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Úvodné slovo  

Vážené dámy, Vážení páni  

súčasné tendencie zamestnanosti v celej Európskej únii sú podmienené výraznou 

migráciou pracovných síl. Európska i vnútroštátna legislatíva reaguje na stále nové podnety, 

ktoré so sebou prináša nielen celosvetová globalizácia, ale i prudký nárast fluktuácie 

pracovných síl, ako aj snaha o vyrovnávanie sociálnych rozdielov medzi jednotlivými 

časťami únie. Pôvodné členské štáty únie sa postupne vyrovnávajú nielen s nárastom 

pracovnej sily z nových členských štátov, a s tým súvisiacim zväčšovaním sa konkurenčného 

prostredia, ale čelia aj otázkam začleňovania migrantov do bežného života. V tejto súvislosti 

budú musieť národné legislatívy členských štátov reagovať na potrebu začleňovania týchto 

osôb aj do pracovného života v rámci ich trhov práce. Pracovné a sociálne zákonodarstvo únie 

i členských štátov sa postupne vyrovnáva aj s problematikou vysokej nezamestnanosti 

mladých ľudí, ktorá predstavuje v mnohých aj vyspelejších členských štátoch zásadný 

problém. Slovenská republika nie je v tejto aktivite výnimkou. Riešiteľský kolektív projektu 

VEGA bol inšpirovaný týmito výzvami trhu práce a podujal sa systematicky spracovať a 

poskytnúť komplexný pohľad ma túto problematiku a to primárne analýzou a sledovaním 

zmien právnej úpravy štátnej politiky trhu práce, mobility migrantov, absolventov a 

alternatívnych foriem prípravy na povolanie v rámci systému duálneho vzdelávania (návrhy 

na zmeny právnej úpravy s cieľom dosiahnuť zvýšenie uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu 

práce v súvislosti s migračnou krízou). Je nutné konštatovať, že v ostatnom období sa ako 

najvypuklejší problém javí práve migračná kríza, ktorá postihla Európu v roku 2015 a s tým 

súvisiace očakávania v podobe zvýšeného prílevu nelegálnych ekonomických migrantov do 

krajín Európskej únie. SR má jednu z najvyšších mier dlhodobej nezamestnanosti mladých 

ľudí spomedzi krajín EÚ. Vysoký podiel týchto nezamestnaných osôb spolu s ekonomickými 

migrantmi predstavuje významnú bariéru znižovania nezamestnanosti aj v časoch priaznivého 

makroekonomického vývoja. Daná problematika súvisí s otázkami zamestnávania nielen osôb 

s najnižšou kvalifikáciou a migrantov, ale aj so zamestnávaním absolventov (miera 

nezamestnanosti týchto osôb sa v SR pohybuje na úrovni 40-50%). Cieľom projektu je 

preskúmať, či sú vytvorené predpoklady pre začlenenie migrantov spolu s mladými ľuďmi na 

trh práce, znižovanie ich nezamestnanosti vplyvom demografického vývoja a identifikovať 

výzvy politiky trhu práce.  

                 JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.    
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K niektorým pojmovým a aplikačným problémom Zákonníka práce  

Robert Schronk  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstrakt: Autor sa vo vedeckom príspevku orientuje na filozoficko-právnu analýzu 

aktuálnych problémov základného pracovnoprávneho predpisu, ako základného prameňa 

práva, ktorý upravuje pracovnoprávne vzťahy na trhu práce. Práve Zákonník práce je tým 

predpisom, ktorý obsahuje celý rad inštitútov, ktoré priamo i nepriamo determinujú stav na 

trhu práce. Priamo cez tieto inštitúty a ich právnu podobu sa autor zamýšľa na 

nedokonalosťami právnej úpravy nielen vo vzťahu k skúmanej problematike, ale aj vo väzbe 

na aplikačnú prax.  

Abstract: The author focuses on the philosophical and legal analysis of the current problems 

of the basic labor law as a basic source of law governing labor market relations in the labor 

market. It is the Labor Code, which is a regulation that includes a number of institutes that 

directly and indirectly determine the status of the labor market. Directly through these 

institutes and their legal form, the author considers the imperfections of legislation not only in 

relation to the subject under examination, but also in relation to application practice. 

 

Kľúčové slová: nezamestnanosť, Európska únia, Zákonník práce, základné zásady, závislá 

práca 

Key words: Unemployment, European Union, Labor Code, Basic Principles, Dependent 

Work 

 

1 Úvod 

V súčasnosti aktuálny politický a ekonomický vývoj vo svete a osobitne v 

rámci Európskej únie (dôsledky globalizácie, normotvorba EÚ, osobitným problémom je tu 

dôsledné premietnutie normotvorby EÚ do pracovného práva SR) nepochybne vyžadujú 

zaoberať sa komplexnejšie súčasným stavom a úlohami pracovného práva. V tomto článku sa 

však budeme zaoberať najmä konkrétnymi problémami pri uplatňovaní niektorých ustanovení 

Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). „Dobré sa chváli 
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samé“, preto treba hovoriť predovšetkým o problémoch a možnostiach ich riešenia. Názory 

na mnohé veci môžu byť a často aj sú rozdielne, niekedy v závislosti od uhla pohľadu. Treba 

však veci nazývať pravými menami, aby sme ich mohli správne identifikovať, pomenovať 

a riešiť.  

1.1 Niekoľko všeobecnejších poznámok.  

Viac ako desaťročné úsilie o rekodifikáciu pracovného práva vyústilo v roku 2001 do 

prijatia nového Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Spolu s ním boli prijaté dva ďalšie 

kľúčové zákony, a to zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe. Všetky tri zákony schválené Národnou 

radou SR 2. júla 2001 nadobudli právnu účinnosť 1. apríla 2002. Prijatím uvedených zákonov  

mala byť zavŕšená reforma pracovného práva. Tieto tri zákony však boli novelizované ešte 

skôr, ako nadobudli účinnosť, Zákonník práce  jedenkrát, zákon o štátnej službe jedenkrát a 

zákon o verejnej službe dokonca štyrikrát.  

Reformný zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (do 31. decembra 2004 

novelizovaný osemkrát) po jeden a trištvrte roku od nadobudnutia jeho účinnosti nahradili 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (s účinnosťou od 1. januára 2004). Zákon č. 312/2001 Z. z. 

o štátnej službe bol v roku 2009 nahradený novým zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe 

(novelizovaný takmer tridsaťkrát), ktorý však s účinnosťou od 1.júna 2017 nahrádza v poradí 

tretí zákon o štátnej službe (zákon č. 55/2017 Z. z.). Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. je stále 

platný a účinný a doposiaľ (do 31. mája 2017) bol novelizovaný takmer štyridsaťkrát (v 

súčasnosti je na obzore ďalšia novelizácia).  

O tom, aká škodlivá, osobitne pre prax, je nestabilita právnej úpravy, sa nemusíme 

navzájom  presviedčať. Pracovné právo plní predovšetkým ochrannú funkciu, chráni 

slabšieho účastníka pracovnoprávnych vzťahov, ktorým je zamestnanec. Právna úprava však 

musí zohľadňovať objektívne potreby a vývoj, vychádzať z ekonomickej reality a v jej rámci 

rešpektovať aj oprávnené záujmy zamestnávateľa. Obsah niektorých noviel Zákonníka práce 

však závisel najmä od toho, či  novela bola „v réžii“ zamestnávateľov alebo odborov. 

Ustanovenia, ktoré boli do Zákonníka práce vložené jedným, boli následne zrušené druhým 

„režisérom“.  
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Náš uhol pohľadu by mal byť vždy objektívny aj bez ohľadu na to, aké je práve 

aktuálne to-ktoré politické zloženie ústavných orgánov, aj z pracovného práva sa totiž stalo 

politikum. Osobitne v rámci akademickej obce alebo „vo vedeckej komunite“ je potrebné 

diskutovať a v diskusii hľadať správne riešenia. My musíme byť objektívni, je to naša 

povinnosť. Snaha o objektívny prístup bez ohľadu na politické aspekty a záujmy a taktiež bez 

ohľadu na to, či ide o zamestnávateľov alebo zamestnancov.  

Dôležité systémové zmeny boli po novembri 1989 prijaté už v priebehu 90-tych rokov 

minulého storočia. Nový Zákonník práce priniesol, podľa nášho názoru, v podstate len jednu 

zásadnú systémovú zmenu, a to vytvorenie vzťahu subsidiarity medzi Zákonníkom práce 

a Občianskym zákonníkom pokiaľ ide o jeho prvú časť, všeobecné ustanovenia, upravujúce 

najmä otázky právnych skutočností (právne úkony, počítanie času atď.). Odstránila sa tak 

teoreticky neobhájiteľná izolácia (v súkromnom práve) medzi pracovným právom 

a občianskym právom, pokiaľ ide o predmetné otázky.  

Nový Zákonník práce mal a aj po mnohých novelizáciách naďalej má tak formálne ako 

aj vecné nedostatky. Používanie pojmov, čistota a jednoznačnosť právnického jazyka boli a sú 

niekedy nedostatočné. Právna úprava je poznačená nedôslednosťou v „legislatívnej technike“, 

systematike, používaní pojmov a ich vymedzení, v dikcii jednotlivých ustanovení a ich 

logickej nadväznosti. Tieto skutočnosti prispievajú k tomu, že v aplikačnej praxi, vrátane 

súdnej, môže dochádzať  k rôznym výkladom niektorých ustanovení Zákonníka práce. 

V tomto článku sa chceme v rámci priestorových možností venovať aspoň niektorým z nich.  

1.2 Na úvod už jedna odstránená (upresnená) nepresnosť 

Keďže pre právnu prax (a určite aj teóriu) je, nepochybne, mimoriadne dôležitá presná 

dikcia každého ustanovenia, pričom kľúčovú úlohu môže zohrať prítomnosť alebo absencia 

jednej čiarky, jedného slova, na úvod si dovolíme pripomenúť (už odstránený) dôsledok 

absencie jedného slova (problém s čiarkou bol odstránený už dávnejšie).  

Pred 1. januárom 2012 dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov patrila 

zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕšil aspoň 15 rokov pracovného pomeru 

po 18. roku veku, pričom do 15 rokov sa započítavali aj tzv. náhradné doby (§ 103 ods. 2 

a ods. 5 písm. a) až k). Keďže v praxi boli neraz problémy s preukazovaním týchto 

náhradných dôb, novela Zákonníka práce č. 257/2011 Z. z. schválená 13. júla 2011 

zjednodušila právnu úpravu tak, že podľa nového znenia § 103 ods. 2 účinného od 1. januára 

2012 „Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 
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rokov veku, je najmenej päť týždňov.“. V dôvodovej správe okrem problémov 

s preukazovaním náhradných dôb sa konštatovalo, že „Navrhuje sa preto v § 103 viazať 

poskytnutie dlhšej výmery dovolenky na vek zamestnanca, pričom tento postup sa javí ako 

jednoduchší, priehľadnejší a spravodlivejší princíp.“.  

Takéto „viazanie“ však zrejme v praxi narazilo na problém, ktorý odstránila až novela 

Zákonníka práce č. 361/2012 Z. z. z 25. októbra 2012 s účinnosťou od 1. januára 2013. Táto 

novela v § 103 ods. 2  za slovo „dovŕši“ vložila slovo „najmenej“. V dôvodovej správe bolo 

k tejto zmene uvedené: „Navrhuje sa spresniť, že nárok na dlhšiu ako základnú výmeru 

dovolenky, majú aj zamestnanci starší ako 33 rokov.“.  

Z uvedeného vyplýva, že pred „spresnením“ mali v kalendárnom roku 2012 nárok na 

dovolenku v rozsahu najmenej päť týždňov len tí zamestnanci, ktorí v tomto 

kalendárnom roku 2012 dovŕšili 33 rokov. Zamestnanci vo veku 34 rokov a viac mali v roku 

2012 nárok na dovolenku len v rozsahu základnej výmery dovolenky, ktorá je podľa § 103 

ods. 1 Zákonníka práce najmenej štyri týždne. 

 

2 K systematike Zákonníka práce 

Medzi nedostatky nového Zákonníka práce patrí, podľa nášho názoru, nie vždy 

najvhodnejšia systematika. Týka sa to najmä siedmej hlavy Zákonníka práce, pôvodne 

„Podniková sociálna politika“, teraz „Sociálna politika zamestnávateľa“. Do tejto siedmej 

hlavy bol v podstate bez akéhokoľvek ďalšieho členenia premietnutý obsah šiestej hlavy 

(Starostlivosť o pracovníkov) a siedmej hlavy (Pracovné podmienky žien a mladistvých) 

rozdelenej do troch oddielov (Pracovné podmienky žien, Pracovné podmienky tehotných žien 

a matiek, Pracovné podmienky mladistvých) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.. V siedmej 

hlave Zákonníka práce tak boli upravené bez akýchkoľvek zásadnejších zmien (nie je tu napr. 

ani len zmienka alebo odkaz na zákon o sociálnom fonde, nehovoriac o právnom vymedzení 

pojmu „sociálna politika zamestnávateľa“) a vnútorného členenia pôvodne tri inštitúty 

pracovného práva.  

2.1 Základné zásady Zákonníka práce 

Osobitným problémom sú Základné zásady Zákonníka práce (pôvodne desať, teraz 

jedenásť článkov). Sú to v podstate len deklarácie, ktoré sú väčšinou explicitne legislatívne 

upravené buď priamo v Ústave SR alebo v paragrafovanom znení príslušných zákonov 

a niektoré články vyvolávajú prinajmenšom otázniky.  
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Akú normatívnu hodnotu má napr. čl. 5, podľa ktorého „Zamestnanci a zamestnávatelia 

sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.“? V iných 

odvetviach práva túto povinnosť účastníci nemajú? Inšpiráciou tu asi bol čl. VI základných 

zásad Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., podľa ktorého „Pracovníci   sú   povinní   riadne   

plniť   svoje  povinnosti vyplývajúce z  pracovnoprávnych vzťahov a  z funkcie, ktorou  boli v 

socialistickej    organizácii   poverení a tým upevňovať a prehlbovať socialistickú pracovnú 

disciplínu.“.  

Ďalej v čl. 8 okrem iných je napr. aj oznamovacia veta, resp. informácia, že 

„Zamestnanci majú právo na hmotné zabezpečenie pri neschopnosti na prácu, v starobe a v 

súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom na základe predpisov o sociálnom zabezpečení.”. 

Túto informáciu rozvíja ustanovenie § 156 Zákonníka práce, podľa ktorého „Zabezpečenie 

zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz, pri tehotenstve, 

materstve a rodičovstve, zabezpečenie zamestnanca v starobe, pri invalidite, zabezpečenie 

pozostalých pri úmrtí zamestnanca a preventívnu a liečebnú starostlivosť upravujú osobitné 

predpisy.“. Inšpiráciou tu možno bolo aspoň konkrétnejšie ustanovenie § 46 Zákonníka práce 

č. 65/1965 Zb., podľa ktorého „Zabezpečenie   pracovníkov  pri  práceneschopnosti  

v dôsledku choroby, úrazu,   tehotnosti   a   materstva  upravujú  predpisy o nemocenskom   

poistení,   ich  zabezpečenie   pri   invalidite a v starobe upravujú predpisy o sociálnom 

zabezpečení; preventívnu a liečebnú starostlivosť o nich upravujú predpisy o starostlivosti o 

zdravie ľudu.“. Vyvstáva tu, podľa nášho názoru, otázka, akú normatívnu hodnotu má čl. 8 a § 

156 Zákonníka práce? 

Ide tu, podľa nášho názoru o vývojom prekonanú legislatívno-technickú prax, nové 

zákony prijímané po novembri 1989 už (do roku 2015) neobsahujú takéto úvodné 

ustanovenia, resp. „zásady“. To, čo má mať normatívny charakter, má byť uvedené 

v konkrétnom paragrafovanom znení zákona. Autori Civilného mimo sporového poriadku a 

Civilného sporového poriadku s tým asi nebudú súhlasiť. A nebudú s tým súhlasiť ani autori 

nového zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Tento zákon v úvode ustanovuje „Princípy 

štátnej služby“ (Články 1 až 9). Tu by sme chceli oceniť najmä Článok 7 Princíp 

transparentného a rovnakého odmeňovania. Podľa tohoto článku „Pri odmeňovaní štátneho 

zamestnanca je služobný úrad povinný rozhodovať len na základe podmienok ustanovených 

zákonom.“.  

V Českej republike boli základné zásady Zákonníka práce (č. 65/1965 Zb.) zrušené ešte 

v roku 1994, a to, čo malo mať normatívny charakter, bolo premietnuté do ustanovenia 
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konkrétneho paragrafu (ani nový Zákoník práce č. 262/2006 Sb. už nejaké „úvodné zásady“ 

neobsahuje). Napokon, aj podľa dôvodovej správy k novele Zákonníka práce č. 348/2007 Z. 

z., ktorá doplnila základné zásady o nový čl. 11, sa k tomuto bodu novely uvádza, že 

„Základné zásady sú interpretačnými pravidlami výkladu jednotlivých ustanovení Zákonníka 

práce.“. Ako sme už uviedli, sú to v podstate len deklarácie, ktoré sú väčšinou explicitne 

legislatívne upravené buď priamo v Ústave SR alebo v paragrafovanom znení. 

2.2 K pojmu závislá práca 

Vývoj právnej úpravy definície pojmu závislá práca v § 1 ods. 2 Zákonníka práce je 

dostatočne známy a zatiaľ skončil vypustením slov „za mzdu alebo odmenu“ (novela 

Zákonníka práce schválená zákonom č. 14/2015 Z. z.). Tu sa však chceme venovať 

nasledujúcemu odseku 3.  

Podľa ustanovenia § 1 ods. 3 Zákonníka práce „Závislá práca môže byť vykonávaná 

výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok 

ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť 

vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo  zmluvnom obchodnoprávnom 

vzťahu podľa osobitných predpisov.“.  Druhá veta citovaného ustanovenia pôvodne znela: 

“Závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom 

občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.“.  

Novelou Zákonníka práce č. 361/2012 Z. z. bola druhá veta v  § 1 ods. 3 nahradená 

v súčasnosti platnou vetou: „Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom 

občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných 

predpisov.“. Podľa dôvodovej správy „Navrhuje sa aj úprava druhej vety z § 1 ods. 3. Podľa 

pôvodného znenia ak práca napĺňa znaky činnosti podľa osobitných predpisov, napr. 

mandátna zmluva, príkazná zmluva, zmluva o dielo, ide o zmluvný typ podľa osobitných 

predpisov, a teda takáto činnosť nemôže byť hodnotená ako závislá práca, pretože ju zmluvné 

strany právne kvalifikovali v súlade s osobitnými predpismi a vykonávanie práce 

v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu zároveň zodpovedá aj vôli zmluvných 

strán („závislou prácou nie je“). Navrhuje sa v Zákonníku práce nedefinovať, čo nie je 

závislou prácou – podnikanie a vykonávanie práce v občianskoprávnom alebo 

obchodnoprávnom vzťahu, pretože uvedené definujú osobitné predpisy. Ak sú naplnené znaky 

podľa osobitných predpisov, sú splnené podmienky osobitných predpisov, aby práca mohla 

byť vykonávaná v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu, a teda nejde o závislú 
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prácu. Zároveň sa navrhuje stanoviť, že závislú prácu (ak sú naplnené jej znaky) nemožno 

vykonávať v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu.“.  

Pri dôslednom čítaní platného znenia ustanovenia § 1 ods. 3 Zákonníka práce sa nám 

vynára otázka, či text druhej vety nevyplýva, nie je zrejmý a jasný, už z prvej vety. Podľa 

nášho názoru je druhá veta zbytočná, pretože jej obsah vyplýva už z prvej vety. 

2.3 Lehoty a doby v pracovnom práve 

Zákonník práce č. 65/1965 Zb. komplexne upravoval prekluzívne aj premlčacie lehoty 

ako aj počítanie času. Od účinnosti jeho novely č. 188/1988 Zb. v pracovnom práve striktne 

rozlišujeme lehoty a doby. Zjednodušene môžeme uviesť, že lehota je určitý časový úsek, 

v rámci ktorého si napr. určitý subjekt môže uplatniť svoje právo a doba je časový úsek, 

v rámci ktorého existuje určité právo alebo povinnosť alebo právny vzťah. Zásadný praktický 

rozdiel spočíval v právnej úprave počítania času.  

Nový Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. však už upravuje len prekluzívne lehoty (§ 36) a 

pokiaľ ide o premlčanie, vzhľadom na ustanovenie § 1 ods. 2, je potrebné postupovať podľa 

Občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník upravuje premlčanie v ôsmej hlave Prvej časti. 

Tu však používa pojem premlčacia doba. V pracovnom práve tak používame prekluzívne 

lehoty a premlčacie doby. Zákonník práce v § 37 pod nadpisom Počítanie času ustanovuje, že 

„Doba, na ktorú boli obmedzené práva alebo povinnosti, a doba, ktorej uplynutím je 

podmienený vznik práva alebo povinnosti, sa začína prvým dňom a končí sa uplynutím 

posledného dňa určenej alebo dohodnutej doby.“. Občiansky zákonník v § 122 pod nadpisom  

Počítanie času upravuje začiatok a koniec plynutia lehoty.  

V praxi to, čo sme uviedli, samozrejme, nespôsobuje žiadne problémy. Požiadavka 

právnej jednoznačnosti v definovaní a používaní právnych pojmov by však mala viesť aj 

k úvahám o obsahu, význame a používaní týchto pojmov. Snáď dobrým podnetom by mohol 

byť aj „príbeh“ právnej úpravy skúšobnej doby. Zákonník práce č. 65/1965 Zb. po celú dobu 

svojej platnosti a účinnosti upravoval možnosť dohodnúť v pracovnej zmluve skúšobnú dobu 

(§ 31). V novom Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. sa však v ustanovení § 45 namiesto 

pojmu skúšobná doba objavil pojem skúšobná lehota. V dôvodovej správe k ustanoveniu § 45 

však nie je o tejto zmene a jej dôvode ani zmienka (údajne k tejto zmene došlo na návrh 

Legislatívnej rady vlády).  

Netrvalo však dlho a v návrhu novely Zákonníka práce č. 210/2003 Z. z. sa v bode 31 

návrhu objavil text: „V § 45 vrátane nadpisu sa slovo „lehota“ vo všetkých tvaroch nahrádza 
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slovom „doba“ v príslušnom tvare.“. Zaujímavé však bolo zdôvodnenie tejto zmeny 

v dôvodovej správe: „Navrhuje sa zmeniť  skúšobnú lehotu  na skúšobnú dobu. V aplikačnej 

praxi pojem skúšobná lehota spôsoboval problémy pri počítaní času, najmä ak posledný deň 

lehoty pripadol  na sobotu, nedeľu alebo sviatok.“. Toto odôvodnenie vyvoláva, podľa nášho 

názoru, otázku, či v prípade iných lehôt neboli v aplikačnej praxi takéto problémy (alebo 

problém je niekde inde?). 

2.4 Predzmluvné vzťahy  

Podľa pôvodnej dikcie § 41 ods. 9  Zákonníka práce ak zamestnávateľ „pri vzniku 

pracovného pomeru“ porušil povinnosti ustanovené v odsekoch 5, 6 a 8, fyzická osoba mala 

právo na „primeranú peňažnú náhradu v sume dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy“, 

ktorá by jej patrila podľa odseku 1. Ak náhrada má byť primeraná, tak v prípade sporu 

rozhodne súd, ak zákonodarca považoval za primeranú náhradu dvojnásobok, tak slovo 

„primeranú“ bolo nadbytočné. Novela Zákonníka práce č. 210/2003 Z.z. slová o dvojnásobku 

priemernej mesačnej mzdy správne vypustila a v konkrétnom prípade, resp. v spore, ak sa 

účastníci nedohodnú, o tom, čo je primerané, rozhodne súd. Čo však ponechala, sú slová „pri 

vzniku pracovného pomeru“.  

Ustanovenie § 41 upravuje predzmluvné vzťahy a nie vznik pracovného pomeru, 

pracovný pomer predsa podľa ustanovenia § 46 vzniká až dňom, ktorý bol v pracovnej 

zmluve dohodnutý ako deň nástupu do práce. Zamestnávateľ môže napr. porušiť svoje 

povinnosti ustanovené v odsekoch 5 a 6, pričom následne ani nemusí dôjsť k uzavretiu 

pracovnej zmluvy. Alebo k porušeniu dôjde napr. 14. júna, následne bola uzavretá pracovná 

zmluva s dohodnutým dňom nástupu do práce 1. septembra. Pracovný pomer vznikne až 1. 

septembra a k porušeniu došlo už 14. júna. V obidvoch uvedených prípadoch môže 

zamestnávateľ pravdivo tvrdiť, že pri vzniku pracovného pomeru povinnosti ustanovené 

v odsekoch 5 a 6 neporušil. Pokiaľ ide o odsek 8, bolo by vhodné upresniť, čo sa rozumie pod 

slovami „pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania“. 

2.5 Vymenovanie ako podmienka uzavretia pracovnej zmluvy 

Podľa v súčasnosti platného ustanovenia § 42 ods. 2 Zákonníka práce „ak osobitný 

predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania funkcie 

štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovuje voľbu alebo 

vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej 
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pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou 

pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní“. 

Podľa predchádzajúceho Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. mohol byť pracovný pomer 

založený pracovnou zmluvou, vymenovaním alebo voľbou. Nový Zákonník práce 

vymenovanie a voľbu vypustil a umožnil zakladať pracovný pomer len pracovnou zmluvou, 

ktorá je typická pre súkromnú sféru. Novela Zákonníka práce č. 210/2003 Z. z. (verejnosti 

známa ako tzv. Kaníkova novela, teda, podľa nášho názoru, zamestnávateľská) sa však 

doplnením  nového odseku 2 do § 42 prakticky snaží vytvoriť právny stav, ktorý existoval za 

účinnosti starého Zákonníka práce. Zamestnávateľ mal totiž podľa starého Zákonníka práce 

v prípade založenia pracovného pomeru voľbou alebo vymenovaním možnosť takéhoto 

zamestnanca kedykoľvek odvolať, a to bez uvedenia dôvodov a vedúci zamestnanec nemal 

žiadnu právnu možnosť sa proti odvolaniu brániť. 

Pokiaľ ide o vymenovanie, ktoré má uskutočňovať štatutárny orgán v rámci 

zamestnávateľa, je tento „návrat“, podľa nášho názoru, nenáležitý. Vymenovanie je inštitút, 

ktorý má verejnoprávny charakter a patrí do právnej úpravy štátnej služby. Táto konštrukcia 

v novom ustanovení § 42 ods. 2 je účelová a jej účelovým dotvorením je nový výpovedný 

dôvod v § 63 ods. 1 písm. d) bod 2, podľa ktorého zamestnávateľ môže dať zamestnancovi 

výpoveď, ak prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2. Vytvára opäť stav právnej neistoty 

vymedzeného okruhu vedúcich zamestnancov. Podľa nášho názoru je však prinajmenšom 

sporné, či vôbec a ak áno, kedy môže byť tento výpovedný dôvod použitý v prípade, ak 

vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovuje vymenovanie ako požiadavku vykonávania 

funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.  

V niektorých komentároch k Zákonníku práce sa môžeme dočítať, že zamestnanec 

prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 vtedy, ak bol odvolaný alebo ak sa vzdal funkcie. 

Takýto výklad by bolo možné akceptovať v prvom okruhu prípadov, ak je vymenovanie 

a odvolanie upravené v osobitnom predpise pokiaľ ide o štatutárny orgán („ak osobitný 

predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania funkcie 

štatutárneho orgánu“). Avšak pokiaľ ide o druhý okruh zamestnávateľov (súkromnú sféru – 

obchodné spoločnosti, atď.) je takýto výklad neakceptovateľný. Áno, v Zákonníku práce č. 

65/1965 Zb. bolo bez ohľadu na charakter zamestnávateľa aj výslovné ustanovenie o tom, že 

príslušný vedúci zamestnanec mohol byť odvolaný alebo sa vzdať funkcie. V súčasnosti 

podľa § 42 ods. 2 Zákonníka práce ak „vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovuje voľbu 

alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej 
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riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá 

písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní“. O odvolaní alebo 

možnosti vzdať sa funkcie tu nie je ani slovo. Voľba alebo vymenovanie je len podmienkou 

pre uzavretie pracovnej zmluvy. Pracovný pomer sa aj tu zakladá pracovnou zmluvou, nie 

voľbou alebo vymenovaním ako to bolo v Zákonníku práce č. 65/1965 Zb. 

Názory v komentároch k Zákonníku práce, ktoré sme uviedli, zrejme vychádzajú aj 

z dôvodovej správy k novele Zákonníka práce. V dôvodovej správe sa v súvislosti s novým 

ustanovením § 42 ods. 2 Zákonníka práce uvádza k (bodu 28): „Navrhuje sa ustanoviť voľbu 

alebo vymenovanie ako základnú požiadavku na výkon funkcie vedúceho zamestnanca, ktorý 

je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu s tým, že pracovný pomer sa založí 

písomnou pracovnou zmluvou až po jeho vymenovaní alebo zvolení. Ak sa  zamestnanec  vzdá 

funkcie alebo bude z funkcie odvolaný, prestane spĺňať požiadavky na výkon funkcie. 

Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť na inej pre neho vhodnej práci. Ak 

nedôjde k dohode, môže s ním  zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou.“.  

Následne k zmene v § 63 ods. 1 písm. d) sa v dôvodovej správe (k bodu 47) taktiež 

uvádza: “Úpravou výpovedných dôvodov zo strany zamestnávateľa sa predpokladá 

skvalitnenie výkonu práce a pracovnej disciplíny. Výpovedný dôvod nespĺňania požiadaviek 

na riadny výkon práce zamestnanca  sa rozširuje v súvislosti s navrhovanou voľbou a 

vymenovaním, ktoré sa podľa § 42 chápu ako požiadavka na výkon funkcie. Ak sa 

zamestnanec vzdá funkcie, alebo bude z funkcie odvolaný, prestane spĺňať požiadavky na 

výkon funkcie. Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť na inej pre neho vhodnej 

práci. Ak nedôjde k dohode, môže s ním zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou.“.  

Takéto vyjadrenia v dôvodovej správe sú, podľa nášho názoru, prinajmenšom 

pozoruhodné. Ako sme už uviedli, v § 42 ods. 2 Zákonníka práce v súvislosti s vnútorným 

predpisom o odvolaní alebo vzdaní sa funkcie nie je ani zmienka. Voľba alebo vymenovanie 

je len podmienkou pre uzavretie pracovnej zmluvy. Pracovný pomer sa aj tu zakladá 

pracovnou zmluvou, nie voľbou alebo vymenovaním ako to bolo v Zákonníku práce č. 

65/1965 Zb..  

2.6 K podstatnej náležitosti pracovnej zmluvy 

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. priniesol novú (štvrtú) podstatnú náležitosť 

pracovnej zmluvy. Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 písm. d) v pracovnej zmluve je 

zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť aj mzdové podmienky, ak nie sú 
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dohodnuté v kolektívnej zmluve. Túto podstatnú náležitosť pracovnej zmluvy však 

„relativizuje“ ustanovenie § 43 ods. 3, podľa ktorého „ak sú pracovné podmienky podľa 

odseku 1 písm. d) a odseku 2 dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na 

ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia tohto 

zákona“. Z novej podstatnej náležitosti pracovnej zmluvy, ktorou sú podľa § 43 ods. 1 písm. 

d) „mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve“, sa vzhľadom na 

ustanovenie § 43 ods. 3 stal len odkaz na Zákonník práce. Text ustanovenia § 43 ods. 3 za 

bodkočiarkou sa, podľa nášho názoru, mal vzťahovať už len na ustanovenie § 43 ods. 2.  

V dôvodovej správe nie je k § 43 ods. 3 konkrétne ani zmienka. (Dôvodová správa k § 

43 uvádza: „V súlade so Smernicou Rady č. 91/533/EHS o povinnosti zamestnávateľa 

informovať zamestnanca o podmienkach platných pre jeho pracovnú zmluvu alebo pracovný 

pomer, rozširuje sa obsah podstatných zložiek pracovnej zmluvy. Ak je miesto výkonu práce v 

cudzine, dohodne sa v pracovnej zmluve aj doba výkonu práce v cudzine, prípadne aj 

podmienky pre návrat zamestnanca z cudziny.“). 

2.7 Písomné oznámenie o existencii pracovného pomeru 

V rámci aproximácie nášho pracovného práva s právom Európskej únie bolo potrebné 

premietnuť do nášho pracovného práva aj ustanovenia Smernice Rady 91/533/EHS o 

povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na 

zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah zo 14. októbra 1991.  

V návrhu nového Zákonníka práce bolo navrhované ustanovenie § 44 ods. 2, podľa 

ktorého „Ak nie je pracovná zmluva vyhotovená písomne, je zamestnávateľ povinný 

zamestnancovi najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť 

písomné oznámenie o prijatí do zamestnania, ktoré obsahuje meno a priezvisko zamestnanca, 

názov a sídlo zamestnávateľa a náležitosti ustanovené v § 43.“. Aj v dôvodovej správe 

k navrhovanému § 44 sa uvádzalo, že „Požiadavka písomného oznámenia o prijatí do 

zamestnania vychádza zo Smernice Rady č. 91/533/EHS v prípadoch, ak nie je pracovná 

zmluva vyhotovená písomne alebo ak písomná pracovná zmluva neobsahuje náležitosti 

ustanovené v navrhovanom znení § 43.“. Toto navrhované ustanovenie § 44 ods. 2 sa však v 

schválenom znení § 44 už neobjavilo.  

Podľa platného ustanovenia § 44 ods. 1 Zákonníka práce „Ak písomná pracovná 

zmluva neobsahuje podmienky ustanovené v § 43 ods. 2, 4 a 5, je zamestnávateľ povinný 

najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi 
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písomné oznámenie obsahujúce tieto podmienky.“. O ústne uzavretej pracovnej zmluve tu už 

nie je ani zmienka, smernica však túto povinnosť ukladá aj pri ústne uzavretej pracovnej 

zmluve. Ak by zamestnávateľ pri ústne uzavretej pracovnej zmluve uvedenú povinnosť nemal 

(vrátane údajov v § 43 ods. 1), tak by to vlastne do veľkej miery spochybnilo celý účel 

smernice. 

Podľa ustanovenia § 44 ods. 2 „Ak sa má pracovný pomer skončiť pred uplynutím 

jedného mesiaca od nástupu do zamestnania, musí zamestnávateľ zamestnancovi vydať 

písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru. Ak 

je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ je povinný písomné oznámenie o prijatí do 

zamestnania vydať pred odchodom zamestnanca do cudziny (44 ods. 3 ZP). V obidvoch 

prípadoch má zamestnávateľ povinnosť vydať zamestnancovi „písomné oznámenie o prijatí 

do zamestnania“. Podľa smernice je však zamestnávateľ aj v týchto prípadoch povinný vydať 

zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce podmienky ustanovené v § 43 ods. 1, 2, 4 a 5 

Zákonníka práce.  

V súvislosti so Smernicou Rady 91/533/EHS sa treba zmieniť aj o ďalšej skutočnosti. 

Podľa čl. 5 ods. 1 tejto smernice aj akákoľvek úprava náležitostí uvedených v článkoch 2 ods. 

2 a 4 ods. 1 (teda vlastne zmena obsahu pracovného pomeru) sa musí uskutočniť v podobe 

písomného dokumentu, ktorý musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri najbližšej 

príležitosti, najneskôr však jeden mesiac po tom, ako príslušná zmena nadobudne účinnosť. V 

Zákonníku práce táto úprava absentuje. (Podľa čl. 5 ods. 2 smernice písomný dokument 

uvedený v odseku 1 sa nevyžaduje v prípade zmeny zákonov, iných právnych predpisov 

a správnych opatrení alebo ustanovení štatútov alebo kolektívnych zmlúv.)  

V návrhu nového Zákonníka práce bolo ustanovenie § 54 ods. 2, podľa ktorého 

„Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. Ak nebola 

vyhotovená pracovná zmluva písomne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomné 

oznámenie o zmene podľa § 44 ods. 2 a 3.“. Toto navrhované ustanovenie § 54 ods. 2 však v 

schválenom znení § 54 už nie je. 

2.8 Stručne k pracovnej disciplíne 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce odo dňa, keď vznikol 

pracovný pomer, zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce 

osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú 

disciplínu.  
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Je zrejmé, že zákonodarca chcel zdôrazniť najmä základnú povinnosť zamestnanca 

vykonávať práce osobne v určenom pracovnom čase, takouto dikciou však túto povinnosť 

vyňal z obsahu pracovnej disciplíny akoby neboli jej súčasťou/obsahom. Medzi základné 

povinnosti zamestnanca, ktoré tvoria obsah pracovnej disciplíny, patrí podľa § 81 Zákonníka 

práce povinnosť zamestnanca pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených 

vydané v súlade s právnymi predpismi (písm. a)) a byť na pracovisku na začiatku pracovného 

času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času 

(písm. b)). Ustanovenie § 47 ods. 1 písm. b) by preto bolo žiaduce v uvedených intenciách 

preformulovať.  

2.9 Domácka práca a telepráca 

Novela Zákonníka práce č. 348/2007 Z. z. doplnila ustanovenie § 52 o úpravu 

telepráce. Urobila to však spôsobom, ktorá vyvoláva, aspoň podľa nášho názoru, pochybnosti. 

Upravila to tak, akoby domácka práca a telepráca boli dve úplne rozdielne záležitosti (nadpis). 

Telepráca je len jednou z možných foriem výkonu domáckej práce, čo logicky vyplýva aj 

z ustanovenia § 52 ods. 1. Definícia domáckej práce a telepráce je prakticky taká istá, rozdiel 

je len ten, že pri telepráci môže používať aj informačné technológie: „Pracovný pomer 

zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých 

v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca") 

alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve 

doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len 

„telepráca") v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, ...“.   

Domácky zamestnanec môže doma lepiť obálky alebo môže vykonávať prácu na 

počítači a cez internet byť spojený so zamestnávateľom. Takže podľa nášho názoru, ale môže 

to by byť len vec vkusu alebo inej predstavy konštrukcie a dikcie právnej úpravy, nadpis 

a prvý odsek § 52 mali zostať nedotknuté a v odseku 2 mali byť (tak ako aj sú) ustanovené 

povinnosti zamestnávateľa pre prípad, že zamestnanec vykonáva domácku prácu novými 

technológiami, resp. teleprácu. Prípadne § 52 mohol zostať nedotknutý a mal byť doplnený 

nový § 52a (s povinnosťami zamestnávateľa pri telepráci).  

V dôvodovej správe sa k navrhovanej zmene uvádza: „V nadväznosti na možnosť 

využitia moderných informačných prostriedkov v práci a v súlade s Rámcovou dohodou 

o telepráci sa navrhuje zaviesť nový pracovnoprávny inštitút – teleprácu. Ide o nový 

progresívny spôsob organizácie práce umožňujúci vo výrazne vyššej miere zladiť pracovné, 

súkromné a najmä rodinné potreby zamestnancov. Pri tejto forme organizácie práce sa 

zamestnávateľovi  navrhuje uložiť určité povinnosti v súvislosti s využívaním informačných 
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technológií.  Účelom navrhovanej zmeny je zabezpečiť väčšiu flexibilitu pracovnoprávnych 

vzťahov.“.  

Logicky vyvstávajú otázky: Toto je nový pracovnoprávny inštitút? Ak je účelom tejto 

zmeny „zabezpečiť väčšiu flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov“ znamená to, že doteraz 

takáto možnosť nebola? V ustanovení § 52 fakticky v podstate len pribudli povinnosti 

zamestnávateľa, ak zamestnanec vykonáva prácu „s použitím informačných technológií“ (§ 52 

ods. 2). 

2.10 Jednostranná zmena druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve 

Zákonník práce obsahuje aj ustanovenia, ktoré si, podľa nášho názoru, navzájom 

odporujú. Sú to ustanovenia § 55 ods. 1 a 3. Všeobecne platí zásada, že dohodnutý obsah 

pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na 

jeho zmene (§ 54). Zákonník práce však upravuje aj možnosť jednostrannej zmeny zo strany 

zamestnávateľa. V prípadoch ustanovených v § 55 ods. 2 je zamestnávateľ dokonca povinný 

preradiť zamestnanca na inú prácu. Podľa ustanovenia § 55 ods. 1 vykonávať práce iného 

druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný 

len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4. Podľa ustanovenia § 55 ods. 

3 však ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca 

v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po 

dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.  

Zatiaľ čo v odseku 1 sa vychádza z doterajšej koncepcie (§ 36 ods. 2, § 37 ods. 2 

Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.), podľa ktorej zamestnávateľ v stanovených prípadoch 

preradí zamestnanca aj na inú prácu, než bola dohodnutá v pracovnej zmluve, a to aj keby 

s tým zamestnanec nesúhlasil, podľa § 55 odsek 3 tak môže urobiť len po dohode so 

zamestnancom. To je však zásadný rozpor, ktorý prešiel prakticky bez povšimnutia a ktorý, 

podľa nášho názoru, bude treba riešiť.  

Podľa dôvodovej správy k § 55 „Navrhovaným  znením sa  ustanovuje povinnosť 

zamestnávateľa preradiť   zamestnanca   na    inú   prácu. Dôvody,   obsiahnuté 

v navrhovanom ustanovení sú natoľko právne  významné z  hľadiska ochrany zamestnanca, že 

uvedenú ochranu zamestnanca je nevyhnutné    realizovať  aj  proti  jeho  vôli,  avšak  len  

v rámci pracovnej    zmluvy. Ak  by preradenie nebolo možné  vykonať v rámci pracovnej 

zmluvy, bola by na  preradenie potrebná dohoda oboch účastníkov. ... Navrhovaným 

ustanovením sa  výrazne prehlbuje  princíp zmluvnosti  v pracovnom  práve. ...“.  

Uvedené „prehĺbenie princípu zmluvnosti“ by bolo, ak to tak vôbec naozaj má byť, 

vhodné premietnuť aj do ustanovenia § 55 ods. 1 Zákonníka práce. 
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2.11 Lehoty pri výpovedi a okamžitom skončení pracovného pomeru 

Zákonník práce ustanovuje určité lehoty v súvislosti s jednostranným skončením 

pracovného pomeru tak zo strany zamestnávateľa ako aj zamestnanca. Právna úprava týchto 

lehôt za posledné desaťročia zaznamenala, podľa nášho názoru, pozoruhodný vývoj. 

Pokiaľ ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa, podľa ustanovenia § 46 ods. 3 

Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. „Pre  porušenie pracovnej  disciplíny alebo  z dôvodu,  pre 

ktorý možno  zrušiť pracovný pomer okamžite,  môže dať organizácia pracovníkovi  výpoveď 

len  do jedného  mesiaca odo  dňa, keď dôvod výpovede  zistila, najneskôr  však do  jedného 

roka  odo dňa,  keď tento dôvod vznikol.“. Novela Zákonníka práce schválená zákonom č. 

188/1988 Zb. predĺžila uvedenú jednomesačnú lehotu na dva mesiace (§ 46 ods. 3). Túto 

dvojmesačnú lehotu prevzal aj nový Zákonník práce č. 311/2001 Z. z.. Podľa ustanovenia § 

63 ods. 4 „Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite 

skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny 

v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka 

odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.“.  

Pokiaľ ide o okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa § 53 

ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. pôvodne ustanovoval, že „Organizácia môže okamžite 

zrušiť  pracovný pomer len do 15 dní  odo dňa,  keď zistila  dôvod na  okamžité zrušenie 

pracovného pomeru, najneskôr  však do jedného  roka odo dňa,  keď tento dôvod vznikol,  a 

musí  vždy vopred  starostlivo uvážiť, či je okamžité zrušenie pracovného pomeru nevyhnutne 

potrebné.“. Novela Zákonníka práce č. 188/1988 Zb. predĺžila túto lehotu na jeden mesiac. 

Ani to zrejme nestačilo, pretože novela nového Zákonníka práce č. 348/2007 Z. z. predĺžila 

túto jednomesačnú lehotu na dva mesiace (§ 68 ods. 2). 

Podľa nášho názoru zaujímavé je zdôvodnenie tohto predĺženia. V dôvodovej správe 

k bodu 47 sa uvádza: „Navrhuje sa zmeniť lehotu jedného mesiaca na dva mesiace, kedy 

zamestnávateľ bude môcť okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom. Túto zmenu si 

vyžiadala aplikačná prax. Jednomesačná lehota ustanovená v Zákonníku práce často 

nestačila a zamestnávateľ sa hlavne pri doručovaní okamžitého skončenia pracovného 

pomeru zamestnancovi dostával do časovej tiesne.“.  Pri príprave nového Zákonníka práce 

v roku 2001 sa zrejme ešte „neprejavovali problémy s doručovaním“, hoci ten prevzal zo 

Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. jednomesačnú lehotu. A nový Zákonník práce v § 38 ods. 4 
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s účinnosťou od 1. apríla 2002 tiež ustanovil, že „Povinnosť zamestnávateľa alebo 

zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť 

prevezme alebo len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako 

nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím 

zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec 

alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.“. 

Pokiaľ ide o okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 

a ustanovenú subjektívnu lehotu, tak ako tomu bolo v Zákonníku práce č. 65/1965 Zb. (§ 54 

ods. 2), aj Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v § 69 ods. 3 ustanovuje, že „Zamestnanec môže 

okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na 

okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.“. Zákonník práce tu objektívnu lehotu 

nestanovuje.  

Ak by sme uvedené mali zhrnúť, tak za celé uvedené obdobie sa subjektívna lehota pri 

výpovedi zo strany zamestnávateľa zvýšila z pôvodného jedného mesiaca na dva mesiace 

a pri okamžitom skončení pracovného pomeru dokonca z 15 dní postupne (cez jeden mesiac) 

na dva mesiace. Na dva mesiace z dôvodu, ktorý sme citovali z dôvodovej správy (aplikačné 

problémy, zamestnávateľ sa pri doručovaní dostával do časovej tiesne).  

Ak „široké“ ustanovenie § 38 ods. 4 o tom, kedy sa povinnosť doručiť písomnosť 

splní, zrejme v tomto prípade nevyhovovalo, bolo možné napr. uvážiť jeho zmenu. Uvádzame 

to aj preto, že už v roku 1965 sa v súvislosti s 15-dňovou lehotou zdôrazňovalo, že pri 

okamžitom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa ide o závažné dôvody 

a preto aj tento závažný postih má byť bezodkladný aj vzhľadom na ostatných zamestnancov 

a potrebu udržania a dodržiavania pracovnej disciplíny. Podľa nášho názoru je tak trochu až 

absurdné, aby subjektívna lehota bola rovnaká tak pri výpovedi ako aj pri okamžitom 

skončení pracovného pomeru (až dva mesiace).  

Pokiaľ ide o subjektívnu lehotu na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany 

zamestnanca, táto je po celý čas jeden mesiac. Tu zrejme žiadne aplikačné problémy 

neexistujú. Napriek tomu by sme sa však chceli zmieniť o dôvode ustanovenom v § 69 ods. 2 

Zákonníka práce, podľa ktorého „Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný 

pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.“. Podľa dôvodovej 

správy z roku 2001 „Ohrozením  morálky  sa   rozumie  konanie,  pri  ktorom    dochádza   

k ohrozeniu   alebo   narušeniu  morálnej  osobnosti    zamestnanca.“.  
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Nie je žiadnym preháňaním ak uvedieme, že napr. 16-ročný mladistvý zamestnanec 

nemusí byť veľmi zorientovaný v právnej úprave (a už vôbec nie pokiaľ ide o nejaké lehoty). 

Ako sa zvykne hovoriť, neznalosť zákona neospravedlňuje. Napriek tomu sa tu, podľa nášho 

názoru, vynára otázka. Ak mladistvý zamestnanec z nejakého dôvodu nestihne doručiť 

zamestnávateľovi predmetnú písomnosť v stanovenej jednomesačnej lehote, potom už 

odborom a   tomuto štátu neprekáža, že naďalej vykonáva prácu,  pri  ktorej „dochádza   

k ohrozeniu   alebo   narušeniu  morálnej  osobnosti“ tohto mladistvého zamestnanca? 

2.12 Možné pracovnoprávne dôsledky právoplatného odsúdenia zamestnanca za 

úmyselný trestný čin 

Podľa ustanovenia § 53 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. „Organizácia 

môže zrušiť pracovný pomer okamžite len výnimočne, a to len vtedy, ak bol pracovník 

právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin nepodmienečne na trest odňatia slobody na 

čas dlhší ako jeden rok,“. Neskôr bolo toto ustanovenie novelizované a ku koncu účinnosti 

Zákonníka práce § 53 ods. 1 písm. a) ustanovoval: „ Zamestnávateľ môže okamžite zrušiť 

pracovný pomer len výnimočne, a to iba vtedy, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre 

úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody na čas dlhší ako jeden rok alebo 

ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin spáchaný pri plnení pracovných úloh 

alebo v priamej súvislosti s ním na nepodmienečný trest odňatia slobody najmenej na šesť 

mesiacov.“. 

Nový Zákonník práce  č. 311/2001 Z. z. však už v § 68 ods. 1 písm. c) bez 

akéhokoľvek konkrétnejšieho zdôvodnenia ustanovil, že „Zamestnávateľ môže okamžite 

skončiť pracovný pomer len výnimočne, a to vtedy, ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený 

pre úmyselný trestný čin,“. V dôvodovej správe sa k tomuto návrhu  neuvádza vôbec nič. 

Novela Zákonníka práce č. 210/2003 Z. z. text „bol právoplatne odsúdený pre úmyselný 

trestný čin“ presunula do písm. a). Takéto „zjednodušenie“ právnej úpravy je, podľa nášho 

názoru, nenáležité a nebolo v dôvodovej správe ani nijako zdôvodnené. Zamestnanec predsa 

nemôže byť dvakrát postihovaný za jeden skutok, najmä ak tento skutok nemal nič spoločné 

so zamestnávateľom alebo plnením pracovných úloh.  

Takýto postih je premietnutý dokonca aj do ustanovenia § 19 odsek 2 písm. c) 

Zákonníka práce: „Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak zamestnanec 

bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.“.   
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Takýto zjednodušený dôvod vo všetkých citovaných ustanoveniach, ktoré sú v platnej 

právnej úprave, by, podľa nášho názoru, bol správny len v jednom prípade. Ak „ide o prácu, 

pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku 

bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať“ (§ 41 ods. 6 písm. 

c)).  

2.13 Zákaz výpovede v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná 

Tak, ako Zákonník práce č. 65/1965 Zb. (§ 48 ods. 1 písm. d)) poskytoval, tak aj 

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. (§ 64 ods. 1 pôvodne písm. c), teraz písm. d) poskytuje 

zvýšenú ochranu pri výpovedi zo strany zamestnávateľa tehotným ženám. Podľa ustanovenia 

§ 64 ods. 1 písm. d) zamestnávateľ nesmie dať zamestnankyni výpoveď v ochrannej dobe a to 

v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná. Po celý čas existencie tejto právnej úpravy, až do 

prijatia novely Zákonníka práce č. 210/2003 Z. z., teória i prax, a osobitne súdna prax, 

jednoznačne zastávali názor, že tu ide o ochranu zamestnankyne v dobe, keď je tehotná, a to 

bez ohľadu na to, či o tom zamestnávateľ alebo dokonca aj samotná zamestnankyňa vedeli. 

Rozhodujúci bol objektívny stav v čase doručenia výpovede. 

Novela Zákonníka práce č. 210/2003 Z. z. však situáciu skomplikovala. V súlade s čl. 

2 Smernice Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci tehotných zamestnankýň, zamestnankýň krátko po pôrode a dojčiacich 

zamestnankýň premietla do ustanovenia § 40 ods. 6 definíciu pojmu tehotná zamestnankyňa. 

Podľa tohto ustanovenia “Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, 

ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske 

potvrdenie.“. Prijatie citovanej definície viedlo k tomu, že podľa súčasných výkladov, ak 

zamestnankyňa neinformovala a nepredložila zamestnávateľovi potvrdenie v zmysle § 40 ods. 

6 Zákonníka práce, tak ochranná doba podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) sa na ňu 

nevzťahuje. 

Podľa nášho názoru to tak však nie je. Podľa čl. 1 ods. 1 Smernice Rady 92/85/EHS o 

zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných 

pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok „Účelom tejto 

smernice, ktorá je desiatou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 

89/391/EHS, je vykonávať opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok.“. A 

podľa čl. 1 ods. 3 smernice „Účinkom tejto smernice nesmie byť zníženie úrovne ochrany 
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poskytovanej tehotným pracovníčkam, pracovníčkam krátko po pôrode a dojčiacim 

pracovníčkam v porovnaní so situáciou, aká v každej členskej krajine existuje ku dňu prijatia 

tejto smernice.“. 

Okrem toho treba zdôrazniť, že Zákonník práce v § 64 ods. 1 písm. d) používa slová 

„v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná“. Ak by tu boli slová „tehotnej zamestnankyni“, tak 

vzhľadom na ustanovenie § 40 ods. 6, by to bolo zrejme jednoznačné. Avšak slová „v dobe, 

keď je zamestnankyňa tehotná“ stále, podľa nášho názoru, vyjadrujú objektívny stav, a to bez 

ohľadu na to, či zamestnankyňa zamestnávateľovi predložila potvrdenie o tom, že je tehotná, 

alebo nie. Predmetná smernica je predovšetkým o ochrane zamestnankýň v rámci bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. A písomné potvrdenie o tehotenstve majú predkladať v tejto 

súvislosti, napr. aj preto aby nebolo možné postihovať zamestnávateľa preto, že tehotná 

zamestnankyňa vykonáva práce zakázané tehotným ženám, hoci on o tom, že je tehotná, 

vôbec nevedel. Písomné potvrdenie má zamestnankyňa predložiť predovšetkým preto, aby 

zamestnávateľ mohol prijať všetky potrebné opatrenia v súvislosti s jej bezpečnosťou a s jej 

ochranou zdravia pri práci.  

S veľkou nádejou očakávame rozhodnutie súdu v prípadnom spore o neplatnosť 

takejto výpovede.   

2.14 Prestávky v práci 

V Zákonníku práce môžeme nájsť aj ustanovenie, ktoré, podľa nášho názoru, nemá 

vôbec zmysel, význam a účel. Už novela Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. publikovaná pod 

číslom 3/1991 Zb. doplnila § 89 o prestávkach v práci o nový text odseku 4, podľa ktorého 

„Prestávky na jedenie a oddych sa neposkytujú na začiatku a konci smeny.“.  

Zákonodarcu k tomu viedla zrejme skutočnosť, že sa dosť rozmohla prax ktorá 

vyplývala z toho, že do pracovného času sa v ustanovenom rozsahu započítavala aj prestávka 

v prác. A podľa nového ustanovenia § 89 ods. 5 „Poskytnuté prestávky na jedenie a oddych sa 

započítavajú do pracovného času v rozsahu 30 minút za smenu.“. Pracovná zmena by teda 

trvala napr. 8,5 hodiny a niektorí zamestnanci  by boli na pracovisku bez prerušenia 8 hodín.  

V súčasnosti už podľa ustanovenia § 91 ods. 5 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. 

„Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času.“. Aj podľa 

ustanovenia § 91 ods. 4 nového Zákonníka práce však „Prestávky na odpočinok a jedenie sa 

neposkytujú na začiatku a konci zmeny.“. Podľa nášho názoru už zo samého pojmu prestávka 

v práci ako ho používa Zákonník práce je zrejmé, že to nie je  možné. Z tohto pojmu vyplýva, 
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že ide o určitý časový úsek, ktorému bezprostredne predchádza a po  ktorom bezprostredne  

nasleduje výkon práce. Ak tomu tak nie je, nemožno predsa hovoriť o prestávke v práci 

(potom tu ide o nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami, čo je, prirodzene, iná doba 

odpočinku ako je prestávka v práci).   

 

3 Záver 

Na záver si dovolíme uviesť, že všetky uvedené skutočnosti sú len, povedané slovami 

Lasicu a Satinského, „úryvkom z rozsiahlejšieho cyklu“. Snažili sme sa vychádzať len 

z citovaných ustanovení a vyjadriť svoj názor. Nie je to žiadny „útok“ na pracovníkov 

v legislatíve, odbory, zamestnávateľov, ani na nikoho iného. K rôznym názorom, 

pochybeniam alebo prehliadnutiam môže dôjsť v ktoromkoľvek štádiu legislatívneho procesu. 

Snáď dobrým príkladom je informácia uverejnená v jednom celoštátnom denníku v roku 

2005. Pod nadpisom „Politici ani nevedeli, čo o STK schválili“ sme si, okrem iného, mohli 

prečítať aj toto: „... “Dosť ma nahnevalo, že sa do zákona dostal nezmysel, a nahnevalo ma, 

že som za to hlasoval,“ hovorí poslanec (tu je uvedená politická strana a jeho meno), ktorý 

bol spravodajcom zákona, čiže o ňom mal informovať ostatných poslancov. ...“.  
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1 Úvod 

Pojem „migrácia“ je v súčasnosti hádam najpertraktovanejším spoločenským ale aj 

právnym pojmom Európy ako takej. Čoraz viac sa v spoločnosti a politike skloňuje skôr 

neekonomická migrácia, keď Európu a Európsky hospodársky priestor zaplavujú a zaťažujú 

ich sociálny systém občania z krajín, ktoré sú v súčasnosti vo vojne, vojnovom stave alebo 

nevedia udržať demokratický režim pred diktátorským a títo ľudia v Európe hľadajú pokoj, 

ochranu a mier, a ich úprimnou snahou je sa začleniť do spoločnosti a byť jej plnoprávnymi 

členmi. Avšak neekonomická migrácia má aj svoje tienisté stránky najmä v prípadoch keď 

dochádza k premnoženiu takýchto migrantov v krajinách, ktoré nie sú pripravené na ich nápor 

ako napríklad Nemecko, Taliansko, Francúzsko. Migrácia ako taká tak má pozitívne ale aj 

tienisté stránky a to najmä v závislosti od jej druhu, ktorý v tej danej krajine, alebo celej 

Európe prevláda. 

V súčasnej dobe globalizácie sa stala ochrana migrantov kľúčovou otázkou. Migrácia 

je fenoménom, ktorý má niekoľko rôznych aspektov a fáz vývoja. Na medzinárodnej úrovni, 

ako aj na regionálnej úrovni, najmä v rámci Európskej únie (EÚ), existuje rad nástrojov 

ochrany ľudských práv migrantov. Tieto nástroje upravujú práva a povinnosti migrantov, 
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ktorých možno zaradiť do niekoľkých kategórií podľa konkrétnych ľudskoprávnych nástrojov 

ochrany a/alebo podľa vlastného správneho štatútu. 

Pri rozvoji medzinárodného podnikania zohráva významnú úlohu medzinárodná 

migrácia pracovných síl. Migrácia pracovných síl v priestore svetového hospodárstva 

stimuluje rozvoj medzinárodného podnikania, pričom úzko súvisí najmä s medzinárodnými 

pohybmi tovaru, služieb a kapitálu. Cena práce migrujúcich pracovných síl je obvykle nižšia 

ako cena práce domácich pracovníkov. Prechod pracovnej sily z jedného štátu do iného štátu 

je motivovaný ekonomickými a neekonomickými činiteľmi. Ekonomické príčiny – migrácia 

má zvyčajne uvedomelý a plánovitý charakter. Celé štáty vykazujú rýchlejší ekonomický rast, 

lepšie podmienky realizácie pracovnej sily. Zdroje pracovných síl pritom nie vždy 

zodpovedajú rozloženiu ekonomickej aktivity. 

V článku sa však budeme zaoberať a poukážeme hlavne právnu úpravu ekonomickej 

migrácie, ktoré je podľa odborníkov ale aj politikov prospešná, najmä v súčasnosti, keď 

v európskych krajinách čoraz viac pribúdajú štatistiky o znižujúcej sa natalite a zvyšovaniu 

priemerného veku života občanov Európskej únie. Európa potrebuje pracovné sily, čo priamo 

súvisí so starnutím populácie, ale aj zvyšovaním životnej a vzdelanostnej úrovne jej 

obyvateľov. 

2 Vymedzenie základných pojmov 

Pre správne pochopenie problematiky migrácie pracovných síl, je potrebné si najskôr 

zadefinovať hlavné pojmy, ktoré s problematikou súvisia, tak ako ich chápe platná právna 

úprava ale aj právna teória. 

Migrácia ako taká je pohybom osôb alebo skupín osôb v geografickom a sociálnom 

priestore spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pohybu.  

Podľa definície OSN osoba, ktorá z akýchkoľvek dôvodov zmenila krajinu svojho 

trvalého resp. obvyklého pobytu a zo svojej domovskej krajiny sa presťahovala do inej 

krajiny minimálne na obdobie troch mesiacov. Slovenský právny poriadok však nepoužíva 

pojem migrant, ale cudzinec. 

OSN rozlišuje dve skupiny migrantov podľa dĺžky pobytu: 

- krátkodobý migrant – osoba, ktorá sa sťahuje do inej krajiny ako krajina jej trvalého 

(obvyklého) pobytu po dobu najmenej troch mesiacov, ale kratšej ako jeden rok; 
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- dlhodobý migrant – osoba, ktorá sa sťahuje do inej krajiny ako krajina jej trvalého 

(obvyklého) pobytu po dobu minimálne jedného roka; s výnimkou prípadov, keď sa 

presun osoby do inej krajiny týka dovolenky, návštevy priateľov alebo príbuzných, 

obchodných ciest, liečenia alebo zdravotného ošetrenia alebo náboženskej púte.1 

V súčasnej dobe globalizácie sa stala ochrana migrantov kľúčovou otázkou. Migrácia je 

fenoménom, ktorý má niekoľko rôznych aspektov a fáz vývoja. Na medzinárodnej úrovni, 

ako aj na regionálnej úrovni, najmä v rámci Európskej únie (EÚ), existuje rad nástrojov 

ochrany ľudských práv migrantov. Tieto nástroje upravujú práva a povinnosti migrantov, 

ktorých možno zaradiť do niekoľkých kategórií podľa konkrétnych ľudskoprávnych nástrojov 

ochrany a/alebo podľa vlastného správneho štatútu. 

V zmysle predpisov OSN rozoznávame viaceré typy migrantov: 

- legálni migranti, 

- Azylanti a žiadatelia o azyl, 

- Osoby bez štátnej príslušnosti, 

- Obete obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva a osobitne vykorisťujúcich pracovných 

podmienok, 

- Nelegálni migranti, 

- Maloletí a ženy. 

Za príčiny migrácie možno považovať akékoľvek spoločenské, politické, vojenské, 

bezpečnostné, ekonomické ukazovatele. 

Teórie príčiny migrácie rozdeľuje na: 

- Ekonomické, 

- Neekonomické 

a) Politické, 

b) Vojenské, 

c) Rasové, 

                                                 

 

 
1 Dostupné k 1.4.2017 na http://www.iom.sk/pre-media/pojmy-o-migracii#pojmy-migrant. 
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d) Náboženské, 

e) Národnostné, 

f) Rodinné, 

g) Ekologické. 

Dôsledkami migrácie sa zaoberajú viaceré vedné odbory od sociológie, cez ekonómiu 

až po právne vedy. 

Najvýznamnejšie dopady migrácie možno zaznamenať najmä v týchto oblastiach: 

- Miera zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v závislosti od toho, či hovoríme 

o krajine, ktorá je prisťahovaleckou alebo vysťahovaleckou, 

- Štát ako taký a jeho HDP, 

- Zahraničný obchod, 

- Remitencie,2  

- Medzinárodný pohyb kapitálu. 

 

3 Právny rámec migrácie na svetovej a regionálnej úrovni 

Ako sme už spomínali, tak typov migrácie pozná spoločenská veda viacero, a tak je 

viac než prirodzené, že aj právna úprava tejto oblasti bude viac-menej roztrieštená. 

Právny rámec ochrany migrantov v Slovenskej republike (SR) tvorí predovšetkým 

vnútroštátne právo SR, ktoré je v súlade s medzinárodnými a únijnými nástrojmi ochrany, 

upravujúcimi oblasti ľudských práv, režim utečenca, medzinárodné pracovné normy a 

medzinárodné trestné právo (prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi). Rovnaký právny rámec 

slúži na tvorbu politík v oblasti migrácie. 

Na migrujúcich pracovníkov sa vzťahujú predovšetkým medzinárodné pracovné 

normy Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“). Slovenská republika bola prijatá 

                                                 

 

 
2 Remitencie sú financie plynúce zo zahraničia rodinám migranta v krajine jeho pôvodu , resp. sú to akokoľvek v cudzine 

zarobené peniaze využité v materskej krajine . Ako dôsledok migrácie prinášajú výhody pre rodiny migrantov a zároveň pre 

ich domovské krajiny. Ako také sú zaujímavé predovšetkým pre nečlenské štáty EÚ, ktoré môžu s ohľadom na ich značne 

slabšiu životnú úroveň najvýraznejšie profitovať zo získaných prostriedkov (aj pri zmene eura za domácu menu). Pre mnoho 

chudobných krajín východnej Európy a strednej Ázie predstavujú najväčší vonkajší zdroj príjmov a počas ostatných 15 rokov 

pomáhali tlmiť ekonomické a politické turbulencie. Remitancie dosahujú viac ako 20% HDP v Moldavsku a Bosne a 

Herzegovine, a viac ako 10% v Albánsku, Arménsku a Tadžikistane. 
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do MOP dňa 28. januára 1993. Medzinárodné Dohovory MOP a Odporúčania MOP sú 

základnými prameňmi medzinárodného pracovného práva a medzinárodného sociálneho 

práva. SR je z celkového počtu 18 Dohovorov MOP viazaná čiastočne iba dvomi, a to 

Dohovorom MOP o rovnakom zaobchádzaní s domácimi i zahraničnými pracovníkmi pri 

odškodňovaní pracovníkov pri úrazoch č. 19/1925 

- oznámenie č. 110/1997 Z.z., bod 10 a Dohovorom MOP o zjednodušení inšpekcie 

vysťahovalcov na lodiach č. 21/1926 - oznámenie č. 110/1997 Z.z., bod 11. Ostatnými 

dohovormi MOP, SR nie je viazaná. Ďalšími dohovormi MOP, ktoré upravujú problematiku 

úzko súvisiacu s pracovnou migráciou sú Dohovor MOP o súkromných službách 

zamestnanosti č. 181/1997 a Dohovor MOP o domácej práci č. 189/2011. Slovenská 

republika je jednou z 12 členských krajín Európskej únie, ktoré ratifikovali Dohovor o 

súkromných službách zamestnanosti (SR ratifikovala v roku 2010 a je ním v súčasnosti 

viazaná). Dohovor okrem iného ukladá povinnosť regulovať aktivity súkromných služieb 

zamestnanosti, monitorovať ich činnosť, stanoviť sankcie za porušovanie platných pravidiel a 

podobne. Dohovor tiež zakazuje prijímať odmenu za sprostredkovanie práce od samotných 

záujemcov o prácu. Ustanovenia uvedeného dohovoru sa vzťahujú na všetkých záujemcov o 

prácu, avšak osobitne aktuálne sú v prípade migrantov, ktorí často potrebujú pri 

sprostredkovaní práce zvýšenú ochranu.3 

Základným medzinárodnoprávnym dokumentom Rady Európy je Dohovor o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd (Rím, 1950, ďalej len „EDĽP“) a protokoly, ktoré na 

tento dohovor nadväzujú, ktoré sú súčasťou slovenského právneho poriadku. Európska 

sociálna charta Rady Európy (Turín, 18. október 1961) tvorí so svojím revidovaným 

variantom (Revidovaná Európska sociálna charta Rady Európy, 3. máj 1996, Štrasburg) 

základ európskeho práva v oblasti sociálnych práv a ekonomických práv. Spolu s právom 

Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie Rada Európy tvorí európske sociálne 

právo a s Medzinárodnou organizáciou práce vytvárajú systém medzinárodného sociálneho 

práva. Článok 19 Európskej sociálnej charty Rady Európy vymedzuje práva migrujúcich 

pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc. Lisabonská zmluva obsahuje ustanovenie, ktoré 

oprávňujú EÚ pristúpiť k EDĽP a Protokol č.14 k EDĽP umožňuje toto pristúpenie, čím sa v 

                                                 

 

 
3 K tomu pozri Východiskový materiál pracovnej skupiny „Práva migrantov“ – Celoštátna stratégia ochrany a podpory 

ľudských práv v SR. Dostupné k 1.4.2017 na 

https://www.mzv.sk/documents/10182/184563/011_strategia_vychodiskovy_material_prava_migrantov.pdf 
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prípade porušenia práva jednotlivcov, stanú jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 

Európskej únie žalovateľnými na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).4 

Na úrovni migrácie pracovných síl pôsobí na vnútroštátne právne normy najme 

európska legislatíva, ktorej hlavným cieľom je zosúladiť vnútroštátne právne poriadky v tejto 

oblasti, vytvoriť jednotný európsky trh práce, a zabezpečiť nediskrimináciu pracovníkov 

z cudzích členských štátov 

Základným únijným dokumentom upravujúcich postavenie migrujúcich pracovníkov 

v rámci európskeho hospodárskeho priestoru je Charta základných práv Európskej únie (ďalej 

len „charta“). Medzi relevantné ustanovenia charty patria právo na azyl – čl. 18, ochrana 

v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície – čl. 19 ods. 2. Ustanovenia charty sú pri 

dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ, a tiež pre 

členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo EÚ. V dôsledku toho rešpektujú práva, 

dodržiavajú zásady a podporujú ich uplatňovanie v súlade so svojimi príslušnými 

právomocami a pri zachovaní obmedzení právomocí EÚ, ktoré boli na ňu prenesené 

zmluvami. 

Jedným z najvýznamnejších dokumentov EÚ v oblasti práv migrujúcich pracovníkov 

bol svojho času tzv. Štokholmský program. Išlo o akčný plán predpokladajúci prijatie 

viacerých právne relevantných dokumentov podporujúcich pracovnú migráciu ako jeden zo 

základných prvkov rozvoja konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu EÚ. 

Za najvýznamnejšie dokumenty vychádzajúc zo Štokholmského programu možno 

považovať: 

- smernicu Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 

príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (tzv. modrá 

karta EÚ), 

- smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 

o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a 

zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o 

                                                 

 

 
4 K tomu pozri Európska sociálna charta, Revidovaná euróspka sociálna charte. Dostupné k 1.4.2017 na 

https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/europska-socialna-charta-revidovana.pdf a 

https://rm.coe.int/168047e16d 
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spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v 

členskom štáte (smernica o jednotnom povolení) a ďalšie. 

V rámci sekundárnych právnych aktov EÚ je potrebné uviesť aj smernicu Rady 

2003/86/ES práve na zlúčenie rodiny; smernicu Rady 2003/109/ES o právnom postavení 

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom; a smernicu Rady 

2009/50/ES o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 

vysokokvalifikovaného zamestnania. 

 

4 Vnútroštátna právna úprava 

Medzi najdôležitejšie a právne najrelevantnejšie právne predpisy v SR týkajúce sa 

pracovnej migrácie patrí bezpochyby zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení 

neskorších predpisov, ktorého predmetom je úprava práv a povinnosti migrantov, a ktorý 

vymedzuje podmienky vstupu jednotlivých kategórií cudzincov na trh práce SR, kritériá a 

postupy udeľovania povolení na zamestnanie, povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní 

cudzincov, kontrolnú činnosť vymedzených subjektov zameranú na odhaľovanie nelegálnej 

práce, nelegálneho zamestnávania a dodržiavanie iných zákonom vymedzených povinností, 

ako aj sankčné opatrenia pre prípady porušenia zakotvených povinností. 

Jednotným a koncepčne dobre pripraveným dokumentom, ktorého cieľom bolo 

vytvoriť zo Slovenskej republiky modernú a cieľavedomú krajinu v oblasti migračnej politiky 

bola tzv. Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 20205 a pre oblasť 

integrácie cudzincov je týmto dokumentom nová Integračná politika Slovenskej republiky.6 

Ďalším významným predpisom je zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších 

predpisov. Tento zákon stanovuje všeobecný zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania, upravuje kontrolnú činnosť kompetentných subjektov na tomto úseku, ako aj 

sankcie za nelegálnu prácu. V neposlednom rade je to aj zákon o pobyte cudzincov, ktorý je 

                                                 

 

 
5 Dostupné k 1.4.2017 na 

https://www.mzv.sk/documents/10182/184563/011_strategia_vychodiskovy_material_prava_migrantov.pdf 
6 Jej cieľom je priblížiť právne postavenie dlhodobo a legálne žijúcich cudzincov na území SR, právnemu postaveniu 

občanom SR, v súlade s princípmi Spoločných základných zásad integrácie prisťahovalcov v krajinách Európskej únie. 

Dostupné k 1.4.2017 na https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-

cudzincov/dokumenty/vlastny-material-integracna-politika-januar-2014.pdf 
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základným predpisom komplexne upravujúcim podmienky vycestovania, vstupu a pobytu 

cudzích štátnych príslušníkov na území SR. 

Jedným z typov migrácie je azyl ako jedna z foriem politickej migrácie. Azyl je 

inštitút umožňujúci cudziemu štátnemu príslušníkovi ochranu pred prenasledovaním z 

dôvodov uvedených v Dohovore o právnom postavení utečencov z roku 1951 a v čl. 53 

Ústavy SR. Jedná sa o ochranu napr. pred neprimeraným trestným stíhaním alebo trestom, 

prenasledovaním z náboženských alebo rasových dôvodov a pod. Azyl poskytuje štát, v 

ktorom cudzí štátny príslušník požiadal o azyl. Azylová problematika je upravená v 

niekoľkých dokumentoch na medzinárodnej, európskej a vnútroštátnej úrovni.7  V zmysle 

zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa azylom rozumie 

ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve8 

alebo v osobitnom predpise.9 

Právna úprava azylu v medzinárodnom meradle je obsiahnutá predovšetkým 

Dohovore OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokolom týkajúcim sa 

právneho postavenia utečencov z roku 1967. Ďalšími predpismi na regionálnej úrovni sú napr. 

Schengenská dohoda, ktorá bola prijatá v roku 1985. Obsahuje princíp tzv. prvého konania, 

kedy je za vybavenie žiadosti o azyl zodpovedný štát, v ktorom žiadateľ o azyl podal prvú 

žiadosť o azyl. Obdobný princíp upravuje aj Dublinský dohovor, prijatý v roku 1990. 

Dublinský dohovor bol v roku 2003 nahradený Nariadením Rady (ES) č. 343/2003. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex 

Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (ďalej len „Kódex 

schengenských hraníc"). 

Na vnútroštátnej úrovni je základným predpisom už spomínaný zákon o azyle, ktorého 

predmetom je úprava konania o azyle, postup pri poskytovaní dočasného úložiska, ustanovuje 

práva a povinnosti žiadateľov o azyl a azylantov, pôsobnosť orgánov verejnej moci na úseku 

azylu, doplnkovej ochrany a dočasného útočiska a pod.10 

Ďalším vnútroštátnym právnym predpisom upravujúcim postavenie cudzincov na 

našom území je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. 

                                                 

 

 
7 K tomu pozri aj http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/2012/03/4192-pravna-uprava-migracie 
8 Dohovor o právnom postavení utečencov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 319/1996 Z. 

z.). 
9 Napr. č. 53 Ústavy Slovenskej republiky. 
10 K tomu pozri napr. §1 zákona o azyle. 
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5 Záver 

Cieľom tohto článku bolo čitateľovi sprehľadniť právnu úpravu, ktorá sa dotýka práv 

migrujúcich pracovníkov, pričom sme sa snažili aj o krátke a stručné analytické úvahy 

dotýkajúce sa jednotlivých právnych dokumentov na úrovni celosvetovej, regionálnej ale aj 

vnútroštátnej. Autor je súčasťou riešiteľského kolektívu, ktorý si dal za úlohu spracovať 

problematiku pracovnej migrácie, a článok je akýmsi úvodom do problematiky s tým, že 

načrtne mnohé problémy, ktoré s pracovnom migráciou súvisia. 
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Voľný pohyb pracovných síl a vysielanie zamestnancov v rámci Európskej 
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Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami migrácie pracovných síl v rámci EÚ, 

pričom analyzuje práva súvisiace s voľným pohybom pracovných síl, ako aj obmedzenia 

tohto pohybu. Na príklade vybraných štátov poskytuje autor pohľad nielen na právnu úpravu, 

ale aj na konkrétne opatrenia štátov pri zásahoch do voľného pohybu a s tým súvisiace otázky 

pozitívnej diskriminácie v prospech občanov štátu v porovnaní s občanmi iných členských i 

nečlenských štátov EÚ.    

Abstract: The author in this paper addresses the issues of labor migration within the EU, with 

analysis of law relating to the free movement of labor, as well as restrictions of movement. 

For example, selected countries is provided by the view not only on legislation but also on 

concrete actions at the state interference with the freedom of movement and related issues of 

positive discrimination in favor of citizens of the state as compared to citizens of other EU 

and non-EU countries. 

 

Kľúčové slová: voľný pohyb, pracovná sila, migrácia, obmedzenie, verejný poriadok, verejný 

záujem, zdravie. 

Key words: free movement, labor, migration, restriction, public order, public interest, health 

 

1 Úvod 

V súčasnom období prechádza Európska únia v oblasti voľného pohybu pracovných 

síl, ako aj voľného pohybu služieb zásadnými zmenami. Vzrastá nielen celosvetová mobilita, 

ale aj migrácia v rámci Európskej únie. V dôsledku toho sa politika Európskej únie dostáva na 

križovatku vývoja právnej úpravy. Nástroje, ktoré sa v minulosti používali, ako napríklad 

nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho 

zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, už 
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nereflektujú nové otázky a modely mobility. Tieto zmeny sa bytostne dotýkajú aj 

pracovnoprávnych vzťahov.  

Okrem tradičných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami sa objavujú iné, 

menej typické formy práce. Rastie počet samostatne zárobkovo činných osôb (najmä v 

tradičnejších odvetviach), viac ľudí pracuje z domova, rozširuje sa okruh atypických foriem 

zamestnania a pod. Rozširovanie Európskej únie zohralo dôležitú úlohu aj v oblasti voľného 

pohybu a následných tokov mobility. Na jednej strane nové členské štáty musia spĺňať acquis 

communitaire, a na strane druhej strane sa zásadne zvýšila mobilita občanov nových 

členských štátov smerom k bohatším členským štátom (najmä v tradičných odvetviach, ako je 

stavebníctvo). Nedostatok pracovnej sily na európskych trhoch práce v poslednom období 

otvára dvere ďalším novým otázkam a výzvam.1  

Mobilita pracovných síl v Európskej únii, ktorá sa uskutočňuje vysielaním 

pracovníkov, sa považuje za nevyhnutnú esenciu potrebnú na udržanie konkurencieschopnosti 

Európy. Vysielaní pracovníci zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní nedostatkovej práce 

v rôznych odvetviach a regiónoch (stavebný priemysel, poľnohospodárstvo, doprava a pod.) 

Na druhej strane však tento spôsob uskutočňovania práce súvisí s viacerými negatívnymi 

javmi (nekalá konkurencia a sociálny dumping).2 Európska únia v otázkach trhu práce čelí 

trom základným okruhom, ktoré na seba vzájomné narážajú a výrazne sa ovplyvňujú. Patrí 

sem:  

a) voľný pohyb služieb a pracovnej sily, 

b) zákaz diskriminácie a rovnaké zaobchádzanie,  

c) právo na združovanie a priemyselné akcie.  

Vzhľadom na neustály rast cezhraničného toku služieb (teda vysielaných zamestnancov) 

po rozšírení Európskej únie smerom na východ, rastie aj „konflikt“ medzi týmito jednotlivými 

právami. Tento konflikt vyvolal nielen priemyselné spory, ale najmä spory súdne. SDEÚ vo 

                                                 

 

 
1 VAN ZEBEN, M., DONDERS, P. Coordination of Social Security: Developments in the Area of Posting. In European 

Journal of Social Security. Volume 3/2, 2001, s. 108-109.  

2 Pozri bližšie NEAGU, V. Posting of workers in the European Union: Between limiting policies and stimulating standards. 

In Conf. Int'l Dr., 2015, s. 744.  
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svojej rozhodovacej činnosti dáva odpoveď na vzniknuté otázky, pričom niektoré z týchto 

práv považuje za podstatnejšie v porovnaní s tými druhými.3  

 

2 Služba verzus pracovná sila 

S problematikou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania úzko súvisí aj 

problematika spojená s voľným pohybom pracovných síl, ako aj otázky spojené s vysielaním 

zamestnancov v rámci slobody poskytovania služieb. Vstupom Slovenska do Európskej únie 

sa zamestnávatelia dostali do celkom novej pozície v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 

hlavne z dôvodu, že sú povinní v oblasti pracovnoprávnych vzťahov dodržiavať nielen 

pracovné právo krajiny, v ktorej majú sídlo, ale súčasne sú aj priamo viazaní komunitárnym 

právom, ktoré vyplýva zo zakladajúcich zmlúv, ako aj nariadení Rady EÚ. Tá časť práva 

Európskej únie má priamu záväznosť.  

Pri dočasnom vyslaní zamestnancov sa musí zamestnávateľ s plnou vážnosťou zaoberať 

aj pracovným právom príslušnej krajiny Európskej únie, do ktorej dočasne vysiela svojich 

zamestnancov. Vysielanie zamestnancov je z hľadiska systematického členenia zaradené do 

slobody poskytovania služieb, ktoré musíme odlišovať od voľného pohybu pracovných síl.  

Súhlasíme s názorom niektorých autorov4, že v súvislosti s dočasným vyslaním 

zamestnancov do krajín Európskej únie vznikajú v aplikačnej praxi veľmi komplikované 

právne situácie. Predovšetkým v aplikačnej praxi sa niekedy zamieňa právny pojem „voľného 

pohybu zamestnancov“ na jednej strane a právny pojem „dočasného vysielania 

zamestnancov“ v rámci nadnárodného pohybu služieb v členských krajinách Európskej únie.  

V rámci voľného pohybu pracovných síl sa zamestnanec rozhodne pracovať na území 

iného než domovského členského štátu, pričom môže ísť o pracovnoprávny vzťah na kratší 

alebo neurčitý čas. Na rozdiel od tejto situácie, pri dočasnom vyslaní zamestnancov do krajín 

Európskej únie, sa zamestnanec individuálne nerozhoduje, že vstúpi na určitý dlhší alebo 

kratší čas na trh práce iného členského štátu Európskej únie, ale zamestnávateľ ho vyšle na 

určitú dobu do niektorej z krajín Európskej únie pracovať v prospech iného podnikateľa bez 

toho, aby s ním skončil existujúci pracovnoprávny vzťah.  

                                                 

 

 
3 DØLVIK, J. E., VISSER, J. Free movement, equal treatment and workers’ rights: can the European Union solve its 

trilemma of fundamental principles? In Industrial Relations Journal, s. 492.  

4 BARANCOVÁ, H. et al. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 198-200. 



 39 

SDEÚ už vo veci 62/81a 63/81 (Seco a Deesquenne) z 3. februára 1982, ako aj 

v právnej veci C-113/89 (Rush Portuguesa) z 27. marca 1990 zdôraznil, že na rozdiel od 

voľného pohybu zamestnancov sa zamestnanci, ktorí boli vyslaní do inej krajiny, aby 

vykonávali služby, po skončení vyslania vracajú do krajiny ich pôvodu bez toho, aby sa ocitli 

na trhu práce hostiteľského členského štátu. Z vyššie uvedeného dôvodu na týchto 

zamestnancov nemožno aplikovať predpisy o voľnom pohybe zamestnancov, ale predpisy 

o voľnom pohybe služieb.5  

 

3 Voľný pohyb pracovných síl v Európskej Únii 

Už v roku 1972 opísal Bohning vývoj práva Spoločenstva (EÚ) voľného pohybu 

pracovníkov nasledovne: „Systém slobody pohybu pracovníkov predstavuje skutočne 

pozoruhodný zásah do jednej z najcitlivejších oblastí každého národného štátu. Zatiaľ, čo 

doterajšia migrácia pracovníkov bola regulovaná právom a inštitúciami prijímajúcej krajiny, 

tak teraz sa sloboda pohybu stala záležitosťou Spoločenstva. Pojem „imigrant“ alebo 

„dočasný migrant“ bol nahradený pojmom pracovník Spoločenstva. Pojem pracovník položil 

základy pojmu „euroobčan.“6 

Cieľom slobody voľného pohybu pracovníkov je umožniť občanom členských štátov 

Európskej únie slobodne sa uchádzať a vykonávať povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte, 

pre ktorý sa rozhodnú, a to bez akýchkoľvek prekážok a obmedzení a predovšetkým bez 

akejkoľvek diskriminácie. Na tieto účely im patrí právo na prístup k zamestnaniu a výkon 

zamestnania na území členského štátu, ako aj ďalšie práva, označované ako sekundárne a 

komplementárne. Tieto práva súhrnne vytvárajú podmienky pre realizáciu tohto oprávnenia a 

napĺňajú podstatu voľného pohybu pracovníkov v rámci EÚ.7 

Právo na voľný pohyb pracovných síl je súčasťou práva na voľný pohyb osôb v 

Európskej únii. Predstavuje jeden z najdôležitejších predpokladov fungovania spoločného 

trhu - prostriedok plnenia hospodárskych a sociálnych cieľov Európskej únie. Sloboda pohybu 

a pobytu osôb v Európskej únii je základom občianstva Európskej únie, ktoré sa zaviedlo 

                                                 

 

 
5 Tamže, 199-200. 

6 WILKINSON, B. Towards European Citizenship? Nationality, Discrimination and Free Movement of Workers in the 

European Union, European Public Law, Volume 1, Issue 3, Kluwer Law International, 1995, s. 417. 

7 KARPAT, A. Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej Únii. In KURIL, M. Aktuálne otázky pracovnej a 

sociálnej legislatívy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, s. 19. 
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Maastrichtskou zmluvou v roku 1992. Voľný pohyb pracovných síl, resp. pracovníkov je 

účelovo viazaný na voľnosť pohybu v jednotlivých štátoch Európskej únie za účelom výkonu 

závislej činnosti.8  

3.1 Pojem pracovná sila (pracovník) 

Pojem „pracovník“ nie je v primárnom práve Európskej únie definovaný.9 Vymedzenie 

pojmu „pracovník“ vyvoláva u väčšiny pracovných právnikov ručanie zvuku budíka, a to 

najmä z dôvodu nejednotnosti obsahu toho pojmu v Európskej únii. Avšak vo vzťahu k 

právam vyplývajúcim všeobecne zo slobody voľného pohybu ako jedného z pilierov 

Európskej únie tento problém vyznieva dosť banálne. Je to možné konštatovať z viacerých 

dôvodov. V prvom rade, ak vnímame občianstvo Európskej únie ako základný koncept práva 

Európskej únie, tak sa musíme prikloniť k premise prijatej SDEÚ, na základe ktorej sa vníma 

a vykladá pojem „pracovník“ veľmi široko, a to s cieľom chrániť čo najväčší okruh osôb 

v Európskej únii. V druhom rade je potrebné poznamenať, že ak nie je jednotlivec 

ekonomicky aktívny, tak požíva práva prislúchajúce občanom Európskej únie. A po tretie, ak 

je osoba síce ekonomicky činná, ale technicky nie je zamestnancom (napr. SZČO), tak bude 

taktiež chránená, avšak inými aspektmi režimu voľného pohybu.10 Súhrne je teda možné 

konštatovať, že napriek absencii legálnej definície sa pojem „pracovník“ sformoval 

prostredníctvom judikatúry SDEÚ.  

V zmysle článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (ďalej len „ZFEÚ“) o voľnom 

pohybe pracovníkov SDEÚ v rozsudku Lawrie-Blum rozhodol, že základnou črtou 

pracovného vzťahu „... je to, že osoba po určitú dobu vykonáva službu pod vedením inej 

osoby, za ktorú dostane odmenu.“11 Toto rozhodnutie korešponduje s rozhodnutím SDEÚ vo 

veci Levin12, v ktorom konštatoval súd, že nie je nutné, aby práca bola vykonávaná na plný 

úväzok, a taktiež že nie podstatná ani výška dohodnutej odmeny za vykonávanú prácu.13  

                                                 

 

 
8 BARANCOVÁ, H. Slovenské a európske pracovné právo. Bratislava : Poradca podnikateľa, 2004, s. 165. 

9 GRUŠIĆ, U. The European Private International Law of Employment. [Book]. Cambridge : Cambridge University Press:, 

2015, s. 58-59. ŠTEFKO, M. Vysílaní zaměstnanů do zahraničí, Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1-2.  

10 Pozri bližšie: DAVIES, A. C. L. EU Labour Law. Cheltenham : Vyd.: Edward Elgar Publishing Limited, 2012, s. 75. 

11 Rozhodnutie SDEÚ z 3.7.1986, C- 66/85 Lawrie-Blum v Land Baden-Württmberg (1986) ECR, 2121. 

12 Rozhodnutie SDEÚ C- 53/81 Levin v Staatssecretaris von Justitie (1982), ECR 1035. 

13 A.C.L. DAVIES. EU Labour Law. Edward Elgar Publishing Limited, 2012, s. 174.  
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Ako už bolo uvedené samotný pojem „pracovník“14 je vykladaný pomerne široko. Za 

pracovníka sa považuje každá osoba, ktorá vykonáva prácu za odmenu a podľa pokynov 

zamestnávateľa, ako aj osoba, ktorá sa po skončení pracovného pomeru zdržuje na území 

členského štátu. Na uvedené nemá vplyv skutočnosť, či má pracovný pomer menší rozsah, t. j. 

za pracovníka sa považuje aj osoba s nižším úväzkom (pracovným pomerom na kratší čas). 

Podstatné je, že osoba musí vykonávať činnosť, ktorá má hospodársku povahu a prináša 

určitú hospodársku hodnotu zamestnávateľovi, koná podľa jeho pokynov a za protihodnotu, 

ktorou je mzda alebo plat. Tým sa odlišuje od SZČO, ktorá vykonáva hospodársku činnosť vo 

vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Medzi pracovníkov 

zaraďujeme tak osoby v pracovnom pomere súkromnoprávneho, ako aj verejnoprávneho 

charakteru. Pojem „pracovník“ zahŕňa napríklad aj doktorandov poberajúcich štipendium, 

športovcov poberajúcich odmenu, no nevzťahuje sa napríklad na migrujúcich pracovníkov z 

tretích krajín a príslušníkov zo zámorských území.  

Súčasťou práva na voľný pohyb zamestnancov je len taká závislá činnosť fyzických 

osôb, pri ktorej je primárne dosiahnutie hospodárskeho cieľa. Z tejto zásady však podľa 

judikatúry SDEÚ existuje málo výnimiek. Ide hlavne o pracovné činnosti z oblasti športu, 

kultúry, charitatívnych aktivít, resp. cirkevných aktivít. Ak sa u týchto aktivít predpokladá 

pracovnoprávny vzťah a zamestnanec je začlenený do kolektívu ostatných zamestnancov, 

vtedy má právny status zamestnanca. SDEÚ zdôraznil, že pod ochranu voľného pohybu 

zamestnancov patria všetky formy pracovnej činnosti zamestnanca, okrem činností, ktoré 

majú nepatrný rozsah a považujú sa za úplne nepodstatné.15  

3.2 Právna úprava v primárnom práve Európskej únie 

V primárnom práve Európskej únie nachádzame právnu úpravu voľného pohybu 

pracovných síl v čl. 45 ZFEÚ, v zmysle ktorého sa zaručuje voľný pohyb pracovníkov v 

rámci Európskej únie, ktorý zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských 

štátov na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné 

                                                 

 

 
14 Podľa judikatúry SDEÚ je pojem „pracovník“ svojským pojmom úniového práva. Pre posúdenie, či sa jedná o pracovníka 

v zmysle práva EÚ, je rozhodujúcim kritériom výkonu práce s určitou ekonomickou hodnotou podľa pokynov druhého 

subjektu a za odmenu. Neprihliada sa pri tom na právnu povahu vzťahu, na základe ktorého sú takéto aktivity vykonávané 

a ani samotná výška zárobku alebo dĺžka pracovného úväzku nie sú rozhodujúce, pokiaľ ide o skutočný a nezastrený výkon 

práce. Bližšie pozri BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo, 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 123. SZYDLOWSKA, A. Free 

Movement of Workers in the European Union and Employment Prospects for Polish Citizens, In. 11 Pol. Q. Int'l Aff. 2002, s. 

101. 

15 BARANCOVÁ, H. Slovenské a európske pracovné právo. Bratislava : Poradca podnikateľa, 2004, s. 168. 
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pracovné podmienky. S výnimkou obmedzení odôvodnených verejným poriadkom, verejnou 

bezpečnosťou a ochranou verejného zdravia majú pracovníci právo:  

a) uchádzať sa o skutočne ponúkané pracovné miesta;  

b) voľne sa za týmto účelom pohybovať na území členských štátov;  

c) na pobyt v niektorom z členských štátov za účelom zamestnania v súlade s 

ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych aktov, ktorými sa 

upravuje zamestnávanie vlastných štátnych príslušníkov tohto štátu;  

d) po ukončení zamestnania zostať na území členského štátu za podmienok ustanovených 

v nariadeniach, ktoré stanoví Komisia.16  

Okrem spomínaných obmedzení (verejný poriadok, verejná bezpečnosť a ochrana 

verejného zdravia) sa sloboda voľného pohybu pracovníkov nevzťahuje ani na zamestnávanie 

vo verejnej službe. Pojem zamestnanec verejnej služby vykladá SDEÚ veľmi reštriktívne, aby 

tým neumožnil členským štátom zneužívať tento pojem na „nepatričné“ obmedzenie voľného 

pohybu. V zásade platí, že členský štát môže výkon verejnej služby viazať na štátne 

občianstvo, avšak v zmysel ustálenej judikatúry SDEÚ môže ísť len o také činnosti verejnej 

služby, ktoré sú spojené s bezprostrednými úlohami štátu. Len pre takýto okruh činností si 

môžu členské štáty rezervovať svoj „pracovný trh“ pre vlastných občanov. Musí ísť o službu, 

ktorá je spojená s vykonávaním zvrchovaných právomocí štátu. Pojem verejnej služby je 

potrebné vykladať tak, že ide o výkon úradnej štátnej moci a že sa vzťahuje na zamestnancov 

zabezpečujúcich všeobecné štátne záujmy. 

3.3 Právna úprava v sekundárnom práve Európskej únie 

Právnu úpravu slobody voľného pohybu pracovných síl v rámci sekundárnych 

prameňov práva Európskej únie tvoria: 

a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode 

pohybu pracovníkov v rámci Únie (ďalej len „nariadenie č. 492/2011“), 

b) vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/733/EÚ z 26. novembra 2012, ktorým sa 

vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 pokiaľ ide 

                                                 

 

 
16 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva, 2016, s. 89. 
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o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie 

a opätovné zaradenie siete EURES, 

c) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach 

vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového 

presunu, 

d) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 

občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 

územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší 

smernice 64/221/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS (ďalej len „smernica č. 2004/38/ES“), 

e) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach 

na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu 

pracovníkov, 

f) smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 

príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, 

g) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa 

stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, 

h) 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 (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom 

informačného systému o vnútornom trhu ("nariadenie o IMI").17  

Vychádzajúc z právnej úpravy obsiahnutej v nariadení č. 492/2011 sa v rámci voľného 

pohybu uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania v týchto oblastiach:  

a) prístup k zamestnaniu,  

b) pracovné podmienky (odmeňovanie, prepustenie, opätovné zaradenie),  

c) sociálne a daňové výhody,  

d) prístup k odbornej príprave (kvalifikácia a rekvalifikácia),  

                                                 

 

 
17 KRIŽAN, V. (ed.) Pracovné právo Európskej únie (dokumenty). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, s. 75-142. 
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e) odborové práva, 

f) práva a výhody pri ubytovaní,  

g) prístup detí k vzdelávaniu.  

Cieľom smernice 2004/38/ES, ako aj následne smernice 2014/54/EÚ je odstrániť: 

a) existujúce prekážky vo voľnom pohybe pracovníkov, napríklad nedostatok informácií 

o pravidlách Európskej únie v radoch verejných a súkromných zamestnávateľov, 

b) ťažkosti, ktorým čelia mobilní občania pri získavaní informácií a pomoci v iných 

členských štátoch.  

Na prekonanie týchto prekážok a v záujme predchádzania diskriminácii sa od 

členských štátov požaduje, aby zabezpečili:  

a) jeden alebo viacero orgánov na vnútroštátnej úrovni, ktorý bude poskytovať podporu a 

právnu pomoc migrujúcim pracovníkom Európskej únie pri presadzovaní ich práv,  

b) účinnú právnu ochranu týchto práv (okrem iného napríklad aj ochrany pred postihmi 

pre migrujúcich pracovníkov Európskej únie, ktorí sa snažia uplatniť svoje práva),  

c) ľahko dostupné informácie vo viac než jednom jazyku Európskej únie o právach 

migrujúcich pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie.  

4 Obsah práva na voľný pohyb pracovných síl 

4.1 Sloboda vycestovania 

Sloboda vycestovania prináleží zamestnancovi, t. j každej osobe, ktorá vykonáva prácu 

za odmenu a podľa pokynov zamestnávateľa, ako aj osobe, ktorá sa po skončení pracovného 

pomeru zdržuje na území členského štátu. Toto právo sa pripisuje aj jeho rodinným 

príslušníkom,18 aj keď nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie. V danom 

prípade sa toto právo vzťahuje na deti zamestnanca do 21 rokov, staršie deti, ktorým 

zamestnanec zabezpečuje výživu a manžela zamestnanca, ktorí majú právo uchádzať sa na 

                                                 

 

 
18 V zmysle ods. 5 Preambuly Smernice č. 2004/38/ES „Právo všetkých občanov Únie voľne sa pohybovať a zdržiavať sa 

v rámci územia členských štátov by sa malo, ak sa má uplatňovať podľa objektívnych podmienok slobody a dôstojnosti, 

udeliť tiež ich rodinným príslušníkom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Na účely smernice by definícia „rodinného 

príslušníka“ mala tiež zahrňovať registrovaného partnera, ak legislatíva hostiteľského členského štátu považuje 

registrovaného partnera za rovnocenného manželskému partnerovi. K otázke voľného pohybu rodinných príslušníkov 

z pohľadu registrovaných partnerstiev. Pozri bližšie: LUNDSTROM, K. Family life and the freedom of Movement of 

workers in the European union. In. International Journal of Law, Policy and the Family 10, (1996), 250-280. 
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území členského štátu o zamestnanie.19 Členské štáty EÚ sú povinné umožniť vycestovanie, 

pričom sa nevyžaduje tzv. vycestovacie vízum ani obdobný doklad. Rodinní príslušníci majú 

v zmysle ustanovení čl. 10 až 12 nariadenia č. 1612/68/ES len odvodené práva od 

zamestnanca, pokiaľ ide o právo vstupu na územie iného členského štátu.  

4.2 Právo vstupu a právo pobytu 

V zmysle čl. 5 smernice 2004/38/ES20 môže prijímajúci štát vyžadovať len predloženie 

platného preukazu totožnosti alebo cestovného pasu, neplatí to pre rodinných príslušníkov bez 

štátnej príslušnosti k členskému štátu EÚ, u ktorých sa vyžaduje platný cestovný pas. Na 

rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi občanmi členského štátu EÚ sa vzťahujú 

ustanovenia nariadenia Rady č. 539/2001, pričom platí, že tzv. hostiteľský štát nesmie 

odmietnuť vstup rodinného príslušníka občana Európskej únie, ktorý nie je štátnym 

príslušníkom členského štátu, len pre neplatnosť cestovného pasu, osobného preukazu alebo 

víz, ak preukáže svoju totožnosť a vzťah k občanovi Európskej únie inak.  

4.2.1 Právo na pobyt 

Právo na pobyt v súlade s ustanoveniami Kapitoly III smernice 2004/38/ES sa 

vzťahuje na celé územie prijímajúceho štátu, inak je úradný príkaz obmedzujúci sa na určité 

územie postihovaný neplatnosťou. Smernica rozlišuje tri formy pobytu:  

a) právo pobytu do 3 mesiacov, 

b) právo pobytu na viac ako 3 mesiace,  

c) právo trvalého pobytu.  

Súčasťou slobody voľného pohybu je aj právo zostať po skončení zamestnania na území 

daného členského štátu.  

5 Zákaz diskriminácie pracovníkov pri voľnom pohybe na základe ich štátnej 

príslušnosti 

                                                 

 

 
19 BARANCOVÁ, H. Slovenské a európske pracovné právo. Bratislava : Poradca podnikateľa, 2004, s. 170. 

20 KRIŽAN, V. (ed.). Pracovné právo Európskej únie – dokumenty. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarystwo 

Słowaków w Polsce, 2015, s. 121-122. 
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5.1 Prístup k zamestnaniu 

Zákaz diskriminácie v prístupe (články 1 až 6 nariadenia č. 492/2011) a pri výkone 

zamestnania z dôvodu štátnej príslušnosti (články 7 až 9 nariadenia č. 492/2011) má povahu 

právneho nároku, možno ho uplatňovať voči členskému štátu. 

Rovnaký prístup k zamestnaniu znamená, že cudzinci a štátni príslušníci iného 

členského štátu Európskej únie nepotrebujú k výkonu práce v inom členskom štáte Európskej 

únie pracovné povolenie. Voľný prístup k zamestnaniu zahŕňa aj vzdelávanie, rekvalifikáciu, 

prístup na školy vrátane vysokých škôl. Za diskrimináciu nemožno považovať požiadavku 

znalosti jazyka štátu výkonu zamestnania, ak to vyplýva z povahy zamestnania, napríklad 

pedagogická činnosť. 

5.2 Právo na slobodný výkon zamestnania a zákaz diskriminácie 

Právo voľného pohybu zamestnancov môže teda podliehať iba tzv. diskriminačným 

obmedzeniam, ktoré sú odôvodnené verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou a ochranou 

verejného zdravia. Prípustnosť takýchto opatrení je bližšie upravená v štvrtej kapitole 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných 

príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Okrem toho 

sa sloboda voľného pohybu pracovníkov v zmysle čl. 45 ods. 4 ZFEÚ (pôvodne čl. 39 ods. 4 

ZES) nevzťahuje na zamestnávanie v štátnej službe alebo verejnej službe. Keďže tieto pojmy 

ZFEÚ nedefinuje, pri ich výklade je rozhodujúca judikatúra SDEÚ, ktorá sa vo viacerých 

prípadoch priklonila jednoznačne k ich reštriktívnemu výkladu.21 

Právo vykonávať pracovnú činnosť za odmenu na území iného členského štátu v súlade 

s právnymi predpismi tohto štátu je garantované občanovi iného členského štátu 

vykonávajúcemu pracovnú činnosť za rovnakých podmienok ako vlastným občanom.  

Zákaz diskriminácie (z dôvodu štátnej príslušnosti) sa vzťahuje na: 

a) prístup k zamestnaniu,  

b) samotné zamestnanie (založenie, obsah a skončenie pracovného pomeru), 

c) odmeňovanie za prácu, 

d) pracovné podmienky, 

                                                 

 

 
21 KARPAT, A. Sloboda voľného pohybu pracovníkov v Európskej Únii. In KURIL, M. Aktuálne otázky pracovnej a 

sociálnej legislatívy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 20. 
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e) profesionálny postup, rekvalifikačné opatrenia a sociálne a daňové zvýhodnenia.22 

Zákaz diskriminácie sa vzťahuje aj na pracovníkov vykonávajúcich pracovnú činnosť 

mimo územia Európskej únie, ale na účet podniku so sídlom v niektorom z členských štátov 

Európskej únie. 

6 Výnimky zo slobody voľného pohybu pracovníkov 

6.1 Výkon verejnej, resp. štátnej služby 

V zmysle judikatúry SDEÚ je pojem verejná služba „pojmom práva EÚ“, ktorým sa 

rozumie služba spojená s vykonávaním právomocí a úloh štátu. Členské štáty sú oprávnené 

viazať výkon verejnej služby na štátne občianstvo, pričom výnimku predstavujú pracovníci 

vedy, vývoja a výskumu, zdravotnej starostlivosti sestier vo verejných nemocniciach, lektorov 

cudzích jazykov na univerzitách a pod.  

Právny rámec v Slovenskej republike predstavuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme a predovšetkým zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. 

6.2 Oprávnené zásahy do slobody voľného pohybu 

V zmysle článku 45 ZFEÚ ako aj v zmysle smernice 2004/38/ES je možné slobodu 

voľného pohybu obmedziť na základe vnútroštátneho zákonodarstva členských štátov len z 

dôvodov, ktoré nesmú mať povahu hospodárskeho cieľa.  

Ide o tieto dôvody:  

a) Verejný poriadok - zásady spoločenského a štátneho zriadenia a právneho poriadku, na 

ktorých je potrebné bezvýhradne trvať. Ohrozenie musí byť skutočné a dostatočne 

závažné, dotýkajúce sa základných záujmov spoločnosti a spočíva vo výlučne 

osobnom správaní sa príslušnej osoby, v tomto prípade sa neuplatňuje generálna 

prevencia. 

b) Verejná bezpečnosť - trestné činy spáchané v minulosti sa sami osebe nepovažujú za 

dôvod obmedzenia vstupu/pobytu, okrem prípadov, kedy možno na odsúdenie 

prihliadnuť, ak sa vtedajšie správanie osoby prejavuje ako sklon konať spôsobom 

narušujúcim verejný poriadok alebo bezpečnosť, príslušnosť k hnutiu, resp. 

organizácii predstavuje nežiaduce správanie iba ak účasť na ich činnosti je zrejmá a 

                                                 

 

 
22 BARANCOVÁ, H. Slovenské a európske pracovné právo. Bratislava : Poradca podnikateľa, 2004, s. 171.  
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dotknutá osoba sa zjavne identifikuje s jej cieľmi. Musí ísť o skutočnú a existujúcu 

hrozbu. 

c) Ochrana zdravia - choroby ospravedlňujúce odopretie vstupu alebo povolenia pobytu - 

choroby s nariadenou karanténou (TBC, syfilis), ťažké duševné poruchy, návykové 

choroby a psychózy. V tomto prípade sú prípustné prehliadky na hraniciach len ak sú 

zjavné symptómy. 

 

7 Vysielanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb 

Celoeurópsky trh práce je v súčasnej dobe poznačený istým napätím, ktoré spočíva 

v obraznom odstránení doterajších hraníc štátov, ktoré priniesol voľný pohyb osôb 

(pracovníkov) a služieb. Členské štáty získali nové hranice, ktoré korešpondujú s hranicami 

Európskej únie. Tieto zmeny sa, samozrejme, týkajú aj posunu hraníc tzv. celoeurópskeho 

trhu práce. Prostredníctvom zamestnávania migrujúcich zamestnancov23 , ako aj 

subdodávateľov a ADZ sa menia aj tzv. organizačné hranice pôsobnosti nadnárodných 

spoločností (zamestnávateľov).24 

Smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní 

pracovníkov v rámci poskytovania služieb (ďalej len „smernica o vysielaní“) je podľa názoru 

niektorých autorov25 zjavne dôležitejšia pre krajiny s obrovským prílevom zahraničných 

poskytovateľov služieb (ako je Nemecko), ako je tomu v iných častiach Európy. S týmto 

tvrdením by sa dalo súhlasiť pred niekoľkými rokmi, avšak aj vo väzbe na úvod tejto kapitoly 

je zrejmé, že uvedená smernica má v súčasnosti zásadný vplyv aj na otázky zamestnávania na 

Slovensku.26 

                                                 

 

 
23 K problematike voľného pohybu a postavenia migrujúcich zamestnancov pozri bližšie D. SHINE, B. The European 

Union's Right of Free Movement of Workers. In. The University of Memphis Law Review, Vol. 30, s. 821. 

24 WAGNER, I. The Political Economy of Borders in a ’Borderless’ European Labour Market. In Journal of Common Market 

Sudies, 2015, Volume 53. Number 6., s. 1370. 

25 CREMERS, J., DØLVIK, J. E., BOSCH G. Posting of workers in the single market: Attempts to prevent social dumping 

and regime competition in the EU. In Industrial Relations Journal 38:6, ISSN 4629-8692, s. 524.  

26 Takzvaná smernica o vysielaní pracovníkov bola neoddeliteľnou súčasťou akčného programu Európskej komisie 

spojeného s Chartou základných práv pracovníkov Spoločenstva a mala za cieľ vytvoriť právny rámec pracovných 

podmienok zamestnancov vyslaných dočasne do iného členského štátu. Pozri bližšie CREMERS, J., DØLVIK, J. E., BOSCH 

G. Posting of workers in the single market: Attempts to prevent social dumping and regime competition in the EU. In. 

Industrial Relations Journal 38:6, s. 524.  
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Rozsah vecnej pôsobnosti tejto smernice sa vzťahuje na zriadené podniky v jednom 

členskom štáte, ktorý vysiela pracovníkov na územie iného štátu. Vysielanie sa môže 

uskutočniť v troch rovinách: 

a) vysielanie pracovníkov na územie členského štátu v réžii a pod vedením podniku na 

základe zmluvy uzavretej medzi vysielajúcim podnikom a stranou pôsobiacou na 

území daného členského štátu, pre ktorú sú služby určené, za predpokladu, že medzi 

vysielajúcim podnikom a jeho pracovníkom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, 

b) vysielanie pracovníkov do organizácie alebo podniku v skupinovom vlastníctve na 

území členského štátu za predpokladu, že medzi vysielajúcim podnikom a jeho 

pracovníkom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah (tzv. koncernové 

vysielanie),  

c) prenájom pracovníkov zo strany podniku, ktorý je dočasným zamestnávateľom alebo 

sprostredkovateľskou agentúrou, užívateľskému podniku zriadenému alebo činnému 

na území členského štátu za predpokladu, že medzi takým dočasným 

zamestnávateľom alebo sprostredkovateľom práce a jeho pracovníkom existuje počas 

doby vyslania pracovnoprávny vzťah.27  

8 Zhrnutie problematiky  

Pohnútky, ktoré vedú k aplikácii ustanovení smernice o vysielaní sú rôzne, a to tak 

z pohľadu vysielajúcich, ako aj prijímajúcich zamestnávateľov. Vychádzajúc z nedávnej 

histórie je možné konštatovať, že z dôvodu obmedzení28, ktoré vyplývali pre nové členské 

štáty (teda aj pre Slovensko) z prístupových zmlúv29, často zamestnanci z nového členského 

štátu nepracovali v inom (starom) členskom štáte priamo, ale ako tzv. vyslaní zamestnanci 

zamestnávateľov z nových členských štátov. V danom prípade zamestnávateľ, resp. 

spoločnosť postupovala dvomi spôsobmi:  

                                                 

 

 
27 SCHLACHTER, M. Posting of Workers in the EU, In. Pecsi Munkajogi Kozlemenyek, 2010, s. 88-89; ako aj LALANNE, 

S. Posting of workers, EU enlargement and the globalization of trade in services. In. International Labour Review, Vol. 150 

(2011), No. 3-4, s. 212. 

28 K otázke obmedzení pozri bližšie KOLEHMAINEN, E. The Directive Concerning the posting of workers: Synchronization 

of the functions of National Legal Systems. In Comp. Labor Law & Pol'y Journal, Vol. 20, 1998-1999, s 71-104. 

29 Ako príklad môžeme uviesť tzv. Nariadenie „2 plus 3 plus 2“, na základe ktorého občania nových členských štátov EÚ (s 

výnimkou Cypru a Malty), mali obmedzenú slobody voľného pohybu pracovných síl v Nemecku v rokoch 2004 a 2007. 

GYO, CH. Migrant workers in Germany. In Comp. Labor Law & Pol'y Journal, Vol. 31, s. 52.  
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a) na základe slobody usadzovania si spoločnosť založila v členskom štáte tzv. dcérsku 

spoločnosť, do ktorej vysielala svojich zamestnancov,  

b) alebo poskytovala v členskom štáte služby a v rámci nich vysielala svojich 

zamestnancov do členského štátu. 

Napriek skutočnosti, že prechodné obmedzenia voľného pohybu už skončili dávnejšie, 

otázky spojené s vysielaním zamestnancov v rámci poskytovania služieb sú stále aktuálne.30 

Spočívajú predovšetkým v spomínanej otázke pretrvávajúceho „sociálneho dumpingu“.31 

Vo všeobecnosti platí, že noví zamestnanci sú ochotní pracovať nielen za nižšie mzdy, 

ale aj v oveľa horších pracovných podmienkach ako pôvodní zamestnanci. Tým samozrejme 

vytvárajú na trhu práce výrazný tlak na pôvodných zamestnancov. Napriek tomu, že skúmané 

judikáty SDEÚ sa venovali úzkemu problému posúdenia otázok kolektívnych zmlúv a ich 

možného vplyvu na odmeňovanie v rámci voľného pohybu a vysielania zamestnancov, dajú 

sa použiť aj ako výkladové pravidlo na otázky možných iných obmedzení vysielania v rámci 

slobody služieb, ako sú napríklad dĺžka pracovného času a odpočinok po práci, dĺžka 

dovolenky, mzdové zvýhodnenia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné 

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

rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie alebo pracovné 

podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania a pod.  
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Zabezpečenie záväzkov zamestnancov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ 

Martin Daňko 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstrakt: Autor vo svojom príspevku analyzuje inštitúty pracovného práva slúžiace k 

zabezpečeniu pohľadávok zamestnávateľov voči zamestnancom. Aj napriek silnejšiemu 

postaveniu zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu, sa autor prostredníctvom príkladu z 

praxe venuje skúmaniu efektívnosti zabezpečovacích prostriedkov, ktoré má zamestnávateľ 

voči zamestnancovým záväzkom.  Hlavným cieľom príspevku je odbremeniť čitateľa od 

existujúceho dogmatického prístupu k ochrane zamestnanca pri existencií 

zamestnávateľových pohľadávok voči zamestnancovi, ktorý pochádza z tretích krajín. 

Vzhľadom na globalizačné aspekty de facto celosvetovej migrácií zamestnancov, je z 

pohľadu skúmania materiálnych prameňov potrebné postaviť súčasnú úpravu  Zákonníka 

práce  upravujúce zabezpečenie záväzkov zamestnancov, k novým výzvam.  

Abstract: The author analyzes in his contribution labor law institutes serving to secure 

employees' claims against employees. Despite the stronger employability of the employer in 

an employment relationship, the author focuses on the effectiveness of the means of securing 

the employer's commitment to the employee's obligations. The main objective of the 

contribution is to abolish the reader from the existing dogmatic approach to employee 

protection in the existence of employer's claims against an employee coming from third 

countries. Given the globalizing aspects of de facto global employee migration, it is necessary 

from the point of view of the material sources to make the current Labor Code adaptation to 

safeguard employees' commitments, to new challenges. 

 

Kľúčové slová: zabezpečenie záväzkov, dohoda o zrážkach zo mzdy, zamestnanci 

pochádzajúci z krajín mimo EÚ 

Key words: Securing commitments, agreement on wage deductions, employees coming from 

outside the EU 

 

1 Úvod 



 54 

Zabezpečenie  pohľadávok zamestnávateľov voči zamestnancov je bez ohľadu na ich 

pôvod limitované v úprave  § 20 Zákonníka práce s názvom Zabezpečenie práv a povinností z 

pracovnoprávnych vzťahov. Na základe uvedeného ustanovenia môže zamestnávateľ 

zabezpečiť  svoje pohľadávky voči zamestnávateľovi : 

I. dohodou o zrážkach zo mzdy;  

II. ručením; 

III. zriadením záložného práva.  

Pri zabezpečení záväzkov zamestnancov z krajín mimo EU je potrebné zohľadniť  

podstatne nižšiu  možnosť  uplatnenia zamestnávateľovho nároku prostredníctvom súdu. Toto 

konštatovanie je samozrejme pomerne relatívne, nakoľko je potrebné brať do úvahy aj 

skutočnosť, že v niektorých krajinách EÚ, ktorých susedia s krajinami mimo EU by toto 

konštatovanie nemuselo byť úplne pravdivé, predpokladajúc existenciu osobitných 

bilaterálnych dohôd, prípadne historicky vytvorených osobitných právnych režimov.  

Uvedené však nepopierateľne nie je možné aplikovať na prípady, kedy zamestnanec by 

pochádzal z mimoeurópskych krajín. V týchto prípadoch je veľmi náročné predpokladať 

aplikáciu právneho inštitútu ručenia alebo zriadenia záložného práva. Máme zato, že či už 

existencia ručiteľa alebo vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je v prípade zamestnancov z 

tretích krajín v značnej miere obmedzená.  

 

2 Dohoda o zrážkach zo mzdy 

Na základe vyššie uvedeného našu analýzu hmotnoprávnych prostriedkov slúžiacich na 

zabezpečenie záväzkov zamestnancov z tretích krajín sme obmedzili na dohodu o zrážkach zo 

mzdy. Dohodu o zrážkach zo mzdy je možné uzavrieť len v prípadoch, kedy už existuje 

pohľadávka, ktorá sa má zrážať. V § 20 ods. je stanovené, že „uspokojenie nároku 

zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzí ním a zamestnávateľom o zrážkach zo 

mzdy. Zákonník práce stanovuje formálnu podmienku platnosti v podobe písomnej formy 

takéhoto dvojstranného právneho úkonu, takže dohoda musí byť uzavretá písomne. Niet 

pochýb, že zákonodarca stanovil pravidlá, tzn. zákonné podmienky za účelom ochrany 

zamestnanca napĺňajúc zásadu, že výlučne zamestnanec je oprávnený disponovať so svojou 

mzdou. Samozrejme táto zásada nie je absolútna a jej prelomenie je možné vidieť v § 131 

Zákonníka práce pri úprave už samotnom výkone zrážok zo mzdy. 
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V záujme dosiahnutia v tomto článku stanoveného cieľa, ďalej budeme analyzovať 

situáciu z autorovej praxe, pri ktorej zamestnanec pochádzajúci z krajiny mimo EU je v akej 

si takpovediac netradičnej hraničnej situácií. Netradičnou hraničnou situáciou pre účely tohto 

článku rozumieme situáciu do ktorej sa zamestnávateľ zo zamestnancom dostal na základe 

osobitných dohôd súvisiacich s výkonom činností, ktoré pre zamestnávateľa vykonával. Ako 

už bolo uvedené vyššie, predmetný príklad vychádza z reálnej skúsenosti autora, do ktorej sa 

dostal pri výkone svojej praxe. Zamestnanec, ktorý pochádzal z Indie, bol výskumný 

pracovník prijatý do zamestnania za účelom realizácie výskumných aktivít pre 

zamestnávateľa. Už v čase uzatvorenia pracovnej zmluvy sa predpokladalo, že výskumné 

aktivity budú trvať určité obdobie. Určenie dĺžky obdobia výskumu bolo dôležité aj z pohľadu 

dĺžky existencie pracovnoprávneho vzťahu. 

Ďalšou dôležitou skutočnosťou bola realizácia výskumu až po jeho finálnu fázu, bez 

ohľadu či predmetný výskum naplní očakávania zamestnávateľa alebo nie. Zamestnanec pri 

svojom výskume pracoval s biologickým materiálom, ktorý bol na účely tohto výskumu 

odplatne zaobstaraný z iného výskumného pracoviska mimo EU. V súvislosti s pracovnými 

povinnosťami zamestnanca je potrebné zdôrazniť, že išlo o biologický materiál, ktorý bol 

odplatne zaobstaraný za pomerne vysokú peňažnú čiastku. Kúpa biologického materiálu mala 

aj výrazné zodpovednostné aspekty, kde zamestnávateľ mal pod sankciou zmluvnej pokuty až 

do výšky 1 000 000,- USD zabrániť akémukoľvek úniku tohto materiálu k tretím osobám, a to 

vzhľadom na vysokú trhovú hodnotu tohto biologického materiálu. Za daných okolností  je 

samozrejmosťou, že zamestnávateľ musel uvedené fakty reflektovať aj v obsahu pracovných 

zmlúv zo zamestnancami, ktorí pracovali s uvedeným biologickým materiálom.  

Pre lepšie pochopenie načrtnutej situácie, je ešte potrebné zdôrazniť časové aspekty 

realizovaného výskumu. Z hospodárskeho hľadiska je vo výskumnej činnosti dôležitou 

objektívnou právnou skutočnosťou čas, počas ktorého sa má výskum realizovať. Preto mal 

výskumný zamestnanec dohodnutú v pracovnej zmluve aj odmenu, ktorá bola viazaná na 

časové aspekty výsledkov ním vykonávaného výskumu. Zamestnancovi zamestnávateľ 

poskytol na svoje pomery pomerne nadštandardné pracovné podmienky, ktoré môžeme 

pomenovať ako zamestnanecké výhody mu plynúce z existujúceho pracovnoprávneho vzťahu. 

Zamestnávateľ mu zabezpečil bezplatný servis súvisiaci s príchodom na územie Slovenskej 

republiky, predovšetkým v otázke nákladov na dopravu, nákladov na právne služby a  

administratívnych poplatkov potrebných pri vybavovaní povolenia na prácu v Slovenskej 

republike. Ďalej mu poskytol služobný byt a služobné auto, ktorých prevádzku a náklady 
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hradil zamestnávateľ a rovnako mu uhrádzal aj poplatky za súkromnú školu a škôlku jeho 

detí, ktoré spolu s manželkou prišli na územie SR spolu s ním.  

Zamestnanec mal v pracovnej zmluve dohodnutú odmenu, ktorú mu zamestnávateľ 

vyplatí, pokiaľ výskum bude ukončení do istého dátumu ale na druhej strane ho zároveň 

zaviazal zaplatiť všetky vyššie uvádzané náklady a poplatky, pokiaľ by sa rozhodol ukončiť 

pracovný pomer skôr, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve na dobu určitú. Mimo iných 

skutočností je potrebné spomenúť aj záväzok mlčanlivosti, ako aj zákaz konkurencie v 

súvislosti s  výskumom, ktorý zamestnanec vykonával.  

Zamestnanec pol roka pred uplynutím času, na ktorý bol jeho pracovný pomer 

dohodnutý, tzn. pred ukončením pracovného pomeru na dobu určitú, prestal bezdôvodne 

chodiť do práce. Uvedené konanie až po niekoľkých dňoch absencie v práci zdôvodnil tým, 

že sú  porušované jeho  základné ľudské práva a slobody, a to takým spôsobom, že 

zamestnávateľ nerešpektuje osobitosti kultúry krajiny odkiaľ pochádza. Problémom malo byť 

údajne šikanovanie jeho priameho nadriadeného, ktorým bola žena. Zamestnávateľ sa na 

základe  tvrdení predmetného zamestnanca dostal pod drobnohľad istej nemenovanej ľudsko-

právnej organizácií, ktorá dostala od tohto zamestnanca podnet s uvedením jeho 

subjektívneho pohľadu na plnenie si pracovných povinnosti a dodržiavanie pracovných 

podmienok. Zamestnávateľ nemal inú možnosť ako pracovný pomer ukončiť okamžitým 

skončením pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka prace, teda z dôvodu 

závažného porušenia pracovnej disciplíny. Ukončenie pracovného pomeru malo svoje právne 

následky v podobe vzniku zamestnávateľovho nároku na vrátenie peňažných prostriedkov, 

ktoré zamestnávateľovi vznikli v podobe nákladov  spojených v súvislosti s príchodom 

zamestnanca a jeho rodiny na územie Slovenskej republiky ale aj nadštandardných 

pracovných výhod, ktoré boli podmienené zotrvaním zamestnanca u zamestnávateľa do 

určitého dátumu alebo úspešným ukončením jeho výskumu. Bez ohľadu na otázku 

posudzovania platnosti dohody, ktorou sa zamestnanec zaviazal vyššie uvádzané náklady 

uhradiť, pokiaľ by nezotrval v pracovnom právnom vzťahu do dohodnutého termínu, je 

potrebné sa zamyslieť, akú má zamestnávateľ právnu možnosť domôcť sa svojich pohľadávok 

voči zamestnancovi, ktorý je z krajín mimo EÚ a zároveň aké má reálne možnosti  si 

uplatňovať svoje peňažné nároky voči takémuto zamestnancovi súdnou cestou v krajine 

pôvodu zamestnanca. Je nesporné, že súdne vymáhanie zamestnávateľových nárokov 

v krajine zamestnancovho pôvodu  je finančne tak náročné, až môžeme konštatovať, že je de 

facto neuskutočniteľné.  Zaujímavosťou a v tomto prípade právnou bezmocnosťou uvedeného 
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prípadu bola neexistencia právnej možnosti čiastočného uspokojenia zamestnávateľových 

pohľadávok z poslednej nevyplatenej mzdy zamestnanca, nakoľko neexistoval právny 

prostriedok, ktorým by zamestnávateľ mohol aspoň čiastočne uspokojiť svoje pohľadávky z 

poslednej vyplácanej mzdy tohto zamestnanca. Dohoda o zrážkach zo mzdy nebola 

uzatvorená a nakoľko predmetný zamestnanec nemal záujem svoje pohľadávky voči 

zamestnávateľovi zaplatiť dobrovoľne, neexistovali žiadne predpoklady na uzatvorenie 

takejto dohody.  

Dohodu o zrážkach zo mzdy je možné podľa súčasných názorov uznávaných právnych 

entít uzatvoriť až po splatnosti zamestnávateľovej pohľadávky. V tejto situácií by nič neriešila 

ani dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorá by bola dohodnutá ako spôsob úhrady pohľadávky 

vzniknutá ako následok nesplnenia si prvotnej právnej povinnosti zamestnanca, nakoľko 

takáto dohoda by bola v čase jej uzatvárania, t.j. v čase ešte neexistujúcej pohľadávky 

absolútne neplatná. Takže zamestnávateľ pokiaľ nechcel nevyplatením poslednej mzdy 

predmetného zamestnanca spáchať trestný čin Nevyplatenie mzdy a odstupného podľa § 24 

Trestného zákona,, musel mzdu vyplatiť a zamestnanca, ktorý z okolností prípadu zneužil 

svoje práva v neprospech zamestnávateľa, nechať odísť do Indie bez možnosti sa aspoň 

čiastočne uspokojiť.   

3 Záver 

Sme si plne vedomí, že v tomto článku uvedený prípad bol osobitý, pretože 

pohľadávky, ktoré vznikli zamestnávateľovi boli nepochybne sporné. Minimálne dohoda, 

ktorou zamestnávateľ podmieňoval úhradu nákladov spojených s príchodom zamestnanca a 

jeho rodiny na územie Slovenskej republiky, nemožno považovať za záväzky, ktoré vznikli 

zamestnancovi z pracovnoprávne vzťahu, preto aj aplikácia akýchkoľvek zabezpečovacích 

inštitútov nachádzajúcich sa v Zákonníku práce by bola vylúčená. Na druhej strane 

pohľadávky vzniknuté ako náklady z pracovných výhod, ktorých užívanie bolo podmienené 

zotrvaním zamestnanca u zamestnávateľa do konca pracovného pomeru uzatvoreného na 

dobu určitú alebo realizovaním pracovných úloh v podobe realizácie výskumu u 

zamestnávateľa až do jeho ukončenia, by mohli byť zamestnávateľom zabezpečené 

efektívnym právnym prostriedkom. Efektívny právny prostriedok je možno pojem, ktorého 

obsah je značne ideálny, no Zákonník práce by mal ponúkať právne prostriedky, ktoré by 

zabezpečili pohľadávky zamestnávateľa obzvlášť v prípadoch zamestnancov, ktorý 

pochádzajú z krajín, kde možnosť vymôcť ich záväzky je značne nákladné až 

nerealizovateľné.  
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V úvahách de lege ferenda je však ťažké prekonať zásadu zamestnancovho výlučného 

nakladania  so svojou mzdou. Preto nie je možné ponúknuť ako riešenie časti mzdy ako 

kaucie, či možnosť odložiť vyplatenie časti mzdy zamestnanca, tzn. zadržiavanie mzdy 

zamestnanca. Na druhej strane, každá zásada môže mať svoju výnimku, a preto nemôžeme a 

priori vylúčiť všetky úvahy, ktoré by zamestnávateľovi umožňovali siahnuť na 

zamestnancovu mzdu v prípade existencie jeho nejudikovaných nárokov, ktoré mu vznikli 

voči zamestnancovi z pracovnoprávneho vzťahu.  Vzhľadom na skutočnosť, že počet 

zamestnancov z krajín mimo EÚ pracujúcich na území Slovenskej republiky stále rastie, budú 

vyššie načrtnutá téma ešte materiálnymi prameňmi práva nepochybne otvorená ako legitímna 

požiadavka zamestnávateľov.   
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Abstrakt: Slovenská republika je krajinou, ktorej súčasnou tendenciou je nie migrácia 

cudzincov, ale emigrácia našich občanov, najčastejšie mladých ľudí. Mladí ľudia cestujú za 

vzdelaním, skúsenosťami, prácou, jazykmi a často krát sa zo zahraničia do svojej vlasti 

nevracajú. Ak sa predsa len nájde cudzinec, ktorého Slovensko natoľko zaujalo, že sa sem 

rozhodne presťahovať, stretáva sa s ťažkopádnym systémom vybavovania pobytu (či už 

trvalého alebo prechodného), neprehľadnosťou a administratívnou náročnosťou. Čím všetkým 

potrebuje vlastne cudzinec prejsť, aby mu bol udelený na Slovensku trvalý pobyt? 

Abstract: The Slovak Republic is a country whose current tendency is no migration of 

foreigners, but the emigration of our citizens, mostly young people. Young people travel for 

education, experience, work, languages and often are not returning from abroad to their 

homeland. If nevertheless there are some foreigners so impressed by Slovakia that they 

decided to move here, they experience burdensome process of applying for residency 

(whether permanent or temporary), lack of clarity and administrative demands. What is 

actually the process to go through so a foreigner can be granted permanent residency in 

Slovakia? 

 

Kľúčové slová: migrácia, vízová politika, príslušník tretej krajiny 

Key words: migration, visa politics, third-country member 

 

1 Úvod 

Spoločenské vedy teoreticky vymedzujú rôzne koncepty a charakteristiky ktoré 

vysvetľujú podstatu, dôvody a následky medzinárodnej migrácie a teda sťahovania 

obyvateľstva z jedného štátu do druhého s úmyslom dlhodobého alebo trvalého pobytu. 

Migráciou možno rozumieť pohyb osôb alebo skupín osôb v geografickom a sociálnom 

priestore spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu.  
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Základné pojmy, ktoré sú používané v rámci problematiky migrácie sú migrant, 

emigrant, imigrant a cudzinec. Podľa definície OSN sa za migranta považuje osoba, ktorá z 

akýchkoľvek dôvodov zmenila krajinu svojho trvalého resp. obvyklého pobytu a zo svojej 

domovskej krajiny sa presťahovala do inej krajiny minimálne na obdobie troch mesiacov. 

Emigrantom je vysťahovalec, t. j. človek migrujúci z územia určitého štátu s úmyslom usadiť 

sa v inom štáte na dobu dlhšiu ako jeden rok. Imigrantom sa rozumie prisťahovalec, t. j. 

človek migrujúci na územie určitého štátu s úmyslom usadiť sa v ňom na dobu dlhšiu ako 

jeden rok. Slovenský právny poriadok nepoužíva pojem migrant, ale cudzinec. Podľa zákona 

č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o pobyte 

cudzincov“) je cudzincom každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. 

Cudzincami sú teda podľa slovenského právneho poriadku aj občania Európskej Únie1 

(vrátane občanov európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie) a štátni 

príslušníci tretích krajín.2  

 

2 Vymedzenie pojmu migrácia  

Pojem migrácia nemožno zamieňať s pojmom mobilita. Pojem migrácie je vymedzený 

v odseku vyššie pričom možno spomenúť názor Wagnera, ktorý migráciou rozumie „každú 

zmenu trvalého pobytu“.3 Zatiaľ čo migrácia je vo všeobecnosti vnímaná spoločnosťou 

negatívne a jej dôvod tkvie predovšetkým v ekonomickej rovine, mobilita je naopak vnímaná 

pozitívne a predstavuje otvorenosť vo vzťahu k cestovaniu, prehlbovaniu vedomostí, 

spoznávanie nových zvykov a tradícií. Migráciu ako takú možno rozdeliť na viacero typov 

podľa s ohľadom na premenné, ktorými sú priestor, čas, kauzálne faktory, forma a rozsah 

migrácie. Samozrejme každému z typov by bolo možné venovať patričnú pozornosť no 

prihliadnuc na tému príspevku sa zameriam iba na základné typy migrácie, ktorými sú: 

 zahraničná migrácia – pohyb osôb cez hranice suverénnych štátov spojený s trvalou 

alebo prechodnou zmenou pobytu; 

                                                 

 

 
1 Podľa § 2 ods. 3 Zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a je 

štátnym občanom niektorého členského štátu. 
2 Podľa § 2 ods. 4 je štátnym príslušníkom tretej krajiny každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani 

občanom Únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti. 
3 WAGNER, M.: Räumliche Mobilität im Lebensverlauf: Eine empirische Untersuchung sozialer Bedingungen der 

Migration. Enke: Stuttgart, 1989, str. 26. 
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 vnútorná migrácia – pohyb osôb v rámci jedného štátu spojený s trvalou alebo 

prechodnou zmenou pobytu; 

 dobrovoľná migrácia – slobodný pohyb osôb alebo skupín osôb, napríklad za účelom 

zamestnania, zlúčenia rodiny, vzdelávania, a pod.; 

 nútená migrácia – nedobrovoľné opustenie krajiny pôvodu pre politické a sociálne 

problémy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy, závažné existenčné a ekonomické 

problémy, alebo iné dlhodobo pretrvávajúce krízové situácie; 

 legálna migrácia – prekročenie hranice krajiny s platným cestovným dokladom, 

prípadne aj platnými vízami a povoleniami, ak sa vyžadujú na vstup do krajiny; 

 nelegálna migrácia – neoprávnené prekročenie hranice krajiny bez platných 

cestovných dokladov, víz a povolenia na pobyt, alebo neoprávnené zotrvávanie na 

území krajiny po skončení platnosti dokladov, víz alebo povolenia na pobyt; 

 dlhodobá migrácia – pohyb ľudí, ktorí zmenia krajinu svojho obvyklého pobytu na 

dobu aspoň jeden rok; 

 krátkodobá migrácia – pohyb ľudí, ktorí zmenia krajinu svojho obvyklého pobytu na 

dobu dlhšiu ako tri mesiace, ale kratšiu ako jeden rok; s výnimkou prípadov, keď sa 

presun osoby do inej krajiny týka dovolenky, návštevy priateľov alebo príbuzných, 

obchodných ciest, liečenia alebo zdravotného ošetrenia alebo náboženskej púte.4 

Pozitívne alebo negatívne dôsledky migrácie závidia od jej intenzity. Pri slabej 

migrácii môže byť pôvodné obyvateľstvo kultúrne obohatené, naopak pri silnej dochádza k 

integrácii „na základe spoločných etnických znakov“, čo následne vedie k segregácii 

imigrantov.5 Samozrejme uvedené tvrdenie nemožno zovšeobecňovať nakoľko napríklad 

prisťahovalci z Európy sú v USA integrovaní veľmi dobre aj keď prípadná segregácia 

migrantov so skrytým alebo otvoreným napätím medzi občanmi danej krajiny je bežnou 

charakteristikou veľkým miest napr. západnej Európy alebo Spojených štátov amerických. 

Samozrejme migráciu by bolo možné posudzovať aj s prihliadnutím na iné aspekty ako sú 

napríklad aspekty politické, ekonomické, demografické, sociálne, kultúrne a bezpečnostné. 

                                                 

 

 
4 Internetová stránka Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Slovensko aktuálna ku dňu 26.03.2017: 

http://www.iom.sk/pre-media/pojmy-o-migracii#pojmy-migracia 
5 ŠTRAUSS, D.: Sociálny štát, sociálna politika, obyvateľstvo a finančná kríza. Trnava: SSRP, 2012, str. 82. 
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Na európskej úrovni má každý z členských štátov, vychádzajúc z princípu suverenity, 

vlastnú právomoc riadiť a kontrolovať vonkajšiu i vnútornú bezpečnosť, politiku kontroly 

hraníc, ale aj zloženie a veľkosť obyvateľstva žijúceho na určitom území. Členské štáty 

odmietajú túto právomoc preniesť na medzinárodné organizácie. Na tomto mieste možno 

spomenúť základné právne akty upravujúce jednak voľný pohyb osôb, ale aj vízovú, azylovú, 

prisťahovaleckú politiku a iné politiky, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb. Primárnym 

právnym aktom je Zmluva o fungovaní Európskej Únie a to konkrétne hlava IV. čl. 62 ods. 2 

písm. b) upravujúca povinnosť Rady prijať opatrenia o prekročení vonkajších hraníc 

členských štátov, ktoré stanovia „vízové predpisy pri predpokladanom pobyte najviac troch 

mesiacov, vrátane (i) zoznamu tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri 

prekročení vonkajších hraníc a krajín, ktorých štátni príslušníci sú od vízovej povinnosti 

oslobodení, (ii) postupov a podmienok vydávania víz členskými štátmi, (iii) jednotného 

formátu pre víza a (iv) pravidiel o jednotných vízach.“ Zo sekundárnych aktov v oblasti 

vízovej politiky je potrebné spomenúť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

562/2006/ES z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách 

upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). Schengenský dohovor 

stanovuje základné kritéria pre krátkodobé víza a krátkodobý pobyt, pričom právna regulácia 

národného dlhodobého víza zostáva v kompetencii jednotlivých členských štátov. Nariadenie 

Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni 

príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, 

ktorých štátni príslušníci sú od tejto povinnosti oslobodení. Nariadenie Rady (ES) č. 

1030/2002 z 13. júna 2002 stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych 

príslušníkov tretích štátov. Dôležité je, aby jednotný formát povolení na pobyt obsahoval 

všetky potrebné informácie a spĺňal veľmi vysoké technické normy, najmä pokiaľ ide o 

ochranu proti falšovaniu a falzifikácii. Toto prispeje k cieľu predchádzania a boja proti 

nelegálnej imigrácii a nelegálnemu pobytu. V neposlednom rade treba uviesť nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje 

vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex). Nariadenie upravuje postupy a podmienky 

udeľovania víz na tranzit cez územie členských štátov alebo plánované pobyty na ich území, 

ktorých dĺžka nepresahuje 90 dní v rámci akéhokoľvek 180- dňového obdobia. Nariadenie sa 

vzťahuje na všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín6, ktorí podliehajú vízovej povinnosti 

                                                 

 

 
6 „Štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá nie je občanom EÚ v zmysle čl. 17 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ. 
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pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 

z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 

víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 

oslobodení od tejto povinnosti.7  

 

3 Migrácia mladých ľudí 

Migrácia mladých ľudí je v súčasnosti veľmi častý jav a to z viacerých dôvodov. Prvý 

krát bola na Slovensku otvorená možnosť migrovať v roku 1989 a následne najmä vstupom 

Slovenskej republiky do Európskej Únie. Politika otvorených dverí poskytuje mladým ľudom 

množstvo príležitostí cestovať, spoznávať nové krajiny, kultúru, zvyky a to nie je len v rámci 

voľno-časovej aktivity, ale najmä z pohľadu vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce. Mnoho 

mladých ľudí využíva príležitosť zúčastniť sa výmenných pobytov v rámci svojho 

stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia (napr. Erasmus, Jean Monnet alebo Leonardo 

da Vinci), ktoré obohacujú ich skúsenosti vo vzťahu ku iným kultúram, ale i v rámci iného 

pohľadu na vzdelávanie a prípravu na prax. Okrem výmenných pobytov mnoho mladých ľudí, 

študentov, využíva rôzne pracovné pobyty, či už za ekonomickým účelom „privyrobenia si“ 

alebo za účelom cestovania a spoznávania nových krajín.  

Počet mladých ľudí, ktorí migrujú je samozrejme ťažké odhadnúť, nakoľko treba 

rozlišovať s migráciou, ktorá má dočasný charakter a samotným vysťahovaním sa do 

zahraničia na trvalo. Okrem toho, mnoho mladých ľudí vycestuje do cudziny dočasne 

a následne sa rozhodnú zostať natrvalo. Pokiaľ berieme do úvahy údaje zo Štatistického úradu 

SR zamerané na zahraničné sťahovanie, možno prísť k záveru, že sú mnoho krát 

poddimenzované. Tieto údaje však demonštrujú dôležitú skutočnosť a to, že práve mladí 

ľudia (15 – 34 rokov) predstavujú najmobilnejšiu skupinu migrujúcich obyvateľov 

nevylučujúc ani trvalejšie usadenie v cudzine. Tabuľka nižšie demonštruje počet mladých 

ľudí, ktorí sa vysťahovali do cudziny natrvalo, t.j. odhlásili sa z trvalého pobytu na území 

Slovenskej republiky a to od roku 2004 do roku 2010. 

                                                 

 

 
7 Nariadenie ustanovuje povinnosť pri jeho uplatňovaní neporušiť právo na voľný pohyb, ktoré požívajú štátni príslušníci 

tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Európskej únie a akéhokoľvek právo, ktoré požívajú štátni príslušníci 

tretích krajín a ich rodinní príslušníci, ktorí na základe dohôd uzatvorených medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na 

jednej strane a týmito tretími krajinami na druhej strane požívajú právo na voľný pohyb rovnocenné s právom občanov 

Európskej únie a ich rodinných príslušníkov.  
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Tabuľka č. 1: počet mladých ľudí, ktorí sa vysťahovali do cudziny natrvalo  

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

Mladých ľudí, študentov, ktorí cestujú do zahraničia dočasne za účelom štúdia 

(študentské mobility) je však stále vyššie percento tak ako demonštruje tabuľka uvedená 

nižšie. 

 

 

Tabuľka č. 2: Počet mladých ľudí, študentov, ktorí cestujú do zahraničia dočasne za účelom 

štúdia Zdroj: UNESCO Institute for Statistics 

 

Samozrejme mladí ľudia nie len odchádzajú, ale aj prichádzajú na Slovensko, aj keď 

vo výrazne menšej miere. Hoci spomedzi členských štátov Európskej únie patrí Slovenská 
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republika v percentuálnom vyjadrení ku krajinám s najnižším počtom cudzincov, nárast počtu 

cudzincov možno aj napriek tomu sledovať každým rokov vyšší. Mení sa aj štruktúra 

migrujúceho obyvateľstva. Hoci od roku 2008 dominovala migrácia českého obyvateľstva, 

postupom rokov sa do popredia dostávajú Rumuni, Ukrajinci, Vietnamci a Kórejci. 

Z hľadiska štruktúry obyvateľstva dominuje mužské pohlavie vo veku od 20 do 35/40 rokov. 

Z pohľadu regionálneho umiestnenia cudzincov dominuje bratislavský kraj, následne trnavský 

a nitriansky. Z kategórie migrantov možno hovoriť najmä o pracovných migrantoch 

a rodinných prisťahovalcoch za účelom zlúčenia rodiny alebo zachovania partnerstva. 

Štátne orgány sú samozrejme tiež nútené reagovať na rastúci počet migrantov – a to 

najmä orgány kompetentné v oblasti migračnej politiky: Ministerstvo vnútra SR, migračný 

úrad8, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, cudzinecká polícia. Samozrejme by 

bolo možné spomenúť aj iné orgány (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo kultúry 

SR..), no pre účely príspevku sa budeme zaoberať iba vyššie uvedenými orgánmi. 

 

4 Účel migrácie a náležitosti vybavenia pobytu 

V rámci migrácie mladých ľudí možno rozlišovať medzi migráciou za účelom 

prechodného alebo trvalého pobytu. Nakoľko problematike udelenia prechodného pobytu sa 

autorka venovala vo svojom predchádzajúcom príspevku9, v rámci tohto príspevku sa autorka 

zamerala na pravidlá udelenia trvalého pobytu. Pravidlá udelenia trvalého pobytu možno 

rozlišovať vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín alebo vo vzťahu k občanom Únie, 

ktorým je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a je štátnym občanom 

niektorého členského štátu. Z hľadiska kontinuity a tiež berúc do úvahy rozsah príspevku, 

autorka sa zamerala na pravidlá udelenia trvalého pobytu na päť rokov udeleného štátnym 

príslušníkom tretích krajín. 

Trvalý pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín možno rozlišovať ako (i) trvalý pobyt 

na päť rokov, (ii) trvalý pobyt na neobmedzený čas a (iii) pobyt štátneho príslušníka tretej 

                                                 

 

 
8 Migračný úrad Ministerstva vnútra SR  je prvostupňový správny orgán rozhodujúci o udeľovaní azylu a poskytovaní 

doplnkovej ochrany cudzincom, postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, v ktorom je 

premietnutý najmä Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, Newyorský protokol týkajúci sa 

právneho postavenia utečencov z roku 1967, ako aj príslušné európske smernice či nariadenia upravujúce oblasť 

medzinárodnej ochrany cudzincov. 
9 AFC : Koľko úsilia stojí cudzinca získať pracovné víza na Slovensku? = How much effort does it take for a foreigner to 

obtain a work visa in the Slovak Republic? / Freel Lenka, 2015. In: Kontroverzní názory v právu. - Praha : Leges, 2015. - 

ISBN 978-80-7502-111-3. - S. 18-24. 
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krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie. Trvalý pobyt 

na 5 rokov sa udeľuje v súlade s § 43 a nasl. Zákona o pobyte cudzincov. V súlade s vyššie 

uvedeným ustanovením možno udeliť trvalý pobyt na päť rokov za splnenia podmienok vo 

vzťahu k štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 

a) voči ktorému nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 48 ods. 210 Zákona o 

pobyte cudzincov; 

b) ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území 

Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana 

Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 

c) ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej 

starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana 

Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 

d) ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny 

s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do 

osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť 

rokov, 

e) ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže 

postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, štátneho príslušníka 

tretej krajiny s trvalým pobytom, alebo 

f) ak je to v záujme Slovenskej republiky. 

 

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu je potrebné podať na zastupiteľskom úrade osobne, 

jedinou výnimkou je ak štátny príslušník tretej krajiny tak nemôže urobiť osobne pre 

nevládnosť. V takom prípade môže podať žiadosť rodinný príslušník štátneho príslušníka 

tretej krajiny, s ktorým žiada zlúčenie rodiny. Zastupiteľský úrad následne uskutoční so 

žiadateľom pohovor, ktorý je vedený v štátnom, slovenskom jazyku. Ak žiadateľ tento jazyk 

                                                 

 

 
10 V prípade ak (i) štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou, (ii) je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej 

krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie, (iii) štátny príslušník tretej 

krajiny nespĺňa podmienky na udelenie trvalého pobytu, (iv) štátny príslušník tretej krajiny uzavrel účelové manželstvo, (v) 

manželstvo nebolo uzavreté podľa osobitného predpisu, (vi) štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo 

zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, alebo (vii) údaje v cestovnom 

doklade nezodpovedajú skutočnosti. 
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neovláda – čo je samozrejme drvivá väčšina prípadov, žiadateľ si je potrebný zabezpečiť 

prekladateľa na vlastné náklady.  

Žiadateľ je povinný priložiť k žiadosti dokumenty, ktoré preukazujú jednu alebo 

viacero skutočností, na základe ktorých možno trvalý pobyt udeliť. Tieto skutočnosti sú 

vymenované v predchádzajúcom odseku (od písmena b) až po písmeno f)) a predstavujú 

dôvodové vymedzenie žiadosti o udelenie trvalého pobytu. Logicky ak štátny príslušník tretej 

krajiny nepreukáže ani jednu z uvedených skutočností, žiadosť o udelenie trvalého pobytu nie 

je odôvodnená. Následne musí žiadateľ k žiadosti priložiť svoju fotografiu, dokument 

preukazujúci bezúhonnosť11; dokument preukazujúci finančné zabezpečenie počas pobytu a 

zabezpečenie ubytovania počas trvalého pobytu na päť rokov. Všetky uvedené dokumenty 

nesmú byť staršie ako 90 dní.  

Finančné zabezpečenie pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny možno preukázať: 

- výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej 

krajiny,  

- potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy,  

- pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, výpisom z 

osobného účtu vedeného v banke alebo dokladom o poberaní dôchodku manžela, 

rodiča alebo štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je príbuzný štátneho 

príslušníka tretej krajiny v priamom rade spolu s čestným vyhlásením o tom, že 

poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas 

jeho pobytu na území Slovenskej republiky.12  

Finančné zabezpečenie pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný preukázať 

minimálne vo výške dvanásťnásobku životného minima, ktoré je na prvú polovicu roka 2017 

stanovené v rovnakej výške ako za predchádzajúci rok a to je na úrovni 198,09 EUR, to 

znamená, že štátny príslušník tretej krajiny musí preukázať finančné zabezpečenie minimálne 

vo výške 2 377,08 EUR. 

Policajný útvar pri svojom rozhodovaní prihliada na verejný záujem, mieru ohrozenia 

bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo verejného zdravia zo strany štátneho príslušníka 

                                                 

 

 
11 Uvedené neplatí ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny mladšieho ako 14 rokov alebo ak ide o zmenu druhu pobytu a k 

žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priložil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnosť 
12 Ustanovenie § 45 ods. 6 Zákona o pobyte cudzincov 
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tretej krajiny, záujmy maloletého dieťaťa štátneho príslušníka tretej krajiny, osobné a rodinné 

pomery štátneho príslušníka tretej krajiny, jeho finančnú situáciu a dĺžku doterajšieho pobytu, 

mieru integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny do spoločnosti, poprípade na stanovisko 

zastupiteľského úradu k udeleniu trvalého pobytu. Policajný útvar rozhoduje o žiadosti o 

udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní od doručenia kompletnej žiadosti 

policajnému útvaru. Na tomto mieste je potrebné dodať, že aj keď je lehota stanovená 

policajnému útvaru ako maximálne 90 dní na rozhodnutie, t.j. policajný útvar môže 

rozhodnúť aj skôr, rozhodnutie je väčšinou naozaj vydané až v posledný deň lehoty.  

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný odovzdať policajnému útvaru (po 

rozhodnutí o udelení trvalého pobytu na päť rokov)  lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí 

chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte; lekársky 

posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší 

ako 30 dní.  

Pred zánikom trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny z dôvodu skončenia 

platnosti udeleného trvalého pobytu na 5 rokov je štátny príslušník tretej krajiny povinný 

požiadať buď o opätovné udelenie trvalého pobytu na 5 rokov alebo o udelenie trvalého 

pobytu na neobmedzený čas. Policajný útvar udelí na žiadosť plnoletého štátneho príslušníka 

tretej krajiny trvalý pobyt na neobmedzený čas ak mal štátny príslušník tretej krajiny udelený 

trvalý pobyt na 5 rokov v súlade s § 43 Zákona o pobyte cudzincov, pričom takto udelený 

pobyt má udelený najmenej štyri roky. Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený 

čas podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare, 

pričom pre spôsob podania žiadosti platia tie isté náležitosti ako v prípade podania žiadosti 

o udelenie trvalého pobytu na päť rokov. Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o 

udelenie trvalého pobytu na neobmedzený dve fotografie a doklady nie staršie ako 90 dní 

potvrdzujúce (i) finančné zabezpečenie pobytu v takom istom rozsahu ako v prípade žiadosti 

o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, (ii) zdravotné poistenie a (iii) bezúhonnosť, ak ide o 

štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas alebo dieťaťom 

mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s 

trvalým pobytom na neobmedzený čas staršieho ako 14 rokov. Policajný útvar môže vyžiadať 

od štátneho príslušníka tretej krajiny aj doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania. Lehota 

na rozhodnutie je opätovne zákonom stanovená na 90 dní od podania kompletnej žiadosti. 
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5 Záver 

Príspevok spracováva problematiku migrácie mladých ľudí a to jednak zo Slovenska, 

ale tiež smerom na Slovensko. Slovensko už dlhodobo rieši problém nie prílivu cudzincov, 

tak ako je tomu v niektorých členských štátoch Európskej Únie, ale odchodu mladých ľudí do 

zahraničia a celkovému starnutiu populácie. Mladí ľudia často krát odchádzajú do zahraničia 

za vidinou lepšieho uplatnenia, vzdelania, skúseností. Aj keď sa mnohí z nich po naplnení 

stanoveného cieľa vráti, pribúda stále vyššie percento tých mladých ľudí, ktorí v zahraničí 

zostávajú aj trvalo žiť. 

Vo vzťahu k cudzincom a to najmä štátnym príslušníkom tretích krajín, na ktorých je 

tento príspevok zameraný, je legislatíva Slovenskej republiky veľmi ťažkopádna, 

administratívne náročná a neprehľadná. Autorka sa vo svojom príspevku zamerala na právnu 

úpravu trvalého pobytu a to trvalého pobytu na päť rokov a trvalého pobytu na neobmedzený 

čas. Zákon o cudzincoch je základným predpisom, ktorý ustanovuje náležitosti žiadosti 

o udelenie trvalého pobytu. Prístupná je len jeho slovenská verzia. Ťažkopádnosť celého 

administratívneho procesu udelenia trvalého pobytu možno vidieť napríklad v skutočnosti, že 

cudzinec je povinný zvoliť jeden zo zákonom ustanovených dôvodov na udelenie trvalého 

pobytu – akonáhle sa však tento dôvod zmení a nahradí ho nejaký iný legitímny dôvod, 

cudzinec je povinný podať novú žiadosť - no nie len samotnú žiadosť, ale vrátane všetkých 

príloh i tých, ktoré už boli súčasťou predchádzajúcej žiadosti a útvar policajného zboru ich má 

v spise.  

Do budúcnosti možno len dúfať, že legislatíva Slovenskej republiky bude reagovať na 

odliv mladých ľudí, či už vo forme zlepšenia životných podmienok pre ich návrat alebo 

minimálne ustanovenia prehľadných a jednotných pravidiel a procesov pre udelenie víz. 
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Abstrakt: Príspevok opisuje legislatívne kroky pri zamestnávaní štátnych príslušníkoch 

tretích krajín, pričom sa dotýka viacerých zákonov s tým súvisiacich. Rozoberá možné 

kategórie zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa k pracovnej činnosti 

môžu dostať cez pracovné povolenie s preverovaním situácie na trhu práce až po výnimky zo 

zákona, kedy sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje. Zamestnávanie štátnych príslušníkov 

tretích krajín sa stáva v poslednej dobe stále viac zviditeľňovanou témou vďaka masmédiám, 

ktoré poukazujú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Ako možné 

riešenie vidia v dovoze pracovnej sily rôznymi pracovnými agentúrami z iných členských 

štátov EU. Príspevok poukazuje aj na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily hlavne 

v strojárskej výrobe, ktorú sa podniky snažia vykryť agentúrnymi pracovníkmi najmä srbskej, 

prípadne ukrajinskej štátnej príslušnosti. Približuje vzdelanostnú a profesijnú štruktúru 

občanov Srbska a Ukrajiny vykonávajúcich pracovnú činnosť na území SR. V poslednom 

bode príspevok približuje najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti zamestnávania 

cudzincov od 1.5.2017. 

 

Abstract: The article describes the legislative steps for the employment of third-country 

nationals, with a number of related laws. It discusses the possible categories of employment 

of third-country nationals who are allowed to work through work permits with the  check 

of  labor market situation, except for statutory exceptions when the work permit is not 

required. Employing third-country nationals has become an increasingly visible topic lately 

due to mass media that point to the lack of qualified labor in Slovakia. As a possible solution, 

they can see the labor force imports from different labor agencies from other EU Member 

States. The contribution/article also points on the lack of skilled labor, especially in 

engineering, which companies are trying to cover up with agents in particular Serbian or 

Ukrainian citizenship. It approximates the educational and professional structure of the 

citizens of Serbia and Ukraine who carry out work in the Slovak Republic. Finally, the paper 
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summarizes the most important legislative changes in the field of employment of foreigners 

since 1.5.2017. 

 

Kľúčové slová: Zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, povolenie na zamestnanie, 

potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, prechodný pobyt, povinnosti 

zamestnávateľa.  

Key words: employment of third country citizens, working permit, confirmation about 

possibility to filling vacancy, temporary residence, obligations of the employer 

 

1 Legislatívny rámec 

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín s miestom výkonu práce na území 

Slovenskej republiky je legislatívne vymedzené v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti, konkrétne v časti päť, v paragrafoch 21 až 24. 

Zo zamestnaním štátneho príslušníka tretej krajiny úzko súvisí aj jeho pobyt na území 

Slovenskej republiky, ktorý legislatívne pokrýva zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce stanovuje pracovné podmienky zamestnancov 

a uplatňuje sa aj v prípadoch zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR. 

Od júna 2016 sa zaviedla definícia vyslania zamestnanca na výkon práce pri poskytovaní 

služieb, kde sa za vyslanie  považuje aj cezhraničné dočasné pridelenie zamestnanca 

k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom 

existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.  

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom vymedzuje, kedy je 

zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva závislú prácu na území SR  

považované za nelegálne zamestnávanie a ustanovuje zákaz vykonávania nelegálneho 

zamestnávania. 

Od 18. júna 2016  je v platnosti zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri 

vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Uvedený zákon vymedzuje 

pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci  

s príslušným orgánom iného členského štátu, a stanovuje povinnosti hosťujúceho 

zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa pri vysielaní pracovníkov z iného členského 

štátu a do iného členského štátu. 
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2 Postup pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej 

republiky 

V zmysle zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ zamestnávať len štátneho 

príslušníka tretej krajiny, ktorý: 

a) je držiteľom modrej karty Európskej únie, 

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 zamestnania, 

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

rodiny, 

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

tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom 

štáte Európskej únie, 

f) spĺňa podmienky podľa § 23a zákona o službách zamestnanosti, kedy sa nevyžaduje  

potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na 

zamestnanie. 

Držiteľ modrej karty EU je štátny príslušník tretej krajiny s prechodným pobytom – 

modrá karta, ktorý bude vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie. Na výkon 

vysokokvalifikovaného zamestnania musia byť splnenie podmienky – vysokoškolské 

vzdelanie, pracovný pomer v trvaní najmenej 1 rok a mzda vo výške minimálne 1,5-násobku 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v príslušnom odvetví. 

Od 1.1.2014 sa zákonom č. 495/2013 uskutočnila transpozícia Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/98/EU o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné 

povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích 

krajín a do slovenskej legislatívy sa zaviedol nový proces v oblasti zamestnávania štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorým sa žiadosti štátnych príslušníkov tretích krajín vybavujú 

v jednom právnom kroku, a to podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania (bod 

b). Väčšina štátnych príslušníkov tretích krajín sa na území SR zamestnáva práve cez tento 

bod, pričom celému procesu predchádza oznámenie zamestnávateľa úradu práce o voľnom 

pracovnom mieste. 
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V bode c) ostali len niektoré vykonávané činnosti – sezónne zamestnanie v trvaní 

najviac 180 dní, námorník na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou SR a pracovníci vyslaní 

zamestnávateľom zo štátu mimo EU. 

Body d) a e) sa týkajú štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý získali nejaký druh 

prechodného pobytu na území SR, ale do pracovného procesu sa počas prvých 12 mesiacov 

môžu zapojiť až po preverení obsaditeľnosti voľného miesta domácou pracovnou silou. 

V bode f) sú zahrnutí aj štátni príslušníci tretích krajín, o ktorých zamestnávanie 

a následne aj integráciu do spoločnosti má SR záujem, pričom prístup na trh práce bez 

prekážok, aj v prípade ich rodinných príslušníkov, by mal pôsobiť motivačne pri ich 

rozhodovaní usadiť sa práve v SR54. 

Praktické postupy v prípadoch zamestnania alebo vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny 

sú popísané v kapitole 4. 

 

3 Štatistický prehľad 

Každoročný rastúci prítok cudzích štátnych príslušníkov vykonávajúcich pracovnú 

činnosť resp. poskytujúcich služby na území SR je evidovaný v databázach Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Gro tohto prítoku tvoria občania členských štátov EU, ale 

v poslednej dobe je viditeľný prítok štátnych príslušníkov tretích krajín cez ustanovenia 

zákona o službách zamestnanosti (výnimky zo zákona), kedy sa na výkon pracovnej činnosti 

nevyžaduje povolenie na zamestnanie (§ 22 zákona o službách zamestnanosti) ani potvrdenie 

o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydané úradom práce (§ 21b zákona 

o službách zamestnanosti). Najväčší prítok v pracovnej oblasti medzi štátnymi príslušníkmi 

tretích krajín je v prípade občanov Srbska a Ukrajiny. V prípade výnimiek zo zákona, t.j. kedy 

sa povolenie na zamestnanie  ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného 

miesta nevyžaduje, zamestnávateľ alebo príjemca služby informuje príslušný úrad práce 

o začiatku a skončení zamestnania resp. vyslania na predpísanom formulári - informačná karta 

(ďalej len „IK-NonEU“). 

                                                 

 

 
54 http://www.minv.sk/?zamer-migracnej-politiky-slovenskej-republiky, Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020 
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3.1 Zamestnávanie štátnych príslušníkov Ukrajiny 

V prípade štátnych príslušníkov Ukrajiny, je viditeľný plynulý rast počtu týchto 

občanov vykonávajúcich pracovnú činnosť na území SR od roku 2013. Ako z Grafu 1 

vyplýva, naďalej je viac občanov Ukrajiny vykonávajúcich pracovnú činnosť na území SR na 

základe povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného 

pracovného miesta (Povolenia), ako cez výnimky zo zákona o službách zamestnanosti (IK-

NonEU). Ako jedným z dôvodov môže byť aj zdĺhavejší proces získania vstupného víza pre 

občanov Ukrajiny, čo môže odrádzať zamestnávateľov od náboru týchto občanov. 

 

 

 

 

Graf 1: Prehľad zamestnaných/vyslaných občanov Ukrajiny na území SR v období 2014-2017 

 

 

 

 

 

Ak sa pozrieme na vzdelanostnú štruktúru občanov Ukrajiny vykonávajúcich 

pracovnú činnosť na území SR (Tabuľka 1) ku koncu februára 2017, nie sú výrazné rozdiely 
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medzi jednotlivými stupňami vzdelania, väčšinou ide o osoby s ukončeným stredoškolským 

alebo vysokoškolským vzdelaním. 

 

Stupeň vzdelania IK-

NonEU Povolenia 

10 -  Neukončené základné vzdelanie 2 0 

11 -  Základné vzdelanie 93 8 

12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 94 43 

13 -  Stredné odborné vzdelanie 182 320 

14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 189 140 

15 -  Úplné stredné všeobecné 

vzdelanie 

154 118 

16 -  Vyššie odborné vzdelanie 1 13 

17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa 

42 76 

18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa 

223 687 

19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa 

3 18 

N/A -  neurčené 103 27 

Celkovo 1086 1450 

Tabuľka 1: Prehľad vzdelanostnej štruktúry zamestnaných/vyslaných  

občanov Ukrajiny na území SR k 28.2.2017 
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Čo sa týka prehľadu zamestnaných/vyslaných občanov Ukrajiny na území SR podľa 

vykonávanej profesie k 28.2.2017 (Tabuľka 2) ide hlavne o kvalifikovaných pracovníkov až 

špecialistov, hlavne v oblasti strojárskej výroby, informačných technológií a zdravotníctve55. 

V poslednom období je evidovaný aj nárast pracovníkov v profesiách operátorov vo výrobe 

a pomocných pracovníkov, čo je spôsobené najmä neochotou domácej pracovnej sily 

vykonávať tieto pracovné činnosti za mzdy, ktoré nie sú motivujúce pre aktivovanie 

uchádzačov o zamestnanie. 

 

 IK-

NonEU Povolenia 

0 - Príslušníci ozbrojených síl 0 0 

1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 19 62 

2 - Špecialisti 161 579 

3 - Technici a odborní pracovníci 45 54 

4 - Administratívni pracovníci 38 20 

5 - Pracovníci v službách a obchode 143 28 

6 - Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

32 30 

7 - Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci 

151 104 

8 - Operátori a montéri strojov a 

zariadení 

220 570 

9 - Pomocní a nekvalifikovaní 201 2 

                                                 

 

 
55 Informácie poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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pracovníci 

N/A -  neurčené 76 1 

Tabuľka 2: Prehľad vykonávanej profesie zamestnaných/vyslaných 

 občanov Ukrajiny  na území SR k 28.2.2017  

 

3.2 Zamestnávanie štátnych príslušníkov Srbska 

V prípade štátnych príslušníkov Srbska, bol prítok týchto občanov vykonávajúcich 

pracovnú činnosť na území SR do roku 2015 len mierny. Ako vyplýva z Grafu 2, k 

markantnému nárastu počtu občanov Srbska vykonávajúcich pracovnú činnosť na území SR 

dochádza od konca roka 2015. Tento nárast je najmä v skupine pracujúcich cez výnimky (IK-

NonEU), pričom vo väčšine prípadov sa jedná o občanov Srbska, ktorí získali zamestnanie 

v členskom štáte EU napr. v Maďarsku alebo v Českej republike a odtiaľ sú vysielaní 

zamestnávateľom na výkon prác v rámci poskytovania služieb na území SR na základe § 23a 

ods. 1 písm. w) zákona o službách zamestnanosti. 

 

 

Graf 2: Prehľad zamestnaných/vyslaných občanov Srbska na území SR v období 2014-2017 
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Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry zamestnaných/vyslaných občanov Srbska na území 

SR k 28.2.2017 v drvivej väčšine prípadov sú to pracovníci so základným vzdelaním, takže 

nejedná sa tu o nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako to tvrdia niektorí zamestnávatelia 

na území SR. 

 IK-

NonEU Povolenia 

10 -  Neukončené základné vzdelanie 4 3 

11 -  Základné vzdelanie 3162 90 

12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 505 64 

13 -  Stredné odborné vzdelanie 461 316 

14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 403 208 

15 -  Úplné stredné všeobecné 

vzdelanie 

108 27 

16 -  Vyššie odborné vzdelanie 1 5 

17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa 

18 16 

18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa 

95 51 

19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa 

3 2 

N/A -  neurčené 744 17 

Celkovo 5504 799 

Tabuľka 3: Prehľad vzdelanostnej štruktúry zamestnaných/vyslaných  

občanov Srbska na území SR k 28.2.2017 
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Pracovné činnosti vykonávané občanmi Srbska (Tabuľka 4) sú v drvivej väčšine 

prípadov v triedach 8 a 9 štatistických klasifikácií zamestnaní SK-ISCO t.j. operátori 

a montéri strojov a zariadení a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. V prípade zamestnania 

štátneho príslušníka tretej krajiny v uvedených zamestnaniach by sa vykonával test trhu práce, 

preverovanie obsaditeľnosti pracovného miesta uchádzačmi o zamestnanie a až keby sa 

miesto nedalo obsadiť domácou pracovnou silou by sa mohol vydať súhlas na cudzinca. Je 

zrejmé, že spoločnosti sa tu obrátili za lacnejšou pracovnou silou zo zahraničia, pričom 

využívajú služby rôznych zahraničných agentúr. 

 

 IK-

NonEU Povolenia 

0 - Príslušníci ozbrojených síl 0 0 

1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 7 19 

2 - Špecialisti 39 29 

3 - Technici a odborní pracovníci 47 12 

4 - Administratívni pracovníci 95 6 

5 - Pracovníci v službách a obchode 137 6 

6 - Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a 

rybárstve 

8 0 

7 - Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci 

104 18 

8 - Operátori a montéri strojov a 

zariadení 

1782 705 

9 - Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci 

3226 4 
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N/A -  neurčené 59 - 

Tabuľka 4: Prehľad vykonávanej profesie zamestnaných/vyslaných 

 občanov Srbska na území SR k 28.2.2017 

 

4 Aplikácia v praxi 

Pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny sa zamestnávateľ môže stretnúť 

s viacerými povinnosťami vo vzťahu k štátnym orgánom. V prípade, ak sa vykonáva test trhu 

práce t.j. overuje sa obsaditeľnosť voľného miesta domácou pracovnou silou, má 

zamestnávateľ povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto úradu práce na ktoré sú následne  

ponúknutí vhodní uchádzači o zamestnanie z evidencie úradov práce. Pred vydaním súhlasu 

s obsadením voľného miesta prípadne povolenia na zamestnanie sa ešte zohľadňuje situácia 

na trhu práce, očakávaný vývoj na trhu práce a možnosti  využitia nástrojov aktívnej politiky 

na získanie vhodného zamestnanca napr. preškolením. Test trhu práce s povinnosťou 

nahlásenia voľného pracovného miesta sa nerobí, ak ide o pedagogického zamestnanca, ktorý 

vykonáva sústavnú pedagogickú činnosť, výskumníka alebo umeleckého pracovníka vysokej 

školy, prípadne vývojového pracovníka vo výskumnej činnosti. Ďalej sa nerobí v prípade 

vnútropodnikového presunu, vyslania zamestnanca zamestnávateľom z krajiny mimo 

EU zmysle § 22 ods. 7 alebo ods. 8 zákona o službách zamestnanosti, a v prípadoch výnimiek 

t.j. § 23a zákona o službách zamestnanosti. 

4.1 Zamestnanie na potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného 

miesta 

Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, 

musí najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny 

o pobyt za účelom zamestnania nahlásiť príslušnému úradu práce voľné pracovné miesto. 

Príslušný úrad je úrad práce podľa miesta výkonu práce. Voľné pracovné miesto oznámi 

úradu práce osobne, prípadne cez formulár na internetovej stránke www.istp.sk, pričom 

zaznačí, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny. Ak sa po uplynutí 30 

pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta nepodarilo toto miesto obsadiť 

uchádzačom o zamestnanie, vedeným v evidencií úradu práce, môže zamestnávateľ 

vydať písomný prísľub na zamestnanie alebo uzatvoriť budúcu pracovnú zmluvu. 
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Štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na 

zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, pripadne na príslušnom útvare policajného 

zboru, najskôr po uplynutí 30 pracovných dní odo dňa nahlásenia voľného pracovného 

miesta na ktoré chce nastúpiť. K žiadosti o pobyt doloží okrem iného: 

 pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie, 

 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, opatrený doložkou vyššieho overenia. 

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o prechodný pobyt do 90 dní. Štátnemu príslušníkovi 

tretej krajiny vydá spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, 

v ktorom uvedie názov, identifikačné údaje zamestnávateľa, miesto a druh vykonávanej práce 

ako aj obdobie výkonu práce. Ak štátny príslušník tretej krajiny nebude vykonávať 

zamestnanie v zmysle týchto údajov bude sa to považovať za porušenie všeobecne záväzných 

právnych predpisov a povolenie na pobyt sa mu môže zrušiť. Zamestnávateľ má povinnosť 

informovať úrad práce do 7 pracovných dní o začiatku a o skončení zamestnania. 

4.2 Zamestnanie s povolením na zamestnanie 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý  

 bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, 

ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,  

 bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov, 

 má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov 

od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, 

 má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané 

postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, v období do 

uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, 

môže vykonávať pracovnú činnosť na území SR na základe udeleného povolenia na 

zamestnanie. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto aspoň 15 

pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na 

zamestnanie príslušnému úradu práce.  

Povolenie na zamestnanie, avšak bez povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta,  

je potrebné aj v prípadoch, ak štátny príslušník tretej krajiny: 
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 je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej 

zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho 

vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou 

vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, 

 ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Zamestnávateľ má povinnosť informovať úrad práce do 7 pracovných dní o začiatku 

a o skončení zamestnania. V prípade vyslania sa táto povinnosť presúva na príjemcu služby. 

4.3 Zamestnanie na výnimky 

V prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý spadá do niektorého bodu 

uvedeného v § 23a ods.1 zákona o službách zamestnanosti sa nevyžaduje povolenie na 

zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Zamestnávateľ 

alebo príjemca služby (informujúca organizácia) oznamuje začiatok a skončenie zamestnania 

alebo vyslania na predpísanom formulári – informačná karta do 7 pracovných dní odo dňa 

začiatku alebo skončenia pracovnej činnosti. 

 

5 Legislatívne zmeny od 1.5.2017 

Od 1. mája 2017 nadobudne účinnosť novelizácia zákona o pobyte cudzincov, ktorou sa 

mení aj zákon o pobyte cudzincov V rámci tejto novelizácie sa zapracuje do legislatívy 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach 

vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni 

pracovníci a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o 

podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového 

presunu. 

Sezónne zamestnanie je  činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po 

sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou 

alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa 

vyžaduje podstatne vyšší objem práce. V závislosti od dĺžky trvania sezónneho zamestnania 

sa na výkon týchto činností bude vyžadovať povolenie na zamestnanie alebo potvrdenie 

o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Ak bude štátny príslušník tretej krajiny 

vykonávať uvedenú činnosť v trvaní do 90 dní, tak bude žiadať o povolenie na zamestnanie, 

pričom nebude potrebovať prechodný pobyt na účel zamestnania. Ak by trvanie sezónneho 
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zamestnania presiahlo 90 dní musí si štátny príslušník tretej požiadať o prechodný pobyt na 

účel zamestnania s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. V oboch 

prípadoch má zamestnávateľ povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto úradu práce pričom 

sa preverí možnosť obsadenia tohto miesta uchádzačom o zamestnanie a aplikuje sa test trhu 

práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je ustanovený všeobecne záväzným právnym 

predpisom MPSVaR. 

Ďalej sa definuje vnútropodnikový presun ako dočasné vyslanie štátneho príslušníka 

tretej krajiny na viac ako 90 dní  na účel zamestnania alebo odbornej prípravy,  

zamestnávateľom so sídlom mimo územia členských štátov, s ktorým má tento štátny 

príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k 

zamestnávateľovi so sídlom v Slovenskej republike v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov. 

Vnútropodnikový presun sa týka len vedúcich zamestnancov, odborníkov s mimoriadnymi 

odbornými vedomosti, zručnosti, nevyhnutnými na prevádzku alebo manažment alebo 

zamestnancov-stážistov s vysokoškolským vzdelaním. V prípade vnútropodnikového presunu 

zamestnávateľ nemá povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto a nerobí sa test trhu práce. Na 

podporu vnútropodnikového presunu pracovníkov v medzi podnikmi v rámci členských krajín 

EU sa zavádza mobilita. Pri týchto pracovníkoch sa nebude vyžadovať povolenie na 

zamestnanie, prístup na trh práce majú bez prekážok, a nebude sa vyžadovať ani prechodný 

pobyt. 
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Duálne vzdelávanie ako prostriedok prevencie odlivu kvalifikovaných 

pracovných síl 

Denisa Nevická 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  

 

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá systémom duálneho vzdelávania, ktorý poskytuje 

žiakom stredných škôl možnosť získať pracovné návyky, praktické skúsenosti ako aj 

potenciálne pracovné miesto po ukončení strednej školy u konkrétneho zamestnávateľa 

v odbore. Duálne vzdelávanie je systémom v Európe dlhodobo využívaným, ktorého 

zavedenie zvyšuje nielen zamestnania schopnosť absolventov ale aj predpoklad ich zotrvania 

v domovskej krajine po ukončení štúdia.  

Abstract: The author deals with the dual system of education, which gives secondary school 

pupils the opportunity to gain work habits, practical experience as well as potential job offer 

after graduating from high school. The dual education system is in a long-term use in Europe, 

the application of which not only increases the ability of employment of graduates but can be 

also considered a prerequisite for their stay in the home country after graduation. 

 

Kľúčové slová: duálne vzdelávanie, absolvent, zamestnávateľ, nedostatok pracovných síl  

Key words: dual education system, graduate, employer, lack of workers  

 

1 Duálne vzdelávanie v Európe 

Duálne vzdelávanie je osobitný systém uplatňovaný v odbornom vzdelávaní, 

prostredníctvom ktorého nadobudnú žiaci stredných odborných škôl počas štúdia praktické 

skúsenosti a zamestnávatelia si vychovávajú budúcich odborníkov pre prax. Odborné 

vzdelávanie je kľúčovým pojmom v systéme duálneho vzdelávania, nakoľko práve v oblasti 
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manuálnych alebo praktických aktivít poskytuje možnosť ďalšieho rozvoja remesla, odbornej 

prípravy či technickej zručnosti.1  

Výučba remesla prostredníctvom odovzdávania praktických poznatkov a skúseností má 

veľmi dlhú tradíciu. Už v stredoveku sa v Európe formovali rôzne cechy a združenia na 

rozvoj a podporu remesla, prostredníctvom ktorých sa učenci vzdelávali u skúsených majstrov 

a zabezpečovali tak kontinuitu a uspokojenie dopytu. V modernej Európe bola myšlienka 

podpory odborného vzdelávania v 70tych rokoch minulého storočia čoraz viac pertraktovaná 

predovšetkým predstaviteľmi odborových zväzov a zamestnávateľmi. Nedostatok využiteľnej 

a pre prax pripravenej kvalifikovanej odbornej pracovnej sily vyústil v roku 2000 do 

spoločnej európskej stratégie, ktorej hlavným cieľom je podpora odborného vzdelávania, 

zjednocovanie požiadaviek, aktívna spolupráca škôl s praxou a popularizácia odborného 

vzdelávania ako takého. Pretavenie do praxe je v krajinách Európy, aj vzhľadom na historickú 

tradíciu, rôzne.  

Vo všeobecnosti je možné v Európe pozorovať 3 modely duálneho vzdelávania. Britský 

model sa vyznačuje najväčšou mierou liberálnosti. Organizácia takzvaného odborného 

tréningu spočíva na dohode medzi zamestnávateľom a strednou školou bez výraznej 

ingerencie štátnej moci. Tréning žiakov prebieha ako na škole, tak u zamestnávateľa a jeho 

náplň sa odvíja prevažne od potreby konkrétneho zamestnávateľa. Dôraz je kladený na 

praktickú využiteľnosť žiaka a jeho osvojenie si pracovných návykov vo väčšej miere ako na 

teoretické poznatky. Poplatky spojené so systémom duálneho vzdelávania znášajú 

zamestnávatelia, prípadne sa na nich spolupodieľajú rodičia konkrétneho žiaka alebo žiak 

sám. Nie je zavedený jednotný monitoring následného uplatnenia alebo skúšanie 

nadobudnutých zručností.  

Naproti tomu francúzsky model možno označiť ako výrazne konzervatívnejší 

s dominantným postavením štátu a prísnou právnou reguláciou. Vyučovanie žiakov prebieha 

na školách, pričom je orientované ako na teoretické, tak aj praktické zručnosti a reflektuje na 

potreby trhu práce. Zamestnávatelia sa tak sprostredkovane podieľajú na kreovaní učebných 

plánov a tvorbe pracovných miest pre žiakov. Štát poskytuje daňovú úľavu vybraným 

zamestnávateľom zapojeným do projektov duálneho vzdelávania. Najlepší absolventi 

získavajú certifikáty.  

                                                 

 

 
1 Štúdia Európskeho parlamentu, 2014: „DualEducation: A Bridge over Troubled Waters?“, str. 10 
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Nemecký model sa označuje o duálny v pravom slova zmysle. Ide o kombináciu vyššie 

uvedených modelov postavenú na spolupráci štátu, zamestnávateľov, zástupcov 

zamestnancov, škôl a žiakov. Právna regulácia je daná štátom spolu s odbornými komorami. 

Vyučovanie neprebieha výlučne na školách ale aj u vybraných zamestnávateľov a žiaci si tak 

osvoja teoretické vedomosti, ktoré následne aplikujú v praxi. Podmienky duálneho 

vzdelávania sú stanované výsledkom tripartitných rokovaní, pričom financovanie škôl 

zabezpečuje štát, zamestnávatelia podporujú určitou sumou zapojených žiakov a vyučovanie 

v ich podnikoch začo majú nárok na úľavy z daní. Po ukončení takéhoto vzdelávania sa žiaci 

môžu ľahšie uplatniť v zamestnaní a sú na trhu práce žiadanejší. 2 

Zo všetkých uvedených modelov sa práve nemecký javí ako najefektívnejší a preberá 

ho do vnútroštátnych právnych poriadkov čoraz viac krajín. Žiaci stredných škôl majú 

možnosť získať teoretické a praktické vedomosti vo viac ako 350 odboroch a nielen na 

remeselných pozíciách ale aj ako zdravotnícky asistenti, marketingoví pracovníci, účtovníci 

a mnoho ďalších. Nemecký model slúžil ako inšpirácia v Rakúsku, Číne či Južnej Kórei. 

Z hľadiska moderného nazerania na koncepciu duálneho vzdelávania je možné konštatovať, 

že systém duálneho vzdelávania v Slovenskej republike je najpodobnejší práve nemeckému 

modelu.  

 

2 Zavedenie duálneho vzdelávania v slovenskej republike  

Duálne vzdelávanie sa na Slovensku dlhodobo využívalo za bývalého režimu. 

Zamestnávatelia mali kontrakčnú povinnosť, ktorá znamenala uzavretie pracovnej zmluvy so 

žiakom už počas štúdia a absolventi mali povinnosť zotrvať na pracovisku týkajúceho sa ich 

vyštudovaného odboru po stanovenú dobu.3 Systém umiestňovania absolventov a ich 

zaškoľovania do práce v odbore už počas štúdia trval až do vzniku samostatnej Slovenskej 

republiky. Prestal byť uplatňovaný v praxi, väčší dôraz sa začal klásť na teoretické vedomosti, 

nastal rozmach vysokých škôl a záujem o odborné vzdelávania upadal. Postupom času nastala 

situácia, kedy chýbajú kvalifikované odborné sily a zamestnávatelia ako aj zástupcovia 

zamestnancov začali opätovne otvárať otázku potreby zavedenia duálneho vzdelávacieho 

systému.  

                                                 

 

 
2 The European Journal: Vocational Training, 2004 : „A history of vocational training and education in Europe“, str. 8 
3  BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. 2. vydanie. Bratislava: Edícia Juristika, 2013, str. 54-55 
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O zavedení systému duálneho na Slovensku sa na pôde Hospodárskej a sociálnej rady SR 

viedli dlhé rokovania medzi zamestnávateľmi, zástupcami zamestnancov a predstaviteľmi 

vlády. Na trhu práce je dlhodobo dopyt po kvalifikovanej odbornej pracovnej sile, no stredné 

školy neboli schopné ponúknuť absolventov v odboroch pre prax využiteľných. Vyústením 

rokovaní a nepriaznivej situácie, bolo prijatie zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave (ďalej aj ako „zákon o duálnom vzdelávaní“), ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 

2015.  

Systém duálneho vzdelávania na Slovensku je možné koncepčne prirovnať k nemeckému 

systému. Dôležitú úlohu v celom procese zohráva štát, zamestnávateľ ale aj samotný žiak. 

Teoretické vedomosti, ktoré získava žiak počas štúdia na strednej škole sa prelínajú 

s praktickými zručnosťami, ktoré má možnosť nadobudnúť u konkrétneho zamestnávateľa. 

Krokom k zaisteniu  odborov, ktoré sú pre zamestnávateľov atraktívne je zverenie do 

pôsobnosti Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie (ďalej aj ako „ŠIOV“) prípravu 

metodických usmernení, listov a podkladov k študijnej náplni konkrétnych odborov. Na 

príprave podkladov sa v sektorových radách podieľajú ako zástupcovia zamestnávateľov 

a zamestnancov, tak aj zástupcovia škôl a ministerstiev. Je to priamy spôsob aplikácie 

tripartitného systému do stupňa najbližšieho ku kreovaniu konkrétnych odborov, kedy má 

prax priamu možnosť ovplyvniť akí absolventi budú strednými školami produkovaní.  

Zákon o duálnom vzdelávaní spolu so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej 

aj ako „Zákonník práce“) poskytujú právny rámec aplikácií tohto systému vzdelávania. 

Duálne vzdelávanie prebieha na zmluvnom systéme podobnom pracovnoprávnym vzťahom. 

V prípade, že má zamestnávateľ záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania má 

možnosť vybrať si vhodnú strednú odbornú školu a počet žiakov, ktorým poskytne praktickú 

odbornú prípravu. Počas rokovaní medzi zamestnávateľom a vybranou školou by malo dôjsť 

ku konsenzu ohľadom profilu absolventa, učebného plánu, metodických pokynov, predmetov 

a i. Následne má zamestnávateľ povinnosť prerokovať a požiadať o schválenie predmetnej 

dohody v konkrétnej stavovskej organizácií. Po potvrdení dochádza k uzatvoreniu prvého 

obligatórneho zmluvného vzťahu, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. 

Stredná škola príjme na odbor, ktorý je predmetom zmluvy dohodnutý počet žiakov. Títo 

následne vstupujú do zmluvného vzťahu so zamestnávateľom prostredníctvom tzv. „učebných 

zmlúv“, ktorých obligatórne náležitosti sú vymedzené extenzívnejšie ako v prípade 

pracovných zmlúv. Obdobne ako v prípade predzmluvných vzťahov v zmysle Zákonníka 

práce, má zamestnávateľ právo absolvovať pohovory so žiakmi, kde si overí základné 
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zručnosti a vedomosti žiakov a následne sa rozhodne, s ktorými bude uzatvorená učebná 

zmluva. Žiak, ktorý je prijatý do systému duálneho vzdelávania sa okrem teoretického 

vzdelávania poskytovaného strednou odbornou školou zúčastňuje na praktickej príprave 

u zamestnávateľa počas školského roka. Dôležitú úlohu pritom zohráva aj ingerencia učiteľov 

a rodičov konkrétneho žiaka, ktorí sú prítomní pri jeho uvedení do podniku, oboznámení 

s náplňou práce a pracovnými podmienkami. Opätovne je tu možné pozorovať postup totožný 

s uzatváraním pracovnej zmluvy ohľadom oboznamovania s podmienkami, predpismi BOZP 

alebo pracovným prostredím. Rovnako ako v pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka 

práce má aj zamestnávateľ podľa zákona o duálnom vzdelávaní dodržať túto informačnú 

povinnosť a simulovať tak žiakovi reálne pracovné prostredie. Zamestnávateľ sa pritom 

podieľa na odbornom dohľade a školení praktických zručností žiaka ale aj na jeho hodnotení, 

a to dvojakým spôsobom. Zamestnávateľ má povinnosť zúčastňovať sa na koncoročnom 

hodnotení žiaka a zároveň na jeho finančnom zabezpečí. Stravu a technické pomôcky 

potrebné k výkonu praktického vyučovania hradí zamestnávateľ, fakultatívne sa môže 

podieľať na cestovnom a ubytovaní žiaka. Pokiaľ žiak vykonáva produktívnu prácu a vytvára 

reálne hodnoty pre zamestnávateľa, je tento povinný mu poskytnúť za každú hodinu  práce 

minimálne 50%, maximálne 100% minimálnej hodinovej mzdy.  

Uvedeným spôsobom študuje žiak počas celého štúdia, ktoré absolvuje vykonaním 

záverečnej skúšky. Efektivita duálneho vzdelávania spočíva práve v možnosti žiaka osvojiť si 

pracovné návyky a praktickú stránku výkonu odboru už počas štúdia. Zákonník práce pritom 

poskytuje zamestnávateľovi možnosť žiakovi, ktorý si zodpovedne plní svoje úlohy navrhnúť 

uzatvorenie zmluvy o budúcej pracovnej zmluve už počas štúdia a zabezpečiť si tak odborne 

vyškoleného pracovníka. Podmienkou platnosti zmluvy je aj súhlas zákonného zástupcu 

žiaka, nakoľko ide o právne záväzný akt, ktorým sa žiak môže zaviazať na zotrvanie 

u zamestnávateľa až po dobu troch rokoch po ukončení štúdia.  

 

3 Výhody a problémy systému duálneho vzdelávania  

Hodnotenie prínosov a negatív systému duálneho vzdelávania je možné rozdeliť do 

dvoch kategórií. V prvom rade prostredníctvom komparácie troch zaužívaných modelov 

a výberom najvhodnejšieho a následne prostredníctvom analýzy daného systému, jeho 

aplikácie v Slovenskej republike praktickej využiteľnosti.  
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Z hľadiska porovnania vhodnosti modelov duálneho vzdelávania uplatňovaných 

v Európe zastáva autorka názor, že najvýhodnejší ako pre školy, tak aj pre zamestnávateľov je 

nemecký model. Duálne vzdelávanie je tu regulované normami štátu, pri kreovaní študijných 

odborov je tým pádom možné reflektovať na aktuálne potreby praxe a financovať využiteľné 

odbory. Zamestnávatelia sú motivovaní nielen možnosťou získať kvalifikované pracovné sily 

ale aj určité úľavy pri zapojení sa do systému a školy kreujú absolventov využiteľných pre 

prax s pracovnými návykmi, ktorí majú motiváciu zostať pracovať v krajine 

a u zamestnávateľa kde sa vyučili. Naproti tomu britský model vykazuje znaky veľkej 

liberálnosti a minimálne ingerencie zo strany štátu a jeho zástupcov. Chýbajúca regulácia 

spôsobuje, že absolventi síce majú praktické skúsenosti pokiaľ sa ich škola do systému 

zapojila, no nedostávajú o tom formálne štátom akreditované potvrdenie a aj počet škôl 

zapojených do duálneho vzdelávania je výrazne nižší. Navyše väčšinu nákladov za duálne 

vzdelávanie znáša miesto štátu sám žiak prípadne jeho rodičia a zamestnávateľ. Británia 

dlhodobo vykazuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily z radov domáceho obyvateľstva 

a zvolený spôsob financovania duálneho vzdelávania ani nemá potenciál motivovať žiakov zo 

slabších ekonomických pomerov zapájať sa doň. Výhodou francúzskeho modelu je 

kooperácia zamestnávateľov so zástupcami škôl a štátom už pri kreovaní učebných osnov 

a odborov na školách. Odborné školy prispôsobia výučbu a množstvo žiakov aktuálnej 

potrebe praxe. Žiaci nemajú možnosť vyskúšať si pracovné prostredie a osvojiť si pracovné 

návyky u zamestnávateľa, keďže výučba prebieha výhradne na školách, čo znemožňuje 

simuláciu pracovnoprávneho vzťahu ako aj vytváranie väzieb medzi zamestnávateľom 

a žiakom a následnú stabilizáciu žiaka prostredníctvom kontraktu.  

Ako bolo uvedené, systém duálneho vzdelávania v Slovenskej republike vykazuje 

mnoho spoločných znakov s nemeckým systémom. Nespochybniteľne najväčšou výhodou 

duálneho vzdelávania je zapojenie žiakov odborných škôl do pracovnej praxe, 

prostredníctvom čoho si osvoja pracovné návyky, spoznajú pracovné prostredie 

u zamestnávateľa a ľahšie sa zapoja do systému práce po skončení štúdia. Autorka považuje 

za veľký prínos aj reálnosť očakávaní absolventov od konkrétnej pozície, nakoľko mali 

možnosť si prácu vyskúšať už počas štúdia, vytvoriť si nielen právny vzťah prostredníctvom 

dohody o budúcej pracovnej zmluve ale aj určité sociálne väzby na kolegov. Pracovnoprávne 

vzťahy sú vzťahmi spoločenskými, kde okrem náplne práce zohráva veľkú úlohu aj 

začlenenie jednotlivca do kolektívu na pracovisku ako aj celospoločenskej skupiny 

pracujúcich osôb. Práve tento prvok je podľa názoru autorky jedným z determinantov 
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rozhodovania absolventa o zotrvaní na pracovisku a v štáte, kde nielen vyštudoval ale aj sa 

zapracoval počas štúdia. Prechod medzi študijným a pracovným režimom nebude pre 

absolventa natoľko náročný. Rýchlosť adaptácie absolventa do pracovného prostredia 

urýchľuje aj jeho profesijný a mzdový rast, čo rovnako priaznivo ovplyvňuje  rozhodovanie 

o zotrvaní v pracovnom pomere u školiaceho zamestnávateľa na území Slovenskej republiky.  

Zamestnávatelia dlhodobo a celoeurópsky upozorňovali na problém nevyužiteľnosti 

absolventov stredných odborných škôl v praxi. Ich vedomosti a odbory boli vysoko teoretické 

a nezodpovedali očakávaniam trhu prace. Duálne vzdelávanie odstraňuje teoretický charakter 

vedomostí a zavádza možnosť nadobudnutia praktických zručností. Zamestnávatelia majú 

možnosť v rámci sektorových rád ŠIOV podieľať sa na vytváraní študijných odborov 

a priamo zapracovávať požiadavky praxe. Stredné odborné školy tak produkujú absolventov, 

ktorý sú uplatniteľní hneď po skončení štúdia a znižujú sa počty absolventov evidovaných na 

úradoch práce.4  

Za najproblematickejší faktor duálneho vzdelávania možno označiť časovú náročnosť 

pozorovania výsledkov. Systém bol v Slovenskej republike opätovne zavedený až v roku 

2015 a v praxi sa využíva približne jeden rok. Prví absolventi stredoškolského štúdia 

zapojeného do systému duálneho vzdelávanie v plnom rozsahu nastúpia do praxe približne 

v roku 2019. Zároveň záujem žiakov základných škôl o prihlásenie sa na štúdium na strednej 

odbornej dlhodobo klesá. Zároveň klesá počet žiakov celkovo. Oproti roku 2003 kedy bolo na 

Slovensku vyše 220. tisíc žiakov sa postupne tento počet znižoval až takmer o polovicu, 

k dnešnému dňu k len niečo cez 143. tisíc žiakov.5 Populačná krivka nie je ovplyvniteľná 

systémom vzdelávania, no predpokladá sa, že záujem o štúdium žiakov na stredných 

odborných školách sa zvýši aj vďaka systému duálneho vzdelávania, kde na odbory pre prax 

nepotrebnejšie pripadne vopred stanovený počet miest na duálne vzdelávanie. Tento je však 

s ohľadom na celkový počet prijatých žiakov na stredné odborné štúdium veľmi malý a je 

otázne, či skutočne prispeje k zatraktívneniu odborných škôl. 6  

Ďalším problémom systému duálneho vzdelávania je slabá informatizácia spoločnosti. 

Zákon o duálnom vzdelávaní je účinný od apríla 2015, pričom k septembru sa zapojilo do 

                                                 

 

 
4 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny evidovalo k decembru 2016 až 10496  nezamestnaných absolventov stredných škôl.  
5 Centrum vedecko – technických informácií, dostupné na internete: 

<http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/prognoza_so_14v2.pdf> 
6 V školskom roku 2017/2018 plánujú všetky stredné školy prijať cez 60 000 žiakov, z čoho pre duálne vzdelávanie je 

plánovaných len vyše 1500 miest https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx 
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tohto systému len okolo 500 žiakov.7 Problematické sú nejasné informácie, nevedomosť 

rodičov a slabší záujem žiakov o zapojenie sa, nakoľko ide o aktivitu vymykajúcu sa bežnému 

štúdiu. Podľa CVTI je možné očakávať plnú informovanosť a nárast záujmu o zapojenie až od 

roku 2022 kedy bude možné pozorovať aj reálne prínosy v praxi.  

Za fundamentálny problém označujú zamestnávatelia finančnú náročnosť duálneho 

vzdelávania, kedy sú títo nielen zodpovední za finančné zabezpečenie žiaka ale aj vytvorenie 

podmienok na pracovisku. Nakoľko si zamestnávateľ môže v zmysle § 19 zákona o dani 

z príjmov uplatniť ako daňové výdavky len hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, ostatné 

technické a personálne nároky sú výlučne v réžií zamestnávateľa.  

 

4 Záver  

Duálne vzdelávanie je systémom s dlhodobou tradíciou ako v Európe, tak aj konkrétne 

v Slovenskej republike. Po zhrnutí všetkých problémových stránok ale aj pozitív skúmaného 

systému zastáva autorka názor, že ide o systém výhodný a potrebný nielen pre odborné 

vzdelávanie ale aj trh práce.  

Počet občanov Slovenskej republiky vykonávajúcich prácu v zahraničí každoročne 

narastá.8 Dôvodom najčastejšie uvádzaným je okrem nedostatočného finančného ohodnotenia 

nemožnosť uplatnenia v odbore. Práve absolventi systému duálneho vzdelávania majú počas 

štúdia nadobudnúť nielen teoretické vedomosti ale aj praktické zručnosti, ktoré sú pre prax 

potrebné. Pracovné návyky, možnosť uzavretia zmluvy o budúcej pracovnej zmluve  ale aj 

sociálne väzby na pracovisku sú kľúčové faktory pri rozhodovaní žiaka a neskôr absolventa 

o zotrvaní na území Slovenskej republiky a uplatnení sa v odbore.  

Dopad zavedenia duálneho vzdelávania na uplatnenia schopnosť absolventov 

a zastavenie odlivu pracovných síl bude možné objektívne hodnotiť až v horizonte desiatich 

rokov. Odhady sú vzhľadom na známe výsledky z iných krajín Európy priaznivé. Podľa 

názoru autorky je kľúčovým prvkom pre úspešnosť systému duálneho vzdelávania do 

                                                 

 

 
7 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, dostupné na internete : <https://www.minedu.sk/system-dualneho-

vzdelavania/> 
8 Štatistický úrad Slovenskej republiky, dostupné na internete: 

<https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/labour/news/!ut/p/b1/jZA9D4IwEIZ_Uq-

0fI2lSikShKIRuxgGYzACDsbfbyEsDrbedunz9L07pFGL9Ni9-

1v36qexe8y9Di51KKMkwQwgKQjIfNeUGU89CsQAZwPAj2Lw7Uel2oI8sEqonGKg_upbgNlPm8pjMRV8o_apeeZe1BSB

B4BXnwuW0bAAiArhg2TZUcU1IcDIf_NbAmz5InD4BnDkn5BeENsGC2A7setI2j4Fdvxgtiizabii53A01UIv7_QD98sOVQ

!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/> 
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budúcnosti komunikácia medzi štátnymi orgánmi regulujúcimi študijne odbory 

a zamestnávateľmi ako aj  informatizácia spoločnosti v oblasti duálneho vzdelávania. 
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Abstrakt: Autori sa v spracovanom príspevku venujú problematike obmedzenia voľného 

pohybu osôb (pracovnej sily) v európskom priestore v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie a relevantných súdnych rozhodnutí. 

Abstract: In this paper authors deals with the issue of restrictions on the free movement od 

people (labour force) in the European area under the Treaty on the Functioning of the 

European Union and relevant judicial decisions. 
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verejná správa.  
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1 Úvod 

Voľný pohyb osôb, t. j. uplatňovanie slobody pohybu a pobytu osôb v Európskej únii 

(ďalej aj ako „Únia“ alebo „EÚ“), reprezentuje fundamentálny obsahový základ občianstva 

Európskej únie. Občianstvo vo všeobecnosti označuje právny status jednotlivca, ktorý sa 

odvodzuje od jeho príslušnosti k určitej politickej a územnej entite. Európske občianstvo ako 

pojem bolo zavedené Maastrichtskou zmluva z roku 1992. Výsledkom je, že každý občan 

členského štátu disponuje „dvojitým občianstvom“ – okrem národného občianstva je 

jednotlivec občanom aj Európskej únie. Každý je slobodný vo voľbe používania 

ktoréhokoľvek z nich s príslušnými právami a povinnosťami, ktoré sú s daným občianstvom 

späté. Podmienkou pre získanie európskeho občianstva je občianstvo členského štátu s tým, 

                                                 

 

 
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. 
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že práva garantované z titulu európskeho občianstva dopĺňajú tie, ktoré pre každého 

vyplývajú z jeho národného občianstva2.  

Sloboda pohybu sa formovala postupne. Na základe Schengenskej dohody došlo 

k postupnému odstráneniu vnútorných hraníc, na čo nadväzovalo prijatie smernice č. 

2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a 

zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (ďalej aj ako „smernica č. 2004/38/ES“). 

Napriek dôležitosti tohto práva pretrvávajú aj viac ako desať rokov po uplynutí lehoty na 

implementáciu uvedenej smernice značné prekážky v jeho vykonávaní.  

Osobitnou otázkou uplatňovania slobody pohybu a pobytu je problematika obmedzenia 

tohto ústredného práva občanov Európskej únie, najmä s ohľadom na migráciu pracovnej sily.  

 

2 Právny rámec slobody pohybu 

Voľný pohyb osôb je garantovaný viacerými právnymi dokumentmi prijatými 

v európskom priestore a pramení z už v úvode uvedeného európskeho občianstva zakotveného 

článkom 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj ako „ZFEÚ“). Predmetný článok 

súčasne výslovne oprávňuje občanov Únie k slobodnému pohybu a pobytu na území 

členských štátov.3 Bezprostredne nadväzujúce ustanovenie článok 21 ZFEÚ zakotvuje 

samotné právo na voľný pohyb osôb nasledovne: „Každý občan Únie má právo slobodne sa 

pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a 

podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie.“ 

Predmetné ustanovenie teda už naznačuje limity slobody pohybu a pobytu občanov Únie. Na 

prvý pohľad sa jedná o duplicitné vymedzenie tohto práva. Právo na voľný pohyb osôb 

v zmysle článku 20 ZFEÚ je skôr vymedzením práva vo všeobecnej rovine, ktoré pramení zo 

statusu občana Únie. Naproti tomu článok 21 ZFEÚ možno vnímať ako ustanovenie práva na 

                                                 

 

 
2 Základný obsahový rámec práv spojených s európskym občianstvom tvorí okrem slobody pohybu a pobytu právo voliť a 

byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách členského štátu, právo na diplomatickú a 

konzulárnu ochranu v  tretích krajinách, petičné právo a právo obrátiť sa na Európskeho ombudsmana. Od roku 1999 pribudli 

ďalšie práva, a to  právo písomne sa obracať na európske inštitúcie v ktoromkoľvek úradnom jazyku a právo dostať od nich 

písomnú odpoveď vo vlastnom jazyku, právo prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, zákaz 

diskriminácie medzi občanmi EÚ na základe národnosti, pohlavia, rasy, náboženstva, postihnutia, veku či sexuálnej 

orientácie, rovný prístup k štátnej správe Spoločenstva.  
3 Článok 20 ods. 2 písm. a) ZFEÚ.  
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voľný pohyb a pobyt a súčasne zakotvenie právomoci dotknutých orgánov Únie regulovať 

toto právo.4 Osobitne je tejto problematike venovaná IV. a V. hlava ZFEÚ.  

V obdobnom duchu je koncipovaný článok 3 ods. 2 konsolidovaného znenia Zmluvy 

o Európskej únii: „Únia ponúka svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a 

spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb spolu s 

príslušnými opatreniami týkajúcimi sa kontroly na vonkajších hraniciach, azylu, 

prisťahovalectva a predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou.“  

Vo všeobecnej rovine je právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov 

garantovaný článkom 45 Charty základných práv Európskej únie s tým, že v odseku 2 

predmetného článku sa môže toto právo priznať aj štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí 

sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu.  

Osobitne dôležitými nástrojmi pre dotvorenie právneho rámca voľného pohybu a pobytu 

sú smernice s primárny postavením už uvedenej smernice č. 2004/38/ES, ktorá stanovuje 

konkrétne podmienky pre voľný pohyb osôb, vrátane rozlišovania charakteru pobytu 

z pohľadu jeho dĺžky. Zároveň reguluje podmienky oprávnenia členských štátov obmedziť, 

resp. zamedziť voľný pohyb a pobyt osôb. Medzi ďalšie relevantné smernice patria smernica 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/54/EU o opatreniach na uľahčenie výkonu práv 

udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov a smernica Rady č. 

93/109/ES, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený 

do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú 

štátnymi príslušníkmi.  

Právo slobody pohybu a pobytu je teda jedným zo základných práv občanov Európskej 

únie a za istých podmienok aj občanov tretích krajín s tým, že môže byť v súlade so 

zmluvami obmedzené.  

2.1 Voľný pohyb pracovníkov  

Jednou zo štyroch slobôd občanov Európskej únie je voľný pohyb pracovníkov. Zahŕňa 

práva pracovníkov na pohyb a pobyt, právo rodinných príslušníkov na vstup a pobyt a právo 

pracovať v inom členskom štáte, ako aj právo na rovnaké zaobchádzanie ako so štátnymi 

príslušníkmi tohto členského štátu. V niektorých krajinách sa uplatňujú obmedzenia pre 

                                                 

 

 
4 SEHNÁLEK, D. Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva. IURIDICA. 2013, č. 2, s. 58.  
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občanov pochádzajúcich z členských štátov nedávno pristúpených do štruktúr Európskej únie. 

Osobitnou kapitolou je prístup pracovníkov k dávkam sociálneho zabezpečenia, čo je za 

súčasného stavu primárne regulované judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (ďalej aj ako 

„SD EÚ“). 

Z hľadiska vymedzenia právneho základu slobody pohybu pracovníkov v priestore Únie 

zohrávajú zásadnú úlohu okrem už uvedených všeobecných ustanovení ďalšie, a to napr. 

článok 45 a nasl. ZFEÚ, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 o 

slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie; Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 

č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a jeho vykonávacie nariadenie 

(ES) č. 987/2009. 

Vo všeobecnosti možno zhodnotiť, že v zmysle uplatňovanej slobody pohybu 

pracovníkov má každý príslušník členského štátu právo hľadať si zamestnanie na území iného 

členského štátu, má nárok dostávať od národných úradov práce rovnakú pomoc ako štátni 

príslušníci hostiteľského členského štátu, právo zostať v inom členskom štáte na obdobie 

dostatočne dlhé na hľadanie práce, a to bez akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej 

príslušnosti.  

Je potrebné zdôrazniť a rozlišovať medzi uplatňovaním právo pracovníkov na slobodný 

pohyb v rámci Únie s cieľom zamestnať sa v inom členskom štáte (vykonávať prácu 

v hostiteľskej krajine) a vysielaním zamestnanca na výkon práce do cudziny, kedy sa výkon 

práce spravuje iným právnym režimom5. 

Tak ako voľný pohyb vo všeobecnosti aj voľný pohyb pracovníkov môže byť 

podrobený obmedzenia zo strany členských štátov 

2.2 Výsledky zavedenia slobody pohybu a pobytu  

Za azda najvýznamnejší míľnik pri vytváraní vnútorného trhu s voľným pohybom osôb 

možno označiť vznik Schengenského priestoru, ktorému predchádzalo uzavretie dvoch 

schengenských dohôd – dohoda zo dňa 14.06.1985 a Dohovor zo dňa 19.06.1990 s platnosťou 

                                                 

 

 
5 Vysielaní zamestnanci sú chránený v zásade len Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 96/71/ES o vysielaní 

pracovníkov v rámci poskytovania služieb a s ňou súvisiacou smernicou č. 2014/67/EÚ, ktoré majú spoločne za úlohu 

zabezpečiť lepšiu ochranu vyslaných pracovníkov a transparentnejší a predvídateľnejší právny rámec pre poskytovateľov 

služieb.  
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od 26.03.1995, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda6. Sprvoti spadal Dohovor do rámca 

medzivládnej spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Následne protokol k 

Amsterdamskej zmluve zabezpečil presun „schengenského acquis“ do zmlúv (tzv. 

Schengenský protokol). Podľa Lisabonskej zmluvy dnes podlieha parlamentnej a súdnej 

kontrole.  

Schengen sa vyznačuje najmä zrušením kontrol na vnútorných hraniciach pre všetky 

osoby, opatreniami na posilnenie a harmonizáciu kontrol na vonkajších hraniciach, spoločnou 

vízovou politikou, policajnou a súdnou ochranou či zavedením tzv. Schengenského 

informačného systému.  

V generálnej rovine možno vytvorenie Schengenského priestoru hodnotiť ako jeden z 

hlavných úspechov Európskej únie. V poslednom období sa vplyvom prílevu značného počtu 

migrantov do priestoru Európskej únie nachádza Schengenský priestor na „tenkom ľade“. Aj 

pod tlakom verejnosti značné množstvo migrantov zásadným spôsobom ovplyvnili niektoré 

štáty Európskej únie, aby upustili od zásadných výdobytkoch Schengenského priestoru 

a pristúpili k dočasnému zavedeniu kontrol na vnútorných hraniciach.7 Postup členských 

štátov pri kontrolách  prekročenia vnútorných a vonkajších hraníc Únie sa spravuje tzv. 

Kódexom schengenských hraníc8, ktorý umožňuje zavedenie dočasných kontrol na 

vnútorných hraniciach9. Štáty teda postupujú v súlade s dohodnutými pravidlami, je to avšak  

precedens v histórii Schengenského priestoru. S príchodom migrantom sa zvykne spájať 

problém teroristických útokov, ktorých predvídanie a ich zabránenie je značne obtiažne, a to 

aj z pohľadu uplatňovanie slobody pohybu. Načrtnuté problémy len zdôrazňujú skutočnosť, 

že dôsledné uplatňovanie slobody pohybu a pobytu v rámci Únie je bezpodmienečne späté so 

spoľahlivou správou a ochranou vonkajších hraníc.  

  

3 Obmedzenie voľného pohybu osôb / pracovníkov 

Ako už bolo viackrát v texte naznačené, voľný pohyb a pobyt osôb môže byť za istých 

podmienok regulovaný, a teda obmedzený. V zmysle článku 45 ods. 2 ZFEÚ môžu byť práva 

                                                 

 

 
6 Pôvodne podpísaný len Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Luxemburskom a Holandskom. V súčasnosti má 

schengenský priestor 26 plnoprávnych členov, z ktorých štyri nepatria do Európskej únie (Nórsko, Island, Švajčiarsko 

a Lichtenštajnsko).   
7 K problematike prílevu migrantov a jej vplyvu na fungovanie EÚ pozri P.J. van Krien (ed.), The Migration Acquis 

Handbook (The Hague, 2001).  
8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399. 
9 Článok 25 a nasl. Kódexu Schengenských hraníc.  
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spadajúce do obsahového rámca slobody pohybu a pobytu obmedzené z dôvodu verejného 

poriadku, verejnej bezpečnosti a ochrany verejného zdravia. Podmienky obmedzenia slobody 

pohybu a pobytu sú ďalej špecifikované v článku 27 smernici č. 2004/38/ES.  

Je potrebné zdôrazniť, že dôvody, pre ktoré možno obmedziť slobodu pohybu, nesmú 

byť uplatňované z dôvodu hospodárskych účelov. Naopak, musia prameniť z osobného 

správania konkrétnej osoby a takéto obmedzenie musí zodpovedať zásade proporcionality (v 

texte smernice sa uvádza zásada úmernosti). Spáchanie trestného činu v minulosti 

automaticky samo o sebe nezakladá dôvod pre uplatnenie obmedzujúcich opatrení.10  

Anglické znenie článku 45 ZFEÚ a článku 27 smernice zhodne konštatuje, že 

obmedzenie je prípustné z dôvodu „public policy, public security or public health“. 

V slovenskom znení, resp. preklade nachádzame nekonzistentnosť pri preklade práve 

slovného spojenia „public policy“. Článok 45 ZFEÚ ako dôvod obmedzenia uvádza „verejný 

poriadok“ a článok 27 smernice č. 2004/38/ES uvádza ako preklad tohto spojenia pojem 

„verejná politika“. Pravdepodobne došlo k takémuto rozporu z dôvodu nepresného prekladu. 

Aj český preklad používa pojem „veřejný pořádek“. V texte tohto príspevku budeme ďalej 

pracovať s pojmom „verejný poriadok“, nakoľko z hľadiska významu tohto pojmu 

a vzhľadom na kontext, v akom bol použitý, ho pokladáme za presnejší preklad.     

Je pravdou, že v primárnom práve nenachádzame legálnu definíciu verejného poriadku 

či verejnej bezpečnosti, z čoho vyplýva, že ich definícia by mala byť ponechaná v právomoci 

jednotlivých členských štátov. V tejto otázke sa avšak vyjadril SD EÚ, ktorý vo veci Van 

Duyn konštatoval: „pojem veřejný pořádek v kontextu Společenství, zejména jako odůvodnění 

výjimky ze základní zásady volného pohybu pracovníků, musí být předmětem striktního 

výkladu, takže jeho dosah nemůže být stanoven jednostranně jednotlivými členskými státy bez 

kontroly ze strany orgánů Společenství.“11 Zároveň ale v totožnom rozhodnutí dodáva: „To 

nic nemění na tom, že zvláštní okolnosti, jež by mohly odůvodnit odvolání se na pojem 

veřejného pořádku, se mohou v jednotlivých zemích a v jednotlivých časových obdobích lišit, 

a proto je třeba přiznat příslušným státním orgánům určitý prostor pro uvážení v mezích 

stanovených Smlouvou.“12 

                                                 

 

 
10 Porovnaj čl. 27 smernice č. 2004/38/ES.  
11 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 04.12.1974 vo veci 41/74. Dostupné na http://curia.europa.eu/arrets/TRA-

DOC-CS-ARRET-C-0041-1974-200406990-06_00.html ku dňu 12.04.2017. 
12 Tamtiež. 

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-CS-ARRET-C-0041-1974-200406990-06_00.html
http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-CS-ARRET-C-0041-1974-200406990-06_00.html
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V obdobnom duchu argumentoval SD EÚ v nedávnom rozhodnutí zo dňa 15.02.2016: 

„pojem „veřejný pořádek“ předpokládá v každém případě kromě narušení společenského 

řádu, které představují všechna porušení práva, existenci skutečného, aktuálního a dostatečně 

závažného ohrožení některého základního zájmu společnosti“.13  V rovnakej veci sa SD EÚ 

vyjadril aj k pojmu „verejná bezpečnosť“, ktorú vykladá ako pojem, ktorý „zahrnuje vnitřní i 

vnější bezpečnost členského státu a že veřejná bezpečnost může být dotčena zásahem do 

funkčnosti základních institucí a veřejných služeb, jakož i přežití obyvatelstva, stejně jako 

nebezpečím vážného narušení vnějších vztahů nebo mírového soužití národů anebo zásahem 

do vojenských zájmů“.14 

V zmysle vyššie uvedeného možno vyvodiť záver, že pojem verejný poriadok (a 

obdobne aj verejná bezpečnosť či verejné zdravie) nemôžu byť členskými štátmi vykladané 

diametrálne odlišne, ale len v rámci úzkych prevažne objektívne stanovených hraníc a dôvody 

pre zavedenie obmedzenia slobody pohybu a pobytu jednotlivca musia byť vykladané 

reštriktívne. Jedná sa teda bezvýhradne o krajný prostriedok ochrany verejného poriadku, 

verejnej bezpečnosti a verejného zdravia v priestore dotknutej krajiny. 

Osobitným spôsobom obmedzenia slobody pohybu a pobytu v rámci členských krajín 

Únie je možnosť zaviesť dočasné osobitné podmienky pre novo pristúpené členské štáty 

počas prechodného obdobia, ktoré sťažujú mobilitu z týchto členských štátov, do nich a medzi 

nimi.15  

V otázke mobility pracovných síl v rámci krajín Únie dopĺňame, že v súlade s článkom 

45 ods. 4 ZFEÚ sa voľný pohyb pracujúcich nevzťahuje na zamestnanie vo verejnom sektore 

(t. j. štátu službu a verejnú službu). Súdny dvor Európskej únie napriek tomu pristupuje 

k obmedzujúcemu výkladu tejto výnimky a konštatuje, že domácich štátnych príslušníkov 

možno privilegovať len vtedy, ak pracovné miesto zahŕňa výkon verejnej moci a 

zodpovednosť za ochranu všeobecného záujmu štátu (napr. na úseku bezpečnosti štátu). 

Celkovo sa javí možnosť migrácie pracovných síl ako široko dostupná možnosť hľadať 

si prácu, uchádzať sa o zamestnanca a následne aj prácu v inom členskom štáte vykonávať, a 

to najmä s ohľadom na oklieštené možnosti členských štátov uplatňovať obmedzenia voči 

                                                 

 

 
13 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 15.02.2016 vo veci C‑601/15 PPU. Dostupné na 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174342&pageIndex=0&doclang=CS&m ku dňu 

12.04.2017.  
14 Tamtiež.  
15 V súčasnosti platia obmedzenia pre štátnych príslušníkov Chorvátska.  
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jednotlivcom. Napriek tomu sa v praxi možno stretnúť s bariérami spočívajúcimi vo 

vnútroštátnych požiadavkách na výkon niektorých profesií. Osobitne sa na pôde Únie kladie 

v poslednom období dôraz na zjednodušenie prístupu k zamestnaniu v ktoromkoľvek členom 

štáte Únie. Jedná sa o otázky uznávania kvalifikácie pracovníkov, zdravotnej starostlivosti, 

sociálneho zabezpečenia, diskriminácie a pod.   

 

4 Záver 

Sloboda pohybu a pobytu v rámci Európskej únie sa právom považuje za základ 

ekonomického a spoločenského fungovania tohto zoskupenia. Prirodzene, býva terčom 

nacionalisticky orientovaných skeptikov Európskej únie, a to aj z dôvodu odlivu mladej 

generácie pracovnej sily zo Slovenskej republiky a obavy z príchodu „cudzej“ pracovnej sily. 

Nemožno ale poprieť jej globály, resp. minimálne regionálny ekonomický rozmer. Z tohto 

dôvodu považujeme za dôležité vynakladať značné úsilie o napredovanie v tejto oblasti, aby 

sa ešte väčšmi uľahčila možnosť sa slobodne profesijne realizovať v členkom štáte podľa 

vlastného výberu a uváženia.  

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sme sa stali súčasťou globálneho 

sveta často si neuvedomujúc, že sme všetci spoločne občanmi Únie. Je preto nevyhnutná 

osveta a podpora súdržnosti. 

V ostatnom období vyznačujúcom sa ohrozením Schengenu vplyvom migračnej krízy, 

„brexitu“, silnejúcich nacionalistických vplyvov v ďalších členských štátoch Únie, dochádza 

k možnému ohrozeniu slobody pohybu a pobytu, čo by mohlo mať v prípade reálneho 

naplnenia hrozieb negatívny dopad na zamestnanosť, práve aj mladých ľudí.   
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Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá právom voľného pohybu zamestnancov v rámci 

Európskej únie, vymedzením práva voľného pohybu zamestnancov a z neho vyplývajúcich 

oprávnení, ktoré sú upravené v medzinárodných zmluvách a legislatíve Európskej únie 

a obmedzeniami práva voľného pohybu zamestnancov. 

Abstract: The author deals with the right of free movement of workers within the European 

Union, the definition of the right of free movement of workers and privileges thereunder, 

which are governed by international treaties and legislation of the European Union and 

restrictions on the right of free movement of workers. 

 

Kľúčové slová: Európska únia, členské štáty EÚ, občan EÚ, právo voľného pohybu 

zamestnancov, obmedzenia práva voľného pohybu zamestnancov, migrácia zamestnancov. 

Key words: The European Union (EU), EU member states, a citizen of the EU, the right to 

free movement of workers, restrictions on the right of free movement of workers, migration of 

workers. 

 

1 Úvod 

Voľný pohyb osôb patrí medzi jednu zo štyroch základných slobôd občanov Európskej 

únie (ďalej len „EÚ“) a vývojovo k najzaujímavejším základným slobodám vnútorného trhu 

EÚ. Pod právom voľného pohybu osôb možno v primárnom resp. širšom zmysle rozumieť 

právo k výkonu určitej ekonomickej alebo pracovnej činnosti na vnútornom trhu pracovných 

síl v rámci EÚ, či už formou podnikania, výkonu závislej činnosti, poskytovania služieb, ako 

aj právo na ich požívanie a v sekundárnom resp. užšom zmysle ako právo voľného vstupu, 

výstupu a pobytu v inom členskom štáte EÚ. Voľný pohyb osôb možno teda v širšom 

význame charakterizovať ako voľný pohyb zamestnancov. Zároveň má toto právo podstatný 

vplyv na splnenie hospodárskych cieľov spoločného hospodárskeho trhu EU, ktoré vyplývajú 

aj z čl. 3 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, v zmysle ktorého „Únia ponúka svojim občanom 
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priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený 

voľný pohyb osôb…“. 

 

2 Právo Voľného pohybu 

Právna úprava práva voľného pohybu zamestnancov a s tým súvisiacich oprávnení je 

obsiahnutá, okrem Zmluvy o založení EÚ, predovšetkým v Zmluve o fungovaní EÚ (ďalej len 

„ZFEÚ“) a v rade ďalších európskych právnych predpisov, z ktorých medzi najdôležitejšie 

možno uviesť nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci 

Únie (ďalej len „nariadenie č. 492/2011“), smernica EP a Rady č. 2004/38/ES o práve 

občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 

územia členských štátov (ďalej len „smernica č. 2004/38/ES“), smernica EP a Rady č. 

98/49/ES o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne 

zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci spoločenstva, smernica EP a Rady č. 

2014/50/EÚ o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi 

členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv, 

smernica EP a Rady č. 2014/54/EÚ o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených 

pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov a neposlednom rade aj v zmluvách 

o pristúpení k EÚ uzatvorených s jednotlivými členskými štátmi. 

ZFEÚ v čl. 45 ods. 1 ustanovuje, že v rámci Únie sa zabezpečí voľný pohyb 

zamestnancov. V zmysle citovaného ustanovenia sa teda voľným pohybom myslí voľný 

pohyb zamestnancov, ktorý je viazaný účelovo na voľný pohyb v rámci členských štátov EÚ 

a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a 

Švajčiarskej konfederácie, ktorá má s EÚ uzatvorenú bilaterálnu dohodu (ďalej aj spoločne 

ako „EÚ“ resp. „členské štáty EÚ“) za účelom práce ako výkonu závislej činnosti, 

podnikania, ale aj štúdia, cestovania alebo usadenia sa. 

Právo voľného pohybu zamestnancov predstavuje okrem iného aj podstatu občianstva 

Európskej únie, ktoré je upravené v čl. 20 ZFEÚ, a zároveň patrí medzi jedno zo základných 

práv garantovaných v čl. 45 ZFEÚ. V zmysle čl. 20 ZFEÚ je občanom EÚ každá osoba, ktorá 

má štátnu príslušnosť členského štátu EÚ, pričom občianstvo EÚ nenahrádza štátne 

občianstvo iba ho dopĺňa. Každý občan EÚ pritom požíva práva a podlieha povinnostiam, 

obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a opatreniach prijatých na ich 

https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/nariadenie-4922011-slobode-pohybu-pracovnikov-ramci-unie.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/nariadenie-4922011-slobode-pohybu-pracovnikov-ramci-unie.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/nariadenie-4922011-slobode-pohybu-pracovnikov-ramci-unie.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/nariadenie-4922011-slobode-pohybu-pracovnikov-ramci-unie.pdf
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vykonanie, pričom okrem iného má právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských 

štátov.1) 

Cieľom práva na voľný pohyb zamestnancov je zaručiť subjektom týchto oprávnení 

úplný výkon udelených práv. Primárnymi nositeľmi týchto oprávnení sú občania členských 

štátov EÚ – pracovníci, podnikatelia, študenti, dôchodcovia a sekundárnymi nositeľmi ich 

rodinní príslušníci.2) 

Všeobecné ustanovenie o nediskriminácii upravuje čl. 18 ZFEÚ, na základe ktorého sa 

zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti. Zákaz diskriminácie vo 

vzťahu k voľnému pohybu zamestnancov upravuje aj čl. 45 ods. 2 ZFEÚ podľa ktorého, 

„Voľný pohyb pracovníkov zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských 

štátov na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné 

pracovné podmienky.“ 

Zákaz diskriminácie je teda základom práva na voľný pohyb zamestnancov, z ktorého 

vyplýva pre občana EÚ, nielen možnosť uchádzať sa o zamestnanie v inom členskom štáte, 

ale aj jej reálny výkon, odmeňovanie a ďalšie pracovné podmienky za rovnakých podmienok, 

ako občania daného členského štátu. Aby mal každý jeden občan EÚ možnosť zamestnať sa 

v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako domáci štátny príslušník, 

musí mu byť garantovaný v rámci práva voľného pohybu celý rad ďalších oprávnení. 

Medzi ďalšie oprávnenia, ktoré zahŕňa právo na voľný pohyb zamestnancov patrí aj 

právo uchádzať sa o ponúkané zamestnanie, pohybovať sa za tým účelom na území členských 

štátov, zdržiavať sa na území niektorého členského štátu za účelom zamestnania, vykonávať 

zamestnanie podľa právnych predpisov daného členského štátu upravujúcich zamestnávanie 

vlastných štátnych príslušníkov a právo zostať po skončení zamestnania na území tohoto 

členského štátu. 

Vyššie uvedené oprávnenia sa však nevzťahujú na dočasne vysielaných zamestnancov, 

ktorí nevyužívajú svoje právo na voľný pohyb, ale zamestnávatelia, ktorí vysielajú svojich 

zamestnancov do iného členského štátu EÚ, využívajú právo na poskytovanie služieb. 

Vyslaní zamestnanci sú chránení iba smernicou EP a Rady 96/71/ES o vysielaní pracovníkov 

v rámci poskytovania služieb, ktorá stanovuje určité minimálne pracovné podmienky 

                                                 

 

 
1) Bližšie pozri čl. 20 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. 
2) Bližšie pozri čl. 2 ods. 2  smernice EP a Rady č. 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 

pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov v platnom znení. 
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v členskom štáte EÚ, do ktorého sú zamestnanci vysielaní, a súvisiacou smernicou EP a Rady 

2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 

služieb s cieľom zamedziť podhodnoteniu miestnych poskytovateľov služieb. 

Zamestnávanie občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov, je na území 

Slovenskej republiky realizované v súlade s nariadením, ktoré je priamo vykonateľné, a ktoré 

podrobne upravuje zásady rovnakého zaobchádzania a  zákaz akejkoľvek formy diskriminácie 

z dôvodu štátnej príslušnosti vo vzťahu k podmienkam zamestnávania, pracovným 

podmienkam, prístupu k zamestnaniu, prijímaniu do zamestnania, prepúšťaniu, odmeňovaniu, 

prístupu k odborovým právam, daňovým a sociálnym výhodám, prístupu k ubytovaniu, ako aj 

ďalšie podmienky. Okrem tohto nariadenia č. 492/2011 je zamestnávanie občanov členských 

štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov upravené aj v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V zmysle nariadenia č. 492/2011 sa nepoužijú ustanovenia zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení, prípadne správne postupy členského štátu, ktoré štátnym 

príslušníkom iného členského štátu EÚ obmedzujú právo prístupu k zamestnaniu, jeho výkon, 

prípadne zavádzajú ďalšie podmienky, ktoré sa neuplatňujú na vlastných štátnych 

príslušníkov, aj keď sa ich uplatňovanie neviaže na štátnu príslušnosť.3) Výnimku z pravidla 

zákazu diskriminácie vo vzťahu k prístupu k zamestnaniu predstavuje podmienka ovládania 

štátneho jazyka daného členského štátu, vyžadovaná z dôvodu osobitosti pracovného miesta, 

ktoré má byť obsadené, pokiaľ úspešné zvládnutie pracovných činnosti na danej pozícii závisí 

od ovládania štátneho jazyka.4)  

Okrem toho sa zákaz diskriminácie týka napríklad aj poskytovania rovnakej pomoci 

úradmi práce jednotlivých členských štátov štátnym príslušníkom iného členského štátu EÚ, 

uchádzajúcim sa o zamestnanie. Nariadenie č. 492/2011 taktiež upravuje podmienky 

vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou pokiaľ 

ide o informovanie o voľných pracovných miestach, žiadostiach o zamestnanie, obsadzovanie 

voľných pracovných miest, pôsobnosť Európskeho úradu pre koordináciu a Výborov na 

zabezpečenie úzkej spolupráce medzi členskými štátmi vo veciach súvisiacich so slobodou 

pohybu pracovníkov a ich zamestnávania.5) 

                                                 

 

 
3) Čl. 3 a 4 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie v platnom znení. 
4) Rozsudok ESD  C-379/87 Groener. 
5) Bližšie pozri čl. 11 až 34 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 492/2011 v platnom znení.  
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Podmienky, ktoré upravujú uplatňovanie práva voľného pohybu, ktoré zahŕňa právo 

vstupu, výstupu, pobytu, ako aj trvalého pobytu na území členských štátov EÚ občanmi EÚ a 

ich rodinnými príslušníkmi a obmedzenia týchto práv, upravuje smernica č. 2004/38/ES. 

Pokiaľ ide o právo vstupu a výstupu, majú všetci občania EÚ s platným preukazom totožnosti 

alebo pasom a ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi členského štátu EÚ, a ktorí majú 

platný cestovný pas, právo vstúpiť a opustiť územie členského štátu.6) 

Pokiaľ ide o právo na pobyt, počas prvých troch mesiacov má každý občan EÚ, vrátane 

jeho rodinného príslušníka, právo na pobyt na území iného členského štátu EÚ bez 

akýchkoľvek podmienok. Pri pobyte dlhšom ako tri mesiace, môže hostiteľský členský štát 

požadovať, aby občan svoju prítomnosť zaregistroval v primeranom časovom období, ktoré 

nie je diskriminačné. Občania EÚ majú právo pobytu dlhšie ako tri mesiace na území iného 

členského štátu EÚ, ak sú zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami 

v tomto členskom štáte. V prípade občanov EÚ, ktorí nie sú zamestnancami alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami, závisí ich pobyt od toho, či majú dostatok finančných 

prostriedkov na to, aby neboli záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského 

štátu EÚ, a súčasne majú komplexné krytie nemocenského poistenia počas celého obdobia ich 

pobytu. 

Zaujímavá je tiež situácia, pokiaľ ide o právo zostať v členskom štáte EÚ po skončení 

zamestnania, ktoré upravuje čl. 7 ods. 3 písm. c) smernice č. 2004/38/ES, podľa ktorého si 

občan EÚ, ktorý už nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou, zachová 

štatút zamestnanca okrem iného, ak po skončení zamestnania je zaregistrovaný na príslušnom 

úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takomto prípade sa právo na pobyt a štatút 

zamestnanca zachová aspoň šesť mesiacov bez toho, aby musel spĺňať akékoľvek podmienky, 

pokiaľ si zároveň bude v danom členskom štáte aj naďalej hľadať zamestnanie a má reálnu 

šancu nájsť si prácu, pričom členské štáty môžu vyžadovať skutočné prepojenie medzi 

uchádzaním sa o zamestnanie a trhom práce.7) So štatútom zamestnanca je spojené aj právo 

na prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia, z čoho vyplýva, že počas obdobia šiestich 

mesiacov po strate zamestnania, má uchádzač o zamestnanie nárok na prístup k dávkam 

sociálnej pomoci, pričom ho nie je možné vyhostiť. 

                                                 

 

 
6) Čl. 4 a 5 smernice č. č. 2004/38/ES v platnom znení.  
7) Rozsudok ESD C-67/14 Alimanovic, C-292/89 Antonissen. 
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Podľa záverov Európskeho súdneho dvora, uplynutím obdobia šiestich mesiacov si 

občania EÚ môžu uplatňovať nárok na rovnaké zaobchádzanie ako občania dotknutého 

členského štátu EÚ, a teda aj prístup k sociálnej pomoci, len ak ich pobyt v dotknutom 

členskom štáte spĺňa podmienky smernice č. 2004/38/ES. Hoci sa v čl. 14 ods. 4 písm. b) 

smernice č. 2004/38/ES zakazuje vyhostenie nezamestnaných občanov EÚ pokiaľ si naďalej 

hľadajú zamestnanie, v čl. 24 ods. 2 smernice č. 2004/38/ES sa výslovne umožňuje 

členskému štátu odmietnuť poskytnutie sociálnej pomoci občanom EÚ, ktorých právo na 

pobyt je založené výlučne na tomto ustanovení o nemožnosti vyhostenia. Európsky súdny 

dvor ďalej rozhodol, že na rozdiel od rozhodnutí o vyhostení, pri ktorých sa musí 

zohľadňovať individuálna situácia občana EÚ, nie je potrebné individuálne posúdenie, pokiaľ 

ide o prístup k sociálnej pomoci.8) 

Podrobnosti a administratívne podmienky pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, 

ktorí nie sú občanmi EÚ, vydávanie a platnosť pobytových preukazov, zachovanie práva 

pobytu pre rodinného príslušníka v prípade úmrtia občana EÚ, rozvodu, či anulovania 

manželstva s občanom EÚ, zachovanie práva pobytu a procesnú ochranu v súvislosti 

s právom na pobyt dlhším ako tri mesiace, upravuje smernica č. 2004/38/ES.9 

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci získavajú právo na trvalý pobyt v hostiteľskom 

členskom štáte EÚ po tom, ako sa v ňom päť rokov nepretržite a legálne zdržiavali. Po získaní 

práva na trvalý pobyt v hostiteľskom členskom štáte občania EÚ už nepodliehajú žiadnym 

podmienkam (napr. dostatočné finančné prostriedky, krytie nemocenského poistenia), ale 

v prípade potreby sa môžu spoliehať na sociálnu pomoc príslušného členského štátu EÚ za 

rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci. Podrobnosti a administratívne podmienky 

pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ, výnimky,  v súvislosti 

s právom na trvalý pobyt upravuje smernica č. 2004/38/ES.10) 

Na záver je potrebné uviesť, že členské štáty EÚ majú podľa čl. 35 smernice č. 

2004/38/ES právomoc, v prípade zneužívania práv alebo podvodu, odňať akékoľvek právo 

priznané podľa uvedenej smernice. 

 

 

                                                 

 

 
8) Rozsudok ESD C-184/99 Grzelczyk, C-224/98 D’Hoop. 
9) Čl. 7 až 15 a čl. 22 až 26 smernice č. 2004/38/ES v platnom znení. 
10) Čl. 16 až 26 smernice č. 2004/38/ES v platnom znení. 
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3 Obmedzenie práva voľného pohybu 

Právo voľného pohybu možno za určitých podmienok obmedziť. Výnimky zo slobody 

voľného pohybu predstavujú obmedzenia súvisiace s verejným poriadkom, verejnou 

bezpečnosťou a ochranou verejného zdravia, na základe ktorých môžu jednotlivé členské 

štáty EÚ zamietnuť vstup alebo pobyt občanovi iného členského štátu EÚ a jeho rodinnému 

príslušníkovi na svojom území, prípadne môžu byť takéto osoby vyhostené.11) V súvislosti 

s týmito opatreniami je potrebné uviesť, že majú osobný charakter, v dôsledku čoho musia 

vychádzať zo zásady úmernosti a z individuálneho správania sa jednotlivca. Musí ísť o 

správanie, ktoré predstavuje skutočnú, dostatočne vážnu a aktuálnu hrozbu pre základné 

záujmy štátu. Pri hodnotení sa vychádza z rôznych kritérií ako napríklad dĺžka pobytu, vek, 

zdravotný stav, rodinná a ekonomická situácia, sociálna a kultúrna integrácia v hostiteľskom 

členskom štáte EÚ. Podrobnosti upravuje smernica č. 2004/38/ES, ktorá stanovuje okrem 

iného sériu procesných záruk.12) 

Rovnako tak sa práva vyplývajúce z voľného pohybu zamestnancov nevzťahujú na 

zamestnávanie v štátnej službe alebo verejnej službe,13) ktoré je vyhradené „domácim“ 

štátnym príslušníkom a teda je viazané na štátne občianstvo toho ktorého členského štátu EÚ. 

Táto výnimka je z pohľadu judikatury Európskeho súdneho dvora interpretovaná reštriktívne 

tak, že vlastným štátnym príslušníkom možno vyhradiť len pracovné miesta, ktoré zahŕňajú 

výkon verejnej moci a zodpovednosť za ochranu všeobecného záujmu štátu, ako napríklad 

vnútorná alebo vonkajšia bezpečnosť. Pojem zamestnanec verejnej resp. štátnej služby nie sú 

oprávnené vymedzovať členské štáty EÚ vo svojich právnych poriadkoch s cieľom, aby sa 

extenzívnym výkladom nedostala mimo rámec práva na voľný pohyb zamestnancov 

neprimerane veľká časť zamestnancov. 

Okrem vyššie uvedených obmedzení, majú súčasné členské štáty EÚ možnosť uplatniť 

pri rozširovaní EÚ voči štátom pristupujúcim k EÚ počas prechodného obdobia maximálne 

siedmich rokov ochranné obmedzenia, počas ktorých sa nebude uplatňovať čl. 45 a prvý 

odsek čl. 56 ZFEÚ, pojednávajúci o odstránení akejkoľvek formy diskriminácie na základe 

štátnej príslušnosti vo vzťahu k slobode voľného pohybu zamestnancov a slobode poskytovať 

služby. Tieto obmedzenia sa však týkajú iba zamestnancov a nemôžu sa týkať práva na voľný 

                                                 

 

 
11) Čl. 45 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
12) Čl. 27 až 33 smernice č. č. 2004/38/ES v platnom znení. 
13) Čl. 45 ods. 3 a 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
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pohyb osôb, iba práva vstupu na pracovný trh a práva pracovať, t.j. vykonávať závislú činnosť 

a poskytovať služby v inom členskom štáte EÚ. Uplatňovanie týchto obmedzení sa rieši 

v rámci jednotlivých zmlúv o pristúpení k EÚ. Podstata tohoto systému spočíva v tom, že 

súčasné členské štáty EÚ sú povinné k dátumu pristúpenia nových štátov oznámiť Európskej 

komisii, či budú voči pristupujúcim štátom uplatňovať prechodné obdobia na voľný pohyb 

zamestnancov.14) 

V oblasti obmedzenia voľného pohybu zamestnancov sú dve alternatívne možnosti. 

Prvou možnosťou je úplne otvorenie pracovného trhu pre občanov pristupujúceho štátu EÚ. 

V prípade uplatnenia tejto alternatívy, môžu tzv. „staré“ členské štáty, počas sedemročného 

prechodného obdobia, v prípade závažného narušenia rovnováhy na ich trhu práce v určitom 

regióne alebo sektore, využiť tzv. ochrannú klauzulu, ktorá predstavuje akúsi záchrannú brzdu 

a dočasne zaviesť prechodné opatrenia pre občanov nového členského štátu, aj keď pri 

pristúpení otvorili svoj pracovný trh. V prípade, ak sa pristupujúci štát pri vstupe do EÚ 

rozhodnú úplne otvoriť svoj trh práce voči všetkým členským štátom EÚ (t.j. starým aj 

pristupujúcim), môže počas nasledujúcich siedmich rokov využiť ochrannú klauzulu iba vo 

vzťahu k ostatným pristupujúcim členským štátom EÚ (pozn. pokiaľ pristupuje viacero 

členských štátov naraz napr. ako v roku 2004), nie však vo vzťahu k starým členským štátom 

EÚ. Druhou možnosťou je uplatnenie prechodných opatrení na obmedzenie voľného pohybu 

zamestnancov vo vzťahu k občanom pristupujúceho štátu. Pristupujúci členský štát, ktorý je 

vystavený obmedzeniam voľného pohybu svojich zamestnancov zo strany niektorého zo 

starých členských štátov EÚ, môže reagovať rovnakými recipročnými protiopatreniami.15) 

Pri obmedzení voľného pohybu zamestnancov a ich vstupu na pracovný trh, sa 

uplatňuje systém 2+3+2 rokov. Podstata obmedzenia voľného pohybu zamestnancov spočíva 

v tom, že počas prvých dvoch rokov od vstupu nového členského štátu do EÚ, budú súčasné 

členské štáty prijímať zamestnancov z pristupujúceho členského štátu podľa svojich 

vnútroštátnych pravidiel a nie podľa pravidiel EÚ. Ak sa po dvojročnom prechodnom období 

niektorý zo starých členských štátov rozhodne predĺžiť uplatňovanie obmedzení voľného 

pohybu zamestnancov o ďalšie tri roky, musí o tom vopred informovať Európsku Komisiu. 

Na konci päťročného obdobia môžu niektoré členské štáty v prípade závažného narušenia 

                                                 

 

 
14) Podrobnosti a podmienky o obmedzeniach práva voľného pohybu zamestnancov obsahujú ustanovenia Zmluvy 

o pristúpení jednotlivých členských štátov k EÚ. 
15) § 24 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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alebo ohrozenia svojho pracovného trhu, oznámiť Európskej komisii, že budú pokračovať 

v uplatňovaní obmedzení voľného pohybu zamestnancov počas ďalších dvoch rokov. Po 

uplynutí siedmich rokov musia členské štáty uplatňujúce obmedzenia voľného pohybu 

zamestnancov tieto zrušiť a otvoriť svoj trh práce pre zamestnancov všetkých členských 

štátov EÚ. 

Počas prechodného obdobia uplatňovania obmedzení voľného pohybu zamestnancov, 

musia občania pristupujúcich členských štátov EÚ získať pracovné povolenie v tých 

členských štátoch EÚ, ktoré voči nim uplatňujú obmedzenia. Zároveň sa voči zamestnancom 

z pristupujúcich členských štátov EÚ, na ktorých sa vzťahujú obmedzenia, musí uplatňovať 

tzv. „pravidlo preferencie“, podľa ktorého pri pracovných miestach ponúkaných cudzincom, 

musia mať prednosť pred zamestnancami z tretích krajín. Pokiaľ ide o platnosť bilaterálnych 

dohôd o vzájomnom zamestnávaní medzi jednotlivými členskými štátmi, tieto ostávajú počas 

celého prechodného obdobia zachované a podľa zmlúv o pristúpení môžu byť zmenené len 

smerom k zlepšeniu dohodnutých podmienok. Prechodné obmedzenia sa však v plnom 

rozsahu nemôžu vzťahovať na tých občanov pristupujúcich členských štátov EÚ, ktorí už ku 

dňu pristúpenia v danom členskom štáte EÚ legálne pracujú nepretržite 12 mesiacov a dlhšie, 

resp. začnú pracovať na základe pracovného povolenia 12 mesiacov a dlhšie. Tieto skupiny 

osôb budú môcť aj naďalej pracovať bez obmedzenia v danom členskom štáte, nie však 

v inom členskom štáte EÚ. Ak by však uvedené skupiny osôb dobrovoľne opustili trh práce 

daného členského štátu EÚ, prišli by o svoje výhody v prístupe na pracovný trh.  

Niektoré členské štáty EÚ môžu zaviesť obmedzenia len na konkrétne pracovné oblasti, 

či profesie alebo uplatňovať určité kvóty v počte prijímaných zamestnancov na rok. V 

súčasnosti je možnosť uplatnenia prechodných obmedzení na základe prístupových zmlúv iba 

vo vzťahu k Chorvátskej republike, ktoré vstúpilo do EÚ 1. júla 2013. Vláda Slovenskej 

republiky, v súvislosti so vstupom Chorvátskej republiky do EÚ, prijala uznesenie č. 

279/2013, ktorým schválila návrh na otvorenie trhu práce Slovenskej republiky pre občanov 

tejto krajiny, čím nevyužila svoje právo uplatniť si vo vzťahu k Chorvátskej republike 

prechodné obmedzenia voľného pohybu. 

4 Záver 

Na záver je potrebné uviesť, že problematika voľného pohybu zamestnancov v rámci 

vnútorného trhu EÚ patrí medzi hlavné priority EÚ a všetky členské štáty EÚ by mali v tomto 

smere koordinovať svoje úsilie, ktoré by malo smerovať k odstraňovaniu prekážok brániacich 
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voľnému pohybu a podporovať voľný pohyb zamestnancov, jeho ochranu a integráciu rodín 

zamestnancov v hostiteľskom členskom štáte EÚ, ako jeden zo základných pilierov EÚ. 

Voľný pohyb zamestnancov by sa nemal považovať za hrozbu pre pracovné trhy jednotlivých 

členských štátov EÚ, ani za hrozbu spojenú so zneužívaním systémov sociálneho 

zabezpečenia , ale za spôsob lepšej integrácie občanov EÚ a jednotlivých členských štátov 

v rámci EÚ, s cieľom zlepšenia životných a pracovných podmienok a uspokojenia 

požiadaviek ekonomík členských štátov EÚ.  
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1 Úvod 

Národné pracovné trhy neovplyvňuje iba cezhraničný pohyb pracovných síl, ale aj nové 

formy zamestnávania, ktoré sú charakteristické napr. nekonvenčným rozvrhnutím pracovného 

času, miestom výkonu práce, nepravidelnosťou, či neformálnosťou. Viaceré z nich úzko 

súvisia so vzdialeným poskytovaním služieb a sú prejavom efektu, ktorý by sme mohli 

označiť ako druhá vlna digitalizácie, pretože sú späté s rozvojom informačno-komunikačných 

technológií (IKT). Pokrok v tejto oblasti už dnes nepredstavuje len domácka práca resp. 

telepráca, ktoré stihli nájsť aj svoje legislatívne vyjadrenie1, ale najmä sociálne siete či 

aplikácie v smartfónoch.  

                                                 

 

 
* 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 § 52 ods. 1 Zákonníka práce: „Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok 

dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca") alebo vykonáva 

prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s 

použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca") v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto 

zákonom s týmito odchýlkami: 

a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, 

nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch, 
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2 Vymedzenie pojmov  

Nových foriem práce môžeme identifikovať hneď viacero. Treba však jedným dychom 

dodať, že sa pre ne nepoužíva jednotná a jasná terminológia. Medzi tie, ktoré sú najviac 

ovplyvnené IKT a ktoré z nich aj najviac ťažia, zaraďujeme i/ skupinové zamestnanie2 a ii/ 

prácu na požiadanie prostredníctvom aplikácií3.  

2.1 Skupinové zamestnanie 

Tento termín označuje online platformy, ktoré umožňujú prepojenie veľkého počtu 

zadávateľov s neurčitým množstvom dodávateľov z celého sveta pri poskytovaní služieb za 

odmenu. Úlohy väčšieho rozsahu sú spravidla rozdelené a pridelené medzi  'virtuálne mračno' 

(virtual cloud) ľudí. Často ide o čiastkové zadania, ktoré nezávisle na sebe vykonáva súčasne 

viacero jednotlivcov. Charakter úloh sa môže značne líšiť od jednoduchých a monotónnych 

prác, ktoré však vyžadujú určitú mieru úsudku, a preto ich nie je možné zveriť 

automatizovaným systémom (napr. tagovanie fotografií, triedenie článkov, kontrola textov, 

prepis naskenovaných dokumentov, budovanie databáz), až po kvalifikovanejšie projekty 

(navrhovanie webových stránok, dizajn log, preklad, či copywriting). Takisto rozdeľovanie 

samotných úloh cez internetový portál nie je jednotné. Niekedy môže ísť o formu súťaže, 

kedy viac osôb pracuje na rovnakej úlohe a klient si vyberie produkt, ktorý mu najviac 

vyhovuje. V iných sa zas úloha pridelí prvému prihlásenému záujemcovi. Takisto 

v odmeňovaní môžu byť rozdiely. Niekedy platí odmenu priamo objednávateľ, inokedy 

výsledok dodáva sprostredkujúca platforma, ktorá následne vyplatí participujúcich. 

2.2 Práca na požiadanie prostredníctvom aplikácií  

Do tejto skupiny zaraďujeme prevažne bežné pracovné činnosti nehomogénnej 

povahy. Môže ísť o venčenie psov, domáce práce, donášku jedla, alebo opravy rôzneho 

druhu. Iné sa týkajú zas špecializovanejších služieb, ako sú jazdy autom, ale aj niektorých 

foriem kancelárskych prác. Niektoré mobilné aplikácie sa ešte vnútorné diferencujú, keď 

ponúkajú napr. prémiové aj lacnejšie služby, prípadne sú otvorené pre profesionálov, ale aj 

osoby, ktoré to majú ako len ako doplnkovú činnosť. Dopyt a ponuka je vyjadrený online, ale 

                                                                                                                                                         

 

 
b) pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného 

príslušníka, 

c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a 

mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.“ 
2 Crowd work/employment, platform work/economy. 
3 Work-on-demand via apps/internet. 
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úlohy sú neskôr vykonávané offline na konkrétnom mieste. Aplikácie tiež často garantujú 

minimálne štandardy kvality poskytovaných služieb a tiež zasahujú do výberu a riadenia 

pracovnej sily.  

2.3 Kolaboratívna ekonomika 

Skupinové zamestnávanie ako aj práca na požiadanie prostredníctvom aplikácií sú len 

fragmentom nového fenoménu označovaného ako kolaboratívna ekonomika, resp. zdieľaná 

ekonomika.4 Ide o biznis model postavený na sieťovaní jednotlivcov a komunít, ktorý sa 

vymedzuje voči centralizovaným inštitúciám. Podstatou sú digitálne portály postavené na 

využívaní voľných zdrojov s cieľom ich monetizácie. K hlavným súčastiam preto môžeme 

zaradiť aj crowdfunding (kolektívne financovanie prostredníctvom darov), či partnerské 

poskytovanie ubytovania. V tejto spojitosti však nemôžeme opomínať nekomerčné prístupy, 

ktoré sú rovnako založené na spoločnom využívaní zdrojov. 

Vzhľadom na narastajúci objem finančných prostriedkov a výnosov v tomto type 

podnikania koncept spoločného zdieľania zdrojov nachádza odozvu aj na pôde Európskej 

únie. Európska komisia v Oznámení Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov sa pokúsila vymedziť základné 

hranice, keď uviedla, že „kolaboratívna ekonomika, ktorá je zložitým ekosystémom služieb 

poskytovaných na požiadanie a dočasného využívania aktív na základe výmen 

prostredníctvom online platforiem, sa rozvíja rýchlym tempom. Kolaboratívna ekonomika 

prináša spotrebiteľom väčší výber a nižšie ceny a poskytuje inovačným začínajúcim podnikom 

a tiež existujúcim európskym spoločnostiam príležitosti na rast, a to tak v ich domovskej 

krajine, ako aj v zahraničí. Zároveň zvyšuje zamestnanosť a prináša zamestnancom výhody v 

podobe možností flexibilnejšieho rozvrhnutia pracovného času, od nekvalifikovaných 

mikroprác až po príležitostné podnikanie. Zdroje možno využívať efektívnejšie, a tým zvýšiť 

produktivitu a udržateľnosť.“5  

3 Praktické problémy  

Rýchly a dynamický rast kolaboratívnej ekonomiky vytvára nielen teoretické, ale aj 

regulačné otázniky. Právne predpisy pochopiteľné zaostávajú za inovatívnymi procesmi. 

Neistotu vzbudzuje najmä uplatňovanie súčasných právnych rámcov, ktoré nie sú 

                                                 

 

 
4 Collaborative economy, sharing economy, alebo tiež gig economy. 
5 Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky. Dostupné na internete: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14007/attachments/1/translations/sk/renditions/native. 
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prispôsobené prechodu na nový model výroby a spotreby. Služby sú často realizované bez 

príslušných povolení. Poskytovatelia sa nezriedka vyhýbajú plateniu dane z príjmov 

fyzických a právnických osôb, ako aj dane z pridanej hodnoty. Okrem zdaňovania je potrebné 

dodržiavať aj zásady hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľov. Najväčšou výzvou sú však 

pracovnoprávne vzťahy. 

Skupinové zamestnanie  i práca na požiadanie prostredníctvom aplikácií prináša 

mnohé výhody. Vznikajú nové pracovné miesta, z ktorých mnohé sú výrazne inkluzívne, 

pretože sa vytvárajú nové príležitosti pre zraniteľnejšie kategórie osôb ako sú napr. osoby so 

zdravotným postihnutím, osoby, z prostredia s vysokou nezamestnanosťou, alebo mladí ľudia. 

Je tomu preto, že k získaniu zákazky im stačí internetové pripojenie. Nepopierateľnou 

výhodou môže byť aj lepšie udržiavanie rovnováhy medzi osobným a pracovným životom a 

celkovo flexibilita vykonávanej práce. 

Na druhej strane nie je zatiaľ zrejmé, či a ako zapadajú spomínané nové formy do 

tradičných pracovnoprávnych vzťahov. Nie je jasné, či ešte vôbec môžeme hovoriť 

o zamestnávateľovi a zamestnancovi, tak ako ich definuje napr. náš Zákonník práce, alebo, či 

už ide o podnikanie.6 Kľúčovým posúdením ostáva podriadenosť voči platforme resp. 

aplikácií, ktorá je ďalším subjektom tradične dvojstranných vzťahov medzi osobu 

prideľujúcou prácu a osobou, ktorá prácu vykonáva. Z pridružených negatív vyplývajúcich 

z neistého zamestnaneckého statusu musíme spomenúť predovšetkým dodržiavanie 

minimálnych pracovnoprávnych štandardov, vrátane zákazu diskriminácie7, bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, ochrany súkromia a osobných údajov a absenciu sociálneho a 

zdravotného poistenia, čo nepriaznivo vplýva nielen na blahobyt obyvateľov, ale aj verejné 

rozpočty.  

Okrem toho tým, že v digitálnom priestore v podstate neexistujú žiadne fyzické, ale 

ani právne bariéry, môžu nové média pomerne ľahko a zásadne pôsobiť na lokálne trhy práce. 

Jav, kedy sa práca prostredníctvom internetu sťahuje za hranice štátu, sa niekedy označuje 

ako 'virtuálna imigrácia'.8 So vzdialeným poskytovaním služieb je spojená aj dehumanizácia 

                                                 

 

 
6 To je aj dôvodom, prečo sa týmto termínom snažíme v príspevku vyhýbať. 
7 Pozri deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci z roku 1998. 
8 DEGRYSE, C.: Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. In: European Trade Union Institute 

Working Papers, Collection: 2016.02 2016, s. 32. 
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'neviditeľných pracovníkov', keďže prevažná časť práce sa vykonáva za obrazovkami 

počítačov bez priameho kontaktu s odberateľom svojej práce.9 

Práca spadajúca pod kolaboratívne hospodárstvo môže preto okrem plusov prinášať aj 

mínusy v širšom ponímaní pracovného trhu, pretože veľakrát ide o presun sofistikovanejších 

činností, ktoré už viac nie sú k dispozícií kvalifikovaným odborníkom. Tí tak strácajú nielen 

svoje ekonomické postavenie, ale aj potrebné zručnosti. Samozrejme, ani im nič nebráni 

zapojiť sa do skupinového zamestnávanie či mobilných aplikácií a vďaka nim si otvoriť nové 

možnosti. Hlavným negatívnym efektom je však to, že odmena za prácu býva často tlačená 

pod neakceptovateľnú hranicu z dôvodu, že práca je outsourcovaná do krajín s inou životnou 

úrovňou a nižšou celkovou cenou práce. Pri riešení otázok migrácie pracovných síl v rámci 

jednotného európskeho  trhu, ale ešte viac pri premiestňovaní činností z/do tretích krajín, by 

sa nemalo zabúdať aj na reguláciu práce vykonávanej/sprostredkovanej za pomoci 

internetového pripojenia. Pred touto výzvou stoja nielen nadnárodné zoskupenia ako 

Európska únia, ale členské štáty, do kompetencie ktorých pracovné právo z veľkej časti patrí.  

 

4 Záver 

Kolaboratívna ekonomika zatiaľ funguje viac paralelne ako v medziach tradičných 

ekonomických a právnych systémov. Tak ako si uvedomujeme prínosy, musíme vnímať aj 

problémy, ktoré s hospodárstvom založenom na zdieľanom prístupe prichádzajú. Z hľadiska 

pracovného práva, ktoré tvorí len časť komplexnej problematiky, si to bude zrejme vyžadovať 

zmenu zaužívanej paradigmy a vypracovanie osobitnej metodiky a prístupu k novým formám 

zamestnania. Neistotu vyvoláva predovšetkým riešenie enigmatická otázka, či vôbec ešte 

môžeme hovoriť o závislej práci, ktorá je predmetom pracovného práva, alebo sme už mimo 

sféry pracovnoprávnych predpisov. Odpoveď bude zásadná pre ďalší vývoj v tejto oblasti, kde 

sa stierajú hranice medzi súkromnou a profesionálnou sférou, stálym a príležitostným 

zamestnaním, samostatne zárobkovou osobou a zamestnancom.  

Sme však toho názoru, že každý kto vykonáva činnosť za odmenu pre druhého je 

súčasťou trhu práce, a preto má nárok na minimálne sociálne práva bez ohľadu na normatívne 

                                                 

 

 
9 SUNDARARAJAN, A.: The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism. 

Cambridge : MIT Press, 2016. s. 4-5.  
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zakotvenie jeho statusu. V týchto intenciách sa bude musieť pohybovať ďalšie skúmanie 

prejavov kolaboratívnej ekonomiky a nových foriem zamestnávania. 
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Abstrakt: V spracovanom príspevku sa autor sústreďuje na analýzu kauzálnej príslušnosti v 

pracovných sporoch v zmysle nových pravidiel občianskeho súdneho konania. Dôraz kladie 

na definovanie pozitívnych a negatívnych aspektov, ktoré sa môžu očakávať v blízkej 

budúcnosti. 

Abstract: In the processed contributions the author focuses on the analysis of causal 

jurisdiction in labor disputes according to the new rules of civil procedure. The emphasis is on 

the expression of positive and negative aspects that could be potentially expected in the near 

future.  

Kľúčové slová: kauzálna príslušnosť, Civilný sporový poriadok, pracovné súdy, civilné 

súdne konanie.  

Key words: causality, civil disputes, labor courts, civil proceedings. 

 

1 Úvod 

Dňa 21. mája 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 160/2015 

Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj ako „Civilný sporový poriadok“ alebo „CSP“), ktorý 

s účinnosťou od 01.07.2016 priniesla nové procesné pravidlá civilného konania. Dlho 

pripravovaná rekodifikácia civilného práva procesného je odôvodňovaná narušením 

obsahovej a logickej nadväznosti jednotlivých častí doposiaľ platnej a účinnej procesnej 

normy civilného konania pre jej početné novelizácie.2  

 V zmysle dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku „cieľom novej právnej 

úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo 

                                                 

 

 
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 Súčasný zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej aj ako „Občiansky súdny poriadok“ alebo 

„OSP“) bol od svojho prijatia novelizovaný viac ako 80-krát.  
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najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov 

procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu 

k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.“3 

Pracovnoprávne spory sú štandardne prejednávané sústavou súdov Slovenskej republiky 

podľa pravidiel civilného konania, a preto aj zmena predmetných procesných noriem 

bezpodmienečne musí ovplyvniť postup súdov a účastníkov konania v pracovnoprávnych 

sporoch. V tomto okamihu je otázne, nakoľko nová procesná norma napomôže vyššie 

zákonodarcom vytýčenému cieľu, osobitne ak máme na mysli spory vyplývajúce z 

pracovnoprávnych vzťahov.  

 Nový Civilný sporový poriadok prináša celý rad inovácii, ktoré slovenský právny 

poriadok v oblasti civilného konania nepoznal, resp. sa k nim vracia. Osobitne bude 

pozornosť v tomto príspevku venovaná príslušnosti súdov v pracovnoprávnych sporoch, ktoré 

od 1. júla 2016 postihli významné zmeny. Zákonodarca novo zaviedol tzv. kauzálnu 

príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch, čo predstavuje jeden zo základných nástrojov CSP 

za účelom dosiahnutia kvalitnejších súdnych rozhodnutí ako výsledku rýchleho a 

spravodlivého konania na ochranu práv a právom chránených záujmov procesných strán.  

 

2 Všeobecne ku kauzálnej príslušnosti 

 Kauzálna príslušnosť nie je slovenskému právnemu poriadku cudzia. V 

pracovnoprávnych sporoch avšak ide o nový inštitút. V prvom rade je nevyhnutné 

zadefinovať pracovnoprávny spor pre účely Civilného sporového poriadku, na ktorý možno 

aplikovať normy civilného práva procesného, a teda aj kauzálnu príslušnosť súdov. V zmysle 

§ 316 CSP sa za individuálny pracovnoprávny spor považuje spor medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov, 

ako aj spor, ktorý vyplýva zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisí s individuálnym 

pracovnoprávnym sporom.4  

 Právomoc a príslušnosť reprezentujú dva významné právne inštitúty, ktoré si nemožno 

zamieňať, no bytostne sú vzájomne späté a nadväzujú na seba. Právomoc nám ponúka 

odpoveď na otázku, o ktorej veci má rozhodovať súd a nie iný štátny orgán. Na základe 

                                                 

 

 
3 Všeobecná časť dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku.  
4 § 316 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku.  
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právomoci danej všeobecným súdov Slovenskej republiky avšak nemožno určiť, ktorý 

konkrétny súd má o veci rozhodnúť. Odpoveď na druhú otázku ponúka inštitút príslušnosti 

súdov. V súčasnosti platnom a účinnom právnom stave je príslušnosť súdov spravovaná 

dvomi samostatnými normami, ktoré regulujú spolu štyri druhy príslušnosti súdov, a to vecnú, 

miestnu, funkčnú a kauzálnu príslušnosť, resp. označovanú aj ako kauzálnu vecnú 

príslušnosť. Okrem Občianskeho súdneho poriadku, ktorý upravoval prvé tri uvedené druhy 

príslušnosti, kauzálnu príslušnosť upravoval aj zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch 

súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sídlach a obvodoch súdov“). Kauzálna 

príslušnosť vymedzuje rozsah pôsobnosti iba medzi niekoľkými súdmi toho istého druhu pri 

prejednávaní konkrétnej právnej veci v prvom stupni, čím sa odlišuje od všeobecnej vecnej 

príslušnosti súdov. Zákon o sídlach a obvodoch súdov okrem iného zveruje prejednávanie 

určitých vecí len niektorému alebo niektorým súdom zo všeobecnej sústavy súdov Slovenskej 

republiky v rovnakom stupni s tým, že zároveň konkrétnym súdom určuje pre dané špecifické 

konanie aj osobitný územný obvod. Táto kauzálna príslušnosť teda vymedzuje vecnú 

príslušnosť súdu na prejednanie a rozhodnutie vecí určitého druhu. V praxi to teda znamená, 

že územné obvody pre niektoré vybrané súdy v rámci danej kauzálnej príslušnosti zahŕňajú 

územné obvody viacerých „všeobecných“ súdov toho istého stupňa.5 V zmysle zákona o 

sídlach a obvodoch súdov bola daná kauzálna vecná príslušnosť registrových súdov, 

konkurzných súdov, zmenkových a šekových súdov, súdov s agendou priemyselnoprávnej 

ochrany, súdu s agendou ochrany práv z hospodárskej súťaže, súdom s agendou burzových 

obchodov, súdov s azylovou agendou, súdov s agendou starostlivosti o maloletých, resp. 

ďalších súdov s osobitnou kauzálnou príslušnosťou.6  

 Ku kauzálnej príslušnosti Jakubovič odlišne uvádza, a to že kauzálna príslušnosť vo 

svojej podstate splýva s príslušnosťou miestnou a niekedy ju dokonca supluje. Pri existencii 

kauzálnej príslušnosti je v konkrétnom prípade miestne príslušný súd, ktorý je súčasne 

kauzálne príslušný, t. j. ak by sa určitá právna vec nespravovala kauzálnou príslušnosťou, 

v konečnom dôsledku by bol miestne príslušným iný všeobecný súd. Jakubovič teda zastáva 

názor, že kauzálna príslušnosť súdov nahrádza všeobecnú miestnu príslušnosť súdov, pričom 

                                                 

 

 
5 K právomoci a príslušnosti súdov pozri bližšie Ficová, S., Števček, M. a kol. Občianske súdne konanie. 1. 

vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010. 
6 Bližšie pozri §8 a nasl. zákona o sídlach a obvodoch súdov.  
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nemení a nenahrádza vecnú príslušnosť.7 Z teoretického pohľadu vnímame túto argumentáciu 

ako presnejšiu a podľa nášho názoru z pojmového hľadiska nemožno hovoriť o kauzálnej 

vecnej príslušnosti súdov.  

 V zmysle uvedeného je vidieť, že svoje miesto si v Občianskom súdnom poriadku ani 

v osobitnom zákone kauzálna príslušnosť súdov s agendou pracovnoprávnych sporov nenašla. 

S účinnosťou Civilného sporového poriadku dochádza k zásadnej zmene. V prvej časti, tretej 

hlave, treťom diely novej procesnej normy zákonodarca prevzal a upravil kauzálnu 

príslušnosť doposiaľ regulovanú zákonom o sídlach a obvodoch súdov s tým, že bola v § 23 

CSP doplnená kauzálna príslušnosť súdov v pracovnoprávnych sporoch.   

 

3 Kauzálna príslušnosť a pracovnoprávne spory 

 Z dikcie zákonnej úpravy Civilného sporového poriadku vyplýva, že v rámci každého 

jedného kraja prejednáva pracovnoprávne spory v prvom stupni výlučne jeden vybraný 

okresný súd. Týmto opatrením sa zákonodarca pokúša o dosiahnutie špecializácie sudcov 

kauzálne príslušných súdov, pričom pri samotnom výbere konkrétnych okresných súdov sa 

mal opierať o štatistiku nápadu sporov na jednotlivých súdoch, dopravnú infraštruktúru a 

dostupnosť súdu.8   

 Kauzálna príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch sa vzťahuje na individuálne 

pracovnoprávne spory (zadefinované vyššie), spory vyplývajúce z kolektívnych 

pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky. Zákonodarca stanovil kauzálnu príslušnosť v 

týchto veciach v prospech Okresného súdu Bratislava III pre obvod Krajského súdu v 

Bratislave, Okresného súdu Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave, Okresného súdu 

Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne, Okresného súdu Topoľčany 

pre obvod Krajského súdu v Nitre, Okresného súdu Ružomberok pre obvod Krajského súdu v 

Žiline, Okresného súdu Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, Okresného 

súdu Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove a Okresného súdu Košice II pre obvod 

Krajského súdu v Košiciach.  

                                                 

 

 
7 Bližšie pozri Jakubovič, D. Kauzálna príslušnosť slovenských súdov v kauzistickej interakcii. In Bulletin 

slovenskej advokácie 12/2009. Ročník XV. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2009, s. 25. ISSN 1335-

1079. 
8 K uvedenému pozri bližšie Horváth, E., Andrášiová, A. Civilný sporový poriadok. Komentár. Bratislava : 

Wolters Kluwer s.r.o.. 2015, s. 74, a dôvodovú správu k CSP.  
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 Zákonodarca predmetným krokom zareagoval na požiadavku odbornej verejnosti z 

oblasti najmä pracovného práva o potrebe ustanovenia osobitných súdov pre oblasť 

pracovnoprávnych sporov, resp. špecializovaných senátov zameraných na túto oblasť práva. 

Pracovné súdnictvo v podmienkach Slovenskej republiky by predstavovalo len návrat do 

minulosti. Už zákonom č. 131 z roku 1931 Zb. o soudníctví ve sporech z poměru pracovního, 

služebního a učebního (zákon o pracovních soudech) došlo k zriadeniu pracovných súdov, 

ktoré nadväzovali na dovtedy platnú právnu úpravu o živnostenských súdoch. Pracovné súdy 

sa v tých časoch vyznačovali najmä spôsobom ich personálneho obsadenia, a to na paritnom 

princípe, čím sa mala podľa Minčiča dosahovať vyššia miera nestrannosti a dôvery 

účastníkov v súdy.9 Pracovné súdy, resp. osobitné senáty nie sú ničím výnimočným ani v 

iných európskych krajinách, skôr naopak. Pre účinnosťou CSP prejednávali pracovné spory 

okresné súdy s tým, že na niektorých súdoch boli ešte v roku 2011 zavedené osobitné 

oddelenie s označením „Cpr“ pre pracovnoprávne spory. V žiadnom prípade avšak nemožno 

hovoriť o zriadení osobitných senátov pre pracovnoprávne spory v zmysle vyššie uvedeného. 

Sudcovia zaradení do Cpr oddelení boli „štandardní“ sudcovia civilného oddelenia. 

Analyzovaná úprava kauzálnej príslušnosti pre pracovnoprávne spory rieši problém obdobne. 

To znamená, že pracovnoprávne spory budú rozhodovať sudcovia vybraných okresných 

súdov špecializujúci sa na civilné konanie všeobecne.  

 S účinnosťou CSP sa na prvý pohľad javí nová úprava kauzálnej príslušnosti 

v pracovnoprávnych sporoch v rozpore s cieľom vytýčeným zákonodarcom. Situácia, kedy 

zamestnanec (ako slabšia strana sporu) bude nútený v niektorých prípadoch brániť svoje 

práva z pracovnoprávneho vzťahu na súde vzdialenom viac ako 100 kilometrov od svojho 

bydliska/miesta výkonu práce, bude realitou. Na jednej strane možno odôvodnene očakávať, 

že „poverení“ sudcovia vybraných kauzálne príslušných súdov budú suplovať funkciu 

špecializovaných pracovnoprávnych senátov, nakoľko nápad pracovnoprávnych sporov 

narastie a s tým aj potreba ďalšieho vzdelávania príslušných sudcov v oblasti pracovného 

práva, čo môže mať za následok nárast dôvery verejnosti v odbornosť a spravodlivosť 

súdnych rozhodnutí v pracovnoprávnych sporoch. Na strane druhej prekážka vo forme 

sťaženého prístupu k vzdialeným súdom môže mať opačný účinok.  

 

                                                 

 

 
9 Bližšie pozri Minčič, V. Riešenie pracovnoprávnych sporov – minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Pracovný 

súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva). s. 73. 
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4 Záver 

Prijatie novej normy civilného konania s ohľadom na úpravu kauzálnej príslušnosti súdov 

v pracovnoprávnych sporoch hodnotíme kladne, a to najmä s ohľadom na komplexnú právnu 

úpravu právomoci a príslušnosti súdov v rámci jediného kodifikovaného procesnoprávneho 

predpisu ako lex generalis civilného súdneho konania, čím sa napĺňa cieľ prehľadnej 

systematiky občianskeho súdneho konania.  

V otázke kauzálnej príslušnosti súdov je avšak nutné dodať, že kauzálna príslušnosť 

súdov sa v podmienkach okolitých štátov uplatňuje ojedinele. Pri analýze slovenského 

právneho poriadku kauzálna príslušnosť splýva, resp. v niektorých prípadoch nahrádza 

miestnu príslušnosť, čím kauzálna príslušnosť primárne v teoretickej rovine stráca svoje 

opodstatnenie.   

V zmysle analýz spracovaného príspevku sa možno domnievať, že nová právna úprava 

v oblasti pracovnoprávnych sporoch je spôsobilá priniesť v určitej miere požadované ovocie. 

Musíme ale s pochybnosťami konštatovať, že najmä počet kauzálne príslušných súdov 

v pracovnoprávnych sporoch nedosahuje potrebnej úrovne. S ohľadom na nápad súdov 

v pracovnoprávnych veciach by bolo možné konštatovať, že zákonodarcom určený počet 

bude postačovať, nesmieme ale opomenúť faktory, ktoré ovplyvňujú ochotu a záujem 

účastníkov týchto sporov, najmä zamestnancov, brániť svoje práva súdnou cestou. Práve 

preriedený počet a rozmiestnenie kauzálne príslušných súdov v pracovnoprávnych sporoch 

speje k tomu, aby nápad týchto sporov bol v budúcnosti ešte nižší. 

Domnievame sa, že návrat k pracovným súdom, resp. špecializovaným pracovným 

senátom, by bol vhodnejšou alternatívou, čo možno podporiť ich existenciou a úspešným 

fungovaním v iných vyspelých krajinách.  
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