
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Abstrakt: Autori ponúkajú kritický pohľad na zanedbanú tému dodržiavania zásady rovného 

zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a im obdobných právnych vzťahov. Zamýšľajú sa 

nad legislatívnym vymedzením chráneného dôvodu štátnej príslušnosti v antidiskriminačnom 

normatíve, pričom vyvodzujú konkrétne vlastné závery vo vzťahu k jeho kompatibilite s ex-

plicitne vymedzenými chránenými dôvodmi. Výsledky svojej činnosti dopĺňajú o rozmer ak-

tuálnosti skúmanej problematiky vzhľadom na súčasný stav zamestnanosti na trhu práce. Vý-

sledkom je overenie hypotézy o dôvodnosti podradenia znaku štátnej príslušnosti pod chráne-

ný dôvod tzv. iného postavenia. Inými slovami, s nikým nemožno v oblasti pracovnoprávnych 

a im obdobných právnych vzťahov zaobchádzať menej priaznivo z dôvodu jeho štátnej prí-

slušnosti.  

Abstract: The authors offer a critical view of the neglected theme of respect to the principles 

of equal treatment in the field of employment law and similar legal relationships. The authors 

are thinking about the legal definition of the protected citizenship grounds in the anti-

discrimination rule, drawing on their own specific conclusions in relation to its compatibility 

with explicitly defined protected grounds. The results of their activities they complete to the 

topicality of the problem under consideration, given the current employment situation in the 

labour market. The result is the verification of the hypothesis on the merits of undermining 

the citizenship sign under the so-called other status. In other words, with no one can be treated 

less favourably on grounds of citizenship in the area of employment and similar legal relatio-

nships. 

Kľúčové slová: Diskriminácia, rovnaké zaobchádzanie, štátna príslušnosť, trh práce, neza-

mestnanosť, členské krajiny Európskej únie, nečlenské krajiny Európskej únie 

Key words: Discrimination, equal treatment, citizenship, labour market, unemployment 
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1 Úvod 

Porušenie zákazu diskriminácie predstavuje vo všeobecnosti významný zásah do vnú-

tornej integrity osobnosti každého jednotlivca. Inými slovami hovoríme o negatívnom dopade 

na intímnu sféru vnútorného sveta ľudskej bytosti. Závažnosť právom reprobovaného konania 

spočívajúceho v nedodržiavaní zásady rovného zaobchádzania reflektuje charakteristika spo-

ločenských a právnych vzťahov, ktoré požívajú ochranu antidiskriminačného normatívu a 

rovnako tak obsah dôvodov, resp. motivácií konania, či opomenutia konania, smerujúceho k 

menej priaznivému zaobchádzaniu. Jedným z týchto dôvodov je aj štátna príslušnosť fyzickej 

osoby.  

 

2 Vymedzenie pojmu štátnej príslušnosti v antidiskriminačnom normatíve 

Rovné zaobchádzanie1 v kontexte štátnej príslušnosti reguluje už článok 18 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie. Predmetné ustanovenia sa však v intenciách osobnej pôsobnosti 

vzťahujú výlučne na občanov Európskej únie. Vo vnútroštátnej legislatíve je chránený dôvod 

štátnej príslušnosti vymedzený ustanoveniami osobitných zákonov, avšak explicitne ho nena-

chádzame vyjadrený prostredníctvom normatívu jednotlivých článkov Ústavy,2  ani antidis-

kriminačného zákona.3  

 Určenie, resp. identifikácia chráneného dôvodu v konaní, či opomenutí konania adre-

sáta zákazu diskriminácie, predstavuje základný krok k vytvoreniu vyvrátiteľnej právnej 

domnienky o naplnení definičných znakov diskriminácie, a teda právom reprobovaného ko-

nania, na ktoré sú naviazané tak zodpovednostné civilnoprávne, ako aj trestnoprávne násled-

ky.4  Inými slovami, každý adresát zákazu diskriminácie, ktorý je určiteľný prostredníctvom 

                                                 

 

 
1 Pojem rovné zaobchádzanie síce nie je legislatívnym termínom, avšak omnoho lepšie vystihuje podstatu základného ľud-

ského práva v porovnaní s nepresným prekladom anglického termínu „equal treatement“, ktorý je obsahom zákonných no-

riem; pozn. autorov 
2 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, dostupný aj na: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.html; článok 33 obsahuje zákaz akejkoľvek diskriminácie pre príslušnosť 

k národnostnej menšine alebo etnickej skupine. Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť, aby ktokoľvek mohol byt pre prísluš-

nosť  k menšine vo svojich právach obmedzovaný alebo ich zbavovaný. KROŠLÁK, D. a kol.: Ústavné právo. Bratislava: 

Wolter Kluwer, 2016, s. 346, porovnaj s SOMOROVÁ, Ľ.: In: Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. 

Bratislava: Eurokódex, 2012, s. 236 
3 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, dostupný aj na: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/20100201.html 
4 Pozri ustanovenie § 424a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších právnych predpisov, dostupného aj 

na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20180701.html 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.html
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množín spoločenských vzťahov, požívajúcich osobitnú ochranu antidiskriminačného normatí-

vu, je povinný zdržať sa menej priaznivého zaobchádzania s fyzickými a právnickým osoba-

mi, a to takého menej priaznivého zaobchádzania, ktoré je motivované tzv. chránenými dô-

vodmi.5  Prostredníctvom pozitívnej enumerácie chránených dôvodov, vymedzených tak Ús-

tavou, ako aj antidiskriminačným zákonom, dospejeme k nespochybniteľnému záveru o ab-

sencii chráneného dôvodu štátnej príslušnosti v ustanoveniach bazálnych formálnych prame-

ňov antidiskriminačného normatívu na území Slovenskej republiky. 

 Zároveň však nemôžeme opomenúť, ani formálne pramene súkromnoprávneho odvet-

via pracovného práva, a to vzhľadom na predmet našej štúdie. Avšak ani ustanovenie článku 1 

Zákonníka práce nevymedzuje výslovný zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti.6  

Nad rámec právnej úpravy antidiskriminačného zákona, ktorý je považovaný za generálnu 

právnu normu antidiskriminačnej legislatívy na našom území, zakazuje Zákonník práce menej 

priaznivé zaobchádzanie aj z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, genetických vlastností 

a odborovej činnosti. Na rozdiel od antidiskriminačného zákona však zákonodarca priamo v 

ustanovení predmetného článku základného kódexu individuálneho pracovného práva, upra-

vuje výnimku z absolútneho zákazu menej priaznivého zaobchádzania z uvedených chráne-

ných dôvodov. Menej priaznivé zaobchádzanie, ktoré je motivované chránenými dôvodmi vo 

vzťahu k osobe v pracovnoprávnom pomere, resp. osobe uchádzajúcej sa o uzavretie takého 

pomeru, je ospravedlniteľné iba v prípade, ak takéto zaobchádzanie je „odôvodnené povahou 

činností vykonávaných v zamestnaní, alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykoná-

vajú,“ a to len v tom prípade, ak „tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na 

zamestnanie,“ pričom cieľ menej priaznivého zaobchádzania musí byť „legitímny a požiadav-

ka primeraná.“7  

 Chránený dôvod štátnej príslušnosti nie je explicitne vymedzený ani ďalšími zákonmi 

tzv. pracovnoprávnej legislatívy. Absentuje v ustanovení § 4 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej 

službe v znení neskorších právnych predpisov, ako aj v ustanovení § 5 zákona č. 552/2003 Z. 

z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov a v rade 

                                                 

 

 
5 Antidiskriminačný zákon vymedzuje prostredníctvom ustanovenia § 2 nasledujúce chránené dôvody: pohlavie, náboženské 

vyznanie, vieru, rasu, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, man-

želský stav a rodinný stav, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod, iné 

postavenie a napokon, oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. 

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov; pozn. autorov. 
6 Pozri čl. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších právnych predpisov, dostupného aj  

na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20180501.html 
7 Čl. 1 Zákonníka práce. 
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ďalších zákonov, ktorých obsahom je ustanovenie o zákaze diskriminácie, resp. povinnosti 

dodržiavania zásady rovného zaobchádzania.8  

 Jedinými vnútroštátnymi predpismi, ktoré obsahujú explicitný zákaz diskriminácie z 

dôvodu štátnej príslušnosti sú zákony o zdravotnej starostlivosti,9  o bankách10  a o službách 

na vnútornom trhu.11  Nie je nám úplne jasné, prečo túto charakteristiku, a síce štátnu prísluš-

nosť, zákonodarca opomenul v iných zákonoch, obsahujúcich antidiskriminačný normatív. 

 V nasledujúcich úvahách sa budeme dôsledne zaoberať testovaním hypotézy, spočíva-

júcej v konštatovaní, že „s nikým nemožno zaobchádzať menej priaznivo v oblasti pracovno-

právnych vzťahov, z dôvodu jeho štátnej príslušnosti, a to aj napriek absencii tejto charakte-

ristiky vo formálnych prameňoch tzv. pracovnoprávnej legislatívy.“ 

 

3 Obsah pojmu štátna príslušnosť a diskriminácia z dôvodu tzv. iného postavenia 

Pri vymedzení obsahu pojmu štátnej príslušnosti musíme mať nevyhnutne na zreteli je-

ho základné definičné znaky, ktoré ho odlišujú od ďalších sociologicko-právnych pojmov 

národnosti, či príslušnosti k etniku. Objasnenie obsahovej náplne týchto pojmov je osobitne 

dôležité, a to aj z dôvodu toho, že v praktickom živote dochádza k ich pomerne častej zámene. 

 Antidiskriminačný normatív rozlišuje príslušnosť k národnosti, pričom pod týmto po-

jmom určuje predovšetkým príslušnosť k určitej sociálnej skupine, ktorá sa dorozumieva spo-

ločným jazykom a navyše ju spája kultúrny a historický pôvod, ako aj určité tradície, zvyky, 

či dominantné vierovyznanie. Hovoríme tiež o objektívnej charakteristike príslušnosti k ná-

rodnosti.12 Subjektívny rozmer pojmu národnosť determinuje článok 3 ods. 2 Listiny základ-

ných práv a slobôd, ktorý stanovuje právo každého „slobodne rozhodovať o svojej národnos-

                                                 

 

 
8 Pozri aj ustanovenie § 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších právnych 

predpisov, ustanovenie § 3 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave v znení neskorších právnych predpi-

sov, ustanovenia §§ 14 a 62 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších právnych predpisov. Všetky 

uvedené zákony sú dostupné aj na: https://www.slov-lex.sk/domov 
9 Ustanovenie § 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, dostupného aj na: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20181101.html 
10 Ustanovenie § 27e zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších právnych predpisov, dostupného aj na: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/483/20180901.html 
11 Ustanovenie § 10 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších právnych predpisov, dostup-

ného aj na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/136/20180520.html 
12 BOUČKOVÁ, P., HAVELKOVÁ, B., KOLDINSKÁ, K., KÜHNOVÁ, E., KÜHN, Z., WHELANOVÁ, M.: Antidiskrimi-

nační zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 57. 



 40 

ti.“13 Tento subjektívny rozmer vychádza z existencie subjektívnych prvkov, ktoré sú zhmot-

nené v pocite solidarity vo vnútri menšiny smerujúcemu k udržaniu vlastnej identity.14 Ob-

dobne, ako česká, tak aj slovenská právna úprava, rozlišuje medzi príslušnosťou k národnosti 

a príslušnosťou k etnickej skupine, práve na základe uvedeného základného deliaceho kritéria, 

a to prvku sebaurčenia. Kým príslušnosť k národnosti je vecou sebaurčenia každého jednot-

livca, príslušnosť k etnickej skupine je výslovne založená na objektívnych kritériách, ktoré 

korešpondujú s ukazovateľmi, vymedzujúcimi príslušnosť k národnosti.15  Z objektívneho 

hľadiska sa tak obsahové denotáty pojmov príslušnosti k národnosti a príslušnosti k etnickej 

skupine prekrývajú, avšak to už nemožno povedať o subjektívnom pohľade na vymedzenie 

predmetných pojmov. Obdobné chápanie národnosti, a to ak z jej objektívneho, ako aj subjek-

tívneho hľadiska, je známe nášmu právnemu poriadku a rozhodovacej praxi vysokých súd-

nych autorít, už z obdobia polovice dvadsiateho storočia.16  

 Prihlásenie s k národnosti však nemôžeme za žiadnych okolností vnímať tak, že ide o 

ľahostajný prejav chvíľkového citového rozpoloženia jednotlivca, ale o prejav vôle, ktorý je 

vážnym vyjadrením spolupatričnosti fyzickej osoby k historickej, kultúrnej a jazykovej cha-

rakteristike, zvykom a tradíciám určitého spoločenstva, ktoré môžeme právom a dôvodne 

označiť za národ. Subjektívny charakter voľby národnosti nie je možné úplne izolovať  

od objektívnych charakteristických znakov fyzických osôb, ktoré určujú ich príslušnosť 

k určitej národnosti.  

 Pojem štátnej príslušnosti, je na rozdiel od vyššie vymedzených pojmov, podstatne 

osobitnejším, pričom v jeho obsahovej charakteristike nenachádzame na prvý pohľad množ-

stvo spoločných znakov s vyššie vymedzenými pojmami príslušnosti k národnosti, či etnickej 

skupine. Štátna príslušnosť je viazaná na pojem štátneho občianstva17  konkrétnej krajiny, 

resp. občianstva nadnárodného spoločenstva, ktoré prináleží konkrétnej osobe. Rovnako, ako 

slovenský antidiskriminačný normatív, ani česká legislatíva nerozlišuje medzi tzv. chránený-

mi dôvodmi štátnu príslušnosť fyzickej osoby. Nemôžeme sa však uspokojiť so záverom, že 

                                                 

 

 
13 Článok 3 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, dostupnej aj na: https://www.slov-

lex.sk/static/pdf/1991/23/ZZ_1991_23_19910208.pdf 
14 PAVLÍČEK, V. a HOFMANNOVÁ, H. a kol.: Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium, 2014, s. 232 
15 Bližšie pozri: KROŠLÁK, D. a kol.: Ústavné právo. Bratislava: Wolter Kluwer, 2016, s. 346, 
16 BOUČKOVÁ, P., HAVELKOVÁ, B., KOLDINSKÁ, K., KÜHNOVÁ, E., KÜHN, Z., WHELANOVÁ, M.: Antidiskrimi-

nační zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 58. 
17 Bližšie pozri: PAVLÍČEK, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. I. díl. (Obecná státověda). Linde, Praha: Linde, 1998, s. 

62, SVÁK, J. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Bratislava: 2002, s. 84, ČIC, M. a kol: Komentár k Ústave Sloven-

skej republiky. Matica Slovenská, 1997, s. 58, POSLUCH, M. a CIBULKA, Ľ. : Štátne právo Slovenskej republiky, 2. vyda-

nie . Heuréka 2006, s. 20. 
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menej priaznivé zaobchádzanie z dôvodu štátnej príslušnosti, je právom aprobovaným zaob-

chádzaním, a to z dôvodu absencie tejto charakteristiky fyzickej osoby v príslušných ustano-

veniach antidiskriminačnej legislatívy. Štátna príslušnosť, obdobne, ako príslušnosť k národ-

nosti, či etniku je takou charakteristikou, ktorá by mala nevyhnutne požívať právnu ochranu v 

kontexte antidiskriminačného normatívneho rámca. Na druhej strane je však táto charakteris-

tika často ospravedlniteľnou okolnosťou menej priaznivého zaobchádzania, a to v nadväznosti 

na už spomínanú výnimku v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Inými slovami, výkon urči-

tých povolaní, je legitímne viazaný na štátnu príslušnosť uchádzača a pod. 

 Napriek explicitnej absencii chráneného dôvodu štátnej príslušnosti vo väčšine vnút-

roštátnych noriem, obsahujúcich zákaz diskriminácie, je namieste, aby sme poukázali na sku-

točnosť, že tak antidiskriminačný zákon, ako aj Ústava, regulujú tzv. otvorený výpočet chrá-

nených dôvodov. Predmetný záver môžeme pomerne jednoznačne prijať, a to z dôvodu legis-

latívneho vymedzenie chráneného dôvodu iného postavenia, ktorý prima facie nie je z obsa-

hového hľadiska jednoznačne určiteľným. Pomôžeme si tak výkladovou praxou vysokých 

súdnych autorít, ktoré sa obsahovým vymedzením pojmu tzv. iného postavenia viacnásobne 

zaoberali. Hľadáme tak odpoveď na otázku, či môžeme za iné postavenie považovať aj štátnu 

príslušnosť fyzickej osoby a subsumovať tak túto objektívnu charakteristiku, pod ochranu 

antidiskriminačného zákonného normatívu. 

 Pod pojmom iné postavenie rozlišujú vysoké súdne autority rôzne charakteristiky tak 

ľudskej osobnosti, ako aj objektívne znaky, ktoré sú pre fyzické a právnické osoby príznač-

nými. Vzhľadom na skutočnosť, že chránený dôvod tzv. iného postavenia otvára výpočet 

chránených dôvodov, upravených v Dohovore o ochrane základných práv a ľudských slobôd, 

je v uvedenom kontexte smerodajnou rozhodovacia prax Európskeho súdu pre ľudské práva a 

jeho výkladu k obsahu predmetného chráneného dôvodu. ESĽP viacnásobne dospel k dôvod-

nému záveru o porušení zákazu diskriminácie, a to aj vtedy, keď neidentifikoval typický, ex-

plicitne vymedzený chránený dôvod. K porušeniu zákazu diskriminácie tak došlo menej 

priaznivým zaobchádzaním, ktoré bolo motivované výmerou pôdy18,  miestom trvalého poby-

tu fyzickej osoby,19  či dĺžkou trestu odňatia slobody.20  ESĽP tak diskrimináciu konštatuje aj 

                                                 

 

 
18 Rozsudok ESĽP v právnej veci James a ďalší proti Veľkej Británii, sťažnosť č. 8793/83, dostupný tiež 

na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57507. 
19 Rozsudok ESĽP v právnej veci Carson a ďalší proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 42184/05, dostupný tiež  na: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97704. 
20 Rozsudok ESĽP v právnej veci Clift proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť. č. 7205/07, dostupný tiež  

na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99913. 
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v prípadoch, kde chýba rozumný, objektívny a zákonný dôvod na menej priaznivé zaobchá-

dzanie, bez ohľadu na jeho obsahovú charakteristiku. 

 V kontexte uvedeného je teda zrejmé, že aj taká vysoká súdna autorita, akou je ESĽP, 

rezignovala na formalistický prístup hľadania konkrétneho, obsahovo jasne vymedzeného, 

chráneného dôvodu a rešpektovala ich otvorený výpočet. Výpočet dôvodov, ktoré predstavo-

vali v konkrétnom prípade porušenie zákazu diskriminácie, mal tak objektívny, ako aj subjek-

tívny charakter. V rozpore s uvedeným a akýmsi vyjadrením nekonzistentnosti v rozhodova-

cej línii ESĽP je rozsudok v právnej veci sťažovateľa, pána Peterku, proti Českej republike, 

kde Súd prijal záver konštatujúci skutočnosť, že porušením zákazu diskriminácie nie je 

akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie. Naopak, v každom prípade musí ísť o dôvod ob-

sahovo obdobný, resp. svojou charakteristikou podobný zákonom vymedzeným chráneným 

dôvodom.21  

 K obsahovému určeniu chráneného dôvodu iného postavenia sa vyjadril aj Ústavný 

súd Slovenskej republiky, ktorý konštatoval, že „ide o jasné a presne vymedzené dôvody a 

taxatívny výpočet sa de facto mení na demonštratívny, pretože zákazom diskriminácie je aj 

„iné zmýšľanie" a „iné postavenie". Pojem „iné postavenie" možno označiť za ústavnú normu 

určenú na uplatnenie prostredníctvom extenzívneho výkladu. Ústavný súd SR uplatnil klauzu-

lu „iné postavenie" takto: „Podľa článku 12 ods. 2 ústavy je zakázaným diskriminačným dô-

vodom aj iné postavenie. Skutočnosť, či niekto je alebo nie je duchovným ktorejkoľvek cir-

kvi, je jeho iným postavením. Preto ho z tohto dôvodu nemožno zvýhodňovať ani znevýhod-

ňovať.“22  Ústavný súd sa tak v predmetnej otázke uvedeným konštatovaním priklonil k pre-

važujúcemu extenzívnemu výkladu, ktorý vo svojej rozhodovacej praxi priorizuje aj ESĽP. 

 Náš dôvodný záver o racionálnom a vecne správnom podradení štátnej príslušnosti 

pod chránený dôvod iného postavenia tak môžeme oprieť o vyššie uvedené výkladové závery 

vysokých súdnych autorít. 

 

4 Antidiskriminačný normatív vo vzťahu k „neobčanom“ Európskej únie 

                                                 

 

 
21 Rozsudok ESĽP v právnej veci Peterka proti Českej republike, sťažnosť. č. 21990/08, dostupný tiež  

na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173563 
22 Nález Ústavného súdu Slovenskej Republiky, sp. zn.: III ÚS 64/2000, dostupný tiež na: http://merit.slv.cz/III.US64/2000 
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V predchádzajúcom texte sme tak vyriešili „dilemu“ všeobecnej aplikability antidiskri-

minačnej ochrany vo vzťahu k zakázanému menej priaznivému zaobchádzaniu s fyzickými 

osobami z dôvodu ich štátnej príslušnosti. 

 Osobitnou a nemenej dôležitou je však otázka vecnej a personálnej pôsobnosti antidis-

kriminačných noriem. Schválne opomíname pomerne rozširujúce sa označenie antidiskrimi-

načného normatívu pojmom antidiskriminačné právo, resp. odvetvie práva, keďže tento druh 

príkazných, resp. zakazujúcich právnych noriem nenapĺňa základné definičné znaky právneho 

odvetvia. Označenie antidiskriminačného zákona pojmom „právny kódex“  

by podľa nášho názoru bolo prinajmenšom príliš odvážnym počinom. Antidiskriminačný 

normatív presahuje hranice antidiskriminačného zákona, resp. akejsi unifikovanej legislatív-

nej podoby. Vyjadrený je v celom rade právnych predpisov, a to tak verejnoprávnej, ako aj 

súkromnoprávnej povahy. Nehovoriac o medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská 

republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonom. 

 Vecná pôsobnosť antidiskriminačného normatívu a právna ochrana, ktorá je jeho ima-

nentnou zložkou, je viazaná na okruh právnych vzťahov, do ktorých vstupujú nielen občania 

Slovenskej republika, či Európskej únie, ale aj občania štátov tzv. tretích krajín, vymedzených 

Únijným priestorom.23  Uvedené sa jednoznačne vzťahuje aj na oblasť pracovnoprávnych a 

im obdobných právnych vzťahov. Inými slovami, v oblasti pracovnoprávnych vzťahov ne-

možno zaobchádzať so štátnym príslušníkom tzv. tretej krajiny menej priaznivo, ako s obča-

nom Európskej únie, vrátane občanov Slovenskej republiky, a to výlučne z dôvodu tzv. „cu-

dzej štátnej príslušnosti.“ Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti v 

intenciách čl. 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej ako aj ZFEU) stavia mimo acquis 

obe podoby nerovného zaobchádzania – priamu aj nepriamu diskrimináciu. Za priamu dis-

krimináciu považuje, ak je jedna osoba predmetom menej výhodného zaobchádzania, než aké 

by sa v porovnateľnej situácií dostalo inej osobe s ohľadom na štátnu príslušnosť. Takéto ko-

nanie však môže byť legálne, ak naráža na jednu z výnimiek výslovne stanovených  Zmluvou 

o Európskej únií, a to menovite verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou a ochranou ve-

rejného zdravia.24  Osoby tzv. tretích krajín môžu vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov na 

území Slovenskej republiky, ako aj celého Únijného priestoru, pričom konkrétne podmienky 

                                                 

 

 
23 Bližšie pozri:, BARANCOVÁ, H.: Diskriminačné znaky vo svetle judikatúry Súdneho dovra EÚ. IN: Justičná revue, 62, 

2010, č. 11, s. 1218- 1226 
24 PORUBAN, A.: Priama diskriminácia na základe štátnej príslušnosti pri výkone športovej činnosti. In:  Magister Offi-

ciorum. - Roč. 4, č. 4 (2014), s. 130 
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zamestnávania uvedených osôb a prípadné obmedzenia regulujú predovšetkým právne pred-

pisy verejnoprávnej povahy.  Tie môžu za istých, vyššie viacnásobne opísaných skutočností, 

predstavovať dôvodné obmedzenia, viažuce sa na legitímny cieľ. Avšak uvedené za žiadnych 

okolností nemôže predstavovať vylúčenie vecnej a personálnej pôsobnosti ochrany antidis-

kriminačného normatívu na cudzincov z týchto tretích krajín. Samotná štátna príslušnosť ne-

smie byť bez ďalšieho dôvodom menej priaznivého zaobchádzania v oblasti pracovnopráv-

nych vzťahov.25   

 Opozitný záver by predstavoval nepochopenie účelu antidiskriminačných noriem, kto-

rý je vyjadrením úmyslu normotvorcu nevytvárať bariéry subjektom právnych vzťahov z dô-

vodu ich charakteristických znakov, či osobnostných čŕt, ale naopak, vytvárať podmienky 

rovnosti šancí, oblasť pracovnoprávnych vzťahov nevynímajúc. 

 

Záver 

Slovenská republika čelí v súčasnosti, pokiaľ ide o otázku zamestnávania  na trhu prá-

ce, novým problémom a výzvam, pričom jednou z nich je nedostatok pracovných síl. Rastúca 

miera konjunktúry odhalila v uplynulom období donedávna takmer neexistujúci problém, a to 

nedostatok pracovných síl v takmer každom hospodárskom odvetví. Výpadky pracovných síl 

niesli doposiaľ predovšetkým sektorovú charakteristiku, čo bol následok odlivu odborných 

zamestnancov do západnej časti EÚ, no nedostatkom pracovnej sily v súčasnosti „trpia“ tiež 

zamestnania, na výkon ktorých sa nevyžaduje vysoký stupeň odbornosti, či dosiahnutého 

vzdelania. Inými slovami, hovoríme predovšetkým o priemysle, poskytovaní služieb a pod.  

 Zamestnávatelia na Slovensku vidia často riešenie uvedeného problému v príleve cu-

dzincov – občanov nečlenských štátov EÚ a teda tzv. lacnej pracovnej sily. Uvedená situácia 

vykazuje mieru podstatne vyššieho rizika možnej diskriminácie uvedených osôb v oblasti 

pracovnoprávnych a im obdobných právnych vzťahov. V tomto článku sme sa snažili pouká-

zať na aktuálnosť problému porušovania zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosť, a 

to aj napriek skutočnosti, že chránený dôvod štátnej príslušnosti nenachádzame explicitne 

                                                 

 

 
25 V práve EU rozoznávame aj prípady tzv. obrátenej diskriminácie, kedy občania z domovského členského štátu sú znevý-

hodňovaní (diskriminovaný) oproti občanom z iného členského štátu. V tomto prípade prichádza ku diskriminačnému para-

doxu, nakoľko právo EU zakazuje diskrimináciu občanov z iných členských štátov a na takýto prípad diskriminácie sa právo 

EU nevzťahuje čo potvrdila aj relevantná judikatúra SD EU (napr. rozsudok vo veci 98/86 Mthot, SbSD 1987, s. 809). Bliž-

šie pozri: KRÁL, R.: Obrácená diskriminace v kontextu unijného občanství. In: ACTA UNIVERSISTATIS CAROLINAE- 

IURIDICA 2, Praha:2013, s. 9-13 
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vyjadrený v Ústave SR, ani v antidiskriminačnom zákone. Dôvodne ho však môžeme subsu-

movať pod judikatúrou akceptované expanzívne vnímanie chráneného dôvodu tzv. iného po-

stavenia. Formalizmus právnej argumentácie obhajujúcej menej priaznivé zaobchádzanie s 

fyzickými osobami z dôvodu ich štátnej príslušnosti len na základe absencie výslovného vy-

medzenia predmetného chráneného dôvodu je dávno prekonané, o čom nás presviedča rozho-

dovacia prax vysokých súdnych autorít. 

 Sekundárne je náš príspevok ďalšou snahou o odstránenie bagatelizovania právom 

reprobovaného a mimoriadne závažného počinu, akým je porušenie zákazu diskriminácie v 

oblastiach chránených antidiskriminačným normatívom. Je na škodu veci, ak široká právnická 

obec, zatvára pred nedodržiavaním princípu rovného zaobchádzania oči a nepovažuje ho za 

jeden z mnohých sociálnych problémov v spoločnosti 21. storočia. Adresovanú výzvu za-

mestnávateľom, vzhľadom k aktuálnosti migrácie pracovníkov v európskom priestore, ne-

možno v týchto dňoch vnímať bezvýznamne, a to predovšetkým vo vzťahu k výzve na dodr-

žiavaní princípu rovného zaobchádzania. 
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Zabzepečenie mladých rodín: Otec poberajúci materské 

Lenka Freel 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstrakt: V systéme pomoci mladým rodinám zohráva dávka z nemocenského poistenia, 

materské, veľmi dôležitú úlohu. Počnúc rokom 2011 patrí v Slovenskej republike právo pobe-

rať materské aj otcovi dieťaťa, pričom túto možnosť využíva tisíce otcov ročne. Autorka prí-

spevku rozpracovala základné podmienky, ktoré musí otec dieťaťa spĺňať za účelom pobera-

nia dávky. Autorka tiež načrtla možnosti ako môže otec dieťaťa poberať materské a zároveň 

stále vykonávať zárobkovú činnosť 

Abstract: In the system of social security which covers young families, the sickness insuran-

ce benefit, maternity leave/paternal leave, plays a very important role. Beginning in 2011, 

within the Slovak Republic the right to receive maternal leave belongs as well to a child's fat-

hers. This right is performed by a thousands of fathers per year. The author of the article out-

lined the basic terms and conditions that the father of the child must meet in order to receive 

the benefit. The author has also outlined how the father of a child can receive maternity leave 

while still working. 

 

Kľúčové slová: sociálne poistenie, nemocenské poistenie, materská dovolenka, starostlivosť 

o dieťa 

Key words: social security, sickness insurance, maternity leave/parental leave, child care 

 

1 ÚVOD 

Materské ako jedna zo štyroch dávok vyplácaných z nemocenského poistenia je uprave-

né v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len ako „Zákon o sociálnom poistení“). Nárok na materské má podľa Zákona o sociál-

nom poistení poistenkyňa z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa a tiež iný 

poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a o toto dieťa sa stará. Autorka rozoberá v prí-
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spevku nárok na materské, ktoré je poberané práve iným poistencom, konkrétne otcom dieťa-

ťa.1  

 

2 PODMIENKY NÁROKU NA MATERSKÉ POBERANÉ OTCOM DIEŤAŤA 

Na to, aby otec dieťaťa mohol poberať materské, musí splniť podmienky stanovené 

Zákonom o sociálnom poistení, čiže nárok nevzniká každému otcovi automaticky. To je roz-

diel napríklad oproti rodičovskému príspevku, kedy nárok naň vzniká automaticky jednému z 

rodičov dieťaťa vo veku do troch, prípadne šiestich rokov.  

Prvou podmienkou, ktorú musí otec dieťaťa splniť je nemocenské poistenie najmenej 

270 dní v období dvoch rokov predchádzajúcich dňu nástupu na materské v súlade s § 49 ods. 

1 Zákona o sociálnom poistení. Povinne nemocensky poistený je zamestnanec v súlade s § 4 

ods. 1 Zákona o sociálnom poistení a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z pod-

nikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu2  alebo výnos sú-

visiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok 

vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.3  Autorka sa vo svojom príspevku kvôli 

rozsahu problematiky nezaoberá dobrovoľne nemocensky poistenými osobami a samostatne 

zárobkovo činnými osobami. Do nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho ne-

mocenského poistenia no i doba iného nemocenského poistenia, ktoré bolo ukončené pred 

nástupom na materské. Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného ne-

mocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky v súlade s usta-

novením § 166, § 168 ods. 5 a § 169 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskor-

ších právnych predpisov (ďalej len ako „Zákonník práce“).4  Ak by mal otec dieťaťa dve ale-

bo viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské by bol posudzovaný osobitne z 

každého poistenia. 

Druhou podmienkou je predloženie vyhlásenia o tom, že sa otec s matkou dohodli na 

prevzatí dieťaťa do starostlivosti otcom. Odo dňa, kedy prevezme otec dieťa do starostlivosti 

začína otec poberať materské, pričom začiatok poberania materského nemusí byť prvým 

                                                 

 

 
1 Iným poistencom sa v súlade s § 49 ods. 2 Zákona o sociálnom poistení okrem otca dieťaťa považuje manžel matky dieťa-

ťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, 

ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, manželka otca dieťaťa, ak sa stará 

o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu. 
2 § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
3 § 14 ods. 1 písm. b) Zákona o sociálnom poistení. 
4 § 49a Zákona o sociálnom poistení 
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dňom kalendárneho mesiaca. Uvedená podmienka je podľa názoru autorky príspevky diskri-

minačná, nakoľko nemusí byť splnená matkou, ale iba otcom dieťaťa.  

Popri materskom, ktoré bude poberať otec dieťaťa, nemôže materské poberať matka 

(nie len na to isté dieťa, ale ani na mladšie dieťa alebo nenarodené dieťa). Takisto ani jeden z 

rodičov nemôže poberať rodičovský príspevok. Pred tým ako začne otec dieťaťa poberať ma-

terské, v sociálnej poisťovni musí predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodi-

ny o tom, že ani jeden z rodičov dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok. Toto potvrdenie mu-

sí znieť na mesiac, za ktorý ako prvý celý mesiac bude otec dieťaťa poberať materské. 

V neposlednom rade musí otec dieťaťa splniť podmienku nemocenského poistenia v 

deň nástupu na materské resp. otec dieťaťa musí byť aspoň v ochrannej lehote po skončení 

nemocenského poistenia. Ochranná lehota je u otca dieťaťa v súlade s ustanovením § 32 ods. 

1 Zákona o sociálnom poistení 7 kalendárnych dní po zániku nemocenského poistenia.5  

Po splnení všetkých uvedených predpokladov na poberanie materského otcom dieťaťa 

je potrebné, aby otec dieťaťa podal žiadosť o materské sociálnej poisťovni. Keďže otec dieťa-

ťa je iným poistencom, tlačivo mu nevystaví ako v prípade matky dieťaťa ošetrujúci lekár, ale 

poskytne mu ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne (nakoľko tlačivo nie je verejne do-

stupné na internetovej stránke Sociálnej poisťovne). Podmienkou pre otca dieťaťa na pobera-

nie materského nie je manželský zväzok s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnos-

ti. Žiadosť o materské pre otca dieťaťa sa posudzuje výhradne na základe splnenia vyššie 

uvedených podmienok.  

Otec dieťaťa si môže zvoliť ľubovoľný deň na čerpanie materského a teda nemusí to 

byť prvý deň v mesiaci. Uvedený postup je aj odporúčaný a to z pohľadu čerpania rodičov-

ského príspevku. Totiž rodičovský príspevok nepatrí rodičovi dieťaťa vtedy ak má aspoň je-

den z rodičov nárok na materské za celý kalendárny mesiac. Použitím analógie teda vyplýva, 

že ak sa materské vypláca len za časť kalendárneho mesiaca, rodičovský príspevok sa nekráti, 

ale vypláca sa za ten istý mesiac v plnej výške. Voľba začiatku poberania materského otcom 

dieťaťa je veľkou výhodou oproti matke. Totiž žena, ktorá otehotnela a nebola poistená 270 

dní pred otehotnením materské nezíska. Muž však materské môže získať vždy keď chce. Aj 

ak by otec dieťaťa nebol zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, môže si 

                                                 

 

 
5 Ak by nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, ochranná lehota predstavuje toľko dní, koľko trvalo nemocenské pois-

tenia v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) Zákona o sociálnom poistení. 
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platiť nemocenské poistenie dobrovoľne a stále získa na materskom viac ako v skutočnosti 

uhradí. Otec dieťaťa, ktorý je zamestnancom zasa vhodnou voľbou dňa nástupu na materské 

dokáže ovplyvniť rozhodujúce obdobie a tým pádom získať aj vyššie materské.  

Nárok na materské má otec po dobu 28 týždňov odo dňa vzniku nároku na materské v 

súlade s § 49 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení.6  Doba poberania materského otcom je 

ohraničená vekom dieťaťa. Otec dieťaťa môže poberať materské najskôr od šiestich týždňov 

veku dieťaťa a najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, preto by mal otec nastúpiť na 

materské najneskôr predmetný počet týždňov pred dovŕšením tohto veku dieťaťom. V súlade 

s ustanovením § 166 ods. ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť otcovi 

dieťaťa (i matke) na základe jeho žiadosti rodičovskú dovolenku. Podľa § 166 ods. 3 Zákon-

níka práce otec dieťaťa písomne oznámi zamestnávateľovi, najmenej jeden mesiac vopred, 

nástup na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia, skončenia poprípade jej 

zmeny. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že medzi terminológiou použitou Zákonníkom 

práce a Zákonom o sociálnom poistení je istá nezrovnalosť. Pokiaľ sa otec dieťaťa rozhodne 

čerpať materské v súlade so Zákonom o sociálnom poistení, z pohľadu Zákonníka práce žiada 

svojho zamestnávateľa o poskytnutie rodičovskej dovolenky. Pokiaľ je otec dieťaťa na rodi-

čovskej dovolenke, jeho nárok na riadnu dovolenku sa mu môže krátiť. Dovolenka sa nekráti 

za obdobie materskej dovolenky (ak ju čerpá zamestnankyňa) a rodičovskej dovolenky (ak ju 

čerpá zamestnanec) v súlade s ustanovením § 166 ods. 1 Zákonníka práce. Dovolenku môže 

zamestnávateľ krátiť za obdobie rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce, 

t. j. za obdobie, počas ktorého sa zamestnanec stará o dieťa a poberá rodičovský príspevok 

podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších právnych predpi-

sov. 

V súlade s § 53 Zákona o sociálnom poistení predstavuje výška materského 75% z 

denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona o sociálnom poistení alebo 

pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona o sociálnom 

poistení. 

 

3 MOŽNOSTI PRÁCE OTCA DIEŤAŤA POČAS POBERANIA MATERSKÉHO 

                                                 

 

 
6 Osamelý iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské v období 31 týždňov 

od vzniku nároku na materské a iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, 

má nárok na materské 37 týždňov od vzniku nároku na materské. 
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Matka aj otec dieťaťa môžu počas poberania materského pracovať a platia pre nich 

rovnaké pravidlá. Mnoho firiem dnes už dokonca ponúka čerstvým otcom úpravu pracovného 

pomeru a novú pracovnú zmluvu ako benefit. Základnou podmienkou je, aby osoba poberajú-

ca materské z poistenia zamestnanca nemala z tohto istého zamestnania príjem za aktívnu 

prácu. Znamená to, že takáto osoba nesmie v tomto zamestnaní pracovať. Otec dieťaťa však 

môže mať príjem z iného zamestnania, z ktorého nepoberá materské a to buď (a) z nového 

uzatvoreného pracovného pomeru (kľudne aj u toho istého zamestnávateľa), (b) z dohody 

poprípade (c) zo založenia živnosti.  

V prípade uzatvorenia nového pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa platí 

jediné obmedzenie a to, že musí ísť o iný druh práce v súlade s § 50 Zákonníka práce. V súla-

de s § 50 Zákonníka práce môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s 

tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povin-

nosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne. Z hľadiska pracovného času 

možno predpokladať pracovné pomery uzatvorené na tzv. ustanovený týždenný pracovný čas, 

tzv. kratší pracovný čas, poprípade aj plné úväzky.7  Z každého pracovného pomeru vznikajú 

od seba nezávislé práva a povinnosti. V čase, kedy otec dieťaťa poberá materské a zároveň 

bude mať príjem z iného, novo uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu alebo zamestnania, sa 

platí do sociálnej poisťovne iba poistné na úrazové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ v sú-

lade s ustanovením § 140 Zákona o sociálnom poistení. Počas doby poberania materského 

zamestnancom, otcom dieťaťa, platí štát (a) poistné na zdravotné poistenie za otca dieťaťa v 

súlade s ustanovením § 11 ods. 7 písm. m) bod. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom po-

istení v znení neskorších právnych predpisov a (b) dôchodkové poistenie za otca dieťaťa v 

súlade s ustanovením § 128 ods. 5 Zákona o sociálnom poistení. Zamestnávatelia zvyknú v 

rámci benefitov mzdu zamestnanca o uvedenú čiastku poistení hradených za zamestnanca 

štátom, zvýšiť.  

 

ZÁVER 

Poberanie materského využíva v dnešnej dobe čoraz viac otcov dieťaťa. Samozrejme 

tomu predchádza splnenie zákonných podmienok, ktorými sú nemocenské poistenie najmenej 

270 dní v období dvoch rokov predchádzajúcich dňu nástupu na materské, predloženie vyhlá-

                                                 

 

 
7 TKÁČ, V., MATEJKA O., FRIEDMANNOVÁ, D.: Zákonník práce: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 200. 
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senia o tom, že sa otec s matkou dohodli na prevzatí dieťaťa do starostlivosti otcom, nemo-

censké poistenie v deň nástupu na materské resp. otec dieťaťa musí byť aspoň v ochrannej 

lehote po skončení nemocenského poistenia. Po splnení uvedených podmienok nastupuje otec 

dieťaťa na materské spravidla v trvaní 28 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa do svojej staros-

tlivosti. Počas poberania materského otcom dieťaťa, nemôže materské poberať matka a záro-

veň ani jeden z rodičov nemôže poberať rodičovský príspevok. Čerpanie materského musí 

otec dieťaťa stihnúť do troch rokov veku dieťaťa, pričom začiatok čerpania materského je 

výhradne na jeho rozhodnutí.  

Počas poberania materského môže otec dieťaťa tiež pracovať, dôležité je, aby nemal z 

tohto istého zamestnania príjem za aktívnu prácu. Otec dieťaťa však môže mať príjem z iného 

zamestnania, z ktorého nepoberá materské a to buď u iného zamestnávateľa alebo u toho isté-

ho zamestnávateľa za podmienky, že pôjde o iný druh práce. Uvedenú legislatívnu úpravu a 

možnosti, ktoré ponúka možno považovať za štedrý benefit pre mladé rodiny. 

 

 

Použitá literatúra: 

TKÁČ, V., MATEJKA O., FRIEDMANNOVÁ, D. a kol.: Zákonník práce: komentár. Brati-

slava: Wolters Kluwer, 2014. 1028 s. ISBN: 978-80-8168-069-4 

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov 

Zákon č. č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších právnych predpisov 

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších právnych predpisov 

 

Kontaktné údaje: 

JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Lenka.freel@flaw.uniba.sk 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Šafárikovo námestie č. 6 

810 00 Bratislava 



 53 

Slovenská republika 



54

 

 

Šikana na pracovisku (mobbing) a právna ochrana 
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Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá definíciou a základnými znakmi šikany na pracovi-

sku (mobbingom), rozpracovanosťou právnej úpravy tejto problematiky na Slovensku ako aj  

iných štátov Európskej únie a dostupným prostriedkami právnej obrany proti šikane na praco-

visku. 

Abstract: The author deals with the definition and basic features of bullying in the workplace 

(mobbing), with the elaboration of the legal regulation of this issue in Slovakia as well as 

other states of the European Union and the available means of legal protection against bully-

ing at the workplace. 

 

Kľúčové slová: mobbing, šikana, zneužitie práva, prostriedky právnej ochrany 

Key words: mobbing, bullying, abuse of rights, legal protection 

 

1 Úvod 

Výsledky štatistík rôznych európskych krajín dokazujú, že v súčasnej dobe sa naša spo-

ločnosť potýka s problémom zvyšovania výskytu šikany na pracovisku (mobbingu)  ako 

formy akceptovaného kariérneho súperenia. Nakoľko s uvedenou problematikou sa vo väč-

šej miere stretáme len v posledných rokoch, existuje veľa krajín, ktoré tento pracovnoprávny 

problém zatiaľ dostatočne nereflektujú vo svojich právnych úpravách – medzi nimi aj Slo-

venská republika - a vo všeobecnosti je v spoločnosti nízke povedomie ohľadne toho, aké 

správanie považujeme za šikanu na pracovisku (mobbing), príp. aké prostriedky nápravy 

máme k dispozícii. 

Jedná sa však o problém, na ktorý treba upozorniť tak zamestnancov, zamestnávateľov 

ako aj príslušné štátne orgány. Šikana na pracovisku (mobbing) nie je len negatívnym javom 

v oblasti medziľudských vzťahov, ktorý reflektuje určitá sociálna skupina pracovníkov 

a spôsobuje fyzické a psychické problémy šikanovanému zamestnancovi. Predmetný prob-

lém z globálneho hľadiska znižuje hospodársky výsledok, nakoľko dôsledkami šikany na 

pracovisku sú nezáujem o prácu, znižovanie pracovných výkonov zamestnancov, nežiadúca 

fluktuácia zamestnancov, a s tým zvýšené náklady. 
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Na to, aby sme boli schopní uvedomiť si, že v určitom správaní v kolektíve evidujeme, 

príp. zažívame šikanu (mobbing), a aby sme boli následne schopní nájsť adekvátne pro-

striedky obrany, je potrebné ujasniť si základné znaky tohto protiprávneho konania – čím sú 

typickí jeho aktéri, ako sa šikana (mobbing) na pracovisku prejavuje a aké znaky musia byť 

naplnené, aby sa zamestnanec mohol domôcť nápravy tohto protiprávneho stavu. 

 

2 Pojem obťažovanie, šikana, mobbing 

Právny poriadok Slovenskej republiky  nepozná legálnu definíciu šikany, príp. mobbin-

gu na pracovisku. V súvislosti s nenávistným konaním jednotlivcovi, príp. skupiny jednot-

livcov na pracovisku za účelom poškodenia iného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu 

a následného ukončenia tohto vzťahu či už výpoveďou alebo dohodu sa používajú výrazy 

ako šikana, mobbing, bossing, obťažovanie a pod. Za účelom správneho pomenovania toho 

– ktorého protiprávneho správania sa je potrebné v uvedených pojmoch rozlišovať, nakoľko 

sa nejedná o synonymá. 

Pod pojmom „obťažovanie“ sa v súlade so zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom za-

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

niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „An-

tidiskriminačný zákon“) rozumie „také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže 

dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujú-

ceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je 

alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti“. V prípade obťažovania sa ne-

vyžaduje opakovaná protiprávna aktivita. Ak dochádza k opakovaniu protiprávneho konania 

dlhšie trvajúci čas, nadobúda obťažovanie charakter šikany a mobbingu. 

Šikanovanie sa pôvodne spájalo s výskytom u školopovinných detí a považovalo sa za 

hrozbu pre ich fyzický aj duševný vývin. Šikanovanie na pracovisku – donedávna neznámy 

problém - je v súčasnosti čoraz rozvíjajúcejšou sa témou. Pod šikanovaním treba rozumieť 

psychické prenasledovanie alebo intrikovanie, ktoré sa vyznačuje systematickosťou, a ktoré 

sa prejavuje najmä verbálnymi a psychickými útokmi. Šikanovanie často obsahuje využíva-

nie a zneužívanie moci, pri ktorom majú šikanovaní problém pri bránení sa voči takémuto 

správaniu. Konečným cieľom šikanovania na pracovisku je poškodiť zamestnanca  
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a spôsobiť mu ujmu. Šikanovanie smeruje k tomu, aby šikanovaný zamestnanec bol odvola-

ný alebo aby sám skončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou.67  

Pojem mobbing v súčasnom slova zmysle použil ako prvý lekár Heinz Leymann, ktorý 

pod pojmom mobbing rozumie nepriateľskú a neetickú komunikáciu, ktorá sa uskutočňuje 

systematicky jednou alebo viacerými osobami najčastejšie voči jednej osobe, ktorá sa 

v dôsledku pokračujúceho tlaku dostáva do beznádejnej a bezbrannej situácie. 68 Vo svojej 

štúdii si Dr. Leymann všímal vysokú intenzitu záťaže na fyzické aj psychické zdravie pra-

covníkov, ktoré však nebolo spôsobené množstvom a náročnosťou vykonávanej práce, ale 

neprijateľnými medziľudskými vzťahmi na pracovisku – mobbingom. 

Mobbing ako taký predstavuje výraznú konfliktnú situáciu na pracovisku, počas ktorej 

je v priebehu dlhšieho časového úseku napádaná fyzická osoba spolupracovníkmi alebo nad-

riadenými osobami s cieľom jej úplného vylúčenia z pracovnoprávneho vzťahu, z pracovnej 

pozície, príp. pracovného kolektívu. 

Obťažovanie, šikana aj mobbing na pracovisku sú úzko späté so zneužitím práv 

a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Obťažovanie sa stáva mobbingom 

(šikanou) ak trvá dlhšie a má vyššiu frekvenciu výskytu. 

Mobbing je trvalé (mobér útočí aspoň raz za týždeň, min. v trvaní 6 mesiacov), syste-

matické útočenie, intriky, vedúce k vytvorenie takých pracovných podmienok obeti, aby táto 

nedokázala dobre odviesť svoju prácu, smerujúce k jej vylúčeniu z pracovnoprávneho vzťa-

hu. 

2.1. Formy mobbingu 

Mobbing ako forma násilia na pracovisku môže mať v závislosti od vzťahu medzi mobé-

rom (aktérom, páchateľom) a obeťou, príp. podľa charakteru útokov niekoľko foriem: 

a) Bossing: 

- Mobérom (páchateľom) je nadriadený zamestnanec alebo zamestnávateľ69, ktorý pri 

mobbingu  zneužíva svoje nadriadené postavenie voči obeti (šikanovanému zamest-

nancovi) a predovšetkým zneužíva svoje oprávnenie dávať pokyny podriadeným. Ide 

o tzv. vertikálny mobbing. O Horizontálnom mobbingu hovoríme v prípade, ak do-

                                                 

 

 
67 HARAJDIČ, J. Šikanovanie na pracovisku a možnosti právnej ochrany. Bratislava: Justičná revue, 6, 2013, č. 6-7, s. 837.  
68 LEYMENN, H. Der neue Mobbing – Bericht: Erfahrungen und Initiativen, Auswege und Hilfsangebote, Reibek bei Har-

nburg, 1995, s. 14. 
69 K pojmovému vymedzeniu zamestnanca a zamestnávateľa pozri bližšie: HAMUĽÁK, J.: Špecifiká a osobitosti právneho 

postavenia subjektov pracovnoprávnych vzťahov, In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : 

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 108-118 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2 
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chádza k šikane na pracovisku medzi zamestnancami bez vzťahu nadriadenosti 

a podriadenosti. 

- V praxi častokrát dochádza ku kombinácii vertikálneho a horizontálneho mobbingu, 

kedy zamestnanci v snahe zapáčiť sa manažérovi vykonávajúcemu bossing na ich ko-

legovi sa k tomuto správaniu pridajú. 

b) Bullying: 

- Pri bullyingu sa vykonáva mobbing medzi 2 aktérmi (mobér a obeť), kým pri mobbin-

gu ide na strane útočiacich zväčša o skupinu osôb. 

c) Stalking: 

- Mobbing uskutočňovaný prostredníctvom telefonických vyhrážok, verejným slovným 

napádaním. 

3 Znaky mobbingu 

Nakoľko v právnom poriadku Slovenskej republiky absentuje pojem mobbing (príp. ši-

kana), mnoho obetí takéhoto konfliktného zaobchádzania, príp. mnoho zamestnávateľov na 

pracovisku ktorých dochádza k mobbingu, nevie identifikovať o aký problém na pracovisku 

sa jedná, čoho dôsledkom je, že nevedia identifikovať účinné prostriedky obrany, príp. niekto-

rí psychicky slabší jedinci môžu hľadať problém v sebe – v obeti mobbingu. Za účelom lep-

šieho odhalenia a identifikovania šikanózneho správania na pracovisku poskytujeme základné 

znaky mobbingu, typológiu aktérov mobbingu a opis správaní, ktorých hlavným cieľov je 

vylúčenie obete z pracovného prostredia. 

3.1  Charakteristika mobéra – útočiacej osoby 

Mobér (páchateľ) - osoba vykonávajúca šikanu na pracovisku vykazuje isté charakteris-

tické črty, pričom mnohokrát sa jedná o sociopata – „človeka neuznávajúceho nič iné než 

svoje vlastné pravidlá a zákon silnejšieho, resp. hlasnejšieho, ktorý má na pracovisku lepšie 

konexie“.70 

Pre vznik konfliktu na pracovisku postačuje skutočnosť, že mobér pociťuje ohrozenie 

pre jeho prácu, pre jeho osobu, aj keď sa tieto pocity nezakladajú na reálnych podkladoch. 

V prípade mobérov teda pôjde buď o osoby trpiace osobnými komplexami, alebo 

o typických karieristov, ktorí pri sebe neznesú čo i len nepatrnú konkurenciu, a v prípade 

identifikácie potenciálnej konkurencie v pracovnom prostredí túto neváhajú konfrontovať za 

                                                 

 

 
70 RITOMSKÁ M. Mobbing, história a príčiny vzniku. Bratislava: Právny obzor. Ročník 94, č. – 2,2011, s. 184. 
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účelom jej vylúčenia z pracovného kolektívu a následného vylúčenia z pracovnoprávneho 

vzťahu. 

Páchateľov mobbingu môžeme podľa E. Morovicsovej rozdeliť na 3 skupiny: 

i) Páchatelia (strojcovia) – iniciujú psychické prenasledovanie a podnecujú okolie 

k účasti na prenasledovaní; 

 

ii) Náhodní páchatelia – podieľajú sa na psychickom prenasledovaní v situácii, keď 

z bezvýznamného konfliktu vzniká trvalý spor, ktorý nie je zmysluplne riešený; 

 

iii) Spoluúčastníci – sú podstatnou súčasťou prenasledovania a vďaka nim je mobbing 

možný. Aktívne podporujú páchateľa – strojcu  mobbingu, na ktorom sa aj pasívne 

podieľajú.71 

3.2 Charakteristika obete - šikanovaného 

V prípade obete mobbingu v zásade nie sú rozhodujúce osobnostné črty obete. Jedná sa 

o pracovníkov, ktorý predstavujú voči iným konkurenciu v pracovnej oblasti – mobbing tak 

predstavuje tvrdý boj o pracovnú pozíciu. Obeťami šikany na pracovisku nebývajú leniví 

a neschopní pracovníci. Obeťou sa stáva pracovník, ktorý ešte nezastáva vedúcu pozíciu (je 

postavený na nižšej pracovnej pozícii, ktorá mu bráni úspešne bojovať proti páchateľovi – 

mobérovi), ale vzhľadom na svoju usilovnosť a svedomitosť, príp. nadpriemerné výsledky je 

terčom útokov zo strany mobéra, ktorý ho považuje za hrozbu pre svoj kariérny rast. Impul-

zom však môže byť aj prílišná skromnosť, utiahnutosť, príp. nezapadnutie do zvyklostí ko-

lektívu.72 

Faktory ovplyvňujúce skutočnosť, či sa nejaký pracovník stane obeťou mobbingu sú 

podľa E. Moroviscovej nasledovné: 

- Ohrozenejší sú zamestnanci, ktorí sa niečím odlišujú, ako napr. osamotení, nápadní, 

úspešní, noví; 

- Zamestnanci mimoriadne sa angažujúci v chode spoločnosti, príp. pracujúci akoby 

pracovali pre seba; 

                                                 

 

 
71 MOROVICZOVÁ E. Psychické prenasledovanie na pracoviskách. Bratislava: Zborník 2014, Vzťahové pasce na pracovis-

kách v SR. 1. vydanie, 2015, s. 39. 
72 RITOMSKÁ, M. Mobbing, história a príčiny vzniku. Bratislava: Právny obzor, č. – 2.Ročník 94,2011, s. 184. 



 59 

- Zamestnanci obhajujúci ľudské práva, rešpektovanie dôstojnosti a spravodlivého prí-

stupu ku každému; 

- Zamestnanci odmietajúci sa zapájať do dynamiky kolektívu a rôznych foriem zábavy 

na úkor práce.73 

3.3 Charakter šikanózneho konania 

Ako bolo vyššie uvedené, mobbing na pracovisku má svoje charakteristické znaky, kto-

rými sú systematickosť útokov, početnosť útokov, útoky trvajúce dlhší čas, nepriateľskosť 

útokov, slabosť (poddajnosť) obete. 74 

Stratégie páchateľov – mobérov využívané pri mobbingu môžeme rozdeliť do nasle-

dovných skupín: 

 

a) Útoky na možnosť obete prejaviť sa, kedy útočník znemožňuje obeti riešiť problém 

v kolektíve: 

- Znemožnenie obeti zaujať stanovisko k riešeniu problémov v pracovnom prostredí; 

- Izolácia obete zadržiavaním potrebných profesijných informácií; 

- Skákanie do reči, prerušovanie prejavu obete; 

- Kritika práce a osobného života obete; 

- Prenasledovanie obete nepríjemnými telefonátmi, vyhrážaním (písomným/ústnym); 

- Ignorovanie obete prehliadaním, odmietanie spolupráce vylúčením obete z rokovaní, 

zatváranie dverí pred obeťou, priestorová izolácia. 

b) Útoky na sociálne vzťahy obete s úmyslom sociálne izolovať obeť od ostatných 

v kolektíve: 

- Odmietanie komunikovať s obeťou, vedomé sa vyhýbanie sociálnemu kontaktu 

a rozhovoru; 

- Prehliadanie obete, ignorovanie, 

- Priestorová izolácia umiestnením obete do miestnosti, ktorá je ďaleko od kolegov. 

c) Útoky na povesť, úctu a vážnosť  za účelom spochybnenia sebaúcty a sebahodnotenia 

obete: 

- Šírenie klamstiev a klebiet o obeti, očierňovanie u šéfa; 

                                                 

 

 
73 MOROVICZOVÁ E. Psychické prenasledovanie na pracoviskách. Bratislava: Zborník 2014, Vzťahové pasce na pracovis-

kách v SR. 1. vydanie, 2015, s. 39. 
74 BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Praha: Právne problémy, 2014, s. 28. 
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- Zosmiešňovanie a narážky na národnosť, vierovyznanie, politické presvedčenie, súk-

romný život; 

- Zosmiešňovanie obete napodobňovaním jej prejavov (chôdza, gestikulácia a pod.), ne-

vhodné žartovanie na jej účet; 

- Spochybňovanie duševného zdravia obete, opakované odporúčanie dať sa vyšetriť 

psychológom/psychiatrom; 

- Nútenie obete k práci, ktorá znižuje jej sebavedomie; 

- Neprimerané hodnotenie obete, spochybňovanie jej rozhodnutí, ich odmietanie, príp. 

nerešpektovanie; 

 

d) Útoky zamerané na kvalitu osobného a pracovného prostredia za účelom profesijného 

spochybnenia obete: 

- Obeti sa neprideľujú pracovné úlohy; 

- Obeti sa upiera možnosť vykonávať prácu zodpovedajúcu jej schopnostiam; 

- Obeti sa prideľujú nezmyselné pracovné úlohy; 

- Prideľovanie nesplniteľných alebo zbytočných úloh a termínov; 

- Strácanie pracovných podkladov od obete, falšovanie výstupov jej práce, šírenie ne-

presných informácií, blokovanie spolupráce, krádež nápadov a návrhov; 

- Sústavná kritika obete; 

 

e) Útoky na zdravie obete: 

- Nútenie do rizikovej práce, 

- Hrozba fyzického násilia, použitie ľahšieho násilia s úmyslom zastrašiť obeť; 

- Telesné zneužívanie; 

- Sexuálne obťažovanie prostredníctvom vulgárnych poznámok, fyzické obťažovanie.75  

Existujú taktiež typické formy šikanózneho správania, ktoré sa uplatňujú pri vertikál-

nom mobbingu, t. j.  vo vzťahu nadriadeného = páchateľ a podriadeného = obeť. Ich využíva-

nie umožňuje predovšetkým možnosť zneužitia oprávnenia nadriadeného udeľovať záväzné 

pokyny podriadenému. Skutočný zámer udelených pokynov páchateľa je ťažko preukázateľný 

a odhaliteľný. V  prípade vertikálneho mobbingu rozlišujeme nasledovné taktiky: 
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a) Sizyfovská taktika – prideľovanie náročných úloh, často nezmyselných a zbytočných 

s úmyslom odpútať pracovníka od riešenia úloh, v ktorých by mohol prejaviť svoje 

schopnosti a s úmyslom vyvolať v ňom pocit menejcennosti a zlyhania; 

 

b) Stratégia malých požiadaviek – zadeľovanie pracovných úloh, ktoré nezodpovedajú 

schopnostiam a vedomostiam podriadeného s úmyslom zabrániť jeho profesijnému 

rozvoju; 

c) Trvalá kontrola – neprimerané posudzovanie a hodnotenie pracovných úloh nad rámec 

štandardnej pracovnej kontroly; 

 

d) Oklieštenie kompetencií – nadriadený prideľuje úlohy obete, ktoré bežne vykonáva, 

iným pracovníkom bez zdôvodnenia, čím u obete vyvoláva obavy o zachovanie pra-

covného miesta; 

 

e)  Izolácia – vyčlenenie obete z pracovného kolektívu napr. neposkytovaní dôležitých 

informácií o problémoch a zmenách na pracovisku, vytvorenie priestorovej izolácie 

umiestnením obete do odľahlej časti kancelárie; 

 

f) Metóda Achillovej päty – prideľovanie úloh podriadenému v oblasti, ktorá je pre neho 

najzraniteľnejšia a tým zvyšovanie rizika jeho pochybenia.76 

Formy mobbingu sa líšia aj od toho, či je mobérom (páchateľom) muž alebo žena: 

a) Typické ženské metódy mobbingu – vysmievanie sa, šírenie klebiet, kritika, znepoko-

jovanie obete nekonkrétnymi narážkami; 

 

b) Typické mužské metódy mobbingu – ignorovanie, poukazovanie na slabé stránky obete, 

vyhrážanie namiesto argumentácie, poznámky o spôsobe života obete 

3.4  Doba trvania mobbingu 

Už v úvode práce bolo poukázané na podstatný znak mobbingu (príp. šikany), na zákla-

de ktorého sa odlišuje od obťažovania, a to je znak trvácnosti útokov zo strany mobéra (pá-

chateľa). Všeobecne uznávaná minimálna dĺžka trvania útokov je 6 mesiacov, avšak v praxi 
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nie je možné vyžadovať nevyhnutne uvedenú dĺžku trvania šikanózneho konania. V prípade 

menej odolnej obete, príp. výberu agresívnejších foriem útokov zo strany mobéra môže 

mobbing trvajúci kratší časový úsek napáchať rovnako závažné následky, ak nie závažnejšie, 

ako mobbing v trvaní min. 6 mesiacov. Z uvedených dôvodov sa vyžaduje skúmať každý prí-

pad individuálne a prihliadať pritom na všetky okolnosti. Istá miera opakovania útokov sa 

však musí uskutočňovať, nakoľko v prípade jednorazového konania by došlo k naplneniu 

znakov obťažovania, nie mobbingu.  

3.5 Systematickosť útokov 

Ďalším charakteristickým znakom mobbingu je systematickosť protiprávnych útokov 

páchateľa voči obeti. Z predchádzajúcich kapitol vyplýva, že páchateľ/mobér môže využívať 

pri svojom protiprávnom konaní rôzne formy mobbingu, v rôznych časových rozostupoch 

a s rôznou intenzitou. Aby sme mohli hovoriť o mobbingu a nie o navzájom nesúvisiacich 

jednorazových útokoch voči obeti, podstatnou náležitosťou je časová a vecná súvislosť úto-

kov. Inými slovami, pri mobbingu sa vyžaduje totožný cieľ za sebou nasledujúcich útokov, 

ako je napr. vylúčenie pracovníka z pracovnoprávneho vzťahu. Identickosť cieľa a vecnú sú-

vislosť útokov si však netreba zamieňať s nevyhnutnosťou vykonávať voči obeti útoky tej 

istej formy. Formy mobbingu sa môžu meniť (niektoré páchateľ môže vyhodnotiť ako účin-

nejšie, iné menej účinné), podstatným je, či smerujú k tomu istému cieľu – podstatný je zámer 

jednotlivých útokov. 

3.6 Vylúčenie obete 

Najčastejším cieľom útokov mobéra je vylúčenie obete z pracovného kolektívu, jej izo-

lácia a ukončenie pracovnoprávneho vzťahu (bez ohľadu na to či vo forme dohody o skončení 

alebo výpovede). Samozrejme môžu nastať situácie, kedy páchateľ nesleduje svojím konaním 

vylúčenie obete, ale jej hlavným cieľom je spôsobenie psychickej, príp. fyzickej ujmy obeti. 

Každý prípad je potrebný posudzovať podľa jednotlivých okolností.77 

 

4 Štádiá mobbingu 

Nakoľko mobbing nie je jednorazovým konaním mobéra, ale ide o systematickú činnosť 

trvajúcu dlhšie časové obdobie, každý mobbing prebieha istými fázami, pričom väčšina auto-
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rov uvádza 5 fáz (pozn. napríklad Leymann, Barancová, Moroviczová), ktoré sa podľa okol-

ností individuálneho prípadu môžu kryť, príp. mať rôznu dĺžku trvania. Identifikácia fáz 

mobbingu je podstatná aj v prípade, ak sa obeť bráni u príslušných orgánov ochrany práva 

proti napádaniu, nakoľko mobbing je postihnuteľný v ktorejkoľvek fáze – nemusí dôjsť k jeho 

,,dokonaniu,, - t.j. dosiahnutiu posledného stupňa. Identifikácia jednotlivých fáz pomáha prí-

slušným orgánom ochrany práva, príp. zamestnávateľovi na pracovisku ktorého sa mobbing 

vyskytuje, predpokladať postup protiprávneho konania a uvedomiť si možné závažné násled-

ky takéhoto správania sa v kolektíve. 

1. Fáza = vznik mobbingu: 

- Vznik mobbingu súvisí so vznikom konfliktu na pracovisku, pričom častokrát sa jedná 

o banálnu skutočnosť s potenciálne jednoduchým riešením. V tomto štádiu dochádza 

k snahám o zmierenie, riešenie konfliktnej situácie, príp. prvé fázy boja medzi 

účastníkmi mobbingu. V prípade, ak obeť nenachádza pomoc u ostatných spolupra-

covníkov, prípadne nadriadeného, dostáva sa mobbing do svojej 2. fázy. 

 

2. Fáza = pritvrdzovanie zo strany mobéra/mobérov: 

- V kolektíve sa začína upriamovať pozornosť na jednu osobu – obeť. K hlavnému pá-

chateľovi sa začínajú pridávať ostatní spolupracovníci (v snahe zapáčiť sa hlavnému 

páchateľovi, príp. z obavy postaviť sa na stranu obete, aby sa vznikajúca vlna nená-

visti neobrátila aj proti nim a neohrozili si tak pracovnú pozíciu). V pracovnom ko-

lektíve rastie napätie, u obeti sa objavujú prvé známky strachu, izolácie, pochybností 

o sebe samom. 

 

3. Fáza = jadro mobbingu: 

- Dochádza k systematickému pôsobeniu na obeť zo strany ostatných spolupracovní-

kov/nadriadených s využitím všetkých prístupných foriem mobbingu. Obeť začína 

pociťovať ťažkosti, dochádza k zosilneniu psychosomatických porúch. 

 

4. Fáza = akceptácia mobbingu na pracovisku: 

- Obeť nenachádza pomoc u kolegov/nadriadených, konanie agresora sa stáva 

v kolektíve akceptovaným. U obeti sa prejavuje posttraumatický stresový syndróm, 
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prejavujú sa psychické aj fyzické ochorenia napriek tomu, že dovtedy išlo o osobu 

bez závažnejších zdravotných porúch.78  

 

5. Fáza – vylúčenie obete z pracovného sveta: 

- Jedná sa o finálnu fázu mobbingu na pracovisku, kedy sa dosiahne cieľ vylúčenia obe-

te z pracovného procesu. Dochádza k dlhodobej práceneschopnosti obete, príp. 

k ukončeniu pracovného pomeru či už dohodou alebo výpoveďou. Obeť vo finálnej 

fáze trpí depresiami, masívnymi poruchami zdravia, dokonca môže dôjsť 

k samovražde (príp. pokusu o samovraždu).79 

 

5 Právna úprava šikany (mobbingu) 

5.1  Právna úprava šikany (mobbingu) v Slovenskej republike 

Napriek skutočnosti, že prítomnosť šikany (mobbingu) na pracoviskách má vzrastajúcu 

tendenciu, vo všeobecnosti európska právna úprava (právo Európskej únie aj vnútroštátne 

právo európskych štátov) tento negatívny jav v spoločnosti dostatočne nereflektuje, dôsled-

kom čoho je nedostatok efektívnych nástrojov právnej ochrany. 

Právny poriadok Slovenskej republiky nemá expressis verbis definovaný pojem šikany 

(mobbingu) na pracovisku. Na základe charakteristiky šikany (mobbingu) však vieme ustáliť, 

že ide o konanie, ktoré nie je zákonom dovolené (nie je v zhode s objektívnym právom), na-

koľko smeruje k zlému úmyslu, a to k snahe poškodiť iný subjekt (kolegu, podriadeného). 

Keďže sa jedná o pracovnoprávne vzťahy, je potrebné vychádzať pri úprave vzťahov na pra-

covisku primárne zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákonník práce“). Všeobecné zásady výkonu práv v zmysle úpravy Zákonníka 

práce vyplývajú z Čl. 2 a § 13 ods. 3  Zákonníka práce, ktoré znejú: „.......Výkon práv 

a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; 

nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávne-

ho vzťahu alebo spoluzamestnancov.“ 

Z citovanej formulácie vyplýva zákonný príkaz (Výkon práv a povinností vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi) a zákonný zákaz (nikto 
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nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho 

vzťahu alebo spoluzamestnancov). Zákaz zneužitia práva predstavuje právnu normu, ktorej 

porušenie je protiprávnym konaním. Osobitosťou tohto protiprávneho konania však je, že sa 

nejedná o porušenie právnej povinnosti, ale k výkonu práva (príp. povinnosti) dochádza spô-

sobom, ktorý zákon zakazuje.  

Význam zákazu zneužitia práva vyplýva zo vzťahu medzi zákonom stanoveným typom 

správania oprávneného subjektu a jeho skutočným konaním pri realizácii práva. Pri zneužití 

práva alebo povinnosti ide o výkon spôsobom, ktorý zákon zakazuje. Vedúci zamestnanec 

môže za účelom výkonu mobbingu (šikany) napr. zneužiť právo dávať pokyny tým, že pod-

riadenému zamestnancovi zadáva nezvládnuteľné úlohy. V prípade kolegov sa zase môže 

jednať o porušenie právnych povinností zakotvených v §81 Zákonníka práce, ako sú napr. 

povinnosť pracovať zodpovedne a riadne, využívať pracovný čas na prácu (v prípade 

mobbingu uskutočňovanom na inom pracovníkovi nie je využívaný pracovný čas na výkon 

práce ale na poškodzovanie kolegu). 

K zneužitiu práva vyplýva z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. 

zn. 5 M Cdo 17/2008 nasledovné: „objektívne právo predpokladá, že výkon subjektívneho 

práva smeruje k cieľu sledovanému právnou normou. Ak však účastník právneho vzťahu síce 

formálne koná v medziach svojho práva, ale prostredníctvom jeho realizácie sleduje poškode-

nie druhého účastníka právneho vzťahu, ide síce o výkon práva, ale o chybný výkon práva. 

Takéto konanie je totiž realizované nie za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré má pozitívne 

právo v úmysle chrániť, ale len za tým účelom, aby sa formálne dosiahol súlad so zákonom. 

Preto je potrebné považovať takýto výkon práva, aj keď je formálne v súlade so zákonom, za 

výkon práva len zdanlivý. Účelom takéhoto konania nie je totiž výkon práva, ale snaha poško-

diť druhého účastníka právneho vzťahu.“80 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj keď šikana (mobbing) nemá v slovenskom právnom 

poriadku legálnu definíciu, šikanózne konanie je protiprávnym konaním, konkrétne sa jedná 

o zneužitie práva v zmysle Čl. 2 Základných zásad Zákonníka práce. 

5.2 Právna úprava šikany (mobbingu) v Európskej únii 

Pracovnoprávne vzťahy a právo sociálneho zabezpečenia predstavuje oblasť 

s najväčšími rozdielmi vo vnútroštátnych úpravách jednotlivých štátov Európskej únie (ďalej 

len „EÚ“). Dôsledkom toho je skutočnosť, že právne akty EÚ vzťahujúce sa na predmetnú 
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oblasť majú skôr rámcový charakter, bez priamo aplikovateľnej úpravy. V zmysle uvedeného 

neexistuje na úrovni EÚ právny akt zaoberajúci sa priamo šikanou na pracovisku (mobbin-

gom), ani tieto pojmy nie sú legálne definované. EÚ však reflektuje potrebu úpravy šikany 

a v súčasnosti vznikajú aj na pôde EÚ iniciatívy žiadajúce riešenie tohto celoeurópskeho 

problému. 

Už v roku 2001 prijal Európsky parlament rozhodnutie č. 2001/2339 (INI) o obťažovaní 

na pracovisku, ktoré bolo obsahovo zamerané proti šikanovaniu. Európsky parlament priznal, 

že šikana je problém skutočných rozmerov (podľa výskumu Európskej nadácie pre zlepšova-

nie životných a pracovných podmienok sa ročne stane obeťou šikanovania približne 8% pra-

covníkov, čomu zodpovedá 12 miliónov občanov Európskej únie), ide o závažný problém 

pracovného sveta, ktorý si vyžaduje väčšiu pozornosť a hľadanie riešení. Riešenie problému 

šikanovania na pracovisku je dôležité pri vytváraní vyššej kvality sociálnych vzťahov na pra-

covisku. Európsky parlament týmto vyzýval Európsku komisiu, aby zabezpečila vykonanie 

analýzy miery šikanovania na pracovisku a v súlade s výsledkami analýzy predstavila akčný 

program boja so šikanou.81 

Rámcová smernica 89/391/EHS o ochrane zdravia pri práci upravuje len všeobecnú po-

vinnosť zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ich zodpo-

vednosť za to, aby zamestnanci neboli vystavení pracovným úrazom a iným ujmám na zdraví. 

82 Pri extenzívnom výklade vieme pod pojem „iná ujma na zdraví“ subsumovať aj šikanova-

nie. Šikanovanie je z dôvodu dlhšieho obdobia trvania útokov zo strany páchateľa spôsobilé 

vyvolať fyzické a psychické ochorenia obete. 

V roku 2007 podpísali európski sociálni partneri Rámcovú dohodu o obťažovaní a násilí 

na pracovisku. Cieľom dohody je predchádzať a podľa potreby zvládať problémy šikanova-

nia, sexuálneho obťažovania a fyzického násilia na pracovisku. Odsudzujú sa v nej všetky 

formy obťažovania a násilia a potvrdzuje sa povinnosť zamestnávateľa chrániť pred nimi svo-

jich pracovníkov. Od spoločnosti v Európe sa vyžaduje, aby v súvislosti s takýmto správaním 

uplatňovali politiku nulovej tolerancie a presne určili postupy riešenia prípadov obťažovania a 

násilia, keď k nim dôjde. Cieľom dohody je tiež zvýšenie povedomia a porozumenia zamest-

návateľov, pracovníkov a ich zástupcov o obťažovaní a násilí na pracovisku a poskytnutie 

zamestnávateľom, pracovníkom a ich zástupcom na všetkých úrovniach rámec zameraný na 
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konkrétne opatrenia s cieľom identifikovať problémy obťažovania a násilia na pracovisku, 

predchádzať im a zvládať ich.83  

Významnými sú rámcové smernice 2000/78/ES a 2000/43/ES, ktoré predstavujú všeo-

becný rámec proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní. So šikanovaním súvisí aj pojem 

obťažovania, ktorý je v zmysle smerníc súčasťou diskriminácie. Smernice upravujú aj otázky 

súdnej ochrany a obráteného dôkazného bremena, ktoré je na strane žalovaného.84 

5.3 Právna úprava šikany (mobbingu) v zahraničí 

Z európskych štátov majú len niektoré upravený výslovný zákaz šikanovania alebo 

mobbingu v právnych poriadkoch, a to napr. Poľsko, Francúzsko, Slovinsko, Švédsko 

a Španielsko. 

Francúzska pracovnoprávna úprava zakotvuje, že žiadny zamestnanec nesmie byť na 

pracovisku objektom šikany, ktorá smeruje alebo pôsobí na poškodenie jeho dôstojnosti 

a vedie k zhoršeniu podmienok práce na pracovisku.85 

Francúzsky zákonník práce používa namiesto pojmu šikanovanie pojem morálne obťažova-

nie. Morálne obťažovanie je definované ako opakované správanie, ktorého cieľom je alebo 

môže byť zhoršenie pracovných podmienok zamestnanca, a ktoré môže poškodiť jeho indivi-

duálne práva a dôstojnosť, ako aj ovplyvniť jeho zdravie a profesijnú kariéru. Žiadny zamest-

nanec však nesmie byť postihnutý za to, že sa odmietol podrobiť opakovanému morálnemu 

obťažovaniu, alebo preto, že zhromaždil dôkazy o výskyte takýchto správaní. 

Morálne obťažovanie je podľa francúzskej právnej úpravy aj trestným činom, za ktorého spá-

chanie je možné uložiť pokutu pri páchateľovi fyzickej osobe až do výšky 15.000 Eur a pri 

páchateľovi právnickej osobe až do výšky 75.000 Eur.86 

Prísnu právnu úpravu nachádzame v  Slovinsku. Všetky formy obťažovania na pracovi-

sku sú trestným činom s možnosťou uloženia trestu odňatia slobody až na 2 roky. Okrem tres-

tnoprávnej sankcie je možné uložiť páchateľovi šikany pokutu až do výšky 20.000 Eur.87 

Švédska právna úprava definuje mobbing ako opakujúce sa jednostranné negatívne ko-

nanie, ktoré sprevádza výkon práce jednotlivých zamestnancov, a ktoré môže viesť 

k sociálnemu vylúčeniu zamestnancov.88 

                                                 

 

 
83 Rámcová dohoda o obťažovaní a násilí na pracovisku zo dňa 26. apríla 2007  
84 BARANCOVÁ, H. Mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva. Trnava: SOCIETAS ET 

IURISPRUDENTIA 2014, ročník II., číslo 2, s. 39. 
85 Tamtiež, s. 40. 
86 BARANCOVÁ, H. Mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva. Trnava: SOCIETAS ET 

IURISPRUDENTIA 2014, ročník II., číslo 2, s. 41 - 42. 
87 Tamtiež, s. 41. 
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Podľa poľského Zákonníka práce je mobbing definovaný ako správanie vzťahujúce sa 

alebo zamerané na zamestnancov, ktoré predstavuje nepretržité alebo pretrvávajúce obťažo-

vanie a šikanovanie. Takéto ponižovanie a obťažovanie zosmiešňuje, izoluje alebo vylučuje 

zamestnanca z pracovného kolektívu, resp. sa uskutočňuje s takýmto zámerom. 

 

6 Možnosti právnej obrany obete šikany (mobbingu) podľa právneho poriadku Slo-

venskej republiky  

Keďže šikana (mobbing) je protiprávnym konaním páchaným na obeti, táto má 

k dispozícii prostriedky právnej ochrany, či už vyplývajúce z pracovnoprávnych, občiansko-

právnych, administratívnoprávnych alebo trestnoprávnych noriem. Obeť šikany má v tomto 

prípade právo voľby medzi jednotlivými prostriedkami obrany (v závislosti od závažnosti 

a intenzity protiprávneho konania). Dôležité je však správne určiť subjekt, ktorý nesie voči 

obeti právnu zodpovednosť za konanie. V priestupkovom alebo trestnoprávnom konaní je 

nositeľom zodpovednosti za protiprávne konanie voči obeti priamo páchateľ šikany (mobbin-

gu), kým v prípade zodpovednosti vyplývajúcej z noriem pracovného práva pôjde 

o zamestnávateľa (nie šikanujúceho zamestnanca), nakoľko šikanovaný zamestnanec je 

v záväzkovom vzťahu so zamestnávateľom. 

6.1 Prostriedky právnej obrany vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov 

Prostriedkami právnej obrany obete šikany sú podľa pracovnoprávnych predpisov: 

a)  Skončenie pracovnoprávneho vzťahu; 

b) Sťažnosť podľa Zákonníka práce; 

c) Podnet na inšpektorát práce; 

d) Žaloba. 

 

a) Skončenie pracovnoprávneho vzťahu: 

Skončením pracovnoprávneho vzťahu zo strany obete šikany (či už výpoveďou, doho-

dou alebo okamžitým skončením) dochádza na jednej strane k naplneniu zámeru páchateľa, 

ktorým bola snaha vylúčiť obeť z pracovného kolektívu, no na strane druhej je to niekedy 

jediný spôsob ako ukončiť utrpenie obete šikany a zabrániť vzniku závažnejších následkov 

na jej osobnom a profesijnom živote.  

                                                                                                                                                         

 

 
88 Tamtiež, s. 40. 
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Šikanovaný zamestnanec je oprávnený skončiť pracovný pomer aj okamžite (§69 Zá-

konníka práce), ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho 

ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto 

posudku na inú pre neho vhodnú práca alebo ak je bezprostredne ohrozený jeho život 

a zdravie. Prípady, kedy je závažne ohrozené fyzické alebo psychické zdravie obete šikany 

nie sú ničím výnimočným, nakoľko dlhodobý stres spôsobený útokmi páchateľa zanecháva 

na obeti značné negatívne následky. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru sa nesmie 

zabudnúť, že zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer len v rámci 1-mesačnej 

subjektívnej prekluzívnej lehoty, ktorá začína plynúť dňom, kedy sa zamestnanec dozvedel 

o dôvode oprávňujúcom na okamžité skončenie pracovného pomeru. 

Okrem okamžitého skončenia pracovnoprávneho vzťahu má obeť šikany k dispozícii  

možnosť dať zamestnávateľovi výpoveď, pričom vo výpovedi nie je povinná udávať dôvod 

skončenia. Pracovnoprávny pomer sa v tomto prípade končí uplynutím príslušnej výpoved-

nej doby.    

   V prípade vzniku konsenzu na oboch stranách pracovnoprávneho vzťahu je tento 

možné ukončiť aj dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ukončenie pracovno-

právneho vzťahu dohodou nemá negatívny dopad na prípadné domáhanie sa právnej ochra-

ny zo strany šikanovaného zamestnanca – z rozsudku Najvyššieho súdu ČR,s p.zn. 21 Cdo 

2204/2011 vyplýva, že šikanovaný zamestnanec je oprávnený ukončiť šikanovanie na pra-

covisku aktívnou formou, t.j. ukončením pracovného pomeru či už výpoveďou alebo doho-

dou a takáto skutočnosť nebude mať negatívny vplyv na možnosť domáhať sa nápravy 

a odškodnenia zo strany šikanovaného zamestnanca.89 

Odlišná situácia by nastala, ak by došlo k skončeniu pracovného pomeru z dôvodu šika-

ny zamestnanca z iniciatívy zamestnávateľa. V tomto prípade je zamestnanec oprávnený 

domáhať sa na príslušnom súde neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Absolútna nep-

latnosť takto skončeného pracovnoprávneho vzťahu nevyplýva len zo Zákonníka práce, ale 

aj z antidiskriminačného zákona č. 365/2004 Z. z.. Neplatného skončenia pracovného pome-

ru je však možné domáhať sa len v prekluzívnej lehote 2 mesiacov. Jej uplynutím zaniká ná-

rok domáhať sa na súde neplatného skončenia pracovnoprávneho vzťahu a súd na  túto sku-

točnosť prihliada ex offo, t.j. z úradnej povinnosti. Lehota začína plynúť dňom, kedy mal 

byť pracovnoprávny vzťah rozviazaný. 

                                                 

 

 
89 Rozsudok NS ČR 21 Cdo 2204/2011 
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Pri neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu šika-

ny zamestnanca ide o zneužitie práva zamestnávateľa, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. 

Aj keď Zákonník práce výslovne neustanovuje ,,konanie v súlade s dobrými mravmi“ ako 

hmotnoprávnu podmienku platnosti výpovede zo strany zamestnávateľa, súd má pri posu-

dzovaní platnosti skončenia pracovnoprávneho vzťahu skúmať aj všeobecnú podmienku 

platnosti právnych úkonov podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) , ktorými sú – súlad so zákonom, zá-

kaz obchádzať zákon a súlad s dobrými mravmi.90 

Súdy Slovenskej republiky dlhodobo odmetali posudzovať platnosť výpovede 

s prihliadnutím na podmienky platnosti právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka, t.j. 

posudzovali ich len s prihliadnutím na hmotnoprávne podmienky zakotvené v Zákonníku 

práce. Tento rozpor bol však vyriešený rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republika 

z 9. júna 2010, sp. zn. 5Cdo 42/2010, v ktorom Najvyšší súd SR vyslovil nasledovný právny 

názor: „Výpoveď daná zamestnávateľom je možná len z taxatívnych dôvodov uvedených v 

zákonníku práce (§ 61 ods. 2 Zákonníka práce). Tak ako každý iný právny úkon, aj výpoveď 

ako jednostranný právny úkon je neplatná, ak nemá všetky náležitosti právneho úkonu, t.j. 

keď je v rozpore so zákonom, obchádza zákon alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Rozpo-

rom so zákonom alebo obchádzaním zákona sa rozumie nielen rozpor so Zákonníkom práce, 

ale aj rozpor s ustanoveniami o právnych úkonoch v zmysle Občianskeho zákonníka“.91 

b) Sťažnosť podľa Zákonníka práce 

Zákonník práce upravuje v §13 ods. 6 právo zamestnanca podať sťažnosť zamestnáva-

teľovi, ak sa domnieva, že jeho práva a právom chránené záujmy boli  dotknuté nedodrža-

ním zásady rovnakého zaobchádzania alebo došlo k porušeniu zákazu zneužitia práva alebo 

konaniu v rozpore s dobrými mravmi. Keďže šikanovanie (mobbing) je zneužitím práva, 

zamestnanec je oprávnený tento prostriedok právnej obrany využiť.  

Nie je povinnosťou zamestnanca využiť inštitút sťažnosti predtým, ako sa začne brániť 

proti šikanovaniu žalobou na súde podanou v zmysle § 13 ods. 7 Zákonníka práce, ale práve 

sťažnosť môže byť potrebným dôkazným prostriedkom v neskoršom súdnom konaní, na-

koľko zamestnávateľ je povinný na sťažnosť odpovedať, zabezpečiť vhodnú nápravu, upus-

tiť od nevhodného konania a odstrániť jeho následky. 

                                                 

 

 
90 BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Praha: Právne problémy, 2014, s. 104. 
91  Rozhodnutie NS SR, sp. zn. 5 CDO 42/2010  

  



 71 

c) Podnet na inšpektorát práce 

Možnosť podať podnet na inšpektorát práce z dôvodu prítomnosti šikany na pracovisku 

nepatrí k  najefektívnejším možnostiam obrany. Inšpektorát práce je orgánom štátnej správy, 

ktorý je oprávnený kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na pracovisku. 

V prípade podania podnetu je inšpektorát povinný podnet prešetriť a v prípade zistenia poru-

šení uložiť zamestnávateľovi pokutu a nariadiť odstránenie nezákonného stavu. Nakoľko do-

kazovanie prítomnosti šikanovania na pracovisku nie je možné len na základe predloženie 

listinných a iných hmatateľných dôkazov, ale zväčša ide o ťažko preukázateľné skutočnosti, 

môže prešetrovanie inšpektorátom práce práve na tejto skutočnosti zlyhať. Inšpektorát taktiež 

nie je oprávnený rozhodovať o individuálnom nároku zamestnanca.92 

 

d) Žaloba 

Možnosť podať žalobu na súd v súlade s §13 ods. 7 Zákonníka práce predstavuje vý-

znamnú procesnoprávnu záruku proti šikanovaniu. Dôležitá je práve skutočnosť, že žaloba sa 

podáva v zmysle §13 Zákonníka práce (Antidiskriminačná žaloba) a obeť sa tak môže domá-

hať ochrany podľa ustanovení Antidiskriminačného zákona, či už sa jedná o šikanu spojenú 

s diskrimináciou alebo bez znakov diskriminácie. Žaloba podľa Antidiskriminačného zákona 

sa podáva aj v prípade porušenia zákazu zneužitia práva – pri šikanovaní zamestnanca. 

Procesnou výhodou konania podľa Antidiskriminačného zákona je, že v prípade, ak ža-

lobca predloží súdu dôkazy, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že došlo k porušeniu zása-

dy rovnakého zaobchádzania, príp. zneužitia práva, dôkazné bremeno nesie žalovaný, ktorý 

musí dostatočne preukázať, že sa protiprávneho konania nedopustil. 

Ochrana podľa Antidiskriminačného zákona je taktiež založená na objektívnej zodpoved-

nosti, čo znamená, že sa nevyžaduje zavinenie žalovaného. Pre úspešnosť žaloby postačuje 

preukázať existenciu protiprávneho konania, vzniknutú ujmu a kauzálny nexus (t. j. príčinnú 

súvislosť medzi protiprávnym konaním a spôsobenou ujmou). 

 

V zmysle Antidiskriminačného zákona je žalobca oprávnený domáhať sa najmä: 

i) Upustenia od protiprávneho konania; 

ii) Nápravy protiprávneho stavu; 

iii)Poskytnutia primeraného zadosťučinenia; 

                                                 

 

 
92 HARAJDIČ, J. Šikanovanie na pracovisku a možnosti právnej ochrany. Bratislava: Justičná revue, 6, 2013, s. 841. 
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iv) Náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Demonštratívnym výpočtom nárokov je poskytnutá možnosť domáhať sa aj iných, výslovne 

neuvedených nárokov, avšak v súdnej praxi je ustálený názor, že súd by mal dodržať poradie 

uvedené v §9 Antidiskriminačného zákona. 

i) Upustenie od protiprávneho konania: 

- Z podstaty predmetného nároku vyplýva, že domáhať sa upustenia od protiprávneho 

konania môže obeť v prípade, ak takéto protiprávne konanie – šikana (mobbing) na 

pracovisku stále trvá, príp. je tu odôvodnená hrozba jeho opakovania. 

- V žalobe, v ktorej sa šikanovaný zamestnanec domáha upustenia od protiprávneho 

konania však nestačí formulovať túto požiadavku všeobecne – vyžaduje sa, aby opí-

sal presne konanie, od ktorého žiada upustiť (napr. intrigovanie, zadávanie časovo 

nezvládnuteľných pracovných úloh a pod.). 

 

ii) Náprava protiprávneho stavu: 

- Žiadať žalobou nápravu protiprávneho vzťahu je tiež možné v prípade, ak takýto pro-

tiprávny stav ešte trvá. 

- V prípade, ak nie je možné zabezpečiť nápravu protiprávneho stavu, prichádza do 

úvahy žiadosť o poskytnutie primeraného zadosťučinenia (napr. verejné ospravedl-

nenie). 

 

iii) Poskytnutie primeraného zadosťučinenia: 

- Žiadať primerané zadosťučinenie znamená žiadať na súde morálnu satisfakciu – naj-

častejšie ide o ospravedlnenie.  

- Aby bol žalobný návrh akceptovaný, je potrebné konkrétne určiť aké ospravedlnenie 

sa požaduje a predovšetkým musí ísť o ospravedlnenie primerané vo vzťahu 

k protiprávnemu konaniu – spôsobu, forme, intenzite šikany. Súd je viazaný žalob-

ným návrhom, a v prípade žiadosti neprimeraného zadosťučinenia by bol žalobný 

návrh zamietnutý. 

 

iv) Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch: 

- V prípade, ak vzhľadom na závažnosť šikanovania a ním spôsobených následkov 

obeti nie je postačujúca morálna satisfakcia, môže žalobca žiadať náhradu nemajet-

kovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy určuje súd 
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s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu. Právo na náhradu škody týmto nie je 

dotknuté.  

Slovenský model právnej úpravy poskytnutia peňažnej náhrady ako primeraného zado-

sťučinenia nie je v súlade s právom EÚ ani judikatúrou Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého by 

predmetný inštitút mal plniť aj funkciu odmeny pre žalobcu, ktorý napriek svojmu slabšiemu 

postaveniu nabral odvahu podať žalobu na súd. Výška náhrady nemajetkovej ujmy 

v peniazoch by mala plniť aj preventívnu a odstrašujúcu funkciu, t.j. aby odrádzala spoloč-

nosť od šikanovania. 

Aktívnemu bráneniu si svojich práv pred súdom nenapomáha ani aktuálna právna úpra-

va súdnych poplatkov, ktoré je žalobca (šikanovaný) povinný uhradiť pred začatím súdneho 

konania. Kým v prípade podania antidiskriminačnej žaloby bez uplatnenia si nároku na ná-

hradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je povinný uhradiť žalobca do štátnej pokladnice po-

platok vo výške 66 Eur, tak v prípade uplatnenia si náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch 

ide o sumu 66 Eur + 3% uplatňovanej nemajetkovej ujmy.93 

S prihliadnutím na skutočnosť, že spory vyplývajúce z Antidiskriminačného zákona sú 

zložité na dokazovaní a žalobca je v postavení slabšej strany (aj po ekonomickej stránke), 

mnoho obetí šikanovania sa obáva uhrádzať vysoké súdne poplatky s možnosťou zamietnutia 

nimi podanej žaloby. 

Od peňažného odškodnenia je teda potrebné odlišovať nárok na náhradu škody, ktorá 

môže vzniknúť ako následok šikanovania zamestnanca. Za takto spôsobenú škodu zodpovedá 

zamestnávateľ v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce o všeobecnej zodpovednosti za-

mestnávateľa za škodu (§ 192 Zákonníka práce). Pri všeobecnej zodpovednosti zodpovedá 

zamestnávateľ za škodu spôsobenú šikanovaním zamestnanca pri splnení nasledovných pred-

pokladov: 

- Existencia škody vzniknutej pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi; 

- Porušenie právnych povinností alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom (ktorý je 

aj zneužitie práva); 

- Existencia príčinnej súvislosti medzi spôsobenou škodou a protiprávnym konaním; 

- Zavinenie sa nevyžaduje, nakoľko ide o objektívnu zodpovednosť za škodu.94 

                                                 

 

 
93 BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Praha: Právne problémy, 2014, s. 120. 
94 HARAJDIČ, J. Šikanovanie na pracovisku a možnosti právnej ochrany. Bratislava: Justičná revue, 6, 2013, s. 843.  
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Ako už bolo vyššie uvedené, spory spôsobené šikanou (mobbingom) na pracovisku, 

ktorá predstavuje zneužitie práv a povinností zo strany páchateľa, sú v súlade s § 13 Zákonní-

ka práce riešené podľa Antidiskriminačného zákona, t.j. ide o tzv. Antidiskriminačné spory. 

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) radí Antidiskrimi-

načné spory medzi tzv. spory s ochranou slabšej strany. Úprava sporov s ochranou slabšej 

strany má za úlohu zabezpečiť procesnú rovnováhu medzi subjektami, pri ktorých má jeden 

subjekt zjavnú presilu. V prípade sporov vyplývajúcich zo šikany (mobbingu) na pracovisku 

je slabšou stranou šikanovaný zamestnanec, ktorý je ako žalobca v podriadenej pozícii voči 

svojmu zamestnávateľovi a zväčša nedisponuje ani takou ekonomickou silou ako zamestnáva-

teľ. 

Pri Antidiskriminačných sporoch CSP za účelom posilnenia pozície slabšej strany (ši-

kanovaného) upravuje odlišnosti oproti všeobecnej úprave vedenia súdnych sporov nasledov-

ne: 

1. CSP pri Antidiskriminačných sporoch umožňuje súdu vykonať aj tie dôkazy, ktoré žalobca 

nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo 

zabezpečí dôkaz (§ 311 CSP), čo predstavuje výraznú odchýlku oproti všeobecnej úprave 

CSP, kedy súd bez návrhu strany sporu iné dôkazy (okrem skúmania naplnenia procesných 

podmienok a dôkazov vyplývajúcich z verejných registrov a zoznamov) nevykonáva (§ 

185 ods. 2 CSP). 

 

2. V prípade Antidiskriminačných sporov sa taktiež neuplatňuje zásada o sudcovskej koncen-

trácii konania (vyžaduje sa včasnosť uplatnenia prostriedkov procesnej obrany 

a procesného útoku - § 153) a zásada o zákonnej koncentrácii konania (prostriedky pro-

cesného útoku a procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, kto-

rým sa dokazovanie končí - § 154), nakoľko žalobca môže predložiť a označiť všetky sku-

točnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení až do vyhlásenia rozhodnutia vo veci 

samej. 

 

3. V zmysle § 313 CSP sa taktiež nepoužijú ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie, ak by 

tento bol v neprospech žalobcu a nepoužijú sa ani ustanovenia o rozsudku pre vzdanie sa 

nároku. 

6.2 Prostriedky právnej obrany vyplývajúce z občianskoprávnych noriem 
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V prípade, ak je šikanovanie zamestnanca na pracovisku spojené so zásahom do jeho 

osobnostných práv, je šikanovaný zamestnanec oprávnený v zmysle § 13 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) ža-

lovať zamestnávateľa za porušenie jeho osobnostných práv upravených v § 11 Občianskeho 

zákonníka.  

Vzťah Občianskeho zákonníka k Antidiskriminačnému zákona je vzťah lex generalis. 

Antidiskriminačný zákon je vo vzťahu k Občianskemu zákonníku lex specialis. Z uvedeného 

vyplýva, že šikanovaný zamestnanec je oprávnený domáhať sa ochrany osobnostných práv 

podľa Občianskeho zákonníka v prípade, ak sa ich ochrany nemôže domáhať podľa Antidis-

kriminačného zákona.95 

Pre úspešné uplatnenie nároku z dôvodu zásahu do osobnostných práv chránených Ob-

čianskym zákonníkom sa nevyžaduje vznik ujmy či už na zdraví alebo na majetku šikanova-

ného zamestnanca, ani sa nevyžaduje zavinené protiprávne konanie – ide o objektívny zodpo-

vednostný vzťah. 

V súlade s § 13 Občianskeho zákonníka sa osoba dotknutá na osobnostných právach 

môže domáhať: 

a) Upustenia od neoprávnených zásahov; 

b) Odstránenia následkov neoprávnených zásahov; 

c) Poskytnutia primeraného zadosťučinenia.  

6.3  Administratívnoprávne postihy 

Páchateľ šikany na pracovisku je priamo osobne zodpovedný v prípade, ak jeho konanie 

naplní znaky priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o priestupkoch“). V prípade šikany na pracovisku prichádza do 

úvahy predovšetkým možnosť naplnenia skutkovej podstaty priestupku proti občianskemu 

spolunažívaniu (§ 49 Zákona o priestupkoch), kedy páchateľ šikany inému: 

- ublíži na cti tým, že iného urazí alebo vydá na posmech; 

- inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví; 

- úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drob-

ným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťa-

mi alebo iným hrubým správaním. 

                                                 

 

 
95 BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Praha: Právne problémy, 2014, s. 122. 
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V prípade naplnenia skutkovej podstaty priestupku proti občianskemu spolunažívaniu možno 

páchateľovi uložiť pokutu. 

6.4 Trestnoprávne postihy 

V prípade závažnejších foriem šikanovania prichádza do úvahy aj trestnoprávny postih 

páchateľa (t.j. fyzickej osoby, ktorá šikanu vykonáva) za konanie, ktoré napĺňa skutkovú pod-

statu trestných činov podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších pred-

pisov (ďalej len „Trestný zákon“). Najčastejšie pôjde o nasledovné trestné činy: ohováranie (§ 

373), nebezpečné vyhrážanie (§ 360), nevyplatenie mzdy a odstupného (§ 214), nátlak (§192), 

ublíženie na zdraví (§155- 158). 

Pri šikanovaní zamestnanca môže rýchlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného 

činu ohovárania, ktorá znie: „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou 

mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť 

jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na 

dva roky.“ 

Pre trestnosť horeuvedeného konania postačuje, že nepravdivá informácia je spôsobilá 

vyvolať značnú ujmu – k následkom reálne nemusí dôjsť. 

 

7 Pracovnoprávne následky pre šikanujúceho zamestnanca 

Pri výskyte šikanovania na pracovisku je práve zamestnávateľ osobou zodpovednou za 

jeho odstránenie a potrestanie šikanujúcich zamestnancov. Zamestnávateľ by v žiadnom prí-

pade nemal uvedené konanie ignorovať,  pretože okrem toho, že podľa pracovnoprávnych 

noriem je práve on zodpovedným subjektom voči ktorému sa môžu vyvodzovať sankcie, ši-

kanovanie na pracovisku so sebou nesie zvýšenie nákladov, ktoré súvisia hlavne s častou fluk-

tuáciou zamestnancov a zníženými pracovnými výkonmi. 

Šikanovanie zamestnanca nesporne predstavuje porušenie pracovnej disciplíny, čím 

vzniká zamestnávateľovi možnosť ukončiť so šikanujúcim zamestnancom pracovnoprávny 

vzťah výpoveďou alebo pri závažnejších formách šikanovania aj okamžitým skončením pra-

covného pomeru. 

 

8 Záver 

Skutočnosť, že pre pojem mobbing (šikanu) nenachádzame v právnom poriadku Slo-

venskej republiky legálnu definíciu neznamená, že daný negatívny jav sa v spoločnosti nevy-
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skytuje – naopak ide o jav, ktorý má vzrastajúcu tendenciu, nakoľko páchatelia mobbingu 

(šikany) na pracovisku nie sú za svoje konanie postihovaní, a predovšetkým nadobudli pocit, 

že postihovaní ani nemôžu byť, keďže náš právny poriadok expressis verbis pojem mobbing 

(šikana) nepozná. 

Mobbing – konanie, ktorého účelom je poškodenie zamestnanca v pracovnoprávnom 

vzťahu za účelom jeho vylúčenia však vieme identifikovať, má svoje charakteristické znaky, 

ktorými sú systematickosť útokov páchateľa, početnosť útokov, útoky trvajúce dlhší čas, ne-

priateľskosť útokov, slabosť (poddajnosť) obete a cieľ poškodiť obeť.  

V zmysle úpravy Zákonníka práce vyplývajúcej z Čl. 2 a § 13 ods. 3  Zákonníka práce, 

ktorý znie: „.......Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí 

byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu 

druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.“ ide v prípade 

mobbingu (šikany) o výkon práv a povinností (napr. právo udeľovať záväzné pokyny) spôso-

bom, ktorý je zakázaný. Mobér (páchateľ) síce formálne koná v medziach svojho práva, ale 

prostredníctvom jeho realizácie sleduje poškodenie obete, ide síce o výkon práva, ale o chyb-

ný výkon práva. Takéto konanie je totiž realizované nie za účelom dosiahnutia výsledkov, 

ktoré má pozitívne právo v úmysle chrániť, ale len za tým účelom, aby sa formálne dosiahol 

súlad so zákonom. Preto je potrebné považovať takýto výkon práva, aj keď je formálne v sú-

lade so zákonom, za výkon práva len zdanlivý. Účelom takéhoto konania nie je totiž výkon 

práva, ale snaha poškodiť iného zamestnanca.  

Mobbing ako protiprávne konanie je teda napriek skutočnosti, že nie je výslovne upra-

vené v pracovnoprávnych predpisoch, konanie postihnuteľné a konanie v rozpore s objektív-

nym právom – jedná sa o porušenie zákazu zneužitia práva pri výkone práv a povinností. 

Vzhľadom na skutočnosť, že výskyt mobbingu (šikany) na pracovisku má vzrastajúcu 

tendenciu, bolo by vhodné venovať sa jeho včleneniu do právnej úpravy, informovať spoloč-

nosť o existencii tohto problému, poukázať na mobbing (šikanu) ako na negatívny jav, ktorý 

nie je spoločnosťou tolerovaný a páchatelia za takéto protiprávne konanie môžu byť sankcio-

novaní. 
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Cesta k rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom 

A Journey to Balance between Personal and Work Life 

Denisa Nevická 
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Abstrakt: V dnešnej dobe sa postýkame s generáciou, pre ktorú je príznačné využívanie 

technológií a internetu, a ktorú autori William Strauss a Neil Howe označujú ako generácia Z. 

Nástup tejto generácie na trh práce prináša nie len nové výzvy pre teoretikov pracovného prá-

va ale najmä pre každodennú pracovnoprávnu prax. Americkí autori, ktorí ako prví opísali 

koncepciu definovania generácií na pracovnom trhu na základe signifikantných prvkov a pro-

striedkov, ktoré vo svojom živote využívajú, prezumujú aj odlišné návyky danej generácie, jej 

očakávaní od pracovnoprávneho vzťahu, požiadavku vysokej miery flexibility či časté strie-

danie prác. Na uvedené reflektuje aj Európska únia, ktorá pripravuje novú smernicu upravujú-

cu rovnováhu medzi osobným a pracovným životom rodičov a opatrujúcich osôb.  

Abstract: Nowadays, we are dealing with a generation that is characterized by the use of 

technology and the Internet, and which William Strauss and Neil Howe title as the Z genera-

tion. The entry of this generation into the labor market brings not only new challenges for 

theoreticians of labor law, but especially for everyday labor law practice. The American 

authors, who first described the concept of defining generations in the labor market on the 

basis of the important elements and means they use in their lives, also assume the different 

habits of the generation, its expectation from the labor relationships, the demand for a high 

degree of flexibility or the frequent rotation of jobs. This is also reflected by the European 

Union, which is preparing a new directive regulating the balance between the personal and 

working life of parents and caretakers. 

Kľúčové slová: domácka práca, generácia Z, zamestnanec, zamestnávateľ, rovnováha  

Key words: homework, the Z generation, Constitution, employee, employer, balance  
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1 Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom – teoretické východiská 

 

Nástup generácie na trh práce, ktorú autori1 William Strauss a Neil Howe označujú 

ako generáciu Z, so sebou prináša nové výzvy a očakávania. Generácia Z je generáciou osôb 

narodených v rokoch 1996 až 2009 a ide o nástupnú generáciu „millenials“ označovaných aj 

ako generácia Y. Pre predošlú generáciu bol ústredným nástrojom mobilný telefón, no pre 

súčasnú generáciu Z je signifikantným internet, drony či dokonca virtuálna realita. Ich nároky 

na zamestnávateľa a očakávania od pracovného režimu, sú úplne odlišné od tých, ktoré mali 

zamestnanci pred dvadsiatimi rokmi. Tento fenomén digitálnej generácie a jej ovplyvňovania 

trhu prácu je možné pozorovať najmä na zverejnených ponukách práce zamestnávateľov, kde 

dominujú termíny ako flexibilný pracovný čas, možnosť práce z domu či zamestnanecké be-

nefity2.  

Pracovný trh 21. Storočia je ovplyvnený nárokmi, ktoré je nevyhnutné odzrkadliť aj 

v pracovnoprávnych predpisoch. Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvali-

fikovaných pracovných síl, čo spôsobuje väčšiu konkurenciu na trhu práce a zároveň väčšie 

očakávania zamestnancov od zamestnávateľa ohľadom benefitov spojených s konkrétnou 

prácou. Ako uvádza Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení „Zamestnávatelia po-

núkajú na nedostatkové pozície nadpriemerné mzdy, ani to však nepomáha. Firmy pociťujú 

nedostatok už aj nekvalifikovaných pracovníkov. Nemôžeme sa čudovať, že personalisti na-

razili na dno svojich síl a vidia ako dočasné riešenie zamestnávanie pracovnej sily zo zahrani-

čia“. Okrem nadštandardných finančných ohodnotenú sú kritériom pre výber zamestnávateľa 

najmä ponúkane benefity na pracovisku3. Hlavným cieľom týchto zamestnaneckých výhod je 

posilniť stabilitu a vernosť zamestnancov k zamestnávateľovi, prispieť k uspokojeniu osobných po-

trieb zamestnancov, zvýšiť atraktivitu a záujem o spoločnosť pri získavaní kvalifikovaných zamest-

nancov, poskytovať niektorým zamestnancom daňovo zvýhodnený spôsob odmeny či zvyšovať vý-

konnosť spoločnosti. Prieskumy viacerých portálov a agentúr ako Internetový sprievodca trhom 

práce či Profesia ukazujú, že zamestnanci, ktorí majú najväčší záujem o pracovné výhody a sú pre 

nich často krát dôležitejšie ako samotná odmena za vykonanú prácu, sú práve z radu čerstvých ab-

solventov, mladých pracovníkov či mladých rodičov. Medzi benefity, o ktoré je najväčší záujem, 

patrí práve flexibilná pracovná doba ako aj flexibilné miesto práce, zdravotné poistenie a príspevky 

na šport. Kým v západných krajinách Európy pracuje prostredníctvom flexibilného pracovného 

času v priemere 30% zamestnancov, na Slovensku ide len o 6%. Dopyt po domáckej resp. flexibilnej 

práci je pritom až u 65% mladých pracovníkov a absolventov vysokých škôl4. Ako vyplýva zo zá-

kladnej charakteristiky generácie Z ako aj očakávaní tejto mladej skupiny pracovníkov 

a absolventov od trhu práce, bude nevyhnutné prispôsobiť Zákonník práce súčasným podmienkam. 

Nie len kolaboratívna ekonomika ale aj vývoj zamestnancov a vplyv zahraničia prináša do pracov-

ného práva nové trendy a autorka má zato, že zmeny Zákonníka budú nevyhnutné nato, aby reflek-

tovali aktuálne potreby trhu práce a jeho vývoj. 5 

Na uvedené reflektujú aj predstavitelia Európskej únie. Európsky pilier sociálnych práv, 

ktorý bol podpísaný spoločne zástupcami Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 17. no-

                                                 

 

 
1 William Strauss a Neil Howe, sú americkí autori, ktorí ako opísali koncepciu definovania generácií na pracovnom trhu na 

základe signifikantných prvkov a prostriedkov, ktoré vo svojom živote využívajú.   
2 Prieskum zverejnený internetovým portálom www.profesia.sk v roku 2018. [online], [cit. 2018-11-14], dostupné na interne-

te: <http://firma.profesia.sk/mileniali-maju-na-trhu-prace-specificke-podmienky-prisposobovanie-zamestnavatelov-je-este-

len-na-zaciatku/> 
3 Prieskum zverejnený Internetovým sprievodcom trhu práce. [online], [cit. 2018-11-14], dostupné na internete: 

<https://www.istp.sk/clanok/13980/mileniali-maju-zaujem-o-specializovane-pracovne-pozicie> 
4 Anketa portálu E-trend. [online], [cit. 2018-11-14], dostupné na internete <http://flexipraca.sk/viete-ze/clanok/8>  
5 Žárska, P., Nevická, D.: Generácia Z, „Home Office“ a právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky. In: Brati-

slavské právnické fórum 2018. Univerzita Komenského, Právnická fakulta,2018.  

http://www.profesia.sk/
http://flexipraca.sk/viete-ze/clanok/8
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vembra 2017 na sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast vo švédskom Göte-

borgu, upravuje v druhej kapitole v článku 9 právo na rovnováhu medzi súkromným 

a pracovným životom „Rodičia a osoby s opatrovateľskými povinnosťami majú právo na pri-

meranú dovolenku, pružné formy organizácie práce a prístup k opatrovateľským službám. 

Ženy a muži majú rovnaký prístup k osobitným dovolenkám, aby si mohli plniť svoje opatro-

vateľské povinnosti, a treba ich motivovať k tomu, aby ich vyvážene využívali.” Európsky 

pilier sociálnych práv zhŕňa 20 základných zásad, ktoré by mali všetkým pracovníkom Európ-

skej únie zabezpečiť rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné pod-

mienky, sociálnu ochranu a začlenenie. S odkazom na zásady Európskeho piliera sociálnych 

práv sa na pôde výborov Európskeho parlamentu opäť otvorili negociačné rokovanie o dlho 

pripravovanej smernici o rovnováhe medzi osobným a pracovným životom pre rodičov 

a starajúce sa osoby. Súčasný stav je dlhodobo predmetom pokusov o novelizáciu a akúsi re-

formu zaužívaných modelov. Už v roku 2010 bol parlamentom Európskej únie predložený 

Európskej komisii návrh, ktorý by predlžoval materskú dovolenku zo 14 na 20 týždňov 

a zároveň by zaviedol otcovskú dovolenku v rozsahu 2 týždne. Návrh bol predmetom nego-

ciácií a rokovaní Európskej komisie po dobu 4 rokov, až kým nebol v roku 2015 stiahnutý.6 

Od roku 2015 prebiehajú na pôde Európskeho parlamentu a Európskej komisie dlhé diskusie 

medzi zástupcami národných vlád, výborov a členov jednotlivých inštitúcií o potrebe zavede-

nia nových, modernejších pravidiel pri starostlivosti rodičov o dieťa, a to najmä s ohľadom na 

rovnováhu medzi pracovným a osobným životom ako aj dôležitosťou role oboch rodičov pri 

výchove dieťaťa. Nový predpis, ktorý by mal nahradiť súčasne účinnú smernicu o rodičovskej 

dovolenke, by mal podľa dostupných informácií obsahovať opatrenia s cieľom zvýšiť účasť 

žien na trhu práce, zaviesť rodovú rovnováhu medzi činnosťami, ktoré teraz vykonávajú pre-

važne ženy a zlepšiť negatívne demografické trendy. Súčasný legislatívny rámec bol vyhod-

notený ako nedostatočný na riešenie týchto výziev. Európska únia teda pri zavádzaní právnej 

úpravy, ktorá by pozitívne ovplyvnila rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom 

pracovníkov začína od úpravy tohto inštitútu pre najviac dotknuté skupiny – rodičov 

a pracovníkov, ktorí sa starajú o nato odkázané osoby. Úprava podmienok do veľkej miery 

ovplyvní len časť nastupujúcej generáciu pri jej príchode na trh práce, no zavedenie podmie-

nok, ktoré umožnia mladým pracovníkom skĺbiť súkromný a pracovný život a pozitívne 

ovplyvniť demografickú krivku, môže prispieť k zvýšenému záujmu práve danej skupiny 

o zotrvanie v takzvaných tradičných pracovnoprávnych vzťahoch. Návrh smernice 

o rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom pre rodičov a opatrujúce osoby je pr-

vým z mnohým potrebných opatrení, ktoré budú musieť jednotlivé štáty v nadchádzajúcich 

rokoch prijať s cieľom prilákať a udržať si mladé pracovné sily.  

 

 

 

2 Pripravovaná smernica Európskej únie a východiská právnych poriadkov 

 

 Európska komisia v spolupráci s Európskym parlamentom už vyše 8 rokov pracuje 

na príprave novej smernice, ktorá by premietla moderné štandardy skĺbenia osobného života 

s pracovným životom minimálne v oblasti starostlivosti o rodinu. V súčasnosti je 

v Európskom parlamente predložený návrh na novú smernice o rovnováhe medzi pracovným 

a osobným životom, ktorý by mal nahradiť doteraz účinnú smernicu č. 2010/18/EU 

o rodičovskej dovolenke a zároveň priniesť komplexnejšiu úpravu a ochranu osobného života 

                                                 

 

 
6 Informácie zverejnené na stránke parlamentu Európskej únie, [online], [cit. 2018-05-09], dostupná na internete:< 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/> 
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pracovníkov. Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré návrh novej smernice prináša, možno za-

radiť zavedenie otcovskej dovolenky respektíve dovolenky druhého partnera v starostlivosti 

o dieťa, ktorým nie je matka dieťaťa. Druhý rodič by mal mať podľa novej úpravy nárok na 

najmenej 10 dní dovolenky v období bezprostredne po narodení dieťaťa, ktoré by boli hradené 

minimálne na úrovni sociálnej dávky počas dočasnej práceneschopnosti v danom štáte. 

Ďalšou významnou zmenou by bolo zavedenie kompenzácie minimálne 4 mesačnej rodičov-

skej dovolenky aspoň na úrovni sociálnej dávky počas dočasnej práceneschopnosti v danom 

štáte, pričom určitá časť rodičovskej dovolenky by bola vyhradená pre každého z rodičov na 

neprenosnej báze a bolo by ju možné čerpať po častiach až do veku 8 rokov dieťaťa.7 Násled-

ne by nová smernica zaviedla dovolenky pre ľudí, ktorí sa starajú o chorého príbuzného, 

v trvaní najmenej 5 pracovných dní do roka hradených najmenej na úrovni sociálnej dávky 

počas dočasnej práceneschopnosti v danom štáte. Poslednou z najviac rezonujúcich noviel je 

zavedenie väčšej flexibility do pracovných úväzkov. Rodičia, ktorí sa starajú o dieťa do veku 

12 rokov by mali mať nárok na kratšie pracovné úväzky, flexibilnú pracovnú dobu 

a flexibilitu miesta výkonu práce.8  

 Tieto legislatívne opatrenia sú podporené komplexom odporúčaní, ktoré by mali 

zabezpečiť ochranu pred diskrimináciou a prepúšťaním pre rodičov a opatrovateľov, podporu 

rodovo vyváženého využívania rodičovskej dovolenky alebo inej dovolenky, ktorú si pracov-

ník čerpá z dôvodov súvisiacich s rodinou a odstránenie ekonomických prekážok pre druhé 

osoby poberajúce mzdu alebo odmenu za prácu, ktoré bránia ženám v prístupe na trh práce 

alebo v práci na plný úväzok.9 V súčasnosti sa návrh novej smernice, ktorá má výrazne pri-

spieť k rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom najmä mladých rodičov a osôb 

starajúcich sa o na nich odkázaných negociuje trojstranným rokovaním medzi Európskou ko-

misiou, Európskym parlamentom a Európskou radou. Pokiaľ dôjde k širšej zhode, informácie 

zverejnené na webovej stránky Európskej komisie predpokladajú schválenie smernice 

o rovnováhe medzi osobným a pracovným životom v priebehu roka 2019. Hlavným podne-

tom pre vytvorenie novej legislatívy boli najmä stále nízke čísla zapojenia žien na trhu práce 

a podpora sociálnej spravodlivosti.  Podľa prieskumu Európskej komisie z roku 2017 je cel-

ková miera zamestnanosti žien o 11,6 percentuálnych bodov nižšia ako u mužov a 31,5% pra-

cujúcich žien pracuje na čiastočný úväzok oproti 8,2% pracujúcich mužov. Zároveň je staros-

tlivosť o rodinu dôvodom pracovnej nečinnosti pre takmer 20% nezamestnaných žien a iba 

2% nezamestnaných mužov v Európskej únií.10 Za najväčšie prekážky, s ktorými sa dnešný 

mladí rodičia postýkajú pritom patrí neexistencia štandardov otcovskej dovolenky 

v Európskej únií a vysoká miera fakultatívnosti pri prijímaný opatrení podporujúcich rovno-

váhu medzi súkromným a pracovným životom v jednotlivých krajinách Európskej únie.11  

 Uvedené opatrenia  môžu vo významnej miere dopomôcť k zapojeniu mladých pra-

covníkov nie len do tradičných pracovnoprávnych vzťahov ale aj do rodinného života. Autor-

ka sa domnieva, že ide o prvý a dôležitý krok to strany Európskej únie, ktorým sa zavedenie 

väčšia rovnováha medzi súkromným životom a pracovným životom pre vybrané skupiny pra-

covníkov a zároveň sa rozprúdi spoločenská diskusia o potrebe riešenia tejto problematiky. 

                                                 

 

 
7 Európska komisia. [online], [cit. 2018-11-15], dostupná na internete:     

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en> 
8 Hamuľák, J., Nevická, D.: Švédsky model rodičovskej dovolenky – cesta k rovnoprávnosti? In: Zborník Trnavské právnické 

dni 2018, Trnavská Univerzita, Právnická fakulta 2018.  
9 Európska komisia. [online], [cit. 2018-11-15], dostupná na internete:     

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en> 
10 Európska komisia. [online], [cit. 2018-11-15], dostupná na internete: < file:/// EU-

EN_General%20Factsheets_SocialRights_ok-2.pdf> 
11 Bližšie informácie:  Hamuľák, J., Nevická, D.: Švédsky model rodičovskej dovolenky – cesta k rovnoprávnosti? In: Zbor-

ník Trnavské právnické dni 2018, Trnavská Univerzita, Právnická fakulta 2018. 
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Podľa názoru autorky však jedna smernica, ktorá navyše upravuje rovnováhu medzi súkrom-

ným a pracovným životom len pre pracovníkov, ktorí sú rodičia a opatrovatelia nie je dosta-

točným riešením. Mnoho mladých pracovníkov nemá v čase nástupu na trh práce založenú 

rodinu a tým pádom ani zákonné garancie väčšej flexibility pracovného pomeru, čo vedie 

k preferovaniu atypických pracovnoprávnych vzťahov či využívania obchodno-záväzkových 

vzťahov na výkon práce a obchádzanie pracovnoprávnych predpisov.  

 Niektoré krajiny Európskej únie ako aj niektorí zamestnávatelia, pritom už 

v súčasnosti ponúkajú zamestnancom nástroje vedúce k rovnováhe medzi súkromným 

a pracovným životom. Vo Francúzsku je priamo legislatívne zakotvené takzvané právo na 

odpojenie. Francúzsky Zákonník práce s účinnosťou od 01.januára 2017 v článku L2242-

8 upravuje právo týkajúce sa všetkých zamestnávateľov umožniť svojím zamestnancom právo 

na odpojenie od pracovných e-mailov či telefónu po pracovnom čase. V prípade zamestnáva-

teľov, ktorí zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, musí byť toto právo upravené 

v pracovnom poriadku. Menší zamestnávatelia majú povinnosť svojich zamestnancov o práve 

na odpojenie sa povinnosť informovať písomne. Znamená to, že zamestnávateľ nesmie od 

zamestnanca vyžadovať kontrolovanie e-mailov alebo odpovedanie na služobné hovory mimo 

pracovnej doby, inak mu, podľa vyššie uvedeného článku francúzskeho zákonníka práce hrozí 

pokuta 3750 € alebo jeden rok väzenia. Podobné interné normy zaviedli v Nemecku veľkí 

zamestnávatelia napriek tomu, že zo zákona im nevyplýva povinnosť prijať konkrétne opatre-

nia. Spoločnosť Volkswagen implementovala politiku, v ktorej uviedla, že zamestnancom 

zastaví odosielanie pracovných e-mailov zo servera medzi 18:00 a 7:00. Ďalšia automobilová 

spoločnosť Daimler v roku 2014 predstavila softvér, ktorý jej zamestnanci mohli používať na 

automatické odstraňovanie prichádzajúcich e-mailov počas dovolenky. Mnohé IT spoločnosti 

v Nemecku už niekoľko rokov umožňujú svojím zamestnancom čerpanie takzvanej neobme-

dzenej dovolenky, kedy si zamestnanci pri splnení nastavených úloh môžu čerpať toľko dovo-

lenky, koľko samy uznajú za vhodné a potrebné. Ide len o niektoré príklady z mnohých, kto-

rými zahraničný zamestnávatelia reagujú na vývoj trhu práce a očakávania nastupujúcej gene-

rácie od pracovnoprávnych vzťahov.  

 V Slovenskej republike sa v roku 2018 historicky prvýkrát prijalo ustanovenie záko-

na č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj ako „Zákonník práce“), ktoré reflektuje na po-

trebu zavedenia rovnováhy medzi súkromným životom a pracovným životom zamestnanca. 

Ustanovenia upravujúce potrebu dbania na súkromný život zamestnanca upravil zákonodarca 

v časti norma práce. Po novom môže zamestnávateľ zaviesť alebo zmeniť normy spotreby 

práce len po objektívnom posúdení. Do úvahy musí brať pracovné tempo a jeho primeranosť 

ako fyzickým tak psychickým možnostiam zamestnanca, právne predpisy ako aj čas na osob-

nú očistu a prirodzené potreby zamestnanca po práci. Zamestnávateľ nesmie zaviesť také 

normy spotreby práce, ktoré by ohrozovali bezpečie, zdravie alebo život zamestnanca.12 Pod-

ľa najnovšej štúdie OECD z novembra 2017, ktorá každé dva roky hodnotí úroveň kvality 

života vybraných krajinách prostredníctvom porovnateľného súboru ukazovateľov blahobytu, 

sa úroveň rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom v Slovenskej republike postu-

pe zvyšuje. Za posledných 10 rokov sa percento zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu viac 

ako 50 hodín týždenne v priemere, znížilo zo 6,3% na 5%.13 Otázkou však naďalej ostáva, 

nakoľko zamestnanci považujú za pracovný čas aj čítanie a odpovedanie na pracovné e-maily 

či telefonáty po pracovnom čase. Autorka sa domnieva, že pokiaľ by bol prieskum zahŕňal aj 

                                                 

 

 
12 §133  zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce 
13 Štúdia OECD. . [online], [cit. 2018-11-16], dostupná na internete: <https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-

country-note-Slovak-Republic.pdf> 
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dáta ohľadom firemnej korešpondencie či telefonátov po ustanovenom pracovnom čase za-

mestnanca, výsledky by boli oveľa nepriaznivejšie.  

 

3 Záver 

 

Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom je témou, ktorej v Slovenskej re-

publike doposiaľ nie je venovaná adekvátna pozornosť. Diskusie na úrovni vedeckých konfe-

rencií nie je možné považovať za dostačujúce, nakoľko na nich zo strany legislatívy nie je 

reflektované.  Generácia Z, ktorá prichádza na pracovný trh a v horizonte desiatich rokov bude 

imanentnou súčasťou trhu práce kladie nové požiadavky a preferuje iné modely pracovnopráv-

nych vzťahov, ako predošlá generácia. Autorka má zato, že Zákonník práce vo svojom súčasne 

účinnom znení neodzrkadľuje skutočné potreby trhu práce, neponúka vyhovujúce možnosti 

foriem atypického zamestnávania, neupravuje dostatok obligatórnych ustanovení, ktoré by 

zamestnávateľa donútili rešpektovať súkromný život zamestnanca a ani nedisponuje adekvát-

nymi nástrojmi na vymožiteľnosť účinných právnych noriem. Iniciatíva Európskej únie na 

zavedenie novej smernice upravujúcej väčšiu rovnováhu medzi súkromným a pracovným 

životom pracujúcich rodičov a opatrujúcich osôb je jednoznačne nevyhnutným a pozitívnym 

krokom, ktorý aspoň pre vybranú skupinu pracovníkov odráža ich požiadavky a skutočné po-

treby. Rovnako môže ako vzor slúžiť právna úprava práva na odpojenie vo Francúzsku, ktorá 

nie len ukladá povinnosť zamestnávateľovi ale aj priamo ustanovuje sankciu za jej nedodrža-

nie.  Nadchádzajúce roky budú veľkou výzvou ako pre teoretikov, tak pre pracovnoprávnu 

prax. Novelizácia a modernizácia Zákonníka práce západným smerom, najmä s ohľadom na 

flexibilnejšie formy zamestnávania, rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom pri 

dodržaní ochrannej funkcie pracovného práva je cieľ, ktorý je nevyhnutné naplniť pre zabezpe-

čenie dostatku mladých pracovníkov a zabránenie obchádzaniu pracovnoprávnych predpisov.  
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Vysielanie zamestnancov vo svetle novej právnej úpravy 

Silvia Beňová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje inštitútu vysielania zamestnancov so zameraním na 

poslednú revíziu smernice o vysielaní pracovníkov prijatú v júli 2018 Európskym parlamen-

tom. Nová smernica s cieľom zaručiť plnohodnotnú hospodársku súťaž nenarušenú sociálnym 

dumpingom zavádza radu nových právnych povinností, a to najmä na strane vysielajúceho 

zamestnávateľa. Členské štáty sú povinné zabezpečiť transpozíciu smernice do konca júla 

2020.   

 

Abstract: Author analyses the institute of posting of workers focusing on the last revision of 

directive concerning posting of workers adopted by the European Parlament in July 2018. The 

new directive aiming at preserving competitive internal market without interference of social 

dumping imposes new legal obligations mainly on the sending employers. Member States are 

obliged to provide the trasposition of the directive by the end of July 2020. 

 

Kľúčové slová: vysielanie zamestnancov, smernica o vysielaní zamestnancov, Európska únia, 

voľný pohyb služieb. 

 

Key words: posting of workers, directive concerning posting of workers, European Union, 

freedom to provide services. 

 

Úvod 

V období globalizácie a vzhľadom na zvyšujúcu sa konkurenciu na trhu, čoraz častejšie 

vzniká na strane zamestnávateľa potreba vyslať zamestnanca na výkon určitých činností do 

iného členského štátu. Zamestnávateľ tak môže urobiť len za splnenia určitých podmienok. 

Možnosť zamestnávateľov vysielať svojich zamestnancov do iných členských štátov za úče-

lom výkonu práce upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo dňa 16. 

decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (ďalej len ,,smernica o 

vysielaní pracovníkov”).   
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Dňa 28. júla 2018 bola Európskym parlamentom prijatá revízia tejto smernice, ktorá má 

za cieľ podporiť slobodu poskytovania cezhraničných služieb v prostredí spravodlivej hospo-

dárskej súťaže a dodržiavania práv pracovníkov prispôsobením sa novým hospodárskym 

podmienkam a podmienkam trhu práce. Členské štáty sú povinné smernicu do svojich vnút-

roštátnych poriadkov transponovať najneskôr do 30. júla 2020.  

Prijatiu revízie smernice predchádzal nesúhlas jedenástich členských štátov EÚ vráta-

ne Slovenskej republiky, ktoré prijali odôvodnené stanovisko a tým spustili procedúru žltej 

karty. Svoj nesúhlas odôvodňovali najmä obavou zo straty konkurenčnej výhody lacnej pra-

covnej sily a takisto načasovaním prijatia revízie, ktoré prišlo krátko po tom, čo bola do práv-

nych poriadkov členských štátov transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2014/67/EU zo dňa 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov 

v rámci poskytovania služieb a o zmene a nariadení (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej 

spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len ,,smernica o 

presadzovaní”).      

Cieľom tohto príspevku bude analyzovať novú právnu úpravu vysielania zamestnan-

cov a kriticky zhodnotiť možné dôsledky prijatia revízie smernice vo svetle posledných uda-

lostí. Pri hodnotení budú zhľadnené aj dôvody uvádzané v odmietavých stanoviskách člen-

ských štátov EÚ, ktoré vyjadrili nesúhlas s prijatím revízie.      

 

Charakteristika vysielania zamestnancov    

Voľný pohyb služieb je jednou zo štyroch základných slobôd, na ktorých je založená 

Európska únia (ďalej len „EÚ“). Sloboda poskytovania služieb úzko súvisí s vysielaním za-

mestnancov. EÚ prostredníctvom voľného pohybu služieb garantuje občanom členských štá-

tov právo poskytovať služby v inom členskom štáte za rovnakých podmienok, aké tento štát 

ukladá svojim vlastným štátnym príslušníkom.1 Za týmto účelom zamestnávatelia vysielajú 

zamestnancov na výkon práce do iných členských štátov. V záujme bezproblémového fungo-

vania jednotného trhu je preto potrebná regulácia pracovných podmienok, ktoré sa uplatňujú 

na vyslaných pracovníkov.  

Ako už bolo spomínané v úvode, základným právnym predpisom na úrovni EÚ upravu-

júcim inštitút vysielania zamestnancov je smernica o vysielaní pracovníkov. Smernica sa 

                                                 

 

 
1 Článok 57 ZFEÚ 
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vzťahuje na nadnárodné spoločnosti poskytujúce služby v iných členských štátoch, za účelom 

ktorých vysielajú zamestnancov na dočasný výkon práce na územie iného členského štátu. 

Hlavným cieľom smernice je zabezpečiť primeranú ochranu dočasne vyslaným zamestnan-

com pri vykonávaní práce v prijímajúcom členskom štáte.  

1.1 Pojmové znaky vyslania  

O vyslaní zamestnanca hovoríme vtedy, ak zamestnanec svoju prácu v pracovnom po-

mere dočasne vykonáva na území iného členského štátu, než v ktorom obvykle pracuje. 

Z tejto definície vyplývajú nasledujúce pojmové znaky, ktoré musia byť naplnené, aby išlo 

o vysielanie zamestnancov:  

1) cezhraničný charakter vyslania,  

2) obvyklé miesto výkonu práce zamestnanca v inom členskom štáte, než je členský štát, 

do ktorého je zamestnanec vyslaný,  

3) usadenie poskytovateľa služby v inom členskom štáte, než je štát, do ktorého vysiela 

svojich zamestnancov,  

4) poskytovanie služieb podľa článku 65 a článku 57 ZFEÚ,  

5) existencia pracovnoprávneho vzťahu medzi poskytovateľom služby a vyslaným za-

mestnancom,   

6) dočasnosť vyslania.2  

Cezhraničný charakter vyslania možno sledovať najmä pri dočasnej zmene miesta vý-

konu práce zamestnanca do iného členského štátu, ale cezhraničnosť je daná aj tým, že sa-

motná služba sa poskytuje do iného členského štátu než je štát, v ktorom je vysielajúci za-

mestnávateľ usadený. Význam skúmania cezhraničného charakteru spočíva najmä 

v predchádzaní zneužívania právnej úpravy. Vyslaný zamestnanec by v dôsledku fiktívneho 

vyslania mohol byť obmedzený na svojich právach, ktoré by mu v súvislosti s obvyklým 

miestom výkonu práce inak patrili.3  

Zavedenie tohto znaku takisto uľahčuje rozlišovanie medzi zahraničnou pracovnou ces-

tou a vyslaním, pretože v prípade vyslania pôjde o cezhraničné poskytovanie služieb zamest-

návateľom prostredníctvom jeho zamestnancov v prospech prijímateľa služby. Naproti tomu v 

                                                 

 

 
2 BARANCOVÁ, H., ŠTEFKO, M. a GREGUŠ, J. Cezhraničná spolupráca a dočasné vysielanie zamestnancov. Praha: 

Leges, 2017, s. 14 
3  KRIŽAN, V., LACKO, M. a VOJTKO, M. Teoreticko-aplikačné implikácie cezhraničného vyslania. Praha: Leges, 2017, s. 

13 
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prípade zahraničnej pracovnej cesty zamestnanec síce takisto vykonáva prácu pre svojho za-

mestnávateľa, no nie v prospech tretej osoby.4 Účelom zahraničnej pracovnej cesty sú najmä 

pracovné stretnutia, rokovania, školenia zamestnancov, kongresy a iné. Výkon funkcie člena 

štatutárneho orgánu alebo zamestnanca zodpovedného za riadenie ovládanej alebo ovládajúcej 

osoby nie je takisto považovaný za poskytovanie služby pre príjemcu služby, ale práve za 

zahraničnú pracovnú cestu zamestnanca, kde zamestnanec koná v mene zamestnávateľa, ale 

neposkytuje zahraničnému zamestnávateľovi žiadnu službu.       

Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená pre naplnenie pojmových znakov, je vy-

slanie zamestnanca z jedného členského štátu, v ktorom má obvyklé miesto výkonu práce, na 

územie iného členského štátu. V prípade, ak by išlo o zamestnanca s obvyklým miestom vý-

konu práce v treťom štáte, právna úprava vyslania sa na neho nebude aplikovať, ale použijú sa 

príslušné ustanovenia nariadenia Rím I5.   

Ustanovenia o vysielaní zamestnancov sa použijú len vtedy, ak je poskytovateľ služby, 

vysielajúci zamestnávateľ, usadený v inom členskom štáte, než je štát, na územie ktorého po-

skytuje službu svojimi dočasne vyslanými zamestnancami. Vysielajúci podnik by mal byť 

skutočne usadený a vykonávať svoju hospodársku činnosť v príslušnom členskom štáte. 

Skúmanie dodržania tejto podmienky má za cieľ predchádzanie vysielania zamestnancov 

schránkovými firmami, účelom ktorých je znížiť pracovnoprávnu a sociálnoprávnu ochranu 

vyslaných zamestnancov.6  

Ďalším dôležitým znakom vyslania je cezhraničné poskytovanie služieb. V rámci vysla-

nia, sú zamestnanci z jedného členského štátu vyslaní do iného členského štátu s cieľom po-

skytnúť službu, ktorá je predmetom podnikania zamestnávateľa. Spoločnosť usadená 

v jednom členskom štáte je oprávnená slobodne poskytovať služby v inom členskom štáte. 

V zmysle ZFEÚ sa za služby považujú plnenia, ktoré sa bežne poskytujú za odplatu, pokiaľ 

ich neupravujú ustanovenia o voľnom pohybe tovaru, kapitálu a osôb. Služby zahŕňajú najmä 

činnosti priemyselnej povahy, činnosti obchodnej povahy, činnosti remeselnej povahy a  čin-

nosti v oblasti slobodných povolaní.7 

                                                 

 

 
4 KRIŽAN, V., LACKO, M. a VOJTKO, M. Teoreticko-aplikačné implikácie cezhraničného vyslania. Praha: Leges, 2017, s. 

42  
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (ďalej 

len ,,nariadenie Rím I”) 
6 BARANCOVÁ, H., ŠTEFKO, M. a GREGUŠ, J. Cezhraničná spolupráca a dočasné vysielanie zamestnancov. Praha: 

Leges, 2017, s. 14 
7 Článok 57 ZFEÚ 
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Po celú dobu vyslania musí medzi poskytovateľom služieb a zamestnancom existovať 

pracovnoprávny vzťah. Ak by táto podmienka nebola splnená, zamestnanec by vstupoval na 

pracovný trh členského štátu v rámci voľného pohybu zamestnancov a musel by splniť s tým 

súvisiace podmienky. Keďže pracovnoprávny vzťah môže byť skončený len 

s poskytovateľom služby ako vysielajúcim zamestnávateľom, nie s hosťujúcim zamestnávate-

ľom, pracovnoprávny vzťah by mal trvať aj po skončení dočasného vyslania zamestnanca. 

Príslušné kontrolné orgány majú vo vzťahu k tejto podmienke povinnosť preveriť, či za úče-

lom zastretia vstupu zamestnanca na pracovný trh členského štátu nejde len o simuláciu pra-

covnoprávneho vzťahu a na druhej strane, či nie je výkon práce na základe obchodnoprávnej 

zmluvy v skutočnosti vyslaním v pracovnoprávnom vzťahu.    

Nevyhnutným pojmovým znakom vyslania je jeho dočasnosť. Smernica nestanovuje de-

finíciu dočasnosti, ani maximálnu dĺžku obdobia, na ktoré je možné zamestnanca do iného 

štátu vyslať. Je však nutné, aby išlo o časovo obmedzený výkon práce, aj keď je jeho dĺžka 

dlhodobá. Dočasnosť vyslania možno posudzovať aj z hľadiska cezhraničného poskytovania 

služieb, ktorého základným znakom je tiež dočasnosť. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho 

dvora Európskej únie slobodu poskytovania služieb charakterizuje neexistencia stabilnej a 

stálej účasti na hospodárskom živote hostiteľského štátu. Ak poskytovateľ služieb má zámer 

poskytnúť službu v inom členskom štáte jednému alebo viacerým zákazníkom, ktorí si objed-

nali jeho služby, ale nemá záujem v tomto štáte získavať ďalších zákazníkov a zameriavať sa 

na tento trh, tak ide o dočasné poskytovanie služieb. V prípade, ak by chcel dlhodobo pôsobiť 

v inom členskom štáte, oslovovať tam nových klientov a poskytovať im služby, je povinný sa 

v tomto členskom štáte usadiť (napr. zriadiť si organizačnú zložku).8 

1.2 Formy vyslania        

Vysielanie zamestnancov sa môže uskutočňovať na základe troch právnych modelov, a 

to buď (1) priamo na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom služieb a stranou pô-

sobiacou na území daného členského štátu, pre ktorú sú služby určené, (2) vysielaním pra-

covníkov medzi ovládajúcou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami navzájom 

alebo (3) formou prenájmu pracovníkov zo strany podniku, ktorý je dočasným zamestnávate-

ľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou.  

                                                 

 

 
8 HAGER, B. et al. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Praktický komentár. Bratislava: Wolters 

Kluwer, 2018, s. 45 
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V prvom prípade sa jedná o vyslanie za účelom cezhraničného poskytovania služieb pre 

príjemcu služby.9 Uskutočňuje sa na základe zmluvy o poskytovaní služieb medzi zamestná-

vateľom usadeným v jednom členskom štáte (poskytovateľ služby) a príjemcom služby usa-

deným v inom členskom štáte. Pri tejto forme vyslania nedochádza k začleneniu vyslaných 

zamestnancom medzi kmeňových zamestnancov prijímateľa služby.10  

Druhým typom vyslania je koncernové vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou 

osobou alebo medzi ovládanými osobami navzájom. Ovládaná osoba je spoločnosť, v ktorej 

má určitá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti 

alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na zá-

klade dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez 

ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody.11 Ako príklad možno uviesť materskú 

spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá vyšle svojho zamestnanca na pol roka do dcérskej 

spoločnosti v Prahe, aby pomohol s rozvojom novozaloženej dcérskej spoločnosti.  

Poslednou formou vyslania je dočasne pridelenie podľa § 58 Zákonníka práce. 

V porovnaní s prvou formou vyslania, pri dočasnom pridelení zamestnancov dochádza k ich 

začleneniu medzi kmeňových zamestnancov užívateľského zamestnávateľa. Rozdiel spočíva 

najmä v tom, že pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestná-

vania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porov-

nateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.12 V prípade vyslania za účelom cez-

hraničného poskytovania služieb je zamestnávateľ povinný poskytnúť vyslaným zamestnan-

com len minimálne pracovné podmienky daného štátu, tzv. tvrdé jadro.  

1.3 Pracovné podmienky vyslaných zamestnancov - tvrdé jadro 

Zložitosť právnej úpravy vysielania zamestnancov spočíva najmä v povinnosti uplatňo-

vať na pracovnoprávne vzťahy vysielaných zamestnancov nielen slovenské právo, ale aj za-

hraničné právo hostiteľskej krajiny, v ktorej zamestnanec prácu vykonáva. Povinnosť spravo-

vať sa právom štátu, v ktorom sa práca vykonáva však neplatí všeobecne pre celý obsah pra-

covného pomeru, ale len pre podstatný a najvýznamnejší obsah pracovného pomeru, tzv. 

                                                 

 

 
9 § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákonník práce”)  
10 HAGER, B. et al. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 

978-80-8168-798-3, s. 4-6 
11 § 66a ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
12 § 58 ods. 9 Zákonníka práce 
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,,tvrdé jadro”. Smernica o vysielaní pracovníkov v čl. 3 ustanovuje povinnosť členských štá-

tov zabezpečiť minimálne pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, ktoré sa musia 

uplatniť podľa právnych predpisov hostiteľského štátu bez ohľadu na rozhodné právo pre pra-

covnoprávne vzťahy.  

Základné práva v rámci tvrdého jadra zahŕňajú najmä: 

 maximálnu dĺžku pracovného času a minimálnu dobu odpočinku 

 minimálnu dĺžka dovolenky za kalendárny rok 

 minimálne mzdy vrátane sadzby za nadčasy 

 podmienky prenájmu pracovníkov, najmä podnikmi pre dočasné zamestnávanie 

 ochranu zdravia, bezpečnosti a hygieny pri práci; 

 ochranné opatrenia, týkajúce sa podmienok zamestnávania tehotných žien alebo žien, 

ktoré nedávno porodili, detí a mladistvých; 

 rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami a iné proti diskriminačné ustanove-

nia.13  

Tieto práva predstavujú minimálne podmienky, na ktoré vyslaní pracovníci majú nárok. 

Zamestnávatelia sa však môžu rozhodnúť, že budú svojim pracovníkom poskytovať výhod-

nejšie pracovné podmienky. Okrem toho smernica zakotvuje princíp výhodnosti pre zamest-

nanca, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný porovnať pracovné podmienky vzťahu-

júce sa na rozsah tvrdého jadra podľa práva vysielajúceho štátu s rozhodným právom (právom 

hostiteľského štátu) a uplatniť tie pracovné podmienky, ktoré sú pre zamestnanca výhodnej-

šie. Každý právny nárok zamestnanca musí byť pritom porovnávaný osobitne.14 

 

Presadzovanie smernice 

Po určitom čase od prijatia smernice o vysielaní zamestnancov sa ukázalo, že smernica 

o vysielaní pracovníkov nedostatočne upravila administratívnoprávnu spoluprácu medzi člen-

skými štátmi EÚ, v dôsledku čoho dochádzalo k obchádzaniu pracovnoprávnych predpisov. 

Okrem toho v aplikačnej praxi členských štátov sa ukázala enormná snaha zamestnávateľov o 

zneužívanie právnych predpisov o dočasnom vysielaní zamestnancov. Išlo predovšetkým o 

                                                 

 

 
13 Čl. 3 ods. 1 smernice o vysielaní pracovníkov 
14 BARANCOVÁ, H., ŠTEFKO, M. a GREGUŠ, J. Cezhraničná spolupráca a dočasné vysielanie zamestnancov. Praha: 

Leges, 2017, s. 35 
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aktivity schránkových firiem, ktoré využívali právny stav s cieľom znížiť pracovnoprávnu a 

sociálnoprávnu ochranu vyslaných zamestnancov.15 

Z tohto dôvodu bola prijatá nová smernica 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 

o dočasnom vysielaní zamestnancov alebo aj smernica o presadzovaní s cieľom posilniť prak-

tické uplatňovanie pravidiel vysielania pracovníkov, predchádzať a postihovať akéhokoľvek 

zneužívanie alebo obchádzanie pravidiel. Smernica obsahuje ustanovenia na prehĺbenie admi-

nistratívnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ v oblasti vysielania zamestnancov, a to 

najmä v podobe spolupráce pri poskytovaní informácií, kontrolnej činnosti, doručovania pí-

somností a oznamovania a vynucovania rozhodnutí. Zároveň zavádza nové kontrolné mecha-

nizmy a opatrenia, ktoré môžu členské štáty EÚ prijímať a uplatňovať pri monitorovaní dodr-

žiavania pracovných podmienok vyslaných zamestnancov.16 

Za účelom transpozície smernice o presadzovaní do slovenského právneho poriadku bol 

prijatý osobitný zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pi vysielaní zamestnancov 

na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

“zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov”).17 Uvedeným zákonom sa zá-

roveň novelizoval aj Zákonník práce, zákon č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce18 a zákon č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci19.  

Zavedením nových legislatívnych zmien, boli rozšírené najmä povinnosti na strane za-

mestnávateľa. Okrem iného sem patria administratívne požiadavky, ktoré musí hosťujúci za-

mestnávateľ splniť, aby kontrolné orgány mohli účinne vykonávať kontrolu dodržiavania 

právnych predpisov v prípade zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky 

z iného členského štátu. Hosťujúci zamestnávateľ je od účinnosti nového zákona povinný 

zamestnancov najneskôr v deň vyslania oznámiť Národnému inšpektorátu práce svoje identi-

fikačné údaje, predpokladaný počet vyslaných zamestnancov a ich identifikačné údaje, deň 

začatia a skončenia vyslania, miesto výkonu práce a druh práce, názov služby a určiť si kon-

taktnú osobu na doručovanie písomností. Okrem toho je hosťujúci zamestnávateľ povinný 

                                                 

 

 
15 Tamtiež s. 93 
16 Tamtiež  s. 94 
17 K tomu pozri bližšie: HAMUĽÁK, J.: Legal or illegal. Právno-teoretické a aplikačné problémy nelegálnej práce a nelegál-

neho zamestnávania v Slovenskej republike. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-8168-688-7, s. 

111-121 
18 zákon č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o inšpekcii práce”) 
19 zákon č. 82/2005 Z. z o nelegálnej práci o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o nelegálnej práci”) 
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počas vyslania uchovávať v mieste výkonu práce pracovnú zmluvu zamestnanca, evidenciu 

pracovného času a doklady o vyplatenej mzde. Na žiadosť inšpektorátu práce je povinný tieto 

dokumenty predložiť, a to aj v slovenskom jazyku.20 Táto povinnosť bola zavedená s cieľom 

zlepšenia kontroly zo strany inšpekcie práce v nadväznosti na čl. 9 ods. 1 písm. b) smernice o 

presadzovaní. Za porušenie predmetného ustanovenia môže byť zamestnávateľovi uložená 

pokuta až do výšky 100 000.21  

Naopak veľkú pomôcku pre hosťujúceho zamestnávateľa predstavuje nové opatrenie 

podľa § 6 ods. 1 písm. m) zákona o inšpekcii práce, na základe ktorého je Národný inšpekto-

rát práce povinný zverejniť na svojom webovom sídle informácie o pracovných podmienkach 

zamestnancov vyslaných na výkon práce na územie Slovenskej republiky. Národný inšpekto-

rát zverejnil dokument obsahujúci pracovné podmienky tzv. tvrdého jadra v zmysle sloven-

ských právnych predpisov, a to v slovenskom aj v anglickom jazyku.22 Toto opatrenie umož-

nilo hosťujúcemu zamestnávateľovi prístup k aktuálnym informáciám o pracovných pod-

mienkach, ktoré musí pri vysielaní aplikovať na svojich zamestnancov, bez toho, aby musel 

prácne študovať jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce alebo požiadať o vypracovanie ad-

vokátsku kanceláriu.         

Ďalej bola zavedená nová povinnosť aj na strane domáceho zamestnávateľa vysielajú-

ceho zamestnancov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu. Domáci zamestnávateľ 

je povinný pred vyslaním zamestnancovi poskytnúť informácie o pracovných podmienkach a 

podmienkach zamestnávania, ktoré sa na neho budú vzťahovať.23 Vyslať zamestnanca môže 

len na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať najmä deň začatia a skončenia vysla-

nia, druh práce počas vyslania, miesto výkonu práce počas vyslania, mzdové podmienky po-

čas vyslania. 

Za veľmi dôležitú súčasť novely považujeme aj vytvorenie platformy pre užšiu spolu-

prácu príslušných orgánov členských štátov v oblasti vysielania zamestnancov prostredníc-

tvom informačného systému o vnútornom trhu – IMI. Systém IMI vznikol na základe Smerni-

ce 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o službách“) a je urče-

ný na výmenu informácií medzi orgánmi verejnej správy, ktoré sa podieľajú na vykonávaní 

                                                 

 

 
20 § 4 ods. 1 zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov 
21 § 19 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienky zamestnávania. v SR [online]. www.ip.gov.sk, [cit. 5. februára 

2019] Dostupné na internete: https://www.ip.gov.sk/podmienky-zamestnavania-v-sr/  
23 § 5 ods. 11 Zákonníka práce 
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právnych predpisov EÚ v praxi a Európskou komisiou. Jednou z najväčších výhod IMI je 

jeho viacjazyčnosť. Systém IMI je možné používať vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Ob-

sahuje formuláre, prostredníctvom ktorých je možné žiadať o poskytnutie konkrétnych infor-

mácií, dokumentov alebo spolupráce. Spolupráca v oblasti vysielania zamestnancov má za-

istiť a prehĺbiť vhodný a účinný systém kontroly, sledovacích mechanizmov a vykonávania 

inšpekcií za účelom dodržiavania predpisov o vysielaní zamestnancov.24  

 

Revízia smernice o vysielaní zamestnancov  

Dňa 28. júna 2018 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957, 

ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (ďa-

lej len ,,revízia smernice” alebo ,,smernica, ktorou sa mení smernica o vysielaní pracovní-

kov”) zameraná na riešenie nekalých praktík a podporovanie zásady rovnakého zaobchádza-

nia, podľa ktorej sa má na rovnakom pracovnom mieste uplatňovať rovnaký spôsob odmeňo-

vania.  

Hlavným cieľom smernice je zabrániť aktuálne dlhodobo diskutovanému problému 

v EÚ - sociálnemu dumpingu. Tento pojem sa používa v súvislosti s využívaním lacnejšej 

pracovnej sily zamestnancov pochádzajúcich z členských štátov EÚ, ktoré majú nižší stupeň 

pracovnoprávnej ochrany zamestnancov a nižšie mzdové ohodnotenie.25 Od roku 1996 sa 

výrazne zmenila situácia na hospodárskom a pracovnom trhu v Európskej únii. V posledných 

dvoch desaťročiach jednotný trh rastie a rozdiely v mzdách sa prehlbujú. Tak sa vytvárajú 

nežiaduce stimuly na využívanie vysielania ako prostriedku na zneužitie týchto rozdielov. 

Legislatívny rámec zavedený smernicou z roku 1996 už neposkytuje riešenia na tieto nové 

fenomény. Okrem toho, keďže vysielajúce spoločnosti musia dodržať len požiadavku na mi-

nimálne mzdové tarify hostiteľského členského štátu, často vznikajú mzdové rozdiely medzi 

vyslanými a miestnymi pracovníkmi, najmä v členských štátoch s relatívne vysokou úrovňou 

miezd. V niektorých odvetviach a členských štátoch sa uvádza, že vyslaní pracovníci zarábajú 

až o 50 % menej než miestni pracovníci.26 Výrazné mzdové rozdiely narúšajú rovnaké pod-

                                                 

 

 
24 SEIDL, P. a CHROMEČKOVÁ, M. Aktualní aspekty vysílaní zaměstnanců. In: Práce a mzda, 5/2017, s. 8-13, ISSN 0032-

6208 
25 HAMUĽÁK, J. Voľný pohyb pracovných síl a vysielanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v EÚ [online]. 

www.ja-sr.sk, [cit. 5. februára 2019] Dostupné na internete: https://www.ja-sr.sk/system/files/Prezentacia_JA_Hamulak.pdf 
26 Revízia smernice o vysielaní pracovníkov – často kladené otázky [online]. www.europa.eu, [cit. 5. februára 2019] Dostup-

né na internete: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_sk.pdf 
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mienky medzi spoločnosťami, a tým oslabujú bezproblémové fungovanie jednotného trhu. 

Preto je z ekonomického a sociálneho hľadiska potrebné, aby sa pravidlá vysielania pracovní-

kov aktualizovali v súlade so súčasnými hospodárskymi a sociálnymi podmienkami. 

1.4 Najdôležitejšie zmeny  

Revízia smernice prináša riešenie tohto problému zavedením odmeňovania vyslaných 

pracovníkov v duchu zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Hlav-

nou zmenou sú konkrétne mzdové tarify, na ktoré má pracovník nárok. Pôvodná verzia smer-

nice o vysielaní pracovníkov vyžadovala, aby sa na vyslaných pracovníkov vzťahovali len 

minimálne mzdové tarify. Revízia smernice však už počíta s uplatňovaním tých istých pravi-

diel odmeňovania ako ustanovujú právne predpisy alebo všeobecne uplatniteľné kolektívne 

zmluvy hostiteľského štátu. Na vyslaných a miestnych pracovníkov sa preto budú vzťahovať 

tie isté pravidlá týkajúce sa odmeňovania. V praxi to znamená, že zamestnávateľ bude musieť 

vyslanému zamestnancovi zaplatiť aj všetky príplatky, resp. odmeny, prémie alebo bonusy, na 

ktoré majú zamestnanci daného členského štátu nárok podľa vnútroštátnych všeobecne záväz-

ných právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv. 

Revízia smernica ďalej rozširuje pracovné podmienky patriace do tzv. tvrdého jadra 

o dve nové podmienky. Na vyslaného zamestnanca sa v zmysle novej smernice bude vzťaho-

vať právny poriadok krajiny, do ktorej je vyslaný aj v prípade podmienok 1) ubytovania pra-

covníkov a 2) prídavkov alebo náhrad cestovných nákladov, stravných a ubytovacích nákla-

dov pre pracovníkov mimo domova z pracovných dôvodov.  

Ďalšia významná zmena, ktorú revízia smernice prináša, sa týka uplatnenia rôznych 

pracovných podmienok v závislosti od dĺžky vyslania. Ak vyslanie trvá dlhšie ako 12 mesia-

cov, hostiteľské členské štáty budú mať v zmysle revidovanej smernice povinnosť zabezpečiť, 

aby podniky vysielajúce pracovníkov na ich územie zaručili pracovníkom dodatočný súbor 

pracovných podmienok, ktoré sú povinne uplatniteľné na pracovníkov v členskom štáte, v 

ktorom sa práca vykonáva. Znamená to teda, že vyslanie v zmysle doterajšej právnej úpravy 

bude možné len na obdobie 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Pri vyslaní 

trvajúcom dlhšie ako 12 mesiacov (resp. 18) sa na vyslaného zamestnanca nebude vzťahovať 

len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré sú v členskom štáte 

výkonu práce vyslaného pracovníka stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, 

v kolektívnych zmluvách alebo v arbitrážnych nálezoch, ktoré boli vyhlásené za všeobecne 
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uplatniteľné.27 Revízia smernice teda neplánuje obmedziť dĺžku vyslania, ale len sprísňuje 

podmienky vyslania, ktoré trvá dlhšie ako 12 mesiacov.  

Ak vyslanie trvá dlhšie ako 12 mesiacov, alebo prípadne dlhšie ako 18 mesiacov, doda-

točný súbor pracovných podmienok, ktoré má zaručiť podnik vysielajúci pracovníkov na 

územie iného členského štátu, by sa mal vzťahovať aj na pracovníkov, ktorí sú vyslaní 

s cieľom nahradiť iných vyslaných pracovníkov vykonávajúcich tú istú úlohu na tom istom 

mieste, aby sa zabezpečilo, že tieto náhrady sa nezneužijú na obchádzanie inak platných pra-

vidiel.28 

1.5 Nesúhlas zo strany niektorých členských štátov 

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a 

Rumunsko spoločným listom argumentovali, že revízia smernice z roku 1996 je predčasná a 

mala by sa posunúť na obdobie po transpozícii smernice o presadzovaní a po starostlivom 

zhodnotení a posúdení jej vplyvov. Uvedené členské štáty vyjadrili obavy z toho, že zásada 

rovnakej odmeny za rovnakú prácu na tom istom pracovisku nemusí byť zlučiteľná 

s jednotným trhom, keďže rozdiely vo výške odmien predstavujú legitímny prvok konkurenč-

nej výhody pre poskytovateľov služieb.29  

Slovenská republika od začiatku patrila do tejto skupiny členských štátov, pričom zdô-

razňovala, že jej postoj nie je odmietaním revízie ako takej, ale najmä jej načasovania. SR 

nikdy neodmietala prijatie ďalších opatrení, ktoré by zabránili zneužívaniu vysielaných pra-

covníkov, zhoršovaniu ich pracovných a životných podmienok počas vyslania, prípadne na 

úkor pracovníkov zvýhodňovala zamestnávateľov. SR požadovala, aby členské štáty, ako aj 

Komisia dostali viac času na reálne vyhodnotenie dopadov ostatnej revízie smernice o vysie-

laní pracovníkov a následných legislatívnych zmien na národnej úrovni (v podmienkach SR 

ide o zákon č. 351/2015 Z. z. cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon 

                                                 

 

 
27 LIEBSCHEROVÁ, K. a SAPÁKOVÁ, J. Zmeny vo vysielaní pracovníkov [online]. www.epravo.sk [cit. 5. februára 2019] 

Dostupné na internete:  https://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-vo-vysielani-pracovnikov-4255.html 
28 čl. 1 ods. 2 písm. b) smernice, ktorou sa mení smernica o vysielaní pracovníkov   
29 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. 

decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb pracovníkov [online]. www.eur-lex.europe.eu, [cit. 5. 

februára 2019]  Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0128&from=SK 
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prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 18. 6. 

2016).30 

Výbor svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že „Komisia porušila čl. 5 Protokolu o uplat-

ňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, pretože neodôvodnila súlad návrhu so zásadou 

subsidiarity a nepreukázala nevyhnutnosť navrhovaných zmien. Nepredložila dôvody, podlo-

žené kvalitatívnymi a kvantitatívnymi ukazovateľmi, ktoré ju viedli k záveru, že cieľ Únie sa 

dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Komisia porušila svoju povinnosť podľa čl. 2 Protokolu o 

uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, podľa ktorého je povinná, predtým ako na-

vrhne legislatívny akt, uskutočniť rozsiahle konzultácie, v rámci ktorých zohľadní regionálny 

a miestny rozmer zamýšľaných opatrení.“31 

Dokopy spolu štrnásť komôr národných parlamentov z jedenástich členských štátov za-

slalo Komisii odôvodnené stanoviská, v ktorých uviedli, že návrh Komisie na revíziu smerni-

ce o vysielaní pracovníkov nie je v súlade so zásadou subsidiarity, čím sa začal postup žltej 

karty. Ide o nástroj, ktorý umožňuje národným parlamentom vyvinúť tlak na exekutívu EÚ, 

aby návrh, ktorý dostane takúto spätnú väzbu, prehodnotila. Na základe preskúmania subsi-

diarity však Komisia 20. júla dospela k záveru, že návrh cielenej revízie smernice 96/71/ES je 

v súlade so zásadou subsidiarity zakotvenou v článku 5 ods. 3 ZEÚ a že stiahnutie ani zmena 

uvedeného návrhu nie sú potrebné. Komisia preto návrh ponechala. Po 27 mesiacoch rokova-

ní, Európsky parlament 28. júla 2018 schválil kompromisné znenie smernice.   

1.6 Možné dôsledky revízie  

Nové zmeny, ktoré revízia smernice prinesie, sa nezaoberajú žiadnou otázkou, ktorá je 

predmetom smernice o presadzovaní. Revízia sa sústreďuje na otázky, ktoré sa v smernici 

neriešili a ktoré sa týkajú regulačného rámca EÚ stanoveného v pôvodnej smernici z roku 

1996. Cieľom revízie smernice je najmä zaručiť plnohodnotnú hospodársku súťaž, ktorá nie je 

narušená sociálnym dumpingom, naproti tomu cieľom smernice o presadzovaní bolo zlepšiť 

administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi a zaviesť nové kontrolné mechanizmy na 

presadzovanie pôvodnej právnej úpravy. Revidovaná smernica o vysielaní pracovníkov a 

smernica o presadzovaní sa teda navzájom dopĺňajú a podporujú, preto nemožno argumento-

                                                 

 

 
30 Stanovisko vlády k smernici o vysielaní pracovníkov [online]. www.rokovania.sk, [cit. 5. februára 2019] Dostupné na 

internete: www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-211916 
31 Tamtiež 
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vať zlým načasovaním a poskytnutím dlhšieho času na vyhodnotenie dopadov smernice 

o presadzovaní.   

Členské štáty ďalej vo svojich stanoviskách uviedli, že rozdiely vo výške odmien pred-

stavujú legitímny prvok konkurenčnej výhody pre poskytovateľov služieb a zavedením rov-

nakého odmeňovania pre vysielajúcich zamestnancov štáty strednej a východnej Európy stra-

tia konkurenčnú výhodu v podobe nižšej ceny práce. Momentálne však nie je jasné, čo presne 

zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu na rovnakom mieste bude v skutočnosti predstavo-

vať. Zo znenia novej smernice nevyplýva, že vyslaný zamestnanec má právo na rovnakú 

mzdu ako domáci zamestnanec. Rovnaká mzda v zmysle revízie smernice znamená, že vysla-

ný zamestnanec má nárok na všetky príplatky, odmeny, prémie alebo bonusy, na ktoré majú 

nárok zamestnanci daného členského štátu podľa vnútroštátnych všeobecne záväzných práv-

nych predpisov alebo kolektívnych zmlúv. Na úrovni Slovenskej republiky pôjde napríklad o 

trinásty plat, vianočné prémie, osobný príplatok, príspevok na stravovanie. Inými slovami, 

doteraz garantovaná minimálna mzda pre vyslaných zamestnancov sa zmení na garanciu 

uplatňovania pracovných podmienok odmeňovania hostiteľského štátu pre vyslaných zamest-

nancov. Takáto právna úprava odmeňovaia zamestnancov by nijako neohrozila jednotný pra-

covný trh EÚ. 

Ak by však zásada rovnakého odmeňovanie skutočne v praxi predstavovala povinnosť 

zamestnávateľa poskytovať vyslanému zamestnanocvi mzdu v rovnakej výške ako je tá, na 

ktorú majú nárok porovnateľní zamestnanci v prijímajúcom štáte, mohlo by to spôsobiť stratu 

konkurencieschopnosti na trhu poskytovateľov služieb zo štátov východnej a strednej Európy. 

Otázkou by ale bolo, či by zavedenie takejto podmienky neznamenalo obmedzenie slobody 

voľného pohybu služieb v rámci Európskej únie v zmysle čl. 56 ZFEÚ.   

Pri posudzovaní možných dôsledkov revízie smernice musíme skonštatovať, že smerni-

ca s veľkou pravdepodobnosťou opäť zvýši administratívnu záťaž a povinnosti tak na strane 

vysielajúceho zamestnávateľa, ako aj na strane členského štátu, v ktorom bude vyslaný za-

mestnanec prácu vykonávať. Pre vysielajúceho zamestnávateľa zavedenie rovnakého odme-

ňovania bude v praxi znamenať, že okrem skúmania pracovných podmienok tvrdého jadra 

daného štátu, bude povinný skúmať aj podmienky odmeňovania, ktoré sa môžu líšiť od pod-

niku k podniku. Keďže je odmeňovanie upravené nielen vo všeobecne záväzných právnych 

predpisoch, ale aj v kolektívnych zmluvách, zamestnávateľ bude musieť zsťovať aj tieto in-

formácie.  
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Problémom bude aj uplatňovanie novej povinnosti pri vyslaní trvajúcom dlhšie ako 12 

mesiacov, kedy je vysielajúci zamestnávateľ povinný uplatniť všetky pracovné podmienky, 

ktoré sú v členskom štáte výkonu práce vyslaného pracovníka stanovené vo všeobecne záväz-

ných právnych predpisoch, v kolektívnych zmluvách alebo v arbitrážnych nálezoch, ktoré boli 

vyhlásené za všeobecne uplatniteľné. Splniť túto povinnosť bude z praktického hľadiska ne-

smierne náročné. Členské štáty budú mať povinnosť uverejňovať informácie o pracovných 

podmienkach (vrátane zložiek odmeňovania) na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej 

stránke, pričom budú niesť zodpovednosť za ich aktuálnosť a presnosť. Napriek tomu je však 

len ťažké si predstaviť, ako vysielajúci zamestnávateľ takto získané informácie vyplývajúce z 

právnych predpisov iného členského štátu alebo kolektívnych zmlúv aplikuje v praxi. Na ta-

kýto úkon bude s najväčšou pravdepodobnosťou nútený požiadať o radu advokáta, čo pre ma-

lých podnikateľov môže byť finančne náročné a odradzujúce. 

Otázky vyvoláva aj aplikácia smernice v sektore dopravy. Z dôvodu vysoko mobilného 

charakteru práce v medzinárodnej cestnej doprave už pred prijatím revízie smernice dochá-

dzalo k rozdielnym výkladom a uplatňovaniu smerníc 96/71/ES a 2014/67/EÚ v odvetví cest-

nej dopravy.32 Prijatím novej revízie smernice by sa situácia v tejto oblasti ešte zhoršila. 

Ustanovenia o vysielaní pracovníkov a administratívne požiadavky nie sú vhodné pre vysoko 

mobilnú povahu práce vodičov v medzinárodnej cestnej doprave. Spôsobili by na strane za-

mestnávateľa neúmernú regulačnú záťaž a vytvorili by sa neodôvodnené prekážky pre posky-

tovanie cezhraničných služieb. Napríklad pri odmeňovaní zamestnancov by museli poznať a 

aplikovať zákony alebo kolektívne zmluvy, ktoré sa aplikujú na zamestnancov v každom 

členskom štáte. Vzhľadom nato, že zamestnanci v sektore dopravy prechádzajú často viace-

rými členskými štátmi, výpočet konkrétnej mzdy zamestnanca v doprave v zmysle zásady 

rovnakého zaobchádzania by bol komplikovaný a pre zamestnanca neprehľadný.    

Dňa 31. mája 2017 preto Európska komisia predložila nové pravidlá, ktoré sa majú tý-

kať cestnej dopravy. Tieto pravidla sú súčasťou legislatívnych opatrení, ktoré budú predme-

tom samostatnej právnej úpravy v rámci balíka predpisov v oblasti mobility, tzv. cestného 

balíčka. Do jej schválenia a nadobudnutia účinnosti sa na vodičov budú vzťahovať pravidlá 

                                                 

 

 
32 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa 

dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v 

oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy. [online] www.eur-lexeuropa.eu, [cit. 5. februára 2019] Dostupné na 

internete:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0278 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0278
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pôvodnej smernice o vysielaní pracovníkov z roku 1996 a nová smernica o vysielaní pracov-

níkov sa na odvetvie cestnej dopravy vzťahovať nebude. Ustanovenia tejto smernice sa budú 

na cestnú dopravu uplatňovať až odo dňa nadobudnutia účinnosti pripravovaných právnych 

predpisov v rámci balíka predpisov v oblasti mobility.  

 

Záver 

V oblasti vysielania zamestnancov, ktorá tvorí súčasť voľného pohybu služieb v rámci 

EÚ, sme v poslednom období zaznamenali veľa legislatívnych zmien. Cieľom tohto príspevku 

bolo preto čitateľovi priblížiť inštitút vysielania zamestnancov a charakterizovať jeho základ-

né znaky a následne popísať najdôležitejšie zmeny, ktoré vo svetle posledných udalostí pri-

niesla nová právna úprava. 

 Potreba vyslať zamestnanca na výkon určitých činností do iného členského štátu je 

čoraz častejšia. Rovnako ako v iných oblastiach aj v oblasti vysielania zamestnancov sa vyvi-

nuli rôzne podvodné praktiky zamerané na obchádzanie právnych predpisov. Smernica o  pre-

sadzovaní na tieto praktiky reflektovala zavedením nových opatrení zameraných najmä na 

praktické uplatňovanie pravidiel vysielania pracovníkov, predchádzanie a postihovanie 

akéhokoľvek zneužívania alebo obchádzania pravidiel. Za týmto účelom bola smernicou po-

silnená aj administratívna spolupráca medzi členskými štátmi EÚ.  

 Naproti tomu smernica, ktorou sa mení smernica o vysielaní pracovníkov má za cieľ 

v budúcnosti najmä zaručiť plnohodnotnú hospodársku súťaž, ktorá nie je narušená sociálnym 

dumpingom. Revízia smernice prináša riešenie tohto problému zavedením zásady rovnakého 

odmeňovania pre vyslaných pracovníkov. Štáty strednej a východnej sa však obávajú, že tak 

prídu o svoju konkurencieschopnosť na trhu v podobe nižšej ceny práce.  

 Až po implementovaní smernice do právnych poriadkov členských štátov EÚ budeme 

môcť vyhodnotiť, aký bude mať smernica skutočný dopad na trh EÚ, a či prijaté opatrenia 

boli efektívnym nástrojom na ochranu zamestnancov alebo len administratívnou záťažou ob-

medzujúcou voľný pohyb služieb.   
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Mladistvý ako subjekt pracovnoprávnych vzťahov1 

Monika Miháliková 
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Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike pracovnoprávnych vzťahov mladistvých za-

mestnancov, ktorí tvoria osobitnú kategóriu zamestnancov. Cieľom príspevku je poskytnúť 

základný prehľad zamestnávania mladistvých zamestnancov, najmä pokiaľ ide o pracovno-

právnu subjektivitu zamestnanca vo všeobecnosti, s dôrazom na analýzu zákonom stanove-

ných podmienok a komparáciu s pracovnoprávnou úpravou Českej republiky. Príspevok sa 

ďalej zaoberá osobitosťami vzťahujúcimi sa na zamestnávanie mladistvých zamestnancov. 

Autorka v príspevku prináša aj návrhy de lege ferenda, ktoré by v budúcnosti mohli zabezpe-

čiť lepšiu ochranu tejto osobitnej kategórie zamestnancov. 

Abstract: The paper is devoted to the issue of the labour law relations of the juvenile emplo-

yees, who represent a special category of employees. The aim of the paper is to provide a ba-

sic overview of the employment of juvenile employees, especially with regard to the labour 

law personality of the employee, with an emphasis on the analysis of the statutory conditions 

and the comparison with the labour law legislation of the Czech Republic. The paper is fur-

ther concerned with the specificities relating to the employment of juvenile employees. The 

author also brings suggestions de lege ferenda, which could provide better protection of this 

special category of employee in the future. 

 

Kľúčové slová: mladistvý zamestnanec, pracovnoprávna subjektivita, pracovnoprávny vzťah, 

povinná školská dochádzka, zákonný zástupca, pracovnoprávna ochrana 

Key words: juvenile employee, labour law personality, labour law relation, compulsory 

education, legal representative, labour law protection 

 

1 Úvod 

                                                 

 

 
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle 

migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad). Projekt VEGA, reg. Č. 
1/0908/17 
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Čoraz častejšie sa stretávame s mladými ľuďmi, ktorí svoj voľný čas netrávia za obra-

zovkou počítača, či posedávaním v parku. Mladí ľudia totiž túžia po istom osamostatnení sa. 

Preto si hľadajú prácu, ktorá by im zabezpečila mesačne primeraný zárobok pre ich potreby. 

Najčastejšie si privyrábajú napríklad v rôznych fast foodoch či roznášaním reklamných novín. 

Nájdu sa však aj takí, ktorí by už popri štúdiu chceli teoretické vedomosti premeniť na prak-

tické skúsenosti, a z tohto dôvodu majú záujem uzatvoriť nielen niektorú z dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale i pracovnú zmluvu v študovanom odbore. Ak si 

prácu takýchto zamestnancov bližšie rozoberieme v pracovnoprávnej rovine, zistíme, že mu-

síme rozlišovať mladistvých zamestnancov v súlade s pracovnoprávnymi predpismi, a mla-

dých ľudí, napríklad študentov vysokých škôl, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, sú vo 

veku, ktorý možno považovať za blízky veku mladistvých zamestnancov, avšak v zmysle 

pracovnoprávnych predpisov nepožívajú zvýšenú ochranu. Znamená to, že nie každý zamest-

nanec v mladom veku, či každý zamestnanec – študent, sa považuje za mladistvého zamest-

nanca podľa pracovnoprávnych predpisov. 

Príspevok sa z tohto dôvodu venuje zadefinovaniu pojmu mladistvý zamestnanec na 

účely pracovného práva v kontexte legálnej definície obsiahnutej v základnom predpise pra-

covného práva a analýze pracovnoprávnej subjektivity (mladistvých) zamestnancov. Druhá 

časť príspevku je venovaná určitým špecifikám či aspektom, ktoré pracovnoprávne predpisy 

upravujú pokiaľ ide o výkon závislej práce mladistvých zamestnancov. Cieľom predmetného 

príspevku je poukázať na medzery právnej úpravy de lege lata, ktoré autori vnímajú ako určité 

nedostatky a prostredníctvom návrhov de lege ferenda priniesť zlepšenie nielen zákonnej 

úpravy, ale najmä faktického postavenia mladistvých zamestnancov.  

 

2 ZAMESTNÁVANIE MLADISTVÝCH ZAMESTNANCOV 

Pokiaľ hovoríme o mladistvých zamestnancoch, v prvom rade je dôležité položiť si 

otázku, kto sa vlastne považuje za mladistvého zamestnanca? Odpoveď na túto otázku nájde-

me v ustanovení § 40 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník 

práce“). V zmysle predmetného ustanovenia sa za mladistvého zamestnanca považuje „za-

mestnanec mladší ako 18 rokov“. Osobitnú ochranu tak pracovnoprávne predpisy neposkytujú 

napríklad všetkým študentom, ktorí pracujú popri štúdiu, ale len tým, ktorí ešte nedovŕšili 18. 

rok veku. Zákonník práce expressis verbis upravuje hornú vekovú hranicu. Aká je ale spodná 
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veková hranica, aby sme mohli fyzickú osobu považovať za mladistvého zamestnanca vôbec 

v súlade s pracovnoprávnymi predpismi, resp. za zamestnanca? 

 

2.1 Pracovnoprávna subjektivita mladistvých 

Pri zisťovaní dolnej vekovej hranice definície mladistvého zamestnanca musíme ana-

lyzovať pracovnoprávnu subjektivitu zamestnanca. Zákonnú úpravu nájdeme v ustanovení § 

11 Zákonníka práce. Predmetné ustanovenie upravuje dve základné kritériá priznávajúce fy-

zickej osobe jednak postavenie zamestnanca, jednak oprávnenie konať ako zamestnanec. Pr-

vým z nich je kritérium veku. Zákonník práce obmedzil nadobudnutie spôsobilosti na práva a 

povinnosti dovŕšením 15. roku veku.2  Pätnásťročná fyzická osoba tak môže uzavrieť pracov-

nú zmluvu či niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Za v is-

tom zmysle problematické považujeme práve druhé kritérium vyjadrujúce povinnú náležitosť 

pracovnej zmluvy či niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V 

zmysle tohto kritéria, zamestnávateľ a zamestnanec si nesmú ako deň nástupu zamestnanca do 

práce dohodnúť deň, ktorý by predchádzal dňu, kedy zamestnanec skončí povinnú školskú 

dochádzku.3  Kedy ale fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku? Odpoveď na túto 

otázku v ustanoveniach Zákonníka práce, či iného pracovnoprávneho predpisu nenájdeme. 

Riešenie ale nachádzame v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). V zmysle ustanovenia 

§ 19 ods. 2 školského zákona, „povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do 

konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak“. 

V predmetnom zákone nájdeme aj odpoveď na otázku, kedy sa končí školský rok. Školský 

rok sa končí 31. augusta.4  To znamená, že v súlade s vymedzeným trvaním povinnej školskej 

dochádzky a skončením školského roka, žiak strednej školy, ktorý by dovŕšil 15. rok veku, v 

zmysle Zákonníka práce by nadobudol pracovnoprávnu subjektivitu, uzatvoril by k 30. júnu 

dohodu o brigádnickej práci študentov, avšak povinnú školskú dochádzku by ukončil až k 31. 

augustu toho istého roka, deň nástupu do práce by zamestnávateľ s týmto zamestnancom mo-

hol dojednať najskôr na 31. august. V časti školského roka, ktorým je obdobie školských 

                                                 

 

 
2 Ustanovenie § 11 ods. 2 Zákonníka práce 
3 Tamtiež 
4 Ustanovenie § 150 ods. 1 školského zákona 
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prázdnin, je tak mladistvým zamestnancom odopretá možnosť vykonávať závislú prácu.5  

Sme toho názoru, že v záujme mladistvých zamestnancov by bola úprava, ktorá by umožnila 

fyzickým osobám, ktoré dovŕšili 15. rok veku vykonávať závislú prácu s dohodnutým dňom 

nástupu do práce od 1. júla príslušného roka v ktorom k 31. augustu táto konkrétna osoba 

formálne ukončí povinnú školskú dochádzku.  

Domnievame sa, že z hľadiska právnej istoty by bolo tiež vhodné definíciu mladistvé-

ho zamestnanca obsiahnutú v už spomenutom ustanovení § 40 ods. 3 Zákonníka práce v istom 

zmysle skompletizovať, a to tak, aby bolo zreteľné a jasné, že za mladistvého zamestnanca sa 

považuje zamestnanec od dovŕšenia 15. roku veku, ale mladší ako 18 rokov. Požiadavka do-

jednania povinnej obsahovej náležitosti pracovnej zmluvy, dňa nástupu do práce najskôr v 

deň skončenia povinnej školskej dochádzky, totiž zavádza k vnímaniu, že mladiství zamest-

nanec je ten, kto dovŕšil 15. rok veku a súčasne ukončil povinnú školskú dochádzku. Z usta-

novenia § 11 ods. ods. 2 Zákonníka práce však vyplýva, že všetky zložky pracovnoprávnej 

subjektivity, nadobúda fyzická osoba dovŕšením 15. roku veku. Sme preto názoru, že navrho-

vaná úprava by prispela k prehľadnosti Zákonníka práce a k už spomenutej právnej istote. 

 

2.2 Mladistvý zaměstnanec v Českej republike 

Susedná Česká republika úpravu pracovnoprávnej subjektivity zamestnanca ponechá-

va na základný predpis občianskeho práva. V posledných rokoch prešla zmenami. V minulos-

ti, aj kvôli spoločnému základnému predpisu pracovného práva, či spoločným tradíciám, his-

tórii a po rozdelení našich dvoch republík aj podobnosti právnych poriadkov, sme mali s 

Českou republikou totožnú úpravu pracovnoprávnej subjektivity zamestnanca. Táto pôvodná, 

so Slovenskou republikou spoločná úprava bola zákonom č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

(nový) ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „Občanský zákoník) nahradená a Občanský 

zákoník upravoval kumulatívne podmienky pokiaľ ide o pracovnoprávnu subjektivitu. V 

zmysle ustanovenia § 35 Občanského zákoníka sa na nadobudnutie pracovnoprávnej subjekti-

vity zamestnanca vyžadovalo splnenie dvoch kumulatívnych podmienok, a to dosiahnutie 15. 

roku veku a súčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky. S účinnosťou od 28. februára 

2017 bola ale prijatá novela Občanského zákoníka, ktorá ustanovenie § 35 predmetného zá-

                                                 

 

 
5 DOLOBÁČ, M. Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2017, s. 71 
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kona zmenila,6  čím sa právna úprava Českej republiky v otázke pracovnoprávnej subjektivity 

zamestnanca opäť stotožnila s našou právnou úpravou.7 Uvedené riešenie považujeme za 

vhodnejšie aj z hľadiska ochrany mladistvého zamestnanca. Pôvodná úprava, ktorá zaviedla v 

prípade pracovnoprávnej subjektivity zamestnanca kumulatívne podmienky bola odbornou 

verejnosťou skritizovaná.8  

 

3 OSOBITOSTI ZAMESTNÁVANIA MLADISTVÝCH ZAMESTNANCOV V 

PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY 

Mladiství zamestnanci, podobne ako napríklad tehotné zamestnankyne či zdravotne 

postihnutí zamestnanci, tvoria osobitnú kategóriu zamestnancov. Toto osobitné postavenie 

mladistvých zamestnancov sa prejavuje v ich zvýšenej ochrane pracovnoprávnymi predpismi 

pri výkone závislej práce. Zákonník práce obsahuje viaceré ustanovenia, ktorých účelom je 

zabezpečiť, aby popri vykonávaní závislej práce nebol ohrozený ich zdravý vývoj, bezpeč-

nosť, ale i vzdelanie. Okrem všeobecných ustanovení, platných pre všetkých zamestnancov, 

tak mladistvým zamestnancom Zákonník práce zabezpečuje akúsi extra ochranu. V tomto 

kontexte sú v Zákonníku práce obsiahnuté určité špecifiká pokiaľ ide o zamestnávanie mladis-

tvých zamestnancov – či už pokiaľ ide o vznik pracovnoprávneho vzťahu, tak aj jeho priebeh 

a skončenie. 

 

3.1 Ingerencia zákonných zástupcov pri vzniku a pri skončení pracovnoprávneho vzťa-

hu mladistvého 

Mladiství zamestnanci síce nadobúdajú pracovnoprávnu subjektivitu, v istom zmysle 

je však podmienená ingerenciou ich zákonných zástupcov. Ak si uvedené premietneme na 

zákonné ustanovenia Zákonníka práce, vplyv zákonných zástupcov na pracovnoprávny vzťah 

môžeme vidieť na troch miestach. 

                                                 

 

 
6 Ustanovenie § 35 Občanského zákoníka znie: „Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu 

závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by před-
cházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.“ 
7 SEILEROVÁ, M. Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca (nielen) v kontexte duševného zdravia. In: Košické 

dni súkromného práva II: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s. 188 
8 Pozri napríklad BOROVEC, D. Zaměstnávaní studentu z pracovněprávního pohledu. In Práce a mzda, 2013, č. 

9, s. 20 
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V prvom rade ide o ustanovenie § 41 ods. 4 Zákonníka práce, ktoré hovorí o povinnos-

ti zamestnávateľa vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu mladistvého zamestnanca pri 

uzatváraní pracovnej zmluvy. V predmetnom ustanovení sa nehovorí o súhlase zákonného 

zástupcu, ale len o jeho vyjadrení. To znamená, že ani prípadný nesúhlas zákonného zástupcu 

by automaticky neznamenal povinnosť zamestnávateľa neuzatvoriť pracovnú zmluvu s mla-

distvým. Čo je však viac než zarážajúce, je skutočnosť, že predmetné ustanovenie o pred-

zmluvných vzťahoch sa nevzťahuje na uzatváranie niektorej z dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, ale len na uzatváranie pracovnej zmluvy. Uvedené vyplýva z usta-

novenia § 223 ods. 2 Zákonníka práce, ktoré upravuje priamu obmedzenú pôsobnosť Zákon-

níka práce. V súlade s týmto ustanovením sa na pracovnoprávny vzťah založený niektorou z 

dohôd o prácach mimo pracovného pomeru nevzťahuje ustanovenie § 41 Zákonníka práce, 

ktoré upravuje predzmluvné vzťahy. Preto sa na tieto pracovnoprávne vzťahy nevzťahuje ani 

povinnosť zamestnávateľov, pokiaľ ide o mladistvých zamestnancov. Obdobne ako iní auto-

ri,9 domnievame sa, že do rozsahu priamej obmedzenej pôsobnosti Zákonníka práce v prípade 

pracovnoprávnych vzťahov založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru by sa malo vzťahovať aj ustanovenie § 41 Zákonníka práce. Z tohto dôvodu je naším 

návrhom de lege ferenda zakotvenie predmetného ustanovenia § 41 Zákonníka práce do vý-

počtu obsiahnutého v ustanovení § 223 ods. 2 predmetného zákona.  

Ingerenciu zákonných zástupcov nájdeme vyjadrenú ešte pri skončení pracovného 

pomeru mladistvého zamestnanca, a to dvojakým spôsobom. Jednak zakotvením povinnosti 

zamestnávateľa upovedomiť zákonného zástupcu pri skončení pracovného pomeru zo strany 

zamestnávateľa, jednak zakotvením povinnosti zamestnávateľa vyžiadať si vyjadrenie zákon-

ného zástupcu pri skončení pracovného pomeru mladistvým zamestnancom.10  Opätovne, ako 

to bolo v predošlom prípade týkajúcom sa predzmluvných vzťahov, ani na skončenie pracov-

noprávneho vzťahu založeného niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru sa nevzťahuje ustanovenie § 172 Zákonníka práce. Samotná úprava skončenia ta-

kýchto pracovnoprávnych vzťahov obsiahnutá v deviatej časti Zákonníka práce nepojednáva 

o bližších podmienkach skončenia pracovnoprávneho vzťahu založeného niektorou z dohôd o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale obsahuje v podstate len výpočet spôso-

                                                 

 

 
9 Pozri napríklad SEILEROVÁ, M. Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca (nielen) v kontexte duševného zdra-

via. In: Košické dni súkromného práva II: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2018, s. 189 
10 Ustanovenie § 172 Zákonníka práce. 
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bov, ktorými možno takýto pracovnoprávny vzťah ukončiť. Sme toho názoru, že v prípade, ak 

by sa nerozšíril výpočet ustanovení Zákonníka práce, ktoré sa na pracovnoprávne vzťahy za-

ložené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru o ustanovenie § 172 

Zákonníka práce, do ustanovenia § 223 by bolo vhodné pridať nový ods. 7, ktorý by upravil 

obdobnú požiadavku na ingerenciu zákonných zástupcov pri skončení pracovnoprávneho 

vzťahu, ako je to v prípade mladistvých zamestnancov v pracovnom pomere. 

 

3.2 Ochrana (nielen) zdravého vývoja mladistvých zamestnancov 

Ochrana mladistvých zamestnancov ako taká nie je v pracovnoprávnych predpisoch 

obsiahnutá len vo forme výhodnejších podmienok, ale tieto predpisy obsahujú aj rôzne zákazy 

vzťahujúce sa na výkon práce mladistvých zamestnancov. 

Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis upravuje na viacerých miestach 

zákaz pokiaľ ide o mladistvých zamestnancov, napríklad v ustanoveniach § 174 a § 175. Prvé 

z nich obsahuje jednak absolútny zákaz práce nadčas a pracovnej pohotovosti, jednak relatív-

ny zákaz nočnej práce. Relatívny charakter zákazu nočnej práce totiž spočíva v tom, že mla-

distvý zamestnanec starší ako 16 rokov smie výnimočne vykonávať nočnú prácu, ktorá nepre-

siahne jednu hodinu, ak je potrebná na prípravu k povolaniu. Česká úprava obsahuje podobné 

ustanovenie,11  avšak obohatené o dodatok spočívajúci v dohľade zamestnanca staršieho ako 

18 rokov (teda nie mladistvého zamestnanca) nad týmto mladistvým zamestnancom, pokiaľ je 

takýto dohľad pre ochranu mladistvého zamestnanca nevyhnutný. Ako možno vidieť, právna 

úprava Českej republiky vo väčšej miere zdôraznila záujem na ochrane a bezpečnosti mladis-

tvého zamestnanca, ktorý po splnení zákonných podmienok vykonáva nočnú prácu. Ustano-

venie § 175 Zákonníka práce obsahuje zákaz tzv. ťažkých prác, ktoré mladistvý zamestnanec 

nesmie vykonávať. Tieto práce sú bližšie špecifikované v nariadení vlády č. 286/2004 Z. z., 

ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, 

a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých 

zamestnancov. Vo všeobecnosti ide o také práce, ktoré predstavujú vo zvýšenej miere riziko 

vzniku úrazov či riziko ohrozenia zdravia a bezpečnosti mladistvých zamestnancov. Otázkou 

zostáva, či by sa obdobne nemal zákaz takýchto prác vzťahovať aj na zamestnancov aspoň do 

dovŕšenia 21 rokov, ktorí sú vo veku blízkom veku mladistvých. 

                                                 

 

 
11 Ustanovenie § 245 ods. 1 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
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Jedným z ustanovení, ktoré majú za účel ochranu mladistvých zamestnancov, je aj 

ustanovenie § 11 ods. 3 Zákonníka práce, v zmysle ktorého mladistvý zamestnanec nesmie 

uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti, keďže túto je možné uzatvoriť až dovŕšením 18. 

roku veku, keď už zamestnanec nemá osobitné postavenie mladistvého zamestnanca. Účelom 

predmetného ustanovenia je ochrana mladistvého zamestnanca pred plnou náhradou škody v 

súlade s ustanovením § 182 Zákonníka práce, teda v prípade preukázania zodpovednosti za 

schodok na zverených hodnotách.12  Uvedenú úpravu považujeme za žiaducu. Podľa nášho 

názoru zákonodarca vhodne podmienil uzavretie predmetnej dohody dovŕšením 18. roku veku 

a nie dovŕšením plnoletosti. V prípade, ak by totiž konštrukcia ustanovenia § 11 ods. 3 Zá-

konníka práce hovorila o dosiahnutí plnoletosti, mladistvý zamestnanec ktorý by nadobudol 

plnoletosť podľa občianskeho práva uzavretím manželstva napríklad v 16 rokoch, by bol na 

jednej strane naďalej považovaný za mladistvého zamestnanca v súlade s ustanovením § 40 

ods. 3 Zákonníka práce, ale na strane druhej by smel uzavrieť dohodu o hmotnej zodpoved-

nosti a tým by sa sám vyčlenil spod ochrany poskytovanej mladistvým zamestnancom pred 

náhradou spôsobenej škody. 

Účelom spomenutých ustanovení Zákonníka práce tak je nielen zabezpečiť už spomí-

nanú ochranu tejto kategórie zamestnancov, ale i posilniť pozíciu mladistvých zamestnancov, 

ktorí prvýkrát, resp. opakovane, do dovŕšenia 18. roku veku vstupujú do pracovnoprávnych 

vzťahov, odstrániť tak akúsi bariéru vytvorenú spoločnosťou – najprv štúdium, potom práca. 

 

4 ZÁVER 

Predmetný príspevok sa zaoberal osobitosťami, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych 

vzťahov mladistvých zamestnancov. Spoločnosť častokrát preferuje názor, že trh práce je 

určený pre „dospelých“ uchádzačov o zamestnanie, ale trend posledných desiatok rokov je 

dôkazom, že prácu hľadá čoraz viac mladých ľudí. Mnohých láka vidina zárobku, ale mnohí 

majú kumulatívne záujem na dosiahnutí vyšších cieľov – praxe potrebnej pre ďalšie pôsobe-

nie na pracovnom trhu, ale i skúseností nevyhnutných na zdokonalenie sa či už vo vzdeláva-

com procese, tak i v zamestnaní. Cieľom bolo preto poukázať na niektoré aspekty zamestná-

vania mladistvých zamestnancov. V príspevku bolo navrhnutých viacero riešení problematic-

                                                 

 

 
12 SEILEROVÁ, M. Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca (nielen) v kontexte duševného zdravia. In: Košické 

dni súkromného práva II: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s.192 
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kých okruhov pracovnoprávnych vzťahov mladistvých zamestnancov prostredníctvom návr-

hov de lege ferenda. Na záver už len dodáme, že zámerom trhu práce by nemalo byť vytláčať 

mladistvých z pracovných príležitostí, ale naopak, pomôcť im začleniť sa do pracovného pro-

cesu, aby nemali len teoretické vedomosti, ale aby ich mohli zužitkovať a nadobudnúť prak-

tické skúsenosti. 
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Návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky  

Andrej Poruban 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstrakt: Tento článok sa zaoberá rodičovskou dovolenkou, ktorá zohráva dôležitú úlohu v 

živote i práci zamestnanca ako aj zamestnávateľa, a zameriava sa na niektoré praktické otáz-

ky. 

Abstract: This paper deals with parental leave which plays important role in life and work of 

employee and employer as well and focus on some practical issues. 

 

Kľúčové slová: prekážky v práci, rodičovská dovolenka, návrat do práce 

Key words: obstacles to work, parental leave, return to work 

 

1 Úvod 

Primárnou povinnosťou zamestnanca je vykonávať dohodnutú prácu. V priebehu trva-

nia pracovného pomeru však môžu nastať právnym predpisom uznané situácie, ktoré zamest-

nancovi na kratšiu či dlhšiu dobu zabránia v plnení jeho úloh. Navzdory tomu, že dochádza k 

dočasnému pozastaveniu výkonu práce, nie je potrebné, aby pracovný pomer skončil. Prejaví 

sa špecifikum pracovného práva a najmä jeho ochranná funkcia, kedy sa dočasná nemožnosť 

plnenia rieši suspenziou pracovného záväzku.1  Významné právne skutočnosti objektívnej i 

subjektívnej povahy označuje pracovnoprávny kódex ako prekážky v práci, kedy je zamest-

návateľ povinný neprítomnosť zamestnanca ospravedlniť a poskytnúť mu pracovné voľno. 

                                                 

 

 
Príspevok vznikol za podpory prostriedkov poskytnutých z projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) reg. číslo 1/0908/17 
pod názvom Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy 
pre politiku trhu práce (právny a - ekonomický pohľad). 
1 V odbornej literatúre sa v niekedy hovorí o suspenzii pracovnej zmluvy, čo nie je presné, pretože dočasnou 

nemožnosťou plnenia pracovného záväzku neprestáva pôsobiť pracovná zmluva, ale pozastavuje sa výkon nie-
ktorých práv a povinností z pracovnoprávneho vztahu a prestáva sa v určitom rozsahu realizovať pracovný závä-
zok. Podľa HRABCOVÁ D. in GALVAS, M. a kol.: Pracovní právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s. 
477. 
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Prekážky v práci sú typické pre vnútroštátnu úpravu a neexistuje medzinárodný či 

nadnárodný právny akt, ktorý by ich komplexne upravoval (napr. v dohovore Medzinárodnej 

organizácie práce). Niektoré sú však riešené v osobitných nástrojoch sekundárneho práva Eu-

rópskej únie. Patrí medzi ne aj rodičovská dovolenka, ktorú Zákonník ráce č. 311/2001 Z.z. 

(ďalej ako ZP) označuje ako dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca.2  

 

2 Rodičovská dovolenka 

 

Kľúčovou je smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revido-

vaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi sociálnymi partnermi, ktorou 

sa stanovujú minimálne požiadavky týkajúce sa rodičovskej dovolenky. Jej cieľom je prispieť 

k: 

- lepšiemu zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života pracujúcich 

rodičov, 

- podpore rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami.3  

Z predmetnej smernice vychádza aj slovenská úprava, v zmysle ktorej rodičovskú do-

volenku môžu čerpať zamestnanci oboch pohlaví. Účelom je: 

- starostlivosť o narodené dieťa mužom, ak sa stará o narodené dieťa4, 

- prehĺbenie starostlivosti o dieťa ženou i mužom až do 3/6 rokov dieťaťa5. 

 

                                                 

 

 
2 § 141 ods. 1 ZP: „Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracov-

nej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, 
ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z 
vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak 
je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), 
prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť 
mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak.“ 
3 Bod 8 odôvodnenia smernice. 
4 § 166 ods. 1 ZP: „V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v 

trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň 
dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa 
patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.“ 
5 § 166 ods. 2 ZP: „Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o 

to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí 
o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa posky-
tuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.“ 
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3 Návrat do práce 

Súčasťou balíku ochrany zamestnancov6  je aj návrat do práce, ktorý sa týka okrem 

materskej dovolenky, výkonu verejnej funkcie, činnosti pre odborovú organizáciu školenia, 

mimoriadnej služby, alternatívnej služby, dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvi-

čenia, plnenia úloh ozbrojených síl, dočasnej pracovnej neschopnosti, karantény (karanténne-

ho opatrenia) vzťahuje aj na skončenie rodičovskej dovolenky podľa i § 166 ods. 2 ZP.7   

Pri rodičovskej dovolenke sú však podmienky návratu upravené osobitne.8  Pod vply-

vom jej prijatia sa pracovnoprávna pozícia oprávnených osôb vracajúcich sa späť do práce po 

skončení rodičovskej dovolenky výrazne zlepšila.9  Základ tvorí § 157 ods. 2 ZP: 

„Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej do-

volenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a praco-

visko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný 

zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec 

majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých 

práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pô-

vodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpi-

sov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.“ 

 

V tejto spojitosti Toman hovorí o dvoch oprávneniach.10   

Prvým je garancia pre vracajúceho sa zamestnanca na jeho pôvodnú prácu a pracovis-

ko. Obsahové vymedzenie oboch pojmov je spravidla užšie ako v pracovnej zmluve, ktorá 

umožňuje pomerne široké dispozičné možnosti zamestnávateľa v rámci dohodnutého druhu a 

                                                 

 

 
6 Ďalej najmä zákaz výpovede (64 ods. 3 písm. b/ ZP), nemožnosť okamžite skončiť pracovný pomer (§ 68 ods. 3 

ZP), prerušenie dovolenky (§ 114 ZP). 
7 Právo na návrat sa týka aj rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 ZP. So zreteľom na to, že jej charakter 

v podstate zodpovedá materskej dovolenke ženy, necháme tento typ bokom. 
8 Oproti ostatným situáciám je čiastočný rozdiel aj pri materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke podľa § 166 

ods. 1 ZP. 
9 BARANCOVÁ, H. – LACKO, M. in BARANCOVÁ, H. a kol.: Zákonník práce. - Bratislava : C.H. Beck, 2017. s. 

1105. 
10 TOMAN, J.: Individuálne pracovné právo : Sociálna politika zamestnávateľa, pracovné podmienky niektorých 

skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Bratislava : Friedrich Ebert 
Stiftung, zastúpenie v SR, 2016. s. 223 – 233. 
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miesta výkonu práce. Až keď takýto postup nie je objektívne možný, zamestnávateľ je povin-

ný poskytnúť prácu podľa pracovnej zmluvy.11    

Druhým je záruka zachovania práv, ktoré mal zamestnanec pred nástupom na rodičov-

skú dovolenku. Zmeny sú možné len z dôvodov všeobecných zmien. Zmyslom je obnovenie 

stavu, ktorý bol v čase pred tým, ako nastala uvedená prekážka v práci.12  

Inak je úprava rodičovskej dovolenky pomerne stručná13: 

„Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred pred-

pokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň 

ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej 

dovolenky a rodičovskej dovolenky.“14  

V praxi môže nastať situácia, kedy zamestnanec z rôznych dôvodov sa chce alebo po-

trebuje vrátiť do práce skôr ako predpokladal. Je otázne, či je zamestnávateľ povinný umožniť 

zamestnancovi predčasný návrat z rodičovskej dovolenky, pretože napr. mohol prijať iného 

zamestnanca na zastupovanie, s ktorým dohodol pracovný pomer na presne vymedzenú určitú 

dobu zhodnú s dĺžkou rodičovskej dovolenky.15   

V úvahu pripadajú dve riešenia. 

                                                 

 

 
11 Tu treba upozorniť na subjektívne ťažkosti pre zamestnávateľa: 

i/ návrat môže byť náročný na čas (ak je potrebné opätovné zaškolenie, pretože sa zmenili napr. technologické 
postupy), 
ii/ návrat môže byť náročný aj z finančného hľadiska (náklady spojené so zaškolením znáša v plnom rozsahu 
zamestnávateľ),  
iii/ návrat môže dočasne znížiť zisk zamestnávateľa (napr. ak dochádza k návratu do zamestnania po niekoľkých 
rokoch a zamestnanec 'stratil' v priebehu tohto času časť alebo všetkých 'svojich' klientov) 
iv/ zamestnávateľ je oprávnený zrealizovať dočasné zastupovanie pôvodného zamestnanca tým, že uzatvorí 
pracovnoprávny vzťah s novým zamestnancom, ktorého výkon práce môže byť v konečnom dôsledku na vyššej 
úrovni ako u pôvodného zamestnanca, 
v/ iné dôvody, ktoré budú pôsobiť ako limitujúce faktory výkonu práce u zamestnávateľa (napr. narušenie atmo-
sféry na pracovisku a v medziľudských vzťahoch medzi zamestnancami po návrate pôvodného zamestnanca. 
Viac KURIL, M.: s Ochrana rodiny v pracovnom práve (vybrané problémy). Die Stellung des Arbeitsrechts im 
Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. - Wien : Paul Gerin, 2012. 
s. 27. 
12 Tu absentuje ďalšia podmienka, aká platí pri návrate z materskej dovolenky alebo z rodičovskej dovolenky 

podľa § 166 ods. 1 ZP, a to že jeho návrat sa nesmie uskutočniť za menej priaznivých podmienok, ktoré mali v 
čase, keď nastúpil na materskú alebo rodičovskú dovolenku. 
13 Navyše Dr. Macková dáva do pozornosti, že ZP neustanovuje oznamovaciu povinnosť, ale skôr oznamovaciu 

'možnosť'. MACKOVÁ, Z.: Pracovnoprávna ochrana a sociálne zabezpečenie počas materskej a rodičovskej 
dovolenky. In Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien : zborník vedeckých 
článkov. - Bratislava : Merkury, 2014. s. 107. 
14 § 166 ods. 3 ZP. 
15 Okrem toho skorší návrat do práce môže mať nepriaznivé dopady aj na zastupujúceho zamestnanca, ktorý 

počítal s určitou dobou trvania svojho pracovného pomeru. 
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Podľa jedného je to síce zamestnanec, ktorý rozhoduje o dĺžke trvania rodičovskej do-

volenky, ale tiež je povinný rešpektovať záujmy zamestnávateľa. Ten je povinný akceptovať 

výkon práce pred termínom uvedeným v oznámení len pokiaľ ide o zákonom stanovený dô-

vod obmedzenia dĺžky rodičovskej dovolenke, ako napr. v prípade úmrtia dieťaťa. Uvedený 

názor korešponduje s ojedinelým (ale starším) rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králo-

vé z 09. 01. 1996, sp. zn. 13 Co 413/1995. 

V zmysle druhého – ku ktorému sa prikláňam - je zamestnávateľ povinný rešpektovať 

rozhodnutie zamestnanca a začať mu prideľovať prácu kedykoľvek po rozhodnutí ísť späť do 

práce. Nástup ani skončenie rodičovskej dovolenky nie je podmienené súhlasom zamestnáva-

teľa. Ten sa musí podriadiť prejavu vôle zamestnanca bez ohľadu na organizačné problémy, 

ktoré mu môže predčasný návrat spôsobiť.  

 

4 Záver 

Napriek tomu, že národný zákonodarca by mal implementovať požiadavky vyplývajú-

ce z únijného práva, je vidieť, že ZP umožňuje rodičovi úplne prerušiť pracovnú činnosť z 

dôvodu starostlivosti o dieťa a na zosúladenie pracovného a súkromného/rodinného života 

slúžia skôr iné iné inštitúty16  ako napr. žiadosť o kratší pracovný čas.17  To je však len jeden z 

dôvodov prečo by si táto oblasť žiadala legislatívne zásahy. Okrem toho by bolo vhodné pre-

cizovať aj procedurálne otázky týkajúce sa hlavne nástupu a návratu z rodičovskej dovolenky.  

V neposlednom rade by nebolo zlé nahradiť – podľa vzoru Českej republiky – pojem 

(materská, rodičovská) dovolenka slovom starostlivosť, čo lepšie vystihuje tento dôležitý pro-

striedok v živote zamestnanca, najmä ak rodičovská (i materská) dovolenka nie je podmnoži-

nou dovolenky (na zotavenie).18  

                                                 

 

 
16 § 164 ods. 2 ZP: „Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o 

kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný 
ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.“ 
17 Porovnaj s KOMENDOVÁ, J.: Rodičovská dovolená pohledem práva EU - možnosti vyplývající z Revidované 

rámcové dohody o rodičovské dovolené. In HRABCOVÁ, D: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konferen-
ce Pracovní právo 2015 na téma Slaďování rodinného a pracovního života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2015. s. 41-42. 
18 K tomu pozri dôvodovú správu k návrhu novely Zákoníka práce č. 262/2006 Sb. dostupnú na 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135984: „Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou 
a rodičovskou péči je krokem vysoce symbolickým, který ale může výrazně změnit atmosféru ve společnosti. 
Péče o malé děti představuje ze zdravotních, ekonomických i sociálních důvodů složité životní období. Zájmem 
státu je rodiče podpořit a poskytovat jim co nejlepší podmínky. Adekvátní terminologie je prvním krokem k uznání 
důležitosti péče o děti a rodinu - tím spíše v dnešní době, kdy často hovoříme o krizi či rozpadu tradičního rodin-
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ného modelu. Adekvátní terminologie je dále podstatným projevem uznání přínosu těch rodičů pro společnost, 
kteří dají přednost péči o malé děti před profesní kariérou. Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na 
mateřskou a rodičovskou péči je prvním krokem směrem k rodičům, které zastaralá a neadekvátní terminologie 
může vystavovat prostřednictvím úředníků, formulářů nebo interpretací v mediálním prostoru tlaku či diskomfortu.“ 



 121 

Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia 

Právnická fakulta  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. č. 6 

P.O. Box 313 

810 00 Bratislava 1 

 



122

 

 

Sociálne zabezpečenie mladých ľudí v nezamestnanosti1 

Mikuláš Krippel2 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

 

Abstrakt: Príspevok analyzuje podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti ako základ-

ného nástroja sociálneho zabezpečenia počas obdobia nezamestnanosti v prípade 

nezamestnanosti troch skupín mladých ľudí.  Po prvé, príspevok sa zaoberá možnosťou 

vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti počas trvania sústavnej prípravy na povolanie a po 

skončení sústavnej prípravy na povolanie. Po druhé, príspevok skúma podmienky vzniku 

nároku na dávku v nezamestnanosti po skončení zamestnania  trvajúcom menej ako dva roky. 

Napokon, po tretie, príspevok hodnotí možnosti vzniku nároku na túto dávku u mladých ľudí 

po skončení starostlivosti o dieťa do troch rokov. Autor dokazuje svoje tvrdenia v príspevku 

názornými príkladmi z praxe. 

Abstract: There are analysed the conditions of an entitlement of the unemployment benefit as 

the basic social security implement during the period of unemployment of three groups of 

young people in a paper. At first, the paper deals with the eventuality of the unemployment 

benefit entitlement during the studies and after the finish of the studies. Secondly, there are 

considered the conditions of entitlement after loss of employment lasting less than two years. 

Finally, the paper includes the appraising the eventuality of the unemployment benefit for 

young people who finished the care of child younger than three years. The author proves his 

assertions by using the practical instances.  

Kľúčové slová: dávka v nezamestnanosti, nezamestnanosť, poistenie v nezamestnanosti, ro-

dič, študent.  

Key words: unemployment benefit, unemployment, unemployment insurance, parent, stu-

dent. 

 

                                                 

 

 
1 Tento článok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0908/17, pod názvom „Zamestnávanie mladých ľudí v čase 

hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad)“ a je 

súčasťou výskumnej úlohy. 
2 Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., odborný asistent, katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 
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1 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE POČAS NEZAMESTNANOSTI VO 

VŠEOBECNOSTI 

Nezamestnanosť je negatívny jav, ktorého negatívne účinky zasahujú ako jednotlivca, 

tak i celú spoločnosť. Z pohľadu spoločnosti a štátu nie je využitá pracovná sila (kapacita) 

práceschopného jedinca, ktorý namiesto toho, aby predovšetkým vo forme odvedených daní a 

poistného prispieval do systémov verejných financií, často sám potrebuje od spoločnosti, resp. 

štátu pomoc vo forme dávok a služieb.  Aj z pohľadu samotného nezamestnaného jednotlivca, 

ktorý stratí svoje zamestnanie, má jeho aktuálna nezamestnanosť viaceré negatívne dôsledky 

pre jeho súčasný životný komfort. Na jednej strane sa takáto osoba cíti menej potrebná pre 

spoločnosť, často klesne jej sociálny status, stratí niektoré doterajšie možnosti vlastnej seba-

realizácie, na druhej strane táto osoba nemá často dostatok potrebných peňažných prostried-

kov na ďalšie fungovanie pri nezmenených potrebách alebo pri zachovaní doterajšieho život-

ného štandardu. Následkom nezamestnanosti je teda aj pokles životnej úrovne nezamestnané-

ho jednotlivca.  

Sociálne zabezpečenie počas nezamestnanosti má za cieľ aspoň čiastočne eliminovať výrazný 

pokles životnej úrovne po strate zamestnania, a to prostredníctvom poskytovania dávok. Ťa-

žiskom sociálneho zabezpečenia nezamestnaných osôb bude systém sociálneho poistenia a 

jeho podsystém poistenie v nezamestnanosti. Sociálna ochrana v rámci poistného systému je 

však obmedzená len pre určitú skupinu osôb (poistencov) a obmedzená na určité časové ob-

dobie. Ostatné nezamestnané osoby sa musia viac menej vyrovnať s nepriaznivou sociálnou 

situáciou sami, resp. za pomoci svojej rodiny, resp. v tom najhoršom prípade požiadať o dáv-

ku zo systému sociálnej pomoci. 

 Jednou zo skupín obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené nezamestnanosťou, sú mladí 

ľudia. Predovšetkým máme na mysli osoby po skončení sústavnej prípravy na povolanie štú-

diom (prvá skupina analyzovaná v príspevku), ďalej osoby, ktoré nemali počas doterajšej pra-

covnej kariéry žiadne dlhšie pravidelné zamestnanie, resp. mali len prvé zamestnanie kratšie 

ako dva roky (druhá skupina analyzovaná v príspevku). Okrem toho sú veľmi zraniteľné aj 

viaceré osoby v postavení mladých rodičov po skončení starostlivosti o dieťa (tretia skupina 

analyzovaná v príspevku). Na tieto vybrané skupiny by sme sa chceli  zamerať v troch nasle-

dujúcich častiach tohto príspevku. 
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2 NÁROK NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI POČAS TRVANIA 

SÚSTAVNEJ PRÍPRAVY NA POVOLANIE A PO SKONČENÍ SÚSTAVNEJ 

PRÍPRAVY NA POVOLANIE 

2.1 Nárok na dávku v nezamestnanosti počas trvania sústavnej prípravy na povolanie 

 Pojem sústavnej prípravy na povolanie je vymedzený obsahovo inak na účely zákona 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon o sociálnom poistení)3, inak na účely 

zákona č. 600/2003 Z. z. prídavku na dieťa4 a inak na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o službách zamest-

nanosti). 

 Základnými podmienkami nároku na dávku v nezamestnanosti sú pritom zaradenie do 

evidencie uchádzačov o zamestnanie a získanie potrebného poistného obdobia. Podmienky 

pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie stanovuje zákon o službách zamestna-

nosti. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie nie je automaticky zaradený každý občan, kto-

rý podá žiadosť o zaradenie, niektoré právne významné skutočnosti  totiž bránia úspešnému 

zaradeniu. Jednou z takýchto právnych skutočností je  sústavná príprava na povolanie na úče-

ly zákona o službách zamestnanosti.5 Nárok na dávku v nezamestnanosti nemôže za žiadnych 

okolností vzniknúť osobe, ktorá sa sústavne pripravuje na povolanie: ide predovšetkým o 

osobu študujúcu na strednej škole alebo na vysokej škole až do získania vysokoškolského 

vzdelania tretieho stupňa. 

 Sústavná príprava na povolanie sa končí žiakovi strednej školy spôsobom ustanove-

ným v školskom zákone najmä záverečnou skúškou, maturitnou skúškou, záverečnou pomatu-

ritnou skúškou, absolventskou skúškou (skončenie štúdia na strednej škole riadnym spôso-

bom).6 Podľa školského zákona však žiakom prestáva byť aj žiak, ktorý zanechá štúdium, 

ktorému nebolo povolené opakovať ročník alebo záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záve-

rečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, alebo ktorý je zo štúdia vylúčený. V 

prípade, že žiakovi bolo štúdium prerušené, prestáva byť žiakom po dobu prerušenia štúdia.7  

                                                 

 

 
3 Pozri § 10 zákona o sociálnom poistení. 
4 Pozri § 4 zákona č. 600/2003 Z. z. prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociál-

nom poistení. 
5 Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa okrem iného nezaradí aj osoba, ktorá sa sústavne sa pripravuje 

na povolanie. Pozri § 34 ods. 14 písm. b) zákona o službách zamestnanosti. 
6 Pozri § 72 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
7 Pozri § 92 školského zákona. 
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 Sústavná príprava na povolanie u študenta vysokej školy je podrobnejšie upravená v 

zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vy-

sokoškolský zákon). Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia alebo odo dňa 

prerušenia štúdia. Dňom skončenia štúdia riadnym spôsobom je deň, keď je splnená posledná 

z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Okrem 

riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí aj zanechaním štúdia, neskončením štúdia v ur-

čenom termíne, vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijné-

ho programu a zo študijného poriadku vysokej školy, ďalej vylúčením zo štúdia za discipli-

nárny priestupok, alebo zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku vysokej 

školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu.8  

 Nárok na dávku v nezamestnanosti nemôže vzniknúť ani v období, keď jedinec síce 

priamo neštuduje, avšak toto obdobie sa považuje tiež za sústavnú prípravu na povolanie.9   

2.2 Nárok na dávku v nezamestnanosti po skončení sústavnej prípravy na povolanie 

 Po skončení sústavnej prípravy na povolanie, či už je to po skončení štúdia na strednej 

škole alebo po skončení štúdia na vysokej škole, absolvent školy nemá mnohokrát hneď za-

mestnanie, resp. zatiaľ nevykonáva inú zárobkovú činnosť. Počas štúdia ho často materiálne 

podporovala jeho najbližšia rodina. Po skončení štúdia od neho jeho najbližšie okolie očaká-

va, že si zabezpečí príjem sám. Táto osoba sa zaeviduje ako uchádzač o zamestnanie na prí-

slušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na dávku v nezamestnanosti môže ta-

kejto osobe vzniknúť len za splnenia podmienky, že v posledných štyroch rokoch pred zara-

dením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola poistená v nezamestnanosti najmenej dva 

roky. Pre zjednodušenie si uveďme nasledovné reprezentatívne prípady. 

                                                 

 

 
8 K skončeniu štúdia na vysokej škole pozri § 69 ods. 2 vysokoškolského zákona odkazujúci na § 65 a § 66 vyso-

koškolského zákona. 
9 Ide predovšetkým tzv. medziobdobia:  

1. od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, 
v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole, 
2. od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, 
ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo 
získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo 
3. od získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, 
ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo 
získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
Okrem toho sú za sústavnú prípravu na povolanie považované aj niektoré ďalšie obdobia, bezprostredne nadvä-
zujúce na skončenie štúdia a tiež obdobie štúdia alebo výučby, ktoré je svojím rozsahom a úrovňou pod-
ľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na 
školách. 



 126 

 1. V prvom prípade počas štúdia osoba nevykonávala zárobkovú činnosť zamestnanca, 

z ktorej by bola poistená v nezamestnanosti (teda nevykonávala zárobkovú činnosť v pracov-

nom pomere alebo obdobnom pomere, ani nevykonávala zárobkovú činnosť na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s pravidelným odmeňovaním, resp. ani 

inú zárobkovú činnosť zamestnanca s pravidelným odmeňovaním)10. Táto osoba nemá nárok 

na dávku v nezamestnanosti pre nesplnenie podmienky získania potrebného obdobia poistenia 

v nezamestnanosti. 

 2. V druhom prípade počas štúdia osoba vykonávala zárobkovú činnosť zamestnanca, 

z ktorej bola poistená v nezamestnanosti (najčastejšie pôjde o výkon zárobkovej činnosti v 

pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, alebo o výkon práce v právnom vzťahu založe-

nom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s pravidelným 

odmeňovaním). Typickými zamestnancami, ktorí sú povinne nemocensky poistení, sú fyzické 

osoby v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere, fyzické osoby 

v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, 

pokiaľ sú pravidelne odmeňovaní mesačnou mzdou alebo inou odmenou za vykonanú prácu. 

V súvislosti so študentmi je potrebné zdôrazniť, že pracovnoprávny vzťah založený na zákla-

de dohody o brigádnickej práci študentov nezakladá poistenie v nezamestnanosti. Z uvedené-

ho vyplýva, že počas trvania tohto právneho vzťahu, v ktorom najčastejšie študenti vykonáva-

jú prácu, nezískavajú zároveň obdobie poistenia v nezamestnanosti. 

V prípade, že sa táto osoba po skončení štúdia chce zaevidovať ako uchádzač o za-

mestnanie, musí byť splnená podmienka, že už aktuálne nevykonáva činnosť zamestnanca. 

Výnimočne môže uchádzač o zamestnanie vykonávať činnosť v pracovnoprávnom vzťahu 

založenom na základe dohody, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhr-

ne 40 dní v kalendárnom roku, a zároveň ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu ži-

                                                 

 

 
10 Povinné poistenie v nezamestnanosti sa vzťahuje na zamestnancov – osoby s príjmom podľa § 5 ods. 1 písm. 

a) až h) a m), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pozri k tomu 
§ 19 ods. 1 zákona o sociálnom poistení odkazujúci na § 14 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení 
v spojení s § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v spojení s § 3 ods. 1 a) zákona o sociálnom poistení. Podľa § 
19 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je povinne poistený v nezamestnanosti zamestnanec, ktorý je povinne 
nemocensky poistený. Podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení je povinne nemocensky poistený 
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Povinne nemocensky poistený zamestnanec je 
fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zdaňovaný podľa § 5 ods. 
1 písm. a) až h) a m), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
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votného minima, a zároveň ak nejde o zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zarade-

ním do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol v pracovnom resp. obdobnom pomere.11  

Ak je absolvent školy úspešne zaevidovaný ako uchádzač o zamestnanie, nárok na 

dávku v nezamestnanosti mu môže vzniknúť za podmienky, že v posledných štyroch rokoch 

pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti naj-

menej dva roky. Uvedená situácia môže v praxi nastať napríklad, ak absolvent školy pracoval 

popri štúdiu v pracovnom pomere alebo na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o 

pracovnej činnosti s pravidelným odmeňovaním, avšak po skončení štúdia už nemá záujem 

vykonávať doterajšiu prácu. Prípadne absolvent školy ukončil svoju doterajšiu prácu vykoná-

vanú popri štúdiu v určitom časovom horizonte pred skončením štúdia (napr. z dôvodu potre-

by dostatku času na úspešné zavŕšenie štúdia alebo z iných dôvodov). Prípadne absolvent ško-

ly mal štúdium prerušené, a práve v  čase prerušenia štúdia vykonával zárobkovú činnosť za-

mestnanca povinne poisteného v nezamestnanosti. V praxi samozrejme môžu nastať aj iné 

situácie, snažili sme sa tu poukázať iba na niektoré typické príklady. Na nárok na dávku v 

nezamestnanosti bude samozrejme rozhodujúce, či absolvent školy bol poistený v nezamest-

nanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

najmenej dva roky. 

 3. V treťom prípade počas štúdia osoba nevykonávala zárobkovú činnosť zamestnan-

ca, z ktorej by bola poistená v nezamestnanosti, resp. nevykonávala zárobkovú činnosť za-

mestnanca, z ktorej by bola poistená v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred 

zaradením najmenej dva roky, avšak získala aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamest-

nanosti a úhrnne s týmto obdobím získa potrebné poistné obdobie. Podotýkame, že dobrovoľ-

ne poistená osoba v nezamestnanosti, môže byť len fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľ-

ne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená (odhliadnuc od prípadu vzniku 

dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti u samostatne zárobkovo činnej osoby).12 To zna-

mená, že osoba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti musí platiť poistné zároveň aj 

na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do 

rezervného fondu solidarity, a to najmenej v sume poistnej sadzby z vymeriavacieho základu 

                                                 

 

 
11 Všetky statusové podmienky pre možnosť nadobudnúť postavenie uchádzača o zamestnanie (najmä negatívne 

formulované podmienky v podobe zákazu výkonu určitých činností) vymedzuje § 6 zákona o službách zamestna-
nosti. Okrem už uvedených podmienok je to ešte najmä neprevádzkovanie / nevykonávanie samostatnej zárob-
kovej činnosti, resp. nevykonávanie zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine. 
12 Pozri § 19 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. 
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50 % priemernej mzdy spred dvoch rokov.13 Z uvedeného vyplýva, že osoba dobrovoľne po-

istená osoba v nezamestnanosti musí platiť: 

a) na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu, 

b) na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, (ak nie je sporiteľ starobného dô-

chodkového sporenia) alebo alternatívne 13,50 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľ 

starobného dôchodkového sporenia - tzv. II. pilier) a na povinné príspevky na starobné dô-

chodkové sporenie 4,50 % z vymeriavacieho základu, 

c) na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu, 

d) do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu, 

e) na poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu. 

 V roku 2018 osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti musela platiť najmenej 

poistné úhrnne so sadzbou 35,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu v sume 456 eur, 

čo predstavovalo minimálne mesačné poistné v sume 160,28 eur. V roku 2019 osoba dobro-

voľne poistená v nezamestnanosti platí poistné úhrnne najmenej so sadzbou 35,15 % z mini-

málneho vymeriavacieho základu v sume 477 eur, čo predstavuje minimálne mesačné poistné 

v sume 167,66 eur. V prípade platenia poistného na dobrovoľné poistenie počas celých dvoch 

rokov,14 by úhrnná suma dávky v nezamestnanosti poskytovanej v maximálnom rozsahu pod-

porného obdobia šiestich mesiacov, bola výrazne nižšia ako suma odvedeného poistného.15  

  

3 NÁROK NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI U MLADÝCH ĽUDÍ PO 

SKONČENÍ ZAMESTNANIA  TRVAJÚCOM MENEJ AKO DVA ROKY 

 V prípade mladých ľudí sa veľmi často stáva, že mladý človek aj získa určitú prácu, 

avšak túto prácu si dlho neudrží a ocitne sa opäť v radoch nezamestnaných uchádzačov o za-

mestnanie. Nárok na dávku v nezamestnanosti u tejto osoby bude opätovne závisieť od splne-

nia základnej poistnej podmienky získania najmenej dvoch rokov obdobia poistenia v neza-

mestnanosti v rámci posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o 

                                                 

 

 
13 Pozri § 138 ods. 5 zákona o sociálnom poistení v spojení s § 11 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. 
14 Práve poistenie v nezamestnanosti v rozsahu dvoch rokov je nevyhnutnou podmienkou nároku na dávku 

v nezamestnanosti. 
15 Odhliadnuc od skutočnosti, že poistenec z platenia poistného získava aj poistné obdobia na prípadné nemo-

censké dávky a budúci dôchodok. 
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zamestnanie. V prípade, že uchádzač stratí, resp. sa mu skončí prvé zamestnanie, ktoré netrva-

lo aspoň dva roky, nárok na dávku v nezamestnanosti mu nevznikne. 

 Za určitých okolností môže byť pre túto osobu výhodné získať chýbajúce obdobie na 

nárok na dávku v nezamestnanosti aj prostredníctvom dobrovoľného poistenia v nezamestna-

nosti. Ide najmä o situácie, keď poistencovi chýba len krátke poistné obdobie na splnenie 

podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti. Napríklad ak bol poistenec zamestnaný 22 

mesiacov v pracovnom pomere, na splnenie podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti 

mu chýbajú len 2 mesiace poistenia v nezamestnanosti, a preto sa poistenec rozhodne byť 

dobrovoľne poistený v nezamestnanosti práve chýbajúce dva mesiace. Pre získanie dobrovoľ-

ného poistenia v nezamestnanosti platí to, čo sme uviedli už v predchádzajúcej stati. Je však 

potrebné si uvedomiť nasledovné aspekty: 

 1. Časový okamih zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie – splnenie poist-

nej podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa posudzuje ku dňu zaradenia do eviden-

cie uchádzačov o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie môže byť aj počas vedenia v eviden-

cii uchádzačov o zamestnanie zároveň dobrovoľne poistený v nezamestnanosti. Ak by počas 

vedenia v evidencii získal aj na základe dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti potrebné 

poistné obdobie dvoch rokov poistenia v nezamestnanosti, na nové posudzovanie splnenia 

podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti by musel byť opätovne nanovo zaradený do 

evidencie.  

 Nové zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predpokladá predchádzajúce 

vyradenie z evidencie. V tejto súvislosti poukazujeme nato, že príslušný úrad práce, sociál-

nych vecí a rodiny vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak 

o to uchádzač požiada (vyradí dňom požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o za-

mestnanie). V týchto prípadoch vyradenia z evidencie tento úrad znovu zaradí občana do evi-

dencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho predchá-

dzajúceho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.16 Negatívnym sprievodným ja-

vom uvedenej situácie je, že minimálne tri mesiace po vyradení z evidencie až do nového 

zaradenia do evidencie nemá táto osoba postavenie poistenca štátu na účely platenia poistného 

na verejné zdravotné poistenie. To znamená, že počas tohto obdobia má postavenie samoplati-

teľa (dobrovoľne nezamestnanej osoby) a musí platiť preddavok na poistné minimálne v sume 

                                                 

 

 
16 Pozri § 36 ods. 1 písm. n) zákona o službách zamestnanosti v spojení s § 36 ods. 3 zákona o službách za-

mestnanosti. 
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14 % z polovice priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2018 musela táto osoba platiť 

minimálny preddavok na zdravotné poistenie v sume 63,84 eur, resp. polovicu v sume 31,92 

eur, ak išlo o osobu so zdravotným postihnutím. V roku 2019 musí táto osoba platiť minimál-

ny preddavok na zdravotné poistenie v sume 66,78 eur, resp. polovicu v sume 33,39 eur, ak je 

osobou so zdravotným postihnutím. 

 2. Plynutie času ku dňu nového zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V 

praxi sa môže stať, že poistenec získava nové obdobie poistenia v nezamestnanosti (napr. pro-

stredníctvom dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti), aby mohol splniť podmienku zís-

kania potrebného obdobia dvoch rokov poistenia v nezamestnanosti z posledných štyroch 

rokov, avšak v dôsledku plynutia času zároveň stráca časť predchádzajúceho získaného obdo-

bia poistenia v nezamestnanosti. 

 Príklad: poistenec bol poistený v nezamestnanosti celý kalendárny rok 2015 (od 1. 

januára 2015 do 31. decembra 2015), v období od 1. januára 2016 do 31. januára 2018 nemá 

poistné obdobie,  od 1. februára 2018 do 31. decembra 2018 je poistený v nezamestnanosti. 

Dňa 31. decembra 2018 mu skončí pracovný pomer.  

a) Ak by bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie ku dňu 1. januáru 2019, nezís-

kal by nárok na dávku v nezamestnanosti, pretože v posledných štyroch rokoch pred zarade-

ním (1.1.2015 až 31.12.2018) má len 23 mesiacov poistenia v nezamestnanosti – chýba mu 

jeden mesiac poistenia v nezamestnanosti). 

b)  Ak by bol tento poistenec od 1. januára 2019 dobrovoľne poistenou osobou v nezamestna-

nosti a platil riadne poistné napríklad práve jeden chýbajúci mesiac (od 1.1.2019 do 

31.1.2019). Následne by bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie ku dňu 1. feb-

ruára 2019 a požiadal o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti mu opä-

tovne nevznikne, pretože z posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie (tentoraz 

obdobie od 1.2.2015 až 31.1.2019) má znovu len 23 mesiacov. Obdobie poistenia od 1. januá-

ra 2015 do 31. januára 2015 už v tomto prípade nespadá do rozhodujúceho obdobia. 

 Pravdepodobnosť, že môže nastať uvedená  alebo obdobná situácia (plynutím času 

stráca poistenec získané poistné obdobia zo začiatku „4 ročného cyklu“) sa zvyšuje vtedy, ak 

by uchádzač bol zaradený do evidencie a následne na vlastnú žiadosť z evidencie vyradený, 

aby bol po uplynutí najmenej troch mesiacov do evidencie opätovne zaradený. Preto pre pois-

tenca, ktorý má záujem získať nárok na dávku v nezamestnanosti aj prostredníctvom dobro-

voľného poistenia v nezamestnanosti, je výhodnejšie, aby najprv získal celé potrebné poistné 
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obdobie poistenia v nezamestnanosti, a až následne bol zaradený do evidencie uchádzačov o 

zamestnanie. 

 Napríklad poistenec bol zamestnaný v pracovnom pomere (poistený v nezamestnanos-

ti) od 1. apríla 2015 do 30. júna 2016 (15 mesiacov). Tento poistenec nemá poistné obdobie v 

období od 1. júla 2016 do 31. marca 2018. Od 1. apríla 2018 do 31. októbra 2018 (6 mesia-

cov) je zamestnaný v pracovnom pomere. Ku dňu 1. novembra 2018 by tomuto poistencovi 

nárok na dávku v nezamestnanosti nevznikol, pretože v posledných štyroch rokoch dozadu 

má len 21 mesiacov poistenia v nezamestnanosti – chýbajú mu tri mesiace poistenia v neza-

mestnanosti. Od 1. novembra 2018 sa stane dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti 

a platí  riadne poistné napríklad práve chýbajúce tri mesiace (od 1.11.2018 do 31.1.2019). V 

roku 2018 osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti platí poistné úhrnne so sadzbou 

35,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu v sume 456 eur, čo predstavuje minimálne 

mesačné poistné v sume 160,28 eur. V roku 2019 osoba dobrovoľne poistená v nezamestna-

nosti platí poistné úhrnne najmenej so sadzbou 35,15 % z minimálneho vymeriavacieho zá-

kladu v sume 477 eur, čo predstavuje minimálne mesačné poistné v sume 167,66 eur. 

 a) Ak bol poistenec zaradený do evidencie až od 1. februára 2019, k 1. februáru 2019 

spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, pretože v rozhodujúcom období od 

1.2.2015 do 31.1.2019 má práve 24 mesiacov obdobia poistenia v nezamestnanosti. Nevýho-

dou je, že počas obdobia dobrovoľného poistenia bez vedenia v evidencii musel poistenec 

platiť okrem poistného na sociálne poistenie aj minimálny mesačný preddavok na zdravotné 

poistenie v sume 63,84 eur (r. 2018), resp. v sume 66,78 eur (r. 2019). 

 b) Ak bol poistenec zaradený do evidencie už od 1. novembra 2018 a zároveň si platil 

poistné na dobrovoľné poistenie, nemusel platiť preddavok na zdravotné poistenie, pretože na 

účely zdravotného poistenia bol považovaný za poistenca štátu. K 1. februáru 2019 by síce už 

mal v posledných štyroch rokoch práve dva roky obdobia poistenia v nezamestnanosti, avšak 

podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa skúmajú len ku dňu zaradenia do eviden-

cie. Ak by tento poistenec požiadal následne o vyradenie z evidencie na vlastnú žiadosť, opä-

tovne by mohol byť do evidencie zaradený až o tri mesiace, teda až od 1. mája 2019. Pri po-

sudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti  ku dňu 1. mája 2019 by bolo rozhodujúce ob-

dobie tentoraz iné obdobie (obdobie od 1. mája 2015 do 30. apríla 2019). V tomto rozhodujú-

com období by tento poistenec získal len 23 mesiacov a nárok na dávku v nezamestnanosti by 

mu nevznikol. 
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4 NÁROK NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI U MLADÝCH ĽUDÍ PO 

SKONČENÍ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA DO TROCH ROKOV 

 Po skončení starostlivosti o dieťa do troch rokov sa veľmi často stáva, že mladý člo-

vek, ktorý sa doteraz staral o dieťa, sa už nevráti do zamestnania, ktoré vykonával pred zača-

tím tejto starostlivosti. V mnohých prípadoch je to aj preto, že tento mladý človek bol za-

mestnaný v pracovnom pomere na určitú dobu, ktorá mu uplynula v priebehu starostlivosti o 

dieťa.  

 Obdobie poistenia v nezamestnanosti býva v praxi najčastejšie získané z titulu povin-

ného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca. Za obdobie poistenia v nezamestnanosti za-

mestnanca sa považujú aj  obdobia, v ktorých má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť po-

istné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 zákona o sociálnom poistení: ide o obdobie 

poskytovania materského, obdobie ošetrovania v rozsahu najdlhšie prvých desať dní ošetro-

vania, obdobie uznania za dočasne práceneschopného, obdobie výplaty rehabilitačného / rek-

valifikačného, obdobie ospravedlnenej neprítomnosť v práci z dôvodu účasti na štrajku. 

Okrem toho je možné získať obdobie poistenia v nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľ-

ného poistenia v nezamestnanosti, ktorého získanie je však v zásade podmienené súčasnou 

existenciou dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia 

(s výnimkou prípadov, ak chce mať dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti poistenec so 

statusom povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej 

osoby).17 Za obdobie poistenia v nezamestnanosti osoby dobrovoľne poistenej sa považuje aj  

obdobia, v ktorých má vylúčenú povinnosť platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti z 

titulu poskytovania nemocenského. 

 Okrem týchto období povinného poistenia v nezamestnanosti a dobrovoľného poiste-

nia v nezamestnanosti sa do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v neza-

mestnanosti započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamest-

nanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce.18 Ide o tzv. náhradnú 

dobu na účely poistenia v nezamestnanosti, pretože rodičovská dovolenka zamestnanca sa 

považuje za obdobie rovnocenné poisteniu v nezamestnanosti, a to aj keď sa v tomto období 

                                                 

 

 
17 Pozri § 19 ods. 2 zákona o sociálnom poistení upravujúci inštitút dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. 
18 Pozri § 104a zákona o sociálnom poistení. 
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žiadne poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí. Napríklad matke starajúcej sa o dieťa 

po pôrode do troch rokov veku, ktorá je najprv na materskej dovolenke a poberá materské, a 

následne na rodičovskej dovolenke, sa toto obdobie považuje za obdobie poistenia v neza-

mestnanosti podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení (obdobie poskytovania 

materského) a podľa § 104a zákona o sociálnom poistení (obdobie rodičovskej dovolenky). 

Rovnako matke starajúcej sa o dieťa po pôrode do troch rokov veku, ktorá je najprv na mater-

skej dovolenke, to aj bez nároku na materské, a následne na rodičovskej dovolenke, sa toto 

obdobie považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti podľa § 104a zákona o sociálnom 

poistení.19 Materská a rodičovská dovolenka je upravená v ustanoveniach § 166, § 168 ods. 5 

a § 169 Zákonníka práce a tieto obdobia môžu trvať minimálne až do dňa, v ktorom dieťa 

dovŕši tri roky veku. Na rozdiel od toho, napríklad matka starajúca sa o dieťa po pôrode do 

troch rokov veku, ktorá nebola nikdy zamestnaná (t. j. nemala poistenie v nezamestnanosti), 

za toto obdobie starostlivosti nezíska poistnú dobu na dávku v nezamestnanosti. Ak bude táto 

matka neskôr, po skončení starostlivosti o dieťa, zaradená do evidencie uchádzačov o zamest-

nanie, nevznikne jej nárok na dávku v nezamestnanosti. Účelom poistenia v nezamestnanosti 

je kompenzovať stratu príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a zabezpe-

čiť príjem pri nezamestnanosti.20 Javí sa správne, že nárok na dávku v nezamestnanosti, ktorá 

má kompenzovať stratu predchádzajúceho príjmu zo zárobkovej činnosti, môže vzniknúť len 

poistencom, ktorí nejaký ten predchádzajúci príjem mali. Takisto princíp zásluhovosti upred-

nostňuje priznávať dávku sociálneho poistenia len na základe predchádzajúcej príspevkovej 

povinnosti (výkon – proti výkon, platenie príspevkov, resp. poistného – výplata dávok).21   

 Z uvedenej súčasnej právnej úpravy hodnotenia náhradných dôb na nárok na dávku v 

nezamestnanosti vyplýva, že nie je priaznivá pre poistencov, ktorí sa starajú o dieťa do troch 

                                                 

 

 
19 Ustanovenie § 104a zákona o sociálnom poistení hovorí len o období prerušenia povinného poistenia 

v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, rovnako § 26 ods. 1 písm. e) zákona 
o sociálnom poistení spája prerušenie povinného poistenia v nezamestnanosti len s čerpaním rodičovskej dovo-
lenky. Ak poistenec poberá počas trvania poistenia v nezamestnanosti materské, trvá mu povinné poistenie 
v nezamestnanosti, avšak má vylúčenú povinnosť platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 
ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení. Zákonodarca v zákone o sociálnom poistení akoby pozabudol nato, 
že existujú aj poistenci, ktorí sú na materskej dovolenke, existuje u nich povinné poistenie v nezamestnanosti 
zamestnanca a nepoberajú materské (nezískali potrebné poistné obdobie na nárok na materské). Podľa nášho 
názoru títo poistenci majú v sociálnom poistení na účely započítania poistného obdobia na dávku 
v nezamestnanosti postavenie poistenca s prerušeným povinným poistením v nezamestnanosti z dôvodu čerpa-
nia rodičovskej dovolenky (§ 104a zákona o sociálnom poistení). Taká by mala byť aj aplikačná prax Sociálnej 
poisťovne. 
20 Uvedený účel poistenia v nezamestnanosti vyplýva z § 2 písm. e) zákona o sociálnom poistení. 

21 Fyzické osoby v stave sociálnej núdze, ktorým nevznikne nárok na dávku v systéme sociálneho poistenia, 

môžu mať nárok na dávku v iných systémoch sociálneho zabezpečenia (najmä v systéme sociálnej pomoci). 
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rokov, avšak nie sú v pracovnom pomere, aj keď pred  nástupom starostlivosti o dieťa v pra-

covnom pomere ešte boli. Zdôrazňujeme, že pracovný pomer zakladá poistenie v nezamest-

nanosti. Samotná riadna starostlivosť o dieťa do troch rokov veku sa totiž nepovažuje za ob-

dobie poistenia v nezamestnanosti ani za rovnocenné obdobie (náhradnú dobu). V prípade 

týchto poistencov by bolo odôvodnené kompenzovať stratu predchádzajúceho príjmu dávkou 

v nezamestnanosti. Títo poistenci pred nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú 

dovolenku totiž prispievali do systému poistenia v nezamestnanosti. Pre hodnotenie obdobia 

poberania materského ako náhradnej doby na nárok na dávku v nezamestnanosti je v súčas-

nosti rozhodujúce, aby sa toto obdobie získalo počas existencie trvania poistenia v nezamest-

nanosti (počas trvania pracovnoprávneho vzťahu). Po zániku poistenia v nezamestnanosti sa 

toto obdobie nehodnotí. Pre hodnotenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku ako náhrad-

nej doby na nárok na dávku v nezamestnanosti je rovnako rozhodujúce, aby sa toto obdobie 

získalo počas existencie trvania pracovného pomeru (obdobie rodičovskej dovolenky). Po 

zániku poistenia v nezamestnanosti sa toto obdobie nehodnotí. Po skončení pracovného po-

meru vlastne už ani nemôžeme hovoriť o období rodičovskej dovolenky, lebo toto obdobie sa 

končí ku dňu skončenia pracovného pomeru (bez ohľadu nato, či poistenec poberá ďalej rodi-

čovský príspevok). Uvedené závery môžeme demonštrovať porovnaním nasledovných dvoch 

situácií. 

 Situácia 1 

Osoba A je zamestnaná v pracovnom pomere na dobu určitú uzavretom na tri roky. Po dva a 

pol roku trvania pracovného pomeru nastúpi na materskú dovolenku. Po šiestich mesiacoch 

trvania materskej dovolenky (teda počas trvania materskej dovolenky) jej skončí pracovný 

pomer uplynutím dohodnutej doby. Zamestnávateľ s ňou nepredĺži pracovný pomer (pozn. čo 

je v takýchto situáciách v prípadoch zamestnankýň na materskej dovolenke obvyklé). Osoba 

A sa celodenne stará o dieťa až do troch rokov veku dieťaťa. Po zániku výplaty materského 

osoba A poberá ďalej rodičovský príspevok. Po dovŕšení troch rokov dieťaťa a zániku nároku 

na rodičovský príspevok sa eviduje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestna-

ný uchádzač o zamestnanie. Nárok na dávku v nezamestnanosti tejto osobe však nevznikne, 

pretože v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie má iba 18 mesiacov obdo-

bia poistenia v nezamestnanosti: 

- 1 rok = 12 mesiacov pracovného pomeru – poistné obdobie, 

- 6 mesiacov materskej dovolenky počas trvania pracovného pomeru – poistné obdobie, 
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-2,5 roka starostlivosti o dieťa do troch rokov veku – nie je poistné obdobie. 

 Situácia 2 

Osoba B je v pracovnom pomere na dobu neurčitú. Po dva a pol roku trvania pracovného po-

meru nastúpi na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku. Osoba B sa tiež celodenne 

stará o dieťa až do troch rokov veku dieťaťa, po zániku výplaty materského poberá rodičov-

ský príspevok. Po skončení rodičovskej dovolenky sa so svojím zamestnávateľom dohodne na 

skončení pracovného pomeru dohodou. Následne sa eviduje na úrade práce, sociálnych vecí a 

rodiny ako nezamestnaný uchádzač o zamestnanie. Nárok na dávku v nezamestnanosti jej 

vznikne, pretože v posledných štyroch rokoch má 4 roky obdobia: 

- 1 rok pracovného pomeru – poistné obdobie, 

- 34 týždňov materskej dovolenky a následne obdobie rodičovskej dovolenky počas trvania 

pracovného pomeru až do troch rokov dieťaťa (spolu tri roky)  – poistné obdobie. 

 Rozdiel medzi osobou A a osobou B uvedenými v príklade: Pre hodnotenie starostli-

vosti o dieťa do troch rokov ako náhradnej doby na nárok na dávku v nezamestnanosti nie je 

podstatné, že v obidvoch situáciách poistenkyňa ani jej zamestnávateľ neplatí počas obdobia 

tejto starostlivosti poistné na poistenie v nezamestnanosti. Podstatné je, či tieto obdobia boli 

získané za existencie (počas trvania) poistenia v nezamestnanosti, t. j. počas trvania pracov-

ného pomeru. 

 Z uvedeného vyplýva, že osoby (najmä matky), ktorým uplynie doba pracovného po-

meru na dobu určitú počas tehotenstva, počas materskej dovolenky resp. počas rodičovskej 

dovolenky nie sú v súčasnosti dostatočne chránené pred následkami nezamestnanosti dávkou 

v nezamestnanosti. Dĺžka podporného obdobia dávky v nezamestnanosti pritom môže trvať až 

šesť mesiacov.  

 Na okraj je potrebné uviesť, že sociálna ochrana poistencov, ktorým skončil pracovný 

pomer na dobu určitú počas tehotenstva, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, sa ne-

zvýšila ani novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. januára 2018.  Od 1. januára 

2018 sa totiž predĺžilo rozhodné obdobie, počas ktorého sa hodnotia všetky získané obdobia 

poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti, a to z rozhodného obdobia 

posledných troch rokov na rozhodné obdobie posledných štyroch rokov. Táto zmena sa však 

nedotkla poistencov, ktorí získali obdobie poistenia v nezamestnanosti z pracovného pomeru 

na určitú dobu, prípadne z obdobia dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, pretože u 

týchto poistencov sa aj pred 1. januárom 2018 skúmalo splnenie podmienky potrebného ob-
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dobia poistenia v nezamestnanosti v rozsahu dvoch rokov z posledných štyroch rokov pred 

zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.22  

 

5 ZÁVER 

 Príspevok analyzoval tri skupiny mladých ľudí, ktorí môžu byť ohrození nezamestna-

nosťou. 

 Prvou ohrozenou skupinou sú absolventi škôl. Študent počas štúdia na strednej škole a 

na vysokej škole až do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa nemôže byť zara-

dený do evidencie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Táto právna úprava má svoje 

opodstatnenie, pretože primárnym cieľom pre osoby v postavení študentov by malo byť štu-

dovať a nie vykonávať zárobkovú činnosť. Po skončení štúdia sa však situácia mení. Bo-

hužiaľ, absolventi škôl tvoria početnú časť uchádzačov o zamestnanie a ich sociálna ochrana 

počas nezamestnanosti vo väčšine prípadov nie je žiadna. Na nárok na dávku v nezamestna-

nosti je rozhodujúce, či absolvent školy bol poistený v nezamestnanosti v posledných štyroch 

rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie najmenej dva roky. Väčšina 

absolventov škôl túto podmienku nespĺňa, preto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Kým si nenájdu prvé pravidelné zamestnanie, sú odkázaní na pomoc od svojej rodiny, resp. v 

tom najhoršom prípade požiadať o dávku zo systému sociálnej pomoci. Takýto právny stav 

môže vychádzať z presvedčenia, že takmer žiadna finančná podpora z verejného sektora v 

prípade nezamestnanosti absolventov škôl, bude motivovať týchto mladých ľudí nájsť si  čo 

najrýchlejšie prvú pravidelnú prácu. Dalo by sa poukázať aj na skutočnosť, že sociálne posta-

venie absolventov škôl z hľadiska ich doterajších príjmov sa veľmi nezmení, ak budú naďalej 

                                                 

 

 
22 Zmena na základe zákona č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmena uvedená v článku 1 
bod 41. Podľa dôvodovej správy k tejto novele zákona o sociálnom poistení bolo cieľom navrhovanej právnej 
úpravy zjednotiť podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti pre všetkých poistencov. Zároveň bolo cieľom 
umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti väčšiemu počtu poistencov, ktorí platili poistné na poistenie 
v nezamestnanosti (najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie), čím sa väčšine poistencov predĺžilo rozhodujúce obdobie, v ktorom sa zisťuje potrebná minimál-
na dĺžka obdobia poistenia v nezamestnanosti z troch rokov na štyri roky. Podmienky sa nezmenili pre poisten-
cov, ktorí získali obdobie poistenia v nezamestnanosti na základe pracovného pomeru uzavretého na určitú dobu, 
prípadne získali  obdobia dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Podľa právnej úpravy do 31. decembra 
2017 platilo, že poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu 
bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, mal nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 
štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti z výkonu 
činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti 
najmenej dva roky, ak zároveň nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca 
(pozri § 104 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2017). 
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odkázaní na pokračovanie pomoci od svojej rodiny. Nárok na dávku v nezamestnanosti 

vznikne len tej skupine absolventov, ktorí počas štúdia najmenej dva roky pracovali v pracov-

nom pomere, resp. v pracovnoprávnom vzťahu založenom na základe inej dohody ako doho-

dy o brigádnickej práci študentov, a zároveň museli byť v týchto vzťahoch odmeňovaní na 

pravidelnej mesačnej báze. Je potrebné spomenúť ešte možnosť získať nárok na dávku v ne-

zamestnanosti na základe získania dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, resp. získania 

kombinácie období povinného a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Poukazujeme 

však nato, že v roku 2019 je výška minimálneho poistného v sume 167,66 eur mesačne, pre-

tože zahŕňa zároveň poistné na ďalšie druhy poistenia v jednom povinnom balíku. V prípade 

platenia poistného na dobrovoľné poistenie počas dvoch rokov by úhrnná suma dávky v ne-

zamestnanosti poskytovanej maximálne šesť mesiacov bola výrazne nižšia ako suma odvede-

ného poistného. 

 Druhou ohrozenou skupinou sú mladí ľudia po skončení zamestnania  trvajúcom me-

nej ako dva roky. Nárok na dávku v nezamestnanosti bude opätovne závisieť od splnenia zá-

kladnej poistnej podmienky získania najmenej dvoch rokov obdobia poistenia v nezamestna-

nosti v rámci posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamest-

nanie. V prípade, že uchádzač stratí, resp. sa mu skončí prvé zamestnanie, ktoré netrvalo as-

poň dva roky, nárok na dávku v nezamestnanosti mu nevznikne. Za určitých okolností môže 

byť pre túto osobu výhodné získať chýbajúce obdobie na nárok na dávku v nezamestnanosti aj 

prostredníctvom dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Ide najmä o situácie, keď pois-

tencovi chýba len krátke poistné obdobie na splnenie podmienok nároku na dávku v neza-

mestnanosti. V týchto situáciách je však potrebné mať na zreteli časový okamih zaradenia do 

evidencie uchádzačov o zamestnanie – splnenie poistnej podmienky nároku na dávku v neza-

mestnanosti sa posudzuje ku dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nové 

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predpokladá predchádzajúce vyradenie z 

evidencie. V tejto súvislosti poukazujeme nato, že v prípade vyradenia z evidencie na vlastnú 

žiadosť uchádzača, môže byť táto osoba znovu zaradená do evidencie uchádzačov o zamest-

nanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho predchádzajúceho vyradenia z eviden-

cie uchádzačov o zamestnanie. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je samotné plynutie času ku 

dňu nového zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie – v praxi sa môže stať, že pois-

tenec získava nové obdobie poistenia v nezamestnanosti (napr. prostredníctvom dobrovoľné-

ho poistenia v nezamestnanosti), aby mohol splniť podmienku získania potrebného obdobia 

dvoch rokov poistenia v nezamestnanosti z posledných štyroch rokov, avšak v dôsledku ply-
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nutia času zároveň stráca časť predchádzajúceho získaného obdobia poistenia v nezamestna-

nosti. Preto pre poistenca, ktorý má záujem získať nárok na dávku v nezamestnanosti aj pro-

stredníctvom dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti je potrebné uvedomiť si časový as-

pekt zaradenia do evidencie a plynutie času. Vo väčšine prípadov je pre poistenca výhodnej-

šie, aby najprv získal celé potrebné poistné obdobie poistenia v nezamestnanosti, a až násled-

ne bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

 Treťou ohrozenou skupinou sú mladí rodičia po skončení starostlivosti o dieťa (predo-

všetkým ide o mladé matky). Vzhľadom na súčasnú právnu úpravu a naznačené súvislosti by 

sme za vhodnejšie považovali tak právny stav, že v prípade, ak poistenec bol v pracovnom 

pomere (teda bol poistený v nezamestnanosti) a pracovný pomer mu (jej) zanikne v priebehu: 

a) tehotenstva - ide najmä o prípady, ak je žena po skončení pracovného pomeru v tehotenstve 

následne nezamestnaná, potom poberá materské (nárok na materské vznikol v ochrannej leho-

te po skončení pracovného pomeru) a potom poberá rodičovský príspevok do  troch rokov 

dieťaťa), 

b) materskej dovolenky u ženy resp. rodičovskej dovolenky s poberaním materského u muža - 

ide o prípady, ak žene skončí pracovný pomer v období materskej dovolenky, ďalej poberá 

materské a potom rodičovský príspevok do troch rokov dieťaťa, resp. mužovi skončí pracov-

ný pomer v období rodičovskej dovolenky za poberania materského, ďalej poberá materské a 

potom rodičovský príspevok do troch rokov dieťaťa, 

c) rodičovskej dovolenky u ženy resp. rodičovskej dovolenky bez poberania materského u 

muža - ide o prípady, ak žene alebo mužovi skončí pracovný pomer v období rodičovskej 

dovolenky, poberajú ďalej rodičovský príspevok do troch rokov dieťaťa, 

hodnotiť aj obdobie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku nasledujúce po skončení pra-

covného pomeru ako obdobie poistenia v nezamestnanosti. 

 Týmto spôsobom by sme navrhovali toto obdobie hodnotiť ako obdobie poistenia v 

nezamestnanosti len v prípade, že poistné na poistenie v nezamestnanosti sa v pracovnom 

pomere platilo najmenej určitú kvalifikovanú dobu (napríklad obdobie jedného roka).23 Takto 

osobám, ktoré neboli zamestnané v pracovnom pomere aspoň jeden rok pred skončením pra-

covného pomeru v období tehotenstva, materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, 

                                                 

 

 
23 Kvalifikované obdobie 1 roka je návrh autora na diskusiu, ktorý by mohol byť modifikovaný na inak určené kvali-

fikované obdobie. 
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nárok na dávku v nezamestnanosti nevznikne. Nárok na dávku v nezamestnanosti by pri na-

črtnutom riešení nevznikol ani osobám, ktoré síce v pracovnom pomere boli zamestnané as-

poň jeden rok pred skončením pracovného pomeru v období tehotenstva, materskej dovolenky 

alebo rodičovskej dovolenky, ale neplatili poistné do systému poistenia v nezamestnanosti 

najmenej v rozsahu obdobia aspoň jedného roka. V dôsledku toho by pri načrtnutom riešení 

neuspeli osoby, ktoré nepracovali, resp. pracovali len prikrátku dobu  a po narodení dieťaťa a 

starostlivosti o dieťa v rozsahu troch rokov sa evidujú ako uchádzač o zamestnanie na úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o dávku v nezamestnanosti. 
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Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín v zmysle aktuálnych legislatív-
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Abstrakt: Autor sa v článku zameria na analýzu, podľa neho najvýznamejších zmien právnej 

úpravy dotýkajúcej sa zamestnávania príslušníkov tretích krajín v Slovenskej republike, za-

kovených v zákone č. 367/2018 Z.z. 

Abstract: The author will focus on the analysis of the most prominent changes in the legisla-

tion concerning the employment of third-country nationals in the Slovak Republic, enshrined 

in Act no. 367/2018 Z.z. 

Kľúčové slová: migrácia, sociálny dumping, cudzinec, služby zamestnanosti, agentúry do-

časného zamestnávania. 

Key words: migration, social dumping, alien, employment services, temporary employment 

agencies. 

1 Úvod 

Globalizácia spolu s obrovským nárastom ekonomickej migrácie ľudí do Európy, ako 

aj ekonomický rast v krajinách, ktoré na to neboli doteraz zvyknuté si v súčasnosti vyžadujú 

množstvo legislatívnych úprav, ktoré sa týkajú prístupu takýchto ľudí na pracovný trh európ-

skych krajín, keďže v krajinách s rýchlo rastúcou ekonomikou klesá nezamestnanosť, čo 

znamená, že čoraz väčšmi majú zamestnávatelia v týchto krajinách problém pokryť ponuku 

voľných pracovných miest miestnymi obyvateľmi a tak siahajú po voľnej pracovnej sile 

v krajinách, ktoré sú mimo európskeho hospodárskeho priestoru, najčastejšie sú to ukrajinskí 

a srbskí štátní príslušníci. V niektorých sektoroch slovenského hospodárstva panuje doslova 

akútny nedostatok pracovných síl ako napríklad automobilový priemysel po príchode 

a rozbehnutí výroby zatiaľ v poradí štvrtej automobilke na Slovensku. Nemenej kritická je 

situácia aj v oblasti IT techonológií, stavebníctve, poľnohospodárstve a pod. Pre ilustráciu je 

možné uviesť, že len v roku 2017 bolo každé 4 novovytvorené pracovné miesto na Slovensku 

obsadené cudzincom, pričom v roku 2016 to bolo iba 15%. Z uvedeného vyplýva, že bezoh-
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ľadu nato ako negatívne je migrácia, aj tá ekonomická, vnímaná v spoločnosti európskych 

krajín1, tak je nutné sa tomuto trendu prispôsobiť a to aj legislatívne. Žiadny štát si neželá tzv. 

neregulovanú migráciu, avšak aj v prípade regulovanej migrácie je potrebné pravidlá nastaviť 

tak, aby v praxi nevyvolávali viac otáznikov, ako by mohli priniesť odpovedí, a rovnako aby 

zbytočne nevytvárali zamestnávateľom prekážky v nevyhnutnom pokrytí ponuky na pracov-

nom trhu. 

Slovenská republika v tejto súvislosti  s účinnosťou od 1.1.2019 prijala viaceré zmeny 

v právnej úprave, ktorých cieľom je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci 

vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom 

zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily. Za týmto 

účelom zákonodarca pristúpil k novelizácii viacerých predpisov a to konkrétne zákona č. 

5/2004 Z. z. o služách zamestnanosti v znení neskorších predpiosv (ďalej len „ZoSZ“), záko-

na č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„ZoPC“) a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZP“). Uvedené zmeny zákonodarca realizoval nielen vo svetle vyššie uvedených udalostí 

a spoločenských posunov ale rovnako v súlade s tzv. Stratégiou pracovnej mobility cudzincov 

v Slovenskej republike, ktorú schválila Vláda Slovenskej republiky 10.10.2018. 

V zmysle uvedeného je viac než zrejmé, že zmeny, ktoré zákonodarca vykonal sú zá-

sadného charakteru, a tak cieľom tohto článku je poukázať na dôvody zmien, hlavné oblasti 

zmien a úvahy o dopadoch týchto zmien. 

 

2 Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike 

Ako sme už spomenuli, tak Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 

10.10.2018 prijala dokument s názvom Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej 

republike (ďalej len „stratégia“). 

Stratégiu vláda prijala s cieľom konkretizovať a stanoviť opatrenia v oblasti regulovanej 

pracovnej mobility cudzincov v rámci slovenského trhu práce. Vláda pri vypracovaní stratégie 

vychádzala z programového vyhlásenia vlády SR z roku 2016, v zmysle ktorého sa vláda za-

                                                 

 

 
1 K uvedenému je potrebné dodať, že čo sa týka ekonomickej migrácie z tretích krajín, tak prax ukazuje, že ekonomický 

migranti zriedka vytláčajú z trhu práce miestnu pracovnú silu ale obsadzujú pracovné miesta, o ktoré nemá lokálna pracovná 

sila záujem a obsadzujú horšie platené pracovné miesta alebo dostávajú nižšiu odmenu v porovnaní s miestnou pracovnou 

silou. 
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viazala klásť zvýšený dôraz okrem iného aj na otázky nelegálnej a nekontrolovateľnej migrá-

cie, vytváranie podmienok na konkurenčnú schopnosť v odvetví priemyslu, energetiky a do-

pravy s dosahom na zamestnanosť.2 

Stratégia má za cieľ najmä nastaviť pravidlá pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej 

republike, ktoré budú definovať krátkodobú a dlhodobú stratégiu pracovnej mobility cudzin-

cov s cieľom riešenia nedostatku pracovnej sily v SR v niektorých odvetviach. Hlavnými 

cieľmi stratégie sú najmä: 

a) zabezpečiť udržateľný ekonomický rast a zlepšovanie kvality života občanov, ako aj 

cudzincov žijúcich na Slovensku;  

b) reagovať na nové technológie a na zmeny na trhu práce;  

c) reagovať na zmeny v demografickom vývoji a s tým súvisiacimi dopadmi na systém 

sociálneho a dôchodkového zabezpečenia;  

d) bojovať proti nelegálnej práci, odlišným pracovným podmienkam ako majú občania 

SR zo strany zamestnávateľov, ako aj zneužívaniu práce;  

e) podporiť integráciu cudzincov na lokálnej úrovni. 

Výsledkom stratégie bola identifikácia základných problémových okruhov a návrh tzv.  

23 krátkodobých mimoriadnych opatrení na zlepšenie regulovanej ekonomickej migrácie 

s cieľovou skupinou všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín – najmä nízkokvalifikovaní 

zamestnanci a tzv. 27 dlhodobých cieľov s cieľovou skupinou vysokokvalifikovaných štát-

nych príslušníkov tretích krajín. 

Medzi krátkodobé opatrenia s termínmi plnenia na roky 2018-2019 patria napr.: 

- Zmena periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej 

sily z ročnej na štvrťročnú, ako aj okresov, ktoré spĺňajú ustanovenú mieru ne-

zamestnanosti, 

- Zavedenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, so-

ciálnych vecí a rodiny, 

                                                 

 

 
2 K tomu pozri Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020. Dostupné ku dňu 25.11.2018 na 

https://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2016-2020/?pg=2 
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- Poskytovanie informácie o mieste ubytovania zamestnancov z tretích krajín 

mestám a obciam, 

- Úprava podmienok pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní atď. 

Medzi dlhodobé ciele s plnením od roku 2019 vrátane stratégia zahrnula naprí-

klad: 

- Zavedenie nového typu národných „D“ víz, na základe ktorých by pracovníci 

z tretích krajín mohli ihneď po príchode na Slovensko vykonávať prácu, 

- Cielený nábor zamestnancov vybraných kategórií profesií v tretích krajinách, 

- Zmeny v oblasti posilnenia personálu štátnych útvarov pri odhaľovaní nelegál-

neho zamestnávania a nelegálnej práce, 

- Nadviazanie spolupráce prostredníctvom tzv. protokolov o spolupráci s tretími 

krajinami v oblasti pracovnej mobility, 

- Regulácia odborov vzdelávania, 

- Rozvoj nájomného bývania atď.3 

 

3 Novela zákona o službách zamestnanosti 

Ako už bolo uvedené, tak s účinnosťou od 1.1.2019 vstúpi do účinnosti zákon č. 

376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a do-

pĺňajú niektoré zákony. Novela ZoSZ nadviazala najmä na krátkodobé ciele uvedené 

v Stratégii. Základným cieľom novely ZoSZ bolo prijatie legislatívnych opatrení vyplývajú-

cich zo Stratégie. Zo všetkých navrhovaných krátkodobých opatrení navrhovaných v Stratégii 

si zákonodarca vybral tie, ktoré bolo možné realizovať a zaviesť v čo najkratom čase a bez 

výrazného zásahu na štátny rozpočet a administratívne zabezpečenie týchto opatrení. 

Medzi zásadné zmeny ZoSZ patria:  

- úprava podporných dokladov predkladaných k žiadosti, a to najmä dokladov o 

dosiahnutom vzdelaní a dokladov týkajúcich sa dočasného pridelenia štátnych 

príslušníkov tretích krajín prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania, 

                                                 

 

 
3 K tomu pozri Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovnskej republike. Dostupné ku dňu 25.11.2018 na 

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-222224?prefixFile=m_ 
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- skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne za-

mestnanie, 

- zavedenie povinnosti zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesta a sta-

novenie maximálnej výšky pokuty za nesplnenie tejto povinnosti,4 

- zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho za-

mestnávania na účely zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín 

Za najvýraznejšiu zmenu považujeme rozšírenie možností vstupu štátnych príslušníkov 

tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania (ďalej len „ADZ“) v prípade 

zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. V zmysle právnej úpravy platnej do 31.12.2018 

totiž ADZ ani iný zamestnávatelia nemali možnosť dočasne prideľovať zamestnancov, ktorí 

sú cudzincami (štátnymi príslušníkmi tretích krajín) na výkon práce k užívateľskému zamest-

návateľovi. Novelou ZoSZ však bol zavedený tzv. zrýchlený postup v prípade nedostatkových 

profesií keď ADZ, ktorá vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udele-

nie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie pre-

chodného pobytu na účel zamestnania, má možnosť v zmysle § 21 ods. 4 ZoSZ dočasne pri-

deliť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestna-

nia na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na výkon práce k 

užívateľskému zamestnávateľovi v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okrese, v kto-

rom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %. 

„Navrhovaná úprava by mala prispieť aj k obmedzeniu rôznych foriem tzv. vysielania štát-

nych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom schránkových spoločností, k zvýšeniu ochra-

ny zamestnancov z tretích krajín, k uľahčeniu kontroly, ako aj k zníženiu prípadného sociál-

neho dumpingu. 5“  

Hrozba sociálneho dumpingu zákonodarcu viedla aj k zavedeniu limitov počtu zamest-

nancov z tretích krajín pracujúcich pre jedného zamestnávateľa a to v podobe nastavenej hra-

nice maximálne 30% z celkového počtu zamestnancov. Výnimku bude opäť požívať ADZ, 

ktorým sa nezapočítavajú štátni príslušníci tretej krajiny, ktorých ADZ dočasne pridelila na 

výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi a naopak takémuto užívateľskému zamestná-

                                                 

 

 
4 12 písm. ai) ZoSZ ukladá Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny povinnosť identifikovať zamestnania s nedostatkom 

pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 

%, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasle-

dujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku 
5 Osobitná časť dôvodovej správy k zákonu č. 376/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách za-

mestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Dostupné ku dňu 31.8.2018 na https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=459813 
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vateľovi sa dočasne pridelení zamestnanci z tretích krajín započítavať budú.6 V súvislosti 

z uvedenou zmenou v ZoSZ sa v §21b ods. 5 ZoSZ zaviedla povinnosť pre ADZ na požiada-

nie úradu predložiť kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov, uzatvorenou medzi 

ňou a užívateľským zamestnávateľom, ako aj kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi ňou 

a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Nepredloženie týchto dokumentu bude dôvodom pre 

neudelenie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. 

Zmena, ktorú podľa môjho názoru je možné v praxi zneužiť je zavedenie výnimky 

z povinnosti oznamovať s dostatočným predstihom7 úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

voľné pracovné miesta v prípade, že pôjde o vysokokvalifikovaného štátneho príslušníka tre-

tej krajiny ale aj štátneho príslušníka na výkon zamestnania  s nedostatkom pracovnej sily. 

Vidím tu priestor na obchádzanie zákona práve ADZ, ktoré pokiaľ podnikajú v okrese 

s mierou nezamestnanosti pod 5%, nebudú musieť za určitých zákonom predpokladaných 

okolností vôbec nahlasovať voľné pracovné miesta, ale rovno ich obsadzovať pracovníkmi 

z tretích krajín na základe výnimky podľa §21 ods. 4 ZosZ. 

Nemenej významnou zmenou je aj upustenie od uloženia pokuty za porušenie akých-

koľvek pracovných podmienok ako dôvod pre zamietnutie žiadosti o prechodný pobyt na účel 

sezónneho zamestnania alebo žiadosti o udelenie povolenia na účel sezónneho zamestnania 

v 21b ods. 4 písm. a) druhom bode a §22 ods. 3 písm. b) ZoSZ. Obsadenie pracovných pozícii 

pri tzv. sezónných prácach je taktiež ohrozované nedostatkom pracovných síl, resp. nezáuj-

mom miestneho obyvateľstva vykonávať takéto práce a tak zákonodarca pristúpil 

k vypusteniu podmienky neporušenia akýchkoľvek pracovných povinností ako podmienky 

pre vydanie žaidosti o prechodný pobyt na účely sezónneho zamestnania. „Pracovné pod-

mienky predstavujú v slovenskom právnom poriadku široký pojem. V praxi to znamená, že aj 

menej závažné porušenie pracovných podmienok, za ktorých porušenie bola uložená pokuta, 

je dôvodom pre zamietnutie udelenia povolenia na účel sezónneho zamestnania. Navrhovaná 

zmena bude aj v súlade s príslušnou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ, 

keďže ide o dobrovoľnú transpozíciu.“ 

Medzi významné zmeny v súvislosti s tzv. dlhodobými cieľmi Stratégie zaraďujem aj 

zmenu § 23 ods. 1 písm. ag) ZoSZ, v rámci ktorého, bude možné národné vízum8 udeliť 

                                                 

 

 
6 K tomu pozri §21 ods. 6 ZoSZ. 
7 Najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred poda-

ním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti 

o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania. K tomu pozri §21b ods. 3 ZosZ. 
8 V zmysle §15 ods. 3 ZoPC sa národné vízum udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. 



 146 

v prípade, ak pôjde o záujem vlády SR schválený osobitným dokumentom. Zákonodarca tým 

odboril možnosť, že v prípade, ak na pracovnom trhu nastane taký nedostatok kvalifikovanej 

a nekvalifikovanej pracovnej sily, napr. v automobilovom priemysle alebo poľnohospodár-

stve, že vláda bude mať priestor prijať osobitný dokument, v ktorom možnosť udeľovať ná-

rodné víza na tento účel bude odobrená. 

 

4 Novela zákona o pobyte cudzincov 

V súvislosti s avizovanými zmenami ZoSZ a cieľmi stanovenými v stratégií pristúpil 

zákonodarca aj k zmene ZoPC, v rámci ktorej sa navrhuje najmä: 

- skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel za-

mestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak 

ide o zamestnancov technologických centier, 

- prehodnotenie počtu podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu, 

- zmena miestnej príslušnosti na prijatie žiadosti o prechodný pobyt a konanie vo veci. 

Za najvýznamejšiu zmenu v ZoPC považujem skrátenie lehoty na vydanie rozhodnutia 

o udelení prechodného pobytu na účely zamestnania9 policajným útvarom z pôvodných 90 dní 

na 30 dní. Platí to však iba v prípade, že pôjde už o zmieňovaný prípad, kedy štátny príslušník 

tretej krajiny bude vykonávať zamestnanie v okrese, kde je priemerná miera evidovanej ne-

zamestnanosti nižšia ako 5 %. Lehota sa skráti na 30 dní a začne plynúť od momentu doruče-

nia kompletnej žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely zamestnania spolu s potvr-

dením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa §21b ZoSZ. Uvedená zmena 

by mala v praxi odstrániť nepružnoť systému v prípade zamestnávania cudzincov z tretích 

krajín a umožniť tak zametnávateľom efektívnejšie a rýchlejšie obsadzovať potrebné pracov-

né miesta cudzincami, o ktoré miestne obyvateľstvo nemá záujem. 

 

5 Novela Zákonníka práce 

Spolu s novelami ZoSZ a ZoPC bola Národnou radou Slovenskej republiky prijatá aj 

významná zmena týkajúca zákonnej a zmluvnej povinnosti zamestnancov mlčať o svojich 

mzdových podmienkach. Ide o doplnenie §13 ods. 5 ZP a §43 ods. 4 druhej vety ZP.    

                                                 

 

 
9 K tomu pozri §23 ZoPC. 
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„V nadväznosti na zjednodušenie systému upravujúceho vstup a pobyt štátnych prí-

slušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania sa v čl. II no-

velizáciou Zákonníka práce zavádza zákaz pre zamestnávateľa akýmkoľvek spôsobom obme-

dzovať zamestnanca v možnosti informovať o svojej mzde. Ide o opatrenie, ktoré má prispieť k 

zabráneniu zneužívania príchodu občanov tzv. tretích krajín na slovenský pracovný trh na 

sociálny dumping najmä v mzdovej oblasti.“10 

V zmysle uvedeného sa dohoda v pracovnej zmluve o takých podmienkach, ktoré by 

zamestnancovi ukladali povinnosť zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmien-

kach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, bude považovať za nep-

latnú. 

V nadväznosti na uvedené sa v §13 ods. 5 ZP uložil zamestnávateľovi zákaz uložiť 

zamestnancovi povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane 

mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. 

V súvislosti s témou nášho príspevku je táto zmena vnímaná pozitívne s ohľadom na 

zabránenie možného sociálneho dumpingu v mzdovej oblasti, teda zamestnávania príslušní-

kov z tretích krajín za účelom poskytovania nižšej mzdy cudzincom oproti miestnemu obyva-

teľstvu. 

Uvedená zmena však bude mať v praxi pozitívny efekt aj s ohľadom na odstraňovanie 

nerovností v rovnakom odmeňovaní zamestnancov za rovnakú prácu ako aj v rovnakom od-

meňovaní medzi mužmi a ženami za vykonaná prácu. 

Zákaz uloženia povinnosti zamestnancovi zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných 

a mzdových podmienkach zamestnávateľom podľa 13. od. 5 ZP sa bude vzťahovať nielen na 

zamestnancov v pracovnom pomere ale aj na všetkých zamestnancov pracujúcich na základe 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnancov vykonávajúcich 

prácu v pracovnom pomere na základe zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác co verejnom 

záujme. 

 

6 Záver 

                                                 

 

 
10 Všeobecná časť dôvodovej správy k zákonu č. 376/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Dostupné ku dňu 31.8.2018 na https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=459812 
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Cieľom tohto článku bolo poukázať na najvýznamnejšie zmeny v ZoSZ, ZoPC a ZP 

účinné od 1.1.2019 a to s ohľadom na sprístupnenie možnosti zamestnávania príslušníkov tzv. 

tretích krajín v Slovenskej republike. Je potrebné konštatovať, že zákonodarcov zámer posil-

niť možnosť zamestnávania cudzincov zvolenými legislatívnymi úpravami, považujeme za 

pozitívny a to najmä s ohľadom na stabilizíciu a lepšiu reguláciu tzv. regulovanej migrácie a 

o tom, či zákonodarcom zvolené zmeny právnej úpravy, budú mať v konečnom dôsledku po-

zitívny alebo negatívny efekt, je v tomto okamihe možné len polemizovať. Bude teda zaují-

mavé sledovať, ako sa s uvedenými zmenami vysporiada aplikačná prax, aj keď isté obavy 

z nepochopenia zmien právnej úpravy, resp. ich obchádzania je možné badať už dnes.  
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