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 SÚKROMIE ZAMESTNANCA PRI REALIZÁCII PRÁVA NA 
PRÁCU POČAS PANDÉMIE COVID-191 

 
Silvia Beňová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: Author focuses on the employee's right to privacy during the work from home and in 
connection with the introduction of measures to prevent the spread of COVID-19 in the workplace. 
The paper aims to critically assess the effects of the pandemic on the employee's right to privacy, 
including data protection, and to answer controversial issues that have arisen in this area since the 
outbreak of the pandemic. 
 
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá ochranou súkromia zamestnanca počas výkonu práce 
z domácnosti a v súvislosti so zavedením opatrení s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 
na pracovisku. Príspevok má za cieľ kriticky zhodnotiť dopady pandémie na právo na súkromie 
zamestnanca vrátane práva na ochranu osobných údajov a zodpovedať sporné otázky, ktoré sa od 
vypuknutia pandémie po súčasnosť v tejto oblasti objavili. 
 
Key words: employee's right to privacy, data protection, COVID-19, employment law 
 
Kľúčové slová: právo na súkromie zamestnanca, ochrana osobných údajov, COVID-19, pracovné 
právo 
 
1 ÚVOD 

Práca z domácnosti počas pandémie priniesla celý rad benefitov, či už ide o flexibilnejší 
pracovný čas, zvýšenú produktivitu zamestnancov alebo zredukovanie času stráveného cestovaním, 
nepochybne však má aj svoje negatíva. Jedným z nich je aj väčší zásah do súkromia zamestnancov. 
Dôvodom bola najmä snaha zamestnávateľov kontrolovať svojich zamestnancov pri práci z 
domácnosti a evidovať ich pracovný čas. Informačné technológie kontrolu zamestnancov do istej 
miery umožňujú, no prinášajú so sebou aj otázky spojené s monitorovaním zamestnancov 
a spracúvaním osobných údajov.2 

Ďalším negatívnym aspektom výkonu práce z domácnosti je, že sa do istej miery ztiera hranica 
medzi pracovným a súkromným životom a čoraz častejšie dochádza k porušovaniu právnych 
predpisov v oblasti pracovného času. Zamestnávatelia najmä v nadnárodných obchodných 
spoločnostiach vyžadujú od zamestnancov, aby odpovedali na pracovné e-maily, telefonáty a textové 
správy aj po skončení pracovného času. Tohto problému sa čiastočne dotkol zákonodarca pri prijatí 
novej právnej úpravy, keď do Zákonníka práce s účinnosťou od marca 2021 zakotvil tzv. „právo 
zamestnanca na odpojenie“. Je však aktuálna právna úprava práva na odpojenie efektívnym 
nástrojom a skutočne zabráni výkonu práce počas doby odpočinku?  

Právo na súkromie zamestnanca bolo pertraktované aj v súvislosti so spracúvaním osobných 
údajov týkajúcich sa zdravia pri meraní teplôt zamestnancov pri vstupe na pracovisko a neskôr pri 
kontrole výsledkov testov na ochorenie COVID-19.  

 

 
1 Tento vedecký článok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20, pod názvom 

„Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho 
zabezpečenia“ a je súčasťou výskumnej úlohy 

2 K ochrane súkromia pozri bližšie: ČENTÉŠ, J., HAMUĽÁK, J.: Ochrana súkromia v 

pracovnoprávnych vzťahoch, In: Labor ipse voluptas : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. - 
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 119-127. - ISBN 978-83-7490-769-9 
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2 VPLYV PANDÉMIE NA OCHRANU SÚKROMIA POČAS VÝKONU PRÁCE 
Z DOMÁCNOSTI 
Nová právna úprava obsiahnutá v jedenástej časti Zákonníka práce3 s účinnosťou od apríla 

2020 zaručila zamestnávateľovi v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu právo nariadiť zamestnancovi výkon práce z domácnosti, a súčasne zaručila právo 
zamestnanca na výkon práce z domácnosti, ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové 
dôvody, ktoré by výkon práce z domácnosti neumožňovali. Následne vo februári 2021 vláda na 
základe prijatého uznesenia4 zaviedla povinnú prácu z domácnosti tým, že výnimku zo zákazu 
vychádzania stanovila len pre zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať 
túto ako prácu z domácnosti. Prijatím pandemických opatrení sa výkon práce z domácnosti zaviedol 
aj u zamestnávateľov, ktorí doposiaľ tento režim výkonu práce neaplikovali. 

Je možné konštatovať, že pandémia COVID-19 tak prispela k digitalizácii pracovnoprávnych 
vzťahov v miere, v akej to nikto nepredvídal.5 V súvislosti s výkonom práce z domácnosti bolo 
predovšetkým nevyhnutné vyriešiť technické predpoklady na to, aby zamestnanci mohli pracovať 
z prostredia mimo obvyklého pracoviska. Paralelne bolo potrebné vyriešiť otázku, akou formou bude 
zamestnávateľ uplatňovať svoje právo ukladať zamestnancom pracovné úlohy a kontrolovať výkon 
práce bez ich fyzickej prítomnosti na pracovisku. Vzhľadom na situáciu sa ako jediné riešenie javilo 
zavedenie nových postupov prostredníctvom informačných technológií. 

 
2.1 Nové formy monitorovania zamestnancov počas pandémie 

Zamestnávatelia sa počas tohto obdobia snažili nájsť rôzne spôsoby ako zamestnancov pri 
výkone práce z domácnosti skontrolovať. Medzi časté spôsoby kontroly patria pravidelné video hovory 
so zamestnávateľom, softvéry kontrolujúce aktivitu zamestnancov na počítačových zariadeniach 
alebo softvéry na evidenciu dochádzky. Video hovory so zamestnávateľmi resp. vedúcimi 
zamestnancami slúžia primárne ako náhrada osobného kontaktu a na rýchle odovzdávanie 
potrebných informácii, no zároveň slúžia aj ako efektívny nástroj na kontrolu plnenia pracovných úloh 
a pracovnej disciplíny zamestnanca. Našim cieľom je v nasledujúcej časti príspevku zanalyzovať, či 
takáto forma kontroly napĺňa znaky monitorovania zamestnancov.  

V zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov 
spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na 
pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam 
telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a 
kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu 
bez toho, aby ho na to vopred upozornil.“ V prvom rade je potrebné uviesť, že zoznam spôsobov 
monitorovania zamestnancov uvedený v ustanovení nie je taxatívny. Z pohľadu možných foriem 
zásahu zamestnávateľa do práva na súkromie zamestnanca Zákonník práce síce rozoznáva len 
vykonávanie záznamu telefonických hovorov a kontrolu elektronickej pošty, súčasný technologický 
pokrok však umožňuje veľmi jednoduché a efektívne sledovanie činnosti zamestnanca aj 
prostredníctvom iných foriem monitorovania na pracovisku. V zmysle právnej teórie je toto 
ustanovenie potrebné aplikovať aj na iné formy monitorovania zamestnancov, ako napríklad na 
kamerové záznamy na pracovisku alebo záznamy pohybu zamestnancov v motorovom vozidle 
zamestnanca (GPS).6 Právnu úpravu monitorovania zamestnancov by preto bolo možné aplikovať aj 
na kontrolu zamestnancov prostredníctvom vykonávania pravidelných video hovorov napriek tomu, 
že túto formu ustanovenie výslovne nerozlišuje. 

 
3 § 250b ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
4 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie 

času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení 
podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 

5 RAK, P.: Poučenie z vývoja. Úloha štátu pri vyhodnotení vplyvu pandémie na pracovné právo. In: 
Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2020, s. 490 

6 BARANCOVÁ, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 
293 
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Okrem formy je potrebné sa ďalej vysporiadať s tým, či je v zmysle Zákonníka práce chránené 
súkromie zamestnanca aj inde ako na pracovisku. Predmetné ustanovenie totiž upravuje, že 
zamestnávateľ nesmie narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku. Pracoviskom sa na účely 
nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na pracovisko rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch 
zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.7 Sme však toho názoru, že 
znenie Zákonníka práce je v tomto prípade potrebné vykladať širšie a ochranu súkromia 
neobmedzovať len na súkromie na pracovisku zamestnávateľa, ale aj kdekoľvek, kde zamestnanec 
plní pracovné úlohy. Či už je zamestnanec na pracovnej ceste alebo vykonáva prácu z domácnosti, 
zamestnávateľ môže zasiahnuť do súkromia zamestnanca len za predpokladu, že spĺňa stanovené 
predpoklady. 

Pokiaľ teda zamestnávateľ cielene a opakovane využíva video hovory za účelom kontrolovania 
plnenia pracovných úloh zamestnanca, resp. dodržiavanie pracovnej disciplíny (najmä povinnosť 
zamestnanca využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času8) 
mal by spĺňať zákonom stanovené požiadavky na zavedenie systému monitorovania. Zamestnávateľ 
musí dbať hlavne o to, aby bolo monitorovanie v súlade so zásadou legality, legitimity a 
proporcionality. Okrem toho by mal dodržiavať podmienky monitorovania zamestnancov stanovené 
Zákonníkom práce, ktoré sa prekrývajú s podmienkami monitorovania stanovenými Európskym 
súdom pre ľudské práva vo veci Bărbulescu proti Rumunsku9. Ich hlavným cieľom je zachovanie 
vyváženosti medzi záujmami oboch strán tak, aby nedošlo k neprimeranému zásahu do práva na 
súkromie zamestnanca. Jedným zo základných podmienok je povinnosť zamestnávateľa vopred 
informovať zamestnanca o výkone kontroly, o jej povahe a rozsahu. Zamestnávateľ by mal preto 
zamestnanca o svojom zámere kontrolovať plnenie pracovných úloh a dodržiavanie pracovnej 
disciplíny prostredníctvom pravidelných video hovorov informovať a zároveň by ho mal oboznámiť s 
predpokladaným rozsahom kontroly. 

 

2.2 Spracúvanie osobných údajov pri monitorovaní zamestnancov  
V prípade, ak by bol takýto hovor nahrávaný, dochádzalo by zároveň k spracúvaniu osobných 

údajov. Nahrávanie je dnes bežnou súčasťou platforiem slúžiacich na komunikáciu (napr. Microsoft 
Teams), pričom tento nástroj umožňuje uchovávanie predmetných nahrávok priamo v spoločnej 
komunikácii. Primárnym cieľom zamestnávateľa síce môže byť uchovávanie záznamov zo spoločných 
porád zamestnancov za účelom zachytenia kľúčových myšlienok, je však potrebné pamätať na to, že 
ide o značný zásah do súkromia zamestnancov. Na to, aby mohol zamestnávateľ spracúvať osobné 
údaje zamestnancov takýmto spôsobom, je povinný splniť aj podmienky v oblasti ochrany osobných 
údajov. Zamestnávatelia pri zavádzaní monitorovacích procesov často zabúdajú na to, že okrem 
požiadaviek a limitov stanovených Zákonníkom práce, si musia plniť aj povinnosti na úseku ochrany 
osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov10. V dôsledku nedodržania 
právnych povinností sa dopúšťajú spracúvania osobných údajov zamestnancov nezákonným 
spôsobom.11  

Ďalším z častých spôsobov monitorovania zamestnancov, pri ktorom dochádza aj 
k spracúvaniu osobných údajov, je využívanie rôznych softvérov kontrolujúcich aktivitu zamestnancov 

 
7 § 2 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko 
8 § 81 písm. b) Zákonníka práce 
9 Rozsudok ESĽP zo dňa 12. septembra 2017 vo veci Bărbulescu proti Rumunsku, sťažnosť č. 

61496/08, [online]. www.hudoc.echr.coe.int [cit. 15.01.2021] Dostupné na internete: 
https://hudoc.echr.coe.int/spa#{-%22itemid%22:[%22001-177082%22]}, pozri bližšie: HAMUĽÁK, 
J., MINČIČ, V.: Nové poznatky a prístupy v oblasti monitorovania zamestnancov, In. Pracovné právo 
v digitálnej dobe. - Praha : Nakladatelství Leges, 2017. - S. 65-77. – ISBN: 978-80-7502-259-2 

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) 
11 BEŇOVÁ, S. - LADIVEROVÁ, E.: Monitorovanie zamestnancov z pohľadu GDPR. In: COMENIUS 

časopis 3/2020, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, s. 78-87 
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na počítačoch alebo iných zariadeniach počas výkonu práce z domácnosti. Uvedené nástroje sú 
bežne dostupné na trhu, avšak ich možnosť použitia je z dôvodu neprimeraného zásahu do súkromia 
zamestnancov prinajmenšom sporná. Zamestnávatelia softvéry využívajú najmä za účelom kontroly 
dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov napr. zamedzením použitia IT prostriedkov 
zamestnancami na súkromné účely počas pracovného času, ale aj s cieľom predísť poškodzovaniu 
oprávnených záujmov zamestnávateľa, napríklad zamedzením krádeži dát zamestnávateľa s cieľom 
ich ďalšieho využitia pre vlastné podnikateľské aktivity alebo zamedzením zverejnenia dôverných 
informácií zamestnávateľa. Predmetné softvéry však doslova zaznamenávajú každé stlačenie 
klávesov a pohnutie kurzora v dlhom časovom období, v dôsledku čoho dochádza k neprimeranému 
zásahu do práva na súkromie zamestnancov. Obávame sa, že využitie týchto nástrojov nie je 
primerané a v balančnom teste by takýto zásah do súkromia zamestnancov neobstál. Takisto je 
možné spochybniť súlad tohto nástroja so zásadou minimalizácie údajov12. 

V súvislosti s prácou z domácnosti bolo potrebné vyriešiť aj otázku evidencie pracovného času 
zamestnancov. V zmysle § 99 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného 
času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 
zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec 
vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Z dôvodu výkonu práce 
z domácnosti sa táto povinnosť sčasti preniesla na zamestnancov, zamestnávateľ je však naďalej 
povinný vytvoriť podmienky pre mechanizmus zaznamenávania predmetných údajov. Na evidenciu 
dochádzky boli vytvorené rôzne digitálne nástroje. Niektoré z nich spracúvajú toľko údajov o 
zamestnancoch, že je možné ich rovnako zaradiť pod monitorovacie procesy. Pri ich používaní je 
zamestnávateľ takisto povinný postupovať v súlade s ustanoveniami GDPR.   

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je právnym základom pre spracúvanie osobných 
údajov oprávnený záujem zamestnávateľa. Pred prijatím uvedených nástrojov je zamestnávateľ 
povinný porovnať oprávnené záujmy strán prostredníctvom balančného testu. Zamestnávateľ musí 
prostredníctvom neho preukázať, že jeho záujmy prevažujú nad právami, záujmami a slobodami 
zamestnanca. Zároveň je v prípade oprávneného záujmu zamestnávateľa potrebné vždy zvážiť, či za 
účelom naplnenia sledovaného záujmu nie je možné použiť menej invazívne prostriedky a spôsoby 
spracúvania osobných údajov vo vzťahu k súkromiu a ochrane osobných údajov zamestnancov. 
Napríklad video hovor oproti klasickému telefonátu prenáša aj obrazovú stopu, v dôsledku čoho ide o 
väčšiu mieru zásahu do súkromia zamestnanca. Zamestnávateľ musí preto zvážiť, či telefonát nie je 
postačujúci na dosiahnutie rovnakého účelu. V tejto súvislosti je zamestnávateľ tiež povinný prijať 
záruky na ochranu práv a slobôd zamestnancov a rôzne zmierňujúce opatrenia na zabezpečenie 
náležitej rovnováhy medzi oprávneným záujmom zamestnávateľa a základnými právami a slobodami 
zamestnancov. Ako príklad uvádzame rozmazanie pozadia pri video hovoroch, v dôsledku ktorých 
nie je možné rozpoznať iných členov domácnosti zamestnanca, resp. vybavenie domácnosti 
zamestnanca. Zamestnávatelia by vo vzťahu k zavedeniu nových foriem monitorovania nemali tiež 
zabúdať na ďalšie povinnosti na tomto úseku, či už ide o informačnú povinnosť alebo povinnosť 
vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Z hľadiska ochrany osobných údajov však 
výkon práce z domácnosti predstavuje pre zamestnávateľa väčšie bezpečnostné riziko, než keď 
zamestnanec vykonáva prácu na pracovisku u zamestnávateľa.13 

 
2.3 Právo na odpojenie 

Život v digitálnej ére so sebou priniesol negatíva aj v podobe porušovania právnych predpisov 
v oblasti pracovného času a stým súvisiaceho zásahu do práva na súkromie. Už v minulosti sa viedli 
diskusie o tom, že v dôsledku rozvoja informačných technológii zamestnanci zostávajú v kontakte s 
pracovným životom počas celého dňa. Prostredníctvom mobilných zariadení a počítačov si pravidelne 
kontrolujú pracovné maily alebo dvíhajú pracovné telefonáty aj po pracovnej dobe. Zavedením výkonu 
práce z domácnosti sa tento problém ešte prehĺbil a hranica medzi časom odpočinku a pracovným 
časom zamestnanca sa úplne stiera. Očakávanie, že zamestnanci sú takmer kedykoľvek k dispozícii, 
sa v súčasnosti považuje za potenciálnu hrozbu pre zdravie zamestnancov. Narušenie rovnováhy 

 
12 článok 5 ods. 1 písm. c) GDPR 
13 MIČUDOVÁ, T.: Home office – v kontexte nariadenia GDPR, [online]. www.epi.sk, [cit. 14.04.2021] 

Dostupné na internete: <https://www.epi.sk/odborny-clanok/home-office-v-kontexte-nariadenia-
gdpr.htm> 
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medzi súkromným a pracovným životom vedie k nedostatočnému odpočinku, stresu a zdravotným 
problémom súvisiaci s poruchami spánku.14 

Viaceré európske krajiny vrátane Slovenska reagovali na predmetný negatívny jav prijatím 
novej právnej úpravy v podobe práva na odpojenie. Toto právo zaručuje zamestnancovi, aby 
vo svojom voľnom čase nepoužíval pracovné prostriedky bez negatívnych dôsledkov z toho 
vyplývajúcich. Jeho účelom je oddelenie súkromného a pracovného života a zabezpečenie 
rešpektovania dôb odpočinku a dovolenky. 

Na národnej úrovni sa za priekopníka v právnom uznávaní tohto nového práva považuje 
Francúzsko. Zákonom č. 2016-1088 z 8. augusta 2016 bolo do článku L.2242-17 francúzskeho 
zákonníka práce15 zakotvené právo zamestnancov na odpojenie. Podľa predmetného ustanovenia 
musí zamestnávateľ viesť povinné každoročné rokovania so sociálnymi partnermi o práve na 
odpojenie zamestnancov a zavedení mechanizmov na reguláciu používania digitálnych nástrojov 
s cieľom zabezpečiť rešpektovanie času odpočinku a dovolenky, ako aj osobného a rodinného života 
zamestnancov. Ak nedôjde k dohode, zamestnávateľ po konzultácii so sociálnymi partnermi vypracuje 
chartu. Tento dokument definuje metódy uplatňovania práva na odpojenie a tiež poskytne spôsoby 
pre ich implementáciu a opatrenia na zvyšovanie povedomia o primeranom použití digitálnych 
nástrojov pre zamestnancov, dozorných a riadiacich pracovníkov. Zamestnávatelia, ktorí nezahrnú 
právo na odpojenie do rokovaní, sú vystavení trestnému stíhaniu za marenie výkonu odborových práv, 
potrestajú sa trestom odňatia slobody na jeden rok a pokutou 3 750 EUR.16  

V Taliansku sa právom na odpojenie zaoberá článok 19 zákona č. 81/2017, ktorý upresňuje, 
že písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom musí upravovať aj doby odpočinku 
zamestnanca a uviesť technické a organizačné opatrenia zaručujúce právo zamestnanca odpojiť sa 
od firemných zariadení. Právo na odpojenie je legislatívne zakotvené aj v španielskom a belgickom 
právnom poriadku. Táto problematika je horúcou témou aj na úrovni Európskej únie. Európsky 
parlament dňa 21.01.2021 vyzval Európsku komisiu na prijatie právnej normy, ktorá by 
zamestnancom umožnila bez následkov nezaoberať sa pracovnými úlohami, telefonátmi, e-mailmi, či 
inou pracovnou elektronickou komunikáciou vo voľnom čase vrátane sviatkov či dovoleniek.17 Komisia 
by mala predložiť návrh právneho predpisu, vďaka ktorému by sa osoby, ktoré vo svojom zamestnaní 
využívajú mobilné a digitálne zariadenia, mohli vo voľnom čase bez následkov odpojiť od pracovnej 
elektronickej komunikácie.  

Slovenský zákonodarca právo na odpojenie upravil v poslednej novele Zákonníka práce 
účinnej od marca 2021, v rámci právnej úpravy práce z domácnosti. Podľa § 52 ods. 10 Zákonníka 
práce: „Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu má právo počas jeho 
nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase 
nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania 
dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky 
slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako 
nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v čase podľa prvej 
vety.“  

Znenie ustanovenia, ktoré zvolil slovenský zákonodarca, však považujeme za príliš 
všeobecné. Na rozdiel od spomínaných právnych úprav členských štátov EÚ, slovenská právna 
úprava neobsahuje žiadny mechanizmus zabezpečenia dodržiavania predmetného práva. Doby 
odpočinku sú už v Zákonníku práce stanovené, otázne je však ich dodržiavanie zo strany 
zamestnávateľov. Dovoľujeme si preto vyjadriť obavy nad tým, či nová právna úprava skutočne 
zabráni zamestnávateľom vyžadovať od zamestnancov, aby boli dostupní aj po pracovnom čase. Ak 

 
14 Eurofound: Right to disconect, [online]. www.eurofound.europa.eu, [cit. 14.04.2021] Dostupné na 

internete: <https://www.-eurofound.europa.eu/sk/node/96633> 
15 Code du travail – Article L2242-17, [online]. www.legifrance.gouv.fr, [cit. 28.05.2021] Dostupné na 

internete: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785096/> 
16 Code du travail – Article L.2243-2, [online]. www.legifrance.gouv.fr, [cit. 28.05.2021] Dostupné na 

internete: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785096/> 
17 European Parliament resolution of 21 January 2021 with recommendations to the Commission on 

the right to disconnect (2019/2181(INL)) [online]. www.europarl.europa.eu, [cit. 28.05.2021] 
Dostupné na internete: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN-
.html> 
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zákonodarca nenaviazal povinnosť prijať opatrenia v súvislosti s právom na odpojenie na sociálny 
dialóg z dôvodu slabšieho postavenia sociálnych partnerov na Slovensku, mohol zamestnávateľov 
aspoň zaviazať k prijatiu interného predpisu zaručujúceho konkrétne mechanizmy pre uplatňovanie 
práva na odpojenie na pracovisku. Zamestnávateľ by tak bol povinný stanoviť resp. zvoliť si konkrétnu 
formu výkonu práva na odpojenie. Medzi tvrdšie opatrenia v tejto oblasti patrí napríklad vypnutie 
internetového pripojenia zamestnancov po určitom čase alebo blokovanie prichádzajúcich správ. 
Medzi mäkšie opatrenia patria upozornenia, ktoré zamestnancom pripomínajú, že nie je potrebné 
odpovedať na e-maily mimo pracovného času. Takéto prístupy sú často sprevádzané školením 
zdôrazňujúcim dôležitosť rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. 
 
3 SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCOV POČAS PANDÉMIE 

Pri analýze ochrany súkromia zamestnancov počas pandémie ochorenia COVID-19 je 
potrebné spomenúť aj otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov ako podoblasti ochrany 
súkromia. V rámci tohto obdobia sa vyskytli mnohé sporné otázky v tejto oblasti. Vzhľadom na 
obmedzený rozsah príspevku sa zameriame na meranie telesnej teploty zamestnancov a  kontrolu 
negatívneho výsledku testu zamestnancov pri vstupe na pracovisko.  

Na začiatku pandémie v marci 2020 Európsky výbor na ochranu osobných údajov (European 
Data Protection Board - EDPB) vo svojom stanovisku o spracovaní osobných údajov v súvislosti 
s ohniskom nákazy COVID-19 stanovil, že GDPR predpokladá výnimky zo zákazu spracúvania 
určitých osobitných kategórií osobných údajov ako sú napríklad údaje o zdraví za podmienky, že je 
to potrebné z dôvodu podstatného verejného záujmu v oblasti verejného zdravia18, na základe 
právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ak je potrebné chrániť 
životne dôležité záujmy dotknutej osoby19, pretože odôvodnenie 46 výslovne odkazuje na kontrolu 
epidémie20. 

 
3.1 Meranie telesnej teploty zamestnancov a GDPR  

V súvislosti s meraním telesnej teploty fyzických osôb v kontexte spracúvania osobných údajov 
bolo prijaté stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (European Data 
Protection Supervisor - EDPS) vo vzťahu ku kontrolám vykonávaných inštitúciami Európskej únie.21 
Toto stanovisko nie je záväzné pre členské štáty EÚ, plnilo však interpretačnú funkciu vo vzťahu 
k spracúvaniu osobných údajov všetkých fyzických osôb vrátane zamestnancov. 

Kľúčovou otázkou, na ktorú zamestnávatelia hľadali odpoveď bolo, či pri meraní teploty 
zamestnancov dochádza k spracúvaniu osobných údajov a či sú povinní si splniť povinnosti 
stanovené GDPR. EDPS v stanovisku rozlišuje medzi kontrolami telesnej teploty, na ktoré sa vzťahuje 
GDPR a kontrolami, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov. V zmysle výkladu EDPS bežné 
kontroly telesnej teploty, ktoré sú určené výlučne na meranie telesnej teploty, ovládajú sa manuálne 
a nenasleduje po nich registrácia, dokumentácia alebo iné spracovanie osobných údajov jednotlivcov, 
GDPR nepodliehajú. GDPR sa vzťahuje len na systémy merania teploty, ktoré sa ovládajú manuálne 
alebo automaticky a po ktorých nasleduje spracovanie osobných údajov jednotlivcov. 

V zmysle prijatého stanoviska je preto možné zamestnávateľom odporučiť, aby prioritne 
využívali spôsoby merania teploty, pri ktorom nedochádza k spracúvaniu osobných údajov 
zamestnancov. Pokiaľ zamestnávatelia nevytvárajú informačný systém predstavujúci usporiadaný 
súbor osobných údajov zamestnancov, vyhnú sa tým povinnostiam, ktoré sú povinní plniť v zmysle 
GDPR. 

 
3.2 Kontrola výsledku testu na ochorenie COVID-19 zamestnávateľom pri vstupe na 

pracovisko a GDPR  
V slovenských podmienkach bola v súvislosti s pandémiou sporná otázka spracúvania 

osobných údajov vyplývajúcich z certifikátov s výsledkom antigénových testov na ochorenie COVID-

 
18 Článok 9 ods. 2 písm. i) GDPR 
19 Článok 9 ods. 2 písm. c) GDPR 
20 Vyhlásenie EDPB o spracovaní osobných údajov v súvislosti s ohniskom nákazy COVID-19, prijaté 

19.marca 2020, s.1-2 
21 Body temperature checks by EU institutions: Careful assessment and data protection safeguards 

are necessary, issued by European Data Protection Supervisor, 1 September 2020 
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19. Povinnosť kontrolovať predmetné výsledky testov ustanovila vyhláška Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky („ÚVZ“)22, ktorá vychádzala z odporúčania v rámci uznesenia 
vlády č. 693.23 Zamestnávateľ bol na jej základe predmetnej vyhláške povinný požadovať od 
zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie 
príslušného dokladu o výsledku testu alebo potvrdenia o jednej zo stanovených výnimiek, je 
oprávnený doň nahliadnuť za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu do 
priestorov zamestnávateľa. 

Úrad na ochranu osobných údajov („Úrad“) sa však vo svojich stanoviskách vyjadril, že 
uvedené uznesenie ani vyhlášku ÚVZ nepovažuje za dostatočný právny základ na spracúvanie 
údajov týkajúcich sa zdravia.24 Svoje stanovisko však Úrad nijakým spôsobom neodôvodnil. Túto 
skutočnosť vnímame negatívne, pretože nie je možné rozobrať dôvody, ktoré Úrad k takémuto záveru 
viedli. Doposiaľ Úrad ani nezačal konanie o ochrane osobných údajov v tejto veci. 

Odlišné stanovisko k tejto problematike zaujala Právnická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave25, ktorá dospela k záveru, že: „Zamestnávatelia majú právo na to, aby im zamestnanec 

po celoplošnom testovaní preukázal, že má negatívny test na COVID-19, či už z celoplošného 

testovania alebo z iného schváleného testovania. Tento údaj môžu zamestnávatelia spracúvať na 

právnom základe zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v zmysle vydanej 

vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ÚVZ SR“) v 

kombinácii s právnym základom verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alternatívne 

na právnom základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zároveň môžu 

zamestnávatelia tento údaj spracúvať na základe výnimiek pre spracúvanie citlivých osobných údajov 

na základe článku 9 ods. 2 GDPR písm. b), g) a i). Spracúvanie predmetného údaju podmieňuje 

komplex povinností v zmysle GDPR, pričom poukazujeme hlavne na revíziu plnenia informačnej 

povinnosti, posúdenia vplyvu na ochranu údajov, bezpečnostných a organizačných opatrení a doby 

uchovávania.“ 

Zastávame názor, že spracúvanie osobných údajov zamestnávateľmi v tomto prípade bolo 
zákonné. Právnym základom bola ich zákonná povinnosť v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR 
vyplývajúca z vyhlášky č. 21/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Napriek tomu, 
že v slovenskom preklade GDRP sa používa výraz „zákonná povinnosť“, v anglickom originály znenia 
GDPR ide o „legal obligation“, a teda právnu povinnosť, ktorá môže byť ustanovená v predpise vyššej 
alebo nižšej právnej sily ako je zákon. 

Pre spracúvanie informácie o negatívnom výsledku testu zamestnanca na COVID-19 je 
nevyhnutné disponovať aj výnimkou pre spracúvanie citlivých osobných údajov podľa článku 9 ods. 2 

 
22 Vyhláška č. 21/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného 
testovania „Spoločná zodpovednosť“, čiastka 14/2020, vydaná 6.novembra 2020 

23 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie 
opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 
2020 

24 Predbežné stanovisko Úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu/ certifikátom 

z plošného testovania [online]. dataprotection.gov.sk, [cit. 15.5.2021] Dostupné na internete: 
<https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/predbezne-stanovisko-uradu-k-preukazovaniu-sa-
negativnym-vysledkom-testu-certifikatom-z>; Predbežné stanovisko radu k preukazovaniu sa 
negatívnym výsledkom testu/ certifikátom z plošného testovania – aktualizácia [online]. 
dataprotection.gov.sk [cit. 150.5.2021] Dostupné na internete: <https://dataprotection.gov.sk/uo-
ou/sk/content/predbezne-stanovisko-uradu-k-preukazovaniu-sa-negativnym-vysledkom-testu-certi-
fikatom-z-0> 

25 Právne stanovisko týkajúce sa spracúvania údajov o absolvovaní negatívneho testu na COVID-19 
zamestnanca zo strany zamestnávateľa Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo 
dňa 01.11.2020 
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GDPR. Certifikáty o výsledku testu na ochorenie COVID-19 je totiž nevyhnutné považovať za osobný 
údaj, ktorý napĺňa definíciu údajov týkajúcich sa zdravia spadajúci pod osobitnú kategóriu osobných 
údajov. WP 29 údaje týkajúce sa zdravia vykladá extenzívne a pod tento pojem zaraďuje už aj 
samotnú zmienku o tom, že niekto je chorý (práceneschopný) v kontexte pracovnoprávnych 
vzťahov.26 Výsledok testu na COVID-19 je preto nepochybne potrebné považovať za údaj týkajúci sa 
zdravia. GDPR poskytuje osobitným kategóriám osobných údajov vyššiu mieru právnej ochrany. Na 
citlivú povahu týchto údajov reaguje GDPR generálnym zákazom ich spracúvania, z ktorého však v 
článku 9 ods. 2 stanovuje taxatívny výpočet prípadov, kedy je spracúvanie prípustné. Jednou z 
takýchto výnimiek je plnenie povinností a výkon osobitných práv v oblasti pracovného práva, práva 
sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany . Výnimka zahŕňa situácie, v ktorých zamestnávatelia 
musia spracúvať citlivé údaje o zamestnancoch za účelom dodržiavania povinností v zmysle 
pracovnoprávnych predpisov, predpisov práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany. 

Dopĺňame, že rovnako ako v prípade merania teploty zamestnancov, pri nahliadaní do 
certifikátov o výsledku testu na COVID-19 bez ďalšej registrácie, dokumentácie alebo iného 
spracúvania osobných údajov zamestnancov, sa podľa nášho názoru GDPR neaplikuje. V prípade, 
ak by zamestnávateľ údaje uchovával, registroval alebo inak spracúval, GDPR a s tým súvisiaci 
komplex povinností zamestnávateľa by bolo potrebné aplikovať. 

 
4 ZÁVER 

Pandémia ochorenia COVID-19 nepochybne zasiahla do práva na súkromie zamestnancov. 
Počas výkonu práce z domácnosti pri plnení pracovných úloh a evidovaní pracovného času 
zamestnancov využívajú zamestnávatelia nové formy kontroly zamestnancov prostredníctvom 
informačných technológií. Mnohé z kontrol napĺňajú znaky monitorovania zamestnancov, v dôsledku 
čoho sú zamestnávatelia povinní splniť zákonné podmienky pre zavedenie monitorovacích procesov. 
V niektorých prípadoch monitorovania dochádzať aj k spracúvaniu osobných údajov zamestnancov, 
v dôsledku čoho sú zamestnávatelia povinní si plniť ďalšie povinnosti stanovené GDRP.  

Výkon práce z domácnosti zotrel rozdiel medzi časom odpočinku a pracovným časom 
zamestnanca, v dôsledku čoho dochádza k častému porušovaniu právnej úpravy pracovného času. 
Novú právnu úpravu „práva na odpojenie“ však považujeme za nedostatočnú. Navrhujeme, aby 
zákonodarca prijal konkrétne mechanizmy, ktoré zamestnancovi zaručia, aby vo svojom voľnom čase 
nepoužíval pracovné prostriedky bez negatívnych dôsledkov z toho vyplývajúcich. Inšpiráciu 
poskytujú právne úpravy iných členských štátov Európskej únie, ako je Francúzsko alebo Taliansko, 
ktoré uchopili problematiku práva na odpojenie konkrétnejšie.  

V závere príspevku sme sa venovali situáciám, pri ktorých bolo spracúvanie osobných údajov 
zamestnancov počas pandémie sporné. Dospeli sme k záveru, že meranie telesnej teploty 
zamestnancov vo veľkej väčšine prípadov nepodlieha právnej úprave ochrany osobných údajov 
a zamestnávatelia sú oprávnení ho vykonávať, pokiaľ nevytvárajú informačný systém s údajmi 
zamestnancov. Na základe našich záverov je spracúvanie osobných údajov zamestnávateľom 
spočívajúce v kontrolovaní výsledku testu zamestnancov na ochorenie COVID-19 v súlade s GDPR 
a právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je zákonná povinnosť zamestnávateľa 
vyplývajúca z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. 
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ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV POČAS PANDÉMIE 

Michal Bučko 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstrakt: Pôsobenie cudzincov v ekonomickom živote predstavuje v súčasnosti aktuálnu tému 
všetkých   hospodársky rozvinutých krajín. Avšak v čase pandémie koronavírusu sa posudzovanie 
podmienok obsadenia voľného miesta cudzincom sprísnilo a omnoho častejšie dochádza k 
nevydávaniu súhlasných stanovísk úradom práce najmä pri nízko kvalifikovaných pozíciách.  
 
 
Abstract: The work of foreigners in economic life is currently a topical issue for all economically 
developed countries. However, at the time of the coronavirus pandemic, the assessment of the 
conditions for filling a vacancy for foreigners has become stricter and much more often consent 
opinions are not issued by labor offices, especially in low-skilled positions.  
 
Kľúčové slová: cudzinec, zamestnanie, krízová situácia, prechodný pobyt 
 
Key words: foreigner, employment, crisis situation, temporary residence 

 

Občania členských štátov Európskej únie a ich rodinní príslušníci majú podľa zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich 
podľa zákona o službách zamestnanosti ako občania Slovenskej republiky vrátane toho, že môžu 
byť na území SR zamestnaní bez toho, aby sa vyžadovalo pracovné povolenie.  

Prvou z povinností občanom Európskej únie pri vstupe na Slovensko je nahlásenie svojho 
pobytu na území Slovenskej republiky. Cudzinec tak musí urobiť do 10 pracovných dní odo dňa 
vstupu na územie SR. Ak občan EÚ bude na Slovensku pracovať, jeho zamestnávateľ musí splniť 
viaceré povinnosti zakotvené v § 23b zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ je povinný 
písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušný podľa miesta výkonu 
práce zamestnanca o nástupe občana členského štátu EÚ do zamestnania v lehote do siedmich 
pracovných dní odo dňa nástupu a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania (tzv. 
informačná karta).Podmienky pre vznik nároku na verejné zdravotné poistenie cudzinca – občana 
členského štátu EÚ sú upravené v zákone č. 580/204 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
ako „zákon o zdravotnom poistení“).  

Podľa § 3 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení je verejne zdravotne poistená aj fyzická 
osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom 
členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo 
Švajčiarskej konfederácii, ak vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň 
na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území 
Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť s mesačným príjmom najmenej v sume minimálnej mzdy. 

Prihlásenie zamestnanca na zdravotné poistenie môže zamestnávateľ uskutočniť rovnakým 
spôsobom, ako keď prihlasuje slovenského zamestnanca, pričom aj lehota na prihlásenie je rovnaká 
– 8 dní. Prihlásenie zamestnanca – občana členského štátu EÚ do Sociálnej poisťovne sa uskutoční 
rovnakým spôsobom, ako pri zamestnancovi – občanovi Slovenskej republiky. Občan Únie, ktorý je 
držiteľom platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu, je oprávnený bez akýchkoľvek 
ďalších podmienok alebo formalít zdržiavať sa na území Slovenskej republiky tri mesiace odo dňa 
vstupu na územie Slovenskej republiky. Aj dlhšie ako tri mesiace sa občan EÚ môže na území SR 
zdržiavať, ak na Slovensku je zamestnaný alebo je predpoklad, že sa zamestná, podniká ako SZČO 
- samostatne zárobkovo činná osoba, študuje (na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR), má 
dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém 
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sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie v SR, je rodinným príslušníkom občana 
Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, a ktorý spĺňa predchádzajúce podmienky. Ak teda 
chce občan EÚ zotrvať na Slovensku aj po 3 mesiacoch od vstupu, v takomto prípade je potrebné 
požiadať o registráciu svojho pobytu občana EÚ na Slovensku.  
 
Zákonom č. 73/2020 Z. z. zo dňa 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 
pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa 
novelizoval aj zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a rieši platnosť pobytov, ktoré by uplynuli 
počas krízovej situácie. V zmysle § 131i ods. 1 zákona o pobyte cudzincov: „(1) Platnosť 
prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by skončila do jedného 
mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania 
krízovej situácie môže v období uvedenom v § 131i ods. 1 zákona o pobyte cudzincov pracovať bez 
potreby vydania nového potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta resp. udelenia 
nového povolenia na zamestnanie, len u zamestnávateľa, u ktorého pracoval v čase udeleného 
prechodného pobytu a v pracovnej zmluve budú uzatvorené minimálne rovnaké podmienky ako 
doteraz (t.j. nedochádza k zmene miesta výkonu práce, profesie ani zamestnávateľa), zamestnávateľ 
doložil úradu práce platnú pracovnú zmluvu.“ 
 
          Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný podľa § 21b zákona o službách zamestnanosti 
ktorému v čase krízovej situácie uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania alebo podal žiadosť 
o obnovenie prechodného pobytu a v čase krízovej situácie ešte nebol obnovený prechodný pobyt, 
alebo podľa § 22 zákona o službách zamestnanosti, ktorému v čase krízovej situácie uplynie 
prechodný pobyt na účel zamestnania, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo prechodný 
pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom 
v ČŠ, alebo podal žiadosť o obnovenie uvedených pobytov a v čase krízovej situácie ešte nebol 
obnovený prechodný pobyt. 
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zamestnaní 
takýchto štátnych príslušníkoch tretích krajín do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do 
zamestnania predložením kópie platnej pracovnej zmluvy. V prípade zmeny miesta výkonu práce do 
iného okresu, zmeny zamestnávateľa alebo pracovnej pozície musia tieto zmeny prejsť povoľovacím 
procesom príslušného úradu práce tak ako to prebiehalo doposiaľ. 
 

V zmysle §72ao zákona č. 5/2004( ktorý sa novelizoval zákonom č. 127/2020 Z. z.), platnosť 
potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá 
vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 
a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do jedného 
mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa 
odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 
s ochorením COVID-19. Platnosť dotknutých potvrdení/povolení ukončením núdzového stavu ešte 
neskončí nakoľko naďalej trvá mimoriadna situácia. Platnosť sa skončí uplynutím 2 mesiacov odo 
dňa odvolania mimoriadnej situácie. 
 
          Ak cudzinec legálne vstúpil na Slovensko na základe víz alebo v rámci bezvízového styku 
a nemá udelený pobyt je oprávnený sa na Slovensku zdržiavať až do uplynutia jedného mesiaca od 
odvolania krízovej situácie. Ak by platnosť prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu mala 
uplynúť počas krízovej situácie alebo do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, pobyt 
cudzinca nezanikne. Jeho platnosť bude predĺžená až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania 
krízovej situácie. Ak cudzinec má udelený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na päť rokov a počas 
krízovej situácie sa zdržiava v zahraničí, môže žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo 
o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podať na zastupiteľskom úrade SR (veľvyslanectve, 
generálnom konzuláte). Ak počas krízovej situácie nemôže podať žiadosť o udelenie alebo 
obnovenie pobytu, cudzinecká polícia bude môcť k žiadosti prijať aj doklady staršie ako 90 dní, ak 
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tieto doklady neboli staršie ako 90 dní v čase krízovej situácie a zároveň  do podania žiadosti 
nevycestoval z územia Slovenska.  
          Ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel podnikania a budúci rok bude žiadať o jeho 
obnovenie, nebude musieť splniť zákonnú podmienku minimálneho príjmu/zisku za tento rok, ak k 
žiadosti priložíte čestné vyhlásenie o tom, že podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej 
situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Po uplynutí lehôt, kedy cudzinecká polícia 
môže začať rušiť prechodný pobyt cudzinca, sa predlžujú o obdobie trvania krízovej situácie - 60 dní 
od zániku zamestnania, ak má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,30 dní od úspešného 
vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo 
absolventskej skúšky, ak má prechodný pobyt na účel štúdia,30 dní od riadneho skončenia štúdia na 
vysokej škole, ak má prechodný pobyt na účel štúdia alebo osobitnej činnosti (činnosť vyplývajúca z 
programov vlády SR alebo z programov EÚ).Do odvolania krízovej situácie neplynú lehoty na 
odovzdanie dokladu o zdravotnom poistení (štandardná lehota: 30 dní od prevzatia dokladu 
o prechodnom pobyte), odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že osoba netrpí chorobou 
ohrozujúcou verejné zdravie (štandardná lehota: 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte 
alebo trvalom pobyte na päť rokov, resp. 30 dní od podania žiadosti o vydanie modrej karty na 
cudzineckej polícii alebo od podania žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas 
dieťaťa osoby s trvalým pobytom na neobmedzený čas)hlásenie zmeny mena, priezviska, osobného 
stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade, výmeny cestovného dokladu a zmenu 
miesta pobytu (štandardná lehota: 5 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala)ohlásenie straty, 
krádeže alebo poškodenia cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa zákona o pobyte 
cudzincov (napr. dokladu o pobyte) (štandardná lehota: 5 pracovných dní odo dňa, keď sa o strate, 
krádeži alebo poškodení osoba dozvedela)oznámenie zániku účelu pobytu (štandardná lehota: 3 
pracovné dni)vycestovanie (štandardná lehota: posledný deň oprávneného pobytu alebo 30 dní od 
vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bola žiadosť o udelenie/obnovenie pobytu zamietnutá alebo 
pobyt zrušený)podanie žiadosti o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom 
nezodpovedajú skutočnosti alebo ak došlo k strate, krádeži, poškodeniu alebo zneužitiu dokladu 
(štandardná lehota: 5 pracovných dní)oznámenie zmeny údajov v doklade „Dodatočné údaje 
o zamestnaní“ (štandardná lehota: 5 pracovných dní)odovzdanie pracovnej zmluvy, ak žiadateľ 
o vydanie modrej karty priložil k žiadosti o jej vydanie písomný prísľub zamestnávateľa (štandardná 
lehota: 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte) 
oznámenie začiatku a skončenia nezamestnanosti držiteľa modrej karty (štandardná lehota: 5 
pracovných dní)hlásenie zmeny zamestnávateľa držiteľa modrej karty (štandardná lehota: najneskôr 
5 pracovných dní pred nástupom). Obdobie trvania krízovej situácie sa nezapočítava do 180-dňovej 
lehoty, ktorú má cudzinec štandardne k dispozícii na vstup na územie Slovenska po udelení 
prechodného alebo trvalého pobytu. Ministerstvo vnútra môže odpustiť aj zmeškanie inej lehoty, ak 
lehota uplynula počas trvania krízovej situácie. 
 
          Do odvolania krízovej situácie nie je cudzinec povinný vycestovať do siedmich dní po 
odpadnutí dôvodov zotrvania na Slovensku, ak dôvodom zotrvania bolo poskytovania ústavnej 
starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou alebo trvanie karanténneho 
opatrenia, zabezpečiť vycestovanie dieťaťa narodeného na Slovensku alebo na území členského 
štátu EÚ do 90 dní od narodenia, ak rodič nepodal žiadosť o udelenie pobytu pre dieťa vycestovať 
v lehote na vycestovanie určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení. Zamestnanec, ktorý 
chce zamestnať cudzinca na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 
je povinný najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na 
účel zamestnania písomne oznámiť voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 
 
Miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ( ďalej len ako „ÚPSVaR“), kde bude cudzinec 
vykonávať prácu, vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do piatich dní 
na základe žiadosti Oddelenia cudzineckej polície PZ (ďalej ako „OCP“). Potvrdenie obsahuje súhlas 
alebo nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom. Súhlasné potvrdenie o 
možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ÚPSVaR vydá, ak voľné pracovné miesto nie je 
možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pričom 
ÚPSVaR prihliada na situáciu na trhu práce.  Zamestnávateľ oznámi ÚPSVaR voľné pracovné 
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miesto, po uplynutí minimálne 20 pracovných dní od zverejnenia voľného pracovného miesta môže 
cudzinec podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na OCP na účel zamestnania. Po podaní 
žiadosti OCP požiada ÚPSVaR o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného 
miesta. Súhlasné potvrdenie je podmienkou udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania.  
 
          Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta je 
zamestnávateľ, ktorý chce prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz 
nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti.  ÚPSVaR vydá tento 
súhlas bez toho, aby prihliadol na situáciu na trhu práce ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako 
pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník 
vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti, alebo, 
ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c), t.j. štátneho príslušníka tretej 
krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú 
prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu 
podnikania, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva 
funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, 
zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo 
manažment. 

Ďalšou výnimkou, keď ÚPSVaR vydá súhlas bez ďalšieho skúmania situácie na trhu práce 
je prípad, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily štátnym príslušníkom tretej 
krajiny v okrese podľa § 12 ods. ai). Ďalšou podmienkou, že zamestnávateľ, ktorý chce prijať do 
zamestnania takéhoto zamestnanca – cudzinca zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov 
tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa 
započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice 
ustanoveného týždenného pracovného času.  

Podmienky v prípade sezónneho zamestnania a vnútropodnikového presunu sú upravené 
v § 21b ods. 4 zákona o službách zamestnanosti. Zákon o službách zamestnanosti upravuje aj 
podmienky zrušenia vydaného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. 
V zákonom stanovených prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného 
pracovného miesta, ale povolenie na zamestnanie. ÚPSVaR môže udeliť povolenie na zamestnanie 
na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny alebo zamestnávateľa, ak voľné 
pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie. Podmienkou je, že zamestnávateľ nesmel porušiť zákaz nelegálneho 
zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie. 
V nasledujúcich prípadoch je potrebné oznámiť voľné pracovné miesto najmenej desať 
pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie (§ 22 ods. 2), ak 
cudzinec bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov, bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike 
alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky, 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, ak osobitný predpis neustanovuje 
inak, v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky. Sezónne 
zamestnanie na účely tohto zákona 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. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní ustanoví všeobecne záväzný 
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.  

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na predpísanom tlačive spolu 
s prílohami podľa § 22 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti a to pracovná zmluva alebo písomný 
prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy, 
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo doklad o 
požadovanom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej 
kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu 
prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho 
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overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo doklad o požadovanom vzdelaní 
vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku, ak ide o regulované 
povolanie, ak žiadosť podáva zamestnávateľ aj písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so 
žiadosťou spolu s overením pravosti podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, 
alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, doklad o pobyte na účel 
zlúčenia rodiny, kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v 
členskom štáte Európskej únie. Prílohou žiadosti je aj doklad o ubytovaní, ako aj doklad preukazujúci 
zdravotné poistenie. Lehota na vydanie povolenia na zamestnanie je 20 pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia na účel sezónneho zamestnania, 
ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému v období piatich rokov pred podaním tejto žiadosti 
bolo udelené povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo bol udelený 
prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania. V tomto prípade teda cudzinec alebo jeho 
zamestnávateľ najprv podá žiadosť o vydanie povolenia na zamestnanie a po jeho udelení podá 
žiadosť o vydanie prechodného pobytu na účel zamestnania na príslušnom OCP.  

Povolenie na zamestnanie môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej 
krajiny predĺžiť najviac na dva roky, a to i opakovane. Povolenie na zamestnanie na účel sezónneho 
zamestnania môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny jedenkrát predĺžiť, ak bolo 
povolenie na zamestnanie udelené na menej ako 90 dní, pričom celková doba povolenia na 
zamestnanie nesmie presiahnuť 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to sa vzťahuje aj 
na zamestnanie u iného zamestnávateľa.  

V tomto prípade teda cudzinec alebo jeho zamestnávateľ najprv podá žiadosť o vydanie 
povolenia na zamestnanie na príslušnom úrade práce a po jeho udelení podá žiadosť o vydanie 
prechodného pobytu na účel zamestnania na príslušnom OCP.  

Ak má cudzinec priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte po 
uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu v SR (napr. v Českej republike možno o takýto pobyt 
požiadať na pracovisku Ministerstva vnitra Českej republiky) – vtedy mu útvar policajného zboru udelí 
prechodný pobyt na čas potrebný na dosiahnutie účelu, najviac na 5 rokov. Udelený prechodný pobyt 
sa pre takéhoto cudzinca nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, 
ak splní povinnosť nahlásiť útvaru Policajného zboru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. 
Postup zamestnávateľa aj cudzinca je podobný ako v prípade potvrdenie o možnosti obsadenia 
voľného pracovného miesta, avšak lehoty sa skracujú na 15 dní a nehradí sa za žiadosť správny 
poplatok. Ak cudzinec spĺňa vyššie uvedené podmienky, môže žiadať o vydanie povolenia na 
zamestnanie (vo forme formulára). Žiadosť o povolenie musí obsahovať nasledovné: platný cestovný 
doklad, pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania, 
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní/ doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ak ide 
o regulované povolanie, kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým 
pobytom v členskom štáte Európskej únie.  
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SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU POČAS PANDÉMIE 

Ida Budayová Kuklišová 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 
 

Abstract: One of the social rights directly connected to employment regulation is a right to protection 
against unfair employment termination. This right is reflected in the regulation of employment 
termination in the Labour Code. The pandemic affects also this area. New conditions have led to new 
challenges - legal practice had to solve complications, for example, related to delivery. This article 
shows some of the practical issues in the process of employment termination during pandemic. In 
addition, it represents a call for modernisation of certain employment law regulations (such as 
electronic form of documents and their delivery) whilst fully safeguarding employee protection and 
their social rights. 
 
Abstrakt: Medzi sociálne práva priamo dotýkajúce sa pracovnoprávnej úpravy patrí aj právo na 
ochranu pred svojvoľným prepustením zo zamestnania. Toto právo sa pretavuje do právnej úpravy 
skončenia pracovného pomeru v Zákonníku práce. Pandémia ovplyvnila aj túto oblasť. Nové 
podmienky priniesli nové výzvy - právna prax musela riešiť napríklad komplikácie s doručovaním. 
Tento príspevok poukazuje na niektoré z praktických problémov v procese skončenia pracovného 
pomeru počas pandémie. Zároveň predstavuje výzvu na otvorenie diskusie o modernizácii niektorých 
inštitútov pracovného práva (menovite elektronickej formy písomností a ich doručovania) a to pri 
plnom zachovaní ochrany zamestnancov a ich sociálnych práv. 
 
Key words: Pandemic, employment termination, delivery, electronic form, electronic delivery, 
modernisation of employment law 
 
Kľúčové slová: Pandémia, skončenie pracovného pomeru, doručovanie, elektronická forma, 
elektronické doručovanie, modernizácia pracovného práva 
 
 
1 ÚVOD 

Sociálne práva zamestnanca sú garantované primárne Ústavou Slovenskej republiky 
(„Ústava“). Právo zamestnanca na ochranu pred svojvoľným prepustením vyplýva z článku 36 ods. 1 
písm. b) Ústavy. Toto právo garantuje štát skrz pravidlá obsiahnuté v zákone č. 311/2001 Z.z. 
Zákonníka práce („Zákonník práce“). Rozsah ochrany je potrebné interpretovať aj v súlade s 
Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce („MOP“) č. 158 o skončení zamestnania z podnetu 
zamestnávateľa z 22.6.1982 (Dohovor MOP 158).1  

Ochrana pred svojvoľným prepustením nie je absolútnou ochranou zamestnanca pred 
skončením pracovného pomeru. Ústavný súd Slovenskej republiky („ÚS SR“) konštatoval, že 
„ochrana proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania [...] neznamená nemennosť takéhoto 
zamestnaneckého alebo obdobného právneho pomeru a ani zákaz skončiť takýto pomer v súlade s 
ústavnými a zákonnými limitmi na takýto postup zamestnávateľa“.2   

Proti právu zamestnanca na ochranu pred svojvoľným skončením pracovného pomeru stojí 
právo zamestnávateľa na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a jeho právo 
určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva. Pravidlá skončenia pracovného pomeru 
obsiahnuté v Zákonníku práce predstavujú zákonné mantinely, ktoré vymedzujú hranicu pre prípady 
stretu týchto dvoch práv/záujmov. 

 
1  Publikovaný v zbierke zákonov na základe oznámenia Ministerstva zahraničných veci 
Slovenskej republiky pod č. 172/2010 Z. z. v znení účinnom od 30. 4. 2010 
2  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 150/03 z 27. augusta 2003 
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Pandémia vírusu COVID-19 priniesla zvýšené napätie aj do pracovnoprávnych vzťahov. 
Hospodárske straty zamestnávateľov v dôsledku uzatvorenia ekonomiky a neistota ohľadom ďalšieho 
ekonomického vývoja vytvorila tlak aj na znižovanie stavov zamestnancov. Na druhej strane v 
pandemických časoch bolo (a aj stále je) potrebné zamestnancom poskytnúť sociálne garancie a 
ochranu. 

Následky pandémie spolu s protipandemickými opatreniami často viedli k znefunkčneniu 
zaužívaných postupov v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnávatelia a zamestnanci boli (a sú) 
nútení hľadať alternatívne, flexibilnejšie postupy a nové spôsoby usporiadania ich vzťahov. Pandémia 
pomohla poukázať na niektoré zastaralé či nefunkčné mechanizmy pracovnoprávnej úpravy. Ako 
problematická v čase pandémie sa ukázala napríklad aj úprava skončenia pracovného pomeru vo 
vzťahu k predpísanej písomnej forme ukončovacieho úkonu ako aj jeho doručovania.3 

V tomto príspevku by sme radi poukázali na niektoré praktické problémy, ktoré pandémia a 
protipandemické opatrenia znamenali v kontexte skončenia pracovného pomeru zamestnanca. Pre 
zjednodušenie sa v ďalšom texte obmedzíme na posudzovanie výpovede z pracovného pomeru zo 
strany zamestnávateľa. Zameriame sa najmä na otázku alternatívneho prístupu k písomnej forme 
výpovede a k doručeniu výpovede zamestnancovi. Na záver sa pozastavíme pri úvahe de lege 
ferenda a v tom kontexte zabezpečeniu sociálnych práv zamestnancov (vrátane práva na ochranu 
pred svojvoľným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa). 

 
 

2 PÍSOMNÁ FORMA A DORUČENIE AKO GARANCIA ZACHOVANIA PRÁV 
ZAMESTNANCA 
Dôvodnosť skončenia pracovného pomeru je jedným z princípov skončenia pracovného 

pomeru zamestnanca garantovaného Dohodou MOP 158. Je nepochybné, že právo musí zaručiť 
možnosť zamestnanca oboznámiť sa so skončením jeho pracovaného pomeru ako s dôvodmi k nemu 
vedúcimi. Obligatórna písomná forma výpovede zamestnávateľa resp. oznámenia o skončení 
pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ako aj predpísané pravidlá doručovania 
zamestnancovi do vlastných rúk, predstavujú jednu z garancií ochrany zamestnanca pred svojvoľným 
skončením pracovného pomeru. 

V doterajšej praxi pri výpovedi z pracovného pomeru zamestnávatelia jednak z praktických 
dôvodov, ako aj pre minimalizáciu rizík spojených s formálnymi chybami, volili doručenie písomného 
vyhotovenia originálu výpovede s vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby. Úkon bol zväčša 
doručovaný formou osobného doručovania fyzickej výpovede do vlastných rúk na pracovisku alebo 
poštovým podnikom. V exponovaných prípadoch sa osobné doručovanie vykonávalo za prítomnosti 
svedkov či notára, za účelom zabezpečenia dôkazu o odmietnutí prevzatia výpovede (t.j. dôkazu o 
fikcii doručenia). 

V čase pandémie však uvedené štandardné postupy museli byť v mnohých prípadoch 
prehodnotené. 

Zamestnanci vykonávali prácu z domu („home office“), prípadne nechodili do práce v dôsledku 
prekážok na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca (tzv. „pandemická PN“, ošetrovanie člena 
rodiny, atď.). Doručovanie na pracovisku tak neprichádzalo do úvahy.4 

Z pochopiteľných dôvodov bolo náročné zabezpečiť osobné doručovanie aj mimo pracoviska 
– zamestnanci, ktorí by mali výpoveď dotknutému zamestnancovi doručiť5, svedkovia či notári taktiež 
nesmeli vykonávať činnosti, „pracovali z domu“ alebo jednoducho nepracovali.  

 
3  Skutočnosť, že elektronická komunikácia a doručovanie je jednou z bezprostredných výziev 
pre modernizáciu v pracovnom práve, bola zrejmá aj pred pandémiu – k uvedenému viď napr. Žuľová, 
J.: Pracovnoprávna úprava doručovania a možnosti jej elektronizácie. In: Barancová, H.- Olšovská, 
A.: Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha: Leges, 2016, 400 s. 
4  Pre úplnosť by sme radi poukázali na judikát č. R 43/1984, podľa ktorého za zmarenie 
doručenia písomnosti ani jej odmietnutie jej prevzatia nemožno považovať skutočnosť, že sa 
zamestnanec na výzvu nedostavil na príslušný orgán zamestnávateľa, kde sa mu mala doručiť 
písomnosť zamestnávateľa. 
5  Otázkou ostáva, či zamestnávateľ mal vôbec legálnu možnosť nariadiť zamestnancovi 
osobne doručovať výpoveď. 
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Zamestnávateľom teda ostávala možnosť doručovať písomnosti ohľadom skončenia 
pracovného pomeru poštovým podnikom6. Doručovanie poštovým podnikom predstavuje veľmi 
zdĺhavý proces – aj bez pandemických opatrení medzi odoslaním výpovede a nástupom fikcie 
doručenia pre neprevzatie zásielky v odbernej lehote7 môže prejsť až 28 dní8. Naviac, pandemickými 
opatreniami bolo fakticky zrušené doručovanie v domácnostiach a zásielky boli uložené na pošte na 
prevzatie v lehote predĺženej o ďalších 14 dní (dokopy mohla byť zásielka uložená až 32 dní). 

Uvedené skutočnosti viedli k značnému predĺženiu skončenia pracovného pomeru. V 
prípadoch, v ktorých sa aplikujú prekluzívne lehoty ako napr. v prípadoch porušenia pracovnej 
disciplíny, tak dokonca došlo k faktickému znemožneniu uplatnenia práva zamestnávateľa skončiť so 
zamestnancom pracovný pomer. 

V uvedenej situácii prirodzene vystala otázka, či nie je možné pristúpiť k skončeniu pracovného 
pomeru aj iným, než štandardne používaným spôsobom. Existuje teda de lege lata legálna alternatíva 
písomného vyhotovenia (fyzického) originálu výpovede s vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby 
a následne aj legálna alternatíva jeho osobného doručovania a doručovania poštovým podnikom 
zamestnancovi? Ak pripustíme existenciu takejto alternatívy, je potrebné zhodnotiť, či sociálne práva 
zamestnanca (a to najmä ochrana zamestnanca pred svojvoľným prepúšťaním) bude v rámci tejto 
alternatívy garantovaná. 
 
3 PÍSOMNÁ FORMA VÝPOVEDE 

Podľa § 61 ods. 1, druhá veta, Zákonníka práce výpoveď zamestnávateľa musí byť písomná, 
inak je neplatná.  

Samotný Zákonník práce nehovorí, čo sa považuje za dodržanie písomnej formy. Preto je 
potrebné aplikovať ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka („Občiansky 
zákonník“).  

Podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka „písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný 
konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, 
ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v 
prípadoch, keď je to obvyklé.“ Podľa § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka „písomná forma je 
zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, 
ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. 
Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je 
podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.“ 

Je potrebné zodpovedať, či by elektronická forma výpovede spĺňať podmienky písomnosti 
predpokladané Občianskym zákonníkom, t.j. (i) podmienku zachytenia obsahu právneho úkonu; a (ii) 
podmienku určenia konajúcej osoby; a prípadne (iii) podmienku podpisu konajúcej osoby. 

 
3.1 Zachytenie obsahu právneho úkonu 

Otázka zachytenia obsahu právneho úkonu pri elektronických dokumentoch nevzbudzuje 
kontroverzné otázky. Napr. forma emailu ako forma umožňujúca zachytiť obsah právneho úkonu bola 
uznaná aj Najvyšším súdom Slovenskej Republiky („NS SR“) v rámci jeho rozhodovacej praxe.9 Z 
rozhodnutia NS SR v konaní vedenom pod spisovou značkou 4 Asan 3/2016 vyplýva, že za 
písomnosť sa (za splnenia určitých podmienok) môže považovať aj zaslanie e-mailu, SMS alebo faxu, 
pričom základnou podmienkou je, aby došlo k zachyteniu textu právneho úkonu na hmotnom 
podklade, z ktorého je možné identifikovať obsah právneho úkonu a osobu, ktorá tento právny úkon 
urobila. 

 
6  Hoci súčasná legislatíva umožňuje nadobudnúť oprávnenie poštového podniku aj iným 
subjektom, doporučené doručovanie do vlastných rúk je súčasťou univerzálnej služby, ktorú poskytuje 
výhradne Slovenská pošta. 
7  Je možné využiť službu skrátenia úložnej lehoty. Skrátenie úložnej lehoty podľa našich 
informácii nebolo zatiaľ predmetom rozhodovania súdov. Je teda otázne, ako by sa súdy k neprevzatiu 
zásielky v skrátenej lehote postavili. 
8  Dva pracovné dni (teda potenciálne až 4 kalendárne dni) na doručenie zásielky, následné 
uloženie zásielky na 18 dní a štyri pracovné dni (potenciálne až 6 kalendárnych dní) na vrátenie 
zásielky odosielateľovi. 
9  Viď napr. rozhodnutia NS SR v konaniach sp. zn. 2 Sži 3/2012 a 2 Sžo 505/2009 
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3.2 Určenie konajúcej osoby 

Ďalšou podmienkou priznania písomnej formy elektronickému dokumentu je umožnenie 
určenia osoby, ktorá právny úkon urobila.  

V praxi sa stále vyskytujú názory, podľa ktorých emailová/elektronická forma bez zaručeného 
elektronického podpisu nemôže predstavovať písomnú formu. Ako argument sa zvyčajne uvádza, že 
v prípade emailu nie je možné určiť osobu, ktorá email podpísala (napr. email mohla poslať osoba, 
ktorej nepatrí emailové konto pod cudzím menom). Odhliadnuc od toho, že ani vlastnoručný podpis 
nie je garanciou, že úkon podpísala daná osoba (niekto mohol sfalšovať jej podpis, či pripojiť 
nečitateľný podpis), uvedený názor je podľa nás rozhodovacou praxou súdov už prekonaný. 

Slovenské súdy sa niekoľkokrát vyjadrovali k tejto otázke a vytvorili úzus, podľa ktorého aj v 
rámci emailu alebo elektronického dokumentu bez zaručeného elektronického podpisu môže byť 
konajúca osoba dostatočne určená a podpísaná.  

Podľa týchto rozhodnutí, elektronickým podpisom nie je len zaručený elektronický podpis, ale 
aj také formy elektronického podpisu, ktoré právna úprava priamo nedefinuje, ako napr. jednoduché 
uvedenie mena a priezviska na záver e-mailovej komunikácie, alebo podpisový vzor, ktorý sa 
automaticky pripojí k odosielanej e-mailovej správe alebo akékoľvek iné znaky a označenia, ktoré 
zmluvné alebo iné strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať 
odosielateľa.10 

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení R II. ÚS 901/2016 uviedol vo vzťahu k 
písomnej forme podania (pričom vychádzal z § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka), že: „otázka 
zachovania písomnej formy podania urobeného elektronickými prostriedkami bez zaručeného 
elektronického podpisu je pertraktovaná vo viacerých rozhodnutiach viacerých senátov správneho 
kolégia najvyššieho súdu. Použitá forma umožnila zachytiť obsah jeho podania, ale aj určiť osobu 
odosielateľa, keďže je tam na viacerých miestach uvedené jeho meno a priezvisko. Tým bolo urobené 
zadosť zákonnej požiadavke na zachovanie písomnej formy jeho podania.“ 

 
3.3 Podpis konajúcej osoby 

Nie je úplne jednoznačné, či pre naplnenie požiadaviek na písomnú formu je potrebné, aby na 
úkone bola formálne uvedená aj nejaká forma podpisu konajúcej osoby (v zmysle § 40 ods. 3 
Občianskeho zákonníka). V zmysle vyššie citovanej rozhodovacej praxe je však podľa nášho názoru 
dostatočné uvedenie mena a priezviska konajúcej osoby. 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, že v emaile alebo elektronickom dokumente je dostatočne 
identifikovaná konajúca osoba a tá v ňom uvedie svoje meno a priezvisko ako formu elektronického 
podpisu, slovenské súdy považujú podmienku určenia konajúcej osoby podľa § 40 ods. 4 
Občianskeho zákonníka za splnenú. Pri absencií úpravy v Zákonníku práce odlišnej od úpravy podľa 
Občianskeho zákonníka, elektronická forma výpovede by mohla byť považovaná za písomnú a teda, 
v tomto kontexte, aj platnú.11 

 
4 DORUČOVANIE VÝPOVEDE 

Podmienkou platného skončenia pracovného pomeru je však aj platné doručenie výpovede 
zamestnancovi.  

Na rozdiel od písomnej formy, Zákonník práce obsahuje podrobné pravidlá doručovania 
aplikujúcich sa na doručenie výpovede zamestnancovi.  

Podľa § 38 ods. 1 a 2 Zákonníka práce „písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny 
a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich 
z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. [...] Písomnosti doručuje 
zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie 
je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. Písomnosti 

 
10  Definícia elektronického podpisu je v súčasnosti obsiahnutá v Nariadení 910/2014 z 23. júla 
2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 
trhu (eIDAS). Podľa článku 3 bod 10 elektronický podpis sú „údaje v elektronickej forme, ktoré sú 
pripojené alebo logicky pridružené k iným údajom v elektronickej forme a ktoré podpisovateľ používa 
na podpisovanie.“  
11  Obdobne viď napr. Žulová, str. 256-267 
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doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je 
mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".“ 

Z textácie uvedených pravidiel niektorí autori vyvodzujú, že Zákonník práce elektronické 
doručovanie vôbec nepripúšťa.12 Napriek tomu, že v zásade súhlasíme s tým, že bez explicitnej 
právnej úpravy by elektronické doručovanie zamestnancom nemalo byť vo vzťahu k skončeniu 
pracovného pomeru prípustné, dovolíme si nateraz s uvedeným názorom polemizovať. 

Na to, aby doručenie elektronického dokumentu mohlo byť považované za platné je potrebné, 
aby: (i) bolo doručené zamestnancovi do vlastných rúk (§ 38 ods. 1, prvá veta in fine Zákonníka 
práce), a aby (ii) ho zamestnávateľ doručil zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek 
bude zastihnutý (§ 38 ods. 1, tretia veta, Zákonníka práce ). 

Zákonník práce doručene „do vlastných rúk“ nijako bližšie nedefinuje. Z rozhodovacej praxe 
súdov sa dá vyvodiť, že táto podmienka je splnená, ak zamestnanec osobne písomnosť prevezme (a 
to bez ohľadu na spôsob doručovania)13 resp. ak písomnosť prevezme zamestnanec sám a nie tretia 
osoba. 

Ak teda zamestnávateľ zašle elektronický dokument do elektronickej schránky zamestnanca 
a zamestnanec si elektronický dokument osobne otvorí a prečíta, je ťažké hľadať argumenty, prečo 
by takýto elektronický dokument nemal byť považovaný za doručený do vlastných rúk. 

Akceptácia, že podmienka doručenia na pracovisko, v byte zamestnanca alebo kdekoľvek je 
zamestnanec zastihnutý, môže byť naplnená prevzatím elektronického dokumentu, jeho otvorením 
a prečítaním zamestnancom napr. u neho doma, by podľa nás nemala byť problematická.  

Naviac, podľa § 38 ods. 4 Zákonníka práce „povinnosť zamestnávateľa doručiť písomnosť sa 
splní, len čo zamestnanec [...] písomnosť prevezme [...]“. Z uvedeného súdy vyvodzujú napr. aj 
možnosť zhojiť niektoré nedostatky doručovania (napr. ak zásielka nebola určená „do vlastných rúk“ 
ale bola zamestnancom osobne prevzatá14). 

Na základe týchto úvah by sme si vedeli predstaviť priznať platné doručenie písomnosti 
zamestnancovi aj elektronickým spôsobom za predpokladu, že zamestnanec písomnosť naozaj 
osobne prevzal.  

Toto tvrdenie však nie je dostatočné na to, aby elektronické doručovanie v pracovnoprávnych 
vzťahoch mohlo byť aj prakticky použiteľné. Problematickou sa úprava elektronického doručenia 
stáva v momente, keď zamestnanec pri doručovaní nespolupracuje resp. sa doručovaniu vyhýba. Ak 
zamestnanec dobrovoľne nepotvrdí zamestnávateľovi prevzatie elektronického dokumentu, ako bude 
zamestnávateľ doručenie tohto dokumentu zamestnancovi preukazovať? Naviac, ak zamestnanec 
elektronický dokument nechá ležať v elektronickej schránke neotvorený alebo ho napríklad bez 
prevzatia zmaže, zamestnávateľ nebude mať inú možnosť ako pokladať túto písomnosť za 
nedoručenú. Pre elektronické doručovanie totiž neexistuje v Zákonníku práce fikcia doručenia. 
Spoliehať sa na zmarenie dourčenia asi neprichádza do úvahy, nakoľko neexistuje zákonná 
povinnosť/možnosť určiť elektronickú schránku, do ktorej sa má písomnosť doručovať. Okrem toho, 
neexistuje žiadna povinnosť túto schránku kontrolovať. 

Nepoužiteľnosť elektronickej komunikácie tak, podľa nášho názoru, netkvie ani tak v tom, že 
by ju pracovné právo nevyhnutne nepripúšťalo. Absencia konkrétnej úpravy preukázania doručenia 
a fikcií doručenia pre elektronickú komunikáciu však prakticky elektronickú komunikáciu vo vzťahu 
k skončeniu pracovného pomeru diskvalifikuje. 

 
5 ÚVAHA DE LEGE FERENDA 

Na záver je ešte potrebné zamyslenie nad koncepciou elektronickej komunikácie 
v pracovnoprávnych vzťahoch. Pandémia potvrdila, že aj pracovnoprávne vzťahy budú musieť 
reagovať na potrebu elektronickej komunikácie. Je zrejmé, že tzv. (doteraz) atypické formy 
zamestnávania (domácka práca, telepráca, a pod.) sa stanú významnejšími formami výkonu práce. 
S ďalším rozšírením týchto foriem sa potreba elektronickej komunikácie aj vo vzťahu k 
pracovnoprávnych úkonom stane akútnou. 

Do úvah nad pravidlami elektronickej komunikácie v pracovnom práve je nepochybne potrebné 
zahrnúť aj vyvažovanie praktickej potreby elektronickej komunikácie voči zamestnancovmu právu na 

 
12  Viď napr. Žulová, str. 257 
13  Viď napr. rozhodnutie NS SR v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Cdo 218/2007 
14  Viď napr. rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 3 CoPr/4/2013 
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spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, vrátane práva na ochranu pred svojvoľným 
skončením pracovného pomeru. 

Vzhľadom na nedostupnosť elektronických zariadení ale aj absenciu potrebných zručností 
vybraných skupín zamestnancov je zrejmé, že elektronická komunikácia musí byť koncipovaná ako 
možnosť, ktorú si má zamestnanec právo slobodne zvoliť ale aj odmietnuť. Pre ochranu zamestnanca 
budú musieť byť prijaté aj záruky, že nedôjde k zneužitiu uvedeného inštitútu zamestnávateľom (napr. 
doručovaním na zamestnávateľom zriadenú elektronickú schránku, s ktorou zamestnanec nevie 
dostatočne narábať resp. sa k nej kedykoľvek dostať). 

 
6 ZÁVER 

Úprava formy pracovnoprávnych písomností a ich doručovania v Zákonníku práce platí 
prakticky bez významných zmien už niekoľko desaťročí. Aj pandémia ukázala, že táto oblasť úpravy 
akútne vyžaduje novelizáciu. Možnosť elektronickej komunikácie predstavuje už v súčasnej dobe v 
mnohých prípadoch nevyhnutnosť. Nárast atypických foriem zamestnávania, vrátane domáckej 
práce, či telepráce alebo aj len rozšírenie možnosti využívať „home office“, ktorý sa v nadchádzajúcom 
období dá predpokladať, vytvorí ešte väčší tlak na zavedenie funkčnej elektronickej komunikácie v 
pracovnom práve. 

Pri formulovaní pravidiel elektronickej komunikácie je však potrebné brať na zreteľ aj to, že nie 
všetky skupiny zamestnancov majú jednoduchý prístup k elektronickým zariadeniam. Časť 
zamestnancov pravdepodobne nebude mať potrebné zručnosti pre zvládnutie elektronickej 
komunikácie. Výzvou bude prijatie takej úpravy elektronickej komunikácie, ktorá zohľadní potrebu 
ochrany zamestnanca pred svojvôľou zamestnávateľa a to aj v kontexte sociálnych práv 
zamestnanca. 
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PRACOVNÉ PODMIENKY V OBDOBÍ PANDÉMIE1 
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Abstract: Since the first case of SARS-CoV-2 (Covid-19) appeared in Slovakia on March 6, 2020, 
working conditions and the overall working climate have started to change. Employers were forced to 
adjust working conditions for employees, employees were forced to accept restrictions and accept 
changes. The paper further specifies and characterizes the changes that have affected working 
conditions. It is questionable whether these are temporary changes or whether, due to the pandemic 
situation in the world and in Slovakia, these changes represent a permanent transformation of working 
conditions. 
 
Abstrakt: Od objavenia sa prvého prípadu ochorenia SARS-CoV-2 (Covid-19) na Slovensku dňa 6. 
marca 2020 sa pracovné podmienky a celkovo pracovná klíma začali meniť. Zamestnávatelia boli 
nútení upraviť pracovné podmienky pre zamestnancov, zamestnanci boli nútení obmedzenia a zmeny 
akceptovať. Príspevok bližšie špecifikuje a charakterizuje zmeny, ktoré sa dotkli pracovných 
podmienok. Je otázne, či sa jedná o dočasné zmeny alebo či kvôli pandemickej situácii vo svete a na 
Slovensku uvedené zmeny predstavujú trvalé pretváranie pracovných podmienok. 
 
Key words: working conditions, Labor Code, pandemic situation, employee, employer 
 
Kľúčové slová: pracovné podmienky, Zákonník práce, pandemická situácia, zamestnanec, 
zamestnávateľ 
 
 
1 ÚVOD 

Pandemická situácia si vyžiadala zmenu a úpravu pracovných podmienok. Túto potrebu 
reflektoval aj Zákonník práce a to prostredníctvom jeho novelizácií. Zmeny sa dotýkali najmä možnosti 
úpravy mzdy zamestnanca, možnosti vykonávať prácu z domu, povinnosti zamestnanca podstúpiť 
testovanie na ochorenie za účelom vstupu na pracovisko a mnohé iné.  

Príspevok sa zameral najmä na vyššie uvedené zmeny, ktoré autorky charakterizujú 
a analyzujú. Niektoré z uvedených zmien sa pravdepodobne stanú trvalou súčasťou pracovných 
podmienok zamestnancov aj po pominutí núdzového stavu. 

 
2 ÚPRAVA MZDY ZAMESTNANCA 

Ustanovenie § 142 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len ako ,,Zákonník práce“) upravuje prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 
Snaží sa tak reagovať na možné situácie, ktoré predstavujú obmedzenie výkonu práce na strane 
zamestnanca z dôvodov existujúcich na strane zamestnávateľa. Zákon sa snaží nie len chrániť 
zamestnanca, ale tiež zabrániť prepúšťaniu najmä z organizačných dôvodov. V súlade s § 142 ods. 
4 Zákonníka práce ak existujú vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže 
zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí 
zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. 
Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, môže byť uzatvorená iba 
so zamestnancom alebo so zástupcami zamestnancov. 

 

 
1 Tento vedecký článok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20, pod názvom 
„Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho 
zabezpečenia“ a je súčasťou výskumnej úlohy. 
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Odo dňa 4. apríla 2020 vstúpila do platnosti novela č. 66/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa Zákonník 
práce, konkrétne do Zákonníka práce bolo, okrem iného, pridané ustanovenie § 250b. Novela 
potvrdila, že zatvorenie prevádzky v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu znamená prekážku v práci na strane zamestnávateľa, zmenili sa však 
podmienky pri krátení mzdy. V súlade s § 250b ods. 6 Zákonníka práce platí, že ak zamestnanec 
nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti 
zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie 
činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi 
náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. O 
danej náhrade mzdy respektíve znížení priemerného zárobku zamestnanca môže zamestnávateľ 
rozhodnúť autoritatívne. Ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce nie je touto novelou dotknuté, to 
znamená, že so súhlasom zamestnanca alebo zástupcov zamestnancov je stále možné znížiť 
priemerný zárobok zamestnanca až na hranicu 60%, ale v takom prípade je vyžadovaný súhlas oboch 
strán pracovnoprávneho vzťahu.2 
 
3 VÝKON PRÁCE Z DOMÁCNOSTI ZAMESTNANCA 

Zamestnávatelia využívali (a aj využívajú) najčastejšie možnosť dočasnej úpravy pracovných 
podmienok vykonávania práce zamestnanca formou výkonu práce z domu, tzv. home office. Jedná 
sa o preventívne opatrenie za účelom zníženia rizika kontaktu zamestnanca s možným zdrojom 
nákazy.  

 
Na tomto mieste je potrebné rozlíšiť medzi pojmom domáca práca, telepráca a práca 

vykonávaná z domu (home office). Ustanovenie § 52 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce stanovuje, 
že ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne 
v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, 
ide o domácku prácu a teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri 
ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. V zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka 
práce platí, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom 
rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce 
umožňuje. V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo 
minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca 
alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca. 

 
Na rozdiel od domáckej práce a telepráce dohodnutej pracovnou zmluvou, ktoré patria k 

neštandardným formám zamestnania s prvkami flexibility3, je home office skôr benefitom, ktorý 
zamestnávateľ ponúka svojim zamestnancom. Home office je príležitostná práca z domu, napríklad 
jeden – dva krát do týždňa v deň, na ktorom sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne. Zvyšné 
dni pracuje zamestnanec na pracovisku. Ide teda o štandardný pracovný pomer s benefitom práce z 
domu. V súčasnej situácii však mnoho zamestnávateľov poskytuje home office svojim zamestnancom 
na dlhšiu dobu, kvôli aktuálnej situácii a zabráneniu šíreniu choroby. Na rozdiel od home officu je 
domácka práca vykonávaná z domu stále. Ak zamestnávateľ zamestnancovi poskytne možnosť 
pracovať z domu v prípade mimoriadnej situácie, alebo príležitostne, nejde o domácku prácu. Na 
home office sa teda nevzťahuje ani §52 Zákonníka práce, ktorý hovorí o domáckej práci a telepráci. 

 
V prípade, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne na dočasnom vykonávaní práce 

z domu alebo na inom ako zvyčajnom mieste, resp. ak vzhľadom na druh práce nie je možné pristúpiť 
k takejto dočasnej úprave pracovných podmienok, a v čase mimoriadnej situácie zamestnávateľ 
umožní alebo nariadi zamestnancovi výkon práce na pracovisku, je povinný prijať všetky opatrenia na 

 
2 K tomu pozri bližšie: HAMUĽÁK, J., NEVICKÁ, D.: The Slovak v the Danish labor law approach to 

COVID 19 pandemic, In: International and Comparative Law Review. - Roč. 20, č. 2 (2020), s. 231-
238. - ISSN (print) 1213-8770 
3 TREĽOVÁ, S.: The requirement of flexibility and labour mobility as a result of Globalization. In: 
Globalization and its socio-economic consequences : part 5 [elektronický zdroj]. - Žilina : University of 
Žilina, 2016. - S. 2228-2235. 
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zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracovisku. Na tomto mieste by 
bolo potrebné vychádzať z ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný 
uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie 
práce a prostriedkov. K všeobecným zásadám prevencie patrí aj  vylúčenie nebezpečenstva a z neho 
vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je povinný 
posudzovať riziko a na základe tohto posúdenia oprávnený prijať a vykonať potrebné opatrenia na 
zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov, pričom sa môže riadiť opatreniami, ktoré 
prijala Vláda SR, resp. odporúčaniami príslušných orgánov. Jedným z takýchto opatrení je práve 
home office, ale tiež možnosť zamestnávateľa zrušiť pracovnú cestu/zahraničnú pracovnú cestu. 
Uvedenými opatreniami nie je povinný sa riadiť iba zamestnávateľ, ale daná povinnosť vyplýva aj pre 
zamestnanca a to v záujme ochrany vlastného zdravia. Zamestnávateľ má v niektorých prípadoch 
tiež povinnosť poskytnúť zamestnancovi potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky 
chrániace zamestnanca pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška a respirátory na 
ochranu dýchacích orgánov, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky na ochranu rúk a pod.). 
Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi uvedené potrebné a účinné osobné ochranné 
pracovné prostriedky len v tom prípade, že iným dostatočným spôsobom zamedzí ohrozeniu života a 
zdravia zamestnanca. 

 
V prípade práce z domu je dôležité si však uvedomiť aj nevyriešené otázky a situácie, ku ktorým 

môže prísť. Napríklad otázka zodpovednosti na ,,pracovisku“, otázka doručovania v prípade 
skončenia pracovného pomeru.. V Slovenskej republike zvolilo cestu vykonávania práce z domu veľa 
veľkých spoločností. Daná zmena pracovných podmienok sa im osvedčila natoľko, že viaceré veľké 
korporácie začali postupne predávať vybavenie kancelárií a je predpoklad, že zamestnanci budú 
vykonávať prácu z domu aj po prekonaní pandémie. Práca z domu ako „flexibilný model práce má 
svoje výhody a práca vykonávaná touto formou sa vyznačuje efektívnosťou“4 a zároveň dokonca 
„môže byť prínosom pre určité kategórie znevýhodnených zamestnancov“5. 

 

4 NARIADENIE ÚČASTI ZAMESTNANCA NA TESTOVANÍ NA OCHORENIE 
V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 bol zavedený 

zákaz vychádzania v období od 24. októbra 2020 do 01. novembra 2020. Na území Slovenskej 
republiky prebiehalo štátne testovanie na ochorenie COVID-19 a cesta do zamestnania bola povolená 
iba pre tých zamestnancov, ktorí sa preukážu negatívnym testom. Zamestnanci, ktorí by uvedeným 
negatívnym testom nedisponovali, mali uloženú povinnosť 10-dňového zákazu vychádzania a tým 
pádom nemožnosti vykonávať svoju prácu na pracovisku. Uvedená požiadavka však so sebou 
priniesla viaceré otázky a možné vzniknuté situácie.  

 
Keďže nariadenie vlády obsahovalo požiadavku na testovane iba na báze dobrovoľnosti, 

zamestnanci si mohli vybrať, či sa testovania zúčastnia alebo budú musieť akceptovať 10-dňový 
zákaz vychádzania. Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných 
ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa 
osobitného predpisu je zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, 
ak to dohodnutý druh práce umožňuje v súlade s § 250b) ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. Výkon 
práce z domu je nie len povinnosťou zamestnávateľa, ale zároveň aj právom zamestnanca za 
podmienky, že v tom zamestnávateľovi nebránia vážne prevádzkové dôvody a povaha práce to 
dovoľuje. V uvedenom prípade nie je potrebná osobitná dohoda medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom na výkon práce z domu. 

 
4 TREĽOVÁ, S.: Telepráca ako forma organizácie [elektronický dokument]. In: Societas et 
Iurisprudentia [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 92. 
5 TREĽOVÁ, S.: Information and communication technologies and their influence on an employee´s 
life. / Informačno-komunikačné technológie a ich vplyv na život zamestnanca. In: Seria Pravo. - Roč. 
44, č. 1 (2017), s. 142-145. 
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Samozrejme nie každý zamestnanec má možnosť pracovať z domu. Zamestnanci, ktorí sa 
rozhodli nezúčastniť sa na testovaní a zároveň nemajú možnosť pracovať z domu, mohli čerpať 
dovolenku. Zamestnávateľ uvedené čerpanie dovolenky samozrejme mohol aj nariadiť. Čerpanie 
dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred ak ide 
o dovolenku prislúchajúcu na príslušný kalendárny rok a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 
ods. 2 (tzn. prenesenú dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roka), najmenej dva dni vopred. 
Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca v súlade s § 250b ods. 4 Zákonníka 
práce.  

Poslednou alternatívou sú zamestnanci, ktorí sa nezúčastnili na testovaní no zároveň nemajú 
možnosť čerpať dovolenku. V takomto prípade skutočnosť, že zamestnanec nemôže prísť do práce 
predstavuje prekážku v práci na strane zamestnanca a to z dôvodu výkonu občianskej povinnosti 
v súlade s § 137 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce. V zmysle daného ustanovenia zákona je 
občianskou povinnosťou najmä činnosť pri opatreniach proti prenosným chorobám. Zamestnancovi 
na základe jeho ospravedlnenia neprítomnosti v práci neplatí náhrada mzdy.6 

 
Vyššie uvedený odsek pomenováva situácie, ktoré môžu vzniknúť, ak sa zamestnanec 

dobrovoľne rozhodne nezúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Otázke je ako postupovať v prípade 
ak zamestnávateľ nariadi zamestnancom absolvovanie testu na ochorenie COVID-19. Hoci 
zamestnávateľ nemá oprávnenie nariadiť zamestnancovi účasť na konkrétnom celoštátnom 
testovaní, zamestnávateľ je oprávnený nariadiť účasť na testovaní ako takom v súlade s § 6 ods. 1 
písm. a), § 6 ods. 7, § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších právnych predpisov. Dané ustanovenia nadväzujú na § 81 písm. 
a a § 148 ods. 1 Zákonníka práce a tiež na § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších právnych predpisov. Zamestnávateľ je teda 
oprávnený nariadiť pokynom zamestnancovi účasť na testovaní. Dôležité však je, že ak 
zamestnávateľ takúto účasť na testovaní zamestnancovi nariadi, zamestnanec musí mať možnosť 
absolvovať testovanie bez ohrozenia svojho života a zdravia. Zamestnávateľ pritom môže zabezpečiť 
priebeh testovania vo svojich vlastných priestoroch, v zdravotníckom zariadení, prostredníctvom 
verejne zabezpečovaného testovania alebo si zamestnanec zabezpečí testovanie sám na náklady 
zamestnávateľa. Na tomto mieste je dôležité uviesť, že v prípade testovania nariadeného 
zamestnávateľom, zamestnanec nemá povinnosť zúčastniť sa na celoštátnom bezplatnom testovaní, 
môžu sa rozhodnúť otestovať sa aj v súkromnom zariadení.7 Ak by sa zamestnanci, napríklad 
z kapacitných dôvodov, nemohli zúčastniť na celoplošnom testovaní a ani na testovaní v súkromnom 
laboratóriu a zamestnávateľ vydal pokyn na povinné testovanie, zamestnávateľ má povinnosť 
zabezpečiť testovanie zamestnancov sám na vlastné náklady a bezpečným spôsobom. 

Ak zamestnanec, aj napriek pokynu zamestnávateľa, povinné testovanie neabsolvuje, môže si 
čerpať dovolenku ako bolo už uvedené vyššie. Ak čerpanie dovolenky neprichádza do úvahy, 
zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o pracovné voľno s náhradou mzdy, bez náhrady mzdy 
alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec neskôr odpracuje v súlade s § 141 
ods. 3 Zákonníka práce. Jedná sa pritom o prekážky v práci, ktoré sú závislé od vôle zmluvných strán 
a teda zamestnanec na ne nemá právny nárok. Ak ani jedna z vyššie uvedených možností 
neprichádza pre zamestnanca do úvahy, zamestnávateľ môže neprítomnosť zamestnanca vyhodnotiť 
ako neospravedlnenú prekážku v práci v zmysle § 81 písm. b) a § 144a ods. 2 písm. f) Zákonníka 
práce. V tomto období (t.j. 10 dní) nemá zamestnanec nárok na mzdu a ani na náhradu mzdy v súlade 
s § 144a ods. 2 písm. f) a § 118 ods. 1 Zákonníka práce. Zamestnávateľ má možnosť vyhodnotiť danú 
absenciu ako závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny s príslušnými následkami 
pre zamestnanca.  

 
6 Za obdobie ,,neplateného voľna“ neodvádza zamestnávateľ za zamestnanca poistné na sociálne 
poistenie v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších právnych predpisov a ani poistné na zdravotné poistenie v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších právnych predpisov. 
7 Ak je zamestnancom nariadené testovanie na ochorenie COVID-19 a zamestnanci absolvujú test 
v súkromnom laboratóriu formou PCR testu, zamestnávateľovi vzniká povinnosť uhradiť náklady na 
takéto testy a to v zmysle § 6 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v znení neskorších právnych predpisov. 
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5 ZÁVER 

Pandemická situácia vo svete a na území Slovenskej republiky si vyžiadala viaceré legislatívne 
úpravy v pracovnoprávnej oblasti. Dané úpravy sa dotkli vzájomných práv a povinností zamestnancov 
a zamestnávateľov. 

Autorky sa v rámci príspevku zamerali na najviac vypuklé problémy, ktoré vznikali/mohli v praxi 
vznikať. Jednalo sa pritom najmä o úpravu mzdy zamestnancov, ktorí nemohli vykonávať svoju prácu 
kvôli zatvorenej prevádzke zamestnávateľa. Mzda takýchto zamestnancov mohla byť zo zákona 
znížená na 80% a po dohode zmluvných strán až na 60%. Ďalším z opatrení bol prechod 
zamestnancov na výkon práce z domáceho prostredia. Samozrejme daný prechod sa týka iba 
zamestnancov, ktorých prácu je možné vykonávať z domu. Autorky zdôrazňujú najmä povinnosť 
rozlišovať medzi domácou prácou/teleprácou a výkonom práce z domu. Autorky majú za to, že práve 
uvedená úprava predstavuje jedno z opatrení, ktoré bude prakticky využívané aj po skončení 
núdzového stavu, mimoriadnej situácii.. V neposlednom rade sa autorky zamerali na právnu úpravu 
v súvislosti s celoplošným testovaním. Účasť zamestnancov na danom testovaní bola dobrovoľná, ale 
ak sa zamestnanec rozhodol testovania nezúčastniť, musel dodržať 10 dňový zákaz vychádzania. 
Autorky riešili možné scenáre, ktoré v praxi nastali a možnosť ich riešenia. Tiež treba brať do úvahy 
skutočnosť, že zamestnanec mohol účasť na testovaní nariadiť, pričom v danom prípade sa jednalo 
o pokyn zamestnávateľa, ktorého nedodržanie so sebou nieslo viaceré možné pracovnoprávne 
následky. 

Hoci je možné konštatovať, že ochorenie COVID-19 si zákonite vyžiadalo úpravu 
pracovnoprávnych podmienok zamestnancov a tiež zamestnávateľov, máme za to, že viaceré 
z opatrení si nájdu svoje miesto na pracovnom trhu aj po pominutí pandemickej situácie. Jedným 
z opatrení je napríklad výkon práce z domu (home office). Viacerý zamestnávatelia v praxi pristúpili 
k využívaniu danej možnosti najmä z ekonomických dôvodov. Je pritom otázne, či permanentná práca 
z domu je práve tým správnym riešením prihliadajúc na psychickú hygienu zamestnancov. Definitívne 
odpovede nám však ukáže až dlhšia prax. 
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VÝKON PRÁCE V DIGITÁLNOM PROSTREDÍ V ČASE PANDÉMIE 
KORONAVÍRUSU 

Martin Adamička1, Jozef Greguš2 

Okresný súd Trnava 
 
Abstract: 
 

Authors in the presented article deal with the issue of performance of work in the digital 
environment during a coronavirus pandemic. In the introduction to the article, the authors point out 
selected problems related to the performance of work during the ongoing pandemic. Subsequently, 
the authors focus on selected ways of circumventing anti-pandemic measures related to the 
performance of work. In the final part of the article, the author formulates de lege ferenda proposals, 
which in terms of their content can be considered as inspirational 
 
Keywords: 
 

Coronavirus, new forms of employment, digital work,  
   
Abstrakt:  
  

Autori sa v predkladanom vedeckom článku zaoberajú výkonom práce v digitálnom prostredí 
v čase pandémie koronavírusu. V úvode článku autori poukazujú na vybrané problémy súvisiace 
s výkonom práce v čase prebiehajúcej pandémie. Následne sa autori zameriavajú na vybrané 
spôsoby obchádzania protipandemických opatrení súvisiacich s výkonom práce. V záverečnej časti 
článku autori formulujú návrhy de lege ferenda, ktoré z hľadiska ich obsahu možno považovať za 
inšpiratívne.  
 
Kľúčové slová:   
 

Koronavírus, nové formy zamestnávania, digitálna práca,  
 
1. Úvod do problematiky   
 

V súčasnej dobe môžeme byť svedkami zvýšeného tlaku na súčasnú pracovnoprávnu 
legislatívu. Medzi dôvody zvýšeného tlaku na súčasnú legislatívnu úpravu pracovného práva môžeme 
zaradiť masívnu digitalizáciu a automatizáciu výrobných a pracovných postupov, dynamický rozvoj 
zdieľanej ekonomiky optikou nových foriem zamestnávania alebo výskyt nových a sofistikovaných 
foriem monitorovania zamestnancov v kontexte neoprávneného zásahu do ich súkromia.3 Tieto 
skutočnosti majú priamy vplyv na celú škálu pracovnoprávnych vzťahov, v dôsledku čoho sa vybrané 
ustanovenia zákona č. 311/2003 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: 
„Zákonník práce“) javia ako neflexibilné a aplikačnou praxou prekonané, pretože nedokážu účinne 
subsumovať do svojho obsahu aktuálne nové trendy v oblasti pracovného práva. 

Aktuálne však aplikačná prax čelí okrem vyššie uvedeným skutočnostiam aj zvýšenému tlaku 
v dôsledku stále prebiehajúcej pandémie koronavírusu. Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov 
z čias pred začiatkom pandémie koronavírusu nedokázala účinne a flexibilne reagovať na aktuálne 
potreby zamestnávateľov a zamestnancov, čím dochádzalo k stavu právnej neistoty medzi 
zamestnávateľmi a zamestnancami, resp. medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov. Stav 
právnej neistoty bol spôsobený aplikačnými problémami pri realizácii niektorých pracovnoprávnych 

 
1  JUDr. Martin Adamička, PhD., e-mail: adamickam@gmail.com  
2  JUDr. Jozef Greguš, PhD. LL.M., e-mail: jozefingregus@gmail.com 
3  BARANCOVÁ, H.: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (možnosti 

a riziká). Praha: Leges, 2016, str. 11 a nasl., ISBN: 978-80-7502-176-2.  
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inštitútov. Na uvedenú situáciu veľmi rýchlo zareagoval zákonodarca prijatím väčšieho množstva 
novelizácii zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: 
„Zákonník práce“), pričom prvú väčšiu tzv. koronavírusovú novelu Zákonníka práce možno označiť 
práve novelu prostredníctvom zákona 66/2020 Z.z. s účinnosťou od 04.04.2020, ktorá podstatným 
spôsobom modifikovala uplatnenie niektorých pracovnoprávnych inštitútov počas mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, resp. dvoch mesiacov po ich odvolaní (ďalej len: 
„mimoriadna situácia“).  

V nasledujúcich častiach nášho článku preto poukážeme na vybrané aplikačné problémy 
súvisiace s výkonom práce na pracovisku zamestnávateľa v čase pandémie koronavírusu 
v komparácii s výkonom práce v digitálnom prostredí v rámci nových foriem zamestnávania.  
 
1.1 Pracovný pomer na kratší pracovný čas 
 

Pracovný pomer na kratší pracovný čas je upravený v § 49 Zákonníka práce, jeho podstatou 
je, že zamestnanec je povinný odpracovať vopred dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, 
ktorý je menší ako ustanovený týždenný pracovný čas. V § 85 ods. 5 a nasl. Zákonníka práce je 
upravený ustanovený týždenný pracovný čas v závislosti od toho, o akého zamestnanca ide a aký 
druh práce vykonáva. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ustanovený týždenný pracovný čas je 
v zmysle § 85 ods. 5 Zákonníka práce 40 hodín týždenne. 

V dôsledku šírenia koronavírusu niektorí zamestnávatelia pristúpili ku skráteniu pracovného 
času svojich zamestnancov a obmedzili ich výkon práce len na určité hodiny v rámci dňa. Právnym 
základom pri takejto situácii je § 49 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže so 
zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší a zmenu 
kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas. Súčasne platí, že 
zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému 
kratšiemu pracovnému času. Na prvý pohľad sa v aktuálnej situácii javia predmetné ustanovenia 
Zákonníka práce za bezproblémové, avšak pri ich bližšom skúmaní narazíme na prvé aplikačné 
problémy. 

Aplikačným problémom pri súčasnej mimoriadnej situácii je, že akákoľvek zmena v rozsahu 
ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca je zmenou v obsahu pracovnej zmluvy, 
s ktorou musí v zmysle § 49 ods. 2 Zákonníka práce zamestnanec súhlasiť. Takúto zmenu 
ustanoveného týždenného pracovného času nemôže zamestnávateľ jednostranne nariadiť. Podľa § 
54 Zákonníka práce dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa 
zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej 
zmluvy vyhotoviť písomne, avšak optikou § 17 ods. 2 Zákonníka práce absencia písomnej formy 
dohody nespôsobuje jej neplatnosť, avšak zamestnávateľ sa vystavuje riziku udelenia sankcie za 
porušenie predmetného ustanovenia Zákonníka práce zo strany inšpektorátu práce. 

Dôvodom, prečo zamestnanec nemusí s takouto zmenou ustanoveného týždenného 
pracovného času súhlasiť, je jej ekonomický dopad na výslednú mzdu zamestnanca, ktorá bude 
v kontexte vyššie uvedeného § 49 ods. 4 Zákonníka práce nižšia ako jeho pôvodná mzda. Súčasne 
môže ísť o trvalú zmenu ustanoveného týždenného pracovného času alebo dočasnú zmenu 
ustanoveného týždenného pracovného času. Nakoľko však Zákonník práce pri dočasnej zmene 
ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas neuvádza dĺžku trvania 
takého opatrenia a zamestnávateľ ho nevie ani z racionálnych argumentov pri súčasnej situácii 
vopred vymedziť, je takáto zmena v obsahu pracovnej zmluvy pre zamestnanca ekonomicky 
nevýhodná, v dôsledku čoho nemusí so zmenou na kratší pracovný čas súhlasiť, a tým nepriamo núti 
zamestnávateľa k aplikácii ďalších pracovnoprávnych inštitútov, ktoré sa javia pre zamestnanca 
ekonomicky výhodnejšie. 
 Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodol neformálne a jednostranne skrátiť zamestnancovi 
ustanovený týždenný pracovný čas na kratší pracovný čas, porušuje § 49 ods. 2 Zákonníka práce. 
Jednostranné skrátenie ustanoveného týždenného pracovného času nemôže vyvolať právne účinky 
a z toho dôvodu je zamestnávateľ naďalej povinný zamestnancovi prideľovať prácu v rozsahu 
ustanoveného týždenného pracovného času a pokiaľ sa rozhodne prerušiť svoj výrobný proces alebo 
poskytovanie služieb, dochádza k prekážkam v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 
Zákonníka práce. 
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1.2 Domácka práca a telepráca 
 
 Domácka práca a telepráca bola ako pracovnoprávny inštitút predmetom novely zákona č. 
76/2021 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 01.03.2021 novelizoval Zákonník práce. Domácka práca 
a telepráca prešla viacerými zmenami. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy platilo, že pokiaľ 
zamestnanec vykonával prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej 
zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste, ide o domácku prácu. Pokiaľ zamestnanec 
vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo 
na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií a v pracovnom čase, ktorý si sám 
rozvrhuje, ide o teleprácu.4 Podľa aktuálnej právnej úpravy platí, že ak sa práca, ktorá by mohla byť 
vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného 
týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o domácku prácu. 
O teleprácu ide vtedy, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých 
dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. Zákonník práce vymedzuje domácku 
prácu a teleprácu aj negatívnym spôsobom a to tak, za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje 
práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom 
zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, 
ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. 

Za domácnosť zamestnanca považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska 
zamestnávateľa. Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so 
zamestnancom v pracovnej zmluve.V pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca alebo 
telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak 
to povaha práce umožňuje. V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo 
telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak 
sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca. Zamestnávateľ 
a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám 
rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa domácka práca alebo telepráca bude 
vykonávať v pružnom pracovnom čase. 

Zamestnávateľ prijme pri domáckej práci alebo telepráci vhodné opatrenia, najmä 
zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické vybavenie a programové vybavenie potrebné 
na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa po dohode so 
zamestnávateľom vlastné technické vybavenie a programové vybavenie. Zamestnávateľ musí 
zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä pokiaľ ide o 
programové vybavenie. Zamestnávateľ je povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky 
zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov 
potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce. Spomedzi ďalších povinností je zamestnávateľ 
povinný predchádzať sociálnej exklúzii zamestnanca a je povinný ho informovať o všetkých 
obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia.  
 Niektorí zamestnávatelia sa ako alternatívu ku skráteniu ustanoveného týždenného 
pracovného môžu rozhodnúť pre výkon práce z domu zamestnanca. Príležitostný výkon práce 
z domu zamestnanca však nemožno považovať za výkon domáckej práce a telepráce v zmysle § 52 
a nasl. Zákonníka práce. Podstatou výkonu závislej práce vo forme domáckej práce alebo telepráce 
je, že sa opäť zamestnávateľ a zamestnanec musia v pracovnej zmluve dohodnúť na výkone takejto 
práce. Zamestnávateľ nemôže jednostranne zamestnancovi nariadiť, aby vykonával domácku prácu 
alebo teleprácu. Z uvedeného dôvodu domácku prácu a teleprácu nemožno v čase pandémie 
koronavírusu považovať za optimálny spôsob riešenia aplikačných problémov v súvislosti s výkonom 
práce v čase pandémie koronavírsu.  
 Súčasne dávame do pozornosti, že aj napriek tomu, že inštitút domáckej práce a telepráce 
bol v poslednom čase novelizovaný, aj novelizovaná právna úprava sa nevyhla aplikačným 
problémom. Ako príklad uvádzame § 52 ods. 8 Zákonníka práce zameraný na zabránenie sociálnemu 

 
4  DOLOBÁČ, M.: Vplyv telepráce na duševné zdravie zamestnanca. Str. 193 a nasl. In: Právo, 

obchod, ekonomika VII. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia: 11. – 13. október 2017, 
Vysoké Tatry. – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, ISBN 
9788081525285.  
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vylúčeniu zamestnanca pracujúceho formou domáckej práce alebo telepráce, avšak v čase pandémie 
koronavírusu je táto povinnosť pre zamestnávateľa len veľmi ťažko splniteľná, pričom § 250b 
Zákonníka práce predmetnou novelou dotknutý nebol. Zamestnávateľovi aj v čase pandémie 
koronavírusu táto povinnosť zostáva, pokiaľ príslušný orgán na úseku verejného zdravotníctva 
nerozhodne inak. Za nevyužitú šancu možno vnímať aj zakotvenie inštitútu práva na odpojenie 
zamestnanca, avšak bohužiaľ len pri výkone domáckej práce a telepráce. Sme toho názoru, že právo 
zamestnanca na odpojenie sa by malo byť súčasťou práv každého zamestnanca, a nie len 
zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu a teleprácu.  
  
1.3 Home office 
 
 Pojem home office nie je legislatívny pojem a Zákonník práce ho nevymedzuje. Vo svojej 
podstate ide o výkon práce z domu zamestnanca. V nadväznosti na aktuálnu mimoriadnu situáciu pri 
zamestnancoch, ktorí nemajú v pracovnej zmluve dohodnutú možnosť výkonu práce z domu, ide 
o zmenu miesta výkonu práce, na tzv. home office, ktorá sa podľa Zákonníka práce dá uskutočniť 
podľa nášho názoru dvomi spôsobmi. 
 Prvým spôsobom je dohoda zamestnávateľa a zamestnanca o zmene pracovných 
podmienok v zmysle § 54 Zákonníka práce, ktorou sa mení obsah pracovnej zmluvy v časti miesta 
výkonu práce. Predmetná dohoda musí byť písomná, avšak optikou § 17 ods. 2 Zákonníka práce 
absencia písomnej formy nebude spôsobovať neplatnosť takejto dohody. V súvislosti s digitalizáciou 
pracovnoprávnych dokumentov je možné takúto dohodu uzatvoriť aj v elektronickej forme, pričom 
vyjadrenie súhlasu sa nemusí nutne v zmysle § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka uskutočniť len 
kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podľa § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že písomná 
forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými 
prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny 
úkon urobila. V predmetnej dohode by si mal zamestnávateľ so zamestnancom bližšie špecifikovať 
nové miesto výkonu práce zamestnanca a časový rámec, počas ktorého bude zamestnanec 
vykonávať prácu z domu. Obsahom takejto dohody môžu byť ustanovenia, ktorých obsahom je 
náhrada zvýšených nákladov zamestnanca v súvislosti s výkonom práce z domu, ak k zvýšeniu 
nákladov na strane zamestnanca dôjde. Z gramatického výkladu § 54 Zákonníka práce vyplýva, že 
samotná dohoda o zmene pracovných podmienok v časti miesta výkonu práce sa nemusí uzatvoriť 
pred samotnou realizáciou zmeny miesta výkonu práce, aj keď podľa nášho názoru z dôvodu 
predchádzania aplikačných problémov je vhodné, aby sa takáto dohoda medzi zmluvnými stranami 
uskutočnila pred samotnou realizáciou dočasnej zmeny miesta výkonu práce. Aj keď sa takáto dohoda 
z dôvodu krátkosti času pri mimoriadnych situáciách môže uskutočniť v elektronickej forme, 
problematickým aspektom elektronizácie pracovnoprávnych dokumentov je ich doručovanie v zmysle 
§ 38 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a 
skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich 
z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. Písomnosti doručuje 
zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Na 
základe vyššie uvedeného by nemal zamestnávateľ zasielať návrh takejto dohody zamestnancovi 
elektronickými prostriedkami. V prípade, ak u zamestnávateľa pôsobí viacero zamestnancov alebo 
zamestnanec so zmenou miesta výkonu práce nesúhlasí, tento spôsob riešenia súčasnej mimoriadnej 
situácie sa javí ako nepraktický. 
 Zamestnávateľ však môže zmenu miesta výkonu práce dosiahnuť aj prostredníctvom § 55 
ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho 
súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie 
mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. V tomto prípade síce 
nariadenie home officu podľa nášho názoru nebude spĺňať skutočnosť, že je to potrebné na 
odvrátenie mimoriadnej udalosti, ale rozhodne takéto opatrenie zamestnávateľa by mohlo slúžiť na 
jej zmiernenie v podobe zamedzeniu nekontrolovateľného šírenia koronavírusu. Na tomto mieste 
považujeme za potrebné upriamiť pozornosť na slovné spojenie inú prácu, ktorou sa podľa nášho 
názoru v kontexte § 55 ods. 1 Zákonníka práce rozumie práca iného druhu alebo na inom mieste. 
Z uvedeného dôvodu zamestnávateľ pri nariadení home officu zamestnancom môže podľa nášho 
názoru postupovať aj v zmysle § 55 ods. 4 Zákonníka práce. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2021____ 
 

 

40 

 Na záver tejto časti nášho článku uvádzame, že podstatným rozdielom medzi vyššie 
uvedenými spôsobmi dosiahnutia home office je, že pri zmene miesta výkonu práce podľa § 55 ods. 
4 Zákonníka práce dochádza jednostranným prejavom vôle zamestnávateľa na časové obdobie, ktoré 
Zákonník práce ex lege vymedzuje slovným spojením na nevyhnutne potrebný čas. Takéto 
preradenie zamestnávateľ môže realizovať bez súhlasu zamestnanca. Otázkou však ostáva úhrada 
nákladov spojených s výkonom práce prostredníctvom home office, pričom, ak by mal zamestnávateľ 
záujem na ich dodatočnom uhradení, mohol by so zamestnancom uzatvoriť napríklad dohodu 
o sporných nárokoch podľa § 32 Zákonníka práce. 
 
1.4  Konto pracovného času 
 
 Podstatou konta pracovného času je, že v prípade väčšej spotreby práce zamestnanec 
odpracuje viac hodín ako je ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce 
zamestnanec odpracuje menej hodín ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnanec pritom 
nesmie prekročiť priemerný ustanovený týždenný pracovný čas za rozvrhové obdobie, najviac 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov, aj keď konto pracovného času ustanovuje možnosť až 30 - mesačného 
rozvrhového obdobia. Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného 
času a rozvrhové obdobie je v zmysle Zákonníka práce nastavené až na 30 po sebe nasledujúcich 
mesiacov, ale s podmienkou, že v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nesmie pracovný čas 
zamestnanca, vrátane práce nadčas, presiahnuť v priemere 48 hodín. Výhodou konta pracovného 
času je, že zamestnanec má právo na základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému 
týždennému pracovnému času. Ak má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenia, napríklad za 
prácu vo sviatok, nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi aj ďalšie zložky 
mzdy, ak takýto nárok vyplýva zamestnancovi napríklad z pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy. 
 Ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, môže zamestnávateľ v dôsledku 
prerušenia výrobného procesu alebo poskytovania služieb odstaviť zamestnancov od výkonu práce 
s odôvodnením, že v dôsledku šírenia koronavírusu nemôže z dôvodu poklesu alebo absencie 
objednávok prideľovať v tomto období prácu a tým sa u zamestnanca aktivuje počas domáceho 
pobytu záporná časť pracovného konta. Pri aktuálnej mimoriadnej situácii treba mať na zreteli hlavnú 
podstatu konta pracovného času, ktorá spočíva v tom, že v prípade väčšej potreby práce 
zamestnanec odpracuje viac hodín a v prípade menšej potreby práce bez bližšieho dôvodu 
špecifikácie zamestnanec odpracuje menej hodín práce, resp. pri súčasnej situácii nebude vôbec 
vykonávať prácu v zmysle § 43 ods. 3 prvá veta Zákonníka práce.5 
 Ani tento spôsob riešenia mimoriadnej situácie sa však nemôže zo strany zamestnávateľa 
aplikovať okamžite v dôsledku § 90 ods. 9 Zákonníka práce. Podľa predmetného ustanovenia 
rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň 
vopred a s platnosťou najmenej na týždeň. Podľa § 250b ods. 3 Zákonníka práce platí, že rozvrhnutie 
pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa 
so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň. Predmetná novela 
Zákonníka práce v čase mimoriadnej situácie vytvorila pri konte pracovného času ale aj pri 
nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času flexibilný nástroj pre zamestnávateľov, ktorým umožnila 
efektívnejší spôsob riadenia a koordinovania výrobných procesov v čase mimoriadnej situácie.  
 
1.5 Čerpanie dovolenky 
 
 Pokiaľ sa niektorí zamestnávatelia rozhodli vyriešiť aktuálnu mimoriadnu situáciu nariadením 
dovolenky, resp. určením hromadného čerpania dovolenky svojim zamestnancom, mohli naraziť na 
niekoľko aplikačných problémov. Právo zamestnávateľa určiť čerpanie dovolenky zamestnancovi sa 
podľa Zákonníka práce vzťahuje na celú výmeru dovolenky a všetky druhy dovolenky.  
Pokiaľ zamestnanec súhlasí s čerpaním dovolenky po určitý čas, v aplikačnej praxi nevzniknú väčšie 
problémy. Ak však zamestnanec s dobrovoľným čerpaním dovolenky nesúhlasí, prvým aplikačným 
problémom je § 111 ods. 5 Zákonníka práce, podľa ktorého čerpanie dovolenky je zamestnávateľ 
povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené 

 
5 K tomu pozri bližšie: HAMUĽÁK, J. Pracovný čas a doby odpočinku, In. Slovenské pracovné právo. 

- Bratislava : Sprint 2, 2019. - S. 383-402. - ISBN 978-80-89710-48-5 
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so súhlasom zamestnanca. Pokiaľ zamestnanec odmietne dať so skrátením tejto lehoty súhlas, 
zamestnávateľ mu môže okamžite nariadiť čerpanie dovolenky, avšak na jej čerpanie zamestnanec 
nastúpi až po uplynutí 14 dní odo dňa nariadenia. 

Podľa § 111 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami 
zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. 
V prípade, že u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže zamestnávateľ 
v zmysle § 12 ods. 1 Zákonníka práce konať samostatne. Pokiaľ zamestnancovi nevznikol nárok na 
dovolenku, zamestnávateľ môže podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce určiť zamestnancovi čerpanie 
dovolenky, aj keď dosiaľ zamestnanec nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno 
predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom 
dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru. 

Súčasne je potrebné sa zamyslieť nad samotným účelom dovolenky ako pracovnoprávnym 
inštitútom v situácii, keď zamestnávateľ pri vzniknutej mimoriadnej situácií nariadi zamestnancom 
hromadné čerpanie dovolenky a konkrétny zamestnanec by potenciálne namietal, že zamestnávateľ 
pri takejto mimoriadnej situácii neprihliadol na oprávnené záujmy zamestnanca a pri vzniku 
mimoriadnej situácii z dôvodu hrozby šírenia koronavírusu nemôže byť naplnený hlavný účel 
dovolenky. Hlavným účelom dovolenky je zotavenie zamestnanca po celoročnom výkone práce.6 
Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce platí, že pri určovaní dovolenky treba prihliadať na úlohy 
zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Nevyhnutnou podmienkou pre nariadenie 
čerpania dovolenky v zmysle tohto ustanovenia je, aby zamestnávateľ pri jej nariadení prihliadol aj na 
oprávnené záujmy zamestnanca. 
Otázkou zostáva, či počas mimoriadnej situácii v dôsledku šírenia koronavírusu môže pri splnení 
všetkých povinností fyzických osôb počas vyhlásenia mimoriadneho stavu alebo núdzového stavu 
podľa osobitných predpisov dôjsť k zotaveniu zamestnanca po výkone práce, a ak áno, ako prihliadol 
v takejto situácii zamestnávateľ na oprávnené záujmy zamestnanca, pretože pri nariadení čerpania 
dovolenky je vopred jasné, že na svoje záujmy zamestnávateľ aj prihliadol. Je takéto konanie v súlade 
s dobrými mravmi podľa článku 2 Zákonníka práce, podľa ktorého výkon práv a povinností 
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. 

Podľa § 110 ods. 2 Zákonníka práce môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami 
zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. 
Pri hromadnom čerpaní dovolenky je podmienkou, aby sa uskutočnilo len vtedy, ak je to nevyhnutné 
z prevádzkových dôvodov. Samotný pojem prevádzkové dôvody Zákonník práce nevymedzuje, čo 
predstavuje paradox oproti situácii podľa 142 ods. 4 Zákonníka práce, ktorému sa budeme venovať 
aj v ďalšej časti článku. Ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce podobne ako podmienku na 
uplatnenie tohto inštitútu vymedzuje pojem vážne prevádzkové dôvody, ale podstatný rozdiel spočíva 
v tom, že pri uplatnení týchto dvoch inštitútov v prípade absencie zástupcov zamestnancov môže 
zamestnávateľ pri nariadení hromadného čerpania dovolenky konať samostatne, avšak pri § 142 ods. 
4 Zákonníka práce zamestnávateľ v prípade absencie zástupcov zamestnancov konať samostatne 
nemôže a dohodu zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov nie je možné nahradiť rozhodnutím 
zamestnávateľa.  

Podľa § 250b ods. 4 Zákonníka práce platí, že čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný 
oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 
ods. 2 Zákonníka práce, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom 
zamestnanca. Predmetné ustanovenie považujeme za veľmi vhodne zakomponované do Zákonníka 
práce, avšak na druhej strane aj po novele Zákonníka práce ostáva akademická otázka účelu 
dovolenky počas mimoriadnej situácie stále rovnaká.  
 
1.6 Ďalšie aplikačné problémy 
 
 V súvislosti s dynamicky sa šíriacou nákazou koronavírusu je potrebné zamyslieť sa nad 
ďalšou aplikačnou praxou zo strany zamestnávateľov, ktorá sa vyvinula alebo sa môže vyvinúť 
v súvislosti s ich opatreniami. Medzi ďalšie aplikačné problémy v súčasnej situácii môžeme zaradiť 

 
6  BARANCOVÁ, H.: Pracovný čas – dovolenka a materská dovolenka v judikatúre Súdneho dvora 

Európskej únie a v práve Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 87, ISBN: 978-80-
7380-576-0.  
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meranie teploty zamestnancom zo strany zamestnávateľa, monitorovanie zamestnancov 
prostredníctvom sociálnych sietí za účelom kontroly, či v rozhodujúcom období neboli v zahraničí, 
vyžadovanie informácií ohľadom predchádzajúceho pobytu uchádzača o zamestnanie pred 
uzatvorením pracovného pomeru, prípadne diskriminácia uchádzačov o zamestnanie so štátnou 
príslušnosťou alebo bydliskom v štáte, ktorý v nedávnej minulosti bol najviac postihnutý 
koronavírusom. 
 Podľa § 147 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti povinný 
sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať 
potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému 
na riadenie ochrany práce. Meranie teploty pred nástupom do práce by sa dalo v tomto smere chápať 
ako zabezpečovanie prevencie všetkých ostatných zamestnancov pred hrozbou šírenia koronavírusu 
v prevádzke zamestnávateľa. Zákon o BOZP následne bližšie špecifikuje všeobecné zásady 
prevencie, ktoré je povinný zamestnávateľ aplikovať v súlade s § 5 ods. 3 tohto zákona tak, aby sa 
splnil ich účel. Sme toho názoru, že zamestnávateľ môže zamestnancom merať teplotu, avšak len 
s ich dobrovoľným súhlasom. Podľa § 12 ods. 2 písm. l) zákona o BOZP má zamestnanec povinnosť 
podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, 
či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. 
V predmetnom ustanovení jednoznačne absentuje povinnosť podrobenia sa vyšetreniu za účelom, či 
zamestnanec nemá napríklad prenosný vírus v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo 
núdzového stavu. Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona o BOZP má zamestnanec povinnosť podrobiť sa 
lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci, avšak podľa § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. 
zákona o ochrane verejného zdravia v znení neskorších predpisov vo svojej podstate ide o lekárske 
prehliadky za účelom zistenia, či je zamestnanec vhodný z hľadiska svojho zdravotného stavu na 
výkon konkrétnej práce. 
 Monitorovanie zamestnancov prostredníctvom sociálnych sietí za účelom zistenia ich 
predchádzajúceho pobytu podľa nášho názoru bez ďalšieho predstavuje zásah do súkromia 
zamestnancov. Každý zásah do súkromia zamestnancov je však potrebné vyhodnotiť v súlade so 
zásadou legality, legitimity a proporcionality, čo vo svojej postate predstavuje výnimku podľa článku 
7 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd.7 Bolo by skutočne zaujímavé, akým smerom by sa ubrala rozhodovacia 
prax súdnych autorít v prípade, keby v potenciálnom súdnom spore zamestnanec namietal porušenie 
ochrany súkromia z dôvodu lustrácie miesta pobytu zamestnanca zo strany zamestnávateľa 
prostredníctvom sociálnych sietí alebo prostredníctvom GPS signálu za účelom prevencie pred 
hrozbou šírenia koronavírusom. V súčasnej dobe zamestnávatelia využívajú informácie zo sociálnych 
sietí aj v rámci predzmluvných vzťahov, pričom zistené informácie ohľadom uchádzačov 
o zamestnanie spracúvajú a na základe zistených informácií vyhodnocujú výberové konania. Na 
uvedenú problematiku nie je jednotný názorový prúd, pričom niektorí odborníci z oblasti pracovného 
práva považujú uvedenú činnosť zamestnávateľa v rozpore s § 41 Zákonníka práce a niektorí konanie 
zamestnávateľa ospravedlňujú z dôvodu, že ide o verejne dostupné informácie.8 Opäť uvádzame 
zaujímavý príklad, ako by sa aplikačná prax najvyšších súdnych autorít s uvedeným diskriminačným 
sporom vysporiadala, ak by zamestnávateľ odmietol zamestnať uchádzača o zamestnanie, ktorý by 
bol štátnym príslušníkom krajiny, ktorá je v súčasnej dobe ochromená alebo paralyzovaná v dôsledku 
šírenia koronavírusu. 
  
2. Výkon práce v digitálnom prostredí  
 

Štvrtá priemyselná revolúcia označovaná ako „priemysel 4.0“ podstatným spôsobom 
ovplyvňuje takmer každú jednu oblasť hospodárstva jednotlivých štátov sveta. K sprievodným 
prejavom charakterizujúcim štvrtú priemyselnú revolúciu patrí napríklad masívna digitalizácia 
a internetizácia spoločnosti, rozvoj zdieľanej ekonomiky alebo zavádzanie nových informačno-
komunikačných technológií do výrobných procesov. Každý jeden sprievodný jav štvrtej priemyselnej 

 
7  BARANCOVÁ, H.: Práva zamestnancov Európskej únie. Praha: Leges, 2016, str. 142, ISBN: 978-

80-7502-117-5.  
8  BARANCOVÁ, H: Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. Praha: Leges, 2017, str. 92, 

ISBN: 978-80-7502-253-0.  
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revolúcie podstatným spôsobom pozitívne alebo negatívne vplýva na jednotlivé oblasti súkromného 
alebo verejného práva. Pracovné právo v tomto smere nie je žiadnou výnimkou.   
 Zavádzanie nových technológií do pracovných procesov môže mať pozitívny vplyv na život 
a zdravie zamestnancov a kvalitu ich osobného života. Na druhej strane zavádzanie nových 
technológií do výrobných procesov so sebou prináša nové sociálne riziká v podobe nových foriem 
zásahov do ochrany súkromia zamestnancov v dôsledku neoprávneného monitorovania 
zamestnancov na pracovisku9 za účelom ochrany svojho majetku  a vlastníctva10 alebo v podobe 
zníženej ochrany zamestnancov pri nových a atypických formách zamestnávania.11  
 Rozvoj nových a atypických foriem zamestnávania je v súčasnej digitálnej dobe 
podporovaný internetizáciou a digitalizáciou spoločnosti, dostupnosťou IKT a vznikom tzv. digitálnych 
online platforiem, ktoré sú z hľadiska svojho obsahu zamerané na výkon a dodanie práce 
prostredníctvom zadávateľa práce a dodávateľa výkonu práce. Práve rozvoj nových a atypických 
foriem zamestnávania fyzických osôb v súčasnej dobe vyvíja plošný tlak na pracovnoprávnu 
legislatívu, ktorá v dostatočnej miere neposkytuje účinný nástroj na koordináciu a harmonizáciu 
vybraných pracovnoprávnych aspektov vznikajúcich pri výkone závislej práce prostredníctvom nových 
a atypických foriem zamestnávania fyzických osôb. Typickým príkladom môže byť definícia pojmu 
závislá práca v zmysle § 1 ods. 2 Zákonníka práce, ktorá v dôsledku nových foriem zamestnávania 
fyzických osôb (napr. platformová práca, crowdworking, práca na zavolanie alebo zero-hour 
contract)12 nedokáže účinne pod svoju definíciu subsumovať jednotlivé nové formy zamestnávania 
fyzických osôb. Obdobná situácia vzniká napríklad aj pri definícii pojmu zamestnanec v zmysle § 11 
Zákonníka práce, v dôsledku čoho sa vo vedeckej literatúre pracovného práva začína otvorene 
diskutovať o zavedení pojmu ekonomicky závislá osoba, ktorá by tvorila medzikategóriu pojmu 
zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba.13 
 
2.1 Charakteristika digitálnych foriem zamestnávania  
 
  V slovenskej vedeckej odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmami ako nové formy 
zamestnávania, atypické formy zamestnávania, flexibilné formy zamestnávania alebo napríklad 
zastreté formy zamestnávania fyzický osôb. Z uvedeného dôvodu musíme pristúpiť k ich vzájomnému 
vymedzeniu.  
 Za atypické formy zamestnávania možno podľa Barancovej považovať všetky formy 
zamestnávania, ktoré nie sú pracovným pomerom na plný pracovný úväzok a pracovným pomerom 
na neurčitý čas.14 Z uvedeného dôvodu možno vyvodiť, že každá jedna nová forma zamestnávania 
fyzických osôb je súčasne atypickou formou zamestnávania, pretože nespĺňa pojmové znaky 
pracovného pomeru na plný pracovný úväzok a nie je uzavretá na neurčitý čas. Za atypické formy 
zamestnávania považuje Barancová v jednom zo svojich vedeckých diel napríklad čiastočný pracovný 
úväzok, pracovná zmluva o začlenení zamestnanca, pracovný pomer na určitú dobu, dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, agentúrnu prácu a domácku prácu.15 V ďalšom 

 
9  DIVÉKYOVÁ, K.: Ochrana súkromia zamestnancov, str. 37. In: Legal Point, Bratislava: ELSA 

Slovensko, 2017, 5. ročník, 01-02/2017, ISSN: 1339-0104.    
10  HAMUĽÁK, J., MINČIČ, V.: Nové poznatky a prístupy v oblasti monitorovania zamestnancov, str. 

65, In: BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A. (eds.): Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 
2017, 304 s., ISBN: 978-80-7502-259-2.   

11  BARANCOVÁ, H.: Ochrana života a zdravia zamestnancov a nové technológie, str. 10. In: 
BARANCOVÁ, H. (ed.): Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci. Právne a psychologické aspekty. Praha: Leges, 2017, 96 s., ISBN: 978-80-7502-241-7.    

12  BARANCOVÁ, H: Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. Praha: Leges, 2017, str. 34 
a nasl., ISBN: 978-80-7502-253-0.  

13  BARANCOVÁ, H.: Vplyv digitalizácie pracovných procesov na základné pojmy pracovného práva, 
str. 9. In: BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A. (eds.): Priemysel 4.0 a pracovné podmienky. Praha: 
Leges, 2018, str. 29 a nasl., ISBN: 978-80-7502-312-4.  

14  BARANCOVÁ, H.: Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. Praha: Leges, 2017, 2017, 
str. 38, ISBN: 978-80-7502-253-0.  

15  BARANCOVÁ, H. a kol.: Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku. Plzeň: Aleš 
Čenek, 2012, str. 114 a nasl., ISBN: 978-80-7380-393-3.   
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vedeckom diele za atypickú formu zamestnávania Barancová považuje domácku prácu a teleprácu, 
príležitostnú prácu, pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas, nepravidelnú výpomoc prácu 
na zavolanie ako aj agentúrnu prácu.16  
 Za zastreté formy zamestnávania fyzických osôb možno považovať také modely výkonu 
práce, ktoré sa vykonávajú v inom ako pracovnoprávnom vzťahu, pričom najčastejšie sa jedná 
o výkon závislej práce v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu, napríklad na základe 
mandátnej zmluvy alebo zmluvy o dielo. Cieľom zastretých foriem zamestnávania fyzických osôb je 
obchádzanie právnej úpravy zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
(ďalej len: „Zákonník práce“) konkrétne ustanovenie § 1 ods. 2 Zákonníka práce, ktoré upravuje 
definíciu závislej práce.  
 Za flexibilné formy zamestnávania fyzických osôb môžeme považovať všetky formy 
zamestnávania fyzických osôb bez ohľadu na povahu právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami, 
ktoré ponúkajú zmluvným stranám vyššiu mieru flexibility pri všetkých aspektoch výkonu závislej 
práce oproti klasickému pracovnému pomeru uzatvorenému na základe pracovnej zmluvy na neurčitý 
čas. V aplikačnej praxi takýmito rozhodujúcimi kritériami hodnotenia konkrétnej formy zamestnávania 
môže byť problematika vzniku pracovného pomeru, zániku pracovného pomeru alebo problematika 
súvisiaca so sociálnoprávnymi alebo daňovými aspektmi spojenými s konkrétnym modelom výkonu 
práce. Za flexibilné formy zamestnávania fyzických osôb možno podľa nášho názoru považovať 
všetky formy zamestnávania bez ohľadu na charakter právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami. 
Z uvedeného dôvodu do tejto kategórie spadnú všetky formy zamestnávania fyzických osôb, ktoré 
vznikli na základe občianskoprávneho, obchodnoprávneho alebo pracovnoprávneho vzťahu, pričom 
nie je rozhodujúce, či je možné takýto právny vzťah zhodnotiť ako právny vzťah contra legem. Za 
osobitný flexibilný výkon práce možno považovať aj výkon práce na základe zákona č. 406/2011 Z. 
z. zákon o dobrovoľníctve.   
 Za nové formy zamestnávania fyzických osôb možno podľa Eurofondu považovať napríklad 
strategické zdieľanie zamestnancov, zdieľané pracovné miesto (jobsharing), kolaboratívna 
samostatná zárobková činnosť, platformová práca, práca založená na poukážkach, príležitostnú 
prácu, mobilná práca založená na IKT, crowdworking alebo napríklad portfóliová práca.17 Na základe 
vyššie uvedeného možno konštatovať, že príležitostnú prácu v podmienkach Slovenskej republiky 
možno zaradiť medzi atypickú formu zamestnania, zatiaľ čo v európskom ponímaní táto forma 
zamestnávania predstavuje novú formu zamestnávania.  
 Za digitálne formy zamestnávania možno podľa nášho názoru považovať akúkoľvek formu 
zamestnávania fyzických osôb, pri ktorej sa výkon práce realizuje prostredníctvom digitálnych 
technológií. Najčastejšie sa digitálne formy zamestnávania budú zhodovať práve s novými formami 
zamestnávania, ktoré sa v poslednom období stali veľmi populárne a obľúbené medzi 
zamestnancami. Digitálne formy zamestnávania sa vyznačujú určitými spoločnými charakteristickými 
vlastnosťami. Pri nových formách zamestnania v digitálnom prostredí vzniká odlišný právny vzťah od 
pracovnoprávneho vzťahu, ktorý vzniká medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Výkon práce pri 
takmer všetkých nových formách zamestnávania len ťažko napĺňa definičné znaky závislej práce, 
ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 Zákonníka práce. Prideľovanie práce sa uskutočňuje na pravidelnej 
alebo nepravidelnej báze podľa toho, o akú novú formu zamestnávania sa jedná. Nové formy 
zamestnávania v digitálnom prostredí zároveň môže charakterizovať miesto výkonu práce, ktoré je 
v mnohých prípadoch odlišné od pracoviska zamestnávateľa. Súčasne pri nových formách 
zamestnávania sa využívajú informačno-komunikačné technológie, na základe ktorých alebo 
prostredníctvom ktorých dochádza k zadávaniu alebo realizácii výkonu práce.18  
 
 
 

 
16  BARANCOVÁ, H.: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (možnosti 

a riziká). Praha: Leges, 2016, str. 105 a nasl., ISBN: 978-80-7502-176-2.  
17  Eurofond: Overview of new forms of employment 2018 update, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2015, p. 5, ISBN: ISBN: 978-92-897-1723-6 
18  KRIŽAN, V.: Nové formy výkonu práce a sociálna ochrana, str. 127. In: BARANCOVÁ, H. (ed.): 

Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0. Praha: Leges, 2018, 272 s., ISBN: 978-80-7205-
325-4. 
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2.2 Crowdworking 
 
 Podstatou crowdworkingu ako nového digitálneho spôsobu výkonu práce je, že výkon práce 
vykonáva fyzická osoba prostredníctvom online systému z ktoréhokoľvek miesta a v ktoromkoľvek 
čase.19 Online systém predstavuje internetová platforma, prostredníctvom ktorej zadá zadávateľ 
požadovaný rozsah práce a jednotlivé fyzické osoby sa môžu slobodne rozhodnúť, či zadávateľovi 
práce požadovaný rozsah prác dodajú. Zadávateľom je najčastejšie podnikateľ, pričom nie je 
vylúčené, že zadávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba - nepodnikateľ. V rámci zadávania 
požadovaného rozsahu práce môže zadávateľ určiť, či požaduje dodanie práce od jednotlivca v celku 
alebo je možné, aby požadovaný rozsah práce dodali viaceré fyzické osoby. Výkon práce môže mať 
rôzne podoby. V aplikačnej praxi sa môže jednať o výkon práce na internete, pričom nie je vylúčené, 
že výkon práce môže mať podobu manuálneho výkonu práce v mieste a v časovom rozpätí  určenom 
zadávateľom práce. Zadávateľ môže požadovať dodanie práce, ktorá pozostáva z viacerých 
pracovných činností nehomogénneho charakteru, ktoré so sebou nemusia priamo súvisieť.20 V rámci 
požadovaného rozsahu prác zadávateľ práce uvedie odmenu za vykonanú prácu alebo rozhodujúce 
parametre, na základe ktorých sa výsledná výška odmeny po podaní práce vypočíta. Výsledná výška 
odmeny môže závisieť aj od následného negociačného procesu medzi zadávateľom práce 
a dodávateľom práce vzhľadom na kvalitatívne a kvantitatívne parametre dodanej práce, pričom 
výslednú odmenu práce môžu ovplyvniť nepredvídateľné okolnosti na strane dodávateľa práce. 
V súčasnej dobe existuje mnoho crowdworkingových platforiem21, na základe ktorých dochádza 
k takejto forme zamestnávania fyzických osôb. Crowdworkingovú platformu môže prevádzkovať 
samotný podnikateľ pre účely zadania a dodania tovarov a služieb, ktoré následne jeho zamestnanci 
použijú pri výrobe alebo dodaní ďalších tovarov a služieb alebo ju môže prevádzkovať nezávislý 
podnikateľ, ktorého predmetom podnikateľskej činnosti je zadávanie ponuky a dodanie dopytu 
tovarov a služieb pre zadávateľov práce a dodávateľov práce.22    
 
2.3 Výhody digitálnych foriem zamestnávania v čase pandémie koronavírusu  
 
 Digitálne formy zamestnávania v sebe kumulujú viaceré výhody, ktoré robia z konkrétnej 
novej formy zamestnávania atraktívny model zamestnávania fyzických osôb. Tieto výhody sú rôzneho 
charakteru, pričom pri ich analýze sa v tejto časti nášho článku zameriame výlučne na výhody 
pracovnoprávneho a sociálnoprávneho charakteru.  
 Medzi všeobecné výhody digitálnych foriem zamestnávania určite patrí tá skutočnosť, že ich 
možno vykonávať z ktoréhokoľvek miesta a prakticky v ľubovoľnom čase, ktorý si zamestnanec určuje 
sám. Digitálne formy zamestnávania poskytujú dostatočnú mieru flexibility v organizácii pracovného 
času zamestnancov, čím prispievajú k zlaďovaniu pracovných a rodinných povinností v rámci tzv. 
work - life balance systému. Z uvedeného dôvodu sú nové formy zamestnávania 
konkurencieschopnými modelmi zamestnávania vo vzťahu k výkonu práce na čiastočný pracovný 
úväzok. Digitálne formy zamestnávania predstavujú ideálnu formu výkonu práce pre fyzické osoby 
starajúce sa o maloleté deti alebo osoby so zdravotným postihnutím.23 Pri výkone práce, ktorý je 
realizovaný prostredníctvom internetu v rámci crowdworkingu, je podstatné, že zadaný výkon práce 
je určený pre široký okruh fyzických osôb bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, sexuálnu 

 
19  BARANCOVÁ, H.: Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. Praha: Leges, 2017, str. 35, 

ISBN: 978-80-7502-253-0.  
20  DOLOBÁČ, M., SEILEROVÁ, M.: Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom 

veku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, str. 42, ISBN: 978-80-8152-
689-3. 

21  Napríklad: Mylittlejob, Jovoto, AppJobber, Clickworker alebo v Českej republike Topdesigner   
      a pod.  
22  Eurofond: New forms of employment: Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

2015, p. 110 – 111, ISBN 978-92-897-1323-8 
23  PORUBAN, A.: Práca vo virtuálnom dave: výhody, nevýhody a riziká, str. 105, In: BARANCOVÁ, 

H., OLŠOVSKÁ, A. (eds.): Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, 304 s., ISBN: 
978-80-7502-259-2.   
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orientáciu, pohlavie alebo zdravotný stav, čím dochádza k potláčaniu diskriminácie na základe vyššie 
uvedených kritérií. Pokiaľ zadaná práca umožňuje jej výkon zdravotne handicapovaným alebo inak 
zdravotne znevýhodneným fyzickým osobám, výkon práce pomáha začleňovať takéto fyzické osoby 
na trh práce, čím nedochádza k ich sociálnej inklúzii a pomáha ich izolácii od odkázanosti na štátnu 
sociálnu pomoc od príslušných štátnych orgánov. Keďže sa výkon práce neuskutočňuje v priestoroch 
zamestnávateľa, dochádza k eliminácii nadriadeného subjektu nad zamestnancom, ktorý sa zväčša 
v pozícii nadriadeného zamestnanca dopúšťal mobbingu, bossingu na pracovisku alebo šikany na 
pracovisku voči konkrétnemu zamestnancovi.     
 Medzi najväčšie výhody digitálnych foriem zamestnávania v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu je, že výkon práce prostredníctvom digitálnych foriem zamestnávania nemusel byť trvalo 
zastavený alebo dlhodobo prerušený. Nakoľko zamestnanci pracujú mimo pracoviska 
zamestnávateľa, nemusia za prácou dochádza prostredníctvom hromadnej dopravy a nevytvárajú 
veľkú koncentráciu ľudí na pracovisku, čím sa nepochybne znižuje riziko prenosu koronavírusu 
v spoločnosti. Zamestnávateľ a zamestnanci realizujú zväčša pracovné meetingy prostredníctvom 
digitálnych komunikačných platforiem, čím nedochádza k zhromaždeniu fyzických osôb nad určitý 
počet na pracovisku zamestnávateľa.   
 
2.4 Nevýhody digitálnych foriem zamestnávania v čase pandémie koronavírusu 
 

Medzi najväčšie nevýhody pri výkone práce v rámci nových modelov zamestnávania patrí 
znížená pracovnoprávna a sociálnoprávna ochrana takýchto fyzických osôb, ktorá sa v čase zníženej 
produktivity práce v čase pandémie koronavírusu značne prejavila. Znížená pracovnoprávna 
a sociálnoprávna ochrana takýchto zamestnancov je v podmienkach Slovenskej republiky dôsledkom 
absencie konkrétnej právnej úpravy, ktorá by takýmto fyzickým osobám priznávala status 
zamestnanca na základe výkonu práce, ktorý by napĺňal všetky definičné znaky závislej práce 
v zmysle § 1 ods. 2 Zákonníka práce. Z uvedeného dôvodu fyzické osoby vykonávajúce digitálnu 
prácu status zamestnancov, čo v súčasnej dobe predstavuje jeden z najväčších aplikačných 
problémov pri výkone práce na základe takéhoto modelu zamestnávania. V dôsledku absencie 
pracovnoprávneho vzťahu medzi zadávateľom práce a vykonávateľom práce sa na ich právny vzťah 
neaplikujú právne predpisy regulujúce pracovnoprávne vzťahy24, čím dochádza k podstatnému 
oslabeniu ich základných ľudských práv alebo sociálnych práv ako zamestnancov.  
 Na vyriešenie tejto problematiky sa v zásade uvádzajú dva názorové právne prúdy, ktoré by 
podstatným spôsobom pomohli eliminovať alebo zmierniť aktuálny nepriaznivý stav de lege lata. 
Podľa Barancovej je potrebné uvažovať v dvoch intenciách. Prvou z nich je rekonceptualizácia 
definície závislej práce v zmysle § 1 ods. 2 Zákonníka práce a druhú líniu predstavuje vytvorenie 
nového subjektu pracovného práva, ktorým je tzv. ekonomicky závislá osoba, ktorej bude prislúchať 
pracovnoprávna ochrana v zníženej podobe v porovnaní so zamestnancom.25  
 
Záver 
 
 Súčasná doba so sebou priniesla mnohé aplikačné problémy súvisiace s výkonom práce 
v čase koronavírusu. V rámci pracovnoprávnych vzťahov sa objavila právna neistota spôsobená 
pomerne rigidnou právnou úpravou pri niektorých pracovnoprávnych inštitútoch, prostredníctvom 
ktorých sa zamestnávatelia snažili reagovať na vznikajúce aplikačné problémy.  
 Bohužiaľ musíme skonštatovať, že niektoré pracovnoprávne inštitúty zostali poslednými 
novelami Zákonníka práce takmer nedotknuté alebo sa osobitné ustanovenia Zákonníka práce v čase 
mimoriadnej situácie netýkajú niektorých nami vyššie uvedených pracovnoprávnych inštitútov.  
 V tejto súvislosti sme poukázali na výkon práce v digitálnom prostredí, ktorý odhliadnuc od 
vyššie uvedených negatívnych aspektov sa počas pandémie koronavírusu javí ako vhodnejší výkon 

 
24  Napríklad: Zákonník práce, zákon č. 663/2007 Z. z. zákon o minimálnej mzde v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov a pod.     

25  BARANCOVÁ, H.: Ochrana života a zdravia zamestnancov a nové technológie, str. 21-22, In: 
BARANCOVÁ, H. (ed.), Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci. Právne a psychologické aspekty. Praha: Leges, 2017, 96 s., ISBN: 978-80-7502-241-7. 
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práce oproti výkonu závislej práce zamestnancov na pracovisku zamestnávateľa. Počas pandémie 
koronavírusu vznikla paradoxná situácia, kedy legislatívne neregulovaný výkon práce v rámci 
digitálnych foriem zamestnávania mal oproti regulovanému výkonu závislej práce mnohé praktické 
výhody a mnohé ustanovenia príslušných právnych predpisov orgánov na úseku verejného 
zdravotníctva nebolo možné subsumovať na výkon práce prostredníctvom digitálnych foriem 
zamestnávania.  
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 NÁROK NA SOCIÁLNÍ DÁVKY PRO PRACUJÍCÍ RODIČE 
PEČUJÍCÍ O DĚTI V DOBĚ PANDEMIE 

Gabriela Halířová 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
 
 

Abstract: The paper deals with the realisation of the social rights of employees during childcare in 
connection with the closure of school facilities during the Covid-19 pandemic. The paper will also 
focus on the core problems in the provision of the benefit, provision time, age of the child and amount 
of benefit. 
 
Abstrakt: Příspěvek se bude zabývat realizací sociálních práv zaměstnanců během péče o dítě v 
souvislosti s uzavřením školských zařízení v době pandemie Covid-19. Upozorní na stěžejní problémy 
při poskytování ošetřovného, což jsou podpůrčí doba, věk dítěte a výše. 
 
Key words: Employee, care-giver’s allowance, insurance, care for children, child under 10 years of 
age, pandemic. 
 
Klíčová slova: Zaměstnanec, ošetřovné, pojištění, péče o děti, dítě mladší 10 let, pandemie. 

 
 

 
1 ÚVOD 

Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla celou společnost, jedince, zaměstnance a 
zaměstnavatele, oblast poskytování služeb, kulturu, školství, cestovní ruch atd. Skupinou osob, která 
pandemii silně pocítila již od jejího počátku, byli a jsou rodiče malých dětí, a to bezprostředně po 
uzavření základních a mateřských škol. Stěžejní se tak stala nejen otázka zvládnutí péče o děti při 
současném výkonu práce z domova (home office), zvládnutí distanční výuky dětí, ale i otázka 
hmotného zabezpečení rodičů v případě, že práci z důvodu péči o dítě nemohou vykonávat. 
K uvedenému účelu slouží dávka nemocenského pojištění – ošetřovné.  

Ošetřovné náleží pojištěným zaměstnancům, kteří nemohou pracovat, neboť musí ošetřovat 
či pečovat o člena domácnosti a přicházejí tak o svůj výdělek. Ošetřovné nahrazuje zaměstnanci 
absenci příjmu ze závislé činnosti. Vedle dalších dávek, zejména nemocenského, nejčastěji 
poskytované dávce nemocenského pojištění náležející v době dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény, a peněžité pomoci v mateřství jako základní dávce v mateřství čerpané ženami 
v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péči o novorozeně, stálo ošetřovné spíše 
v pozadí. Najednou se ovšem ve veřejném prostoru stalo jedním z nejcitovanějších slov a 
nejdiskutovanějších otázkou. 

 
2 PODMÍNKY NÁROKU NA OŠETŘOVNÉ 

Nárok na ošetřovné vzniká za podmínek stanovených v ust. § 39 zákona o nemocenském 
pojištění (dále jen „ZNP“).1 

Nárok má jen zaměstnanec, který je účasten na nemocenském pojištění. Účast vzniká 
splněním několika podmínek: zaměstnanec je vymezen v § 5 ZNP, pracuje pro zaměstnavatele se 
sídlem na území ČR (s určitými výjimkami), dosáhl započitatelného příjmu alespoň 3 500 Kč za 
kalendářní měsíc (§ 6 odst. 1 a 2 ZNP) a začal pro zaměstnavatele vykonávat práci (§ 10 ZNP). 

Někteří zaměstnanci, i když jsou účastni na nemocenském pojištění, nárok na ošetřovné 
nemají. Patří sem např. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní 
na základě dohody o provedení práce, domáčtí zaměstnanci, dobrovolní pracovníci pečovatelské 

 
1 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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služby, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu 
zabezpečovací detence zařazené do práce, zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu 
zaměstnání malého rozsahu, osoby samostatně výdělečně činné (srov. § 39 odst. 5 ZNP). Důvodem 
je především skutečnost, že si organizují práci sami a nemají pevnou pracovní dobu, tudíž by bylo 
obtížné určit, po kterou část den pracují a po kterou pečují o dítě.  

Další podmínkou je, že zaměstnanec nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu 
ošetřování člena rodiny nebo z důvodu péče o dítě mladší 10 let a tvoří s osobou, již ošetřuje nebo o 
niž pečuje, společnou domácnost, což neplatí pro rodiče a jejich děti (např. rodič po rozvodu 
manželství nesdílí s dítětem společnou domácnost). 

V dalších kapitolách se zaměříme na základní atributy poskytování ošetřovného, které se 
současně během pandemie ukázaly jako problematické a bylo potřeba na ně postupně legislativně 
reagovat. 

 
3 PÉČE O DÍTĚ MLADŠÍ 10 LET 

Sociální události, na základě kterých lze čerpat ošetřovné, jsou rozděleny do dvou kategorií – 
ošetřování o člena rodiny nebo péče o dítě mladší 10 let. Tato právem upravená sociální událost je 
specifická v tom, že zaměstnanec/zaměstnankyně je zcela zdráv/a, ale nemůže pracovat, neboť u něj 
vznikla potřeba ošetřovat nebo pečovat o jiného člena domácnosti. Péče o dítě mladší 10 let 
naznačuje, že dítě je zdrávo, ale z důvodu nízkého věku musí zaměstnanec zabezpečit péči o něj, 
neboť nastala některá ze situací uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) ZNP: 

− školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož 
denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení 
příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné 
nepředvídané události, 

− dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči těchto zařízení, nebo docházet do školy, anebo 

− fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, byla hospitalizována, 
doprovází nezletilé dítě přijaté k hospitalizaci, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto 
nemůže o dítě pečovat. Typicky situace, kdy matka pečuje o 2leté dítě a porodí další dítě, otec 
může nárokovat ošetřovné z důvodu péče o starší dítě po dobu její hospitalizace v souvislosti 
s porodem. 

Pokud má jiná fyzická osoba z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v 
mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek, zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu 
ošetřování dítěte nebo péče o ně. Jde o situaci, kdy např. matka dítěte je na mateřské / rodičovské 
dovolené a pobírá příslušné sociální dávky, toto dítě onemocní a otec by chtěl nárokovat ošetřovné. 
Výjimky platí pro případy, kdy matka onemocní, je hospitalizována, porodí apod. (viz výše).   

Hranice věku 10 let zvolená zákonodárcem je dána jako nejvyšší možná, nad níž již není nutná 
přítomnost rodiče se zdravým dítětem v domácnosti, neboť není nutné dbát o jeho léčebný režim. 
Jako každé dosažení určitého věku, s nímž jsou spojeny konkrétní právní účinky, může být i toto 
vnímáno diskutabilně a vzbuzovat mezi odbornou i laickou veřejností polemiku. V situaci, kdy je 
nařízeno plošné uzavření školských zařízení z důvodu epidemie, stejně jako většina mateřských škol, 
a to na dobu neurčitou jako na našem území, se stává toto téma ještě palčivějším. Každé dítě má jiný 
psychický a fyzický vývoj a ponechat všechny děti ve věku blízkém této 10leté hranici bez dozoru 
dospělé osoby po tak dlouhou dobu je veliký společenský problém. Proto bylo nutné ohledně tohoto 
aspektu nutné přistoupit ke změnám. 
 
4 PODPŮRČÍ DOBA 

Celková doba poskytování ošetřovného se nazývá podpůrčí doba. Ošetřovné je poskytováno 
maximálně po dobu 9 kalendářních dnů potřeby péče (ošetřování), u osamělých rodičů, kteří mají 
v trvalé péči dítě do skončení povinné školní docházky ve věku do 16 let, se jedná o maximálně 16 
kalendářních dnů. Osamělým rodičem se rozumí rodič svobodný, rozvedený, ovdovělý nebo z jiných 
vážných důvodů osamělý, který nežije s druhem (družkou). Mezi jiné vážné důvody osamělosti 
můžeme řadit např. dlouhodobou nepřítomnost druhého partnera ze zdravotních či pracovních 
důvodů, z důvodu výkonu vazby apod. 

Krátkodobost podpůrčí doby může být problematická v situacích, kdy potřeba ošetřování nebo 
péče trvá déle. Zaměstnaný rodič má sice nárok na pracovní volno po celou dobu trvání nutnosti 
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ošetřování/péče o dítě do 10 let věku,2 avšak náhrada ušlého výdělku v podobě sociální dávky mu 
bude náležet maximálně 9, resp. 16 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby péče. Po zbývající 
dobu zůstane bez příjmů a jejich náhrady. Je jednoznačné, že toto řešení není východiskem pro 
rodiče, kteří jsou nuceni pečovat po časově neomezenou dobu o děti, které nemohou navštěvovat 
mateřské či základní školy uzavřené na celém území. 

V této souvislosti je nutné zmínit stěžejní zásadu uplatňující se při čerpání ošetřovaného 
zakotvenou v § 39 odst. 4 ZNP: „V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen 
jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování 
(péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal 
ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). 
Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.“ 

 
5 ZMĚNY OŠETŘOVNÉHO NA JAŘE 2020  

Dne 25. 3. 2020 byl přijat zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním 
zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (dále „zákon o úpravách 
v SocZab“). Tato zvláštní právní úprava doplnila zákon o nemocenském pojištění během platnosti 
krizových opatření a řeší nejpalčivější problémy, jež vznikly při poskytování ošetřovného 
zaměstnaným rodičům pečujícím o malé děti, které nemohu navštěvovat předškolní či školská 
zařízení. 

Zákon o úpravách v SocZab se zaměřuje na tři základní otázky, na které jsme poukazovali – 
věk dětí, o které je pečováno, celková délka poskytování ošetřovného a možnost opakovaného 
vystřídání zaměstnanců v péči o děti. Právní úprava pamatuje i na další subjekty, o které je nutné 
z důvodu mimořádných opatření pečovat. Novelou zákona3 bylo pak dodatečně ošetřovné zvýšeno a 
rozšířeno i na další pojištěné zaměstnance, kteří jinak nárok na ošetřovné nemají. 

Rovněž došlo k upřesnění výčtu zařízení, k jejichž uzavření došlo v souvislosti s přijetím 
mimořádného opatření ve smyslu § 39 odst. 1 písm. b) bodech 1. a 2. ZNP. Byla doplněna o zařízení, 
k jejichž uzavření došlo na základě rozhodnutí zřizovatele v přímé souvislosti s mimořádným 
opatřením při epidemii nebo na základě usnesení vlády. Jedná se o předškolní zařízení a o zařízení 
určené pro péči o osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby alespoň v I. stupni závislosti podle 
zákona o sociálních službách (denní stacionáře, centra denních služeb, týdenní stacionáře a sociálně 
terapeutické dílny).  

Nárok na ošetřovné byl tak rozšířen na zaměstnance, kteří plní podmínky nároku podle § 39 
ZNP a nemohou vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o 

− o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku, 

− osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé 
na péči jiné osoby alespoň v I. stupni závislosti, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě 
mimořádného opatření při epidemii (klienti zařízení sociálních služeb, kterým je poskytován 
příspěvek na péči), 

− nezaopatřené dítě bez ohledu na jeho věk (tedy i starší 13 let věku), které je závislé na pomoci 
jiné osoby alespoň v I. stupni závislosti a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na 
základě mimořádného opatření při epidemii.  

Doba poskytování ošetřovného se prodloužila na celou dobu trvání mimořádných opatření při 
epidemii (nejpozději do 30. 6. 2020), pokud dítě / klient zařízení sociálních služeb nemohl navštěvovat 
uvedená zařízení nebo školu z důvodu jejich uzavření. Umožnilo se přitom, aby ošetřovné v tomto 
rozsahu mohlo být přiznáno i zpětně před účinností tohoto zákona, nejdříve od 11. 3. 2020. 

Zaměstnanec měl nárok na ošetřovné i zpětně ovšem pouze za ty kalendářní dny, kdy nebyl 
v zaměstnání a pečoval doma o dítě mladší 13 let, nebo o další výše specifikované osoby. Nebylo 
tedy možné nárokovat dávku např. v případech, kdy rodič chodil do zaměstnání a jeho dítě v rozmezí 
10 – 13 let věku bylo doma samo, nebo o něj pečovala jiná osoba. 

Během celé doby poskytování ošetřovného bylo možné se vícekrát vystřídat. Byla stanovena 
výjimka z ust. § 39 odst. 4 věty první ZNP, které umožňuje pouze jedno vystřídání při péči o totéž dítě 
(děti). Zaměstnanci, nejčastěji pravděpodobně rodiče dětí (ale i třeba další členové domácnosti) si tak 

 
2 Ust. § 191 zákoníku práce. 
3 Zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním 
zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. 
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mohli podle aktuální situace v rodině, v případě nutnosti střídavě chodit do práce a být doma, flexibilně 
upravit pracovní a soukromé povinnosti. Muselo se jednat pouze o dvě oprávněné osoby. 

Dodatečně bylo ošetřovné náležející za každý kalendářní den trvání péče o dítě na období od 
1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 zvýšeno ze 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu. Současně vznikl 
nárok na ošetřovné ve stejném rozsahu a výši i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní 
činnosti a dohody o provedení práce, a to na období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 pro sociální situace 
vymezené výše ve 3. kapitole a upřesněné v § 2 zákona o úpravách v SocZab za těchto podmínek: 

− jednalo se pouze o pojištěné zaměstnance,4 případně vznikla-li potřeba péče v březnu 
2020, za který zaměstnanci již nevzniklo pojištění, avšak v únoru 2020 ještě pojištěn byl, 

− potřeba péče vznikla v období od 11. 3. do 30. 6. 2020, 

− dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce byla uzavřena před 11. 3. 
2020, 

− nárok náležel jen po dobu trvání těchto dohod. 
 

6 OŠETŘOVNÉ NA PODZIM 2020 A NA JAŘE 2021 
V době nastoupení tzv. „druhé vlny epidemie“ na podzim 2020 a opětovného plošného 

uzavření školských zařízení5 od 14. 10. 2020 bylo nutné znovu přistoupit ke změnám v poskytování 
ošetřovného, především v těch aspektech, které se již osvědčily na jaře. 

Na začátku října byl vládou navržen a ve zkráceném režimu i přijat zákon č. 438/2020 Sb., o 
úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl 
účinnosti 29. 10. 2020. 

Nárok na ošetřovné měl stejně jako v období jarních opatření i zaměstnanec, který nemůže 
vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné 
osoby aspoň v I. stupni závislosti a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při 
epidemii, a o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna ve  školském zařízení nebo jiném obdobném 
zařízení pro děti, ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii. 

Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce nebo zaměstnanec činný na 
základě dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, který není účasten 
nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, měl nárok na ošetřovné 
též, pokud byl účasten nemocenského pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně 
předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče. 

Podpůrčí doba u ošetřovného se prodloužila o dobu, po kterou bude uzavření zařízení nebo 
školy nebo jejich části z důvodu mimořádného opatření při epidemii trvat, a o dobu, po kterou trvá 
nařízení karantény u dítěte, nejdéle však do 30. 6. 2021. 

Ošetřovné se zvýšilo po dobu platnosti opatření na 70 % denního vyměřovacího základu s tím, 
že u zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru bude činit nejméně 400 Kč za kalendářní 
den. Věk dětí však již zůstal na hranici nižší než 10 let věku a nezvýšil se. 

Od 1. 3. 2021 vyhlásila Vláda ČR tzv. tvrdý lockdown a opět komplexně uzavřela všechny 
mateřské a základní školy. Uvedené opatření platilo až do 12. 4. 2021, kdy se začala postupně 
otevírat školská a předškolní zařízení alespoň pro některé třídy 1. stupně, případně regiony (kraje). 
V této souvislosti byl se zpětnou účinností od 1. 3. 2021 novelizován zákon č. 438/2020 Sb., a to 
jednak v otázce výše ošetřovného, které po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii náleží 
opět jako na jaře 2020 ve výši 80 % denního vyměřovacího základu,6 a jednak v podmínce společné 

 
4 U dohody o pracovní činnosti je vedle obecných podmínek vzniku účasti na nemocenského 
pojištění popsaných výše rozhodující započitatelný příjem ve výši alespoň 3 500 Kč za kalendářní 
měsíc, u dohody o provedení práce započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč za kalendářní měsíc. 
5 V rámci postupných uvolňovacích opatření Ministerstva zdravotnictví ČR byly v jednotlivých 
časových etapách od prosince 2020 do února 2021 otevřeny základní školy pro 1. a 2. třídy, před 
Vánoci i celý 1. stupeň ZŠ s nastavením rotací. 
6 Zákon č. 173/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování 
ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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domácnosti mezi pečující osobou a dítětem.7 Podmínka společné domácnosti není vyžadována v 
případě péče o dítě jejím příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší podle § 772 občanského 
zákoníku.8 

 
7 ZÁVĚR 

Ošetřovné se v době pandemie onemocnění Covid-19 stalo významnou sociální dávkou, která 
plošně zasáhla většinu rodin. Z hlediska jejího dlouhodobého a masivního čerpání by se dala v domě 
pandemie označit i za dávku rodinnou, i když běžně se mezi rodinné dávky neřadí. Aktuální situace 
rovněž poukázala na jisté problematické podmínky a aspekty ošetřovného, k nimž zejména patří věk 
dětí, o něž je potřeba pečovat, podpůrčí doba a vyloučení některých kategorií pojištěných 
zaměstnanců z nároku na dávku, typicky osoby pracující na dohody uzavřené mimo pracovní poměr 
nebo osoby samostatně výdělečně činné. Těch se pandemie dotkla nejcitelněji. 

Uvedené poznatky by mohly být impulsem i pro trvalou změnu právního úpravy zákona o 
nemocenském pojištění, co se týče těchto otázek. 
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7 Zákon č. 183/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování 
ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Osoby jsou příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé (např. prarodiče a vnoučata). Osoby 
jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé 
(např. sourozenci, teta a synovec). 
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OCHRANNÁ FUNKCIA PRACOVNÉHO PRÁVA A JEJ VÝZNAM  
V KRÍZOVÝCH ČASOCH 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: The aim of the paper is to point out the importance of the protective function of labor law 
and its importance primarily, but not only in times of pandemic crisis and also to draw attention to 
selected problematic areas of labor law in times of crisis. 
 
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na význam ochrannej funkcie pracovného práva a jej význam 
predovšetkým, ale nielen v období pandemickej krízy a taktiež upriamiť pozornosť na vybrané 
problematické oblasti pracovného práva v čase krízy. 
 
Key words: protection of an employee, employer, weaker party, employment relationship, crisis. 
 
Kľúčové slová: ochrana zamestnanca, zamestnávateľ, slabšia strana, pracovnoprávny vzťahoch, 
kríza 
 
 
1 ÚVOD 

Pandémia vírusu COVID-19 a jej dopady na celospoločenské dianie nielen v národnom, ale aj 
globálnom meradle predstavujú zásadný odklon doterajšieho nazerania aj na problematiku 
pracovného práva. Opatrenia štátu zamerané na obmedzenie šírenia tohto vírusu  a s tým spojené 
obmedzenia realizácie základných práv a slobôd v čase vyhláseného núdzového stavu výrazne 
zasiahli aj do realizácie práv sociálnych. Predmetom príspevku nebude komplexná analýza dopadov 
krízy na pracovné právo, resp. právo sociálneho zabezpečenia, pretože to z hľadiska jeho rozsahu 
nie je možné. Zameriame sa preto na podstatu a význam ochrannej funkcie pracovného práva 
z nášho pohľadu najvypuklejších aplikačných problémov. 

 
2 VŠEOBECNE K OCHRANNEJ FUNKCII PRACOVNÉHO PRÁVA 

Ako uvádza prof. Barancová funkcie pracovného práva charakterizujú pracovné právo, 
vyjadrujú základné úlohy tohto právneho odvetvia v systéme práva a aktívne pôsobia na pracovné 
vzťahy a ich rozvoj. Pracovné právo ako samostatné právne odvetvie je podsystémom systému práva. 
Rovnako ako iné právne odvetvia sa podriaďuje spoločným princípom a vlastnostiam jeho fungovania. 
Preto spolu s inými právnymi odvetviami plní základné funkcie celého systému práva, za ktoré 
všeobecná teória štátu a práva považuje regulačnú (organizačnú), ochrannú a výchovnú funkciu. 
Podstata každého odvetvia práva sa prejavuje aj v rôznom proporcionálnom zastúpení jednotlivých 
všeobecných funkcií práva ako mnohosystémového právneho útvaru, ktoré ho odlišujú od iných 
právnych odvetví, podsystémov tej istej úrovne. Napríklad výchovná funkcia práva je pracovnému 
právu vlastná rovnako ako iným odvetviam práva, nevyjadruje však úplne jeho individuálnu určitosť a 
osobitosť v rámci celého systému práva. Aj keď o ochrannej funkcii pracovného práva niet 
pochybností, túto funkciu plnia aj ďalšie právne odvetvia, najmä občianske hmotné právo a občianske 
procesné právo.1  

 

 
* Tento vedecký článok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20, pod názvom 
„Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho 
zabezpečenia“ a je súčasťou výskumnej úlohy. 
1 BARANCOVÁ, H.: Pojem, predmet, funkcie a systém pracovného práva, In. BARANCOVÁ, H., 
OLŠOVSKÁ, A., HAMUĽÁK, J., DOLOBÁČ, M.: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 
2019. - ISBN 978-80-89710-48-5, s. 42 a nasl. 
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2.1 Podstata ochrannej funkcie  
Ochranná funkcia pracovného práva zostala charakteristická pre pracovné právo až do 

súčasnosti. Na význame začala nadobúdať v súvislosti s rozvojom myšlienok tzv. sociálneho štátu. 
Prof. Galvas uvádza, že sociálny štát taký štát, v ktorom sa v zákonoch, vo vedomí a postoji ľudí, v 
aktivitách inštitúcií a v praktickej politike presadzuje myšlienka, že sociálne podmienky, v ktorých ľudia 
žijú, nie sú len vecou jedincov alebo rodín, ale aj vecou verejnou, ktorou zaisťuje štát. Štát je v roli 
subjektu, ktorý všetko organizuje, na ktorého je možné previesť všetky nedostatky spoločenského 
života a na ktorého je možné previesť zodpovednosť za naše osudy. Nevýhodou je však fakt, že 
takýmto spôsobom štátu legálne umožňujeme zasahovať do súkromia.2 

Ochranná funkcia pracovného práva je najdôležitejšou funkciou pracovného práva a vo vzťahu 
k účastníkom pracovnoprávneho vzťahu chráni predovšetkým zamestnanca. Prejavuje sa to napríklad 
v oblasti BOZP a to prostredníctvom zákazov a príkazov, bez zreteľa na existujúcu pracovnú zmluvu. 
Tieto zásahy štátu utvárajú deliacu čiaru medzi predpismi verejného práva na strane jednej a 
ustanoveniami zmluvného pracovného práva na strane druhej. V pracovnom práve však platí, že od 
pomerne kogentných ustanovení pracovnoprávnych predpisov sa možno zmluvne odkloniť len v 
prospech zamestnanca.3  

Okrem ochrannej funkcie pracovného práva, ktorá je medzi funkciami pracovného práva stále 
dominantná, pracovné právo treba vnímať ako súčasť hospodárskeho poriadku každej krajiny.  

Aj samotné pracovné podmienky sú pre zamestnávateľa významným nákladovým faktorom. 
Zákonom určené minimálne úrovne pracovných podmienok a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
súčasne pôsobia z hľadiska konkurencie ako rovnaké východisko pre voľnú hospodársku súťaž (tzv. 
konkurenčne neutrálny kartelový účinok). Popri ochrannej funkcii pracovné právo v systéme právneho 
poriadku plní aj organizačnú a výchovnú funkciu.  

Z hľadiska svojej podstaty pracovné právo vždy bolo, je aj bude právnym odvetvím s 
najdôležitejším sociálnym významom a poslaním. Jeho normy vždy zabezpečovali najmä ochranu 
práv a zákonných záujmov zamestnancov, čím zároveň, a predovšetkým pozitívne, ovplyvňovali ďalší 
progresívny rozvoj výroby. Bez človeka a jeho osobnej zainteresovanosti by pracovné právo ani 
nebolo spôsobilé plniť svoju organizačnú funkciu pri pozitívnom ovplyvňovaní ekonomického rozvoja. 
Paternalistická ochrana zamestnanca ako ekonomicky slabšej strany je nutná, keďže zamestnanec 
počas svojho aktívneho pracovného života poskytuje svoju pracovnú silu zamestnávateľovi v 
podriadenom postavení, pričom výkon závislej práce je často jediným spôsobom zabezpečenia 
vlastných životných potrieb a sociálneho statusu.  

Ochranná funkcia pracovného práva sa premieta do konkrétnych práv zamestnanca, ktorým 
korešpondujú povinnosti zamestnávateľa.  

To neznamená, že zamestnanci nie sú nositeľmi povinností a zamestnávatelia nemajú žiadne 
práva, avšak z povahy právnej úpravy vyplýva nepomer medzi právami zamestnanca a 
zamestnávateľa. Účelom ochrannej úpravy však nie je stavať zamestnávateľa do nevýhodného 
postavenia (napokon pre fungovanie trhu a spoločnosti ako takej sú zamestnávatelia rovnako dôležití 
ako zamestnanci), ale vyrovnávanie ekonomicky slabšieho postavenia4. 

Ochranné zákonodarstvo zamerané na zamestnanca ako na slabšiu stranu netkvie len v 
stanovení katalógu hmotnoprávnych práv zamestnanca a povinností zamestnávateľa, ale aj vo 
formách právnej ochrany a procesného postupu k jej naplneniu. Garancia právnej ochrany 
zamestnanca sa realizuje niekoľkými spôsobmi:  

• prostredníctvom činnosti zástupcov zamestnancov, 

• inštitucionálnou ochranou (ochrana orgánmi verejnej moci),  

• súdnou ochranou.   

 
2 GALVAS, M.: Proměny funkcí pracovního práva. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 
konference PRACOVNÍ PRÁVO na tému Závislá práce a její podoby [online]. Masarykova 
univerzita, 2012, s. 212 [cit. 2021-04-05]. ISBN 978-80-210-6084-5. Dostupné na: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/PracovniPravo2012.pdf.. 
3 BARANCOVÁ, Helena. Teoretické problémy pracovného práva. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2013. ISBN: 978-80-7380-465-7. 
4 DOLOBÁČ, M. Právna ochrana zamestnanca, In. BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A., HAMUĽÁK, 
J., DOLOBÁČ, M.: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-
48-5, s. 271 a nasl.  
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2.2 Hmotnoprávna ochrana 

Všeobecne hmotnoprávna ochrana spočíva vo vzájomnej korelácii medzi povinnosťami 
zamestnávateľa  a právami zamestnanca (a naopak).  

 
Medzi povinnosti zamestnávateľa zaraďujeme predovšetkým:  

• Prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy; 

• Platiť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu; 

• Vytvárať podmienky na plnenie pracovných úloh; 

• Dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, 
kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou; 

• Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s 
právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

Naopak medzi povinnosti zamestnanca patria predovšetkým:  

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

• Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 
odchádzať z neho až po skončení pracovného času; 

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

• Používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky; 

• Oznamovať bez zbytočného odkladu najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života 
alebo zdravia. 
 

3 RIZIKOVÉ OBLASTI 
Vo vzťahu k významu ochrannej funkcie pracovného práva v korelácii s uvedenými právami 

a povinnosťami subjektov pracovnoprávnych vzťahov si dovoľujem upriamiť pozornosť na vybrané  
nedostatky právnej regulácie, ktorá reagovala na dopady krízy (zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony), ale aj na vybrané inštitúty, ktoré ostali zákonodarcom 
nepovšimnuté, pričom sa v aplikačnej praxi zasiahnutej krízou ukázali ako nedostatočné alebo 
nerealizovateľné.     

 
3.1 Výkon práce z domu 

Práca z domu je inštitút, ktorého realizácia v čase pandemickej krízy výrazne získala na 
význame a mnohí zamestnávatelia, ktorých povaha práce dovoľovala pristúpiť k tomuto inštitútu ho 
aj chceli využívať. Pôvodná právna úprava v § 52 Zákonníka práce však umožňovala využiť tzv. prácu 
z domu len na základe ustanovení z ods. 5), v zmysle ktorého „sa za domácku prácu alebo teleprácu 
nepovažuje práca (negatívne vymedzenie), ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za 
mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom 
ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva 
podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.“  

Využitie takto vymedzenej „práce z domu“ však narážalo na jeden problém a to súhlas 
zamestnanca a zamestnávateľa, pričom iniciatíva bola predovšetkým v rukách zamestnanca. 
Zamestnávatelia, ktorých povaha práce umožňovala takúto prácu nemali zákonnú možnosť 
nariadenia jej realizácie. Reakcia zákonodarcu prišla v zákone č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré 
zákony s účinnosťou od 4.4.2020. Do Zákonníka práce bola včlenená nová jedenásta časť pod 
názvom Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu, konkrétne § 250b, ktorý ustanovil, že počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a 
šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným 
orgánom podľa osobitného predpisu je a) zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z 
domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje; a b) zamestnanec má právo na 
vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane 
zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.    
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Toto ustanovenie vyriešilo uvedený problém iba sčasti, pretože neboli vôbec upravené 
podmienky realizácie práce z domu (pracovný čas, prestávky v práci, nároky zo sociálnej politiky 
zamestnávateľa a mnohé iné). Zamestnanci takto vykonávajúci prácu mali z hľadiska ich postavenia, 
rovnaké práva a povinnosti ako zamestnanci pracujúci na pracovisku zamestnávateľa. 

Priebeh pandémie a jej dopady na pracovnoprávne vzťahy ukázali potreby prepracovanejšej 
právnej úpravy realizácie práce z domu. Túto mala priniesť novelizácia v podobe vyššie uvedeného 
zákona č. 76/2021 Z. z. Výsledok v podobe novelizácie § 52 Zákonníka práce však ďaleko zaostal za 
želaným stavom. V zmysle ods. 2 bola práca z domu negatívne vymedzená a odlíšená od domáckej 
práce alebo telepráce, pričom bola definovaná ako práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne 
alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti 
zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, 
to umožňuje. Novelizácia len stroho rozšírila podmienky jej realizácie a to o:  

• povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a 
používajú pri telepráci, najmä pokiaľ ide o programové vybavenie, 

• povinnosť zamestnanca bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických 
problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového 
vybavenia, o nefunkčnosti internetového pripojenia alebo o iných podobných 
príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu. 

• tzv. právo na odpojenie t. j. právo zamestnanca počas jeho nepretržitého denného 
odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená 
alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania 
dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné 
prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Zamestnávateľ 
nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať 
prácu alebo splniť pokyn v čase podľa prvej vety. 

• a napokon z môjho pohľadu nedokonalé ustanovenie o zákaze zvýhodnenia alebo 
obmedzenia zamestnancov pracujúcich z domu v porovnaní s porovnateľným 
zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa 
(nedokonalosti identifikujem napr. v otázkach stravovania).    

       
V tejto súvislosti si dovolím uviesť, že snahu nie je možné uprieť, avšak ideálnejším riešením 

by bolo zavedenie práce z domu ako samostatného inštitútu, aj s konkretizáciou pracovných 
podmienok zamestnancov, ktorí by takto vykonávali svoju prácu. Totiž vynárajú sa mnohé otázniky 
napríklad nad materiálno-technickým zabezpečením takejto práce, ochranou citlivých údajov, 
s ktorými zamestnanci prichádzajú do kontaktu pri výkone práce, kontrolou výkonu práce a s tým 
súvisiacou ochranou súkromia zamestnancov, otázniky na doručovaním písomností, realizáciou 
sociálnej politiky zamestnávateľa a mnohé iné otázky, ktoré sa strohým včlenením práce z domu 
medzi ustanovenia o domáckej práce nevyriešili, skôr iba priniesli nejasnosti v praktickej realizácii 
domáckej práce vs. práce z domu. Navyše po skončení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu 
prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia zamestnávateľ stráca dispozičné 
oprávnenie nariadiť prácu z domu. Požiadavky z praxe však poukazujú na to, že toto oprávnenie by 
za istých výnimočných okolností bolo pre zamestnávateľov vhodným inštitútom na zabráneniu 
výpadkov vo „výrobe“, pretože aj keď nie je vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný resp. núdzový 
stav, tak sa občas vyskytujú situácie, kedy s cieľom eliminovať riziká a dopady prerušenia prevádzky, 
by zamestnávateľ radšej nariadil prácu z domu. Ako príklad uvádzam dopyt mnohých 
zamestnávateľov po možnosti nariadenia práce z domu (ak to povaha práce dovoľuje), napríklad pri 
prestojoch alebo nepriaznivých poveternostných vplyvoch. Som totiž toho názoru, že v konečnom 
dôsledku dlhodobá prekážka na strane zamestnávateľa, ktorú by bolo možné eliminovať prácou 
z domu môže mať neblahý vplyv aj na ekonomickú stránku zamestnávateľa, ktorý by mohol pristúpiť 
aj k znižovaniu stavu zamestnancov. Koniec-koncov ochranná funkcia by mala mať za cieľ aj ochranu 
zamestnanosti ako takej.  
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3.2 Doručovanie           

Pandémia a opatrenia s ňou bytostne spojené spôsobili aj otáznikmi nad inštitútom 
doručovania v pracovnom práve. V praxi sa objavujú názory, že doručovanie písomností by bolo 
možné, resp. vhodné realizovať aj elektronicky. Je však nutné uviesť, že súčasná právna úprava tieto 
názory posúva len do roviny úvah de lege ferenda, pretože v zmysle platnej právnej úpravy nie je 
možné doručovať písomnosti ináč ako „do vlastných rúk“, pričom právne následky doručenia 
písomnosti podľa § 38 ods. 1 Zákonníka práce vo vzťahu k zamestnancovi nastávajú okamihom 
osobného prevzatia písomnosti (t.j. „do vlastných rúk“) zamestnancom, a to bez ohľadu na prevedený 
spôsob doručovania (realizovaný osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom pošty). Takto 
formulovaná podmienka doručovania je z môjho pohľadu neprekonateľná. Istú inšpiráciu na riešenie 
v podobe návrhu de lege ferenda je možné nájsť v právnej úprave českého Zákonníka práce, ktorý v 
§ 335 upravuje podmienky doručovania zamestnávateľom prostredníctvom siete alebo elektronickej 
komunikačnej služby za podmienky, že zamestnanec s týmto spôsobom doručovania vyslovil 
písomný súhlas a poskytol zamestnávateľovi elektronickú adresu pre doručovanie. V danom prípade 
však platí, že písomnosť doručovaná prostredníctvom siete alebo elektronickej komunikačnej služby 
musí byť podpísaná uznávaným elektronickým podpisom. Takáto písomnosť sa považuje za 
doručenú dňom, kedy prevzatie potvrdí zamestnanec zamestnávateľovi dátovou správou podpísanou 
svojím uznávaným elektronickým podpisom. Platí však, že doručenie je neúčinné, ak sa písomnosť 
zaslaná na elektronickú adresu zamestnanca vrátila zamestnávateľovi ako nedoručiteľná alebo ak 
zamestnanec do 3 dní od odoslania písomnosti nepotvrdil zamestnávateľovi jej prijatie dátovou 
správou podpísanou svojím uznávaným elektronickým podpisom.  

Je však nutné uviesť, že v podmienkach SR môže byť vzhľadom na nízky počet využívania 
tzv. dátových schránok tento spôsob doručovania neefektívny.  

 
3.3 Súdna ochrana 

Jednou z ďalších problematických oblastí, ktorá výrazne zasiahla realizáciu ochrannej funkcie, 
predovšetkým z pohľadu súdnej ochrany práv zamestnancov je takmer úplné zastavenie súdnych 
pojednávaní v pracovnoprávnych sporoch. Totiž na základe Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných 
zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu bolo podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 
62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona 
č. 9/2021 Z. z. ustanovené, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa vykonávajú 
pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia iba v obmedzenom množstve súdnych vecí, 
pričom pracovnoprávne spory spadali pod písm. p), v zmysle ktorého „konanie v civilnom sporovom 
konaní a v civilnom mimosporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s 
pojednávaním v ich neprítomnosti“. 

Vzhľadom na charakter tzv. individuálnych pracovných sporov, kde je prítomnosť 
zamestnanca ako strany sporu vo väčšine prípadov nevyhnutná (vzhľadom na dôkaznú núdzu a s 
tým spojenú osobnú výpoveď zamestnanca ku skutkovým okolnostiam prípadu a pod.) došlo k tomu, 
že väčšina pojednávaní bola odročená. Som toho názoru, že zamestnanci domáhajúci sa svojich práv 
súdnou cestou patria z hľadiska ich sociálneho statusu k ohrozeným skupinám obyvateľstva a preto 
považujem ich vynechanie z výpočtu „povolených“ konaní za nesprávne, pretože v mnohých 
prípadoch tieto konania neznesú odklad a zamestnanci sa ocitajú v tzv. siete hmotnej núdze.        
 
4 ZÁVER 

Na záver si dovolím uviesť, že úlohou pracovnoprávnej legislatívy bude z pohľadu aj realizácie 
ochrannej funkcie pracovného práva popri už prijatých opatreniach na zníženie dopadov krízy, 
zamerať sa na ďalšie legislatívne zmeny, tak v oblasti aktívnej politiky na trhu práce a služieb 
zamestnanosti, ako aj na zavedenie nových flexibilných foriem zamestnávania, po ktorých „volajú“ 
zamestnávatelia už dlhé roky a práve v čase tejto krízy sa ukazujú ako veľmi potrebné, priam 
nevyhnutné. Politika štátu (poučená z dopadov krízy) sa musí teda orientovať na tri základné oblasti 
a to 1. legislatívu ochrany zamestnanosti, 2. následne na riešenie dopadov a podporu zvyšovania 
zamestnanosti, a napokon 3. na zavedenie nových foriem zamestnávania, ktoré budú mať 
preventívny charakter pri tzv. „recidíve“ pandemickej krízy.  
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KRÍZA AKO NEBEZPEČENSTVO ALEBO PRÍLEŽITOSŤ 
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Zuzana Macková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

Abstract: The article deals with systemic parts of Slovak Social Security Law - the social insurance 
system, the system of state social support and system of social assistance - and points at voids in 
respecting the fundamental principles in valid legislation. It concludes, at the same time, that the 
present crisis represents both a trap and an opportunity for confirmation of importance of values of 
the Social Security Law and their reflection in legislation as well as practical implementation and actual 
social life. 

 
Abstrakt: Autorka v príspevku venuje pozornosť jednotlivým systémovým častiam práva sociálneho 
zabezpečenia  (t.j. poistnému systému, štátnej sociálnej podpore a sociálnej pomoci) a poukazuje na 
nerešpektovanie základných princípov v platnej právnej úprave. Zároveň poukazuje na súčasné 
obdobie krízy, ktorá predstavuje tak nebezpečenstvo, ale aj šancu pre potvrdenie významu hodnôt 
práva sociálneho zabezpečenia a ich premietnutie do právnej úpravy i života spoločnosti. 

  
Key words: social protection, principles, social solidarity, social justice, crisis 

 
Kľúčové slová:  sociálna ochrana, princípy, sociálna solidarita, sociálna spravodlivosť, kríza 

  
1 Úvod  

Ľudstvo sa nachádza na začiatku tretej dekády 21. storočia. Prelom medzi druhou a treťou 
dekádou  poznačila celosvetová kríza vo forme pandémie Covid-19. Táto kríza nie je len krízou 
ekonomickou, finančnou, ale aj krízou hodnôt v práve, ako aj potvrdením krízy ekologickej, na ktorú 
upozorňovali odborníci už v predchádzajúcich rokoch. Celkovo možno konštatovať, že situácia je viac 
ako vážna, pretože sa dotýka základnej existencie už každého človeka na tejto planéte. 

Občanom Európskej únie (ďalej len „EÚ“) bola od začiatku pandémie poskytovaná pomoc 
vo forme rôznych opatrení, najmä niektorých sociálnych dávok zo systému práva sociálneho 
zabezpečenia, a to aj po dlhšiu dobu ako ustanovovala základná platná právna úprava na základe 
rozhodnutia národných vlád (napr. pandemické ošetrovné, pandemické nemocenské, predĺžené 
poskytovanie dávky v nezamestnanosti, rodičovského príspevku, opatrovateľského príspevku, atď.)1, 
ale aj zo strany kompetentných orgánov EÚ (napr. spoločný nákup ochranných prostriedkov – rúšok, 
respirátorov, oxymetrov, pľúcnych ventilátorov, resp. neskôr aj vakcín, atď.).   

Vzhľadom na obrovský nárast deficitov jednotlivých štátov EÚ vrátane Slovenska sa do 
popredia dostáva otázka samotnej existencie a nesmierneho významu sociálnej ochrany realizovanej 
prostredníctvom práva sociálneho zabezpečenia a jeho troch častí, t.j. systému sociálneho poistenia, 
štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci aj v nasledujúcich rokoch 3. tisícročia.  

V nasledujúcich riadkoch priblížime hlavné problémy, ktoré počas pandémie Covid-19 
potvrdili význam základných hodnôt, resp. princípov práva sociálneho zabezpečenia a jeho 
jednotlivých častí. 

 
Tento vedecký článok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20, pod názvom „Sociálna 
ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia“ a je 
súčasťou výskumnej úlohy. 
1 Bližšie pozri: MACKOVÁ, Z: Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike v čase pandémie. In: 
Míľniky  práva v stredoeurópskom priestore 2020. Zborník z online medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – Bratislava, 23.0.2020 – 24.06.2020. 
Slovenská republika. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, s. 456 – 470. ISBN 978-80-7160-576-
8. 
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2            Transformácia sociálneho zabezpečenia po roku 1989 do roku 2004 

Na území bývalého Československa sa od skončenia 2. svetovej vojny do roku 1989 
realizovalo sociálne zabezpečenie obyvateľstva, ktoré bolo založené na princípe štátneho 
paternalizmu s cieľom zabezpečiť každému dobré vzdelanie, bývanie, zdravie a nevyhnutné príjmy 
pre ľudsky dôstojný život. Vo svojej podstate išlo o univerzalistický, resp. kolektivistický model 
sociálnej politiky založenom na financovaní prostredníctvom všeobecných (najmä) priamych daní a 
presadzovaní princípu faktickej (materiálnej) rovnosti šancí smerujúcej k sociálnej rovnosti a 
spravodlivosti.2 Za najväčšie negatívum tohto obdobia sa považovala absencia slobody najmä 
v ekonomickej, ale aj politickej oblasti.3  

 Po roku 1989 v súvislosti s realizáciou daňovej reformy k 1. januáru 19934 sa preukázala 
potreba pretransformovania systému štátneho sociálneho zabezpečenia pozostávajúceho 
z nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok a systému 
sociálnej starostlivosti podľa vzoru vyspelých krajín západnej Európy.  

V podmienkach samostatnej Slovenskej republiky po roku 1993 realizuje hospodárske, 
sociálne a kultúrne práva občanov v právnej forme v intenciách Ústavy Slovenskej republiky5 relatívne 
samostatné odvetvie práva sociálneho zabezpečenia, ktoré vzniklo v roku 1991. Sociálne práva 
občanov sú významnou časťou komplexu ľudských práv, ktoré sú predmetom nielen vnútroštátnej 
právnej regulácie, ale aj medzinárodného práva.6 Vo svojej podstate ide o základné ústavné práva 
predstavujúce "druhú" generáciu ľudských práv, ktoré patria medzi najdôležitejšie ľudské práva, 
zakotvujúce nároky voči štátu a vyžadujúce jeho aktívne správanie. Na strane druhej by mali 
zabezpečiť materiálne predpoklady na využitie individuálnej slobody, ako aj vytvárať materiálne 
predpoklady na zabezpečenie základných existenčných podmienok každého jednotlivca. Sociálne 
práva na rozdiel od základných ľudských a občianskych práv a slobôd, ktoré sú večnými právami 
statického charakteru, majú povahu relatívnu a majú charakter dynamický, pretože sú relatívne 
závislé od stavu spoločnosti, od vývoja spoločnosti, jej politického, ekonomického, technického 
vývoja, ako aj od demografickej štruktúry obyvateľstva, atď.7 

Neoliberálny model sociálnej politiky8, ku ktorému sa Slovenská republika prihlásila, 
predstavuje pozíciu stredu, v ktorom sa uplatňujú tak liberálne, ako aj  sociálno-demokratické črty. Z 
ekonomického hľadiska ide jednoznačne o podporu trhového mechanizmu i procesu privatizácie, 

 
2 Bližšie pozri: MACKOVÁ, Z.: Ako ďalej v sociálnom zabezpečení ? (systémovosť práva sociálneho 
zabezpečenia a jeho ústavné limity). In: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v súčasnom 
období. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa  mala konať 8. – 9. októbra 2020 
v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 „Dlhodobé a recentné 
tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku.“ Ústav štátu a práva 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2020, s. 26 – 43. 
3 Bližšie pozri: MACKOVÁ, Z.: Základný princíp práva – sociálna (ne)spravodlivosť. In: Bratislavské 
právnické fórum 2015, Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. s. 169 – 183 /CD-
ROM/. ISBN 978-80-7160-411-2. /Bratislavské právnické fórum 2015 : Rovnosť a nerovnosť pred 
zákonom vo vzťahu k slabším subjektom práva : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 9. – 
10. 10. 2015/ 
4 Bližšie  pozri zákon č. 286/1992 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  
5 Pozri čl. 35 až 44 zákona č. 460/1992 Zb.  Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov 
6 Bližšie pozri napr. Listina základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.), Všeobecná 
deklarácia ľudských práv prijatá 10. decembra 1948 na III. Valnom zhromaždení OSN (najmä čl. 22 
a 25), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966 – najmä čl. 9 a 
11), Dohovor (MOP) o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia č. 102, 128, 130, atď., Deklarácia 
o pokroku a rozvoji v sociálnej oblasti (1969), Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
(FMZV č. 209/1992 Zb.), Európska sociálna charta (oznámenie MZV SR č.  329/1998 Zb.), Európska 
sociálna charta (revidovaná) - oznámenie FMZV č. 293/2009 Z. z.  – najmä čl. 12., Charta základných 
práv Európskej únie - pozri Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii  a Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (2010/C 83/02). 
7 Op. cit. v pozn. 3, s. 106 – 107. 
8 Pozri článok 55 zákona č. 460/992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
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avšak zároveň sú akceptované aj obmedzené regulačné zásahy štátu tak do ekonomickej, ako aj 
sociálnej oblasti. Vo svojej podstate sa prejavuje snaha o zosúladenie dosahovania ekonomickej 
prosperity a sociálnych potrieb rozvoja spoločnosti, plne rešpektujúc hodnoty slobody, rovnosti a 
solidarity, s cieľom zvyšovania sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti.9 Vzhľadom na to došlo k 
vypracovaniu Koncepcie transformácie sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike (1996), 
cieľom ktorej bolo vytvorenie viacpilierovej sústavy sociálneho zabezpečenia pozostávajúcej z troch 
základných systémov, a to verejnoprávneho sociálneho poistenia - tzv. 1. piliera (obsahujúceho 
nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktorý sa od 1.4.2002 
rozšíril o úrazové poistenie10 a od 1.1.2004 aj o poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie),11 
systému štátnej sociálnej podpory (upravujúceho štátne sociálne dávky) a systému sociálnej pomoci. 
Prostredníctvom jednotlivých systémov sa mala zabezpečiť sociálna ochrana každého jednotlivca 
počas rôznych etáp života (t.j. od narodenia až po smrť) na ľudsky dôstojnej úrovni.  

V intenciách Kodanských prístupových kritérii (najmä po roku 1993) došlo k vytvoreniu 
verejnoprávnej inštitúcie, a to Národnej poisťovne12 na vykonávanie nemocenského poistenia, 
dôchodkového poistenia a zdravotného poistenia, prostredníctvom ktorej sa položil základ na 
vykonávanie priebežného sytému sociálneho poistenia. V roku 1995 došlo k zriadeniu Sociálnej 
poisťovne13 ako nástupnickej inštitúcie bývalej Národnej poisťovne na vykonávanie už len 
nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Zároveň vznikla ďalšia samostatná 
verejnoprávna inštitúcia na výkon zdravotného poistenia, a to Všeobecná zdravotná poisťovňa.14 
V roku 1997 na vykonávanie poistenia v nezamestnanosti a realizovanie aktívnej a pasívnej politiky 
zamestnanosti vznikla ďalšia verejnoprávna inštitúcia, a to Národný úrad práce.15 Cieľom zriadenia 
uvedených verejnoprávnych inštitúcii bolo vybudovanie jednotného a univerzálneho (všeobecného) 
systému sociálneho poistenia spoločného pre všetky ekonomicky činné subjekty bez ohľadu na formu 
a druh ich pracovnej (ekonomickej) aktivity s hlavným zámerom ich ochrany pred prepadom do 
hmotnej a sociálnej núdze (tj. do biedy a chudoby).16 Prostredníctvom týchto princípov sa malo zaručiť 
právo na jednotnú základnú dávku pri splnení zákonom ustanovených podmienok pri vzniku určitých 
sociálnych udalostí ako napr. dovŕšení dôchodkového veku, poklesu zárobkovej schopnosti, dočasnej 
pracovnej neschopnosti, tehotenstve, materstve, invalidite, nezamestnanosti, platobnej neschopnosti, 
atď. Ďalšími rozhodujúcimi princípmi bol princíp komplexnosti (úplnosti) a rovnosti (uniformity)17 
vyjadrujúcimi pokrytie všetkých sociálnych udalostí, ktoré možno očakávať pri určitom stupni sociálno-
ekonnomického rozvoja a spoločenskej deľbe práce s cieľom zabezpečenia všetkých oprávnených 
subjektov v zmysle rovnakých pravidiel, avšak nie podľa zásady „každému rovnako“, ale rešpektujúc 
aj zásluhovosť, ktorá sa prejavuje v podobe osobného pričinenia v závislosti od dosiahnutej výšky 
príjmu z predchádzajúcej pracovnej aktivity jednotlivca. Uvedené sa premietalo do primeraného 
(adekvátneho) hmotného zabezpečenia18 počas krátkodobých alebo dlhodobých sociálnych udalostí 

 
9 MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť. Heuréka, 2009, s. 24. ISBN 978-
80-89122-53-0. 
10 Op. cit. v pozn. 3, s. 70. 
11 Bližšie pozri zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
12 Pozri zákon NR SR č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného 
poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov 
13 Pozri zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 
14 Pozri zákon NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia 
a o zradení Všeobecnej zdravotnej poisťovne v znení neskorších predpisov 
15 Pozri zákon NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov   
16 MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť. Heuréka, 2009, s. 85. ISBN 978-
80-89122-53-0. 
17 Op. cit. v pozn. 16, s. 129 – 130. 
18

Napr. výška nemocenských dávok má byť najmenej vo výške 60 % priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve, resp. mzdy nekvalifikovaného robotníka – t.j. minimálnej mzdy a výška napr. 
starobného i sirotského dôchodku má byť najmenej vo výške 45 % priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve, resp. mzdy nekvalifikovaného robotníka – t.j. minimálnej mzdy, atď.  Pozri dohovor č. 

128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach z roku 1967 (ratifikovaný v roku 1990 

a publikovaný v Zbierke zákonov v oznámení č. 416/1991 Zb.), dohovor č. 130 o liečebno-
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(len) do roku 2003, v ktorom sa prejavuje aj princíp sociálnej spravodlivosti a sociálnej solidarity.19 
Princíp rovnosti vychádzajúci z princípu rovnosti mužov i žien, rovnosti štátnych príslušníkov a 
cudzincov, ako aj rovnosti profesných kategórii bol v tomto období ešte porušovaný, pretože systém 
sociálneho poistenia sa vzťahoval len pre občanov Slovenskej republiky a v tomto období 
v dôchodkovom systéme sa uplatňovali ešte tri pracovné kategórie podľa druhu a náročnosti práce.20 
Medzi základné princípy poistného systému patrí aj obligatórnosť vzniku poistenia a zákonný princíp 
vzniku poistenia,21 ktorý v rokoch 1993 až 2001 bol rešpektovaný a jednotný. V prípade 
zamestnancov poistný pomer vznikal faktickým dňom nástupu do práce a v prípade samostatne 
zárobkovo činných osôb vznikal napr. dňom vzniku živnostenského oprávnenia, atď. V poistnom 
systéme sa prejavuje aj princíp participácie,22 vyjadrujúci spolurozhodovanie a spoluúčasť 
jednotlivých subjektov na prijímaní sociálno-politických opatrení z hľadiska ekonomického, ktoré sa 
prejavujú najmä účasťou na financovaní poistného systému, tj. platením poistného i právneho 
prejavujúcom sa v konaní a na kontrole, čo je realizáciou zásady demokracie. Tá sa prejavuje 
v systéme riadenia poistného systému prostredníctvom inštitútov, ktoré sú vybudované za týmto 
účelom. Ide o správne rady a dozorné rady fungujúce na základe tripartity.23 Ďalšou črtou poistného 
systému je priebežné financovanie, štátna garancia nárokov účastníkov systému (napr. v prípade 
platobnej neschopnosti poskytnutím finančnej výpomoci), ako aj neziskový princíp a pomerne široko 
uplatňovaná štátna ingerencia na základe zákona.24 Významnou skutočnosťou bolo doplnenie 
poistného systému ďalšou (pod)systémovou časťou, a to od 1. júla 1996 doplnkovým dôchodkovým 
poistením25 založenom na princípe participácie a zodpovednosti občanov za riešenie svojich 
sociálnych rizík najmä pri výkone náročnejších zamestnaní, ako aj zvýšenie zodpovednosti 
zamestnávateľských subjektov za svojich zamestnancov. V tomto období sa účastníkmi tohto 
systému mohli stať len zamestnanci (najmä) výrobnej sféry. Vzhľadom na to možno konštatovať 
porušenie rovnosti subjektov pred zákonom, pretože zamestnanci rozpočtových a príspevkových 
organizácií, ako aj SZČO a spolupracujúce osoby nemohli byť účastníkmi tohto (pod)systému 
sociálneho poistenia. V roku 1998 z dôvodu zavedenia a vyčlenenia osobitného poistného systému 
pre ozbrojené zložky26 zo základného jednotného a univerzálneho (všeobecného) poistného systému 
vykonávaného Sociálnou poisťovňou došlo k najväčšiemu porušeniu a najmä oslabeniu 
celospoločenskej a medzigeneračnej solidarity. Tieto princípy sa porušovali od začiatku z dôvodu 
nerešpektovania rovnosti subjektov pred zákonom pri plnení zákonom stanovených povinností,27 ako 
aj princíp participácie pri platení poistného,28 a to aj zo strany štátu, ktorého platby za poistencov štátu 
sa neustále znižovali.29 

Podstatná časť sústavy spoločenskej pomoci rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorá bola 
tvorená prvkami priamej pomoci (napr. mladomanželské pôžičky, atď.) alebo nepriamej finančnej 
pomoci (napr. dotácie na bývanie, dotácie na stravovanie v predškolských a školských zariadeniach, 
dotácie na dopravu, ubytovanie, poskytovanie učebníc zdarma, atď.) sa mala pretransformovať na 

 
preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe z roku 1969 (ratifikovaný v roku 1971 a publikovaný 

v Zbierke zákonov v oznámení č. 537/1990 Zb.) 
19 Op. cit. v pozn. 16, s. 123 - 129.  
20 Pozri zákon č. 100/1988 Zb.  o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 
21 MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej 
republike s príkladmi. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 15 – 17. 
22 Op. cit. v pozn. 16, s. 126 – 127.   
23 Op. cit. v pozn. 20, s. 20 – 22. 
24 Op. cit. v pozn. 20, s. 15 – 27. 
25 Pozri zákon č.123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení, najmä § 1 ods. 1. 
26 Pozri zákon č. 114/1998 Zb.  o sociálnom zabezpečení vojakov (účinný od 1.5.1998), nahradený 
zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
27 Poznámka: Napr. najnižší vymeriavací základ pre všetky subjekty bol ustanovený vo výške 
minimálnej mzdy. 
28 Poznámka: Od 1. januára 1998 do 31. decembra 2003 v prípade SZČO a spolupracujúcich osôb 
došlo k odpojeniu platenia poistného od aktuálnej výšky minimálnej mzdy. 
29 Bližšie pozri MACKOVÁ, Z.: Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia. Právny obzor 

č. 1/2011, ročník 94, s. 30 – 32. 
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systém štátnej sociálnej podpory, ktorého základným princípom mal byť naďalej princíp 
celospoločenskej solidarity. Cieľom bolo pretransformovanie plošného univerzalistického modelu 
štátnych sociálnych dávok na systém adresného poskytovania dávok v závislosti od potrieb 
odkázaného obyvateľstva na základe testovania príjmovej úrovne oprávnenej osoby a jej rodiny, čo 
sa premietlo už v roku 1994 do poskytovania prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti,30 ktoré 
sa z dávky nemocenského poistenia pretransformovali na štátne sociálne dávky a ich výška sa 
odvodzovala od súm životného minima.31 Išlo o realizovanie princípu sociálnej spravodlivosti 
vychádzajúceho zo zásady „každému podľa jeho potrieb“, avšak zamestnancom v pracovnom 
pomere v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ani SZČO s príjmami na úrovni cca 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve,32 nárok na prídavky na deti a príplatok vôbec nevznikal. 
Vzhľadom na uvedené na Slovensku začala zanikať silná stredná vrstva obyvateľstva, pretože sa 
začala prepadávať do hmotnej a sociálnej núdze (tj. do biedy a chudoby) z dôvodu, že ekonomicky 
aktívne subjekty s príjmom nižším ako priemerná mzda v hospodárstve alebo len na úrovni minimálnej 
mzdy,33 sa dostávali na úroveň evidovaných na úrade práce, ekonomicky neaktívnych či už 
z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, ktorým nárok na prídavky na deti a príplatok vznikal. 
Zývšenie súm životného minima34 v roku 1997 čiastočne zlepšilo postavenie ekonomicky činných 
subjektov a predovšetkým tých, ktorí dosahovali príjmy na úrovni minimálnej mzdy, pretože im vznikol 
nárok na prídavky na deti a príplatok k prídavku na deti a zároveň sa zvýšili aj sumy ostatných štátnych 
sociálnych dávok ako napr. rodičovského príspevku, dávok pestúnskej starostlivosti a 
zaopatrovacieho príspevku.35K čiastočnému zlepšeniu došlo od 1. novembra 1997, kedy sa zvýšili 
sumy životného minima ako základného inštitútu na určovanie výšky štátnych sociálnych dávok, 
najmä prídavkov na deti a príplatku k prídavku na deti, ale aj rodičovského príspevku, dávok 
pestúnskej starostlivosti a zaopatrovacieho príspevku. 

V polovici roku 1998 došlo k pretransformovaniu systému sociálnej starostlivosti na systém 
sociálnej pomoci.36 V konštrukcii životného minima došlo ku kvalitatívnej zmene z dôvodu, že suma 
životného minima bola ustanovená iba ako jedna suma na riešenie hmotnej núdze, napr. pre plnoletú 
fyzickú osobu vo výške 3 000 Sk mesačne, atď., čo znamenalo, že prestala pozostávať z dvoch súm. 
Zákonná úprava rozlišovala hmotnú a sociálnu núdzu, pričom hmotná núdza sa naďalej zisťovala 
z objektívnych a subjektívnych dôvodov.37 Na trhu práce v roku 1999 došlo k najväčšej deštrukcii 
z dôvodu, že výška minimálnej mzdy zamestnanca v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 
pracovný čas, tj. v prípade ekonomickej aktivity bola ustanovená vo výške  3 000 Sk mesačne (v 
hrubom), ako aj suma životného minima, do výšky ktorej sa poskytovali dávky v hmotnej núdzi (tj. 
v čistom). Takáto právna úprava bola príčinou porušenia základného princípu sociálnej spravodlivosti 
z dôvodu, že človek ekonomicky aktívny dostal (v čistom) po odpočítaní dane z príjmu a poistného 
cca iba 2 450 Sk mesačne, avšak človek ekonomicky neaktívny dostal sociálnu dávku vo výške (v 

 
30 Pozri zákon NR SR č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení 

neskorších predpisov  
31 Pozri zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych 
dávok v znení  neskorších predpisov 
32 Výška priemernej mesačnej  mzdy v hospodárstve SR v roku 1994 bola 6 294 Sk, v roku 1995 bola 

7 195 Sk, v roku 1996 bola 8 154 Sk, v roku 1997 bola 9 226 Sk, v roku 1998 bola 10 003 Sk, v roku 

1999 bola 10 728 Sk,  v roku 2000 bola 11 430 Sk, v roku 2001 bola 12 365 Sk, v roku 2002 bola 
13 511 Sk a v roku 2003 bola 14 365 Sk.  
33 Výška minimálnej mesačnej mzdy na Slovensku od 1. októbra 1993 až do 31. marca 1996 sa vôbec 
neupravovala a bola iba vo výške 2 450 Sk, od 1. apríla 1996 do 31. decembra 1997 bola vo výške 
2 700 Sk, v roku 1998 do 31. marca 1999 bola vo výške 3 000 Sk a od 1. apríla 1999 bola vo výške 
3 600 Sk.  
34 Pozri zákon č. 278/1997 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení 
neskorších predpisov, mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení 
neskorších predpisov a o zmenách v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok   
35 Bližšie pozri MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Štátne sociálne dávky 
s príkladmi. Šamorín : Heuréka, 2008. 144s. ISBN 978-80-89122-52-5.    
36 zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1998 
37 Bližšie op. cit. v pozn. 29, s. 34 – 35. 
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čistom) 3 000 Sk, čo malo za následok opätovne ďalší prepad veľkej časti tzv. strednej vrstvy 
ekonomicky činného obyvateľstva na hranicu biedy a chudoby, tj. do hmotnej núdze. 

V tomto období uvedené zmeny v ekonomickej, ako aj sociálnej oblasti sa v regióne celej 
strednej a východnej Európy vrátane Slovenska realizovali najmä pod taktovkou Svetovej banky a 
Medzinárodného menovaného fondu, čo sa na Slovensku v plnej miere prejavilo najmä po 1. januári 
2004 prijatím tzv. reforiem najmä v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj reziduálneho 
systému sociálnej pomoci.38    

       
3 Reformy po roku 200439  
 Až v roku 2000 v zmysle Lisabonskej stratégie Európska únia začala klásť politický dôraz na 
sociálne aspekty kladúc do popredia ľudský potenciál, kvalitu života, zvyšovanie úrovne 
zamestnanosti a sociálnej súdržnosti.40 V prípade krajín strednej a východnej Európy vrátane 
Slovenska sa začala sociálna dimenzia európskej integrácie v obmedzenej miere realizovať až po 
vstupe do Európskej únie (t.j. v roku 2004),41 avšak do slovenskej platnej právnej úpravy sa tieto ciele 
premietli až oveľa neskôr, a to čiastočne po vypuknutí krízy v roku 2008, ba až neskôr, a to po roku 
2012. Pred vstupom do EÚ sa v roku 2004 v Slovenskej republike uskutočnila významná reforma42 
v sociálnom zabezpečení, ktorá sa týkala najmä systému sociálneho poistenia. Od 1. júla 2003 mal 
nadobudnúť účinnosť nový zákon o sociálnom poistení,43 ale jeho účinnosť bola posunutá na 1. január 
2004. Avšak tento zákon nikdy nenadobudol účinnosť. Ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto 
zákona došlo k vypracovaniu a schváleniu úplne nového reformného zákona, a to zákona č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“),44 ktorým  sa zaviedol nový rozsah 
sociálneho poistenia,45 ako aj nové vymedzenie účelu, financovania a organizáciu sociálneho 
poistenia. Sociálna poisťovňa stratila verejnoprávny charakter založený na princípe tripartity ako 
prejav demokracie a (paradoxne v čase liberálnej druhej vlády M. Dzurindu) jednoznačne sa posilnila 
pozícia zástupcov štátu. Zúžil sa osobný rozsah sociálneho poistenia (napr. štát prestal platiť poistné 
na nemocenské poistenie za žiačky stredných škôl a študentky vysokých škôl, ako aj poistné 
na dôchodkové poistenie za žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, atď.)46 zaviedol sa nový 
inštitút „prerušenia“ povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia 
a povinného poistenia v nezamestnanosti, čo v podstate znamená zánik poistného pomeru.47 Najnižší 
vymeriavací základ sa opätovne napojil na úroveň výšky minimálnej mzdy, tj. aj pre SZČO, zrušil sa 
pojem „spolupracujúcej osoby“ a za SZČO sa prestali považovať osoby, ktoré vykonávali umeleckú 
alebo inú tvorivú činnosť podľa autorského zákona mimo pracovnoprávneho vzťahu a obdobného 
vzťahu na základe svojho vyhlásenia, ako aj osoby, ktoré vykonávali nezávislé povolanie alebo 
činnosť, prípadne šport. Zamestnávateľom sa znížili sadzby poistného na nemocenské poistenie, ako 
aj na starobné poistenie.48 Štátny paternalizmus sa znížil v najväčšej možnej miere, čo sa prejavilo aj 

 
38 Bližšie pozri: MACKOVÁ, Z.: Dynamika versus rigidita práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej 
republike na prahu XXI. storočia. In: Ako právo reaguje na novoty. Ústav štátu a práva Slovenskej 
akadémie vied, VEDA : Bratislava, 2015, s. 188 – 205. ISBN 978-80-224-1469-2. 
39 Bližšie pozri : Op. cit. v pozn. 38, s. 188 – 205. 
40 TOMEŠ, I. – KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo Evropské unie. Praha, C. H. Beck 2003, ISBN 80-
7179-831-2. s. 65 – 69. 
41 Dňa 1. mája 2004 pristúpili do EÚ tieto štáty: Slovenská republika, Česká republika, Estónsko, 
Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Malta a Cyprus.   
42 KLIMEŠ,L.: Slovník cizích slov. Praha 1981, s. 595, Akademický slovník cudzích slov – Academia, 
Praha 1997, s. 652 – Reforma je úprava, zmena, premena nejakého stavu, poriadku, najmä verejného 
zariadenia smerujúca k jeho zlepšeniu, ktorá sa však nedotýka jeho podstaty. 
43 zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení  
44 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení -  účinný od 1. januára 2004 
45 Pozri § 2 zákona o sociálnom poistení 
46 Bližšie pozri : op. cit. v pozn. 29, s. 36 - 48. 
47 Pozri § 26 zákona o sociálnom poistení 
48 Z 3,4 % na 1,4 %, t.j. o 2 % z dôvodu, že počas prvých desať dní dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnancovi od 1.januára 2004 začal zamestnávateľ poskytovať novú sociálnu dávku v zmysle 
zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 
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v znížení okruhu subjektov, za ktorých platil poistné na dôchodkové poistenie (t.j. na starobné 
a invalidné poistenie) štát.49 Opätovne bola zavedená podpora najmä v prípade začínajúcich 
podnikateľských subjektov, ktorá platí v modifikovanej podobe aj naďalej, tj. v súčasnosti.50  

Na základe uvedeného možno konštatovať, že opätovne sa oslabil, ba dokonca úplne poprel 
princíp univerzality, ako aj princíp celospoločenskej solidarity z dôvodu, že boli určené najvyššie 
vymeriavacíe základy na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.51 Z toho dôvodu sa začala realizovať 
tzv. obmedzená solidarita, ktorá spôsobila zníženie sociálnej ochrany obyvateľstva Slovenskej 
republiky, čo sa začalo prejavovať v náraste obyvateľstva v hmotnej a sociálnej núdzi (t.j. 
prepadávajúceho sa do biedy a chudoby).  Dňa 1. decembra 2004 bol zrušený zákon č.106 z roku 
1999 Z. z. o tripartite (o hospodárskom a sociálnom partnerstve),52 čím došlo k popretiu základného 
princípu európskej demokracie. 

Od 1. januára 2004 sa pre zamestnancov zaviedla nová dávka v prípade dočasnej pracovnej 
neschopnosti, a to náhrada príjmu.53 Výška nemocenských dávok54 (s výnimkou materského od 1. 
januára 2011) bola ustanovená (len) na 55 % denného vymeriavacieho základu. Dĺžka poskytovania 
nemocenských dávok (materského, ošetrovného a vyrovnávacej dávky) zostala nezmenená s 
výnimkou nemocenského (t.j. zrušilo sa dobrovoľné poskytovanie nemocenského po uplynutí jedného 
roka v prípade ťažších chorôb a potreby dlhšieho liečenia), avšak ich výška z pohľadu 

 
Zamestnávateľ platil poistné na starobné poistenie vo výške 16 %, povinne dôchodkovo poistená 
SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, štát a Sociálna poisťovňa vo výške 20 % 
a zamestnanec vo výške 4 %. Na invalidné poistenie zamestnanec a zamestnávateľ platil (a naďalej 
platí) poistné vo výške 3 %, povinne dôchodkovo poistená SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistená 
osoba a štát vo výške 6 %. 
49 Napr. štát platil poistné iba za osoby, ktoré sa osobne, celodenne a riadne starali o dieťa vo veku 
do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov 
jeho veku, o osoby, ktoré nepoberali invalidný dôchodok, a osobne a celodenne a riadne sa starali 
o dieťa vo veku do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 
siedmich rokov jeho veku, o občanov, ktorí vykonávali základnú službu, náhradnú službu, 
zdokonaľovaciu  službu alebo o občanov vykonávajúcich civilnú službu.                    
50 Od 1. januára 2004 ustanovilo, že SZČO pri začatí podnikateľskej činnosti nemá povinnosť platiť 
poistné na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie. Táto povinnosť SZČO môže vzniknúť 
(ale nemusí) až od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka, ak jej (hrubý) príjem z podnikania alebo 
výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou je vyšší ako 12-násobok 
minimálneho vymeriavacieho základu, ktorým od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 bola výška 
minimálnej mzdy zamestnanca v pracovnom pomere a od 1. januára 2011 to bolo 44,2 % priemernej 
mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádzal kalendárnemu roku, za ktorý 
sa platilo poistné a od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 ide o 50 % priemernej mzdy 
v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádzal kalendárnemu roku, za ktorý sa 
platilo poistné. 
51Maximálna výška najvyššieho vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie a na garančné 
poistenie sa ustanovila ako 1,5-násobok a na dôchodkové poistenie a na poistenie 
v nezamestnanosti ako 3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci 
kalendárny rok určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pričom táto výška sa používala od 
1. júla bežného kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Pozri: MACKOVÁ, 
Z.: Právo sociálneho zabezpečenia – osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike 
s príkladmi. Heuréka, 2012, ISBN 978-80-89122-77-6, s. 96 – 97.  
52 Pozri zákon č. 585/2004 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
53 zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – t.j. náhradu príjmu od prvého 
dňa dočasnej pracovnej neschopnosti najviac po dobu desiatich dní poskytuje zamestnávateľ a až od 
11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od 
vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancom vzniká nárok na dávku nemocenského 
poistenia, a to na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. 
54 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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medzinárodných záväzkov, ako aj Ústavy SR je viac ako otázna.55 Výška jednotlivých dávok najmä 
pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva (t.j. s mesačnými príjmami nižšími ako bola výška priemernej 
mesačnej mzdy v roku 2005, t.j. nižšími ako cca 16 000 Sk mesačne) bola (a naďalej je) neprimerané 
nízka a  v prípade sociálnej udalosti (napr. ošetrovania člena rodiny, choroby, atď.) neumožňuje 
zabezpečovať ani základné životné potreby na ľudsky dôstojnej úrovni (stravu, bývanie, ošatenie, 
elektrickú energiu, vodné a stočné, lieky),56 čo v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu 
malo (a naďalej má) za následok opätovne obrovský prepad obyvateľstva do hmotnej núdze, t.j. do 
biedy a chudoby. Najtvrdšia právna úprava v európskom priestore týkajúca sa vzniku nároku na 
materské nadobudla účinnosť od 1. augusta 2006 a platila až do 31. decembra 2007.57 

K zásadným zmenám došlo aj v systéme dávok dôchodkového poistenia, pretože od 1. 
januára 2004 pri priznávaní dávok dôchodkového poistenia sa zohľadňoval viac princíp 
zásluhovosti,58 čo malo za následok postupné oslabovanie princípu sociálnej solidarity a 
spravodlivosti. Zaviedol sa nový druh dôchodku, a to predčasný starobný dôchodok,59 čiastočne sa 
zmenila definícia invalidity najmä z dôvodu zvýšenia percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť (z 33 %) na „o viac ako 40 %“, tj. najmenej o 41 %, čo opätovne spôsobilo 
zhoršenie sociálnej situácie obyvateľstva v období nepriaznivej sociálnej situácie a prepad do hmotnej 
núdze, t.j. do systému sociálnej pomoci (t.j. do biedy a chudoby).60 Podmienky nároku na vdovský 
dôchodok a na vdovecký dôchodok sa zjednotili, zmenili sa podmienky nároku na sirotský dôchodok 
a došlo aj k zmene ich výšky.61 Dôchodkové dávky priznané v roku 2005 sa zvyšovali maximálne do 

 
55 Bližšie pozri MACKOVÁ, Z.: Minimálne a maximálne limity dávok v sociálnom zabezpečení – základ 
sociálnych istôt (realizácie sociálnych práv).  In: Sociálne zabezpečenie – na rázcestí ? Materiály 
z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. októbra 2014 v Bratislave v rámci 
riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho 
teoretické reflexie“.  ISBN 978-80-8095-087-3. s. 96 – 118 a op. cit. v pozn. 29, s. 39 – 40. 
56 Bližšie op. cit. v pozn. 29, s. 39 – 40.  
57 Bližšie op. cit. v pozn. 29, s. 40 - 41. 
58 Bližšie op. cit. v pozn. 29, s. 41. 
59 Poistencovi vznikal nárok na predčasný starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 
10 rokov a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, 
bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. 
a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Napr. do 
30.6.2004 bola vyššia ako 5 052 Sk, t.j. výška predčasného starobného dôchodku musela byť 
najmenej 5 053 Sk mesačne a od 1. júla 2004 bola vyššia ako 5 496 Sk mesačne, t.j. výška 
predčasného starobného dôchodku musela byť najmenej 5 497 Sk mesačne a od 1.júla 2005 bola 
vyššia ako 5 676  Sk mesačne, t.j. výška predčasného starobného dôchodku musela byť najmenej 5 
677 Sk mesačne. Nárok na predčasný starobný dôchodok do 31.decembra 2007 nebol podmienený 
vekovou hranicou, ale bol a naďalej je podmienený výškou (t.j. sumou). Ustanovená minimálna 
hranica sumy predčasného starobného dôchodku je prejavom čiastočnej ochrany obyvateľstva pred 
prepadom do systému sociálnej pomoci, tj. do biedy a chudoby. Zákonom č.555/2007 Z. z. sa zvýšila 
doba poistenia najmenej na 15 rokov a zaviedla sa ochranná klauzula pred odchodom „mladých“ 
poistencov do predčasného starobného dôchodku, pretože od 1. januára 2008 poistencovi môže 
vzniknúť nárok na predčasný starobný dôchodok, len ak ku dňu podania žiadosti o jeho priznanie mu 
chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.   
60 Bližšie op. cit. v pozn. 29, s. 42. 
61 Nárok na vdovský (vdovecký) dôchodok vzniká už iba po manželovi (manželke) a zachováva sa 
počas jedného roku od smrti manžela (manželky) – poistenca alebo dôchodcu bez ohľadu na vek 
vdovy (vdovca), starostlivosť o deti, zdravotný stav alebo sociálne pomery. Ide o tzv. bezpodmienečný 
nárok na vdovský dôchodok. Po uplynutí jedného roku nárok na výplatu na vdovský dôchodok sa 
zachováva, len ak vdova (vdovec) spĺňa niektorú z ďalších taxatívne uvedených podmienok 
uvedených v § 74 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
ktoré sa najprv zúžili iba na tri a od 1.augusta 2006 v zmysle zákona č. 310/2006 Z. z. došlo k ich 
rozšíreniu o situáciu, ak žena vychovala aspoň tri deti a o situáciou, ak dovŕšila 52 a rokov a vychovala 
dve deti. Výmera vdovského (i vdoveckého) dôchodku predstavovala a naďalej predstavuje 60 % 
niektorého z uvedených dôchodkov, na ktorý mal, prípadne na ktorý by mal nárok zomrelý manžel 
v čase smrti.  
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sumy 10 938 Sk mesačne a v roku 2006 sa zvýšili maximálne do sumy 17 200 Sk mesačne, tj. v sume 
vyššej sa už nezvyšovali.62 Verejnoprávna inštitúcia – Národný úrad práce sa zrušil, čo možno 
považovať za „zoštátnenie“, resp. znárodnenie.63 Novovzniknuté Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa stali orgánmi štátnej správy v oblasti sociálnych vecí 
a služieb zamestnanosti.64 Poskytovanie dávky v nezamestnanosti65 a poistenie v nezamestnanosti 
prešlo do pôsobnosti Sociálnej poisťovne. Reštriktívna právna úprava sa týkala nielen výšky dávky, 
ale aj osobného rozsahu, ktorý sa zúžil v najväčšej možnej miere aj od 1. augusta 2006.66 Sprísnená 
platná právna úprava sa prejavila v znížení počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v štatistike 
nezamestnanosti, čo spôsobilo opätovne zhoršenie sociálnej situácie obyvateľstva   a prepad do 
hmotnej núdze (tj. do biedy a chudoby) z dôvodu, že poistencom nevznikol nárok na dávku v 
nezamestnanosti.67 Od 1. januára 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov (tzv. II. kapitalizačný pilier) a zákon č. 650/2004 
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (tzv. III. pilier).  Vzhľadom na to, opätovne došlo k oslabeniu priebežného 
systému sociálneho poistenia, najmä jeho podsystému, a to dôchodkového (starobného) poistenia. 

Významná zmena nastala aj v systéme štátnych sociálnych dávok (resp. štátnej sociálnej 
podpory) z dôvodu prijatia nového zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov z dôvodu zrušenia konštrukcie určovania súm štátnych sociálnych dávok ako 
násobkov súm na účely štátnych sociálnych dávok už v zmysle zákona č.125/1998 Z. z. o životnom 
minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok. Najdôležitejšia zmena sa týkala 
poskytovania prídavku na dieťa, ktorý sa od 1. januára 2003 začal poskytovať opätovne plošne, 
neadresne a príjmy oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb sa prestali skúmať. Sumy 
štátnych sociálnych dávok sa začali zase určovať pevnými sumami, ktorých výška sa v období rokov 
2004 až 2006 upravovala (zvyšovala) v nepatrnej miere, avšak výška prídavku na nezaopatrené dieťa 
(najdlhšie do 25. roku veku) bez ohľadu na vek v sume 540 Sk mesačne zostala nezmenená od 1. 
januára 2004 až do 31. decembra 2007.68  

Od 1. januára 2004 nastala najvýznamnejšia zmena aj v systéme sociálnej pomoci69 a vo 
vymedzení samotného pojmu životného minima a v určení jeho výšky, ktorá je ustanovená už len 
jednou sumou. Je potrebné zdôrazniť, že zákon o životnom minime sám o sebe nezakladá nárok na 
žiadnu dávku. Slúži iba ako základné kritérium pre určovanie poberateľov dávok pomoci v hmotnej 

 
62 Bližšie pozri nález Ústavného súdu č. 204/2008 Z. z. z 30. apríla 2008 a op. cit. v pozn. 29, s. 44. 
63 Išlo o 12 mil. Sk  
64 Pozri zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
65 Napr. ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol poistencovi v období od 1. januára 2004 do 
31.decembra 2004, výška dávky v nezamestnanosti bola najviac v sume  (len) 20 % maximálneho 
denného vymeriavacieho základu (§ 276 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) 
a v období od 1.januára 2005 do 31.decembra 2005, výška dávky v nezamestnanosti bola najviac 
v sume (len) 35 % maximálneho denného vymeriavacieho základu (§ 276 ods. 2 zákona č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení). 
Poznámka: Maximálny denný vymeriavací základ sa určoval v období od 1.januára 2004 do 30.júna 
2004 maximálne z vymeriavacieho základu v sume 40 533 Sk, t.j. denný vymeriavací základ bol 
najviac v sume 267 Sk a v období od 1.júla do 31.decembra 2004 maximálne z vymeriavacieho 
základu v sume  43 095 Sk, t.j. denný vymeriavací základ bol najviac v sume 284 Sk. V období od 1. 
januára 2005 do 31.decembra 2005 naďalej platila redukcia, t.j. výška dávky v nezamestnanosti bola 
najviac v sume 35 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, t.j. denný vymeriavací základ 
bol najviac v sume 547 Sk. 
66 zákon č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
67 Op. cit. v pozn. 29, s. 44 – 48. 
68 Op. cit. v pozn. 29, s. 45. 
69 Pozri zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
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núdzi, ktoré sa aj napriek úprave výšky súm životného minima v roku 2004 vôbec nezmenili, resp. od 
roku 2008 až do súčasnosti sa zmenili len v nepatrnej miere.70  

Celkovo v období od roku 2004 do roku 2006 došlo k oslabeniu princípu solidarity, ako aj 
princípu univerzality (všeobecnosti), čo malo za následok oslabovanie sociálnej ochrany obyvateľstva 
a ochrannej funkcie poistného systému.71  

Neskôr po nástupe vlády R. Fica72 došlo k zlepšeniu podmienok nároku na nemocenské 
dávky, najmä na nemocenské v prípade dobrovoľne nemocensky poistených osôb, ako aj nároku na 
ošetrovné a materské. Od roku 2007 najväčšie zmeny nastali opätovne v poistnom systéme od 1. 
januára 2008 a v prípade dôchodkových dávok, najmä invalidného dôchodku.73 Došlo aspoň 
čiastočne k posilneniu princípu sociálnej spravodlivosti a sociálnej solidarity, čo sa prejavilo v zmene 
výšky maximálneho (t.j. najvyššieho) vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na 
dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity, ktorá sa 
zvýšila z 3-násobku na 4-násobok priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.  
 V systéme štátnych sociálnych dávok sa posilnil princíp univerzality (resp. všeobecnosti),74 
čo sa prejavilo zavedením novej štátnej sociálnej dávky od 1. februára 2007 s cieľom zosúladenia 
najmä rodinného a osobného života s pracovným životom, zlepšením mobility a prístupu na trh práce, 
zvýšenia zamestnanosti rodičov malých detí, najmä matiek, ako aj zabezpečenia rovnosti príležitostí 
mužov i žien starajúcich sa o malé deti v pracovnom i profesionálnom živote. Išlo v podstate 
o naplnenie Lisabonskej stratégie a opatrení prijatých najmä po roku 2008 na riešenie krízy, ktorá 
bola vyvrcholením deficitu verejných financií a nárastu chudobného obyvateľstva nielen na 
Slovensku,75 ale v celej Európe i svete.  
 V Slovenskej republike obdobie od roku 2004 bolo poznačené prijatím rovnej dane, čo sa 
prejavilo v znižovaní hornej hranice progresivity daní najmä pre najbohatšie skupiny obyvateľstva, 
ako aj zvyšovaním daní nepriamych, t.j. spotrebných, ktoré najviac postihujú práve chudobnú časť 
obyvateľstva.76 V období rokov 2002 až 2006 sa neustále hovorilo ešte o ekonomickom raste (najmä 
u nás na Slovensku – tzv. tiger Európy), ktorý sa zdal nekonečný a bezbrehý. Avšak došlo k skrytému 
zväčšeniu zadlžovania obyvateľstva (nielen v USA, ale aj v Európe - najmä západnej, ale tiež aj 
strednej a východnej) z dôvodu stagnácie miezd, rastu spotreby prostredníctvom rôznych foriem 
úverovania a najmä k zníženiu sociálnych výdavkov,77 čoho svedkom sme sa stali aj na Slovensku 
po prijatí tzv. reforiem v sociálnej oblasti účinných od 1. januára 2004, ktorých účinky sa prejavujú až 
dodnes obrovským nárastom deficitu verejných financií a taktiež chudobného obyvateľstva,78 pretože 

 
70 Op. cit. v pozn. 29, s. 46 – 56. 
71 Op. cit. v pozn. 29, s. 25 – 65. 
72 Obdobie  od 4. júla 2006 do 8. júla 2010 
73 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. – účinný od 1.1.2008, 
pozri aj op. cit.v pozn. 29, s. 48-56. 
74 Op. cit. v pozn. 29, s. 53 – 56. 
75 Poznámka: Odvody do priebežného systému dôchodkového poistenia sa znížili v maximálnej 
možnej miere s prihliadnutím na možnosti štátu zabezpečiť dostatočné zdroje pre Sociálnu poisťovňu. 
Potvrdil to svojmi výrokmi aj minister financií SR I.Mikloš, ktorý dňa 4.5.2006 na diskusnom fóre, ktoré 
zorganizoval Klub Hospodárskych novín HN Club, kde konštatoval, že ”Slovensko má za rok 2005 
najnižšie daňové a odvodové zaťaženie zo všetkých krajín EÚ 25 a podľa oficiálnych údajov Eurostatu 
dosiahlo 28,8%”. (zdroj: Príjmy a mzdy č. 7-8/2006, str. 96). 
76 ŠVIHLÍKOVÁ, I.: Globalizace a krize : souvislosti a scénaře. Grimmus 2010, s.184 - 185. ISBN 978-
80-87461-01-3. 
77 STANĚK, P.: Liberálna revolúcia a globálny vývoj. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. 
Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Zborník statí. 
Bratislava 2013, s. 21-23. ISBN 978-80-7144-212-7. 
78 Poznámka: Odvody do priebežného systému dôchodkového poistenia sa znížili v maximálnej 
možnej miere s prihliadnutím na možnosti štátu zabezpečiť dostatočné zdroje pre Sociálnu poisťovňu. 
Potvrdil to svojmi výrokmi aj minister financií SR I.Mikloš, ktorý dňa 4.5.2006 na diskusnom fóre, ktoré 
zorganizoval Klub Hospodárskych novín HN Club, kde konštatoval, že ”Slovensko má za rok 2005 
najnižšie daňové a odvodové zaťaženie zo všetkých krajín EÚ 25 a podľa oficiálnych údajov Eurostatu 
dosiahlo 28,8%”. (zdroj: Príjmy a mzdy č. 7-8/2006, s. 96). 
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popreli európsky sociálny model a základné európske hodnoty (najmä ľudskej dôstojnosti, ako aj 
slobody, rovnosti, solidarity a spravodlivosti). 
 
4  Obdobie po roku 2008, resp. po roku 2010 až do súčasnosti 

Podstatou stratégie Európa 2020 bola koordinácia hospodárskych politík a politík 
zamestnanosti s cieľom zabezpečovať rast a zamestnanosť. Z obsahového hľadiska išlo o cielený 
výber tém, predovšetkým výskum, vzdelávanie, zamestnanosť a sociálne záležitostí vrátane boja proti 
chudobe, informatizácie spoločnosti, podnikov, priemyslu, energetiky a životného prostredia.   
 Vytýčené ciele sa premietli aj do slovenskej právnej úpravy poistného systému. Opätovne sa 
aspoň čiastočne posilnil priebežný systém financovania dôchodkov, ako aj medzigeneračná 
a celospoločenská solidarita. Uvedené sa premietlo od 1. januára 2013 v rozšírení subjektov 
považovaných za zamestnancov, a to o fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na účely sociálneho poistenia alebo len 
na účely dôchodkového poistenia.79 Týmto subjektom zároveň vzniká nárok na všetky dávky 
sociálneho poistenia ako ostatným zamestnancom na základe pracovného pomeru na základe 
pracovnej zmluvy, resp. len na dávky dôchodkového poistenia.80 Z hľadiska odmeňovania sa 
v prípade uvedených dohôd do 31. decembra 2012 nedodržiavala ani hodinová minimálna mzda 
ustanovená zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.81 
K odstráneniu tejto disproporcie došlo až od 1. januára 2015, kedy aj na tieto pracovnoprávne vzťahy 
(t.j. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) začal platiť uvedený zákon č. 
663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V prípade dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sa majú uzatvárať len „príležitostne a výnimočne“ 
vzniká nespočetné množstvo rôznych modelových situácii.82 Vzhľadom na to sa natíska otázka, či 
nejde aj o porušenie čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, t.j. rovnosti subjektov pred zákonom ako 
základného princípu demokratického a právneho štátu a či sa plne rešpektuje zabezpečenie sociálnej 
ochrany všetkých ekonomicky činných subjektov, čo je základnou úlohou poistného systému. 
Mimoriadny význam z hľadiska celospoločenskej solidarity malo od 1. januára 2013 zvýšenie 
maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie, a to na 5-
násobok priemernej mzdy za predchádzajúce dva kalendárne roky a od roku 1. januára 2017 na 7-
násobok83. Avšak stále ide len o tzv. obmedzenú celospoločenskú solidaritu. Bol zavedený úplne nový 
pojem „nepravidelný príjem“, ktorý sa vôbec nenachádza v zákone o dani z príjmov, ani v žiadnom 
inom právnom predpise slovenského právneho poriadku (s výnimkou Zákonníka práce – ďalej len 
„ZP“).84 Po novom sa ustanovil nový spôsob určovania priemerného osobného mzdového bodu, ak 
nárok na dôchodok vznikne po 31. decembri 2012 s cieľom zvýšiť princíp solidarity v priebežne 
financovanom I. pilieri dôchodkového poistenia a znížiť, resp. oslabiť princíp zásluhovosti.85 Celkovo 
možno konštatovať, že došlo aspoň v malej miere k posilneniu nielen princípu univerzality 
(všeobecnosti), ale najmä princípu medzigeneračnej a celospoločenskej solidarity a čiastočne aj 
naplneniu princípu sociálnej spravodlivosti, avšak stále iba v obmedzenom rozsahu. Avšak v prípade 
SZČO dochádzalo a neustále dochádza často k situácii, že vykonáva zárobkovú činnosť, avšak 
nedosahuje (v hrubom) potrebnú výšku príjmu pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového 

 
79 Pozri § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. 
z.  
80 Poznámka autorky: napr. z nemocenského poistenia na nemocenské, materské, ošetrovné 
a vyrovnávaciu dávku, z dôchodkového poistenia na starobný dôchodok, predčasný starobný 
dôchodok, invalidný dôchodok, ako aj dôchodky pozostalých – t.j. vdovský, vdovecký a sirotský 
dôchodok.  
81 Do roku 2007 platil zákon NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. 
82 Vo všeobecnosti cca 10 i viac – od prípadu k prípadu, avšak v prípade základného 
pracovnoprávneho vzťahu, a to pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy je celkovo päť 
tabuliek – pozri: Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 4/2012 – str. 139 až 150. 
83 Pozri zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov – účinný od 1. januára 2017 
84 Pozri § 226 ods. 4 ZP 
85 Pozri § 63 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 
Z. z.  
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poistenia, pretože nepriznáva (hrubé) príjmy, dobrovoľné poistenie si neplatí a pri dovŕšení 
dôchodkového veku jej vzniká nárok na starobný dôchodok vo výške, ktorá je mnohokrát nižšia ako 
suma životného minima.86 Z toho dôvodu sa veľa SZČO prepadá do systému sociálnej pomoci, avšak 
bez nároku na dávky v hmotnej núdzi z dôvodu, že vlastnia hnuteľný a nehnuteľný majetok,87 ktorým 
si môžu riešiť vzniknutú nepriaznivú životnú situáciu. Na riešenie tejto situácie bol v roku 2016 prijatý 
zákon o minimálnom starobnom dôchodku,88 ktorého hlavným princípom je posilnenie princípu 
sociálnej a najmä celospoločenskej solidarity, avšak na strane druhej je otázne, či nejde o porušenie 
princípu sociálnej spravodlivosti z dôvodu mnohokrát vedomého a zámerného znižovania (hrubých) 
príjmov v prípade SZČO, aby nemuseli povinne platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Uvedené platí 
aj v prípade zamestnancov pracujúcich za minimálne mzdy a to aj v prípade, ak vykonávajú vysoko 
odborné profesie. Mzdu vyššiu ako je minimálna mzda im zamestnávatelia častokrát vyplácajú tzv. 
na ruku a z tejto časti poistné neplatia. V tomto prípade ide jednoznačne aj o zlyhanie kontroly zo 
strany štátnych orgánov z oblastí daní, ako aj inšpektorátov práce. Takýto postoj je prejavom 
neoliberálnej doktríny presadzujúcej dereguláciu a liberalizáciu, v dôsledku ktorej dochádza k 
socializácii strát a privatizácii ziskov. V prospech zamestnávateľských subjektov od 1. novembra 2013 
bola zavedená tzv. odvodová úľava v prípade zamestnávania dlhodobo nezamestnanej osoby.89 Na 
účely zdravotného poistenia od 1. januára 2015 došlo opätovne v záujme motivácie 
zamestnávateľských subjektov k zamestnávaniu subjektov v pracovnom pomere, 
v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k 
zavedeniu tzv. odpočítateľnej položky,90 ktorá platí dodnes, avšak vo väčšine prípadov z dôvodu jej 
zápornej výšky sa už neuplatňuje. Od 1. júla 2018 sa zamestnávateľom opätovne vyšlo v ústrety, 
pretože môžu zamestnávať aj poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobný dôchodkov, 
invalidných dôchodkov, výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, atď. na základe 
dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti a v prípade, ak ich odmena za vykonanú 
prácu nie je vyššia ako 200 € mesačne, nevzniká im povinnosť platiť žiadne sociálne poistenie (s 
výnimkou garančného a úrazového poistenia, t.j. cca 1,05 %).91 

Všetky prijaté právne úpravy, ktoré liberalizovali (ne)platenie poistného sa prejavili najmä 
v roku 2020, kedy svet zachvátila pandémia COVID-19, došlo k uzavretiu prevádzok podnikateľských 
subjektov, nariadeniu lockdownov zo strany vlády a mnohé najmä SZČO zostali bez finančných 
prostriedkov, pretože si v predchádzajúcom období vôbec neplatili poistné, resp. platili len 
z najnižšieho vymeriavacieho základu a v súčasnosti sa ocitli v hmotnej núdzi (t.j. v biede a chudobe).  

Počas pandémie boli prijaté viaceré právne úpravy týkajúce sa odkladu platenia poistného, 
dlhšieho poskytovania jednotlivých sociálnych dávok, najmä ošetrovného, materského, dávky 
v nezamestnanosti, ako aj štátnych sociálnych dávok (najmä rodičovského príspevku) i príspevkov 
poskytovaných zo systému sociálnej pomoci, najmä opatrovateľského príspevku, ktorého výška sa 

 
86 Suma výšky životného minima od 1.7.2013 až do 1.7. 2017 sa neupravovala a pre plnoletú fyzickú 
osobu bola  v sume 198,09 € mesačne. 
87 Ide napr. o byt, rodinný dom, pozemky, motorové vozidlo, ktoré nie je staršie ako desať rokov, atď. 
– zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, ktorý bol zrušený 
a od 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
88 § 82b zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
89 Bližšie pozri: MACKOVÁ, Z.: Kam smeruje sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike a kde 
zostali hlavné princípy ? (sloboda, rovnosť, sociálna spravodlivosť a sociálna solidarita). In: Analýza 
vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia, Ústav štátu  práva SAV, SAP, Bratislava 
2016, ISBN 978-80-89607-50-1. s. 41-45. 
90 MACKOVÁ, Z,: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odvody do fondov 
od 1. januára 2013. In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka. Ročník XXI. 1/2013. Vydavateľstvo Ajfa + 
Avis, s. 75-132. ISBN 1336-5002. 
91 Pozri § 4 ods. 2 v spojení s § 7 a s § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
zákona č. 266/2017 Z. z. 
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zvýšila s cieľom, zabezpečiť starostlivosť o ťažko zdravotne postihnuté osoby v domácom prostredí 
rodinnými príslušníkmi.92 
   
5  Záver  
 Súčasná kríza v našich podmienkach je vyvrcholením viac ako 30-ročného obdobia 
neustáleho znižovania sociálnej ochrany obyvateľstva (t.j. odvodov, priamych daní, oneskorená a 
nízka valorizácia dôchodkov, zúženia osobného rozsahu sociálneho poistenia o ekonomicky činné 
subjekty najmä v prípade SZČO – napr. umelcov, športovcov, atď., ako aj dávok štátnej sociálnej 
podpory i pomoci, atď.) a pauperizácie (najmä domáceho) obyvateľstva realizovanej pod rúškom 
nevyhnutnosti konsolidácie štátneho rozpočtu a zvyšovania konkurencieschopnosti, v prospech 
"lepšej" hospodárskej výkonnosti "najschopnejších" členov spoločnosti a najmä medzinárodného 
finančného kapitálu v podobe nadnárodných korporácii. Ale je možné veriť ešte ekonomike, ktorá 
meria svoju výkonnosť iba množstvom vytvorených peňazí, v ktorej sa človek stal hlavným zdrojom 
neefektívnosti a z toho dôvodu sa ho ekonomika zúrivo zbavuje ? Súčasná najväčšia celosvetová 
kríza sa na Slovensku prejavuje nielen ako kríza zdravotná, finančná, ekonomická, ale najmä aj ako 
kríza politických elít, ktoré nerešpektujú základné princípy (hodnoty) práva a vôbec si neuvedomujú, 
že „právo je neustála práca, ale nie len štátnej moci, ale celého národa na ekonomickej i duševnej 
úrovni“.93  

Slovami starovekých Rimanov, kde je spoločnosť, je aj právo, ktoré sa „považuje za 
najvýznamnejší prostriedok regulácie spoločnosti, pretože zabezpečuje okrem iného potrebnú 
stabilitu (neznamená to však nemennosť) a poriadok“.94 Právna veda chápe právo ako poriadok, ako 
systém právnych noriem,95 v ktorých sú obsiahnuté aj hodnoty (princípy) vyjadrujúce určitý štandard, 
resp. konečný účel, cieľ. Hodnoty práva označené aj ako princípy práva „predstavujú ideový, 
filozofický a mravný základ platného práva“.96 Právne princípy úzko súvisia s právnou doktrínou 
konkrétneho štátu a s jeho právnou kultúrou, pretože aj v aplikácii práva prispievajú k správnosti 
a spravodlivosti rozhodnutí, ako aj k jednote práva a jeho výkonu“.97 Princípy sa spájajú aj s morálkou 
(Dworkin), pretože „princíp nazýva štandardom, ktorý sa má dodržiavať, lebo si to vyžaduje 
spravodlivosť (justice), slušnosť (fairness) alebo nejaká iná dimenzia morálky (morality).98 Ide najmä 
o princípy rovnosti, slobody a solidarity, ktoré do značnej miery ovplyvňujú najvýznamnejšiu 
a najstaršiu celospoločenskú hodnotu, a to (sociálnu) spravodlivosť. „Právo je považované za 
najväčší výdobytok ľudskej civilizácie......  a v práve môžeme vidieť základ ľudskej slobody 
a dôstojnosti, ako aj záruku relatívne bezkonfliktného mierového života ľudí“.99   

Kríza je dnes nielen nebezpečenstvom a prejavom ťažkej situácie, ale predstavuje aj voľbu, 
šancu, či v Slovenskej republike (ako aj v ostatných častiach sveta) dôjde k spojeniu sociálnych 
a hospodárskych práv s ekonomickým a sociálnym rozvojom pre každého jednotlivca plne 
rešpektujúc jeho slobodný rozvoj na ľudsky dôstojnej úrovni alebo nie. Stávame sa zrejme svedkami 
opätovnej premeny spoločensko-ekonomickej formácie, ktorej kontúry zatiaľ nie sú nikomu presne 
známe. Ľudstvo sa nachádza na rázcestí medzi humánnymi a antihumánnymi prístupmi a je otázne 
čo zvíťazí.  
 V konečnom dôsledku všetko je naša voľba. Kríza je zároveň šanca návratu rešpektovania 
a presadzovania „základných princípov práva“ (slobody, rovnosti, solidarity a spravodlivosti), tj. 
stavebných zákonov každej spoločnosti, národa i celého sveta.  

 

 
92 Bližšie pozri: MACKOVÁ, Z: Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike v čase pandémie. In: 
Míľniky  práva v stredoeurópskom priestore 2020. Zborník z online medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – Bratislava, 23.0.2020 – 24.06.2020. 
Slovenská republika. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. ISBN 978-80-7160-576-8. s. 456 – 470. 
93 JHERING ŠL., R.: Boj o právo. Právní  věda  všedního dne. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 154s. ISBN 
978-80-7380-102-1. 
94 GERLOCH, A: Princíp právní jistoty v soudobém právu. Právník, 8/1999, str. 781. 
95 BÁRÁNY, E.: O právnom systéme. Právny obzor, 4/2015, Ročník 98. s. 321 – 322. 
96 ŠAMALÍK, F.: Pojetí svobody v Listině a Ústave Českej republiky. In Právník. 1999, č. 8, 782. 
97 PRUSÁK, J.: Princípy v právnej teórii a právnej praxi. In Právník.1999, č. 8, s. 780. 
98 DWORKIN, R.: Když se práva berou vážně. Praha : OIKOYMENH,  2001, s. 44. 
99 KUBŮ,L. a kolektiv.: Dějiny právní filozofie. Olomouc : 2003, s. 8 – 9.  
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Abstract: The paper deals with the issue of nursing as sickness insurance benefits in terms of 
legislation during a state of emergency. It points out the positives and negatives of legislative changes 
in relation to improving the quality of family life 
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike ošetrovného ako dávky nemocenského poistenia 
z hľadiska legislatívnych úprav počas núdzového stavu. Poukazuje na pozitíva a negatíva 
legislatívnych úprav vo vzťahu ku skvalitňovaniu života rodiny. 
 
Key words: nursing, pandemic nursing, nursing - care, health insurance, insured 
 
Kľúčové slová: ošetrovné, pandemické ošetrovné, ošetrovanie – starostlivosť, nemocenské 
poistenie, poistenec 
 
 
1 ÚVOD 

Sociálna ochrana v rámci práva sociálneho zabezpečenia sa prejavuje v jednotlivých jeho 
systémoch. „Priblíženie sa k viacpilierovej sústave práva sociálneho zabezpečenia pozostávajúcej z 
jednotlivých systémových častí práva sociálneho zabezpečenia, a to zo systému sociálneho poistenia, 
systému štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci možno hodnotiť jednoznačne pozitívne z 
dôvodu, že je v intenciách Ústavy Slovenskej republiky, ktorá vymedzuje základné sociálne práva 
občanov, ktoré právo sociálneho zabezpečenia konkretizuje, inštitucionalizuje a určuje najmä právnu 
garanciu ich realizácie“2.  V rámci systémov osobitné postavenie má poisťovací systém, ktorý možno 
považovať ako  jednu z najdôležitejších súčastí sociálneho zabezpečenia. Tento systém má primárne 
postavenie v rámci sociálneho zabezpečenia a to jednak z hľadiska osobného a vecného rozsahu 
ako aj z hľadiska rozsahu zabezpečovania sociálnych udalostí. 

Sociálne udalosti možno definovať ako udalosti, s ktorými právo sociálneho zabezpečenia 
spája vznik, zmenu alebo zánik  práv a povinností. Ide o udalosti, ktoré sa niekedy  označujú ako 
„riziko“, a keďže ide o životné situácie, ktoré sú verejnoprávne uznané a spája sa s nimi sociálne 
opatrenie v prospech postihnutého, označujú sa ako sociálne udalosti. 

Úlohou poisťovacieho systému je ochrana veľkej časti obyvateľstva proti zmenám v živote, a 
to predovšetkým pokiaľ ide o následky vo vzťahu k pracovnej sile (zamestnanec, samostatne 
zárobkovo činná osoba), čo má dopad na pracovný ako aj rodinný život jednotlivca. Pokiaľ ide o kruh 
účastníkov sociálno-poisťovacích právnych vzťahov, tento je určený osobným rozsahom 
nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového 
poistenia a garančného poistenia. Vzhľadom na to, že daná problematika spadá do rámca 

 
1 Tento vedecký článok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20, pod názvom 
"Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho 
zabezpečenia" a je súčasťou výskumnej úlohy.“ 
2 MACKOVÁ, Z. Ako ďalej v sociálnom zabezpečení? (systémovosť práva sociálneho zabezpečenia 
a jeho ústavné limity), In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v súčasnom období. Ústav štátu 
a práva SAV 2020, s. 37. 
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nemocenského poistenia, povinne nemocensky je poistená fyzická osoba, ktorá má postavenie 
zamestnanca  a to bez akéhokoľvek prejavu jeho vôle. Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činnú 
osobu, táto je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená, ak  jej príjem z podnikania a z 
inej samostatnej zárobkovej činnosti  alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou 
zárobkovou činnosťou bol v rozhodujúcom období vyšší ako 12-násobok minimálneho  
vymeriavacieho základu, t. j. od 1.júla 2020 do 30. júna 2021, ak jej príjem bol vyšší ako 6 078 €. 

Z hľadiska dobrovoľnej účasti na poistných vzťahoch sociálneho poistenia, zákon o sociálnom 
poistení bol viac – krát novelizovaný. Jedna z noviel zaviedla tzv. „balíčky“, t. j. poistenec, ak chce byť 
dobrovoľne nemocensky poistený, musí byť zároveň dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo, ak chce 
byť dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, musí byť dobrovoľne poistený aj nemocensky ako aj 
dôchodkovo. Zavedenie tzv. „balíčkov“ bolo odôvodnené zneužívaním možnosti dobrovoľného 
poistenia. 

Pokiaľ ide o dobrovoľnú účasť na poistných vzťahoch sociálneho poistenia za diskutabilné 
možno považovať napr. vylúčenie povinne nemocensky poistenej osoby na dobrovoľnom 
nemocenskom poistení. Dotýka sa to zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne 
zárobkovo činnej osoby. To znamená, že títo účastníci poistného vzťahu nemocenského poistenia, 
ktorí sú povinne nemocensky poistení a platia si poistné na nemocenské poistenie aj niekoľko rokov, 
sa na účely možnosti zvýšenia dávky nemocenského poistenia a teda aj ošetrovného, nemôžu 
dobrovoľne poistiť, kým u ekonomicky nečinnej osoby táto možnosť existuje. Cieľom tejto legislatívnej 
úpravy je predísť účelovému zvyšovaniu vymeriavacieho základu na určenie súm nemocenských 
dávok. Domnievame sa, že takáto úprava je neodôvodnená a bráni poistencom ekonomicky činným 
v  účasti na dobrovoľnom nemocenskom poistení. 

Účasť subjektov na povinnom (obligatórnom) ako aj dobrovoľnom (fakultatívnom) poistení, na 
rozdiel od systému štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci, chráni spoločnosť od dávkového 
plnenia z jej strany pri vzniku vo väčšine prípadov objektívnych rizík, teda rizík, s ktorými nemožno 
kalkulovať, ako je  napr. potreba ošetrovať chorú fyzickú osobu alebo potreba zabezpečiť starostlivosť 
o zákonom ustanovenú osobu. 

 
2 OŠETROVNÉ 

Ošetrovné je obligatórnou, peňažnou dávkou nemocenského poistenia. Vznik nároku na túto 
dávku je podmienený existenciou osobitnej sociálnej udalosti zameranej na osobné a celodenné 
ošetrovanie chorej osoby v rámci vymedzeného okruhu osôb, na ošetrovanie z dôvodu potreby 
poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby ako aj z dôvodu starostlivosti o 
fyzickú osobu z dôvodov ustanovených v zákone. V danom prípade ide o nepriamu a odvodenú 
sociálnu udalosť u taxatívne vymedzených okruhov subjektov. Ošetrovné predstavuje dávkové 
plnenie  upravené zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). 
 
2.1 Pandemické ošetrovné 

Od 12. marca 2020 vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom 
území SR mimoriadnu situáciu a bezprostredne na to  núdzový stav. Počas tohto núdzového stavu 
bol zákon o sociálnom poistení viackrát novelizovaný a novely sa podstatne dotkli aj predmetnej dávky 
nemocenského poistenia - ošetrovného. 

Významným prínosom v tomto smere a to aj prínosom  ku skvalitneniu života rodiny je zákon 
č. 63/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a to s účinnosťou  od 25. marca 
2020. Touto novelou sa konkretizuje potreba starostlivosti o dieťa a to z dôvodu nariadenia 
karanténneho opatrenia a z dôvodu interpretačnej nezrovnalosti sa konkrétne uvádza aj dôvod  
izolácie3. Touto právnou úpravou sa rozširuje vymedzenie sociálnej udalosti podmieňujúcej vznik 
nároku na ošetrovné a to vo vzťahu k veku dieťaťa, nakoľko sa predĺžila veková hranica dieťaťa, pri 
starostlivosti ktorého vzniká poistencovi nárok na ošetrovné a to z desiatich rokov veku na  jedenásť 
rokov veku. Zároveň osobitne pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že touto novelou sa rozširuje okruh 

 
3 § 2 ods. 1 písm. m) a n) zákona č. 355/2007 Z. z. izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné 
ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia,  
karanténne opatrenia sú karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad 
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detí, pri starostlivosti o ktoré vzniká  nárok na ošetrovné a to o dieťa do dovŕšenia osemnásteho roku 
veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Domnievame sa, že práve deťom 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom ako aj rodinám s týmito deťmi, treba venovať z hľadiska 
sociálneho zabezpečenia oveľa väčšiu pozornosť, nakoľko občania so zdravotným postihnutím musia 
byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a preto treba hľadať spôsoby, ako bojovať proti ich 
sociálnemu vylúčeniu a podporovať sociálny rast a sociálnu spravodlivosť. 

V oboch vyššie uvedených prípadoch poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a 
celodenne stará o niektoré z týchto detí, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo 
izolácia, predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu 
starostlivosť alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo 
v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo fyzická osoba, ktorá sa 
inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá 
do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať. 

Uvedená novela priniesla zásadnú zmenu v právnej úprave ošetrovného a to v rámci 
prechodného spolupôsobenia platnej právnej úpravy a novej právnej úpravy zakotvenej 
v prechodných ustanoveniach počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“). 
Vzhľadom na krízovú situáciu a snahu prijímať opatrenia pri riešení finančnej tiesne rodín v období 
pandémie sa zrušil časový rozsah poskytovania ošetrovného 10 kalendárnych dní u taxatívne 
vymedzeného okruhu subjektov. S cieľom zlepšiť finančnú situáciu rodiny sa „pandemické“ ošetrovné 
podľa tejto právnej úpravy (§ 293er zákona o sociálnom poistení) poskytuje po celú dobu potreby 
ošetrovania, resp. starostlivosti, t. j. od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania 
alebo osobnej a celodennej starostlivosti a nárok na „pandemické“ ošetrovné zaniká dňom skončenia 
potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti. Ide o prípady 
vymedzené pri starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia 
osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Časovo 
neobmedzené poskytovanie „pandemického“ ošetrovného platí aj pri potrebe osobného a 
celodenného ošetrovania chorého dieťa, pri ktorom sa veková hranica predĺžila do dovŕšenia 
šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne 
vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. 

Vzhľadom na krízovú situáciu, v danom období sa desať dňová lehota poskytovania 
ošetrovného zrušila aj u novo vymedzeného okruhu subjektov a to vzhľadom na uzatváranie zariadení 
sociálnych služieb na základe rozhodnutia krízového štábu. Jedným z postupov   krízovej intervencie 
na zvládanie tejto krízovej situácie sa stalo rozšírenie okruhu subjektov, pri starostlivosti o ktorých 
poistencovi vznikol nárok na „pandemické“ ošetrovné po celú dobu starostlivosti. Ide o prípady, ak sa 
poistenec stará o príbuzného v priamom rade4, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela 
alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna 
služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté 
alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie. 

Podmienky nároku na  ošetrovné sa v danom prípade neposudzujú u poistenca ku dňu vzniku 
potreby ošetrovania/starostlivosti, ale u každého poistenca sa posudzujú k prvému dňu jeho 
osobného a celodenného ošetrovania a osobnej a celodennej starostlivosti. Tento druh ošetrovného 
pritom patrí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej 
starostlivosti o jednu alebo viac fyzických osôb  len raz a len jednému poistencovi. V tom istom 
prípade, však ošetrovné možno vyplácať postupne aj viacerým poistencom, čím je daná možnosť 
„prestriedania sa“ viacerých poistencov pri ošetrovaní/starostlivosti o jednu, resp. viac fyzických osôb. 

Vo všetkých uvedených prípadoch, kedy sa poistencovi poskytuje ošetrovné po celú dobu 
ošetrovania alebo starostlivosti, je táto fyzická osoba povinná preukázať nárok na výplatu 
ošetrovného. Toto preukazovanie sa realizuje ku koncu kalendárneho mesiaca čestným vyhlásením 
o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o vyššie uvedenú fyzickú osobu 
osobne a celodenne staral. 

Zákonodarca touto právnou úpravou rieši aj spätné priznanie nároku na ošetrovné a to v 
prípade poistenca, ktorému v čase krízovej situácie vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti 

 
4 Príbuzní v priamom rade sa rozoznávajú predkovia (ascendentes) čiže pokolenia vzostupné a 
potomkovia (descendentes) alebo pokolenia zostupné 
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o vyššie uvedené dieťa pred nadobudnutím účinnosti tejto novely, poistenec vyčerpal ošetrovné v 
rámci „podpornej doby“ a táto potreba trvá aj naďalej, poistenec má nárok na ošetrovné aj za obdobie 
potreby osobnej a celodennej starostlivosti, za ktoré nevznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím 
účinnosti tejto novely. 

Začiatkom krízovej situácie v snahe zlepšiť finančnú situáciu viacerých rodín, predovšetkým 
rodín s deťmi a čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v súvislosti s 
ochorením COVID-19, zákonodarca v rámci sociálno-poisťovacích právnych vzťahov upravil dva 
inštitúty a to prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a 
povinného poistenia v nezamestnanosti  ako aj vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a 
zamestnávateľom. V oboch týchto prípadoch zo strany jednotlivých subjektov (zamestnanec, 
zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne poistená osoba) sa neplatí poistné. 
Pri prerušení sociálneho poistenia fyzická osoba síce neplatí poistné, ale po celú túto dobu nie je 
účastníčkou poistných vzťahov.  Toto vylúčenie z poistného systému  môže mať negatívny dopad na 
vznik nároku na  niektorú z dávok sociálneho poistenia a v mnohých prípadoch  môže negatívne 
ovplyvniť aj výšku týchto dávok. Podľa zákona o sociálnom poistení vznik prerušenia povinného 
nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v 
nezamestnanosti sa posudzuje rovnako ako zánik na tomto povinnom poistení a skončenie 
prerušenia týchto poistení sa posudzuje rovnako ako vznik týchto poistení. 

Iná situácia je pri vylúčení povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom. Vo vzťahu 
k „pandemickému“ ošetrovnému zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo 
poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne 
dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť 
poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie 
v nezamestnanosti od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti do 
skončenia potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti. V období krízovej situácie sa 
inštitút prerušenia poistného vzťahu sociálneho poistenia u vyššie uvedených subjektov neuplatňuje 
a zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne 
zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená 
osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské 
poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa 
osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto 
ošetrovania. 

Dňa 4. apríla 2020 nadobudla účinnosť ďalšia novela zákona o sociálnom poistení5, na základe 
ktorej nárok na „pandemické“ ošetrovné vznikol  aj fyzickej osobe, ktorá pred tým nespĺňala 
podmienky pre poskytovanie tejto dávky nemocenského poistenia, avšak osobne a celodenne sa 
stará o dieťa  a počas krízovej situácie uplynul mesiac,  v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku, 
alebo v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav. Rovnako to platí aj u dieťaťa, ktoré prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým 
stavom, ak je mladšie ako šesť rokov ako aj u dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi 
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého 
základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo uplynuli 
tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi 
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov. 
Tento definičný rozsah dieťaťa zodpovedá dieťaťu, na ktoré oprávnenej osobe patrí nárok na dávku 
štátnej sociálnej podpory a to rodičovský príspevok6. 

Zákonodarca touto právnou úpravou rieši rovnako ako pri predchádzajúcej právnej úprave 
spätné priznanie nároku na ošetrovné a to v prípade poistenca, ktorému v čase krízovej situácie 
vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti o vyššie uvedené dieťa pred nadobudnutím 
účinnosti tejto novely, poistenec vyčerpal ošetrovné v rámci „podpornej doby“ a táto potreba trvá aj 

 
5 Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 
6 § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o  rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
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naďalej, poistenec má nárok na ošetrovné aj za obdobie potreby osobnej a celodennej starostlivosti, 
za ktoré nevznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti tejto novely. 

V súvislosti s legislatívnymi úpravami sociálno-poisťovacích právnych vzťahov touto novelou 
sa zvýšila ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru a to novelou zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Táto legislatívna úprava sa dotkla 
dôležitých osobných prekážok v práci, ktoré sú “špecifickou skupinou prekážok, ktoré už z hľadiska 
ich názvu spočívajú výslovne v osobitných subjektívnych dôvodov zamestnanca“7. Touto novelou sa 
prejavila ochranná funkcia pracovného práva, nakoľko ide o ochranu zamestnanca pred skončením 
pracovného pomeru ako aj pri jeho návrate do zamestnania po skončení prekážky. 

Zákonník práce extenzívne formuluje dôvody zákazu výpovede (ochranná doba) a taxatívne 
vymedzuje prekážky v práci na strane zamestnanca, pri ktorých je zamestnávateľ povinný 
zamestnanca zaradiť na jeho pôvodnú prácu a pracovisko. Jednou z týchto skutočností je dočasná 
pracovná neschopnosť. Prechodne, v rámci krízovej situácie,  zamestnanec ktorý má dôležitú osobnú 
prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania 
chorého člena rodiny  alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu, sa na tieto účely 
posudzuje ako zamestnanec, ktorý je dočasne uznaný za práceneschopného. 

„Pri existencii prekážok v práci, pri ktorých sa poskytujú dávky nemocenského poistenia, 
zamestnanec nemusí zamestnávateľa žiadať o poskytnutie pracovného voľna,, stačí, ak prekážku v 
práci preukáže. Zákonník práce ustanovuje povinnosť  zamestnancovi, aby zamestnávateľa 
informoval o prekážke v práci bez zbytočného odkladu. Zamestnávateľ je povinný neprítomnosť 
zamestnanca v práci ospravedlniť.“8 

Osobitnú úpravu pri poskytovaní „pandemického“ ošetrovného priniesol zákon č. 157/2020 Z. 
z. s účinnosťou od 17. 6. 2020, podľa ktorého predškolské zariadenie a škola sa považujú za uzavreté 
na základe rozhodnutia príslušného orgánu aj po ich otvorení, ak zo strany zákonného zástupcu 
dieťaťa nie je evidentný záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v 
niektorom z týchto zariadení  alebo z dôvodu obavy o jeho zdravie, alebo ak sa dieťa nemôže 
zúčastňovať prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu v predškolskom zariadení alebo v 
škole z kapacitných dôvodov. Rovnako to platí aj pre zariadenie sociálnych služieb. 

Významná zmena nastala novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 23. 
septembra 2020, kedy sa zmenili podmienky pre poskytovanie „pandemického“  ošetrovného. Nárok 
na túto dávku nevzniká vtedy, ak dieťa ktoré je riadne zapísané do predškolského zariadenia, 
poistenec neumiestni do predškolského zariadenia z dôvodu obavy o jeho zdravie. S účinnosťou od 
1. septembra 2020 to platí aj v prípade, ak z toho istého dôvodu poistenec neprejaví záujem o účasť 
dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v škole. 

Pokiaľ ide o výšku „pandemického“ ošetrovného, podstatná zmena nastala dňa 10. apríla 
2021, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení9, ktorou sa zvyšuje percentuálna 
sadzba denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného vymeriavacieho základu pre 
výpočet „pandemického“ ošetrovného z 55% na 75%. Touto úpravou percentuálnej sadzby sa úroveň 
tejto dávky nemocenského poistenia približuje výške plnohodnotnej čistej mzdy, pričom treba 
zdôrazniť, že toto zvýšenie zatiaľ  platí pre „pandemické“ ošetrovné poskytnuté iba v mesiaci apríl 
2021. Vláda SR však môže na obdobie trvania krízovej situácie ustanoviť nariadením vlády výšku 
ošetrovného. V tejto súvislosti si možno položiť otázku, prečo toto zvýšenie nebolo upravené skôr a 
to až s účinnosťou od 10. apríla 2021, keď o dva dni neskôr sa otvorili materské školy a prvý stupeň 
základných škôl a to vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkovanosti 
zamestnancov v školách ako aj na základe odporúčaní epidemiológov a odborníkov. Týmto sa od 12. 
apríla 2021 podstatne znížil okruh subjektov vyžadujúcich si starostlivosť zo strany poistencov, ako 
jednu zo základných podmienok pre vznik nároku na „pandemické“ ošetrovné. 

Zatiaľ čo zvýšenie percentuálnej sadzby z 55% na 75% sa realizuje automaticky, t. j. bez 
predloženia žiadosti poistenca, touto novelou sa legislatívne ustanovila možnosť tzv. „prehodnotenia“ 
nároku na „pandemické“ ošetrovné a to na základe žiadosti poistenca. Žiadosť je podkladom pre 

 
7 HAMUĽÁK. J.: Prekážky v práci. In: Slovenské pracovné právo, Bratislava, Sprint 2 s.r.o., 2019, s. 
449. 
8 BARANCOVÁ, H a kol. Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2019, s. 1107. 
9 Zákon č. 130/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov 
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znovu rozhodnutie o nároku poistenca na toto ošetrovné a to k prvému dňu osobného a celodenného 
ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak tento deň spadá do obdobia od 10. apríla  
2021 do 30. júna 2021, resp. potom môže rozhodnúť o prehodnotení od 1. júla alebo 1. januára 
kalendárneho roka. V snahe pomôcť rodinám s deťmi v krízovej situácii nebola možnosť legislatívnej 
úpravy „prehodnotenia“ nároku na „pandemické“ ošetrovné riešiť oveľa skôr? 

 
2.2 Ošetrovné z hľadiska ostatnej legislatívnej úpravy 

V rámci legislatívnych úprav zákona o sociálnom poistení vo vzťahu k ošetrovnému pozitívne 
treba hodnotiť  zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol 
účinnosť 1. apríla 2021. Touto novelou sa do viacerých ustanovení zákona o sociálnom poistení 
premietli poznatky a požiadavky aplikačnej praxe s cieľom zabezpečiť poistenca, t. j. (osobu povinne 
alebo dobrovoľne nemocensky poistenú) pri osobnej a celodennej starostlivosti o širší okruh fyzických 
osôb ako aj predĺžiť časový rozsah poskytovania tejto dávky nemocenského poistenia. 

Podľa pôvodného znenia zákona o sociálnom poistení, poistenec mal nárok na ošetrovné, ak 
ošetroval štyri okruhy fyzických osôb (choré dieťa, chorého manžela/manželku,  chorého rodiča, 
chorého rodiča manžela/manželky), ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára 
nevyhnutne vyžadoval ošetrovanie inou fyzickou osobou. Vyššie uvedenou novelou sa podstatne 
rozšíril okruh fyzických osôb, pri zabezpečení ktorých osobnou a celodennou starostlivosťou vzniká 
poistencovi nárok na ošetrovné. Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje 
chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa10, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého 
súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, 
ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou 
fyzickou osobou. Okruh fyzických osôb sa rozšíril o chorého príbuzného v priamom rade a o chorého 
súrodenca, čo treba hodnotiť pozitívne. V tejto súvislosti treba poznamenať, že u žiadnej fyzickej 
osoby nie je určená veková hranica, čo znamená, že aj pri ošetrovaní chorého dieťaťa  bez ohľadu 
na jeho vek, má poistenec nárok na ošetrovné. 

Poistenec má nárok na ošetrovné (ďalej „dlhodobé“ ošetrovné) v prípade, ak osobne a 
celodenne ošetruje niektorého z vyššie uvedeného okruhu subjektov a jeho zdravotný stav podľa 
potvrdenia príslušného lekára vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby 
poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby11. Ide o nový pojem v rámci 
právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Týmto typom starostlivosti treba rozumieť 
osobnú a celodennú starostlivosť blízkej osoby o chorého príbuzného, ktorého zdravotný stav podľa 
potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje poskytovanie osobnej starostlivosti v 
prirodzenom prostredí osoby. Ide o prípady,  ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, 
ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu 
najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po 
prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného prostredia bude 
nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní. Ide aj o prípady, 
ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia. 
„Terminálnym stavom sa rozumie posledná fáza zomierania ako časovo nepresne ohraničeného 
procesu vedúceho k smrti.“12 

Poistenec má nárok na „dlhodobé“ ošetrovné  v prípade poskytovania osobnej starostlivosti v 
prirodzenom prostredí osoby iba vtedy, ak táto chorá osoba neprejavila písomný nesúhlas s 
vykonávaním ošetrovania poistencom. 

 
10 Dieťaťom na účely poskytovania ošetrovného sa rozumie  vlastné dieťa alebo osvojené dieťa 
poistenca alebo jeho manžela (manželky) ako aj dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. 
11 § 12b Zákon č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
12 PLEVKOVÁ, J. Starnutie a terminálne stavy. [online]. Dostupné na: 
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-patologickej-
fyziologie/07Pregradualne_studium/02Zubne_lekarstvo/04Handouty_a_prednasky/01Handouty/15v
Starnutie_a_terminalne_stavy_zubne.pdf 
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Vzhľadom na nové trendy napr. v spolunažívaní rodičov detí, domnievame sa, že by bolo 
žiaduce okruh fyzických osôb, pri ochorení ktorých vzniká poistencovi nárok na ošetrovné rozšíriť aj 
o rodiča dieťaťa, ak nie je s poistencom v manželskom zväzku. Platná právna úprava takéhoto rodiča 
vylučuje z okruhu fyzických osôb, pri ošetrovaní ktorých vzniká poistencovi nárok na ošetrovné  a to 
aj za podmienky, ak žijú v spoločnej domácnosti a majú spoločne viacero detí. Rodič detí v prípade 
starostlivosti o druhého chorého rodiča detí nemá nárok na ošetrovné, čo považujeme za diskutabilné. 

Z reálneho pohľadu treba konštatovať, že oproti predchádzajúcemu obdobiu sa rozširujú 
alternatívne formy rodinného spolužitia a ako fenomén súčasného rodinného života sa stáva 
kohabitácia ako forma dlhodobejšieho spolužitia muža a ženy bez toho, aby boli zosobášení, teda 
bez uzatvorenia manželského zväzku. Faktom je, že aj v Slovenskej republike popri klasickom 
„rodinnom„ manželstve existuje aj tento novodobý fenomén partnerského spolužitia a to kohabitácia. 
Vzhľadom na to, že nezosobášené spolužitie nie je právne upravené ako manželský zväzok, 
domnievame sa, že práve v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, a to predovšetkým v oblasti 
sociálno-poisťovacích právnych vzťahov je žiaduce upraviť niektoré inštitúty sociálnej ochrany pre 
tento okruh subjektov a to napr. aj pri poskytovaní ošetrovného. 

Potrebu tejto legislatívnej zmeny podporuje aj skutočnosť, že v prípade zosobášených 
manželov, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti, v prípade ochorenia druhý manžel má nárok na 
ošetrovné. Pritom aj tento nový fenomén manželstva, tzv. oddelené manželstvo (mingle manželstvo), 
nadobúda v ostatnom období trend. 

S účinnosťou od 1. apríla 2021 sa predlžuje aj „podporné obdobie“ pre poskytovanie 
ošetrovného z 10 na 14 dní a pre poskytovanie „dlhodobého“ ošetrovného sa doba tohto poskytovania 
ustanovila na 90 dní a to v úhrne všetkým poistencom, samozrejme maximálne po dobu, po ktorú 
potreba osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby trvá. Predĺženie doby poskytovania 
ošetrovného na 14 dní hodnotíme pozitívne, avšak z hľadiska de lege ferenda pri dôkladnom 
legislatívnom vymedzení pojmu „osamelosť – single“ by bolo vhodné aj pri ošetrovnom podobne ako 
pri materskom zohľadniť túto osamelosť vo väčšom, samozrejme v primeranom rozsahu „podporného 
obdobia“. Pritom treba dbať, „aby sa poskytovanie dávky nestalo pre jej príjemcu „sociálnou pascou“, 
teda aby sa u príjemcu nevytvorila taká závislosť na dávke, ktorá by bola dôvodom straty motivácie k 
snahe riešiť svoju situáciu samostatne a vlastným pričinením“13. Vzhľadom na to, že osamelosť 
chápeme ako sociálny a psychologický jav a osoby v single postavení možno v mnohých prípadoch 
zaradiť medzi rizikové skupiny, je im potrebné a to predovšetkým z hľadiska práva sociálneho 
zabezpečenia venovať väčšiu pozornosť, nakoľko práve tento okruh fyzických osôb patrí medzi 
subjekty, ktorým hrozí sociálna exklúzia. 

Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej 
osoby alebo viac fyzických osôb len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a 
len jednému poistencovi. „Dlhodobé“ ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného 
ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb uvedených v § 39 ods. 1 písm. a) druhom 
bode len raz a len jednému poistencovi. Tento druh ošetrovného sa za obdobie 12 mesiacov od vzniku 
jeho prvého nároku vyplatí v úhrne všetkým poistencom najviac za 90 dní. Z uvedeného vyplýva, že 
pri tomto druhu starostlivosti sa môže vystriedať viac poistencov, čím je daná možnosť flexibilného 
striedania poistencov, avšak dávka sa  vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní, t. j. nárok na 
„dlhodobé“ ošetrovné zaniká najneskôr uplynutím 90 kalendárnych dní trvania nároku na výplatu 
dlhodobého ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ktorým príslušný lekár potvrdil poskytovanie 
osobnej a celodennej starostlivosti. 

Poistenec môže prevziať ošetrovanie fyzickej osoby  na účely „dlhodobého“ ošetrovného v tom 
istom prípade od iného poistenca najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho prevzatia s 
výnimkou, ak poistenec nemôže pokračovať v ošetrovaní z dôvodu, že mu to podľa lekárskeho 
posudku neumožňuje jeho nepriaznivý zdravotný stav. 

Zákon o sociálnom poistení vylučuje súbeh poskytovania ošetrovného a „dlhodobého“ 
ošetrovného, nakoľko prednostne sa poskytuje ošetrovné. Touto úpravou zákonodarca zabraňuje 
účelovému reťazeniu „dlhodobého“ ošetrovného. 

Výška ošetrovného aj naďalej predstavuje 55% denného vymeriavacieho základu alebo 
pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. 

 
13 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálneího zabezpečení. 7., podstatně přepracované 
vydáví. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 140. 
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Aj keď z vecného rozsahu zákon o sociálnom poistení zahŕňa riešenie všetkých rizikových 
situácií s nepriaznivým dopadom na rodinný život, určité rezervy sú vo výške dávok. Výška dávok 
nemocenského poistenia a teda aj ošetrovného závisí od denného vymeriavacieho základu, pričom 
zákon o sociálnom poistení ustanovuje jeho maximum, ktoré nesmie byť vyššie ako denný 
vymeriavací základ určený z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom 
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie 
nemocenskej dávky. To znamená, že ošetrovné sa poskytuje maximálne z 2-násobku priemernej 
mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok, 
pričom maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na nemocenské poistenie je v úhrne  
mesačne najviac 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v 
kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na 
nemocenské poistenie. 
 
3 ZÁVER 

Ostatné legislatívne úpravy vo vzťahu k ošetrovnému ako dávke nemocenského poistenia 
treba hodnotiť pozitívne, a to z hľadiska „pandemického“ ošetrovného, ako aj „krátkodobého“ 
ošetrovného. V nasledujúcom období z hľadiska legislatívnej praxe aj naďalej treba venovať 
pozornosť vecnému ako aj osobnému rozsahu sociálno-poisťovacích právnych vzťahov, a to s 
ohľadom na vylúčenie možnosti sociálnej exklúzie rodín. 
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PRÁCA Z DOMU A DOMÁCKA PRÁCA 

Eva Ladiverová1 a Denisa Nevická2  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  
 

Abstrakt: Autorky sa v predloženom článku zameriavajú na hlavné rozdiely medzi domáckou prácou 
a prácou z domu. Analyzujú aj novelu zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, ktorá mala počas pandémie ochorenia COVID-19 za cieľ priniesť zjednodušenie výkonu 
práce z domu, tzv. home office.  Autorky si kladú otázku, či predmetná novela skutočne zmenila 
podmienky zamestnancov vykonávajúcich prácu z domu alebo len skomplikovala inštitút domáckej 
práce.  
 
Kľúčové slová: domácka práca; práca z domu; zamestnanec; zamestnávateľ; pandémia.  
 
Abstract: In the presented article, the authors focus on the main differences between home office 
and homework. They also analyze the amendment to Act no. 311/2001 Coll. the Labor Code, as 
amended, which aimed to simplify the performance of work from home during the pandemic of COVID-
19 disease, the so-called home office. The authors question whether the amendment in question really 
changed the conditions of employees performing work from home or only complicated the institute of 
homework. 
 
Key words: homework; home office; employer; employee; pandemics.  

 
1 Úvod 

 
Prácu, ako formu ľudskej činnosti, možno vykonávať v pracovnoprávnych vzťahoch 

prostredníctvom pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo pracovnoprávneho 
vzťahu založenom niektorým z typov dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
Pojem pracovnoprávne vzťahy nemá v právnom poriadku Slovenskej republiky legálnu definíciu. 
Teória práva rozlišuje pre vymedzenie pojmu pracovnoprávne vzťahy dve poňatia – užšie a širšie. 
Širšie vymedzenie charakterizuje pracovnoprávne vzťahy ako spoločenské vzťahy vznikajúce 
v oblasti ľudskej práce. Užšie vymedzenie termínu pracovnoprávne vzťahy je používané častejšie 
a pracovnoprávne vzťahy chápe ako právne vzťahy, v ktorých sú účastníci nositeľmi subjektívnych 
práv a povinností, ktoré im ustanovujú pracovnoprávne predpisy.3  Pracovnoprávne vzťahy možno 
deliť na individuálne a kolektívne, obsahom ktorých sú práva a povinnosti jednotlivých subjektov. 
Tieto môžu účastníci odvodzovať z právnych predpisov.4 

Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom a je upravený v § 41 a nasl. 
zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákonník 
práce“). Subjektmi pracovného pomeru sú zamestnanec  a zamestnávateľ. Zakladá sa písomnou 
pracovnou zmluvou, ktorej obligatórnymi náležitosťami sú druh práce, na ktorú sa zamestnanec 
prijíma a jeho stručná charakteristika, miesto, kde bude zamestnanec prácu vykonávať, deň nástupu 
zamestnanca do práce, mzdové podmienky, pokiaľ neboli dohodnuté v kolektívnej zmluve.5   

 
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v 
pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia Projekt VEGA, reg. Č. 01/0228/20. 
2 Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v 
pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia Projekt VEGA, reg. Č. 01/0228/20. 
3 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. 2. vydanie. Bratislava: Edícia Juristika, 2013 
str. 133. 
4 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. 2. vydanie. Bratislava: Edícia Juristika, 2013 
str. 133. 
5 Ustanovenie § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. – zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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Okrem podstatných náležitostí pracovnej zmluvy si zamestnanec a zamestnávateľ fakultatívne 
upravujú aj náležitosti, na základe vzájomnej dohody. Pracovný pomer sa zakladá písomnou 
pracovnou zmluvou a vzniká v deň, ktorý je v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu do práce.  
 Pracovný pomer možno rozdeliť na základný pracovný pomer a atypické pracovné pomery. 
Zákonník práce upravuje nasledovné atypické formy zamestnávania:  

- pracovný pomer na kratší pracovný čas, 
- pracovný pomer na dobu určitú,  
- delené pracovné miesto, 
- domácka práca, 
- telepráca. 
 
 

2 Práca z domu a domácka práca 
 

Na úvod je nevyhnutné konštatovať, že autorky jednoznačne nepovažujú pojmy domácka práca 
a práca z domu za synonymá. Kým domácka práca je práca vykonáva doma alebo na inom vhodnom 
mieste a musí byť dojednaná v pracovnej zmluve, práca z domu, takzvaný home office, je práca 
vykonáva doma alebo na inom vhodnom mieste výnimočne, za mimoriadnych okolností. Nemožno 
teda súhlasiť so znením dôvodovej správy k zákonu č. 76/2021 Z. z., podľa ktorej sú pojmy domácka 
práca a práca z domu do určitej miery synonymami. Uvedené potvrdzuje aj ponechanie ustanovenia 
§ 52 ods. 2 zákonníka práce, ktoré ustanovuje „Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje 
práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom 
zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, 
ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.“ 

Článok 36 Ústavy Slovenskej republiky garantuje zamestnancom právo na spravodlivé 
a uspokojujúce pracovné podmienky a  zaručuje každému zamestnancovi právo na odmenu za 
vykonanú prácu, ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, primeraný odpočinok po práci, právo na 
kolektívne vyjednávanie a iné.6 Uvedené je pri domáckej práci mierne modifikované. Domácka práca 
je primárne upravená v §52 zákonníka práce. Po účinnosti ostatnej novely zákonníka práce, prešla 
právna úprava domáckej práce s účinnosťou od 01.03.2021 mnohými zmenami. Za domácku prácu 
sa po novom považuje práca vykonáva z domu alebo na inom vhodnom mieste vykonávaná na 
takomto mieste pravidelne v rozsahu ustanoveného pracovného času alebo jeho časti. Podľa novej 
právnej úpravy teda môže zamestnávateľ so zamestnancom dojednať výkon domáckej práce aj len 
v časti pracovného týždňa, no podmienkou je, aby domácka práca bola vykonávaná doma alebo na 
inom vhodnom mieste pravidelne.7 Rozsah výkonu domáckej práce sa dojedná v pracovnej zmluve. 
Domácka práca musí byť dojednaná v pracovnej zmluve alebo v dohode o zmene pracovných 
podmienok. Jedná sa o zmluvné dojednanie medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ku ktorému 
musí dôjsť na základe konsenzu, jednostranné nariadenie nie je možné. Za domácnosť zamestnanca 
sa pritom považuje miesto rozdielne od miesta výkonu práce zamestnávateľa. Toto miesto si po 
novele zákonníka práce bude môcť určiť aj sám zamestnanec, ak to povaha práce dovoľuje.8 
Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť neznevýhodňovať domáckeho zamestnanca oproti inému 
porovnateľnému zamestnancovi. Navyše má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť domáckym 
zamestnancom prostriedky na výkon práce, ich údržbu, programové vybavenie, hradenie 
preukázateľne zvýšených nákladov na domácku prácu, zabezpečenie ochrany údajov, ktoré sa 
spracúvajú a používajú pri telepráci (práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých 
dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku) vrátane ochrany osobných údajov ako 
aj predchádzať izolácií takéhoto zamestnanca.9 

Ďalšou novinkou je dvojaké rozvrhovanie pracovného času. Domáckych zamestnancov možno 
rozdeliť na 

 
6 HAMUĽÁK, J.: Zákonná realizácia práva na prácu. In Bratislavské právnické fórum. 1. vyd. Bratislava 
: Právnická fakulta UK, 2018. str. 12-23.  
7 Ustanovenie §52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
8 Ustanovenie §52 ods. 3 až 6 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších 
predpisov. 
9 Ustanovenie §52 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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a) zamestnancov, ktorí si sami rozvrhujú pracovný čas, 
b) zamestnancov pracujúcich v pružnom pracovnom čas.10 

Domácki zamestnanci, ktorí si sami rozvrhujú pracovný čas nemajú nárok na náhradu mzdy pri 
dôležitých osobných prekážkach v práci s výnimkou úmrtia blízkej osoby. Nevzťahujú sa na nich 
ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku a 
nepretržitom odpočinku v týždni. Nepatrí im mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu 
vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové 
zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so 
zamestnávateľom nedohodne inak a neuplatňujú sa na nich ani ustanovenia o prestojoch, okrem tých 
za ktoré zodpovedá zamestnávateľ.11 Platí tu priama obmedzená pôsobnosť zákonníka práce 

Naopak domácki zamestnanci, ktorí pracujú v pružnom pracovnom čase majú úplne rovnaké 
výhody ako zamestnanci, vykonávajúci prácu na pracovisku zamestnávateľa. Navyše domácki 
zamestnanci vykonávajúci prácu v pružnom pracovnom čase majú po novom právo na odpojenie. 
Právo na odpojenie v sebe v zmysle §52 ods. 11 zákonníka práce zahŕňa právo nepoužívať pracovné 
prostriedky v čase trvania jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, 
ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, 
počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci. Zamestnávateľ 
nemôže vyhodnotiť uplatnenie práva na odpojenie ako porušenie pracovnej disciplíny, a toto nesmie 
byť zamestnancovi na príťaž. 

 
Na rozdiel od domáckej práce, práca z domu alebo home office je práca, ktorá sa doma alebo na 

inom vhodnom mieste vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností pokiaľ to druh práce 
umožňuje. Na prácu z domu je potrebná dohoda so zamestnancom alebo jeho súhlas. Nie je však 
potrebné upravovať prácu z domu v pracovnej zmluve, postačuje ústny súhlas alebo aj e-mailová 
dohoda. Na zamestnanca pracujúceho z domu príležitostne sa vzťahujú všetky ustanovenia 
zákonníka práce rovnako, ako na zamestnanca pracujúceho na pracovisku. Novela zákonníka práce 
rozšírila práva zamestnancov vykonávajúcich prácu z domu príležitostne o právo na ochranu údajov 
ako aj právo na rovnaké zaobchádzanie ako s porovnateľným zamestnancom na pracovisku. Právo 
na ochranu údajov v sebe zahŕňa aj povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť ochranu firemných dát 
a osobných údajov (napr. spôsob a ochrana pripojenia sa na internetové siete, preposielanie citlivých 
dokumentov, softvérové vybavenie na ochranu dát, VPN, upozornenie na možnosti kybernetických 
útokov...), s čím sú napriek príležitostnému výkonu práce mimo pracovisko spojené ďalšie výdavky 
na strane zamestnávateľa a ide o skutočnosť, ktorá býva častokrát dôvodom odmietania výkonu 
príležitostnej práce z domu zo strany zamestnávateľov (napr. aj napriek nariadeným 
protipandemickým opatreniam). Okrem prijímania opatrení technickej povahy za účelom ochrany 
údajov by zamestnávatelia mali oboznámiť zamestnancov s povinnosťou prijať bezpečnostné 
pravidlá, ktorých cieľom je chrániť údaje aj voči partnerom, príbuzným, príp. spolubývajúcim, a to 
z dôvodu zabráneniu sprístupnenia údajov neoprávneným osobám, ktorých dôsledkom by bolo 
protiprávne konanie s možnosťou vzniku zodpovednosti za škodu. Zároveň sa aj na zamestnancov 
pracujúcich z domu príležitostne vzťahuje právo na odpojenie v rovnakom rozsahu, ako na 
domáckych zamestnancov v pružnom pracovnom čase.12 Zároveň je v čase mimoriadnej situácie 
spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 možné aby zamestnávateľ zamestnancovi prácu 
z domu nariadil, ak to povaha práce umožňuje. Zamestnanec má rovnako právo na výkon práce 
z domu, ak to povaha práce umožňuje a zamestnávateľovi v tom nebránia vážne prevádzkové 
dôvody.13 

Nemožno teda konštatovať, že by sa novela zákonníka práce vysporiadala s problémom 
využívania vlastného alebo pracovného technického vybavenia zamestnancov v home office. 
Rovnako sa nevysporiadala ani so zvýšenými nákladmi na elektrické energie  a iné materiálovo 
technické vybavenie, ktoré týmto zamestnancom vznikajú. Sme toho názoru, že naďalej bude 

 
10 HAMUĽÁK, J.: Pracovný čas a doby odpočinku. In Slovenské pracovné právo. 1. vyd. Bratislava : 
Sprint 2, 2019. str. 383-402.  
11 Ustanovenie §52 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov.  
12 Ustanovenie §52 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
13 Ustanovenie §250b ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších 
predpisov. 
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nevyhnutné postupovať podľa ustanovenia § 145 zákonníka práce, kedy má zamestnávateľ povinnosť 
uhradiť zamestnancovi náhrady za použitie vlastného náradia, zariadenia a vlastných predmetov, za 
podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve, ak zamestnanec s ich 
použitím súhlasí. Uvedené však považujeme za značne problematické, nakoľko výkon práce z domu 
príležitostne nie je potrebné upravovať v pracovnej zmluve ale postačuje ústny súhlas zamestnanca 
alebo dohoda oboch strán. Náhrady nákladov však už musia zamestnávateľ so zamestnancom 
upraviť v pracovnej zmluve. Sme presvedčené, že zákonodarca, hoci argumentoval zjednodušením 
podmienok výkonu práce z domu a domáckej práce na uvedené pri prekladaní novely zákonníka 
práce nemyslel, a tak sa výkon práce z domu príležitostne pre zamestnancov zásadne nezjednoduší.  

 

3 Záver 
 

Záverom možno konštatovať, že novela zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 01.03.2021 mala 
za cieľ sprehľadniť výkon práce z domu a domáckej práce. Sme toho názoru, že tento cieľ nebol 
naplnený, nakoľko uvedená právna úprava len zmiatla jej adresátov a neuľahčila výkon práce z domu 
počas pandémie ochorenia COVID-19. Oceňujeme zámer zákonodarcu umožniť vykonávať domácku 
prácu (pravidelnú prácu z domu) väčšiemu počtu zamestnancov formou zavedenia pružného 
pracovného času, práva na odpojenia a možnosti výkonu domáckej práce len v časti ustanoveného 
pracovného času, skutočnosť ktorá môže podporovať vznik pracovných príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím, ktorým postihnutie bráni v pravidelnej osobnej prítomnosti na pracovisku.14 
Domnievame sa, že po odznení pandémie sa skutočne veľké množstvo zamestnávateľov rozhodne 
znížiť počty zamestnancov vykonávajúcich prácu na pracovisku a svoje „kamenné“ prevádzky 
nahradia domáckou prácou. Je však potrebné zdôrazniť, domácka práca musí byť dojednaná 
v pracovnej zmluve. V súčasnosti však väčšina zamestnancov pracuje z domu na pokyn 
zamestnávateľa za mimoriadnych okolností a dočasne, takže sa nejedná o domácku prácu ale 
o prácu z domu. De lege ferenda považujeme za potrebné jednoznačne upraviť nárok zamestnanca 
vykonávajúceho prácu z domu príležitostne na úhradu preukázateľne vynaložených nákladov 
spojených s využitím vlastného priestoru, vlastnej energie, prípadne vlastného náradia.  
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14 HAMUĽÁK, J.: „Pozitívna diskriminácia“ a podpora zamestnávania osôb so zdravotným 
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ZÁKAZ PRÁCE, KTOROU JE MALOOBCHODNÝ PREDAJ 
V NEDEĽU 

Andrej Poruban 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 

 
Abstract: This paper deals with ban on Sunday trading from international labour law. 
 
Abstrakt: Príspevok zaoberá zákazom nedeľného predaja z pohľadu medzinárodného pracovného 
práva. 
 
Kľúčové slová: práca, týzdenný odpočinok, nedeľa, maloobchodný predaj 
 
Key words: work, , weekly rest, sunday, retail sale 
 
 
1 ÚVOD 

 
Počas prvej vlny pandémie v roku 2020 sa v súvislosti s eliminovaním šírenia koronavírusu 

v interiéroch zaviedol v maloobchodných prevádzkach sanitárny deň, na základe ktorého boli 
v určitom období zatvorené obchody v nedeľu. Zakrátko na to sa v Národnej rade Slovenskej 
republiky objavili až dva návrhy, ktoré sa snažili obmedziť prácu týkajúcu sa predaju tovaru 
konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác v nedeľu, a to nielen počas boja s hnusobou. 
Oba nadväzovali na zákon č. 95/2017 Z.z., ktorým sa naposledy menil Zákonník práce č. 311/2001 
Z.z. v jednej z jeho ochranných častí1: 

 
§ 94 ods. 5 
V dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, 
vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. 
septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra 
po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra nemožno zamestnancovi 
nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému 
spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný 
predaj“) okrem maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a2; 

 
✿ Príspevok vznikol za podpory prostriedkov poskytnutých z projektu Vedeckej grantovej agentúry 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied 
(VEGA) ev. číslo 1/0228/20 pod názvom Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v 
pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia. 
1 FRŤALOVÁ, A.: Ochrana slabšieho subjektu v pracovnom práve. In: Labor ipse voluptas. Kraków : 
Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 230: „Prejavom ochrannej 
funkcie je tiež povinnosť rešpektovať dni pracovného pokoja, ktorá je zosilnená vymedzením 
konkrétnych dní, v ktorých nemožno zamestnancovi nariadiť, ani s ním dohodnúť výkon prác, ktorým 
je maloobchodný predaj podľa § 94 ods. 5 Zákonníka práce s výnimkou určených druhov prác.“ 
2 Príloha č. 1a k zákonu č. 311/2001 Z. z. 
Maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch 
ustanovených zákonom 
1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami, 
2. maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach, 
3. maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej 
dopravy a v nemocniciach, 
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ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch 
nepoužijú. 

 
V prvom poslanci navrhovali doplniť predmetné ustanovenie o ďalší odsek a prílohu k 

zákonu3: 
 

§ 94 ods. 6 
V nedeľu nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, 
ktorou je maloobchodný predaj s výnimkou maloobchodného predaja 
podľa prílohy č. 1b4; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto 
prípadoch nepoužijú. 

 
V druhom zmena mala zasiahnuť priamo odsek 5, ktorý po novom mal znieť5: 
 

§ 94 ods. 5 
V nedeľu a v dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo 
Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 
29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 
24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra nemožno 
zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru 
konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len 
„maloobchodný predaj“) okrem maloobchodného predaja podľa prílohy 
č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch 
nepoužijú. 

 
2 PREČO NEDEĽA 
 

Prečo voľba predkladateľov padla práve na nedeľu vyplýva z toho, že tento deň má pre 
slovenské pracovné právo tradične významný status. Napr. v zmysle § 93 ods. 1 ZP je zamestnávateľ 

 
4. predaj cestovných lístkov, 
5. predaj suvenírov, 
6. predaj kvetov 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového 
miesta 1. novembra. 
3 Parlamentná tlač 104 zo 14.5.2020; dostupné na 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=104. 
4 Príloha č. 1b k zákonu č. 311/2001 Z. z. 
Maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť, alebo s ním dohodnúť prácu v 
dňoch ustanoveným zákonom 
1. Maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami 
2. Maloobchodný predaj na výdaj liekov v lekárňach 
3. Maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej 
dopravy a v nemocniciach  
4. Predaj cestovných lístkov 
5. Predaj suvenírov 
6. Predaj pri ubytovacích a stravovacích službách 
7. Predaj pri prevádzkovaní športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
8. Predaj pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. 
9. Predaj kvetov 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového 
miesta 1. novembra. 
5 Parlamentná tlač 105 z 15.05.2020; dostupné na 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=105. 
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povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce 
dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.6 

„Voľba týchto dní sobota-nedeľa alebo nedeľa-pondelok, je voľbou SR.“7 Nejde teda 
o implementovanie požiadavky sociálnej politiky Európskej únie. Smernica 2003/88/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času pri 
tejto otázke mlčí. Treba však priznať, že ide o výsledok precedentného práva Súdneho dvora EÚ, 
ktorý zrušil ustanovenie pôvodnej smernice 93/104/ES týkajúce sa nedeľného voľna, pretože Rada 
EÚ nevysvetlila, prečo je práve tento deň odpočinku spojený so zdravím a bezpečnosťou 
zamestnancov viac ako ktorýkoľvek iný deň v týždni. Išlo však hlavne o technické anulovanie, keďže 
tribunál na druhej strane akceptoval „rozmanitosť kultúrnych, etnických a náboženských faktorov“ pri 
hodnotení toho, ktorý deň by sa mal zahrnúť do doby týždenného odpočinku.8 

Niektorí tu vidia „vplyv Svätej stolice, keďže nedeľa je v našej kultúre deň Pánov, ktorý 
treba náležite zastvätiť (sic!)“9. Ide však o precenenie tohto dosahu. Základná zmluva medzi 
Slovenskou republikou a Svätou stolicou10 bola síce podpísaná už 24.10.2000, ale nedeľa mala 
špecifické postavenie už v prvom pracovnoprávnom kódexe prijatom v roku 196511, kedy o pôsobení 
Vatikánu na právnu úpravu možno iba ťažko hovoriť. Voľba nedele ako predvoleného dňa oddychu 
však v kontexte viery nie je úplne bezproblémová a potenciálne sa javí ako diskriminačná, pretože 
núti členov menších náboženských skupín (napr. židov, či adventistov siedmeho dňa) prispôsobiť sa 
dominantnej organizácii pracovného týždňa vyhovujúcej predovšetkým tým zamestnancom, ktorí 
svätia posledný deň v týždni. 

Okrem toho, s týmto dňom ako voľným sa na našom území počítalo už po prvej svetovej 
vojne. „Není náhodou, že jedním z prvních československých zákonů se stal zákon č. 91/1918 Sb., 
o 8hodinné době pracovní, jehož základním smyslem bylo snížit 90hodinové pracovní týdny. Jedním 
z nástrojů k tomu zavedených byl vedle maximální týdenní pracovní doby právě nepřetržitý odpočinek 
v týdnu, který se tehdy označoval za přestávku. Cit. Zákon v ust. § 4 stanovil: 'Nezbytně musí se 
poskytnouti zaměstnancům jednou týdně nerušená přestávka aspoň 32 hodin.' Původně ovšem bylo 
navrhováno 36 hodin. Tato přestávka byla zákonodárcem chápána jako nedělní klid, resp. právní 
garance jeho poskytnutí.“12 

Pravidlo nedeľného odpočinku je tak predovšetkým sekulárnym nástrojom, ktorý súvisí 
s verejným záujmom v zmysle Čl. 36 ods. 1 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky.13 Jeho význam 
potvrdzuje aj zákonný príplatok, keď zamestnancovi patrí popri dosiahnutej mzde za každú hodinu 
práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura podľa § 122b ods. 1 ZP. 
„Nevyhnutnosť výkonu práce v nedeľu je zásahom do súkromného a rodinného života zamestnanca. 

 
6 Viac k § 93 pozri VOJTKO, J.: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa pri 
nadčasovej práci. In: Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha : Leges, 2016. ISBN 978-
80-7502-177-9.  s. 330-331. 
7 TOMAN, J.: Individuálne pracovné právo : Pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a mzda. 
Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015, s. 109. K dobám odpočinku pozri aj: 
HAMUĽÁK, J. Pracovný čas a doby odpočinku, In. Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 
2019. - S. 383-402. - ISBN 978-80-89710-48-5 
8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1996 vo veci C-84/94 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska proti Rade Európskej únie, bod 37. 
9 TÓTH, L.: Vplyv zmlúv medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou v oblasti pracovného práva. 
In: Dôstojnosť ľudskej osoby a liberalizácia pracovnoprávnych vzťahov. Trnava : Trnavská univerzita 
v Trnave, Právnická fakulta, 2010, s. 173. 
10 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 326/2001 Z. z. o uzavretí 
Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. 
11 § 92 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.: „Pokiaľ to umožňuje prevádzka organizácie, určí sa 
nepretržitý odpočinok v týždni všetkým pracovníkom za rovnaký deň a tak, aby do neho spadala 
nedeľa.“ 
12 ŠTEFKO, M.: Nepřetržitý odpočinek v týdnu v zajetí duplicit. In Bulletin advokacie, č. 7-8/2018, s. 
51. 
13 Čl. 36 ods. 1 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky č. č. 460/1992 Zb.: „Zamestnanci majú právo na 
spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä primeraný odpočinok 
po práci.“ 
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Povinné zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu má za cieľ kompenzovať prácu aj 
v tento kalendárny deň a súčasne vyššie ohodnotenie práce v nedeľu má napomôcť prehodnotiť 
rozsah potreby práce v nedeľu, a tým pádom znížiť rozsah výkonu takej práce, ktorú nie je nevyhnutné 
vykonávať v nedeľu.“14 

 
3 ARGUMENT (MEDZINÁRODNÝM) PRACOVNÝM PRÁVOM 
 
 Filozoficky oba návrhy stáli na zabezpečení možnosti lepšieho zosúladenia pracovného a 
rodinného života. S tým tiež súvisí, že je ťažké zabezpečiť skutočne dobrovoľnú povahu práce v 
nedeľu vzhľadom na ekonomickú závislosť zamestnanca od zamestnávateľa, a to predovšetkým v 
období vyššej nezamestnanosti. 

Zástancovia nedeľných čerstvých rožkov zas vytiahli excelovské tabuľky, a tento striktne 
ekonomický pohľad prevážil aj vo verejnom (mediálnom) priestore. Škoda, že v diskusii nezaznel 
žiadny právny argument, napriek tomu, že táto otázka je regulovaná aj na úrovni medzinárodnej 
zmluvy - Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o týždennom odpočinku v obchode a v 
úradoch č. 106 z roku 195715.  

Slovenská republika dohovor síce neratifikovala, a teda ho nemožno považovať za 
vnútroštátny prameň práva vo formálnom zmysle16, ale aj tak ide o relevantný zdroj inšpirácie pre 
normotvorbu členských štátov. Jeho význam je podčiarknutý špeciálnym tripartitným charakterom 
MOP, keď na prijatie dohovorov sa vyžaduje zhoda medzi reprezentantmi vlád, zamestnancov a 
zamestnávateľov, ktorí, prirodzene, zastupujú rozdielne záujmy. 

Pozornosti všetkých stakeholderov (najmä legislatívcov, sociálnych partnerov) by nemali ujsť 
najmä dve ustanovenia: 
 

Článok 6 
1. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, budú mať právo, s 
výhradou odchýlok uvedených v nasledujúcich článkoch, na 
neprerušený, najmenej 24 hodinový týždenný odpočinok v priebehu 
každého sedemdňového obdobia. 
2. Doba týždenného odpočinku bude pokiaľ možno poskytovaná 
súčasne všetkým zamestnancom toho istého závodu. 
3. Doba týždenného odpočinku sa bude pokiaľ možno kryť s tým dňom 
týždňa, ktorý je na základe tradície alebo zvyklostí krajiny alebo oblasti 
uznávaný za deň odpočinku. 
4. Tradícia a zvyklosti náboženských menšín budú v medziach možnosti 
rešpektované.  
 
Článok 7 
1. V prípade, keď povaha práce, povaha služieb poskytovaných 
podnikom, význam obyvateľstva, ktorému sa služby poskytujú alebo 
počet zamestnaných osôb neumožňujú vykonávanie ustanovení článku 
6., budú môcť byť príslušným úradom alebo orgánom v každom štáte 
stanovená opatrenia za tým účelom, aby stanovené kategórie osôb alebo 
stanovenej kategórie podnikov zahrnuté do okruhu pôsobnosti tohto 
Dohovoru, boli prípadne podriadené osobitnému režimu týždenného 
odpočinku s prihliadnutím na všetky sociálne a ekonomické faktory. 

 
14 HAMUĽÁK, M. in ŠVEC, M. - TOMAN, J. a kol.: Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní 
; komentár zväzok 1 čl. 1 až § 176 Zákonníka práce. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 
15 Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) ); dostupné 
na  https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C10
6. 
16 Bližšie pozri HAMUĽÁK, J. in BARANCOVÁ, H. – OLŠOVSKÁ, A. – HAMUĽÁK, J. – DOLOBÁČ, 
M.: Slovenské pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2019, s. 68-69. 
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2. Osoby, na ktoré sa bude vzťahovať tento osobitný režim, budú mať za 
každé obdobie 7 dní právo na odpočinok, ktorého celková doba sa bude 
pri najmenšom rovnať dobe stanovené v článku 6. 
3. Ustanovenia článku 6 sa budú vzťahovať vždy na personál 
zamestnaný v tých úsekoch podnikov, podliehajúceho osobitnému 
režimu, ktoré by podliehali spomínaným ustanovením v prípade, že by 
boli samostatné. 
4. Každé opatrenie, týkajúce sa vykonávania ustanovení odsekov 1., 2. 
a 3. tohto článku, bude musieť byť urobené po konzultácii s príslušnými 
reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a pracujúcich, ak 
existujú. 

 
Dohovor tu stojí na troch pilieroch: i/ kontinuita (najmenej 24 hodín po sebe nasledujúcich 

hodín), ii/ pravidelnosť, (každých sedem dní), iii/ jednotnosť (všetci zamestnanci jedného 
zamestnávateľa počas tradičného dňa odpočinku). 

Medzinárodné spoločenstvo zastáva pozíciu, že odpočinok má pripadať na deň, ktorý je 
uznávaný v intenciách ustálených spoločenských, kultúrnych zvykov; úlohu náboženstva 
nespomína.17 Výnimky sú povolené, ale ich rozsah by nemal byť príliš široký z dôvodu 
nebezpečenstva zovšeobecňovania práce v nedeľu, a to nielen predaja tovaru konečnému 
spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. 

Samozrejme, niektoré činnosti nemožno prerušiť ani v nedeľu. Mnohé sú nevyhnutné pri 
ochrane zdravia, doprave, zásobovaní, bezpečnosti, ale aj pri poskytovaní základných služieb (hotely, 
reštaurácie, turistické a zábavné zariadenia), vrátane takých, ktoré fungujú iba sezónne.  

Ostatné odchýlky však musia byť posudzované reštriktívne a musia byť opodstatnené 
s prihliadnutím na objektívne kritériá podľa Článku 7 dohovoru, a to konkrétne na druh práce 
zamestnanca, charakter poskytovaných služieb zamestnávateľom, veľkosť obsluhovanej populácie 
a počet zamestnancov, ktorých sa práca dotýka. 

V neposlednom rade dohovor pamätá aj na rešpektovanie náboženských menšín (Článok 6 
ods. 4). Eliminovanie prípadnej diskriminácie z dôvodu viery alebo vyznania je možné riešiť aj bez 
výslovnej opory v právnom predpise, najlepšie individuálne a interne. Buď v rovine kolektívnej zmluvy, 
alebo využitím § 2 ods. 3 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon): „Dodržiavanie zásady rovnakého 
zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.“ Zamestnávateľ by 
rozvrhoval pracovné zmeny s prihliadnutím na náboženské požiadavky príslušníkov rôznych 
náboženských skupín (židov, adventistov, alebo aj moslimov napr. počas ramadánu). 
 
4 INŠPIRÁCIE ZO ZAHRANIČIA 

 
 Praktický návod ako postupovať pri aplikácií dohovoru dáva francúzsky prípad, ktorý sa 
týkal predaja nábytku a bytových doplnkov.18 Najvyšší kasačný tribunál poukázal na vývoj 
spotrebiteľských zvyklostí, najmä u mestského obyvateľstva, a skonštatoval, že zariaďovanie 
domovov je činnosť, ktorá sa vykonáva najmä cez víkend. V duchu rozhodnutia by teda nedeľný 
predaj potravín v supermarkete asi neobstál, ale predaj elektra, či kníh zrejme áno, pretože aj tieto 
predmety kúpy prispievajú k zlepšeniu chodu domácnosti či uspokojovaniu potreby tráviť voľný čas. 
Na škodu veci sa však súd nezaoberal tým, aká je spádová oblasť konkrétneho obchodného domu 
nábytku, ani o akú veľkú skupinu zamestnancov išlo. 

 
17 Porovnaj s Článkom 2 ods. 5 Európskej sociálnej charty (revidovanej), ktorá pre Slovenskú 
republiku nadobudla platnosť 01.06.2009: „Na zabezpečenie účinného výkonu práva na riadne 
podmienky práce sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť odpočinok v týždni, ak je to možné, zhodný 
s dňom uznaným tradíciou alebo obyčajami, za deň odpočinku v príslušnej krajine alebo regióne.“ 
18 Cour de cassation, Arrêt n°1646 du 14 novembre 2018 (17-18.259); dostupné 
na  https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1646_14_40664.html. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1646_14_40664.html
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O tom, že práca v nedeľu je fenoménom, svedčí aj prijatie obmedzenia maloobchodného 
predaja v nedeľu a počas štátnych sviatkov v Slovinsku s účinnosťou od 24.10.2020.19 Zo zákazu 
existujú určité výnimky, napr. pre obchody s rozlohou menšou ako 200 m², ktoré sú umiestnené na 
čerpacích staniciach, hraničných priechodoch, prístavoch, letiskách, železničných a autobusových 
staniciach či nemocniciach, alebo ak prevádzku zabezpečuje priamo vlastník obchodu, či štatutárny 
orgán, pričom je povolená aj príležitostná práca študentov a dôchodcov. Zmena zákona bola v 
parlamente prijatá väčšinou (72 hlasov za, 13 proti) s cieľom zlepšiť pracovné podmienky cca 115 
000 pracujúcich v maloobchode, pričom ide najmä o ženy a zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a 
rodinným životom zamestnancov bez rozdielu pohlavia. Zákonodarnú iniciatívu privítali odbory a 
takúto myšlienku podporilo aj 58 % zúčastnených ľudí v referende ešte v roku 2003. Novelu zákona 
testoval aj ústavný súd, ktorý nenašiel rozpor s právom vlastniť majetok.20 So zreteľom na to, že 
prevádzková doba ovplyvňuje rytmus života ľudí, uviedol, že jej regulácia je vo verejnom záujme, 
pretože chráni nepretržitý odpočinok zamestnancov v týždni a poskytuje tiež osobitnú ochranu rodiny, 
materstva, otcovstva, detí a mládeže.21 

 
5 ZÁVER 

 
U nás tento raz podnety, ktoré vyšli z opozičnej dielne, pochopiteľne, nemali šancu na 

úspech, pretože parlamentná matematika nepustí. Do budúcnosti však možno z koncepčného 
hľadiska uvažovať nad generálnym zákazom nedeľného maloobchodného predaja, ktorého značné 
rozšírenie potvrdzuje aj aktuálna analýza Národnej banky Slovenska.22 Vzhľadom na to, že odklony 
z neho musia byť založené na ekonomických a sociálnych úvahách, je nevyhnutné osobitne 
zohľadňovať aspekty každého odvetvia samostatne, a to aj vrátane regionálnych podmienok. 
Kompetenciu prijímať výnimky by preto bolo vhodné preniesť na sociálnych partnerov, ktorí sú ideálni 
na hájenie protichodných záujmy zastupovaných subjektov. Ak by nedošlo k dohode, tak vydávanie 
výnimiek by štát mal delegovať na čo najnižšie lokálne autority, napr. inšpektoráty práce príp. úrady 
práce, ktoré najlepšie poznajú miestne pomery. 
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 SLOVENSKÝ KURZARBEIT – DIEŤA PANDÉMIE1 

Pavol Rak 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 
 

Abstract: The pandemic imported into the Slovak legal system the so-called Kurzarbeit, namely a 
system of abbreviated work combined with state support. Following temporary forms of assistance, a 
government bill was passed by the parliament with the ambition of introducing a permanent support 
system during abbreviated work. The abbreviated work is a proven institute in the world and its 
introduction into the Slovak legal system has a good chance of success not only for inspiration from 
the proven German model but also thanks to the involvement of the public in the preparation of the 
bill. 
 
Abstrakt: Pandémia importovala do slovenského právneho poriadku tzv. Kurzarbeit, teda systém 
skráteného výkonu práce v kombinácii s podporou zo strany štátu. Po dočasných formách pomoci bol 
parlamentom schválený vládny návrh zákona, ktorý má ambíciu zaviesť trvalý systém podpory v čase 
skrátenej práce. Skrátená práca je vo svete osvedčeným inštitútom a jej zavedenie do slovenského 
právneho systému má dobré šance na úspech nielen pre inšpiráciu osvedčeným nemeckým modelom 
ale vďaka zapojeniu dotknutej verejnosti do prípravy zákona. 
 
Key words: pandemic, kurzarbeit, abbreviated work, social rights  
 
Kľúčové slová: pandémia, kurzarbeit, skrátená práca, sociálne práva 
 
1 ÚVOD 

Pandemická situácia priniesla v práve Slovenskej republiky okrem rozvoja dištančných foriem 
práce v oblastiach, kde sa predtým neaplikovali vôbec alebo len veľmi okrajovo, aj urýchlenie vývoja 
niektorých právnych inštitútov známych v iných právnych poriadkoch. Slovenské právo neobsahovalo 
účinné nástroje na podporu zamestnanosti a zamestnávatelia stáli pred otázkou, ako správne 
a v súlade s platným právom postupovať. Niektorí zamestnávatelia sa rozhodli prerušiť svoje výrobné 
procesy a poslať zamestnancov na tzv. home office alebo im nariadili čerpanie dovolenky, prípadne 
niektorí zamestnanci prešli na tzv. skrátený úväzok.2  

Pracovnoprávne inštitúty, ktoré mali zamestnávatelia k dispozícii na prekonávanie výkyvov 
a rozdielnej potreby množstva práce, boli značne obmedzené. Platné právo pre tieto situácie primárne 
predpokladalo postup podľa § 142 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a aplikáciu inštitútu prekážok v práci na strane 
zamestnávateľa. Pre zamestnancov bolo toto riešenie plne vyhovujúce, odzrkadľujúc zásadu, že 
zamestnanec nesmie znášať podnikateľské riziko zamestnávateľa. Z ekonomického pohľadu je 
aplikácia prekážok v práci pre zamestnávateľa značne nevýhodná, a preto je akceptovateľná iba 
počas krátkeho obdobia. Dôvodom nevýhodnosti je vyplácanie náhrady mzdy vo výške 100 % 
priemerného zárobku zamestnanca bez protiplnenia zo strany zamestnanca vo forme vykonanej 
práce. Zmiernenie nevýhodnosti bolo možné iba v prípade zamestnávateľov, ktorí dohodli so 
zástupcami zamestnancov nižšiu náhradu mzdy pre prípady prekážok v práci spôsobených 
pandémiou covid 19 postupom podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce. Náhrada mzdy tak mohla byť 
znížená až na 60 % priemerného zárobku zamestnanca v závislosti od ochoty sociálneho partnera 
zastupujúceho zamestnancov zadefinovať covid 19 ako vážny prevádzkový dôvod, pre ktorý 

 
1 Tento vedecký článok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20, pod názvom 
„Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho 
zabezpečenia“ a je súčasťou výskumnej úlohy. 
2 GREGUŠ, J. Koronavírus a jeho vplyv na pracovnoprávne vzťahy. BSA 4/2020. s. 25. 
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zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, a pri ktorom sa uplatní nižšia náhrada mzdy 
zamestnanca.  

Ďalším možným riešením výkyvov v potrebe práce zamestnancov bola aplikácia inštitútu konta 
pracovného času v zmysle § 87a Zákonníka práce. Toto riešenie je však dostupné iba malej skupine 
zamestnávateľov. Iba zamestnávatelia, u ktorých pôsobia zástupcovia zamestnancov, môžu zaviesť 
tento spôsob rozvrhovania pracovného času, a to iba po dohode so zástupcami zamestnancov. Túto 
dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa a jeho autonómnym postupom v prípade 
absencie zástupcov zamestnancov. Zamestnávatelia, u ktorých nepôsobia zástupcovia 
zamestnancov, tak tento nástroj k dispozícii nemajú.  

Podpora udržania pracovných miest bola možná aj v zmysle § 50k zákona č. 5/2004 Z.z. o 
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
zamestnanosti“). Jej praktická využiteľnosť bola značne limitovaná, nakoľko vyžadovala splnenie 
viacerých kritérií: existencia písomnej dohody o vážnych prevádzkových dôvodoch so zástupcami 
zamestnancov, udržanie pracovného miesta najmenej po dobu troch mesiacov pred podaním žiadosti 
aj napriek pretrvávaniu týchto vážnych prevádzkových dôvodov, uzavretie dohody s úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Aj tento inštitút bol teda prístupný iba malej skupine zamestnávateľov, 
u ktorých pôsobia zástupcovia zamestnancov a ktorí majú uzavretú písomnú dohodu so zástupcami 
zamestnancov podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce. Na podporu navyše nebol zákonný nárok, úrad 
mohol aj napriek splneniu všetkých podmienok podporu neposkytnúť. Po ekonomickej stránke navyše 
zamestnávateľ musel najprv tri mesiace trvania prekážok čakať a znášať náklady a až následne 
mohol požiadať o podporu podľa § 50k zákona o zamestnanosti.  

Zákonný rámec de lege lata pre podporu udržania zamestnanosti preto vôbec nebol pripravený 
na väčšie narušenia trhu a už vôbec nie na celoplošné výpadky spôsobené globálnou pandemickou 
situáciou. 

 
2 PREDCHODCOVIA KURZARBEITU 

 
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 178 zo dňa 31.03.2020 schválilo návrh podmienok 

projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
bola uložená povinnosť pripraviť a realizovať tento projekt. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) preto postupne zaviedlo v zmysle § 54 zákona 
o zamestnanosti programy Prvá pomoc (apríl 2020 – september 2020), Prvá pomoc plus (október 
2020 – január 2021) a Prvá pomoc plus plus (február 2021 – jún 2021). 

Uznesením č. 176 zo dňa 31.03.2020 schválila vláda Slovenskej republiky návrh novelizácie 
Zákonníka práce, ktorou sa po jej schválení Národnou radou Slovenskej republiky zmenil a doplnil 
Zákonník práce o novú osobitnú 11. časť. Táto dočasná úprava práv a povinností pozostávajúca 
z jediného paragrafu § 250b bola aplikovateľná iba v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Zákonodarca tu okrem iných 
zmien zaviedol zníženie náhrady mzdy na 80 % priemerného zárobku zamestnanca v prípade, ak 
prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pre ktorú zamestnanec nemôže vykonávať prácu, 
spočíva v celkovom alebo čiastočnom zastavení alebo obmedzení činnosti zamestnávateľa na 
základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti 
zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu. Náhrada mzdy nesmela pritom klesnúť pod sumu minimálnej mzdy, čím sa chránili záujmy 
zamestnancov z najnižších príjmových skupín. Nedotknuté ostali písomné dohody uzavreté so 
zástupcami zamestnancov podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce. V praxi tak vznikali kolízne situácie, 
pokiaľ v dohode so zástupcami zamestnancov bola dohodnutá iná náhrada mzdy než nová zákonná 
výška 80 % priemerného zárobku. Ak bola dohodnutá náhrada mzdy v nižšej výške (60 % až 79 % 
priemerného zárobku) zmeny dohodnutej výšky náhrady mzdy sa domáhali zástupcovia 
zamestnancov. Ak bola dohodnutá vyššia (81 % až 99% priemerného zárobku) náhrada mzdy než 
upravovalo nové ustanovenie § 250b ods. 6 Zákonníka práce, s dohodou neboli spokojní 
zamestnávatelia.  

V auguste 2020 zverejnilo ministerstvo koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce 
„Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku a následne zrealizovalo niekoľko kôl rokovaní 
s verejnosťou, aby získalo pripomienky k zverejnenej koncepcii. Vláda Slovenskej republiky následne 
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schválila koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce (kurzarbeitu) do právneho poriadku uznesením 
č. 673 z 21. októbra 2020. Po predložení vládneho návrhu zákona do Národnej rady Slovenskej 
republiky dňa 25.02.2021, bol zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov schválený dňa 04.05.2021 a zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 215/2021 
Z.z.  

 
3 KURZARBEIT 

 
Pojem kurzarbeit (skrátená práca) resp. kurzarbeitergeld (podpora v čase skrátenej práce) 

predstavujú formu štátnej podpory zameranej na zníženie personálnych nákladov zamestnávateľa pri 
nemožnosti prideľovať prácu na základe vonkajšieho faktora, ktorý má dočasný charakter, a ktorý 
zamestnávateľ nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť. Podstatou podpory je vytvorenie 
podmienok, aby zamestnávateľ nepristúpil k znižovaniu počtu zamestnancov, ale aby zachoval 
pracovné miesta pre osvedčených zamestnancov. Cieľom je teda udržanie zamestnanosti 
a zabránenie zvyšovaniu počtu nezamestnaných osôb, ktoré by následne ešte viac zaťažovali 
sociálny systém štátu. Výhody režimov skrátenej práce zhrnula Európska konfederácia odborových 
združení (ETUC) nasledovne: 

- znižujú počet skončení pracovných pomerov 
- zamestnanci si udržia zamestnanie a príjem im umožní udržať si životnú úroveň, ak podpora 

pokrýva dostatočnú časť príjmu 
- z makroekonomického pohľadu stabilizujú ekonomiku a udržiavajú úroveň spotreby 
- štát šetrí peniaze, pretože podpora v skrátenej práci je zvyčajne nižšia ako náklady na 

podporu v nezamestnanosti 
- umožňujú zamestnávateľom udržať si zamestnancov a ušetriť peniaze za opätovné hľadanie 

zamestnancov 
- umožňujú zamestnávateľom upraviť pracovný čas podľa aktuálneho dopytu.3  
 

3.1 Právna úprava v Nemeckej spolkovej republike 
Nemecké chápanie kurzarbeit je iné, než je režim skrátenej práce podľa slovenskej právnej 

úpravy. Slovenské pracovné právo vychádza z konceptu prekážok v práci a povinnosti 
zamestnávateľa platiť naďalej náhradu mzdy. Nemecké pracovné právo vychádza z koncepcie, že 
základná povinnosť zamestnávateľa prideľovať zamestnancovi prácu je počas trvania kurzarbeitu 
(teda dočasne) suspendovaná a tejto suspendácii zodpovedá aj pozastavenie povinnosti platiť mzdu 
alebo náhradu mzdy. V nemeckom modeli kurzarbeitu teda dochádza k dočasnej zmene rozsahu 
pracovného úväzku zamestnanca a teda i výšky jeho mzdy. Kurzarbeit je dočasné zníženie pravidelne 
povinného objemu pracovného času pri súčasnom znížení odplaty a následnom návrate 
k dohodnutému objemu pracovného času.4 Nemecké právo a najmä judikatúra pripúšťajú aj tzv. 
kurzarbeit nula, keď sa pracovný čas a pracovné povinnosti zamestnanca suspendujú úplne 
a zamestnanec nemá nárok na mzdu. Inými slovami sa pri kurzarbeite dočasne zníži pravidelný 
týždenný pracovný čas čiastočne alebo úplne až na nulu, čím sa zodpovedajúco zníži nárok na 
odmenu zamestnanca. Takto vzniknuté zníženie odmeny zamestnanca sa čiastočne dorovnáva 
dávkou kurzarbeitergeld poskytovanou Agentúrou pre prácu.5 

Kurzarbeitu v rovine sociálneho zabezpečenia teda zodpovedá podpora vo forme tzv. 
kurzarbeitergeld, ktorá nahrádza časť straty tejto čistej mzdy. Predpokladom pre kurzarbeitergeld je 
tzv. značný výpadok práce (erheblicher Arbeitsausfall), ktorý musí spĺňať predpoklady, že: 

- je dočasný 
- je neodvratný  
- sa zakladá na hospodárskych dôvodoch alebo na nevyhnuteľnej udalosti a 

 
3 Podľa správy ETUC: https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-
04/Covid_19%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%2031%20March.pdf 
4 GROBYS, Isabella, PANZER-HEERMEIER, Andrea. Stichwort Kommentar Arbeitsrecht. 
3.Auflage, Baden-Baden. Nomos Verlagsgesellschaft. 2017  ISBN: 978-3-8487-3377-4 
5 Geulen, F., Vogt, V.: Kurzarbeit in der Corona Krise. ArbRAktuell 8/2020, 181 (beck-
online.beck.de) 
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- postihol v danom kalendárnom mesiaci výpadkom mzdy vo výške najmenej 10 % hrubej 
mzdy aspoň tretinu zamestnancov (prechodne bol počas pandémie covid 19 tento zákonný 
predpoklad znížený na 10 % zamestnancov). 

Výška sa kurzarbeitergeld predstavuje 60 % čistej mzdy zamestnanca a v prípade 
zamestnancov starajúcich sa aspoň o 1 dieťa 67 % čistej mzdy zamestnanca. Počas trvania 
pandémie boli pravidlá prechodne upravené ešte viac v prospech zamestnancov a kurzarbeitergeld 
predstavoval od 4. mesiaca 70 % resp. 77 % čistej mzdy zamestnanca a od 7. mesiaca poberania 
tejto dávky sa kurzarbeitergeld zvyšoval na 80 % resp. 87 % čistej mzdy zamestnanca. 

Zamestnávateľ nemôže vykonať takýto zásah do pracovného času a mzdy zamestnanca 
jednostranne, takáto zmena nespadá ani pod dispozičné právo zamestnávateľa udeľovať 
zamestnancom pokyny. Právnym základom pre prípustnosť nemeckého kurzarbeitu je: 

- dohoda so zamestnancom priamo v pracovnej zmluve  
- dohoda s odborovou organizáciou v kolektívnej zmluve 
- dohoda so zamestnaneckou radou v podnikovej zmluve 
- rozhodnutie Spolkového úradu práce v prípade, že zamestnávateľ nie je schopný platiť mzdy 

do konca ochrannej doby podľa zákona o ochrane pred výpoveďami.6 
 

3.2 Nová zákonná úprava v Slovenskej republike 
Kurzarbeit, teda čas skrátenej práce, je v zmysle novej slovenskej zákonnej definície čas od 

začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia 
činnosti zamestnávateľa. Podstatnými pojmami novej zákonnej úpravy teda sú (i) obmedzenie 
činnosti zamestnávateľa a (ii) vonkajší faktor. 

Obmedzenie činnosti zamestnávateľa je definované ako prekážka v práci na strane 
zamestnávateľa, teda niektorá zo skutočností podľa § 142 Zákonníka práce. Po kvantitatívnej stránke 
sa prekážka musí prejaviť u kvalifikovanej skupiny zamestnancov, t.j. najmenej pri jednej tretine 
zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa a súčasne v rozsahu najmenej 10 % 
ustanoveného týždenného pracovného času. Formulácia zákonného ustanovenia vyvoláva otázky, 
ako sa má počítať 10% pokles pracovnej vyťaženosti zamestnancov – kumulovane za celého 
zamestnávateľa (resp. za časť zamestnávateľa) alebo individuálne na každého zamestnanca? Podľa 
názoru autora sa bude prekážka v práci na strane zamestnávateľa a teda i nemožnosť prideľovať 
prácu počítať individuálne u každého zamestnanca. Pokiaľ by niektorý zamestnanec mal pokles iba 
8% a iný zamestnanec pokles 15%, podpora sa bude vyplácať iba na zamestnanca, u ktorého pokles 
presiahol 10% zákonnú hranicu. Jednotlivé poklesy sa nespočítavajú, pretože zákonná definícia 
nehovorí o priemernom nevyužití ustanoveného týždenného pracovného času. 

Vonkajším faktorom je kvalifikovaná právna skutočnosť,  
- ktorá má dočasný charakter, 
- ktorú zamestnávateľ nemohol ovplyvniť alebo jej predísť a 
- ktorá má negatívny vplyv na prideľovanie práce (t.j. spôsobuje prekážku v práci na strane 

zamestnávateľa).  
Negatívnou enumeráciou je z pojmu vonkajšieho faktora vylúčený a za vonkajší faktor sa 

nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, 
plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.  

Z pohľadu procesnej stránky je pre zavedenie skrátenej práce potrebné uzavretie písomnej 
dohody so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia 
zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory. Pokiaľ sa 
dohodu nepodarí dosiahnuť, ide o spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej 
práce, ktorý rozhoduje rozhodca, na ktorom sa obe strany dohodnú. Na osobu rozhodcu takto 
určeného dohodou sa nekladú žiadne osobitné zákonné požiadavky, môže ním teda byť akákoľvek 
plnoletá resp. právne spôsobilá osoba. Pokiaľ nedôjde k dohode o osobe rozhodcu, čo bude v praxi 
skôr pravidlom ako výnimkou, vzniká zamestnávateľovi právo požiadať ministerstvo o ustanovenie 
rozhodcu zo zoznamu rozhodcov vedených ministerstvom. Súhlas rozhodcu s podaním žiadosti o 
poskytnutie podpory nahrádza uzavretie dohody. Úlohou rozhodcu je posúdiť opodstatnenosť 
dôvodov zamestnávateľa pre uchádzanie sa o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce a 
opodstatnenosť nesúhlasu zástupcov zamestnancov alebo zamestnanca. Kritériá posúdenia 

 
6 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
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opodstatnenosti neboli definované. Rozhodca tak musí posúdiť, či je spravodlivé (opodstatnené), aby 
zamestnanci dostávali náhradu mzdy iba vo výške 80 % priemerného zárobku namiesto 100 % 
priemerného zárobku ako je tomu zvyčajne v prípade prekážok v práci na strane zamestnávateľa. 

Z pohľadu autora je diskutabilná zákonom predpísaná podmienka pre režim skrátenej práce, 
aby mal zamestnanec ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za 
predchádzajúci kalendárny rok. Na prvý pohľad je badateľný rozdiel v porovnaní s ďalšou podmienkou 
– povinnosťou vyčerpať kladný účet konta pracovného času, ktorého čerpanie je plne v kompetencii 
zamestnávateľa. Konto pracovného času je pritom predurčené na zvládanie výkyvov v rozdielnej 
potrebe práce na strane zamestnávateľa a fakticky nahrádza aplikáciu ustanovení o nadčasovej práci 
a prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Účelom dovolenky je zotavenie zamestnanca po 
práci a regenerácia jeho duševných a fyzických síl.7 Zamestnávateľ má povinnosť pri nariaďovaní 
čerpania dovolenky prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnanec však môže mať 
oprávnený záujem na čerpaní dovolenky v inom období, než je obdobie skrátenej práce. V praxi môže 
nastať situácia, keď vznikne prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pre ktorú bude 
zamestnávateľ chcieť uplatniť režim skrátenej práce. Zamestnancom oznámi túto skutočnosť a 
zároveň bude chcieť nariadiť čerpanie dovolenky zamestnancom, ktorí majú nevyčerpanú dovolenku 
za predchádzajúci kalendárny rok. Nariaďovanie dovolenky na dni, na ktoré už predtým 
zamestnávateľ oznámil existenciu prekážky v práci, považuje autor za neprípustné. Zamestnanci, 
ktorým by bolo nariadené čerpanie dovolenky až po oznámení prekážky v práci na strane 
zamestnávateľa, by tak boli znevýhodnení v porovnaní so zamestnancami, ktorí už nevyčerpanú 
dovolenku nemajú. Zamestnávatelia tak zrejme budú nútení viac sledovať čerpanie a zostatky 
dovolenky svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok ako aj dôslednejšie dbať na 
vnútropodnikovú komunikáciu, aby mohli mať možnosť podať žiadosť o poskytnutie podpory v čase 
skrátenej práce. 

Povinnosť zamestnávateľa zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, 
najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory je nepochybne správnym inštrumentom proti 
ľahkovážnemu žiadaniu o podporu v čase skrátenej práce. Zmyslom tejto podpory má byť zachovanie 
pracovného miesta nielen počas skrátenej práce, ale aj po jej skončení. Zákonom aprobovanou 
výnimkou je skončenie pracovného pomeru z dôvodov na strane zamestnanca, vrátane prípadov 
závažného porušenia pracovnej disciplíny. Skončenie pracovného pomeru dohodou zamestnávateľa 
a zamestnanca počas plynutia dvojmesačnej lehoty by bolo bez sankcie v podobe vrátenia podpory 
prípustné iba z dôvodov na strane zamestnanca. Pre účely právnej istoty by tieto dôvody mali byť 
výslovne uvedené v dohode o skončení pracovného pomeru, aj keď to zákon zmluvným stranám 
neukladá. 

 
4 ZÁVER 

Zavedenie trvalého a automatického inštrumentu na podporu udržania pracovných miest – 
právneho inštitútu skrátenej práce a súvisiacej podpory počas skrátenej práce je jedným z pozitívnych 
výsledkov resp. prínosov pandémie. Ako každá väčšia kríza aj pandémia covid 19 donútila spoločnosť 
akceptovať určité zmeny alebo urýchlila vývoj týchto zmien. Každá kríza je príležitosť na zmenu 
k lepšiemu. Inštitút skrátenej práce je nový iba čiastočne, v pracovnej verzii bol aplikovaný a vyvíjaný 
v podobe podporných programov ministerstva. Až praktická aplikácia novej zákonnej úpravy po 
nadobudnutí účinnosti nového zákona od 01.01.2022 umožní otestovať jej životaschopnosť v praxi. 
Inšpirácia osvedčeným nemeckým modelom kurzarbeit, ako aj zapojenie dotknutej verejnosti do 
prípravy zákona dávajú dobré šance pre úspech skrátenej práce v praktickom živote. 
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