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PRÁVO ZÍSKÁVAT PROSTŘEDKY PRO SVÉ ŽIVOTNÍ POTŘEBY 
PRACÍ A PRÁVO NA HMOTNÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘI NEMOŽNOSTI JEJ 

REALIZOVAT DLE ČESKÉ A EVROPSKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Gabriela Halířová 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Abstract: The right to work have every human, while the right to material security in adequate 
scope in the impossibility to implement this right to work without fault of their own have only to 
citizens of the Czech Republic. Citizens have a higher standard of basic rights. The paper deals with 
this question and comparing it with the other social rights protected in the Charter of fundamental 
rights and freedoms. Also the paper deals with the right to unemployment benefit in the Czech legal 
regulation and with the coordination of unemployment benefits in European legal regulation.  
 
Abstrakt: Právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací náleží každému jedinci, kdežto 
právo těch, kteří nemohou bez své viny toto právo vykonávat, na hmotné zajištění v přiměřeném 
rozsahu, náleží jen občanům ČR. Občanům tedy náleží vyšší standard základního práva. Příspěvek 
se bude zabývat touto otázkou a srovnáním s ostatním sociálními právy zakotvenými v Listině 
základních práv a svobod. Dále se bude věnovat nároku na podporu v nezaměstnanosti v české 
právní úpravě a koordinaci dávek v nezaměstnanosti v Evropské unii. 
 
Key words: Right to Work, Right to Material Security, Social Right, Unemployment Benefit, 
European Union, Coordination of Social Security 
 
Klíčová slova: Právo na práci, právo na hmotné zajištění, sociální práva, podpora 
v nezaměstnanosti, Evropská unie, koordinace sociálního zabezpečení 
 
 
1 ÚVOD 

Právo na práci řadíme mezi hospodářská práva, která jsou zakotvena v hlavě čtvrté Listiny 
základních práv a svobod (dále jen „Listina“),1 konkrétně v jejím čl. 26 najdeme právo na svobodnou 
volbu povolání a přípravu k němu, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost a právo 
získávat prostředky pro své životní potřeby prací. 

Základní práva, jež jsou předmětem tohoto příspěvku, jsou blíže uvedena v čl. 26 odst. 3 
Listiny: „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo 
nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví 
zákon.“ 

Právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací můžeme z širšího hlediska nazývat 
právem na práci, toto právo požívají všichni jedinci, kdežto právo na hmotné zajištění při nemožnosti 
realizovat právo na práci požívají pouze občané České republiky. Českým státním občanům tak 
náleží vyšší standard sociální ochrany, než ostatním osobám pobývajícím na našem území.2 Toto 
odlišení práv náležejících každému a práv náležejících jen občanům je výslovně vyjádřenou vůlí 

                                                 
1 Usnesení předsednictví ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jakou 

součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., který se 
mění Listina základních práv a svobod. 
2 Obdobným způsobem jsou zajištěny nižší standardy sociální ochrany ostatních jedinců oproti 
českým státním občanům u práva na sociální zabezpečení dle čl. 30 odst. 1 Listiny: „Občané mají 
právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě 
živitele.“; práva na zdravotní péči (čl. 31 Listiny): „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají 
na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za 
podmínek, které stanoví zákon.“; a práva na vzdělání (čl. 33 Listiny): „(1) Každý má právo na 
vzdělání (…). (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách (…)“. 
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ústavodárce z let 1991 a 1992.3 Nicméně v dnešní době, kdy je Česká republika členem Evropské 
unie a je vázána mezinárodním závazky plynoucími ze smluv,4 k nimž přistoupila, je povětšinou 
rozlišování osob na občany a neobčany překonané, s výjimkou situací, kdy je to potřebné a vhodné, 
typicky vyžadování pracovního povolení pro osoby ze třetích zemí.5  

Jedná se totiž o rozlišování lidí na základě státní příslušnosti v rámci ústavního rámce, 
přičemž však zákaz diskriminace s ohledem na státní příslušnost vyplývá z evropského a 
mezinárodního práva, který je český zákonodárce povinen respektovat. Při kolizi právní úpravy se 
uplatní ta, která v konkrétním případě zaručuje osobě větší rozsah práv. Jestliže evropské právo 
zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti, musí být jednotlivá ustanovení Listiny 
vykládána v souladu s ním a respektovat jej. V ostatních případech, tedy zejména u osob, které 
přicházejí hledat práci na území České republiky ze třetích zemí, popř. práci ztratí a žádají o sociální 
dávky, je věcí zákonodárce, zda jim přizná stejná práva a povinnosti jako svým občanům. 

 
2 PRÁVO NA PŘIMĚŘENÉ HMOTNÉ ZAJIŠTĚNÍ 

Právo těch, kteří právo na práci nemohou bez své viny vykonávat, na přiměřené hmotné 
zajištění, lze srovnat s právem na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci 
a při ztrátě živitele podle čl. 30 odst. 1 Listiny, jež požívají rovněž pouze občané. Ustanovení věty 
druhé čl. 26 odst. 3 Listiny míří na zabezpečení osob, které přišly o práci nezaviněně a jsou 
schopny pracovat, nebrání jim v tom žádná sociální událost, kdežto čl. 30 odst. 1 Listiny chrání 
osoby během „nezpůsobilosti k práci“, tj. pro případy krátkodobé (dočasná pracovní neschopnost, 
mateřství) nebo dlouhodobé či dokonce trvalé neschopnosti pracovat (invalidita). 

Obsah základního práva v prvním případě nám přibližuje a konkretizuje zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o zaměstnanosti“), kdežto ve 
druhém případě právní předpisy regulující konkrétní oblasti sociálního zabezpečení (důchodové a 
nemocenské pojištění).6 

Zákon o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti v měsíci srpnu 2004, tedy již akcentoval 
evropskou právní úpravu. Jedná se o nařízení EP a Rady č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků 
uvnitř Unie, směrnici EP a Rady č. 2004/38/ES, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států7 a zejména čl. 39 Smlouvy o založení 
Evropských společenství (dnes čl. 45 Smlouvy o fungování Evropské unie), jenž na základě volného 
pohybu pracovníků uvnitř Evropské unie jako jednoho ze čtyř pilířů, na kterých je EU založena, 
zakazuje diskriminaci mezi pracovníky členských států s ohledem na státní příslušnost, pokud jde o 
zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky. Zaručuje právo ucházet se o skutečně 
nabízená pracovní místa bez vyžadování pracovního povolení, právo pohybovat se za tím účelem 
volně na území členských států bez jakýchkoli omezení či povolení k pobytu, právo pobývat v 
některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání, právo zůstat na území členského státu 
po skončení zaměstnání za stanovených podmínek. 

                                                 
3 Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 630 (autor kapitoly J. Wintr). K tomu blíže ještě 
Tamtéž, s. 845 (autor kapitoly M. Bobek) komentář k čl. 42 odst. 1 Listiny ohledně výkladu pojmu 
„občan“: „Omezovat ochranu osobnostních práv pouze na „občany“ je obtížně udržitelné (…). 
S ohledem na skutečnost, že všechny návrhy znění Listiny pracovaly (…) s pojmem „každý“, nikoliv 
„každý občan“, lze mít za to, že objevení se pojmu „občan“ v tomto ustanovení je spíše než hlubším 
záměrem „upsáním“ ústavodárce.“ 
4 Evropská sociální charta, Mezinárodní pakt o sociálních, hospodářských a kulturních právech, 
bilaterární smlouvy o sociálním zabezpečení uzavřené mezi ČR a zeměmi mimo EU (např. 
s Japonskem, Jižní Koreou, Indií, Albánií, Tureckem, Srbskem apod.). 
5 Roz. občané zemí mimo země EU, EHP a Švýcarska. 
6 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zabezpečení ve 
stáří, při ztrátě živitele a invaliditě), zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů (zabezpečení při krátkodobé neschopnosti k práci). 
7 Tyto právní předpisy nahradily předchozí právní úpravu: nařízení Rady 1612/68 EHS o volném 
pohybu pracovníků v rámci Společenství, směrnici Rady 90/365/EHS o právu pobytu zaměstnance 
a osoby samostatně výdělečně činné po skončení její pracovní činnosti a nařízení komise (EHS) 
1251/70 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě.  
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Občanům z členských států EU a jejich rodinným příslušníkům je tak zajištěno stejné právní 
postavení při uplatňování na českém trhu práce jako občanům ČR. Stejné právní postavení vyplývá 
i pro rodinné příslušníky občana členského státu EU, kteří sami nejsou jeho občany. Tyto subjekty 
jsou kromě občanů České republiky účastníky právních vztahů zaměstnanosti (blíže z ust. § 3 
zákona o zaměstnanosti) a mají právo na zaměstnání. 

Právem na zaměstnání se v souladu s ust. § 10 zákona o zaměstnanosti rozumí právo 
fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním 
vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb zaměstnanosti (podpora při 
nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, zvýšená ochrana na trhu práce pro osoby se zdravotním 
postižením apod.). 

Podpora při nezaměstnanosti představuje základní nástroj k zajištění práva na přiměřené 
hmotné zabezpečení při nemožnosti realizovat právo na práci bez svého zavinění. Nárok má 
uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů 
výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, není poživatelem 
starobního důchodu a podal žádost o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti (§ 39 zákona o 
zaměstnanosti). Podpora je vyplácena v podpůrčí době, která činí 5 až 11 měsíců podle věku 
uchazeče o zaměstnání. Poté může čerpat ještě podporu při rekvalifikaci.8 

Tuto podmínku je možné splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Za náhradní dobu 
zaměstnání se považuje např. doba přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, pobírání 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, osobní péče o dítě ve věku do 4 let, trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, osobní 
péče o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby atd. (blíže ust. § 41 odst. 3 
zákona o zaměstnanosti). 

 O tom, co je „přiměřené hmotné zabezpečení“ rozhoduje zákonodárce. Mělo by se tedy 
jednat o sociální dávku, která reflektuje předchozí aktivitu jedince a výši jeho výdělků, popř. je nutné 
rovněž brát ohled na standardní výši příjmu v dané zemi, neboť se jedná především o dávku, která 
nahrazuje příjem jedince, o který po ztrátě zaměstnání přišel.9 K minimálnímu standardu základního 
práva se vyjádřil Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 2/08 ze dne 24. 4. 2008.10 

 Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního 
čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro 
pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle 
pracovněprávních předpisů.11 Procentní sazba podpory činí první dva měsíce podpůrčí doby 65 %, 
další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku 
nebo vyměřovacího základu u OSVČ. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do 

                                                 
8 K nároku na podporu při rekvalifikaci ještě blíže ust. § 40 zákona o zaměstnanosti. 
9 Srov. Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a 
svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 633 (autor kapitoly J. Wintr). 
10 Jednalo se o návrh skupiny poslanců a senátorů na zrušení částí zákona č. 261/2007 Sb., o 
stabilizaci veřejných rozpočtů, který z fiskálních důvodů provedl změny v nárocích a výši sociálních 
dávek v různých systémech sociálního zabezpečení s tím, že došlo k porušení práva na přiměřené 
hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci dle čl. 30 odst. 1 Listiny. Ústavní soud mimo jiné 
v bodě 78 uvedl: „Prostor k derogačnímu zásahu Ústavního soudu by nastal pouze tehdy, pokud by 
bylo zjištěno a prokázáno, že nová právní úprava snižuje realizaci ústavně zaručeného standardu 
sociálních dávek, až k praktickému znemožnění jejich realizace, či dokonce k jejich plošnému 
odejmutí. Návrh 67 poslanců takovouto argumentaci nepřinesl a v řízení před Ústavním soudem 
nebylo zjištěno, že by stávající právní úprava znamenala tak výrazný ústup od zmíněných závazků 
státu, které na sebe převzal v zejména v čl. 26 odst. 3, čl. 29, čl. 30, čl. 32 Listiny, jejichž okruhu se 
tento případ týká. Pokles různých sociálních dávek je sice pro řadu subjektů nepříjemný, ale neklesl 
pod úroveň, znemožňující skromnou existenci dotčených subjektů. Posoudit otázku účelnosti, 
vhodnosti a sociální spravedlnosti zákonné úpravy v této oblasti je pouze v pravomoci zákonodárce, 
do jehož činnosti Ústavní soud, kromě případů zjištěné neústavnosti, zasahovat nemůže. Jedná se 
totiž o otázky v podstatě politické, kam primárně spadá i celá oblast tzv. sociálních práv.“ 
11 Pokud se na uchazeče o zaměstnání vztahoval zákoník práce, jedná se o poslední kalendářní 
čtvrtletí. 
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evidence uchazečů bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám12 nebo dohodou se 
zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % 
průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.  Maximální výše podpory činí 
0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku 
předcházejícího kalendářnímu roku (pro rok 2018 je maximem 16.682 Kč měsíčně),13 ve kterém 
byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.  

Otázka minimálního standardu základního práva podle věty druhé čl. 26 odst. 3 Listiny je 
určena pouze těm, kteří nezaviněně nemohou vykonávat práci a opatřovat si tak prostředky pro své 
životní potřeby prací. Tato podmínka je vetknuta do ust. § 39 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. 
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době 
posledních šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů zaměstnavatelem skončen 
pracovněprávní vztah z důvodu porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem (okamžité 
zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem)14 nebo z důvodu porušení jiné povinnosti 
zaměstnance podle § 301a zákoníku práce15 zvlášť hrubým způsobem (nedodržení režimu dočasně 
práce neschopného).16 

 
3 PRÁVO NA PŘIMĚŘENÉ HMOTNÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO OBČANY ZE TŘETÍCH ZEMÍ 

V této souvislosti ovšem nemůžeme zapomenout ani na uchazeče o zaměstnání ze třetích 
zemí, kteří požívají dávku v nezaměstnanosti dle právních předpisů některého z členských států a 
uplatňují právo volného pohybu alespoň ve dvou členských zemích EU (EHP, Švýcarska).17 Dle 
nařízení EP a Rady č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení ES č. 883/2004 a nařízení 
ES č. 987/200918 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují 
pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, jsou i tito občané kryti koordinačními nařízeními EP a Rady 
v oblasti sociálního zabezpečení, tudíž dávka v nezaměstnanosti jim náleží za stejných podmínek 
jako místním občanům. 

Zde je ovšem nutné upozornit na odlišná pravidla v pracovněprávních vztazích, neboť výkon 
výdělečné činnosti na území EU těmito osobami se nadále váže na vydání příslušného pracovního 
povolení a povolení k pobytu, a v sociálním zabezpečení, v němž platí koordinace dávky 
v nezaměstnanosti. 

 
4 DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI PODLE EVROPSKÉHO PRÁVA 

Pravidla koordinace dávek v nezaměstnanosti jsou upravena v kapitole šesté čl. 61 – čl. 65a 
nařízení 883/2004.  V evropském právu se pod dávkami v nezaměstnanosti rozumějí ty, které 
nahrazují mzdu ztracenou v důsledku nezaměstnanosti, cílem těchto dávek je tak poskytnout 
náhradu příjmu k pokrytí životních nákladů zaměstnance. V případě nezaměstnanosti lze za sociální 
událost považovat ztrátu vhodného zaměstnání pro danou osobu. Za nezaměstnanou se považuje 
osoba v situaci, kdy práci hledá a je k dispozici k přijetí vhodného zaměstnání.19 

Při poskytování dávek v nezaměstnanosti se uplatní všechny principy koordinace (rovnost 

                                                 
12 Podal výpověď z pracovního poměru nebo zrušil pracovní poměr ve zkušební době bez 
odůvodnění či bez uvedení vážného důvodu, kterým by ospravedlňoval ukončení pracovněprávního 
vztahu a následné nárokování podpory v nezaměstnanosti. Mezi vážné důvody bychom mohli 
zařadit nedodržování pracovních podmínek ze strany zaměstnavatele, opožděné vyplácení mzdy, 
nerovné zacházení se zaměstnanci apod. 
13 Podle dělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 447/2017 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v 
národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti, činí průměrná 
mzda za uvedené období 28.761 Kč.  
14 Ust. § 55 zákoníku práce. 
15 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
16 Ust. § 56 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů. 
17 S výjimkou Dánska. 
18 Nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, nařízení EP a 
Rady ES č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004. 
19 Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., Tomeš, I. Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy 
EU. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 170 (autorka kapitoly G. Pikorová). 

aspi://module='EU'&link='32004R0883%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009R0987%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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zacházení, asimilace skutečností, sčítání dob pojištění, princip jediného pojištění a export dávek do 
ciziny), avšak některé jen v omezené nebo striktnější míře – podrobněji dále v textu příspěvku. 
V porovnání s jinými sociálními dávkami jsou podmínky nároku a vyplácení dávek 
v nezaměstnanosti přísnější a relativně restriktivní. 
 
4.1 Podmínky nároku na dávky v nezaměstnanosti podle čl. 61 odst. 1 Nařízení 883/2004 

Stane-li se pracovník nezaměstnaným, instituce příslušného státu, kde žádá o dávky v 
nezaměstnanosti, je povinna vzít v úvahu doby jeho pojištění, zaměstnání nebo samostatné 
výdělečné činnosti splněné podle právních předpisů jakéhokoli jiného členského státu, pokud je to 
nutné pro vznik nároku na dávku v nezaměstnanosti ve státě, kde žádá o dávky (princip sčítání dob 
pojištění). Pokud je nárok striktně podmíněn získáním dob pojištění, započítávají se do ní doby 
zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti získané v jiném členském státě jen v případě, že jsou 
považovány za doby pojištění podle příslušných právních předpisů.20 Ze stejného principu vychází i 
český zákon o zaměstnanosti (viz výše). Pokud osoba vykonává zaměstnání pouze na základě 
dohody o provedení práce do výše 10.000 Kč za kalendářní měsíc či zaměstnání malého rozsahu, 
anebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při studiu, pobírání rodičovského příspěvku apod., 
které nezakládají účast na důchodovém pojištění, nezapočítávají se tyto doby do potřebné doby pro 
nárok na podporu v nezaměstnanosti. Stejně tak obdobné činnosti, jež nejsou dobami důchodového 
pojištění podle příslušným právních předpisů jiné členské země, se pracovníkovi pro českou dávku 
v nezaměstnanosti nebudou zohledňovat. 

Na rozdíl od jiných dávek krytých koordinačními nařízeními musí být navíc žadatel o dávky v 
nezaměstnanosti naposledy pojištěn (jako zaměstnanec nebo OSVČ) podle předpisů země, v níž 
žádá o dávky. Jednoduše řečeno, není možné žádat o dávky v nezaměstnanosti v zemi, v níž nebyl 
dotyčný pojištěn bezprostředně před tím, než se stal nezaměstnaným. Výjimka platí u 
nezaměstnaných osob, které během své poslední výdělečné činnosti měli bydliště v jiném státě, 
nadále v něm bydlí a po ztrátě zaměstnání se do něj vracejí. Mají nárok na dávky od státu bydliště, 
aniž zde odváděli jakékoliv odvody a příspěvky. Této otázce se budeme ještě podrobněji věnovat 
v následující části příspěvku. 
 
4.2 Příslušnost k právním předpisům  

Poměrně zajímavě je řešena otázka, podle jakých právních předpisů bude pojištěn uchazeč 
o zaměstnání, resp. který členský stát je příslušný k vyplácení dávek v nezaměstnanosti, zda stát 
pojištění pracovníka (jeho poslední výdělečné činnosti) nebo stát jeho bydliště. Ustanovení čl. 65 
Nařízení 883/2004 rozlišuje tři situace: 

Pracovníkovi, jenž je částečně nebo přerušovaně nezaměstnaný a musí být k dispozici 
svému zaměstnavateli nebo úřadu práce ve státě zaměstnání, poskytuje dávky stát posledního 
zaměstnání. 

Trvale nezaměstnaný pracovník, který během své poslední činnosti bydlel v jiném státě,21 má 
možnost volby, u úřadu práce které členské země se zaregistruje a bude pobírat dávky 
v nezaměstnanosti. Vrací-li se do místa bydliště, musí být k dispozici úřadu práce v místě bydliště 
(zapíše se do evidence uchazečů o zaměstnání, podléhá jeho kontrole), dávky v nezaměstnanosti 
se poskytují podle právních předpisů státu bydliště jako by se na pracovníka tyto předpisy 
vztahovaly během jeho poslední činnosti. Úřad práce místa bydliště pracovníka dávky vyplácí na 
své náklady, ovšem příslušný úřad práce členského státu, v němž pracovník vykonával činnosti 
naposledy, plně kompenzuje instituci místa bydliště vyplacené částky během prvních tří měsíců. 
Doba kompenzace se může prodloužit o pět měsíců.22  

                                                 
20 Srov. čl. 6 Nařízení 883/2004. 
21 Rovněž nazýván jako atypický příhraniční pracovník, srov. Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., 
Tomeš, I. Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
s. 174-175 (autorka kapitoly G. Pikorová). 
22 Podmínkou pro vyplácení kompenzace až po dobu osm měsíců je, že pracovník během 
předchozích dvou let dosáhl v členském státě, jehož právní předpisy se na něj naposledy 
vztahovaly, doby zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v rozsahu jednoho roku, 
současně za podmínky, že tyto doby představovaly kvalifikaci pro účely vzniku nároku na dávky 
v nezaměstnanosti – srov. čl. 61 odst. 1 Nařízení 883/2004. 
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Nevrací-li se pracovník do státu bydliště, musí být k dispozici úřadu práce ve státě poslední 
činnosti a má od něj nárok na vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Po návratu do státu bydliště mají 
dávky od státu zaměstnání přednost (čl. 64 Nařízení 883/2004), přičemž pobírání dávek od státu 
bydliště se na dobu trvání podpůrčí doby pozastavuje (tři až šest měsíců).  

Ještě bychom se rádi zastavili u rozlišení pojmů trvale a částečně nezaměstnaný pracovník. 
Koordinační nařízení nám tyto pojmy blíže nespecifikují, ač je jejich rozlišení pro následnou aplikaci 
a zvolení právních předpisů, podle nichž budou vypláceny dávky v nezaměstnanosti, velmi důležité. 
Při řešení konkrétních případů tak mohou nastat výkladové problémy, neboť právní předpisy 
některých členských států pojem přerušovaná či částečná nezaměstnanost vůbec neznají nebo je 
vykládají v odlišném pojetí. Bez obecného vymezení v právní úpravě koordinačních nařízení mohou 
být tyto situace obtížně řešitelné. K výkladu tohoto pojmu se vyjádřil Soudní dvůr EU v případě C-
444/98 De Laat.23 

Jiný režim je nastaven pro nezaměstnané příhraniční pracovníky. Příhraniční pracovník se 
během výkonu výdělečné činnosti pravidelně minimálně jednou týdně vrací do země bydliště, kde 
udržuje velmi úzké vztahy (má zde zázemí, rodinu, majetek), tudíž v případě ztráty zaměstnání 
nemá možnost se rozhodnout, v jaké zemi se zaregistruje u služeb zaměstnanosti a kde bude 
dostávat dávky v nezaměstnanosti. K výplatě dávek je vždy příslušný stát místa bydliště 
příhraničního pracovníka. Ohledně kompenzace vyplacených částek platí stejná pravidla jako pro 
trvale nezaměstnaného pracovníka. 

Z výše popsaných situací je evidentní, že vyjma případu vymezeného v čl. 64 Nařízení 
883/2004 není možný export dávek v nezaměstnanosti do jiného členského státu. 

 
4.3 Vyplácení dávek v nezaměstnanosti podle čl. 64 Nařízení 883/2004 

Pouze trvale nezaměstnaný pracovník (dále jen „nezaměstnaný“), který splňuje podmínky 
nároku na dávky v nezaměstnanosti podle právních předpisů členského státu a odchází hledat 
zaměstnání do jiného členského státu, si zachová na tyto dávky nárok. Je však nutné splnit 
poměrně velké množství podmínek s příslušnými omezeními a dodržet stanovené lhůty. 

Nezaměstnaný musí být před odchodem do jiného členského státu nejprve zapsán do 
evidence uchazečů o zaměstnání a musí zůstat k dispozici službám zaměstnanosti příslušného 
členského státu, podle jehož předpisů dávku pobírá, nejméně čtyři týdny poté, co se stal 
nezaměstnaným. Příslušný úřad práce přitom může povolit odjezd před uplynutím této doby. To 
znamená, že je nárok na export dávek v nezaměstnanosti do jiného členského státu podmíněn 
minimálně čtyřmi týdny evidence. Tato podmínka je nastavena proto, aby nezaměstnaný napřed 
vyčerpal všechny možnosti hledání nového pracovního místa tam, kde se zaevidoval a pak teprve 
rozšířil hledání zaměstnání do jiné členské země. 

Do sedmi dnů poté, kdy nezaměstnaný přestal být k dispozici službám zaměstnanosti ve 
státě, který opustil, musí být zapsán do evidence uchazečů o zaměstnání každého členského státu, 
do kterého přijede, a podřídit se tam kontrole. Ve výjimečných případech může příslušný úřad práce 
tuto lhůtu prodloužit. 

Nárok na dávky v nezaměstnanosti je zachován po dobu tří měsíců ode dne, kdy pracovník 
přestal být k dispozici službám zaměstnanosti státu, který opustil, za předpokladu, že celková 
podpůrčí doba není kratší. Příslušný úřad práce může prodloužit dobu tří měsíců až na šest měsíců. 
Dávky nadále vyplácí příslušná instituce v souladu s právními předpisy, které uplatňuje, na své 
náklady. 

Nepodaří-li se nezaměstnanému najít za tuto dobu nové zaměstnání, bude dále dostávat 
dávky v nezaměstnanosti ve státě, kde byl naposledy zaměstnán a ze které je pobírá, jen když se 
do něj vrátí před skončením této tří (až šesti) měsíční doby. Pokud se vrátí později bez výslovného 
svolení svého úřadu práce, ztrácí veškeré nároky na dávky v nezaměstnanosti podle právních 

                                                 
23 SD EU konstatoval, že při hodnocení toho, zda je osoba částečně či plně nezaměstnaná, je 
potřeba používat komunitární kritéria a nikoli podmínky stanovené vnitrostátní legislativou členského 
státu. Poté, co zhodnotil konkrétní okolnosti týkající se situace pana De Laat, zejména skutečnost, 
že stále pracuje na částečný úvazek pro téhož zaměstnavatele, tedy zachovává si vazbu 
k zaměstnavateli, označil jej za částečně nezaměstnaného a tedy oprávněného k pobírání dávek 
v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání. V rozsudku však SD EU neposkytl obecně 
použitelná kritéria pro rozlišení částečné a plné nezaměstnanosti. 
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předpisů příslušného státu, nejsou-li ovšem v tomto ohledu tyto právní předpisy příznivější. Ve 
výjimečných případech opět může příslušný úřad práce povolit nezaměstnanému vrátit se později 
bez ztráty nároku. 

Nejsou-li právní předpisy příslušného členského státu příznivější, maximální celková lhůta 
mezi dvěma dobami zaměstnání, po kterou se nárok na dávky v nezaměstnanosti zachovává podle 
výše uvedených pravidel, je tři měsíce. Úřad práce může tuto lhůtu prodloužit nejvýše na šest 
měsíců. 

 
5 ZÁVĚR 

Rozlišování základních práv na hmotné statky a výdobytky sociálního státu na taková, která 
náleží všem jedincům tedy každému bez ohledu na státní příslušnost, a taková, které přísluší pouze 
občanům, tzv. rozlišení osob na osoby první a druhé kategorie, je těžko udržitelnou a ve svém 
důsledku již překonanou záležitostí.  

Příspěvek se podrobně zabýval možností čerpat dávky v nezaměstnanosti jako nástroje 
realizace práva na přiměřené hmotné zajištění dle věty druhé čl. 26 odst. 3 Listiny, i ze strany 
cizinců, ať už se jedná o občany ze zemí Evropské unie (Evropského hospodářského prostoru, 
Švýcarska) nebo o občany ze třetích zemí, kteří jsou buď kryti příslušnou mezinárodní smlouvou o 
sociálním zabezpečení,24 anebo vykonávají právo volného pohybu ve více zemích EU a vztahuje se 
tak na ně evropská právní úprava.  

Pokud cizinec nespadá pod žádnou z výše uvedených kategorií a získá pracovní povolení 
k výkonu práce na území České republiky, má při ztrátě zaměstnání bez svého zavinění nárok na 
hmotné zabezpečení za stejných podmínek jako čeští občané. 
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Koreou, Indií). 
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ZÁKONNÁ REALIZÁCIA PRÁVA NA PRÁCU 

Juraj Hamuľák 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

Abstract: The author deals with the questions of law, respectively. illegal realization of the right to 
work. It analyzes the legal regulation of illegal work and illegal employment in the Slovak Republic in 
the light of domestic legislation as well as regulations in the EU.1 
 
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami zákonnej, resp. nezákonnej realizácie práva na 
prácu. Analyzuje právnu úpravu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v SR vo svetle 
domácej právnej úpravy, ako aj úpravy v EÚ.  
 
Key words: right to work, illegal work, illegal employment, sanctions. 
 
Kľúčové slová: právo na prácu, nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, postihy, sankcie. 
 
 
6 ÚVOD DO PROBLEMATIKY  

Zabezpečovanie výkonu závislej práce v iných, ako v pracovnoprávnych vzťahoch má 
nepriaznivé ekonomické dopady okrem iného aj vo vzťahu k daňovým povinnostiam a neprimerane 
zvýhodňuje podnikateľov, ktorí sú zbavení akýchkoľvek povinnosti vyplývajúcich 
z pracovnoprávnych vzťahov a odvodových povinností voči podnikateľom, ktorí zamestnávajú 
zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahov, čím si zamestnávateľ vytvára neprimeranými 
prostriedkami konkurenčnú výhodu oproti tým zamestnávateľom, ktorí závislú prácu riešia 
prostredníctvom pracovných pomerov, resp. iných pracovnoprávnych vzťahov.  

 
6.1 Právo na prácu ako právny základ realizácie závislej práce 

Právo na prácu ako aj ostatné sociálne práva tvoria ťažiskovú časť právnej úpravy ZP, avšak 
ich podstatu nachádzame v Ústave SR. Sociálne práva patria medzi základné práva, ktoré sú na 
rovnakej úrovni ako ústavné práva a slobody. Sú formulované všeobecne a v mnohých prípadoch 
majú programový charakter. Deklarujú jednu zo základných úloh štátu, t.j. starostlivosť o vytvorenie 
sociálnych predpokladov uplatnenia individuálnej slobody. Samotná identita pracovného práva už 
od samotného jeho vzniku je spätá so sociálnymi právami ako ľudskými právami druhej generácie. 
Základom sociálnych práv je rovnosť, sociálna bezpečnosť a sociálna spravodlivosť, a to na rozdiel 
od základných ľudských práv a ústavných slobôd občanov, ktorých základnou substanciou je 
sloboda. Pre pracovné právo je charakteristické, že sa v jeho rámci uskutočňujú nielen typické 
sociálne ústavne práva občanov, ale aj typické liberálne slobody, ktoré aj napriek zaužívanému 
členeniu základných práv majú v rámci pracovnoprávnych vzťahov svoju špecifickú sociálnu 
substanciu.2 Vychádzajúc z uvedeného je evidentné, že zabezpečovanie sociálnych práv štátom je 
stále sa meniacim procesom. Ich realizácia je do značnej miery ovplyvňovaná aktuálnym vývojom 
hospodárstva v krajine. Sociálne a hospodárske práva potrebujú v prevažnej miere na svoju 
realizáciu konkretizáciu v bežných zákonoch, ktoré upravujú podmienky, či podrobnosti ich výkonu. 
Sociálne práva nie sú priamo vyvoditeľné z ich ústavného zakotvenia. Naopak ustanovenia Ústavy 
SR musia byť v danom prípade doplnené podrobnejšími ustanoveniami zákona. Týchto práv sa teda 
nemožno domáhať ex constitutione, ale výlučne ex lege. Teória štátneho práva rozlišuje pojmy 
ústavné práva, ktoré vznikajú priamo z ústavy, a ústavné práva, ktoré vznikajú zo zákonov 
vykonávajúcich ústavu. V danom prípade hovoríme o tzv. blanketných normách, ktoré majú svoje 
odvodenie priamo z Ústavy SR a jej článku 51, ktorý stanovuje, že „Domáhať sa práv uvedených v 

                                                 
1 Tento článok bol spracovaný v rámci riešenia vedeckej úlohy projektu VEGA reg. č. 1/0908/17 pod 
názvom „Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – 
nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad)“ 
2 BARANCOVÁ, H. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 31. 
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čl. 35, 36, 37 ods. 4, čl. 38 až 42 a čl. 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré 
tieto ustanovenia vykonávajú“. Objavujú sa aj názory, ktoré označujú tieto práva ako neústavné, 
pretože nachádzajú svoju priamu realizáciu až na základe zákonnej úpravy, a to napriek faktu, že sú 
zakotvené v Ústave SR. Pojmový a terminologický problém je nielen vo vnútroštátnej právnej 
úprave, ale aj v medzinárodnej úprave. Medzinárodná úprava, ktorá sa dotýka práv a slobôd 
obsahuje ľudské práva uvádzané pod názvom a obsahom Medzinárodného paktu o občianskych 
a politických právach, ako aj Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv sú práva a slobody zakotvené v tom najširšom 
vyjadrení. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd vo svojom obsahu 
zakotvuje aj práva a slobody, ktoré sú v Ústave SR uvedené v iných oddieloch.  

Zároveň, v poslednom období, podobne aj medzinárodné orgány, ako napríklad ESĽP, 
začínajú považovať práva hospodárske, sociálne a kultúrne za práva prirodzenoprávnej povahy. 
Základné ľudské práva je možné charakterizovať ako skupinu práv, ktoré sú najviac spojené s 
osobnou integritou jednotlivca, človeka s jeho podstatou, živou osobou a osobnosťou. V odbornej 
právnickej literatúre sa z tejto vyčleňuje skupina práv, ktoré sa dotýkajú výhradne osobnej integrity 
človeka, a pomenúvajú sa ako tzv. „osobnostné práva“. Celkove však pojmové a terminologické 
formulácie v Ústave SR umožňujú, že ústavná úprava ľudských práv a slobôd je v súlade s 
medzinárodnou právnou úpravou a jej princípmi. 

Ústavné zakotvenie práva na prácu je koncipované v porovnaní s úpravou v ZP vzhľadom na 
jeho osobný rozsah oveľa užšie. Ústava SR totiž zakotvuje právo na prácu pre občanov nasledovne: 
„Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie 
z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.“ Právo na prácu 
obsiahnuté v základných zásadách ZP je z hľadiska osobného rozsahu zaručené nielen občanom, 
ako to zakotvuje Ústava, ale zákon ho zaručuje všetkým fyzickým osobám.  

Otázkami obsahového vymedzenia práva na prácu sa ÚS SR zaoberal vo viacerých svojich 
rozhodnutiach. Už v jednom zo svojich prvých rozhodnutí konštatoval, že „Právo na prácu nemožno 
chápať ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan príslušnú kvalifikáciu.“3 Ústavný súd  SR 
sa v tejto súvislosti pridržiaval svojich neskorších rozhodnutí, v ktorých konštatoval, že podľa čl. 35 
ods. 3 Ústavy SR občania majú právo na prácu. Podľa citovaného článku Ústava SR zaručuje 
občanom právo na získanie zdrojov obživy vlastnou prácou. Označené právo nemožno vysvetľovať 
tak, že sa ním zaručuje právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan zodpovedajúcu kvalifikáciu, v 
mieste zvolenom občanom a v priestoroch, kde si osoba želá pracovať. Právu na prácu teda 
nezodpovedá povinnosť zamestnávateľa prijať konkrétneho uchádzača o zamestnanie na konkrétne 
pracovné miesto. Pri výbere z uchádzačov o zamestnanie však zamestnávateľ nemôže postupovať 
v rozpore s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR.4 

Z uvedeného vymedzenia pojmu právo na prácu ako základného sociálneho práva je možné 
vyvodiť záver, že tak ústavné, ako aj zákonné vymedzenie tohto práva predpokladá jeho realizáciu 
v pracovnoprávnych, resp. obdobných právnych vzťahoch. Taktiež z judikatúry ÚS SR je zrejmý 
účel a podstata tohto práva. Štát je predovšetkým prostredníctvom legislatívnej činnosti povinný 
vytvoriť podmienky na jeho legálnu realizáciu, a preto je nevyhnutné aplikovať tieto princípy aj ako 
nástroj boja proti nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu. Pri skúmaní problému nelegálnej 
práce si musíme byť vedomí potreby jej eliminácie s cieľom vytvoriť čo najefektívnejšie prostredie na 
realizáciu legálnej práce, ktorá predovšetkým vo väzbe na široký okruh nástrojov ochrany zo strany 
pracovného práva vytvára bezpečnejší priestor pre nositeľov tohto práva.  

 
7 ZÁVISLÁ PRÁCA AKO PREDPOKLAD ZÁKONNEJ (LEGÁLNEJ) REALIZÁCIE ĽUDSKEJ 

PRÁCE 
Práca je v zmysle pracovnoprávnej teórie hlavným predmetom skúmania pracovného práva. 

Jedná sa o prácu ako ľudskú činnosť. Predmetom pracovného práva nie je „akákoľvek práca“, ale 
iba „závislá práca“. Práca, ktorá spĺňa znaky závislej práce je regulovaná prameňmi pracovného 
práva.  

Ak však dochádza k výkonu „práce“, ktorá nie je kvalifikovaná ako „závislá práca“ musí ísť 
o oblasť zmluvného súkromného práva (napr. občianskeho práva alebo obchodného práva), teda 

                                                 
3 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 12/93 z 8. júla 1993. 
4 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 47/98 z 26. augusta 1998. 
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oblasť iných právnych odvetví.5 A práve tu tkvie jeden zo „základných problémov pracovného práva 
SR v súčasnosti, ktorým je práve krytie závislej práce zmluvnými typmi obchodného práva, čím sa 
zamestnanec zbavuje pracovnoprávnej ochrany, ktorá by mu mala prislúchať pri výkone závislej 
činnosti.“ Ako zároveň uvádza Barancová, dá sa predpokladať, že „ak sa táto nesprávna aplikačná 
prax zo strany zamestnávateľov v SR v blízkej budúcnosti nezmení, reálne hrozia v súdnej praxi 
závažné a veľmi komplikované súdne spory“6. 

Uskutočňovanie ľudskej (závislej) práce v iných ako pracovnoprávnych vzťahoch totiž 
považujem taktiež za zásadný problém slovenskej spoločnosti, ktorý nespočíva len v možných 
komplikovaných súdnych sporoch, ale aj v náraste počtu sociálne vylúčených osôb, pretože výkon 
zárobkovej činnosti vo forme nelegálnej práce rieši iba aktuálnu finančnú situáciu nelegálne 
zamestnaných osôb, pričom takmer úplne absentuje zapojenie sa do sociálno-poisťovacích 
vzťahov. Takéto problémy nastávajú zvyčajne až neskôr, potom čo sa osoba ocitne v sociálnej 
situácii (pracovný úraz, choroba, či smrť), resp. keď dovŕši dôchodkový vek, a následne zistí, že 
nespĺňa zákonné podmienky nároku na tú či onú dávku sociálneho zabezpečenia.  

Ak sa vrátim k možným komplikovaným súdnym sporom tak musím konštatovať, že 
predpoklady Barancovej sa už napĺňajú, o čom svedčia viaceré súdne rozhodnutia nielen 
slovenských, ale aj českých súdov.7 

 
7.1 Pojem závislá práca v Európskej únii 

Vychádzajúc z judikatúry SD vyvodzujem záver, že pojem závislá práca musí nevyhnutné 
konštrukčne vychádzať z právneho vymedzenia pojmu zamestnanec. Z tejto relevantnej judikatúry 
vyplýva, že pojem zamestnanec má ustálený význam v rámci práva EÚ a nemôže byť 
interpretovaný reštriktívne. Za zamestnanca je preto potrebné považovať každého, kto vykonáva 
skutočné činnosti, s výnimkou činností, ktoré sú obmedzené takým spôsobom, že sa javia ako 
okrajové a vedľajšie. 

Základnou charakteristickou črtou pracovnoprávneho vzťahu je to, že jedna osoba vykonáva 
činnosť v určitom čase v prospech inej osoby, podľa jej pokynov, za čo dostáva odmenu.8 Ojedinele 
možno nájsť rozhodnutie, ktorý pojem zamestnanec predsa len interpretuje reštriktívne. SD 
v právnej veci C-344/87 Bettray proti Staatssecretaris van Justitie z roku 1989 stanovil, že osoba 
vykonávajúca prácu ako súčasť protidrogového liečenia nemá právny status zamestnanca, keďže jej 
elementárnym cieľom je zbavenie sa drogovej závislosti a nie ekonomicky zameraná činnosť, teda 
skutočná práca. V zmysle uvedeného možno usudzovať záver o tom, že za zamestnanca sa v práve 
EÚ spravidla považuje fyzická osoba, ktorá skutočne a vážne vykonáva zárobkovú činnosť za 
protihodnotu (odmenu) v závislom vzťahu v prospech inej osoby a podľa pokynov tejto inej osoby.  

Pojem závislá práca a jeho definíciu pozná prevažná väčšina pracovnoprávnych legislatív 
členských štátov EÚ. Napriek tomu je možné identifikovať heterogénnosť prístupov a použitých 

                                                 
5 ZAHORČÁKOVÁ, J., KURIL, M. Ústavný rámec práva na dovolenku, In: KURIL, M. Soziale 
Aspekte der Verfassung der Slowakischen Republik (1993-2013) : Sammelband wissenschaftlicher 
Beiträge. Wien : Paul Gerin, 2013, s. 97. 
6 BARANCOVÁ, H. et al. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 13. 
7 Tejto problematike sa venuje bližšie v kapitole č. 6. Pozri bližšie Rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky z 30. mája 2011, sp. zn. 2Sžp/16/2011, Rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky z 2. júna 2011, sp. zn. 8 Sžo 163/2010,  Rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky z 9. septembra 2010, sp. zn. 3 Sžo 16/2009, Rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky z dňa 20. novembra 2014 sp. zn. č. 8Sžo/66/2013, Rozsudok Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky z dňa 07. októbra 2014 sp. zn. č. 3 Sžo/21/2014., Rozsudok Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky z dňa 15. apríla 2015 sp. zn. 10Sžso/28/2014, Rozsudok Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky z dňa 07. októbra 2014 sp. zn. 3Sžo/21/2014, Rozsudok Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky z dňa 01. apríla 2014 sp. zn. 3 Sžo/29/2013, Rozhodnutí Ústavného súdu 
Českej republiky z dňa 9. septembra 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13, Rozsudok Najvyššieho správneho 
súdu Českej republiky z dňa 13. februára 2014 sp. zn. 6 Ads 46/2013 – 35, Rozsudok Najvyššieho 
správneho súdu Českej republiky z dňa 23. marca 2012, sp. zn. 4 Ads 175/2011, Rozsudok 
Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 13. 2. 2014, č. k. 6 Ads 46/2016-135. 
8 Rozsudok vo veci C-109/04 Karl Robert Kranemann proti Spolková republika Severné Porýnie. 
Vestfálsko. 
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nástrojov k stanoveniu osobného rozsahu pracovného práva a k vymedzeniu závislej práce v rámci 
členských štátov.9 Definícia závislej práce v ZP, ale vychádza najmä z odporúčania MOP č. 198 
z roku 2006 o pracovnom pomere (ďalej len „Odporúčanie MOP č. 198“), ktoré navrhuje, aby na 
uľahčenie vymedzenia existencie pracovného pomeru bola zavedená širšia škála prostriedkov 
takéhoto vymedzenia; aby došlo k zabezpečeniu právnej domnienky, že ide o pracovný pomer, ak je 
prítomný jeden alebo viac rozhodujúcich ukazovateľov; a aby pracovníci s určitými charakteristikami 
mohli byť na tomto základe jednoznačne diferencovaní na zamestnancov alebo osoby samostatne 
zárobkovo činné.  

 
7.2 Legálna definícia pojmu závislá práca v Slovenskej republike 

Pojem závislej práce vychádza zo všeobecnejšieho pojmu práce ako ľudskej činnosti, ktorá 
musí vykazovať znak užitočnosti, dovolenosti a súladu s dobrými mravmi. Práca ako právne 
spôsobilý predmet pracovného pomeru musí spĺňať charakteristiky práce, ktorú zamestnanec na 
základe pracovnej zmluvy, alebo dohody vykonáva pre zamestnávateľa.  

Pred prijatím zákona č. 348/2007 Z. z.10 nebolo zo znenia ZP expressis verbis zrejmé, aký 
charakter práce obsahovo spadá pod pracovnoprávne vzťahy, a v ktorých prípadoch možno 
aplikovať niektorý zo zmluvných typov občianskeho alebo obchodného práva. Účelom prijatej novely 
bola aj preto snaha odstrániť tento pretrvávajúci rozpor.  

Kuril k uvedenému uvádza, že aj v súčasnosti musí byť selekcia právnych vzťahov pri 
posudzovaní otázky, či ide alebo nejde o závislú prácu, a teda či môže ísť o pracovnoprávny, 
občianskoprávny alebo obchodnoprávny vzťah skúmaná s osobitným zreteľom na charakteristické 
znaky, ktoré tieto vzťahy vykazujú, a nie so zreteľom na právny spôsob ich založenia11, s čím je 
potrebné súhlasiť. Poznanie obsahovej náplne právneho vzťahu vystupuje z tohto hľadiska ako 
prioritné kritérium správnej kategorizácie právneho vzťahu a správneho výberu zmluvnej formy. 
Prikláňam sa k názoru Barancovej, ktorá len pár rokov po tejto novelizácii konštatovala, že situácia 
v hospodárskej praxi sa touto legislatívnou iniciatívou veľmi nezmenila12.  

Spôsob vymedzenia pojmu závislá práca nebol podľa jej názoru najšťastnejší, pretože 
predstavoval kompromis medzi požiadavkami zástupcov zamestnancov a zástupcov 
zamestnávateľov. Zároveň za hlavný nedostatok tohto vymedzenia považovala početnosť kritérií 
(definičných znakov, pozn. autora) závislej práce, ako aj ich kumulatívnu povaha.  

V zmysle ustanovení § 1 ods. 2) ZP „Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu 
nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre 

                                                 
9 Dr. Toman diferencuje pracovné právo krajín EÚ z hľadiska vymedzenia legálneho pojmu závislá 
práca na pracovné právo 1. členských štátov, kde sa pristúpilo k zakotveniu základných znakov 
závislej práce v podobe legálnej definície závislej práce (SR, ČR), 2. členské štáty 
s terminologickým používaním pojmu závislá práca alebo porovnateľného pojmu bez zakotvenia 
v podobe legálnej definície, 3. štáty, kde v právnej úprave nie je zakotvená legálna definícia pojmu 
závislá práca, alebo porovnateľného pojmu a zároveň obsahom právneho poriadku nie sú ani 
legálne definície iných pracovnoprávnych pojmov ako zamestnanec zamestnávateľa výklad pojmu 
závislá práca a praktické aplikovanie práva v prípade sporu spočíva výlučne na výkladovej činnosti 
súdu (case law). Pozri bližšie: BARANCOVÁ, H. et al. Pracovné právo v európskej perspektíve. 
Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 138. 
10 Ustanovenia § 1 ZP po novele č. 348/2007 Z.z.  
„Ods. 2) Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a 
podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre 
zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v 
pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť 
zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností. 
Ods. 3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom 
vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom 
vzťahu. Závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom 
občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.". 
11 KURIL, J., KURIL, M., CIBÁK, Ľ., MINČIČ, V., TREĽOVÁ, S., HAMUĽÁK, J. Pracovné právo. - [1. 
vyd.]. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2014, s. 15-17. 
12 BARANCOVÁ, H. et al. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 13. 
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zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom 
zamestnávateľom.“  

Analýzou normatívneho textu v súlade teóriou pracovného práva môžeme vymedziť tieto 
definičné znaky závislej práce:  

a) nadriadenosť zamestnávateľa a podriadenosť zamestnanca,  
b) nezastupiteľnosť (osobný výkon práce zamestnancom pre zamestnávateľa),  
c) závislosť a nesamostatnosť (riadenie práce, resp. práca vykonávaná podľa pokynov 

zamestnávateľa), 
d) práca vykonávaná pre iného (práce v mene zamestnávateľa, pod menom 

zamestnávateľa, nie vo svojom mene), 
e) práca v pracovnom čase určenom zamestnávateľom (časové určenie práce).13 
Do novelizácie ZP č. 14/2015 Z. z.14 patril k definičným znakom závislej práce aj šiesty znak, 

a to tzv. odplatnosť závislej práce („Závislá práca je práca vykonávaná ... za mzdu alebo odmenu.“). 
Vychádzajúc z ustanovení § 118 ods. 2 ZP je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej 
hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. V druhej vete § 
118 ods. 2 ZP sa vymedzuje, čo sa nepovažuje za mzdu. Odplatnosť teda predstavovala to, že 
závislá práca je vykonávaná za isté protiplnenie za vykonanú prácu (v štátnej službe alebo pri 
výkone práce vo verejnom záujme pôjde o plat).  

Zamestnávateľ je povinný primárne poskytovať zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu. 
Mzda sa poskytuje hlavne vo väzbe na odpracovaný čas (časová mzda) alebo na pracovný výkon 
zamestnanca (úkolová mzda). Zamestnanec sa v zmysle § 17 ods. 1 ZP nemôže platne vzdať práva 
na mzdu. Pokiaľ ide o miesto odplatnosti medzi definičnými znakmi závislej práce, stotožňujem sa 
s názorom Tomana, ktorý tvrdí, že prekážkou pre posúdenie práce ako závislej práce nie je 
skutočnosť, že zamestnanec vykonáva činnosť, z ktorej má podiel na zisku (napr. v rámci mzdy má 
ako zložku dohodnutý aj podiel na zisku zamestnávateľa). Zároveň sa mu podarilo veľmi presne 
načrtnúť problém, ktorý môže v praxi nastať pri posudzovaní faktického stavu, v ktorom sa za výkon 
práce nedojednala mzda, a to, či ide o závislú prácu alebo nie. Toman sa v tejto súvislosti zaoberal 
častým problémom aplikačnej praxe a to tzv. „prácou na skúšku“, ktorú definoval tak, že „osoba si 
na jeden deň príde vyskúšať, či jej práca vyhovuje a potenciálny zamestnávateľ ju skúša, či by ju 
zobral do pracovného pomeru“.15  

S uvedeným tvrdením je potrebné súhlasiť, nakoľko takýto model ZP (v kombinácii 
s ustanoveniami § 39 OZ) v danom čase napriek vymedzeniu definičných znakov nepripúšťa, avšak 
v praxi sa práve pri výkone kontroly dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania inšpektormi práce ukázalo, že práve touto argumentáciou sa bránili podnikatelia 
(zamestnávatelia), ktorí tento zákaz porušovali.  

Na ilustráciu opačného názoru uvádzame rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej 
republiky z 23. marca 2012 sp. zn. 4 Ads 175/2011, či dobrovoľnícka činnosť, ktorá bola 
vykonávaná bez nároku na odmenu, je výkonom závislej práce. Zo skutkového stavu daného 
prípadu vyplývalo, že sťažovateľka bola z dôvodu výkonu dobrovoľníckej činnosti vylúčená z 
evidencie uchádzačov o zamestnanie s odôvodnením, že neoznámila úradu práce do 8 dní výkon 
závislej práce. Pracovala pre občianske združenie, ktoré jej prisľúbilo možnosť zamestnania sa v 
budúcnosti. Až na základe kasačnej sťažnosti na Najvyšší správny súd Českej republiky bolo 
rozhodnuté, že „dohoda, ktorá viaže vyplatenie odmeny na splnenie neistej podmienky v budúcnosti 
nezávislé od vôle potenciálneho zamestnanca, nie je dohodou o vykonaní práce v zmysle § 75 ZP a 
nezakladá pracovnoprávny vzťah, lebo závislá práca nemôže byť vykonávaná bez nároku na 
odmenu“.16 V tomto prípade sa nestotožňujem so závermi súdu a aj s použitím predchádzajúcej 

                                                 
13 K vymedzeniu definičných znakov pozri bližšie: BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné 
právo. Bratislava : SPRINT, 2007, s. 34-40. TOMAN. J. Individuálne pracovné právo - Všeobecné 
ustanovenia a pracovná zmluva. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2014, s. 31. 
14 Zákon č. 14/2015 Z.z. z 28. januára 2015, 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. 
15 TOMAN. J. Individuálne pracovné právo - Všeobecné ustanovenia a pracovná zmluva. Bratislava: 
Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR; 2014, s. 35. 
16 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 23. marca 2012, sp. zn. 4 Ads 
175/2011. 
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argumentácie sa prikláňam k názoru, že aj napriek výslovnej absencii odplatnosti, je nutné takúto 
prácu považovať za závislú prácu. 

Na predmetný aplikačný problém reagoval zákonodarca práve v spomínanej novelizácii ZP č. 
14/2015 Z. z., kedy sa do textu návrhu zákona uvedené ustanovenie o „odstránení“ odplatnosti ako 
definičného znaku závislej práce doplnilo až pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Výboru NR SR 
pre sociálne veci z 19. novembra 2014, pričom predmetný výbor tento návrh zdôvodňoval najmä 
poznatkami negatívnej praxe, keď pri kontrole nelegálneho zamestnávania bolo zistené, že 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, na jednej strane a fyzická osoba na 
druhej strane, si podľa ich tvrdenia nedojednali žiadnu odmenu za vykonanie práce a argumentovali 
tým, že hoci sú naplnené ostatné znaky závislej práce, keďže nie je naplnený jeden zo znakov 
závislej práce, ktorým je mzda alebo odmena, nejde o závislú prácu. Postup zákonodarcu bol podľa 
mojho názoru správny, nakoľko mám za to, že vypustením tohto definičného znaku neodpadá 
povinnosť zamestnávateľa poskytnúť mzdu alebo odmenu za vykonanú prácu, pretože táto 
povinnosť vyplýva priamo z čl. 36 písm. a) Ústavy SR, ako aj z ustanovení § 43, § 47 a 118 ZP.17 

Okrem pozitívneho vymedzenia závislej práce (§ 1 ods. 2 ZP) je závislá práca v ZP 
vymedzená aj negatívne (§ 1 ods. 3 ZP), a to tak, že za závislú prácu sa nepovažuje podnikanie 
alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom 
obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.  

Pozitívne vymedzenie závislej práce slúži správnemu výberu zmluvnej formy. Základným 
determinantom takejto voľby je, ale charakter vykonávanej práce. V prípade, ak vykonávaná práca 
spĺňa znaky závislej práce, fyzická osoba musí mať právny status zamestnanca, ktorý vykonáva 
prácu na základe pracovnej zmluvy. Ak ide o výkon práce, ktorý znaky závislej práce nenaplní, 
takáto práca sa stáva predmetom príslušných zmluvných typov z prostredia občianskeho a 
obchodného práva (mandátna zmluva, príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva atď.).  

U uvedeného teda vyplýva, že „závislá práca sa má vykladať tak, aby boli obsiahnuté všetky 
formy zastrených pracovných vzťahov, rovnako ako prácu vykonávanú bez náležitej protihodnoty 
(napr. prácu na skúšku, prácu vykonávanú pod hrozbou násilia a pod).. Zároveň však nesmie tento 
pojem úplne stratiť obrysy, aby si príslušné orgány nezamieňali závislú prácu s rýdzo obchodnými 
vzťahmi, so samostatnou zárobkovou činnosťou alebo s tzv. medziľudskou výpomocou, či už v 
podobe pomoci blízkemu človeku či nezištnej láskavosti.“18  

 
7.3 Závislá práca verzus podnikanie 

Je zrejmé, že hranice pre určenie závislej práce bude musieť utvoriť judikatúra a doktrína. 
Keďže ZP upravuje jednu z veľkých oblastí, ktorými ľudia realizujú svoje právo na vytvorenie 
hospodárskeho základu svojej existencie, vystupuje do popredia potreba vymedziť, kde je hranica 
medzi závislou (nesamostatnou) prácou a súkromným podnikaním (napr. výkonom práce na 
základe zmluvy o dielo, resp. mandátnou zmluvou.). Zjednodušene povedané, kedy sa na právny 
vzťah aplikujú ustanovenia ZP a kedy nie.  

Vymedzenie pracovného pomeru voči iným záväzkovým právnym vzťahom je veľmi citlivou 
záležitosťou. Určujúcim momentom nemôže byť označenie zúčastnených subjektov, ale obsah 
konkrétneho záväzku. V zmluvnom záväzkovom práve, ku ktorému zaradzujeme aj pracovné právo, 
stoja totiž v strede záujmu záväzkové vzťahy, a nie ich strany. Hľadanie hranice je o to zložitejšie, 
že veľké množstvo činností môže byť vykonávaných tak v pracovnom pomere, ako aj v rámci 
podnikania.19  

Normatívna hranica medzi zamestnancom v pracovnom pomere a podnikaním a živnosťou 
vyplýva bez akýchkoľvek pochybností aj z ďalších právnych predpisov. Podnikaním sa ObZ rozumie 

                                                 
17 Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci z 19. novembra 2014 č. 
139 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212). [cit. 
20.2.2018] Dostupné na:  
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID= 13&CisObdobia=6&CPT=1212 
18 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 13. 2. 2014, č. k. 6 Ads 46/2016-
135. 
19 BEZOUŠKA, P. Závislá práce, In. Právni rozhledy, 16/2008, s. 579. [cit. 20.02.2018] Dostupné na:  
https://www.dropbox.com/s/nvbpipnmzopvks3/bezouska_zavislapraca.pdf?dl=0 
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sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, resp. živnosťou je podľa zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sústavná činnosť prevádzkovaná 
samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. V kontexte 
§ 1 ods. 2 ZP sa teda nejedná o výkon práce o.i. v mene zamestnávateľa, na zodpovednosť 
zamestnávateľa a nejde ani o prácu, ktorá by bola nesamostatná.20  

Úprava počtu definičných znakov závislej práce je výsledkom požiadaviek z praxe, no 
zároveň korešponduje aj s požiadavkami MOP (spomínané Odporúčanie MOP č. 198), ktorá 
nevyžaduje pre existenciu pracovného pomeru potrebu naplniť všetky identifikačné znaky závislej 
práce. Je možné predpokladať, že zníženie počtu definičných znakov pozitívne ovplyvní výkon 
kontroly dodržiavania právnej úpravy, a prispeje k odhaľovaniu prípadov nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania, ale aj k odhaľovaniu, v podmienkach SR, tak rozšíreného problému 
ako sú tzv. nútené živnosti.21  

V zmysle bodu 6 predmetného odporúčania MOP č. 198, by sa vymedzenie existencie 
pracovného pomeru malo spravovať skutočnosťami, týkajúcimi sa výkonu práce a odmeňovania 
zamestnanca, bez ohľadu na to, ako sa tento vzťah charakterizuje v akejkoľvek inej zmluve, na 
ktorej sa zmluvné strany dohodli. Aj samotné odporúčanie ďalej stanovuje, že členské štáty by mali 
súčasne vymedziť, že zamestnanci s určitými charakteristikami vo všeobecnom alebo osobitnom 
odvetví, musia sa považovať buď za zamestnancov alebo SZČO22.  

Existencia a aplikácia iných ako pracovnoprávnych foriem, ktorými sa zabezpečuje výkon 
práce nebol v našich podmienkach riešený dlhodobo a práve užšia špecifikácia definičných znakov 
závislej práce s cieľom obmedziť tieto „alternatívne“ formy je, podľa mojho názoru, prvým krokom k 
odbúraniu týchto pre sociálny status zamestnancov nepriaznivých foriem realizácie práce ako takej.  

Vo väzbe na uvedené sa formovala aj legislatívna úprava, ktorá vymedzovala pojem a tým aj 
definičné znaky závislej práce. Samotný pojem závislej práce sa stal súčasťou právneho poriadku 
SR až zavedením jeho legálnej definície spomínanou novelou ZP č. 348/2007 Z. z., ktorou sa mení 
a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Vychádzajúc z dôvodovej správy k návrhu zákona je zrejmá snaha 
zákonodarcu taxatívne vymedziť pojem závislá práca, pričom zákonodárca hľadal inšpiráciu 
v spomínanom Odporúčaní MOP č. 198 ako aj v teórii pracovného práva, kde závislosť práce patrí k 
základným charakteristikám pracovného pomeru.  

V tomto smere sa stotožňujem s odôvodnením zákonodarcu, ktorý zavedenie legálnej 
definície odôvodňoval množiacimi sa prípadmi, kedy sú zamestnanci nútení na zmenu svojho 
pracovnoprávneho statusu na vzťah obchodný, a to aj napriek tomu, že tieto fyzické osoby 
vykonávajú a budú naďalej vykonávať tú istú závislú prácu, pričom nedochádza k naplneniu 
základných charakteristík podnikania. Zamestnávateľ sa tým snaží zbaviť povinností, ktoré mu voči 
zamestnancom vyplývajú zo ZP a oslabuje sa tým aj právna ochrana zamestnancov vyplývajúca 
z pracovnoprávnych vzťahov, a čo je však dôležité, riziko nimi vykonávanej práce neznáša subjekt, 
pre ktorý prácu vykonávajú, ale oni sami.  

Zaujímavý pohľad na uvedenú problematiku predložil Toman, ktorý navrhuje alternatívne 
riešenie výkladovému problému závislej práce. Riešením by podľa neho mohlo byť ustanovenie 
zákona, ktoré by stanovovalo, že v „prípade pochybnosti, resp. v prípade, ak nie sú naplnené znaky 
na založenie právneho vzťahu subjektov podľa Obchodného zákonníka alebo iných právnych 
predpisov platí (prezumuje sa), že vzťah medzi osobou, ktorá užíva prácu iného a osobou, ktorá ju 
osobne vykonáva pre túto osobu, je pracovnoprávnym vzťahom podľa Zákonníka práce (a z tohto 

                                                 
20 KURIL, J., KURIL, M., CIBÁK, Ľ., MINČIČ, V., TREĽOVÁ, S., HAMUĽÁK, J. Pracovné právo. - [1. 
vyd.]. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2014, s. 15-17. 
21 Na problematiku tzv. nútených živností poukazujú dlhodobo viacerí autori. K tomuto pozri bližšie: 
KURIL, M. K niektorým aspektom právnej úpravy výkonu závislej práce z hľadiska Ústavy 
Slovenskej republiky, In: Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava : VŠEMVS, no. 1, 2012, s. 
83-84.  
22 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce – komentár, 2. Vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 92-95. 
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hľadiska by požíval plnú ochranu podľa pracovnoprávnych predpisov), pokiaľ nie je preukázané 
inak.“23  

Pri hodnotení zavedených zmien v definícii závislej práce je nevyhnutné poznamenať, že na 
dôslednú aplikáciu týchto zmien, bude potrebné prijať ďalšie právne, ale aj konkrétne politické kroky 
na posilnenie orgánov kontroly (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré budú dodržiavanie, resp. 
obchádzanie zákonných ustanovení o závislej práci prísne kontrolovať.  

V tejto súvislosti sa javí ako nevyhnutné aj sprísnenie postihov za porušenie zákazu 
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, aby obchádzanie zákonnej úpravy prestalo byť 
„výhodným“ pre porušovateľov týchto predpisov. 

 
7.4 „Švarcsystém” a jeho prejavy v podmienkach Slovenskej republiky 

Slovenská pracovnoprávna legislatíva sa evidentne pri zavádzaní zmien v definičných 
znakoch závislej práce inšpirovala právnou úpravou v Českej republike. Český zákonodarca v boji 
s „neduhom“ nútených živností prikročil k zmenám v definícii závislej práce už skôr. V zúžení počtu 
definičných znakov šli naši západní susedia omnoho ďalej, pričom novelou českého ZP zákonom č. 
365/2011 Sb. s účinnosťou od 1. januára 2012 český zákonodarca zaviedol v § 2 ods. 1 následnú 
definíciu: „Závislá práca je práca, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a 
podriadenosti zamestnanca, v mene zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa a 
zamestnanec ju pre zamestnávateľa vykonáva osobne.“  

V tomto prípade môžeme hovoriť o štyroch definičných znakoch, ktoré sú následne v odseku 
2 predmetného ZP podmienené náležitosťami, bez ktorých závislá práca nemôže byť vykonávaná: 
„Závislá práca musí byť vykonávaná za mzdu, plat alebo odmenu za prácu, na náklady a 
zodpovednosť zamestnávateľa, v pracovnej dobe na pracovisku zamestnávateľa, prípadne na inom 
dohodnutom mieste“.  

Pre potreby skúmanej problematiky je však najpodstatnejším ustanovenie § 3 českého ZP, 
v zmysle ktorého „Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v základnom pracovnoprávnom 
vzťahu, ak nie je upravená osobitnými právnymi predpismi. Základnými pracovnoprávnymi vzťahmi 
podľa tohto zákona sú pracovný pomer a právne vzťahy založené dohodami o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru.“ Práve z týchto ustanovení je zrejmý záujem zákonodarcu 
jasne špecifikovať a vymedziť zákonný výkon závislej práce. 

Bělina pri výklade tohto ustanovenia upriamuje pozornosť na problematiku tzv. nezávislej 
práce, keď tvrdí, že „rozlíšenie, či sa jedná o závislú prácu, alebo či sa jedná o výkon nezávislej 
práce (napr. na základe živnostenského oprávnenia, či na základe osobitných predpisov, ako je 
napr. činnosť advokáta, notára, daňového poradcu a pod.) má zásadný dopad na oblasť 
verejnoprávnych predpisov, predovšetkým na oblasť daní z príjmu a na oblasť sociálneho 
a zdravotného poistenia.“ Bělina v tomto hodnotení zachádza ešte ďalej, pričom vyslovuje 
všeobecne známy fakt, že pre subjekty je práve tzv. nezávislá práca ekonomicky oveľa výhodnejšia 
(predovšetkým z pohľadu vynaložených nákladov).24  

Obchádzanie takto stanovených pravidiel trhu práce siaha do deväťdesiatych rokov minulého 
storočia a označuje sa podľa podnikateľa Miroslava Švarca, ktorý s týmto spôsobom podnikania v 
roku 1990 začal. Švarcsystém je právnou teóriou i praxou všeobecne uznávané označenie pre 
zmluvný systém (systém „zamestnávania podnikateľov“), kedy podnikatelia vykonávajú svoju 

                                                 
23 Z uvedeného hľadiska by sa prezumoval pracovnoprávny vzťah, kým by nebolo dokázané, že 
o pracovnoprávny vzťah nejde. Išlo by o presun dôkazného bremena z osoby formálne deklarovanej 
ako SZČO alebo podnikateľ (zastrený zamestnanec) na zastreného zamestnávateľa. Ak sa 
v prípade sporu na súd obráti osoba, ktorá je v zmluve označená formálne ako osoba iná ako 
zamestnanec, bude sa prezumovať, že táto osoba je zamestnancom (ak bude zjavné, že vôbec 
o takúto osobu môže ísť), až kým zamestnávateľ nepreukáže, že táto osoba nenapĺňa znaky 
závislej práce, t.j. kritériá vymedzené ZP, resp. znaky uznávané judikatúrou za znaky závislej práce. 
BARANCOVÁ, H. et al. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 143. 
24 BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 30. 
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podnikateľskú činnosť za pomoci iných podnikateľov, hoci by rovnakú činnosť mohli fyzické osoby u 
podnikateľov vykonávať v pracovnom pomere podľa ZP.25  

V praxi sa jedná najmä o tzv. skryté zamestnávanie osôb so živnostenským oprávnením, 
resp. tzv. nútené živnosti. Kurila môže ísť o situáciu, kedy zamestnávateľ vyvíja na zamestnanca 
nátlak, aby ten získal živnostenské oprávnenie (napriek tomu, že práca vykonávaná zamestnancom 
spĺňa znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 ZP, a preto medzi zamestnancom a zamestnávateľom 
musí byť založený pracovnoprávny vzťah) a došlo tak k zmene právneho postavenia zamestnanca 
na živnostníka, teda k skončeniu pracovného pomeru a založeniu iného právneho vzťahu - 
občianskoprávneho alebo obchodnoprávneho.  

K základným „motivačným“ dôvodom takéhoto konania zamestnávateľa patrí predovšetkým 
oslobodenie sa od sociálnych odvodov za zamestnanca, zánik povinnosti poskytovať náhradu mzdy 
za obdobie dovolenky alebo zbavenie sa zodpovednosti za škodu, pokiaľ ide o pracovné úrazy a 
choroby z povolania. Pre zamestnanca môže, ale priniesť takáto zmena sociálne následky zvlášť 
nepriaznivého charakteru (napr. znižovanie daňového základu prostredníctvom odpisovania 
nákladov s cieľom ušetriť určité finančné prostriedky zníži výšku odvodov aj na dôchodkové 
sporenie a v konečnom dôsledku prinesie so sebou aj nižší dôchodok). Skončenie vzťahu 
podriadenosti zamestnanca a nadriadenosti zamestnávateľa, čo zamestnancovi (budúcemu 
živnostníkovi) prinesie možnosti väčšej sebarealizácie a osobnej slobody predstavujú pri takto 
donútenej živnosti pomerne slabú náplasť na stratu sociálnych istôt vyplývajúcich z pracovného 
pomeru.26 Uvedené môžeme označiť aj ako tzv. zastretý výkon závislej práce alebo zastreté 
pracovnoprávne vzťahy. Pre porovnanie Bělina tvrdí, že „pokiaľ by zmluvné strany chceli 
občianskoprávnou, alebo obchodnoprávnou zmluvou zastrieť pracovnú zmluvu (resp. dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), bolo by nutné aplikovať ustanovenia § 41a 
ods. 2 OZ“ (pozn. v čase vyslovenia tejto premisy boli ustanovenia českého a slovenského 
Občianskeho zákonníka zhodné). Z uvedeného ustanovenia OZ vyplýva, že ak právnym úkonom 
má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov. Zároveň 
Bělina tvrdí, že v zmysle tohto ustanovenia „účastníci by v skutočnosti mali v úmysle založiť 
obchodnoprávny a nie pracovnoprávny vzťah, ak sú splnené všetky jeho náležitosti.“27  

Ako už bolo uvedené vyššie právna úprava v SR umožňuje tam, kde bola uzatvorená 
príkazná zmluva a mala sa uzatvoriť pracovná zmluva, riešiť tieto otázky cez ustanovenia OZ (§ 41a 
OZ – zastretý právny úkon) a v právnej teórii sa potom riešia, tzv. simulované, disimulované právne 
úkony, ako aj konverzia právnych úkonov z jedného úkonu na druhý právny úkon. Pri posudzovaní, 
či ide o závislú prácu alebo nie, príslušné orgány berú do úvahy aj vôľu strán, t. j. či, ak uzatvorili 
občianskoprávnu zmluvu alebo obchodnoprávnu zmluvu, ich vôľou bolo uzatvoriť takúto zmluvu 
alebo mali v skutočnosti záujem uzatvoriť pracovnú zmluvu (disimulácia podľa OZ) a v nadväznosti 
na to aj vôľu strán prejavovanú pri realizácii tejto zmluvy. Obsahu zmluvy totiž zmluvné strany musia 
prispôsobiť aj spôsob a skutočný priebeh vykonávania práce (napr. neurčuje sa pracovný čas, ale 
termíny na dodanie tovaru, používa vlastné zariadenie, pracuje u seba a pod. – uvedené 
samozrejme neplatí absolútne, pretože aj SZČO, napr. môže vykonať prácu v prevádzke druhej 
zmluvnej strany). Pri posúdení znakov závislej práce v SR sa teda:  

1) zmluva (právny úkon) má posudzovať podľa obsahu, nie podľa formy,  
2) pri posudzovaní sa môže dať rôzna váha rôznym znakom, pričom primárnym znakom je 

nadriadenosť a podriadenosť,  
3) nedojednanie odmeny, pracovného času sa má posúdiť ako obídenie zákona (v danom 

prípade zákona o nelegálnej práci), nie ako neprítomnosť znaku,  

                                                 
25 GRUS, Z. Švarcsystém v rozhodovací praxi a nový zákon o zaměstnanosti, In. Právní rozhledy 
[online]. 2005, č. 1 [cit. 20.2.2018] Dostupné na: <http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=nrptembqgvpxa4s7gfpxg5dsl4ytq&conversationId=966995#sele
cted-node>. 
26 KURIL, J., KURIL, M., CIBÁK, Ľ., MINČIČ, V., TREĽOVÁ, S., HAMUĽÁK, J. Pracovné právo. - [1. 
vyd.]. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2014, s. 17 -18.  
27 Pozri bližšie: BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 30. 
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4) brať do úvahy okolnosti konkrétneho prípadu a posúdiť jednotlivé znaky, ako aj celkovú 
situáciu.28  

Z uvedeného teda vyplýva, že právny vzťah medzi subjektmi môže byť samozrejme založený 
aj obchodnoprávnou alebo občianskoprávnou zmluvou. Nevyhnutne však platí, že ak charakter 
vykonávanej práce napĺňa znaky závislej práce ide len a len o vzťah pracovnoprávny. Súhlasím 
s názorom Bělinu, že posúdenie, či sa jedná o zastretý právny úkon a teda či sa jedná o výkon 
závislej práce, bude vždy závisieť od individuálneho posúdenia konkrétneho prípadu, pričom pre 
toto posúdenie je potrebné komplexne zhodnotiť všetky znaky a podmienky, za ktorých je práca 
vykonávaná, a to s ohľadom na skutočnú vôľu zmluvných strán. Až po takomto komplexnom 
posúdení každého individuálneho záveru by mohol súd či správny orgán dospieť k záveru, že sa 
jedná o zastretý právny úkon a, že v danom prípade sú naplnené všetky znaky a podmienky výkonu 
závislej práce.29 

V právnom poriadku SR je zákaz tzv. švarcsystému upravený tak v ZP (§ 1 ods. 3 ZP 
„Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu 
alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. 
Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom 
obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.“), ale aj v zákone č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 2, a to 
tak vymedzením pojmu nelegálneho zamestnávania, ako aj pojmu nelegálna práca.  

 
 
8 ZÁVER 

S otázkami problematiky nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania bytostne súvisí 
samotná realizácia práva na prácu, ktoré je medzinárodno-právnym i ústavným vymedzením ľudskej 
práce. Jej podstata spočíva v snahe každého človeka dosahovať ekonomický príjem na 
zabezpečenie minimálne primeraného sociálneho postavenia v spoločnosti. Umožnenie realizácie 
tohto práva leží na pleciach každého štátu, ktorý musí vytvárať primerané prostredie na jeho 
uskutočňovanie. S právom na prácu úzko súvisí aj právo udržať si prácu, ktoré je vyjadrením 
podstaty tzv. legislatívy ochrany zamestnanosti. Povinnosťou štátu je preto vytvárať také právne 
prostredie, ktoré by čo najviac uľahčovalo a umožňovalo realizáciu práva na prácu. Pracovné právo, 
preto v rámci jeho regulačnej funkcie musí v podobe príslušných právnych aktov vytvárať isté 
mantinely správania sa subjektov pracovnoprávnych vzťahov.  

Jedným z hlavných predpokladov predchádzania nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania je „zdravý“ trh práce, ktorý vykazuje čo najnižšiu mieru nezamestnanosti. Totiž 
nezamestnanosť predstavuje zásadný sociálny problém, ktorý trápi väčšinu štátov EÚ. Vyššia miera 
nezamestnanosti vytvára priestor pre špekulatívne spôsoby „zamestnávania“. Naplnenosť 
sociálneho systému uchádzačmi o zamestnanie dáva do rúk nepoctivých podnikateľov silný nástroj 
na nútenie týchto uchádzačov vykonávať pre nich prácu v iných ako pracovnoprávnych vzťahoch. 
Motivácia prirodzene spočíva v snahe o znižovanie nákladov na prácu ako aj znižovanie 
administratívnej zaťaženosti. Tzv. nútené živnosti, ktoré sú prejavom švarcsystému sú aj 
v súčasnosti hlavným prejavom nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.  

Základným teoretickým východiskom pri posudzovaní problematiky nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania je výkon závislej práce. Napriek skutočnosti, že pracovnoprávne 
vzťahy sú vo svojej podstate uskutočňované prostredníctvom závislej práce už od počiatkov vzniku 
pracovného práva ako takého, tak jej legálna definícia v normatívnom texte v našich podmienkach 
dlho absentovala. Uzákonenie tohto pojmu bolo motivované práve vo väzbe na zefektívnenie boja 
proti nelegálnej práci. Totiž samotné vymedzenie pojmu závislá práca skrz definičné znaky slúži na 
presnú identifikáciu výkonu závislej práce. Práve výkon závislej práce je v súvislosti z priamo 

                                                 
28 Napr. NS SR zastáva názor, že žalobca (zamestnávateľ) s fyzickou osobou mali právnym úkonom 
označeným ako „príkazná zmluva“ v úmysle disimulovať v zmysle ust. § 41a Občianskeho 
zákonníka právny úkon (napr. pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti) zakladajúci 
pracovnoprávny vzťah upravený Zákonníkom práce, a tým sa vyhnúť zodpovednostným následkom 
vyplývajúcich z ustanovení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Pozri bližšie 
Rozsudok NS SR z 25. marca 2015, sp. zn. 10Sžso/16/2014. 
29 BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 31. 
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úmernou sociálnou ochranou zamestnancov oproti osobám, ktoré vykonávajú činnosti v iných 
právnych vzťahoch (občianskoprávnych, resp. obchodnoprávnych), oveľa viac chránení normami 
sociálneho práva. Účelom odlíšenia závislej práce od iných činností spočíva predovšetkým chrániť 
fyzické osoby pred sociálnou exklúziou. Okrem toho je v záujme štátu, aby čo najväčšie množstvo 
osôb vykonávalo prácu v pracovnoprávnych vzťahoch, pretože sa od toho odvíja finančná 
a rozpočtová stabilita štátu v oblasti daní a odvodov.  
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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

 
Abstract: The paper deals with the constitutional regulation of the right to social security during 
inability to work. The paper analyzes in more detail the social security during pregnancy and 
maternity by means of maternity benefit from social insurance system. The paper evaluates the 
slovak regulation of these benefits having regard to the basic minimum standards established by the 
international conventions. 

 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá ústavným zakotvením práva na primerané hmotné zabezpečenie 
pri nespôsobilosti na prácu. Podrobnejšie skúma sociálne zabezpečenie v období tehotenstva 
a materstva prostredníctvom dávky materské zo systému sociálneho poistenia. Príspevok hodnotí 
slovenskú právnu úpravu materského vzhľadom na základné minimálne štandardy ustanovené 
medzinárodnými dohovormi. 

 
Keywords: benefit, maternity benefit, sickness insurance, social insurance 

 
Kľúčové slová: dávka, materské, nemocenské poistenie, sociálne poistenie 

 
ÚVOD 
Nespôsobilosť na prácu je podľa Gajdošíkovej, Ľ. situácia, keď občan nie je spôsobilý 

zo subjektívnych príčin (avšak objektívne uznaných) zabezpečiť sa prostriedkami zo svojej 
pracovnej, ekonomickej aktivity, hoci túto možno od neho vzhľadom na vek dôvodne očakávať, 
t. j. ide o nespôsobilosť na prácu nie z dôvodu dosiahnutia veku, ale z dôvodu životnej situácie 
vyvolanej najmä takým zdravotným stavom, ktorý ho vylučuje z pracovného procesu.1 Takouto 
situáciou môže byť dlhodobá (trvalá) nespôsobilosť na prácu a krátkodobá (dočasná) nespôsobilosť 
na prácu. 

Podrobnejšiu právnu úpravu tohto primeraného hmotného zabezpečenia má ustanoviť zákon 
(čl. 39 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky), konkrétne túto oblasť upravuje zákon o sociálnom 
poistení kodifikujúci systém sociálneho poistenia. V prípade dlhodobej (trvalej) nespôsobilosti 
na prácu ide o zabezpečenie občana v systéme dôchodkového poistenia, a to spravidla invalidným 
dôchodkom. V prípade krátkodobej (dočasnej) nespôsobilosti na prácu ide o zabezpečenie občana 
v systéme nemocenského poistenia, a to nemocenským (v prípade choroby alebo úrazu), 
materským (v prípade tehotenstva a narodenia dieťaťa) alebo ošetrovným (v prípade potreby 
ošetrovania chorého rodinného príslušníka alebo starostlivosti o dieťa do desať rokov v zákonom 
uznaných prípadoch).2 Materské a nemocenské sú dve základné nemocenské dávky, ktoré sú 
upravené v medzinárodných dohovoroch. Tieto nemocenské dávky pokrývajú krátkodobé sociálne 
udalosti: dočasnú pracovnú neschopnosť (dávka nemocenské), tehotenstvo a materstvo (dávka 
materské). Za určitých okolností môže byť poistenkyňa počas tehotenstva a materstva krytá 
aj dávkou nemocenské, napr. v situáciách ak poistenkyňa nespĺňa podmienky vzniku nároku 
na materské, ďalej v prípade tzv. rizikového tehotenstva spôsobujúceho dočasnú pracovnú 
neschopnosť tehotnej ženy alebo napríklad v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti ženy 
v začiatkoch tehotenstva.3 

                                                 
1 Pozri k tomu Gajdošíková, Ľ. 2012. Komentár k Ústave Slovenskej republiky K čl. 39. In ČIČ, M. 
a kol. 2012. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. 
2 Tamže. 
3 Na túto skutočnosť upozorňuje aj Lacko, M. Pozri LACKO, M. 2017. Materská dovolenka 
a materské. 
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V príspevku najprv poukážeme na generálnu ústavnú úpravu práva na primerané hmotné 
zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu v Ústave Slovenskej republiky a v Listine základných práv 
a slobôd. Následne budeme analyzovať a porovnávať právnu úpravu jednej z dávok poskytovanej 
na základe tohto práva (nemocenskej dávky materské). Na jednej strane budeme poukazovať 
na právnu úpravu tejto dávky v medzinárodných dohovoroch, ktorými je Slovenská republika 
viazaná,  na druhej strane budeme hodnotiť slovenskú právnu úpravu práve smerom 
k rešpektovaniu týchto dohovorov. 

 

1.  PRÁVO NA PRIMERANÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENIE PRI NESPÔSOBILOSTI 
NA PRÁCU V ÚSTAVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A V LISTINE ZÁKLADNÝCH 
PRÁV A SLOBÔD 

Jedným z najvýznamnejších sociálnych práv4 je právo na primerané hmotné zabezpečenie 
pri nespôsobilosti na prácu, zakotvené v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky. Toto právo nemôžeme 
zjednodušene chápať len ako právo na peňažné plnenie zo strany štátu, štát totiž nemusí realizovať 
toto právo priamymi peňažnými transfermi, ale aj zaistením fungujúceho systému sociálneho 
poistenia.5  

Toto právo je na vnútroštátnej úrovni Slovenskej republiky zakotvené v Ústave Slovenskej 
republiky v čl. 39, a takisto je ustanovené v totožnom znení aj v čl. 30 Listiny základných práv 
a slobôd (ďalej len Listina), ktorá bola prijatá ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 23/1991 Zb. Nakoľko text ústavného článku 39 
a čl. 30 Listiny sú obsahovo totožné, v ďalšom texte sa venujeme ich výkladu spoločne. Listina je 
pritom uvedená do platnosti ako ústavný zákon nielen v Slovenskej republike, ale má ústavnú silu 
aj v Českej republike, preto majú v tomto smere význam aj rozhodnutia (nálezy) Ústavního soudu 
České republiky. 

Právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu je v širšom rozsahu 
zahrnuté do práva na sociálne zabezpečenie, ktoré je jedným z hlavných sociálnych práv. Sociálne 
práva sú do určitej miery v opozícii s liberálnymi právami, nakoľko ich realizácia vyžaduje splnenie 
určitých materiálnych predpokladov a je podmienená faktickými možnosťami štátu.6  

Sociálnym právam zodpovedajú určité povinnosti štátu voči nositeľom týchto práv, štát by 
mal poskytovať inštitucionálne garancie týchto práv. V popretí je povinnosť štátu niečo konať, 
predovšetkým zaistiť nositeľom sociálnych práv v prípade potreby určité plnenia alebo služby. 
Wintr, J. považuje pozitívnu povinnosť štátu zodpovedajúcu sociálnym právam jednotlivca za hlavný 
argument preto, aby sa vykladal ich rozsah reštriktívne.7 Tomu zodpovedá čl. 51 Ústavy Slovenskej 
republiky, podľa ktorého sa možno domáhať týchto práv len v medziach zákonov, ktoré tieto 
ustanovenia vykonávajú. 

Pojmovým znakom sociálnych práv je ich proklamatívny charakter, teda nemajú 
bezpodmienečnú povahu, je možné sa ich domáhať len v medziach zákonov (čl. 41 ods. 1 Listiny). 
Toto ustanovenie umožňuje zákonodarcovi stanoviť konkrétne podmienky realizácie sociálnych 
práv. Ústavní soud České republiky charakterizoval vzťah sociálnych práv, zakotvených v Listine, 
a zákonnej úpravy na ich vykonanie, takto: Zákonné vykonanie nesmie byť v rozpore s ústavnými 

                                                 
4 Ako uvádza Gregorová, Z. ide o sociálne práva v tom najužšom zmysle (sociálne práva 
garantujúce jednotlivcovi zabezpečenie pri nepriaznivých sociálnych udalostiach), pretože pojem 
sociálne práva môžeme chápať aj širšie zahŕňajúc aj práva hospodárske, a dokonca aj práva 
politické (právo na odborové združovanie). Pozri: GREGOROVÁ, Z. 2012. Sociální práva. (Na str. 
273). In BARANCOVÁ, H. a kol. 2012. Základné práva a slobody v pracovnom práve. 
5 WINTR, J. 2012. Hospodářská, sociální a kulturní práva. (Na str. 629). In WAGNEROVÁ, E. 2012. 
Listina základních práv a svobod: komentář. 
6 LACKO, M. 2012. Základné sociálne práva – kolízie primeranosti a solidarity. (Na str. 287). 
In BARANCOVÁ, H. a kol. 2012. Základné práva a slobody v pracovnom práve. Lacko, M. k tomu 
ďalej uvádza, že nižšia finančná dostupnosť týchto práv však nemôže znamenať úplné odmietnutie 
tohto práva prináležiaceho jednotlivcovi. 
7 Uvádza Wintr, J. Pozri: WINTR, J. 2012. Hospodářská, sociální a kulturní práva. (Na str. 626). 
In WAGNEROVÁ, E. 2012. Listina základních práv a svobod : komentář. 
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princípmi, príslušné zákony nesmú ústavne garantované sociálne práva poprieť alebo anulovať. 
Pri vykonávaní ústavnej úpravy, zakotvenej v Listine, sa zákonodarca musí riadiť čl. 4 ods. 4 Listiny, 
podľa ktorého sa pri používaní ustanovení o medziach základných práv a slobôd musí dbať na ich 
podstatu a zmysel. U sociálnych práv možno konštatovať, že ich súhrnným obmedzením je práve 
skutočnosť, že nie sú, na rozdiel napr. od základných práv a slobôd, priamo vymáhateľné 
na základe Listiny. Ich obmedzenosť spočíva práve v nutnosti vykonania zákonom, čo je zároveň 
podmienkou konkrétnej realizácie jednotlivých sociálnych práv.8 Všeobecne formulované základné 
sociálne právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu predstavuje 
v podstate určitú základnú zásadu, ktorá musí byť plne rešpektovaná v legislatíve, pri výklade 
i aplikácii právnej úpravy.9  

Právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu má byť podľa čl. 39 
ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky konkretizované v zákonnej úprave. Touto úpravou je v našich 
podmienkach najmä zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon o sociálnom poistení), ktorý upravuje podmienky nároku na nemocenské 
a materské (kratšia a dočasná nespôsobilosť na prácu) a nároku na invalidný dôchodok (dlhodobá, 
resp. trvalá nespôsobilosť na prácu). V prípade dočasnej krátkodobej nespôsobilosti na prácu 
u zamestnanca je smerodajná aj právna úprava poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca (ďalej len „náhrada príjmu“), ktorá je obsiahnutá v zákone 
č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 462/2003 Z. z.). 

Pretože nárok na náhradu príjmu, nárok na nemocenské, nárok na materské a nárok 
na invalidný dôchodok nemusí vzniknúť každému, a nakoľko tento nárok je priznávaný v rôznej 
sume, nemusí byť v konkrétnom prípade naplnené primerané zabezpečenie. Preto sa právo 
na primerané hmotne zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu z týchto dôvodov bude realizovať 
aj v inom podsystéme sociálneho zabezpečenia, konkrétne aj v systéme sociálnej pomoci. Poistný 
systém je však tradičným a najúčinnejším spôsobom zaistenia tohto práva.10  

Ústava Slovenskej republiky prisudzuje právo na primerané hmotné zabezpečenie 
pri nespôsobilosti na prácu občanom, to však vonkoncom neznamená, že na zákonnej úrovni by 
nemohlo byť realizované v prospech oveľa širšieho okruhu osôb, najmä ak rôzne európske 
a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, zakazujú diskrimináciu 
na základe štátnej príslušnosti. Odpoveď na túto polemiku dáva aj všeobecná platnosť doktríny, že 
pri kolízii viacerých systémov základných a ľudských práv sa uplatní ten, ktorý konkrétnemu 
jednotlivcovi zakotvuje najväčší rozsah práv.11  

Interpretačne je veľmi náročné určiť, čo sa rozumie pod pojmom primerané hmotné 
zabezpečenie. V prvom význame by sme mohli hovoriť o primeranosti k predchádzajúcej životnej 
úrovni poistenca, ktorá sa dá odvodiť z veľkosti poistného plnenia poistenca do základných 
poistných fondov. Ide o primeranosť zabezpečenia, ktorá je vyjadrená tzv. náhradovým pomerom 
(platenie poistného – výška dávky). Určenie výšky dávky prostredníctvom náhradového pomeru je 
obsahom viacerých medzinárodných dohovorov. Prvým prístupom by sme narazili na viacero 
námietok: poistný systém nie je v Ústave Slovenskej republiky ani v Listine vôbec spomínaný, miera 
redistribúcie závisí najmä od politického rozhodnutia, každý systém sociálneho zabezpečenia musí 
byť vybudovaný aj na solidarite k určitým skupinám osôb atď. V druhom význame preto hovoríme 
o primeranosti smerom k zabezpečeniu ľudskej dôstojnosti,12 ktorá vyžaduje aspoň minimálny 

                                                 
8 Pozri k tomu nález Ústavního soudu České republiky spis. zn. Pl. ÚS 2/08 zo dňa 23. apríla 2008. 
9 Vo všeobecnosti to platí pre všetky sociálne práva, ako uvádza Gregorová. Pozri: GREGOROVÁ, 
Z. 2012. Sociální práva. (Na str. 270). In BARANCOVÁ, H. a kol. 2012. Základné práva a slobody 
v pracovnom práve. 
10 WINTR, J. 2012. Hospodářská, sociální a kulturní práva. (Na str. 633). In WAGNEROVÁ, E. 2012. 
Listina základních práv a svobod: komentář. 
11 Tamže, s. 631. 
12 Právo na ľudskú dôstojnosť predstavuje prepojenie medzi sociálnymi právami a základnými 
ľudskými právami, je argumentom proti vyčleňovaniu sociálnych práv zo skupiny základných práv 
a slobôd, ako uvádza Lacko, M. Pozri LACKO, M. 2012. Základné sociálne práva – kolízie 
primeranosti a solidarity. (Na str. 288). In BARANCOVÁ, H. a kol. 2012. Základné práva a slobody 
v pracovnom práve. 
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rozsah zabezpečenia (výživa, oblečenie, bývanie, zariadenie bývania, kúrenie, atď.). Dve rôzne 
koncepcie chápania pojmu primeranosť odzrkadľujú dva základné princípy prítomné v systéme 
sociálneho poistenia: princíp ekvivalencie a princíp solidarity. Za tretí pohľad na pojem primeranosť 
hmotného zabezpečenia, okrem naznačených vzťahov z hľadiska primeranosti k predchádzajúcej 
životnej úrovni osoby a z hľadiska ľudskej dôstojnosti, by sme mohli považovať primeranosť 
vo vzťahu k priemernej úrovni hmotného zabezpečenia občanov (vyššia miera solidarity ako 
v prípade primeranosti vo vzťahu k ľudskej dôstojnosti), alebo vo vzťahu k ekonomickým 
možnostiam štátu (princíp ekonomickej únosnosti).13 V slovenskej právnej úprave dávky materské 
sa vychádza z koncepcie náhradového pomeru. 

Za dôležité považujeme poukázať aj nato, že Ústava Slovenskej republiky a Listina rozlišujú 
medzi právom na primerané hmotne zabezpečenie (čl. 39 ods. 1, resp. čl. 30 ods. 1 Listiny) 
a právom na pomoc nevyhnutnú na zabezpečenie základných životných podmienok (čl. 39 ods. 2, 
resp. čl. 30 ods. 2 Listiny). Máme zato, že primerané hmotné zabezpečenie by malo zaručovať vyšší 
štandard, ako je len zabezpečenie základných životných podmienok. Práve preto sa priamo v texte 
ústavnej úpravy nezaručuje takéto zabezpečenie za každých okolností všetkým obyvateľom, ale len 
osobám v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa (na rozdiel od práva zakotveného 
v ods. 2 – práva na pomoc nevyhnutnú k zabezpečeniu základných životných podmienok, ktoré 
patrí každému). Nespôsobilosť na prácu je teda taká významná sociálna udalosť, že Ústava 
Slovenskej republiky ju spája s právom na primerané hmotné zabezpečenie. 

Nakoľko právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu patrí 
do sústavy základných a ľudských práv, z právomoci súdov nemôžu byť vylúčené rozhodnutia, ktoré 
sa ho dotýkajú (pozri čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).  

 Napokon treba uviesť, že právom na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti 
na prácu nemožno disponovať, čo má svoje vyjadrenie aj v zákone o sociálnom poistení, ktorý 
v § 119 ustanovuje, že nárok na dávku nemožno postúpiť. 

 

2.  PRÁVO NA HMOTNÉ ZABEZPEČENIE PRI PRACOVNEJ NESPÔSOBILOSTI 
Z DÔVODU TEHOTENSTVA A MATERSTVA V MEDZINÁRODNÝCH DOKUMENTOCH 

Pre posúdenie primeranosti hmotného zabezpečenia pri nespôsobilosti na prácu v rámci 
slovenskej právnej úpravy je rozhodujúca aj právna úprava v medzinárodných dokumentoch. 
V zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodné zmluvy o ľudských právach 
a základných slobodách, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, 
majú prednosť pred zákonmi. Obdobne v zmysle čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky majú 
medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika 
ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto 
ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak 
zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.  

Primeranosť hmotného zabezpečenia pri nespôsobilosti na prácu môžeme skúmať najmä 
v dokumentoch Medzinárodnej organizácie práce a Rady Európy. Podľa nášho názoru je 
rozhodujúci v tomto smere minimálny štandard zakotvený v dohovoroch Medzinárodnej organizácie 
práce. 

 
2.1  Právo na hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu v dokumentoch 

Organizácie Spojených národov 

Právo na hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu je zakotvené v mnohých 
medzinárodných dokumentoch. Toto právo vo všeobecnosti vyplýva z práva na sociálne 
zabezpečenie, ktoré je ustanovené v článku 22 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. 
Tento článok okrem iného vyžaduje, aby štát, hlásiaci sa k tejto deklarácii, zabezpečil každému 
sociálne práva nevyhnutné pre ľudskú dôstojnosť a pre slobodný rozvoj osobnosti, a to v súlade 
so svojimi prostriedkami. Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky má Všeobecná 

                                                 
13 Pozri k tomu rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spis. zn. 9So/20/2010 
zo dňa 26. januára 2011. 
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deklarácia ľudských práv povahu politického dokumentu, nakoľko nebola vyhlásená spôsobom 
upraveným v čl. 11 Ústavy SR a § 1 a § 4 ods. 3 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky. Preto predmetom konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 
nemôže byť podnet osoby namietajúcej porušenie práva priznaného touto deklaráciou.14 

Sociálne poistenie ako o súčasť sociálneho zabezpečenia spomína 
článok 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 196615, 
ktorý však len deklaruje existenciu práva každého na sociálne zabezpečenie. Tento dohovor v čl. 11 
ods. 1 priznáva každému jednotlivcovi právo na primeranú životnú úroveň. 

 
2.2  Právo na hmotné zabezpečenie pri pracovnej nespôsobilosti z dôvodu tehotenstva 

a materstva v dokumentoch Medzinárodnej organizácie práce 

Pre posúdenie primeranosti hmotného zabezpečenia pri pracovnej nespôsobilosti z dôvodu 
tehotenstva a materstva v rámci slovenskej právnej úpravy je jedným z rozhodujúcich minimálny 
štandard zakotvený v dokumentoch Medzinárodnej organizácie práce. 

Slovenská republika je viazaná v oblasti sociálnej ochrany v tehotenstve a materstve dvoma 
dohovormi Medzinárodnej organizácie práce. Základným medzinárodným nástrojom je Dohovor 

Medzinárodnej organizácie práce č. 102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia
16

 (v tejto 

stati ďalej Dohovor č. 102). Dávky v materstve sú upravené v ôsmej časti tohto dohovoru. Okrem 
tohto základného dohovoru je Slovenská republika viazaná ešte aj Dohovorom č. 183 z roku 2000 
o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z 
roku 195217 (ďalej len Dohovor č. 183). Pokiaľ ide o aplikáciu a dodržiavanie vyššie uvedených 
dohovorov zo strany Slovenskej republiky, výbor expertov pre aplikáciu dohovorov a odporúčaní 
nemal výhrady k ich aplikácii a dodržiavaniu.18 

Ôsma časť Dohovoru č. 102 s názvom „Dávky v materstve“ upravuje poskytovanie dávky 
spojenej s určitou chránenou sociálnou udalosťou, ktorou je tehotenstvo, pôrod a ich dôsledky 
a z nich vyplývajúce zastavenie zárobku. V podmienkach Slovenskej republiky je takouto dávkou 
materské.  

Dávku v materstve má štát viazaný touto časťou Dohovoru č. 102 zaručiť v zmysle čl. 48 
určitému okruhu chránených osôb, ktorým sú predovšetkým všetky ženy z ustanovených kategórií 
zamestnancov, pritom tieto kategórie tvoria aspoň 50 percent všetkých zamestnancov alebo všetky 
ženy patriace k určeným skupinám hospodársky činného obyvateľstva, ktoré tvoria najmenej 
20 % všetkých obyvateľov. V zmysle čl. 6 ods. 5 Dohovoru č. 183 má každý viazaný štát 
zabezpečiť, aby podmienky na oprávnenie poberať peňažné dávky v materstve boli také, aby ich 
spĺňala veľká väčšina žien, na ktoré sa dohovor vzťahuje (podľa čl. 2 ods. 1 sa vzťahuje na všetky 
zamestnané ženy vrátane žien zamestnaných v netypických formách závislej práce). Slovenská 

                                                 
14 Pozri nález Ústavného súdu Slovenskej republiky spis. zn. II. ÚS 28/96 zo dňa 12. mája 1997. 
15 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach bol prijatý na pôde 
Organizácie Spojených národov, Československou socialistickou republikou ratifikovaný dňa 
23. decembra 1975. 
16 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia 
bol prijatý dňa 28. júna 1952. Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou 
zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce s tým, že Československá 
socialistická republika prijíma záväzky k Dohovoru s výnimkou jeho častí IV. a VI. Podľa článku 79 
ods. 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 
11. januára 1991. 
17 Dohovor č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane 
materstva (revidovaného) z roku 1952. Dohovor nadobudol platnosť (aj pre Slovenskú republiku) 
dňa 7. februára 2002, Slovenská republika sa stala prvým štátom, ktorý ratifikoval dohovor. 
Slovenský preklad pôvodného textu tohto dohovoru je v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky č. 190/2002 Z. z. Slovenská republika nie je viazaná Dohovorom 
Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaným) č. 103 z roku 1952. 
18 Informácia o priebehu a výsledkoch 106. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej 

organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 5. júna 2017 do 16. júna 2017. 
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právna úprava materského spĺňa tieto požiadavky, pretože väčšina žien je povinne nemocensky 
poistená. Povinné nemocenské poistenie sa totiž vzťahuje na takmer všetkých zamestnancov 
v pracovnom alebo obdobnom pomere, veľkú  časť samostatne zárobkovo činných osôb 
a od 1. januára 2013 sa vzťahuje aj na prevažnú časť zamestnancov vykonávajúcich práce 
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (v týchto skupinách je 
zahrnutá väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva).19 Vo väčšine prípadov pri vzniku chránenej 
udalosti u nemocensky poistených osôb vzniká aj nárok na materské.20 

Z čl. 52 Dohovoru č. 102 vyplýva, že dávka vo forme pravidelnej platby sa má poskytovať 
počas celej poistnej udalosti, počas ktorej  vnútroštátne právne predpisy ustanovujú alebo povoľujú 
neprítomnosť v práci, avšak najmenej 12 týždňov. Slovenská právna úprava podporného obdobia 
materského spĺňa túto požiadavku, pretože dávka materské sa má vyplácať štandardne 34 týždňov, 
v prípade osamelej poistenkyne sa má materské vyplácať do 37. týždňa od vzniku nároku 
na materské a v prípade poistenkyne, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň 
o dve z nich sa stará, sa má materské vyplácať do 43. týždňa od vzniku nároku na materské.21 Tejto 
dĺžke podporného obdobia výplaty materského korešponduje aj dĺžka materskej dovolenky 
podľa § 166 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) ako dôležitej osobnej prekážky 
v práci, počas ktorej zamestnávateľ musí ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci. 

Článok 51 Dohovoru č. 102 umožňuje podmieniť poskytovanie materského získaním určitej 
poistnej doby, ktorú možno považovať za nevyhnutnú na to, aby sa zabránilo zneužitiu. Slovenská 
právna úprava podmieňuje vznik nároku na materské získaním obdobia nemocenského poistenia 
v rozsahu najmenej 270 dní z posledných dvoch rokoch pred pôrodom.22  

Peňažná dávka v materstve má byť v zmysle čl. 50 Dohovoru č. 102 vyplácaná periodicky 
(pravidelne sa opakujúca platba). Určenie sumy dávky v prípade štátov, ktoré chránia skupiny 
zamestnancov alebo skupiny zárobkovo činného obyvateľstva (platí aj pre Slovenskú republiku) je 
upravené v čl. 65 a čl. 66 dohovoru. Podľa čl. 65 ods. 1 Dohovoru č. 102, pri pravidelne sa 
opakujúcich platbách (aj materské), na ktoré sa vzťahuje tento článok, dávka musí pri danej 
sociálnej udalosti (materstvo) u typizovaného poberateľa dávky, uvedeného v tabuľke pripojenej 
k tejto časti, dosahovať v zásade najmenej percento v nej uvedené z úhrnu jeho predchádzajúceho 
zárobku. V pripojenej tabuľke je uvedená ako typizovaný poberateľ dávky v materstve žena a dávka 
má dosahovať najmenej 45 % z úhrnu jej predchádzajúceho zárobku. Ak sa zistené mzdy 

typizovaného jedinca líšia podľa jednotlivých oblastí, potom sa v zásade použije priemerná mzda.
23

 

Pre ostatných poberateľov materského má byť suma ich dávky v primeranom pomere k materskému 
typizovaného poberateľa.24 

Peňažná dávka v materstve má byť v zmysle čl. 6 ods. 2 Dohovoru č. 183 v takej výške, aby 
žene zabezpečila možnosť pokryť náklady na živobytie pre seba a svoje dieťa v riadnych 
podmienkach zdravia a pri zachovaní primeranej životnej úrovne. V prípade, že sa suma dávky 

                                                 
19 Pozri § 14 ods. 1 zákona o sociálnom poistení ustanovujúci okruh povinne nemocensky 
poistených osôb. 
20 Nevyhnutnou podmienkou nároku na materské je aktuálne trvanie povinného nemocenského 
poistenia alebo ochrannej lehoty, avšak nie je to jediná podmienka nároku na túto dávku. Okrem 
iného je ďalšou podmienkou aj splnenie čakacej doby – získanie 270 dní obdobia nemocenského 
poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. 
21 Pozri § 48 zákona o sociálnom poistení. 
22 Pozri § 48 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. V podstate ide o poistnú dobu, ktorá zodpovedá 
celej obvyklej biologickej dĺžke tehotenstva. V 99 % prípadov sa žena dozvie o svojom tehotenstve 
až určitý čas po počatí dieťaťa. Preto v prípade, že žena nebola nemocensky poistená žiadnu dobu 
počas obdobia 460 dní pred počatím, je z logiky plynutia času zrejmé, že táto žena - budúca matka 
nezíska nevyhnutnú poistnú dobu 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch 
pred pôrodom, a to ani v prípade, že by vstúpila do systému nemocenského poistenia hneď 
po získaní informácie o vlastnom tehotenstve. Uvedené vyplýva z toho, že v období 730 dní 
(dva roky) pred pôrodom môžu získať potrebných 270 dní nemocenského poistenia len ženy, ktoré 
boli nemocensky poistené pred počatím (v zásade aspoň nejakú dobu z obdobia 460 dní pred 
počatím, pretože 460 dní pred počatím + 270 dní po počatí = 730 dní (dva roky) pred pôrodom. 
23 Pozri čl. 65 ods. 9 Dohovoru č. 102. 
24 Pozri čl. 65 ods. 5 Dohovoru č. 102. 
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určuje na základe predchádzajúcich zárobkov ženy (platí aj pre Slovenskú republiku), v zmysle čl. 6 
ods. 3 tohto dohovoru, suma dávky nemá byť menšia ako dve tretiny predchádzajúceho zárobku 
ženy alebo zárobku, ktorý sa berie do úvahy na účely výpočtu dávok.25 Tento dohovor teda určuje 
prísnejšie náhradový pomer medzi sumou vypočítaného materského a predchádzajúcim zárobkom 
(66 %) v porovnaní s Dohovorom č. 102 (náhradový pomer 45 %). 

Určenie sumy materského podľa slovenskej právnej úpravy bude súladné s dohovormi 
Medzinárodnej organizácie práce vtedy, ak v prípade vzniku nároku na túto dávku bude 
zamestnankyni s priemernou mzdou určená suma materského aspoň vo výške 66 % jej čistej 
priemernej mzdy. Výška materského je v zásade 75 % denného vymeriavacieho základu, 

resp. 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu
26

. Denný vymeriavací základ 

na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec 
zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho 

obdobia (v podstate ide o akúsi „priemernú dennú mzdu“).
27

 Takto určená suma materského 

predstavuje  u zamestnanca s priemernou mzdou v zásade 100 % náhradu jeho predchádzajúceho 
čistého príjmu. Máme zato, že vzhľadom na všeobecné použitie právnej úpravy dohovoru 
na legislatívy všetkých zmluvne viazaných štátov a vzhľadom na rozdielnu úpravu zdaňovania, 
platenia poistného, či inej úpravy vyplácanej odmeny pracovníkov, je nutné chápať náhradový 
pomer v zmysle dohovorov ako percentuálny podiel prvej výmery dávkového plnenia 
k predchádzajúcemu „čistému“ príjmu (zárobku), t. j. zárobku reálne vyplácanému (po zdanení, 
prípadne po inej úprave). Opačným výkladom by nemohol byť náhradový pomer jednotne určený 
pre legislatívy všetkých zmluvných štátov, pretože každý zmluvný štát má inú právnu úpravu 
zdaňovania a platenia poistného do verejných fondov. V podmienkach Slovenskej republiky je 
vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (tzv. hrubá mzda) vyšší ako 
reálne vyplatená odmena za prácu.28 Takto chápe náhradový pomer ustanovený dohovormi 
Medzinárodnej organizácie práce napr. aj Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.29 

Z uvedeného vyplýva, že slovenská právna úprava je v prípade generálneho určenia30 výšky 
náhradového pomeru sumy materského vzhľadom k predchádzajúcim zárobkom v súlade 
s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce. 

V prípade peňažnej dávky v materstve dohovory neurčujú povinnosť pravidelnej valorizácie, 
pretože ide o dávku s kratším obdobím výplaty (napr. v porovnaní s dôchodkami).31 

Napokon v zmysle čl. 6 ods. 6 Dohovoru č. 183, ak žena nespĺňa podmienky na poskytnutie 
peňažných dávok určených vnútroštátnymi zákonmi, potom má právo na poberanie dostačujúcich 
dávok financovaných z fondov sociálnej pomoci. Slovenská právna úprava umožňuje poberať 

                                                 
25 Pre členské štáty s nedostatočne rozvinutou ekonomikou a systémom sociálneho zabezpečenia 
sa dávky v materstve majú poskytovať najmenej vo výške ako pri dávkach splatných pri chorobe 
alebo dočasnej pracovnej neschopnosti (pozri čl. 7 ods. 1 Dohovoru č. 183). 
26 Pozri § 53 zákona o sociálnom poistení. 
27 Pozri § 55 zákona o sociálnom poistení. 
28 Konkrétne v podmienkach Slovenskej republiky vymeriavací základ tvorí úhrn poistného na strane 
zamestnanca, dane a reálne vyplatenej odmeny za prácu. 
29 Úmluva MOP č. 130, kterou ČR ratifikovala pro nemocenské, požaduje náhradový poměr (podíl 
dávek k příjmům) ve výši 60 % k předchozímu příjmu typického příjemce dávek. Limit stanovený 
v Úmluvě MOP č. 102 a Zákoníku (Evropský zákoník sociálního zabezpečení) je nižší, představuje 
podíl nemocenského k předchozím příjmům typického příjemce na úrovni 45 %. Protože Česká 
republika nemocenské dávky nedaní, akceptuje MOP výpočet podílu nemocenských dávek k čisté 
mzdě. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky odbor sociálního pojištění. 2017. 
Analýza vývoje nemocenského pojištění 2017. 
30 Autor zámerne uvádza, že slovenská právna úprava je v prípade generálneho určenia30 výšky 
náhradového pomeru sumy materského vzhľadom k predchádzajúcim zárobkom v súlade 
s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, pretože v niektorých prípadoch je určená konkrétna 
suma materského z takého rozhodujúceho obdobia, ktoré deformuje sumu dávky, 
resp. z minimálneho vymeriavacieho základu. 
31 Pozri čl. 65 ods. 10 Dohovoru č. 102. 
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ženám starajúcim sa o dieťa do troch rokov rodičovský príspevok32, samozrejme v prípade splnenia 
ďalších podmienok nie je vylúčené ani poskytovanie dávok zo systému sociálnej pomoci. 

 
  

2.3  Právo na hmotné zabezpečenie pri pracovnej nespôsobilosti z dôvodu tehotenstva 
a materstva v dokumentoch Rady Európy 

2.3.1  Európska sociálna charta 

Významným medzinárodným dokumentom v oblasti sociálnych práv prijatým na pôde Rady 
Európy je Európska sociálna charta33. Slovenská republika v zmysle čl. 20 ods. 2 tohto dokumentu 
vyhlásila, že sa považuje za viazanú okrem iného aj čl. 12, upravujúcom právo na sociálne 
zabezpečenie. Európska sociálna charta (revidovaná) z roku 199634 obsahuje viacero nových 
sociálnych práv pre pracovníkov, avšak oblasť upravujúca nemocenské a dôchodkové 
zabezpečenie zostala na úrovni Európskej sociálnej charty z roku 1961, obsahujúc identickú úpravu 
sociálneho zabezpečenia v čl. 12.  

Článok 12 požaduje od štátov vytvorenie a udržiavanie systému sociálneho zabezpečenia 
na uspokojivej úrovni, najmenej na takej úrovni, akú vyžaduje ratifikácia Dohovoru Medzinárodnej 
organizácie práce č. 102 o minimálnych normách sociálneho zabezpečenia a usilovanie sa 
o postupné pozdvihnutie úrovne systému sociálneho zabezpečenia. Napokon požaduje od štátov, 
aby prostredníctvom uzatvárania príslušných bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd, alebo 
prípadne inými prostriedkami, dosiahli zabezpečenie: 

a) rovnaké zaobchádzanie každej zmluvnej strany s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi ako 
so štátnymi príslušníkmi ostatných zmluvných strán, ak ide o práva na sociálne zabezpečenie 
vrátane zachovania dávok vyplývajúcich zo zákonodarstva sociálneho zabezpečenia, bez ohľadu 
na akýkoľvek pohyb chránených osôb medzi územiami zmluvných strán,  

b) priznanie, zachovanie a opätovné nadobudnutie práv zo sociálneho zabezpečenia takými 
prostriedkami, ako je sčítavanie dôb poistenia alebo zamestnania, získaných podľa zákonodarstva 
každej zo zmluvných strán. 

Slovenská republika tieto záväzky aj smerom k právnej úprave nemocenských dávok spĺňa, 
vrátane poslednej požiadavky, chrániacej záujmy štátnych príslušníkov iných zmluvných štátov 
charty a záujmy migrujúcich pracovníkov. Zákon o sociálnom poistení totiž nepodmieňuje priznanie 
týchto dávok pobytom na území Slovenskej republiky. Zákon o sociálnom poistení umožňuje výplatu 
nemocenských dávok (teda aj materského) do cudziny. 

Slovenská republika je viazaná taktiež koordinačnými nariadeniami Európskej únie 
upravujúcimi oblasť sociálneho zabezpečenia, ktoré zaručujú uplatnenie inštitútu sčítavania dôb 
poistenia alebo zamestnania medzi členskými štátmi Európskej únie vrátane Nórska, Islandu, 
Lichtenštajnska a Švajčiarska (tieto štáty tvoria väčšinu zmluvných strán Európskej sociálnej charty). 
Inštitút sčítavania dôb poistenia alebo zamestnania sa uplatní aj na nárok a na určenie sumy 
nemocenských dávok (aj materského). 

V prípade nečlenských štátov, na ktoré sa nevzťahujú koordinačné nariadenia, Slovenská 
republika má vo veľkej väčšine prípadov so zmluvnými štátmi, ktoré prijali Európsku sociálnu chartu, 
uzavreté bilaterálne medzinárodné zmluvy upravujúce oblasť sociálneho zabezpečenia, ktoré 
zaručujú uplatnenie inštitútu sčítavania dôb poistenia alebo zamestnania. 

 

                                                 
32 Pozri zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Ide o dávku zo systému štátnej sociálnej podpory. 
33 Európska sociálna charta bola otvorená na podpis od 18. októbra 1961 členským štátom Rady 
Európy. V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola podpísaná 27. mája 1992 
v Štrasburgu. Slovenská republika ako jeden z nástupníckych štátov po zániku Českej a Slovenskej 
Federatívnej Republiky sukcedovala do podpisu. Slovenská republika 29. mája 1998 ratifikovala 
Európsku sociálnu chartu a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 21. júla 1998. Pozri 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 329/1998 Z. z. 
34 Za Slovenskú republiku bola Európska sociálna charta (revidovaná) podpísaná dňa 18. novembra 
1999, ratifikovaná dňa 20. marca 2009. 
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2.3.2  Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia 

Významných medzinárodným dohovorom prijatým na pôde Rady Európy je aj Európsky 
zákonník sociálneho zabezpečenia, ktorý dávky v materstve upravuje v samostatnej VIII. časti tohto 
dohovoru. Slovenská republika tento dohovor podpísala dňa 24. februára 2010, avšak doposiaľ ho 
neratifikovala, aj keď sa už vážne možnosťou jeho ratifikácie zaoberala.35 Tento dokument má 
ambíciu (ako sa uvádza aj v preambule) zakotviť minimálne normy sociálneho zabezpečenia 
na vyššej úrovni ako sú minimálne normy obsiahnuté v Dohovore Medzinárodnej organizácie práce 
č. 102 o minimálnych normách sociálneho zabezpečenia. Porovnaním právnej úpravy VIII. časti 
(Dávky v materstve) s ustanoveniami Dohovoru č. 102, máme zato, že v oblasti týkajúcej sa dávky 
v materstve, Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia obsahuje takmer totožnú úpravu 
(dokonca aj čísla článkov upravujúcich jednotlivé skutočnosti sú rovnaké). 

 
2.3.3  Európska konvencia o sociálnom zabezpečení 

Na pôde Rady Európy bola prijatá aj Európska konvencia o sociálnom zabezpečení (Paríž, 
1972). Táto konvencia obsahuje celkom podrobnú úpravu nemocenských dávok (oddiel III. prvá 
kapitola v čl. 19 až čl. 26 - Choroba a materstvo). V oblasti dávok poskytovaných počas choroby 
a materstva upravuje tento dohovor predovšetkým zásady, ktoré sa uplatnia pri migrácii pracovníkov 
v rámci zmluvných štátov (sčítavanie poistných dôb a dôb zamestnania). Ak totiž právne predpisy 
zmluvnej strany podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo vymáhanie nároku na dávky 
dosiahnutím dôb poistenia, príslušná inštitúcia tejto zmluvnej strany (v Slovenskej republike ide 
o Sociálnu poisťovňu) na účely pripočítania dôb spolu zohľadní v potrebnom rozsahu aj obdobia 
poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov ktorejkoľvek inej zmluvnej strany, ako keby to boli 
obdobia poistenia dosiahnutého podľa právnych predpisov prvej strany.36 

Zásada zachovania získaných nárokov, uplatnená pri zmene pobytu poberateľa, v prípade 
pobytu na území iného zmluvného štátu, akým je územie, na ktorom sídli inštitúcia zodpovedná 
za platenie dávky, je vyjadrená v čl. 11 tejto konvencie. Slovenská republika doposiaľ nepodpísala 
tento dohovor, v súčasnosti ho podpísalo 13 krajín, avšak len 8 štátov ho ratifikovalo. 

 
2.4  Právo na hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu z dôvodu tehotenstva 

a materstva v práve Európskej únie 

Primárne právo Európskej únie37 osobitne neupravuje nemocenské dávky, zakotvuje však 
vo všeobecnej rovine právo na sociálne zabezpečenie, do ktorého patrí bezpochyby 
aj zabezpečenie v tehotenstve a materstve. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie v aktuálnom 
znení (ďalej Zmluva o fungovaní Európskej únie) sa Európska únia môže ujať iniciatívy 
na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov (čl. 5). Sociálnu politiku upravuje 
Zmluva o fungovaní Európskej únie v tretej časti, v Hlave X, v čl. 151 až čl. 161. 

V tejto oblasti sa Európska únia hlási k základným sociálnym právam zakotveným 
v Európskej sociálnej charte a v Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva 
z roku 1989 a kladie si, okrem iného, za cieľ dosiahnuť primeranú sociálnu ochranu (pozri čl. 151). 
Na dosiahnutie primeranej sociálnej ochrany Únia dopĺňa činnosť členských štátov aj v oblasti 
sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany pracovníkov, a to prostredníctvom normotvorby Rady 
po porade s Európskym parlamentom. Rada sa v tejto oblasti uznáša jednomyseľne v súlade 
s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a uvedenými výbormi 
(pozri čl. 153 ods. 1 a ods. 2). Normotvorbou Rady a Európskeho parlamentu nemá byť dotknuté 

                                                 
35 Pozri: Správa o možnosti ratifikácie Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia spracovaná 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
36 Pozri čl. 19 Európskej konvencie o sociálnom zabezpečení. 
37 Primárne právo Európskej únie tvoria Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluva 
o Európskej únii, prijatá v Maastrichte v roku 1992, novelizovaná Amsterdamskou zmluvou v roku 
1997, Zmluvou z Nice z roku 2000 a Lisabonskou zmluvou z roku 2007 a Zmluva o fungovaní 
Európskej únie. 
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právo členských štátov definovať si základné zásady svojich systémov sociálneho zabezpečenia38 
a nemá sa významnou mierou ovplyvňovať finančná rovnováha týchto systémov. Okrem toho 
sa nesmie žiadnemu členskému štátu brániť v tom, aby si ponechal alebo zaviedol prísnejšie 
ochranné opatrenia zlučiteľné so zmluvami (pozri čl. 153 ods. 5). 

Významným dokumentom je aj Charta základných práv Európskej únie, vyhlásená 
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou dňa 12. decembra 2007 v Štrasburgu. Charta má 
rovnakú právnu silu ako zmluvy (čl. 6 ods. 1 Zmluva o Európskej únii). Charta upravuje sociálne 
zabezpečenie v čl. 34, podľa ktorého Únia uznáva a rešpektuje právo každého, kto má bydlisko 
alebo sa oprávnene pohybuje v rámci Európskej únie na dávky sociálneho zabezpečenia 
podľa pravidiel ustanovených právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou (pozri 
čl. 34 ods. 1 a ods. 2). Charta zakotvuje tiež v rámci uplatňovania Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii zákaz diskriminácie z dôvodu národnosti (pozri 
čl. 21 ods. 2). 

Sekundárne právo Európskej únie upravuje prostredníctvom koordinačných nariadení 
problematiku koordinácie nemocenských dávok, ktorej hlavným účelom je právne zabezpečiť 
vyplácanie dávok v primeranej výške aj osobám, ktoré by  inak v dôsledku migrácie v rámci 
zmluvných štátov nárok na dávku v primeranej sume nezískali. Koordinačné nariadenie obsahuje 
všeobecné významné zásady platné pre koordináciu. Tieto zásady sú platné rovnako 
pre koordináciu pri priznávaní a vyplácaní nemocenských dávok (i dávok v materstve): (zásada 
rovnakého zaobchádzania, zásada zachovania nadobudnutých práv, zásada asimilácie faktov, 
zásada spočítavania poistných dôb). 

 
3.  ZÁVERY 

Právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu je zakotvené v Ústave 
Slovenskej republiky, ako aj v Listine základných práv a slobôd, podrobnosti majú byť ustanovené 
v zákone. Toto právo patrí do kategórie sociálnych práv. Primeranosť zabezpečenia môže byť 
vyjadrená tzv. náhradovým pomerom (platenie poistného – výška dávky), ale kritériom primeranosti 
môže byť aj sociálne zabezpečenie garantujúce zabezpečenie ľudskej dôstojnosti.  

Hlavnou realizáciou práva na primerané hmotné zabezpečenie počas určitého obdobia 
tehotenstva pred pôrodom a počas určitého obdobia materstva po pôrode je dávka materské, ktorá 
je upravená v zákone o sociálnom poistení. Slovenská právna úprava výšky materského vychádza 
predovšetkým z primeranosti zabezpečenia vyjadrenej náhradovým pomerom. 

Právo na hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu je zakotvené priamo 
alebo nepriamo (zahrnuté do práva na sociálne zabezpečenie) vo viacerých medzinárodných 
dokumentoch. 

V oblasti hmotného zabezpečenia počas tehotenstva a materstva považujeme 
za najvýznamnejšiu právnu úpravu dávky v materstve zakotvenú dvoma dohovormi Medzinárodnej 
organizácie práce: Dohovorom č. 102 a Dohovorom č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru 
Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952. Tieto dohovory 
vymedzujú tehotenstvo a materstvo ako sociálnu udalosť, vymedzujú okruh chránených osôb, 
nevyhnutnú čakaciu dobu, dĺžku podporného obdobia materského, náhradový pomer typizovaného 
poberateľa materského i poskytovanie dávok z iného systému sociálneho zabezpečenia v prípade, 
že dotknutej osobe nevznikne nárok na materské.  Právna úprava materského v Slovenskej 
republike v zásade zodpovedá požiadavkám týchto dohovorov. 

Významným medzinárodným dokumentom v oblasti sociálnych práv prijatým na pôde Rady 
Európy je Európska sociálna charta a jej revidované znenie. Charta zakotvuje sociálne 
zabezpečenie minimálne na úrovni štandardu Dohovoru č. 102, zákaz diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti k zmluvnej strane a princíp sčítavania dôb poistenia alebo zamestnania 
získaných podľa zákonodarstva každej zo zmluvných strán. Oblasť vzťahov týkajúcich sa výplaty 

                                                 
38 Aj ustálená judikatúra Súdneho dvora potvrdzuje, že úniové právo neobmedzuje právomoc 
členských štátov organizovať svoje systémy sociálneho zabezpečenia, vrátane podmienok 
týkajúcich sa práva byť poistený, ako aj nárokov na vecné a peňažné dávky vyplývajúce z tohto 
poistného vzťahu. Pozri viac DOLOBÁČ, M. 2012. Sociálne zabezpečenie v úniovom práve. 
(Na str. 261). In DOLOBÁČ, M. a kol. 2012. Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 

34 

materského  zo systému Slovenskej republiky, v prospech osôb s cudzími dobami poistenia, 
v zásade zodpovedá požiadavkám týchto dokumentov, nakoľko Slovenská republika má s veľkou 
väčšinou zmluvných štátov, ktoré prijali Európsku sociálnu chartu, uzavreté bilaterálne 
medzinárodné zmluvy upravujúce oblasť sociálneho zabezpečenia. Tieto bilaterálne zmluvy 
zaručujú uplatnenie inštitútu sčítavania dôb poistenia alebo zamestnania. 

Primárne právo Európskej únie  osobitne neupravuje nemocenské dávky (patrí sem i dávka 
materské), zakotvuje však vo všeobecnej rovine právo na sociálne zabezpečenie, do ktorého patrí 
bezpochyby aj zabezpečenie v tehotenstve a v materstve. Sekundárne právo Európskej únie 
upravuje prostredníctvom koordinačných nariadení problematiku koordinácie nemocenských dávok, 
ktorej hlavným účelom je právne zabezpečiť vyplácanie dávok v primeranej výške aj osobám, ktoré 
by  inak v dôsledku migrácie v rámci zmluvných štátov nárok na dávku v primeranej sume nezískali, 
a to podľa základných zásad: zásady rovnakého zaobchádzania, zásady zachovania 
nadobudnutých práv, zásady asimilácie faktov a zásady spočítavania poistných dôb. 
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Abstract:  The articles deals with parts of Social Security Law in the Slovak Republic (the system of 
social insurance and state social assistance) especially from the perspective of principle of equality, 
democracy and proclamation of the rule of law.    
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje jednotlivým častiam práva sociálneho zabezpečenia (sociálnemu 
poisteniu, štátnej sociálnej podpore a sociálnej pomoci) najmä z pohľadu princípu rovnosti, ako aj 
demokracie a proklamácie právnej istoty.  
  
Keywords: social insurance, labour conract, part-time labour contracts, daily care of a newborn 
child, material need  
 
Kľúčové slová: sociálne poistenie, pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, starostlivosť o novonarodené dieťa, hmotná núdza 
 
1 ÚVOD 
 Po roku 1989 došlo k významným zmenám v ekonomickej, politickej, ako aj v sociálnej 
oblasti.  V politickej oblasti z hľadiska obnovy demokracie v období rokov 1989 až 1992 malo 
mimoriadny význam prijatie Listiny základných práv a slobôd,1 prostredníctvom ktorej sa základné 
práva a slobody občana (človeka) vrátane sociálnych práv garantujú ústavným zákonom. Ďalšie 
zmeny zásadného charakteru sa uskutočnili v auguste 1992, kedy došlo k dohode o rozdelení 
federácie, avšak bez konzultácie s občanmi.2 Dňa 1. septembra 1992 Slovenská národná rada 
prijala Ústavu Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť prevažne 1. októbra 1992, t.j. pred 
zánikom federácie. Samostatné Slovensko de facto vzniklo ešte v rámci federácie, ktorá de iure 
zanikla na základe ústavného zákona č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky uplynutím 31. decembra 1992. Slovenská a Česká republika sa od 1. januára 1993 stali 
samostatnými suverénnymi štátmi s medzinárodnoprávnou subjektivitou. V tejto súvislosti je 
potrebné pripomenúť, že po rozdelení federácie Česká republika Listinu základných práv a slobôd 
(ďalej len „Listina“) integrovala do svojho ústavného poriadku ako jeho bezprostrednú súčasť na 
rozdiel od Slovenskej republiky, ktorá Listinu formálne nezrušila, ale jej ustanovenia s určitými 
úpravami začlenila do II. hlavy Ústavy SR3 (t.j. čl. 11 až 54). 

  Slovenská republika v zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy SR proklamuje, že je zvrchovaným, 
demokratickým a právnym štátom, ktorý nadviazal na európsky sociálne orientovaný model 
trhovej ekonomiky, čo je priamo obsiahnuté v článku 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 
ktorého „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky 
orientovanej trhovej ekonomiky.“  
 Za ťažiskový, najvyšší princíp právneho štátu, resp. za najvyššiu hodnotu sa považuje 
sloboda (každého) jednotlivca,4 ktorý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a (nikoho) 

                                                 
1 Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.  
2 CIBULKA, L. a kolektív: Ústavné právo (ústavný systém Slovenskej republiky). Bratislava: PraF 
UK, 2014, ISBN 978-80-7160-366-5. s. 47. 
3 Op. citácia v pozn. č. 2, s. 46 - 47. 
4 Čl.12 ods. 1 zákona  č. 460/1992 Zb. Ústavy SR v znení neskorších právnych predpisov: „Ľudia sú 
slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, 
nepremlčateľné a nezrušiteľné.  
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nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá,5 ako aj rešpektovanie ústavnosti 
a zákonnosti. To znamená, že právny štát sa má zároveň podriaďovať svojej ústave, zákonom 
a aj všeobecne uznávaným normám medzinárodného práva.6 tj. z materiálneho hľadiska 
ústavnosť vystupuje ako právo na ústavné zabezpečenie základných práv a slobôd, pričom 
zákonnosť (legalita) je požiadavka regulácie konania všetkých subjektov právom, pričom štátne 
orgány sa z tejto regulačnej sféry v nijakom prípade nevynímajú. Ide o princíp všeobecnej 
záväznosti práva, tj. bezvýhradnú povinnosť všetkých subjektov práva zachovávať platné právne 
normy „bez výnimiek založených na účelových dôvodoch“.7 V demokratickej spoločnosti sa 
požiadavka dodržiavania práva musí vzťahovať aj na štátne orgány, a to vrátane tých, ktoré 
právo tvoria. Aj parlament ako najvyšší predstaviteľ suverenity štátu, legitimovaný voľbami, 
musí pri tvorbe zákonov, ako aj pri ich zmene dodržiavať ústavu a procesné predpisy, ktoré 
sám vytvoril a ktoré musia byť v súlade s Ústavou SR (ale je tomu naozaj tak ?). Právny štát 
nemá byť štátom vrchnostenským. Má slúžiť občanom. V žiadnom prípade nie naopak, tj. občania 
štátu. Vychádzajúc z modernej koncepcie ľudských práv založenej na existencii univerzálnych a 
neodňateľných ľudských právach a základných slobodách, ktoré patria každému a sú prirodzeným 
právom, tj. na základe spoločenskej zmluvy štát je povinný všetkým uznať a zabezpečiť rovnakú 
osobnú slobodu, občianske a politické práva. Ide o tzv. prvú generáciu ľudských práv, úlohou 
ktorých je chrániť slobodnú sféru občanov voči štátu a zabezpečiť rovnosť všetkých pred 
zákonom. Avšak rovnosť sa má prejavovať nielen v oblasti tvorby práva, ale následne aj pri jeho 
aplikácii, čo je nesporne ďalším znakom právneho štátu, a to právnej istoty. Jej základnou črtou je 
predovšetkým istota občana, že sa voči nemu budú uplatňovať právne normy (právo), ktoré sú pre 
neho dostatočne prehľadné, zrozumiteľné a jasné, aby ich správne pochopil a vedel predvídať 
konanie štátnych orgánov, ako aj svoju právnu situáciu, t.j. ktoré jeho konanie (resp. správanie) je 
v súlade s právom a ktoré je protiprávne, pretože pojem „právnej istoty“ bezprostredne súvisí so 
zásadou, že neznalosť (práva) zákona neospravedlňuje. Sloboda je pojmom aktívnym, ktorý 
predstavuje konkrétny spoločenský jav sociálne a ekonomicky podmienený a formovaný 
spoločenskými vzťahmi, v ktorých človek žije, t.j. neznamená len neexistenciu násilného 
obmedzovania slobody.8 Avšak sloboda každého jednotlivca sa môže rozvinúť, len ak sú reálne 
vytvorené podmienky pre uplatniteľnosť sociálnych práv plniacich garanciu sociálnej bezpečnosti 
a sociálnej spravodlivosti 

Neoliberalizmus, ku ktorému sa Slovenská republika po roku 1993 prihlásila už 
nepredstavuje presadzovanie neobmedzeného slobodného trhového hospodárstva, ale 
pripúšťa určité zásahy štátu tak do ekonomickej, ako aj do sociálnej oblasti uznávajúc 
pozitívnu ingerenciu štátu do občianskej spoločnosti. Moderný liberalizmus predstaviteľmi ktorého je 
napr. Rawls a Dworkin, sa snaží o realizáciu určitej sociálnej spravodlivosti na báze solidarity a 
individuálnej slobody v sociálnom kontexte.  

Sociálny štát nezabezpečuje len základné práva vrátane ľudskej dôstojnosti9 
predstavujúcej elementárny princíp prirodzeného práva,10 ale je povinný pozitívne vyvíjať 
sociálnu aktivitu zaväzujúc jedinca k účasti na spoločnom zvládnutí života a za hlavný cieľ si 
kladie vytvoriť určitý sociálny systém založený na princípe sociálnej spravodlivosti, ktorý je 

                                                 
5 Čl. 2 ods. 3 zákona  č. 460/1992 Zb. Ústavy SR v znení neskorších právnych predpisov 
6 Napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), Medzinárodný pakt o hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych právach (1966), ratifikované Dohovory Medzinárodnej organizácie práce 
(ďalej len „MOP“),  Európska sociálna charta, (revidovaná) Európska sociálna charta, Charta 
základných práv Európskej únie, Nariadenia EÚ, smernice, odporúčania, atď..  
7 PL. ÚS 17/08. 
8 MACKOVÁ,Z.: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. Bratislava 
2001. ISBN  80-7160-141-1. str. 27. 
9 MACKOVÁ, Z.:  Sociálne zabezpečenie a sociálny štát v 3. tisícročí – prežitok alebo nevyhnutnosť 
?. In: Priority sociálneho zabezpečenia. Materiály z vedeckej konferencie konanej  v dňoch 8 a 9. 
novembra 2012 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 „Právo 
v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie.“ Ústav štátu a práva Slovenskej 
akadémie vied, Bratislava 2012, ISBN 978-80-8095-083-5. s.59 - 81. 
10 BARANCOVÁ, H. a kolektív: Základné práva a slobody v pracovnom práve. Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2012, ISBN 978-80-7380-442-0. s. 57. 
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niečo viac než iba generálna klauzula. „Ide aj o vyznačenie normotvorby, ktorá sa stavia proti 
krajnému liberalizmu, majúcemu ľahostajný vzťah ku krajným nerovnostiam a sociálnym nešťastiam. 
Zvýrazňuje ideu, že štát stojí na stráži spravodlivého poriadku, čo vytvára základ pre očakávanie, že 
štát bude chrániť pred ukrivdením.“11 Takýto štát je povinný zachovávať ako základný znak 
demokracie sociálnu rovnosť (t.j. rovnosť jednotlivca ako člena spoločnosti rešpektujúc hodnoty 
a potreby všetkých ľudských bytostí12 vrátane jeho rovnosti pred zákonom) a sociálnu 
spravodlivosť (kladúc do popredia „zásadnú“ koncepciu a nie reciprocity) a zabezpečovať 
všeobecný minimálny blahobyt (bez zreteľa na podiel dobra, ktorý jednotlivec spoločnosti 
odovzdal), tj. aby v určitej forme na minimálne ľudsky dôstojnej úrovni 13zabezpečil každého občana 
v prípade určitých rizikových životných situáciách, napr. v chorobe, v tehotenstve a materstve, pri 
pracovnom úraze, nezamestnanosti, invalidite, starobe, atď. 

V nasledujúcich riadkoch sa pokusíme o analýzu (ne)rešpektovania základných princípov 
demokratického, právneho a zároveň sociálneho štátu, ktorý sa  prejavil najmä po roku 1993, kedy 
sa Slovenská republika snažila priblížiť v oblasti sociálnej ochrany (sociálneho zabezepčenia) ku 
krajinám EÚ a vybudovať tri základné systémy, a to sociálne poistenie, sociálnu podporu a 
sociálnu pomoc. Prostredníctvom týchto systémov sa mala zabezpečiť v zásade celá populácia 
v rôznych fázach životného cyklu na ľudsky dôstojnej úrovni – tj. od narodenia až po smrť.  

 
2  SYSTÉM SOCIÁLNEHO POISTENIA  
 V bývalom Československu po celé štyri desaťročia fungovania znárodnenej (zoštátnenej) 
ekonomiky nezamestnanosť vlastne neexistovala. Avšak neexistencia nezamestnanosti14 bola do 
istej miery iba formálna, fiktívna“.15 Po roku 1989 sa predpokladalo, že základnou sociálnou 
istotou bude príjem zo zárobkovej činnosti a poskytnutie práce ako zdroj obživy bude 
najúčinnejším sociálno-politickým opatrením. Slovami Dahrendorfa v úvode knihy Hľadanie 
práce (Leadbeaer – Lloyd 1987), kde vyjadruje svoj názor „naše životy závisia od práce, a to 
platenej, prejavujúcej sa ako zamestnanie, prostredníctvom ktorej sa poskytujú ľuďom prostriedky 
existencie, ako aj status a spoločenské postavenie (sociálne zaradenie). Práca je vstupenkou do 
spoločnosti a strata pracovného miesta je vstupenkou na jej okraj, do biedy a chudoby“.16 
Existenčné prostriedky sa poskytujú dvojakým spôsobom, a to priamo prostredníctvom príjmov zo 
zamestnania a nepriamo tým, že zamestnanie je základom transferu iných príjmov najmä vo forme 
participácie jednotlivca a redistribúcie v rámci sociálneho štátu  a jeho sociálnej ochrany,17 t.j. najmä 
prostredníctvom systému sociálneho poistenia, ktorý sa začal formovať pod vplyvom komplexnej 
daňovej reformy účinnej od 1. januára 1993.18  
 K tomuto dňu došlo k prechodu od štátneho sociálneho zabezpečenia k systému 
verejnoprávneho sociálneho poistenia a k zriadeniu Národnej poisťovne19 a Fondu zamestnanosti.20 

                                                 
11DOMAŃSKA,A.: Pojem a normatívny význam ústavných zásad sociálnej spravodlivosti. Právny 
obzor č. 5/2004, str. 415. 
12 Pozri čl. 25 Všeobecnej deklarácii ľudských práv (1948) podľa ktorého “každý má právo na takú 
životnú úroveň, ktorá môže zabezpečiť jeho zdravie, jeho rodiny, zahŕňajúc v to menovite výživu, 
ošatenie, bývanie a lekárske ošetrovanie, ako aj potrebné sociálne opatrenia, t.j. má právo na 
zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe 
alebo v iných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastanú za okolností nezávislých na 
jeho vôli”.  
13 V zmysle ratifikovaných dohovorov MOP, napr. č. 102/1952, č.128/1967, č.130/1969, atď. 
14 Pozri Ústavu ČSSR – ústavný zákon č. 100/1960 Zb. a ústavný zákon č. 143/1968 Zb.  
15JURÍČKOVÁ, V. – KOŠTA, J.: Politika zamestnanosti a sociálna politika. Dlhodobá 
nezamestnanosť a jej sociálne dôsledky v Slovenskej republike.  Sociológia č. 1 – 2, ročník 27, 
1995, s. 45.  
16 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Sociologické nakladatelství, Praha 1994, 
ISBN 80-901424-9-4.  s.13. 
17 Op. cit. v pozn. 16, s.13. 
18 Pozri zákon NR SR č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
19 Pozri zákon NR SR č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného 
poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia  
20 Pozri zákon NR SR č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti 
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V tomto období až do konca roku 2003 sa pri kreovaní orgánov Národnej poisťovne21 a jej nástupcu 
Sociálnej poisťovne22 plne rešpektovali základné princípy právneho štátu, a to princíp 
demokracie, ktorý sa prejavoval v tripartitnom zastúpení jednotlivých subjektov. V súlade 
s ustanovením čl. 72 ratifikovaného Dohovoru MOP č. 102 o minimálnej norme sociálneho 
zabezpečenia, podľa ktorého "ak správa sociálneho zabezpečenia nie je zverená inštitúcií, ktorá je 
pod dozorom verejných orgánov, alebo štátnemu úradu, ktorý zodpovedá zákonodárnemu zboru, 
musia sa zúčastniť na správe zástupcovia chránených osôb alebo mať za určených podmienok 
účasť na správe v poradnej funkcii, pričom vnútroštátne právne predpisy môžu tiež ustanoviť účasť 
zástupcov zamestnávateľov a verejných orgánov". V období rokov 1993 až 2003 sa v prípade 
členov dozornej rady vyžadovala aj odbornosť z oblasti nemocenského poistenia a dôchodkového 
zabezpečenia.  

K porušeniu princípu demokracie došlo prijatím tzv. reformného zákona č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý už pred nadobudnutím účinnosti bol 
dvakrát novelizovaný.23 a to najmä v období od 1. januára 2004 až do 31. decembra 2006. 
Štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne bola Rada riaditeľov pozostávajúca z piatich členov, 
ktorých vymenovávala a odvolávala vláda Slovenskej republiky, z toho predsedu rady riaditeľov a 
podpredsedov rady riaditeľov na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
a iba jedného člena rady riaditeľov na návrh reprezentatívnych združení odborových zväzov a 
záujmových združení občanov, reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok a jedného člena 
rady riaditeľov na návrh reprezentatívnych združení zamestnávateľov (t.j. 3:1:1). Na označenie 
samosprávnych orgánov Sociálnej poisťovne už zákonodarca tento pojem nepoužíval. V tomto 
období sa už nevyžadovala ani  žiadna odbornosť. Za člena rady riaditeľov mohla byť vymenovaná 
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá mala ukončené 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, mala spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a  
bola bezúhonná. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vláda Slovenskej republiky je 
výkonným orgánom a zákonodarným zborom je Národná rada Slovenskej republiky. Pri 
vymedzení pojmu orgán verejnej správy sa má na zreteli inštitúcia, ktorej je zverená moc 
samostatne plniť verejné úlohy, t.j. ide o verejnoprávne korporácie (inštitúcie), ktoré 
uskutočňujú neštátnu činnosť výkonného a verejného charakteru. Korporácie (napr. náboženské, 
mestské, kupecké, remeselnícke) vznikali už v stredoveku a chránili stredovekého človeka pred 
svojvôľou despotických stredovekých monarchistických režimov.24 Členov Rady riaditeľov 
Sociálnej poisťovne v demokratickom a právnom štáte, ku ktorému sa Slovenská republika hlási 
podľa článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky  mala voliť a odvolávať Národná rada 
Slovenskej republiky, ktorá je jediným ústavodárnym a zákonodárnym orgánom Slovenskej 
republiky podľa článku 72 Ústavy Slovenskej republiky. Rada riaditeľov v súlade s článkom 72 
Dohovoru MOP č. 102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia  mala mať charakter 
samosprávneho "tripartitného" orgánu, v ktorom mali mať rovnaké zastúpenie zástupcovia navrhnutí 
odborovými zväzmi a záujmovými združeniami občanov, zástupcovia navrhnutí zamestnávateľskými 
zväzmi a združeniami, ako aj zástupcovia navrhnutí vládou Slovenskej republiky. 

Nová právna úprava účinná od 1. januára 2004 bola krokom vzad, pretože sa stratil 
verejnoprávny charakter Sociálnej poisťovne založený na princípe tripartity. Došlo 
jednoznačne k posilneniu zástupcov štátu, ktorých vymenúvala a odvolávala vláda Slovenskej 
republiky opätovne na návrh člena vlády Slovenskej republiky, t.j. ministra práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky, a to paradoxne v situácii, keď v novom zákone o sociálnom poistení sa 

                                                 
21 V Národnej poisťovni v súlade s čl. 72 Dohovoru MOP č. 102 Zbor zástupcov ako "tripartitný" 
orgán pozostával z 27 členov, a to z 9 zástupcov poistených osôb, ktorých navrhovali odborové 
zväzy a ostatné občianske organizácie, z 9 zástupcov vlády a z 9 zástupcov zamestnávateľov (t.j. 
9:9:9).  
22 Pozri zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov: Správna 
rada ako samosprávny "tripartitný" orgán pozostával z 21 členov, a to zo 7 zástupcov, ktorých 
navrhovali odborové zväzy a ostatné záujmové združenia občanov, zo 7 zástupcov vlády a zo 7 
zástupcov zamestnávateľov (t.j. 7:7:7). 
23 Zákonom č. 551/2003 Z. z. a zákonom č. 600/2003 Z. z. 
24 MACKOVÁ, Z. Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej 
republike s príkladmi. Šamorín : Heuréka, 2012. s. 20 – 22. 
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zúžil osobný rozsah sociálneho poistenia, t.j. keď štát (ktorého reprezentantom je vláda SR - 
najvyšší výkonný orgán štátnej moci) prestal platiť poistné na nemocenské poistenie za žiakov 
stredných škôl a študentov vysokých škôl, ak boli  nezaopatrenými deťmi a ak neboli povinní platiť 
poistné ako  zamestnanci alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby zúčastnené na 
nemocenskom poistení, za evidovaných nezamestnaných nepoberajúcich podporu 
v nezamestnanosti a na dôchodkové zabezpečenie za študentov vysokých škôl, ak boli 
nezaopatrenými deťmi a ak neboli povinní platiť poistné ako zamestnanci, samostatne zárobkovo 
činné osoby zúčastnené na nemocenskom poistení.25 

V súčasnosti možno konštatovať, že princíp demokracie sa rešpektuje v prípade 
zloženia dozornej rady pozostávajúcej z 11 členov, ktorých s výnimkou predsedu volí a odvoláva 
Národná rada SR,26 pričom predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ako aj v prípade štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne, ktorým je generálny 
riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda SR.  
Hlavným znakom právneho štátu je ústavnosť a zákonnosť,27 čo je vyjadrením, že všetky právne 
subjekty bez rozdielu, t.j. štát i jeho verejné orgány sú viazané právom. To znamená, že právne 
normy musia byť prijímané zákonom v stanovených medziach povereným orgánom a  dodržaním 
legislatívnej procedúry v zákone predpísanou formou, pričom zákony i podzákonné právne normy 
musia byť v súlade s Ústavou SR a chrániť (rešpektovať) demokratické hodnoty a právne princípy 
(slobodu, rovnosť, solidaritu a spravodlivosť). Napr. v Zbierke zákonov v roku 2004 pod číslom 211 
bolo uvedené „iba Oznámenie“ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o 
vydaní opatrenia zo dňa 14. apríla 2004 č. 2109/2004-II/1, ktorým sa ustanovila suma všeobecného 
vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2003, v závislosti od ktorej sa určovali a naďalej určujú 
najvyššie vymeriavacie základy na účely platenia poistného na jednotlivé druhy poistenia (t.j. 
nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného 
poistenia).28 Uvedené opatrenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 22. apríla 2004. Zároveň 
bolo v Oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  č. 211 z roku 
2004 iba uvedené, že „do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky“. V tomto období došlo jednoznačne k porušeniu legislatívnych 
pravidiel z dôvodu, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR malo povinnosť 
ustanoviť Opatrením najneskôr do 30. apríla 2004 sumu všeobecného vymeriavacieho základu  za 
kalendárny rok 2003 na základe údajov Štatistického úradu SR, avšak Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR sumu všeobecného vymeriavacieho základu ustanovilo iba oznámením, 
a nie opatrením.   
  Podľa čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky na základe zákona a v  jeho medziach môže vydávať všeobecné záväzné 
právne predpisy, ak je na to splnomocnené zákonom.“ Za všeobecné záväzné právne predpisy sa 
považujú vyhlášky, opatrenia a výnosy.  V tomto prípade na základe ustanovenia § 11 ods. 4 
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, t.j. výslovného splnomocnenia (zmocnenia) 
v citovanom zákone Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bolo (do 
31.12. 2014) oprávnené vydávať „Opatrenie“ o sume všeobecného vymeriavacieho základu 
za kalendárny rok 2003 (a nasledujúce roky).  

Tento všeobecne záväzný právny predpis (t.j. normatívny právny akt) mal byť vyhlásený 
spôsobom, ktorý taxatívne vymedzuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, t.j. uvedené 
Opatrenie s konkrétnym  uvedením sumy všeobecného vymeriavacieho základu za 
kalendárny rok 2003 malo byť uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 30. 
apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku, t.j. do 30. apríla 2004. 
Vo všeobecnosti platí totiž zásada, že všetky všeobecne záväzné normatívne akty sa zásadne 
musia vyhlasovať verejne v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Aj podľa ustanovenia § 1 

                                                 
25 Porovnaj zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov so 
zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (účinný od 1.1.2004 
do 31.12.2006). 
26  Pozri § 120 až 127 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
27 VEČEŘA, M. a kolektív: Teória práva. 5. rozšírené a doplnené vydanie, Bratislava: 
EUROKÓDEX, 2013, ISBN 978-80-8155-001-0.s. 126 – 127. 
28 Pozri § 2 a § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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ods. 1 zákona č. 1/1993 Zb. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky „všetky normatívne právne akty 
sa vyhlasujú uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“ K náprave došlo až v roku 
2005, avšak od 1. januára 2015 uvedené už opätovne neplatí. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR už nie je povinné ustanoviť opatrením sumu všeobecného vymeriavacieho základu po 
roku 2002 za príslušný kalendárny rok podľa údajov štatistického úradu a vyhlásiť jeho úplné znenie 
uverejnením v zbierke zákonov najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po 
príslušnom kalendárnom roku.29 

Právna istota zahŕňa v sebe predovšetkým tvorbu práva a následne jeho realizáciu. 
Právne normy by mali byť jasné a zrozumiteľné, nemali by obsahovať nejasné a neurčité 
pojmy. Avšak paradoxne práve v systéme sociálneho poistenia dochádza neustále k novelizáciám 
základných pojmov, čo mnohokrát pôsobí aj retroaktívne. Vzhľadom na to možno konštatovať, že 
dochádza najviac k porušeniu najmä princípu právnej istoty, čo sa prejavilo (a naďalej prejavuje) 
napr. v zmene základných pojmov ako zamestnanec,30 zamestnávateľ31, samostatne zárobkovo 
činná osoba,32 v osobnom rozsahu nemocenského poistenia,33 dôchodkového poistenia,34 poistenia 
v nezamestnanosti,35 garančného poistenia,36 rozhodujúceho obdobia zamestnanca,37 
vymeriavacieho základu zamestnanca,38 vymeriavacieho základu SZČO,39 minimálnej i maximálnej 

                                                 
29 Porovnaj § 11 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – t.j. 
účinný do 31.12 2014 a od 1.1.2015 
 
30 § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. (účinná od 
1.1.2008) a zákona č. 279/2018 Z. z. (účinná od 1. 7. 2018) 
31 § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
32 § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
33 § 14 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
34 § 15 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
35 § 19 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
36 § 18 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
37 § 54 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
38 § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
Napr. Vymeriavacím základom zamestnanca podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení od 
1. januára 2006 do 31. decembra 2010 bol: 

a) príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podliehal dani z príjmov fyzických 
osôb podľa osobitných predpisov (§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o 
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov), 

b) príjem zamestnanca, ktorý nepodliehal dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak 
ustanovovali predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia, 

c) náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok a náhrada 
mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov (napr. § 136 až § 144 
Zákonníka práce) a náhrada za pohotovosť podľa § 122 ods. 3 zákona 
o Hasičskom a záchrannom zbore. 

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňalo: 
a) odstupné, 
b) odchodné,  
c) cestovné náhrady, 
d) výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií,  
e) odmena za pracovnú pohotovosť,  
f) príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie do 

výšky 3 % hrubých ročných príjmov zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za 
zamestnanca podľa zákona č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení 
zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 
Z. z.,  

g) príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely 
a súkromné účely,  

h) odmeny podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv,  
i) odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách,  
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výšky vymeriavacích základov na jednotlivé druhy poistenia40, t.j. na nemocenské poistenie 
a garančné poistenie, ako aj na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti jednotlivých 
subjektov (zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO i dobrovoľne poistených osôb), taktiež aj v 
základných podmienkach nároku na jednotlivé dávky nemocenského poistenia - napr. materského,41 
dôchodkového poistenia - napr. starobného dôchodku,42 predčasného starobného dôchodku,43 
invalidného dôchodku,44 vdovského i vdoveckého dôchodku45 i sirotského dôchodku46 a ich výšok, 
ako aj v zavádzaní nových dôchodkových dávok - napr. tzv. minimálneho dôchodku47 – t.j. po 
zvýšení sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení 
dôchodkového veku, ako aj v sadzbách poistného v prípade poistného na nemocenské poistenie, 
starobné poistenie, do rezervného fondu solidarity,48 atď.  

                                                                                                                                       
j) odmeny pri odchode do starobného dôchodku a  
k) plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení,  
l) plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného 

pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a  
m) náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa zákona č. 

462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poznámka autorky: v súčasnosti sa už napr. plnenia podľa písm. a) až l) do 
vymeriavacieho základu zahŕňajú, t.j. napr. odstupné, atď. sa započítava aj na účely 
výpočtu napr. starobného dôchodku, atď. 

39 § 138 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  
Poznámka autorky: Od 1.1.2004 do 31.12.2009 najnižší (resp. minimálny) vymeriavací základ 
povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO bol vo výške 
minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, 
ktorá platila k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platilo poistné na nemocenské 
poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do 
rezervného fondu solidarity (§ 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov). Naviazanosť minimálneho vymeriavacieho základu SZČO na priemernú 
mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky (t.j. na 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného 
vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý 
sa platí poistné) sa uskutočnilo od 1. januára 2010 v zmysle ustanovenia § 138 ods. 9 zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z. Od 1. januára 2013 
minimálny vymeriavací základ SZČO je vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného 
vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý 
sa platí poistné (t.j. 50 % priemernej mzdy za predchádzajúce dva kalendárne roky). 
40 § 138 ods. 6 až 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
41 § 48 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
42 § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
43 § 67 až 69a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
44 § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
45 § 74 až 75 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
46 § 76 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
47 § 82b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
48 § 131 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  
Poznámka autorky: Od 1. januára 2004 zamestnávateľ už neplatí znížené sadzby poistného na 
nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti za 
zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou a za zamestnancov so zmenenou 
pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím (resp. s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom). Od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 sadzba poistného do 
rezervného fondu solidarity v prípade zamestnávateľa, povinne dôchodkovo poistenej SZČO i 
dobrovoľne poistenej osoby bola vo výške 2,75 % z vymeriavacieho základu (účinné do 31.12.2004 
– zmenené od 1. januára 2005 zákonom č. 43/2004 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na výšku 4,75 % 
z vymeriavacieho základu). V období od 1. apríla 2009 do 31.  decembra 2010, t.j. v čase krízy 
sadzba poistného do rezervného fondu solidarity pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO sa 
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Napr. od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 vznikalo povinné nemocenské 
poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti 
doktorandovi odo dňa zápisu na dennú formu doktorandského štúdia a zanikalo dňom, ktorým 
doktorand prestal byť doktorandom. Od 1. januára 2018 doktorand v dennej forme štúdia 
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov stratil status 
zamestnanca na účely zákona o sociálnom poistení (i zdravotnom poistení). Od tohto dňa môže 
byť iba v postavení dobrovoľne poistenej osoby a závisí iba od jeho rozhodnutia, či si poistné 
napr. na dôchodkové poistenie platiť bude alebo nie.49 

Taktiež napr. od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 sa za zamestnancov 
zúčastnených na nemocenskom poistení  a dôchodkovom poistení nepovažovali spoločníci 
spoločnosti s ručením obmedzeným a členovia družstva, ktorí  pre spoločnosť alebo družstvo 
vykonávali prácu, ale nie v pracovnoprávnom  vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, a boli za 
túto prácu odmeňovaní formou, ktorá sa podľa  zákona o dani z príjmu v znení neskorších predpisov 
považovala  za príjem zo závislej činnosti, t.j. neboli povinní platiť poistné.  Uvedené subjekty mohli 
byť od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 iba dobrovoľne nemocensky poistenými osobami, 
dobrovoľne dôchodkovo poistenými osobami a dobrovoľne poistenými osobami v nezamestnanosti. 
Táto právna úprava mala za následok vznik rôznych situácií vzniku poistenia a (ne)platenia 
poistného na jednotlivé druhy poistenia a vo svojej podstate dochádzalo k uplatňovaniu výnimiek 
založených na účelových dôvodoch. (Neplatenie poistného v tomto období sa v súčasnosti premieta 
aj do výšky najmä starobných dôchodkov, ktoré v prípade uvedených subjektov sú veľmi nízke, 
častokrát nižšie ako výška sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.)50 Od 1. januára 
2011 nastala podstatná zmena najmä v prípade spoločníkov spoločnosti s ručením 
obmedzeným, likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, konateľov spoločnosti 
s ručením obmedzeným, členov štatutárnych orgánov, členov kontrolných komisii a členov 
iných samosprávnych orgánov právnických osôb, ako aj komanditistov komanditných 
spoločností, pretože sa začala rozlišovať skutočnosť, či majú príjem zo závislej činnosti, ktorý 
má pravidelný alebo nepravidelný charakter.51 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že došlo 
k zavedeniu nových pojmov, ktoré sa napr. nevyskytujú ani v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov, t.j. pravidelný a nepravidelný príjem. Uvedené pojmy sú 
rozhodujúce aj pri osobnom rozsahu a platiteľoch poistného najmä v prípade dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. z dohody o pracovnej činnosti alebo z dohody 
o vykonaní práce. Napr. v prípade dohody o vykonaní práce odmena za vykonanie pracovnej úlohy 
je splatná po dokončení a odovzdaní práce, avšak medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť 
odmeny bude splatná už  po vykonaní určitej časti  pracovnej úlohy.52 V prípade dohody o pracovnej 
činnosti odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.53 Táto právna 
úprava má za následok taktiež vznik rôznych situácii  (ne)platenia poistného na jednotlivé druhy 
poistenia.54 Právna úprava týkajúca sa oslobodenia od platenia poistného na sociálne i zdravotné 
poistenie v prípade žiakov stredných škôl i vysokých škôl, ak ich príjem na základe dohody 
o brigádnickej práci študentov je najviac 200 € mesačne, vyvoláva otázniky, či nespôsobuje sociálny 

                                                                                                                                       
znížila  z 4,75 %  na 2 % z vymeriavacieho základu v zmysle zákona č. 108/2009 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, t.j. 
sadzba poistného do rezervného fondu solidarity pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO bola  vo 
výške 2 % z vymeriavacieho základu. 
49 Op. cit. v pozn. 24, s. 45. 
50 Pozri zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov : t.j. výška sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu od 1. 
júla 2013 do 30. júna 2017 bola v sume 198,09 € mesačne a od 1. júla 2017 do 30.júna 2018 je 
v sume 199,48 € mesačne. 
51 Op. cit. v pozn. 24, s. 48 - 49. 
52 Pozri § 226 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
53 Pozri § 228a ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
54 MACKOVÁ, Z.: Platenie poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie 
z pracovnoprávnych vzťahov (od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018). In: Čo má vedieť mzdová 
účtovníčka.  ISSN 1336-5002, s.110 – 156. 
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dumping na trhu práce z dôvodu, že dlhodobou nezamestnanosťou sú najviac postihnuté osoby vo 
veku nad 50 rokov, ktoré nepoberajú žiadne dôchodkové dávky a v prípade zamestnania (resp. aj 
podnikania) sú povinné platiť všetky druhy sociálneho poistenia (i zdravotné poistenie).55 Takáto 
právna úprava má platiť od 1. júla 2018 aj v prípade poberateľov predčasných starobných 
dôchodkov, starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, ako aj poberateľov výsluhových 
dôchodkov.56 Je otázne, či v prípade zamestnávateľských subjektov, ktorí neustále žiadajú nižšie 
odvody vzhľadom na uvedenú platnú právnu úpravu nedochádza k zneužitiu práva, a teda aj 
k porušeniu dobrých mravov.57 Vo svojej podstate sa rešpektuje zásada „čo nie je zakázané, je 
dovolené“, avšak v rámci zákonom dovoleného všeobecného typu správania dochádza k využitiu 
(priameho) úmyselného správania sa, t.j. k uprednostňovaniu žiakov, študentov, ako aj poberateľov 
dôchodkových dávok do zamestnania na výkon závislej práce s cieľom priamo diskriminovať 
občanov SR v produktívnom veku nad 50 a viac rokov. Nedochádza k popieraniu najdôležitejšieho 
sociálneho práva, a to práva na prácu, prostredníctvom ktorého sa fakticky realizujú základné 
ľudské práva vrátane ľudsky dôstojného života ?  Natíska sa aj otázka, či prijatá právna úprava nie 
je v rozpore so všeobecnými morálnymi zásadami demokratickej spoločnosti porušujúc rovnosť 
subjektov pred zákonom ?  
 V súčasnosti taktiež rezonuje najviac otázka výšky nemocenských dávok, ktorá napr. pri 
poskytovaní nemocenského, ošetrovného i vyrovnávacej dávke nerešpektuje ratifikované dohovory 
MOP,58 t.j. ich výška je (len) 55 % denného vymeriavacieho základu (t.j. 55 % z hrubej mzdy). Výška 
materského sa od 1. januára 2011 v zmysle zákona č. 543/20010 Z. z. zvýšila na 60 % denného 
vymeriavacieho základu, od 1. januára 2012 na 65 % denného vymeriavacieho základu (ďalej len 
„DVZ“) a od 1. mája 2017 na 75 % denného vymeriavacieho základu. Avšak opätovne sa natíska 
otázka, či uvedená platná právna úprava je v súlade nielen s medzinárodnými záväzkami 
Slovenskej republiky,59 ale či sa rešpektuje opätovne aj rovnosť subjektov pred zákonom 
a nedochádza k priamej diskriminácii v dôsledku (najmä) veku (resp. z iného) z dôvodu, pretože 
materské poberajú najmä ženy (ale aj muži) v rozpätí 25 až cca 40 rokov, avšak nemocenské vo 
väčšine prípadov najmä ženy (ale aj muži) vo vyššom veku, t.j. po 40 a viac rokov. Taktiež je otázna 
situácia v prípade rizikového tehotenstva, kedy má žena nárok na nemocenské (len vo výške 55 % 
DVZ), avšak šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, jej vzniká nárok na materské (už vo 
výške 75 % DVZ). Či práve v čase nepriaznivej životnej situácii (t.j. v čase rizikového tehotenstva) 
by nemala byť zvýšená sociálna ochrana ženy - matky a jej ešte nenarodeného dieťaťa, ktorá by sa 
mala prejaviť aj vo výške hmotného zabezpečenia, t.j. v sume  nemocenského ?  
 Samotné Ústredie Sociálnej poisťovne informuje, že priemerné materské od roku 2011 
narástlo o 182 €. Napr. v roku 2011 bola na Slovensku priemerná mzda v hospodárstve 786 € 
a priemerná výška nemocenského bola v sume 209 € a materského 385 €. Avšak v roku 2017 
priemerná mzda na Slovensku dosiahla 948 € a priemerná výška nemocenského bola v sume 252 
€, t.j. nemocenské sa zvýšilo o 43 €, avšak priemerná výška materského bola v sume 567 €, t.j. 
materské sa zvýšilo o 182 €. Najvyšší medziročný nárast od roku 2011 zaznamenalo nemocenské 
a materské v rokoch 2016 a 2017, pričom priemerná výška nemocenského sa zvýšila medziročne 
o 16 € a priemerná výška materského sa medziročne zvýšila o 89 €.60   
 Zdá sa, akoby zákonodarca zabúdal, že sociálna rovnosť sa prejavuje predovšetkým 
v materiálnej, resp. ekonomickej oblasti (a spotreby), avšak princíp rovnosti sa musí plne 
rešpektovať a prejavovať najmä v oblasti tvorby práva a následne pri jeho realizácii. 
 
3   SYSTÉM ŠTÁTNEJ SOCIÁLNEJ PODPORY   

                                                 
55 Op. cit. v pozn. č. 15, s. 48. 
56 Pozri § 4 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 279/2017 
Z. z. (účinný od 1. júla 2018) 
57 BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R.: Pracovné právo. Vydavateľstvo Sprint vfra 2002, ISBN 80-
88848-97-0, s. 94 – 97. 
58 Pozri dohovor MOP č. 130/1969 o liečebno-preventívnej starostlivosti a o dávkach v chorobe 
(ratifikovaný v roku 1971  a publikovaný v oznámení č. 537/1990 Zb.) – výška nemocenských dávok 
má byť najmenej 60 % priemernej mzdy, resp. z minimálnej mzdy nekvalifikovaného robotníka. 
59 Čl. 7 ods. 5 Ústavy SR zákona č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
60 http://www.socpoist.sk/aktuality-priemerne-materske-od-roku-2011-nar....20.2.2018 
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 „Rodina (funkčná) ako zväzok muža a ženy a ako základná bunka spoločnosti“61 
predstavuje na Slovensku neustále pomerne veľmi dôležitú a stabilnú hodnotu aj napriek 
skutočnosti, že v poslednom období stále viac najmä mladých ľudí manželstvo neuzatvára.  
 Ďalším zo základných systémov práva sociálneho zabezpečenia je systém štátnej sociálnej 
podpory, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje rodinná politika zameraná najmä na pomoc 
rodinám s malými a nezaopatrenými deťmi. V slovenských podmienkach manželstvo, rodičovstvo a 
rodina majú nárok na ekonomickú, právnu a sociálnu ochranu zo strany spoločnosti a štátu 
poskytovaním štátnych sociálnych dávok, a to jednorazovo62 alebo opakovane,63 ktoré sú zamerané 
najmä na výchovu a výživu malých a nezaopatrených detí. 

Výška niektorých štátnych sociálnych dávok (príspevkov) sa upravuje (valorizuje) povinne 
opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky každý kalendárny rok 
k 1. januáru (napr. rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa) alebo 
od 1. septembra (napr. príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa) v závislosti od 
úpravy (valorizácie) súm životného minima.64 Vzhľadom na tzv. defláciu a stagnáciu životného 
minima v období rokov 2013, resp. 2014 až do roku 2017, resp. do roku 2018 sa sumy uvedených 
príspevkov neupravovali.65 Aj ich posledná zmena bola viac ako symbolická vzhľadom na minimálny 
nárast sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2017.66 Niektoré príspevky 
povinnému valorizačnému mechanizmu vôbec nepodliehajú,67 pretože vláda Slovenskej republiky 
k 1. septembru daného kalendárneho roka alebo k 1. januáru kalendárneho roka (len) „môže“ (t.j. 
nie je povinná) nariadením upraviť. 

Najväčšie otázniky vyvoláva zavedenie represívnych opatrení pri poskytovaní štátnych 
sociálnych dávok, najmä v prípade poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa, kedy nárok na 

                                                 
61 Čl. 1 a 2 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  
62 Napr. zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne 
narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákon č. 238/1998 Z. z.  o príspevku na 
pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej 
starostlivosti o dieťa – t.j. príspevok pri vzniku a pri zániku náhradnej starostlivosti o dieťa. 
63 Napr. zákon č. 600/2003 Z. z.  o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom 
príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. 
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa – t.j. opakovaný príspevok dieťaťu, 
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. 
64 § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov – t.j. sumy týchto príspevkov platné k 31. decembru tohto 
kalendárneho roka sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 
tohto kalendárneho roka, avšak v prípade, ak sa koeficient, ktorým by sa upravili sumy životného 
minima rovná jednej alebo je nižší ako jedna, sumy životného minima sa k 1. júlu bežného 
kalendárneho roka neupravia a neupravia sa ani sumy uvedených príspevkov. 
65 Bližšie pozri:  MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť – štátne sociálne 
dávky s príkladmi“. 2.vydanie, Šamorín : Heuréka,  2015, 175 s. ISBN 978-80-8173-016-0. 
66 Napr. prídavok na dieťa zo sumy 23,52 € sa upravil na sumu 23,68 € mesačne (t.j. o 0,16 €) a 
príplatok k prídavku na dieťa zo sumy 11,03 € na sumu 11,10 € mesačne (t.j. o 0,07 €).   
67 Napr. príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí, ani príspevok 
na pohreb a ani príspevok na starostlivosť o dieťa – pozri napr. § 5 zákona č. 561/2008 Z. z. 
o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
347/2015 Z. z. – účinné od 1.1.2016; t.j. od 1.1.2016 došlo k úprave výšky sumy príspevku za 
poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou zo sumy 
najviac 230 € mesačne, na najviac 280 € mesačne a k zavedeniu novej sumy vo výške najviac 80 € 
mesačne, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej 
štátnej správy v školstve.  
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príspevok matke alebo otcovi dieťaťa (tj. oprávnenej osobe) vôbec nevzniká,68 ako aj pri 
poskytovaní prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,69 kedy je úplne vylúčený nárok, 
napr. pri starostlivosti o nezaopatrené dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu 
výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti (avšak za vážne ohrozenie alebo vážne 
narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové 
pomery rodičov maloletého dieťaťa), predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej 
výchovy70 alebo výchovného opatrenia, atď.71 a aj pri poskytovaní rodičovského príspevku, kedy sa 
výška príspevku zo sumy 214,70 € mesačne znižuje na polovicu (tj. na 107,40 € mesačne),72 ak 
oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie 
povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.73  

Represívne opatrenia ešte viac zhoršili nepriaznivú ekonomickú a sociálnu situáciu najmä 
sociálne slabších rodín s nezaopatrenými deťmi (tj. od narodenia do troch, resp. šiestich rokov veku 
v prípade dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím). Potvrdením je nárast dedičnej a detskej 
chudoby najmä v rodinách s viac ako tromi nezaopatrenými deťmi.74 Otázne je, či by sa nemala 
prehodnotiť tzv. explicitná rodinná politka, ktorej objektom je rodina ako celok a či by sme na 
Slovensku nemali prijať tzv. implicitnú rodinnú politiku, ktorá vo väčšej miere rešpektuje práva a 
potreby jednotlivých členov rodiny. Vo svojej podstate platí, že „aká rodina, taká spoločnosť“, čo je 
prejavom, že rodina nie je len súkromnou záležitosťou, ale je zároveň záležitosťou verejnou.  
 Vzhľadom na to, by sa mala prehodnotiť aj daňová politika, pretože príspevky štátnej 
sociálnej podpory sa poskytujú z prostriedkov štátneho rozpočtu plne rešpektujúc princíp 
celospoločenskej solidarity, tj. bez povinnosti poberateľa príspevku platiť poistné, resp. prispievať  do 
systému.  Zdá sa, že sa na Slovensku najmä po roku 2003 prijatím tzv. rovnej dane neustále zabúda, 
že „rovnosť je a zostáva jedným z cieľov, o ktoré sa liberálna demokratická spoločnosť usiluje a že 
akékoľvek vyňatie sociálnych skupín z celku ľudského spoločenstva, každé sociálno-egoistické 
sebavyvyšovanie nad ostatných, každé presunutie sociálnych bremien a neprevzatie sociálnej 

                                                 
68 § 3 ods. 3 a 4 zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac 
súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 
napr. v prípade, ak oprávnená osoba pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti, je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo 
vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa, resp. matka dieťaťa od štvrtého mesiaca tehotenstva do 
pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou 
v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, 
alebo matka dieťaťa po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti 
spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej 
zdravotnej starostlivosti atď.  
69 § 12a zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – účinné od 1.2.2014 
70 § 33 písm. b) Trestného zákona v znení neskorších predpisov 
71 § 37 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 
72 § 4 ods. 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov – 
účinné od 1.1.2018 
73 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. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej v dňoch 24. – 25. novembra 2016 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 2016, ISBN 978-80-
89607-50-1. s. 36 – 53. 
74 Podľa údajov TASR vychádzajúcej zo správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) zo 
dňa 30.11.2016 na Slovensku je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 18 % 
obyvateľstva, t.j. každý 5. človek, čo predstavuje celkovo 655 000 ľudí a cca 200 000 detí mladších 
ako 16 rokov. 
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starostlivosti vyúsťuje do ťažkej situácie v spoločnom dobre a vedie k sociálnym krízam“.75 Avšak 
problémy sociálnej nerovnosti sa vo vyspelých krajinách EÚ riešia vytvorením správnych proporcií 
medzi jednotlivými formami vlastníctva, obmedzovaním vysokých príjmov formou „progresívneho 
zdaňovania,“ všeobecne účinnou kontrolou, vysokou úrovňou výchovného a vzdelávacieho procesu, 
ktorý má poskytnúť rovnaké možnosti všetkým. Avšak sociálnu spravodlivosť nezaručí ani trhové 
hospodárstvo, ani donucovacia moc štátu, ale len solidarita občanov prostredníctvom progresívnej 
daňovej politiky vychádzajúcej z myšlienok Starého zákona predstavujúceho základ pre európske 
chápanie ľudských práv (tj. v zmysle od každého podľa jeho schopností, každému podľa jeho 
potrieb)76 plne rešpektujúcej princíp daňovej spravodlivosti, ktorá má nielen morálny a etický vplyv, 
ale najmä právny, prejavujúci sa v celkovom sociálnom statue (pozícii) fyzických osôb.77  
 
4   SYSTÉM SOCIÁLNEJ POMOCI 

Ďalšou častou práva sociálneho zabezpečenia je systém sociálnej pomoci, hlavným cieľom 
ktorého má byť pomoc v hmotnej a sociálnej núdzi s úctou, humanizmom, v dobrej viere, 
rešpektujúc jedinečnosť každého človeka a najmä jeho ľudskú dôstojnosť. Platná právna úprava by 
mala byť zárukou poskytnutia sociálnej ochrany každému jednotlivcovi na ľudsky dôstojnej úrovni, 
čo je prejavom reálneho fungovania sociálneho štátu78 plne rešpektujúceho základné princípy, 
najmä celospoločenskú solidaritu, adresnosť (individualizáciu), subsidiaritu, finalitu79 
a profesionalizáciu.  

Hlavnými opatreniami, ktorými sa predchádza vzniku chudoby je najmä ustanovenie 
minimálnej mzdy v krajine a následky už reálne existujúcej chudoby sa riešia prostredníctvom 
sociálnych dávok poskytovaných vo výške životného minima ustanoveného zákonom, ktoré je 
základným inštitútom najmä pre záchrannú sociálnu sieť.80 V prípade konkrétnych spoločensky 
uznaných životných situácií sa má občanom poskytnúť podpora zo strany štátu a v prípade stavu 
hmotnej, resp. sociálnej núdze sa im majú podľa Ústavy Slovenskej republiky81 zabezpečiť základné 
životné podmienky, ktoré ustanoví zákon (tj. jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a 
prístrešie).82 Vzhľadom na uvedené vznikajú otázniky, či sa v podmienkach Slovenskej republiky 
dôsledne rešpektujú základné ľudské práva, najmä právo na ľudsky dôstojný život.83  

 
 

                                                 
75 WEILER, R.: Úvod do katolíckej sociálnej náuky. Vydavateľstvo STYRIA GRAZ 1991, Rakúsko, s. 
66. 
76 MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť. 2. aktualizované 
a prepracované vydanie. Šamorín : Heuréka, 2017, ISBN 978-80-8173-048-1. EAN 
9788081730481. s. 50. 
77 MACKOVÁ, Z.: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. 
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, Bratislava 2001, ISBN 80-7160-141-1, s. 25 – 30. 
78 čl. 1 Charty základných práv EÚ, čl. 19 a 39 ods. 2 Ústavy SR, atď. 
79 T.j. rozhodujúcou skutočnosťou nie je príčina, ktorá výslednú situáciu spôsobila, ale výsledok, tj. 
nie je podstatné, z akej príčiny vznikol stav hmotnej núdze a nepriaznivá sociálna situácia, tj. či 
vznikla z dôvodu zavinenia alebo bez zavinenia (pričinenia) jednotlivca. 
80Poznámka: na území bývalej ČSFR bol prijatý ako prvý zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime, 
neskôr zákon NR SR č.125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych 
sociálnych dávok v znení neskorších predpisov a v súčasnosti platný zákon č. 601/2003 Z. z. o 
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov - účinný od 1. januára 2004. 
81 Pozri čl. 15, 19 a 39 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Ústavy 
Slovenskej republiky) 
82 Pozri § 2 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 
83 Pozri : MACKOVÁ, Z.: Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia. Právny obzor č. 
1/2011, ročník 94, s. 25 – 65. MACKOVÁ, Z.: Minimálne a maximálne limity dávok v sociálnom 
zabezpečení – základ sociálnych istôt (realizácie sociálnych práv). In: Sociálne zabezpečenie – na 
rázcestí ? Materiálny 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“. SAP, Bratislava 2014, ISBN 978-80-8095-087-3. s 
. 96 – 118. 
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4   ZÁVER   
Je otázne, či si občania Slovenskej republiky po roku 1989 uvedomili, že kapitalizmus sa 

premenoval na trhové hospodárstvo a vystupuje ako prirodzený základ politickej slobody. Zdá sa, 
akoby sme (nielen) na Slovensku (ale v celej Európe) zabudli, že kapitalizmus 19. storočia zbavil 
spoločenského postavenia každého, kto nemal ekonomickú funkciu (napr. matky s malými deťmi, 
nezamestnaných, starých, chorých, atď.) a že to bol práve kapitalizmus, ktorý bol príčinou prvej 
a druhej svetovej vojny. Prirodzené práva človeka a občana vrátane práva na ľudskú dôstojnosť (aj 
práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, chorobe, atď.) priznal človeku až sociálny 
štát založený na princípe sociálnej solidarity a sociálnej súdržnosti spoločnosti, ktorý sa začal 
formovať práve v Európe po druhej svetovej vojne ako výraz „zahanbenia blahobytných“. 

Európsky sociálny model zrodený po 2. svetovej vojne (najmä sociálno-demokratický, 
resp. univerzálny) jednoznačne potvrdil, že nevyhnutné zmierňovanie sociálnych nerovností a 
správnu mieru prerozdeľovania (t.j. redistribúcie) nám nemôžu kvantitatívne určovať žiadne 
ekonomické teórie, pretože ide jednoznačne o otázky politického rozhodovania, resp. politickej 
voľby a zároveň predstavuje základ pre zdravý, udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj. 
Sociálna politika je determinovaná ekonomickými procesmi, ale zároveň spätne ovplyvňuje 
hospodársku politiku, ktorej úspešnosť závisí od celkovej situácie spoločnosti, od podmienok, 
v ktorých ľudia žijú, aké sú ich psychické a fyzické predpoklady a aké hodnoty (slobody, rovnosti, 
spravodlivosti a solidarity) sa preferujú nielen v živote jednotlivca, ale aj v živote rodín a celej 
spoločnosti.   

Dôkazom reálnej existencie a garancie uvedených hodnôt najmä v európskom 
priestore po 2. svetovej vojne sa stali ústavy jednotlivých štátov, v ktorých našli svoje 
vyjadrenie nielen základné ľudské a občianske práva a slobody, ale aj sociálne práva 
občanov,84 ktoré patria medzi najdôležitejšie ľudské práva.  

Pre európsky sociálny model ochrany je typické univerzálne prístupné školstvo, 
zdravotníctvo a univerzalizované dôchodkové systémy.85 Európsky sociálny model ochrany a boja 
proti sociálnemu vylúčeniu, nie je záťažou, ale predstavuje reálny základ prosperity a sociálnej 
súdržnosti (kohézie) a  v súčasnosti inšpiroval aj krajiny Ázie, ako Japonsko a Čínu.86 Európsky 
sociálny model vo svojich systémoch rešpektuje tzv. zlaté pravidlá slušnosti alebo globálne 
etické a večné normy vyjadrujúce základný minimálny konsenzus v záväzných hodnotách 
a morálnych postojoch (t.j. hodnoty slobody, rovnosti, slušnosti, spravodlivosti, morálky 
a solidarity) ako napr. nedotknuteľnosť ľudskej osoby, úctu k slobode svedomia, osobitnú pozornosť 
voči marginalizovaným a najslabším členom spoločnosti, dialóg, toleranciu, dôležitosť etického 
rozmeru politiky a racionálnej argumentácie, osobnú zodpovednosť, odmietnutie neregulovaného 
kapitalizmu, ako aj slepej viery vo voľný trh. 87  

Európa je dôkazom, že nie je len kontinentom, ale je predovšetkým kultúrnou 
civilizáciou s pohľadom na svet ako celok založenom na židovsko-kresťanskom humanizme 
rozvíjajúcom sa od prostého „nezabiješ, nepokradneš (hlavné princípy trestného práva), od 
pomoci slabším – vdovám, sirotám, cudzincom, úcta k rodičom, k starým, chorým (prejav vo 
forme priebežného systému sociálneho poistenia a najmä jeho podsystému dôchodkového 
poistenia, ako aj systému štátnych sociálnych dávok, resp. podpory), atď. až po vzdávajúci hold 
slobodnému rozvoju a ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca (prejav vo forme systému 
sociálnej pomoci). Vo svojej podstate ide o prejav rigidity, resp. nemennosti práva prirodzeného 
ako prejavu súhrnu slušného a spravodlivého vychádzajúceho z harmónie vesmíru a prírody, 
o ideu spravodlivosti  ako objektívneho meradla správania sa ľudí. 

Aj „ústava Slovenskej republiky ako hodnotový dokument ustanovuje a určuje budúce 
smerovanie, vývoj slovenskej spoločnosti a štátu, pričom reaguje na minulosť a v záujme jej 
neopakovania zároveň poskytuje ochranu hodnotám obsiahnutým v Ústave SR, aby zostali 
zachované aj do budúcnosti, pretože tieto hodnoty vymedzujú spoločenstvo a ľudí štátu, ktoré tieto 

                                                 
84 Pozri čl. 35 až 42 Ústavy Slovenskej republiky  
85 ŠIMÁČKOVÁ, K.: Nový welfare model ? Sociální ochrana ve střední a východní Evropě 20 let po 
demokratizaci. In: Časopis pro právní vědu a praxi, 2009, s. 328 – 329. 
86 TOMÁŠEK, M.: Výzkum evropského práva v Japonsku. In: Právník, 2009, č. 9, s. 1007 – 1008. 
87 CSONTOS, M.: Slobodný človek v spravodlivej spoločnosti. Pohľad na človeka v myslení Johna 
Rawlsa. RHETOS, Warszawa 2013, ISBN 978-83-89781-75-8. s. 269. 
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hodnoty zdieľajú“.88 Na základe uvedeného možno konštatovať, že Ústava Slovenskej republiky je 
dedičstvom praktickej múdrosti predchádzajúcich mnohých generácií, ktoré aj napriek nesmiernej 
variabilite jednotlivých kultúr prejavili pozoruhodnú mieru univerzálnej akceptácie 
a celospoločenského konsenzu, čo sa prejavilo aj v systéme sociálnej ochrany založenom na 
priebežnom financovaní (najmä dôchodkov).   

O tom, aké smerovanie si vyberieme - či sa naďalej zachovajú normatívne korene 
západoeurópskeho sociálneho štátu a sociálne trhovo orientovanej ekonomiky a v akom 
spoločenstve chceme ďalej žiť, závisí len a len od každého nás. Výstrahou pre Európanov (vrátane 
Slovenska) by mala byť správa MOP o sociálnom zabezpečení vo svete pre roky 2014 a 2015, v 
ktorej upozorňuje, že len jedna tretina ľudstva má reálne naplnené sociálne práva a základné ľudské 
právo na sociálne zabezpečenie v celosvetovom meradle má iba 27 % ľudí. Takmer žiadnu sociálnu 
ochranu nemá viac ako 73 % celosvetovej populácie a právo na sociálne zabezpečenie je pre ňu 
len nesplniteľným snom.89 Uvedené vyhlásenia MOP sú len potvrdením, že kvalita života v krajinách 
Európskej únie sa diametrálne odlišuje od kvality života obyvateľov Ázie, Afriky, Latinskej i Severnej 
Ameriky (ak o nej možno vôbec hovoriť), kde jednotlivci sú prevažne odkázaní sami na seba a svoju 
rodinu, bez akejkoľvek sociálnej ochrany. (Dôkazom je aj migračná kríza do Európy najmä od roku 
2015, ale aj v predchádzajúcej dekáde).  

Slovami sv. Augustína: „Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom“. 
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ÚSTAVNÁ AKCEPTOVATEĽNOSŤ EKONOMICKEJ ČINNOSTIVO 
VZŤAHU K HMOTNEJ NÚDZI 

Ján Matlák 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: From a legislative point of view the social security law develops in three systems - the 
insurance system, the state social support system, the social assistance system. Social assistance, 
among other things, also means solving a material need that is dependent on the income of 
household members. Questionable is whether the benefit in material need can be conditioned by 
activating the subject for a particular economic activity. 
 
Abstrakt: Z legislatívneho hľadiska právo sociálneho zabezpečenia sa vyvíja v troch systémoch - 
poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory, systém sociálnej pomoci. Sociálnou pomocou 
okrem iného sa rozumie aj riešenie hmotnej núdze, ktorá je závislá od príjmu členov domácností. 
Diskutabilnou je skutočnosť, či dávku v hmotnej núdzi možno podmieniť aktiváciou subjektu k určitej 
ekonomickej činnosti. 
 
Key words: social assistance, material need, benefit in material need, forced labour 
 
Kľúčové slová: sociálna pomoc, hmotná núdza, dávka v hmotnej núdzi, nútená práca 
 
1 ÚVOD 

Z legislatívneho hľadiska sa právo sociálneho zabezpečenia vyvíja v troch systémoch – 
poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory a systém sociálnej pomoci. Aj keď možno 
konštatovať, že jednou z najdôležitejších častí sociálneho práva je poisťovací systém a ďalšie 
systémy ho dopĺňajú, resp. vypĺňajú „medzery“ v sociálnom zabezpečení, význam systému štátnej 
sociálnej podpory a systému sociálnej pomoci je prvoradý u subjektov, ktorí sú závislí od peňažných 
plnení v rámci týchto systémov. „Systém štátnej sociálnej podpory predstavuje zabezpečovací 
systém a oprávnená osoba je zabezpečená štátnymi dávkami. Systém sociálnej pomoci sa viaže na 
hmotnú núdzu a nepriaznivú sociálnu situáciu a oprávnená osoba je zabezpečená dávkami alebo 
službami sociálnej pomoci.“1 

 
2 SYSTÉMOVÉ ČLENENIE PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 
 Úlohou poisťovacieho systému je ochrana veľkej časti obyvateľstva proti zmenám v živote, a 
to predovšetkým pokiaľ ide o následky vo vzťahu k pracovnej sile. V poistení existujú dve veličiny, 
ktoré musia byť vo vzájomnej súvislosti, a to výkon a protivýkon, pričom existuje pomernosť výkonu 
a protivýkonu. To znamená, ak dôjde k poistnému prípadu, poistený dostane celý poistný výkon 
(dávku) bez ohľadu na to, koľko príspevkov dovtedy odviedol. Na druhej strane zasa, ak poistený 
platí príspevky a nenastane u neho  žiadna poistná udalosť, nedostane žiadny výkon, t. j. nedostane 
žiadnu dávku, resp. službu. V právnej teórii existuje názor, že poistenie je „samostatný právny 
vzťah, na základe ktorého niekto je povinný niekomu nahradiť škodu, ktorá hrozí z neistej udalosti a 
za preberanie nebezpečenstva dostane vypočítanú odplatu“2. Podstatným znakom poistného 
vzťahu je právny nárok. Poisťovací systém je príspevkovým systémom, čo znamená, že taxatívne 
určené subjekty sú povinné platiť príspevky, napr. zamestnanec, zamestnávateľ, samostatne 
zárobkovo činná osoba. V niektorých  prípadoch je tento systém doplnený aj platením príspevkov zo 

                                                 
1 TREĽOVÁ, S.: Postavenie dieťaťa v systéme dôchodkového poistenia. In: Pracovní právo 2016. 
Zákonník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 
konference [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - S. nestr. [9 s.] [CD-ROM]. - 
ISBN 978-80-210-8528-2. 
2 WANNAGAT, G.: Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts. Tübingen : J. C. B. Mohr, 1965. 
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strany štátu, napr. pri zdravotnom poistení alebo starobnom poistení. Povinnosť (obligatórnosť) 
poistenia je doplnená aj možnosťou dobrovoľnej (fakultatívnej) účasti na sociálno-poisťovacích 
vzťahoch.  

Pokiaľ ide o systém štátnej sociálnej podpory, tento je financovaný zo všeobecných 
daňových prostriedkov – zo štátneho rozpočtu. Ide o sústavu priamych finančných prostriedkov, 
prostredníctvom ktorých sa štát podieľa na riešení niektorých ním uznaných životných situácií. Na 
poskytovanie štátnej podpory je teda potrebná existencia určitých skutkových podstát, avšak zo 
strany oprávnených osôb sa nevyžaduje platenie príspevkov. Nositeľom štátnej podpory je spravidla 
sám štát. Pre štátnu podporu, na rozdiel od sociálnej pomoci, je charakteristické rovnaké 
zabezpečenie všetkých oprávnených, pričom v jednotlivých prípadoch je možné stanoviť aj možnosť 
príjmov (príspevok na starostlivosť o dieťa), resp. poskytovanie štátnej dávky podmieniť príjmom 
alebo absenciou príjmu (rodičovský príspevok). V súčasnom období naša platná právna úprava 
neurčuje limity príjmov pre žiadnu dávku v rámci systému štátnej sociálnej podpory. Na rozdiel od 
sociálneho poistenia v štátnej podpore neplatí princíp kauzality a na jeho zdôvodnenie nestačí ani 
skutočnosť, že dávky sa poskytujú z daňových prostriedkov, na ktoré prispievala aj prevažná časť 
prijímateľov dávok štátnej podpory. 

 
Oporným systémom sociálneho zabezpečenia pri ťažkých životných situáciách (hmotná 

núdza, nepriaznivá sociálna situácia), počas ktorých má každého zabezpečiť existenčným minimom 
je systém sociálnej pomoci. Orientuje sa na sociálny dávkový systém, zohľadňujúci individuálne 
potreby žiadateľov. Tento systém sociálneho zabezpečenia sa uplatňuje vtedy, keď inú pomoc, 
predovšetkým z hľadiska vyživovacej povinnosti, nie je možné dosiahnuť. 

 
V predchádzajúcom období systém sociálnej pomoci reguloval u nás systém sociálnej 

starostlivosti. Už sám termín sociálna starostlivosť navodzuje situáciu pasívneho prijímania 
univerzalisticky koncipovanej štátnej starostlivosti, naproti tomu sociálna pomoc vyjadruje právo 
občana prekonať ťažkú sociálnu situáciu, jeho právo byť aktívnym subjektom a právo 
spoločenského prostredia pomôcť mu v tejto jeho snahe. Cieľom systému sociálnej pomoci je 
upraviť režimy a systémy práce tak, aby príjemcu sociálnej pomoci a jeho spoločenské prostredie čo 
možno najviac stimulovali k aktívnemu riešeniu nepriaznivej materiálnej a sociálnej situácie a aby 
štátu zostali iba činnosti sociálnoprávnej ochrany občana a činnosti garantujúce mu pomoc v 
prípade hmotnej núdze. 

 
3 DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 

Sociálna pomoc sa poskytne iba tomu, kto si nevie pomôcť sám alebo nedostáva potrebnú 
pomoc z inej strany. To znamená, že spoločnosť vstupuje do konania iba vtedy, keď všetky ostatné 
možnosti pomoci zlyhali. Dôvod na potrebu poskytnúť sociálnu pomoc nie je podstatný, čo 
znamená, že je jedno, či núdzový stav nastal vinou žiadateľa alebo bez jeho viny. Rovnako ako pri 
štátnej podpore ani pri sociálnej pomoci neplatí princíp kauzality, ale uplatňuje sa finálny spôsob 
nazerania. 

 
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon pomoci v hmotnej núdzi“) s účinnosťou od 1. januára 
2014 novo vymedzil okruh subjektov, u ktorých sa sleduje príjem na účely poskytovania dávky 
v hmotnej núdzi. Predchádzajúci zákon, t. j. zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, hmotnú núdzu definoval ako stav, keď príjem občana a 
fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje sumy životného minima a 
občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si tento príjem nemôžu zabezpečiť 
alebo zvýšiť vlastným pričinením. Podľa súčasnej právnej úpravy hmotná núdza je stav, keď príjem 
členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo 
nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov 
zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. To znamená, že do systému sociálnej pomoci sa zaviedol 
nový pojem a to člen domácnosti. Samozrejme, že zákon o pomoci v hmotnej núdzi vymedzuje 
okruh subjektov, ktoré tvoria spoločnú domácnosť3. 

                                                 
3 Pozri § 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi 
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Za pozitívum treba hodnotiť skutočnosť, že za člena domácnosti sa považuje aj dieťa nad 25 

rokov veku žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie dennou formou 
štúdia ako aj skutočnosť, že zákon rieši aj problematiku detí zverených súdom do striedavej osobnej 
starostlivosti obidvoch rodičov a to buď na základe rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej 
dohody rodičov. 

 
Fyzickej osobe v hmotnej núdzi vzniká nárok na pomoc v hmotnej núdzi a to za predpokladu, 

že osoba si tento nárok uplatnila. Pomoc v hmotnej núdzi sa realizuje prostredníctvom piatich 
peňažných plnení, ktorými sú: dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, 
príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie. Domnievame sa a aplikačná prax to aj 
potvrdzuje, že pri riešení hmotnej núdze osobitný význam má dávka v hmotnej núdzi, aj keď 
významovo nemožno opomenúť ďalšie peňažné plnenia v rámci sociálnej pomoci. 

 
Výška dávky v hmotnej núdzi je závislá od toho, či sa jedná o jednotlivca alebo manželov 

a to či sú bezdetní, alebo s jedným až troma deťmi alebo so štyrmi a viac deťmi.4 V súčasnosti 
platná právna úprava výšky dávky v hmotnej núdzi sa nemenila už štyri roky. Od 1. júla 2018 by sa 
mala mierne zvýšiť, avšak aj naďalej bude veľmi nízka a rodinám určite nepomôže z chudoby. 
V tejto súvislosti treba poukázať na skutočnosť, že „od 1. januára 2004 sumy dávky a príspevkov 
v hmotnej núdzi nedosahujú úroveň životného minima, čo má za následok obrovský nárast 
chudobného obyvateľstva (nielen rómskeho), ale najmä rodín s viacerými nezaopatrenými deťmi, 
príp. rodín, kde sú obidvaja rodičia dlhodobo nezamestnaní, resp. rodiny, ktorú tvorí osamelý rodič 
napr. len s minimálnou mzdou s viacerými deťmi, atď.“5 

 
Vo vzťahu k dávke v hmotnej núdzi sankčný charakter má § 10 ods. 3 zákona o pomoci v 

hmotnej núdzi, podľa ktorého sa táto dávka znižuje o sumu 61,60 eura, teda o sumu, ktorá inak patrí 
oprávnenej osobe, ak ide o jednotlivca bez dieťaťa. O túto sumu sa dávka zníži za každého 
plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, zakladajúcom nárok na príjem zo 
závislej činnosti a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou 
organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou 
osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva 
dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech v 
rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní 

- menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú 
organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, 

- dobrovoľníckej činnosti, alebo 
- prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri 

odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie. 
 

                                                 
4 Podľa § 10 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi dávka v hmotnej núdzi je 
- 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca, 
- 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, 

- 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí, 
- 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, 
- 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi, 

- 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi. 
5 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. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej v dňoch 24.-25. novembra 2016 v Bratislave. Ústav štátu a práva SAV, 2016, s. 48 
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„Pozitívum zavedenia aktívnej činnosti poberateľov dávok v hmotnej núdzi možno vidieť v 
tom, že dlhodobo nezamestnaní opätovne nadobudnú pracovné návyky a obce a mestá ušetria 
značné množstvo finančných prostriedkov, ktoré by inak vyplatili drahým firmám.“6 

 
Aj keď výkon aktivačnej činnosti v danom prípade je diskutabilný, za pozitívum právnej 

úpravy treba považovať § 10 ods. 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, z ktorého vyplýva, že 
aktivácia v danom prípade sa vzťahuje výlučne na fyzické osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov 
môžu vykonávať túto činnosť. Ide o práceschopných nezamestnaných, nakoľko práve toto 
ustanovenie vylučuje okruhy osôb, od ktorých vzhľadom na ich zdravotný stav alebo iné legitímne 
dôvody nemožno vyžadovať pracovnú aktivitu (napr. dosiahnutie dôchodkového veku, poberateľ 
predčasného starobného dôchodku, nezaopatrenosť dieťaťa, starostlivosť o ťažko zdravotne 
postihnutú osobu, starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, resp. do šiestich rokov veku). 

 
Sporným podľa nášho názoru je predovšetkým  § 10 ods. 10 písm. j) zákona o pomoci v 

hmotnej núdzi, podľa ktorého vykonávať činnosť nemá člen domácnosti, ktorému vykonávanie 
menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej 
situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie 
nebolo ponúknuté. 

 
Práve na túto skutočnosť poukázala aj skupina poslancov Národnej rady SR a to v návrhu 

adresovanom Ústavnému súdu SR, či podmienenie poskytovania dávky v hmotnej núdzi výkonom 
určitej činnosti je v súlade s Ústavou SR. Navrhovatelia vyjadrujú presvedčenie, že napádané 
ustanovenia zákona o hmotnej núdzi nemôžu obstáť v teste proporcionality a z ich pohľadu je 
„nepochopiteľné, prečo zákonodarca vytvoril stav, kedy je možné bez akýchkoľvek pevných kritérií 
zvýhodniť len časť poberateľov základnej dávky v hmotnej núdzi a síce tú časť, ktorej práca nebude 
ponúknutá a teda si uvedené práce neodpracuje“. Podľa ich názoru budú znevýhodnení tí 
poberatelia, ktorým práca bude ponúknutá a budú si dávku musieť odpracovať, resp. v prípade 
odmietnutia o ňu prídu a „prijatá právna úprava vytvára nerovnaké podmienky pre osoby v 
rovnakom postavení bez existencie legitímneho cieľa spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s 
ustanoveniami § 12 ods. 1 a 2 ústavy.“ Navrhovatelia v petite návrhu navrhli, aby ústavný súd takto 
rozhodol: „Ustanovenie § 10 ods. 3 až 11 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, s čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 39 ods. 2 
Ústavy Slovenskej republiky.“ 

 
Ústavný súd SR nálezom prijatým na neverejnom zasadaní pléna rozhodol, že nevyhovie 

návrhu skupiny poslancov NR SR s odôvodnením, že dávka v hmotnej núdzi podmienená 
vykonávaním menších obecných služieb neodporuje ústave. Samozrejme, že nález Ústavného súdu 
SR PL. ÚS 8/2014 z 27. mája 2015 treba v plnom rozsahu rešpektovať. V tejto súvislosti však by 
sme sa chceli zamyslieť a vyjadriť svoj názor k podmieneniu poskytovania dávky v hmotnej núdzi 
určitou aktivačnou činnosťou.  

 
V plnom rozsahu treba súhlasiť s § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a 
zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný ochraňovať 
majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované 
obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a 
sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce, podieľať sa na ochrane a 
na zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať poriadok v obci, poskytovať podľa 
svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej 
pohromy alebo havárie v obci. 

 

                                                 
6 TREĽOVÁ, S.: Pomoc v hmotnej núdzi rodinám s deťmi. In: Úlohy štátu pri riešení dlhodobej 
nezamestnanosti. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S- 77-85. - ISBN 978-
80-7160-386-3. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 

55 

Túto povinnosť podľa nášho názoru nemožno však viazať na poskytovanie peňažného 
plnenia zo strany štátu oprávnenej osobe, a to predovšetkým v prípade, ak tejto osobe hrozí 
sociálna exklúzia vedúca k „totálnej“ chudobe. „Prepojenie obsahového vymedzenia hmotnej núdze 
na potrebu zaistenia základných životných podmienok, a to prostredníctvom poskytovania pomoci 
v nevyhnutnej miere (hľadisko efektívnej pomoci) a bezprostredne vzhľadom na akútnosť 
nepriaznivej sociálnej situácie (hľadisko účinnej a dostupnej pomoci), je predvídanou reflexiou 
zákonodarcu na ústavné zakotvenie pomoci v hmotnej núdzi (čl. 39 ods. 2 Ústavy SR.)7 Podľa čl. 39 
ods. 2 Ústavy SR „každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na 
zabezpečenie základných životných podmienok“, pričom podrobnosti o tomto práve ustanoví zákon. 
Z legislatívneho hľadiska toto právo konkretizuje § 2 ods. 2  zákona o pomoci v hmotnej núdzi, 
podľa ktorého základnými životnými podmienkami treba rozumieť jedno teplé jedlo denne, 
nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Na zabezpečenie týchto potrieb sa podľa § 2 ods. 3 tohto zákona 
osobám, ktoré sú v hmotnej núdzi, poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorá okrem iných peňažných 
plnení zahŕňa aj dávku v hmotnej núdzi. Domnievame sa, že názor, podľa ktorého „nie v každom 
prípade zníženia zákonom ustanovenej sumy dávky v hmotnej núdzi ostáva príjemca pomoci v 
hmotnej núdzi bez akýchkoľvek prostriedkov“ nie je opodstatnený. Čo v prípade, ak fyzická osoba, 
napr. ak ide o jednotlivca, zostane bez akýchkoľvek prostriedkov. Ide o situáciu, ktorá hraničí so 
zachovaním ľudskej dôstojnosti garantovanej čl. 19 ods.1 Ústavy SR, čím podmienenie 
poskytovania dávky v hmotnej núdzi určitou aktivitou zo strany jej potenciálneho poberateľa je 
diskutabilné.  

 
Z hľadiska podmienenosti poskytovania dávky v hmotnej núdzi určitou aktivačnou činnosťou 

je podľa nášho názoru sporný § 10 ods. 10 písm. j) zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorým 
zákonodarca vylučuje povinnosť aktivačnej činnosti v prípade, ak poberateľovi tejto dávky nebola 
táto činnosť zo strany kompetentného orgánu  ponúknutá a to bez akýchkoľvek ustanovených 
kritérií. Domnievame sa, že práve týmto ustanovením medzi poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 
nastáva určité diskriminačné postavenie, nakoľko vznikajú dva okruhy subjektov. Na jednej strane je 
to poberateľ dávky hmotnej núdzi, ktorému výkon aktivačnej činnosti nebol ponúknutý a na druhej 
strane poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý pre vznik nároku na túto dávku bol povinný vykonať 
aktivačnú činnosť v zákone ustanovenom časovom rozsahu. Z tohto hľadiska súhlasím so 
stanoviskom sudkyne Ústavného súdu SR Ľudmily Gajdošíkovej k  nálezu pléna Ústavného súdu 
SR  PL. ÚS 8/2014, podľa ktorého zákon o pomoci v hmotnej núdzi priamo v § 10 vytvára dve 
skupiny osôb a „takéto vytvorenie dvoch skupín osôb neodôvodnene zakladá dve diametrálne 
odlišné a ťažko kompatibilné referenčné kritériá vyúsťujúce do ďalších diferencovaných zákonných 
podmienok na priznanie dávky v hmotnej núdzi (okrem jednotne uplatňovaného a v návrhu 
navrhovateľov nespochybneného kvantitatívneho ukazovateľa nedostatočnosti príjmu 
rešpektujúceho zákonom ustanovený okruh spoločne posudzovaných osôb), čo má z ústavného 
hľadiska podľa mňa diskriminačnú povahu“. 

 
4 ZÁVER 

Podľa nášho názoru k zvýšeniu motivácie poberateľov dávky v hmotnej núdzi,  ktorí sú v 
riziku chudoby a sociálnej exklúzie je potrebné hľadať spôsoby, ktoré by umožnili ich začlenenie a 
participáciu do bežného spôsobu života a tým získať životnú úroveň, ktorá je považovaná za 
obvyklú v spoločnosti, v ktorej žijú. Odobrať im dávku v hmotnej núdzi určite takýmto prostriedkom 
nie je.  
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GENERÁCIA Z, „HOME OFFICE“ A PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ A 
USPOKOJIVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY1 

Denisa Nevická, Petra Žárska 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

 
Abstrakt: Článok je venovaný súčasnému fenoménu výkonu závislej práce v mieste bydliska 
zamestnanca najmä s ohľadom na nastupujúcu generáciu Z a jej očakávania od trhu práce. Autorka 
sa zaoberá právami a povinnosťami, ktoré vznikajú zamestnávateľovi ale aj zamestnancovi pri 
výkone práce doma či prostredníctvom telefonického zariadenia, ako aj práce na miestne ktoré si 
zamestnanec zvolí. Následne  autorka uvedené odlišnosti výkonu práce v režime „home office“ 
komparuje s výkonom práce zamestnanca pre zamestnávateľa v jeho priestoroch a zaoberá sa 
úvahou, či sú v prípade výkonu práce doma dodržané vybrané práva zakotvené v článku 36 Ústavy 
Slovenskej republiky.  
 
Kľúčové slová: „home office“, domácka práca, telepráca, generácia Z, Ústava, zamestnanec, 
zamestnávateľ  
 
Abstract: The article is devoted to the current phenomenon of the so-called home office, which is 
work performed not at the workplace of the employer, but at the place of residence of the employee 
mainly with focus on generation Z and its expectations from the labor market. The author deals with 
rights and obligations that are created both for the employer and for the employee when carrying out 
the work at home or by means of a telephone or another place chosen by the employee. 
Subsequently, the author compares these differences of work performance in the "home office" to 
performance of the work by the employee for the employer at a working site and considers whether 
the selected rights enshrined in Article 36 of the Constitution of the Slovak Republic are met when it 
comes to home office regime.  
 
Key words: "Home office", homework, telework, the Z generation, Constitution, employee, employer 

 
1 HOME OFFICE A GENERÁCIA Z – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
1.1      Domácka práca a telepráca  

Prácu, ako formu ľudskej činnosti, možno vykonávať v pracovnoprávnych vzťahoch 
prostredníctvom pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo pracovnoprávnom 
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.2  Pracovnoprávne vzťahy možno 
deliť na individuálne a kolektívne, obsahom ktorých sú práva a povinnosti jednotlivých subjektov. 
Tieto môžu účastníci odvodzovať z právnych predpisov. 

Individuálne pracovnoprávne vzťahy sú vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. Ide o subjektívny vzťah kedy zamestnanec vykonáva osobne prácu pre 
zamestnávateľa, v jeho mene, podľa jeho pokynov a v čase určenom zamestnávateľom. Medzi 

                                                 
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych 
zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce Projekt VEGA, reg. Č. 
1/0908/17 
2 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. 2. vydanie. Bratislava: Edícia Juristika, 2013 
str. 133 
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zamestnancom a zamestnávateľom existuje vzťah podriadenosti a nadriadenosti. Uvedené 
vymedzenie individuálnych pracovnoprávnych vzťahov vychádza z §1 ods. 2 Zákonníka práce. 
Závislú prácu možno v pracovnoprávnom vzťahu vykonávať v pracovnom pomere založenom 
pracovnou zmluvou alebo prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru.3 Toto základné členenie individuálnych pracovnoprávnych vzťahov je typické len pre Českú 
republiku a Slovenskú republiku, nakoľko inštitút dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru nie je využívaný v iných krajinách. 
Pracovný pomer je základným druhom pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je upravený v § 41 
a nasl. Zákonníka práce. Pracovný pomer je zmluvný záväzkový vzťah, ktorý vzniká medzi 
zamestnancom na jednej strane a zamestnávateľom na strane druhej. Zakladá sa pracovnou 
zmluvou, pre ktorú zákon ustanovuje písomnú formu, avšak nedodržanie písomnej formy nemá za 
následok neplatnosť zmluvy. Stranám je teda ponechaná určitá miera autonómie. Obsahom 
pracovnej zmluvy je obligatórne druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma a stručná 
charakteristika danej práce, miesto, kde bude zamestnanec prácu vykonávať, deň nástupu 
zamestnanca do práce, mzdové podmienky, pokiaľ neboli dohodnuté v kolektívnej zmluve.4   
Okrem podstatných náležitostí pracovnej zmluvy si zamestnanec a zamestnávateľ fakultatívne 
upravujú aj náležitosti , na základe vzájomnej dohody. Pracovný pomer sa teda zakladá pracovnou 
zmluvou a vzniká medzi zamestnancom a zamestnávateľom v deň, ktorý je v pracovnej zmluve 
dohodnutý ako deň nástupu do práce.  
 Pracovný pomer možno rozdeliť na základný druh pracovného pomeru a atypické formy 
zamestnávania. Základným druhom pracovným pomerom je pracovný pomer na neurčitý čas, tzv. 
„trvalý pracovný pomer.Okrem základných druhov pracovného pomeru upravuje Zákonník práce aj 
atypické formy zamestnávania, a to:  

- pracovný pomer na kratší pracovný čas, 
- pracovný pomer na dobu určitú,  
- domácka práca, 
- telepráca.5  
Domácku prácu možno charakterizovať ako pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva 

prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom 
dohodnutom mieste. Telepráca znamená pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre 
zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom 
dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, 
a tento pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce s taxatívne uvedenými odchýlkami. Je 
dôležité poznamenať, že zatiaľ čo domácka práca je inštitút, ktorý má svoje miesto v slovenskom 
ale aj českom právnom poriadku dlhodobo, telepráca bola do Zákonníka práce zavedená ako 
prostriedok modernizácie pracovného prostredia Európskou rámcovou dohodou o telepráci. Ako pri 
domáckej práci, tak aj pri telepráci miestom výkonu práce nemusí byť výlučne bydlisko či vlastná 
domácnosť zamestnanca, ale akékoľvek iné dohodnuté miesto v pracovnej zmluve. Podstatným 
kritériom je, že ide o miesto iné ako pracovisko zamestnávateľa, a to po celú pracovnú dobu.  

V prípade domáckeho zamestnanca a zamestnanca, ktorý vykonáva teleprácu sa neuplatňujú 
niektoré ustanovenia Zákonníka práce, ako napríklad rozvrhnutie pracovného času alebo nepretržitý 
odpočinok. Domáckemu zamestnancovi neprislúcha ani mzda za prácu nadčas, mzdové 
zvýhodnenie za prácu vo sviatok a  nočnú prácu. Vzhľadom na dispozitívny charakter daných 
ustanovení Zákonníka práce, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na rámec 
zákona nejde o povinnosť zamestnávateľa. Za domáckeho zamestnanca sa pritom nepovažuje 
zamestnanec vykonávajúci prácu doma, alebo na inom vhodnom mieste príležitostne, alebo za 
mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa, ak druh práce, ktorú vykonáva to umožňuje. 
Je dôležité poznamenať, že pokiaľ zamestnávateľ vykonáva prácu doma napríklad jeden deň 

                                                 
3 KURIL, J. a kol.: Repetitórium z pracovného práva. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a 
manažmentu verejnej správy, 2014 str.  12 
4 § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce 
5 ŠVEC, M.: Zamestnanec a flexikurita – hľadanie istoty a ochrany zamestnanca v rastúcej flexibilite 
pracovnoprávnych vzťahov. Atypické zamestnávania vs. interná flexibilita. In COFOLA 2010: the 
Conference Proceedings, 1. edition, Brno: Masaryk Unversity, 2010, str. 6 
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v týždni, nejde o príležitostný ani mimoriadny charakter výkonu práce doma a takáto práca by mala 
byť upravená ako domácka práca aj v pracovnej zmluve.  

Pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci a telepráci nesmú znevýhodňovať 
zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom pracujúcim na pracovisku 
zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia zamedzujúce izolácii od ostatných 
zamestnancov a umožniť stretávať sa s ostatnými zamestnancami. Skončenie pracovného pomeru 
s domáckym zamestnancom alebo zamestnancom vykonávajúcim teleprácu je totožné ako pri 
zamestnancovi pracujúcom na pracovisku zamestnávateľa a je možné iba spôsobom stanoveným v 
§ 59 a nasl. Zákonníka práce, a to dohodou, výpoveďou zamestnanca alebo zamestnávateľa, 
okamžitým skončením pracovného pomeru, resp. skončením v skúšobnej dobe, ak je dojednaná.  

 
 

1.2 Charakteristika generácie Z, jej základných čŕt a vplyvu na vývoj trhu práce 
V dnešnej dobe sa potýkame s generáciou, ktorú autori6 William Strauss a Neil Howe 

označujú ako generáciu Z, pre ktorú je príznačné využívanie technológií a internetu. Generácia Z je 
generáciou osôb narodených v rokoch 1996 až 2009 a ide o nástupnú generáciu „millenials“ 
označovaných aj ako generácia Y. Pre predošlú generáciu bol ústredným nástrojom mobilný telefón, 
no pre súčasnú generáciu Z je signifikantným internet, drony či dokonca virtuálna realita. Ich nároky 
na zamestnávateľa a očakávania od pracovného režimu, sú úplne odlišné od tých, ktoré mali 
zamestnanci pred dvadsiatimi rokmi. Tento fenomén digitálnej generácie a jej ovplyvňovania trhu 
prácu je možné pozorovať najmä na zverejnených ponukách práce zamestnávateľov, kde dominujú 
termíny ako flexibilný pracovný čas, možnosť práce z domu či zamestnanecké benefity7.  
Pracovný trh 21. Storočia je ovplyvnený nárokmi, ktoré je nevyhnutné odzrkadliť aj 
v pracovnoprávnych predpisoch. Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú na nedostatok 
kvalifikovaných pracovných síl, čo spôsobuje väčšiu konkurenciu na trhu práce a zároveň väčšie 
očakávania zamestnancov od zamestnávateľa ohľadom benefitov spojených s konkrétnou prácou. 
Ako uvádza Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení „Zamestnávatelia ponúkajú na 
nedostatkové pozície nadpriemerné mzdy, ani to však nepomáha. Firmy pociťujú nedostatok už aj 
nekvalifikovaných pracovníkov. Nemôžeme sa čudovať, že personalisti narazili na dno svojich síl a 
vidia ako dočasné riešenie zamestnávanie pracovnej sily zo zahraničia“. Okrem nadštandardných 
finančných ohodnotenú sú kritériom pre výber zamestnávateľa najmä ponúkane benefity na 
pracovisku8. Hlavným cieľom týchto zamestnaneckých výhod je posilniť stabilitu a vernosť 
zamestnancov k zamestnávateľovi, prispieť k uspokojeniu osobných potrieb zamestnancov, zvýšiť atraktivitu 
a záujem o spoločnosť pri získavaní kvalifikovaných zamestnancov, poskytovať niektorým zamestnancom 
daňovo zvýhodnený spôsob odmeny či zvyšovať výkonnosť spoločnosti. Prieskumy viacerých portálov 
a agentúr ako Trexima či Profesia ukazujú, že zamestnanci, ktorí majú najväčší záujem o pracovné výhody 
a sú pre nich často krát dôležitejšie ako samotná odmena za vykonanú prácu, sú práve z radu čerstvých 
absolventov, mladých pracovníkov či mladých rodičov. Medzi benefity, o ktoré je najväčší záujem, patrí 
práve flexibilná pracovná doba ako aj flexibilné miesto práce, zdravotné poistenie a príspevky na šport. Kým 
v západných krajinách Európy pracuje prostredníctvom flexibilného pracovného času v priemere 30% 
zamestnancov, na Slovensku ide len o 6%. Dopyt po domáckej resp. flexibilnej práci je pritom až u 65% 
mladých pracovníkov a absolventov vysokých škôl9.  

Ako vyplýva zo základnej charakteristiky generácie Z ako aj očakávaní tejto mladej skupiny 
pracovníkov a absolventov od trhu práce, bude nevyhnutné prispôsobiť Zákonník práce súčasným 
podmienkam. Nie len kolaboratívna ekonomika ale aj vývoj zamestnancov a vplyv zahraničia prináša do 
pracovného práva nové trendy a autorka má zato, že zmeny v §52  Zákonníka budú nevyhnutné nato, aby 
reflektovali aktuálne potreby trhu práce a jeho vývoj.   

 
 

                                                 
6 William Strauss a Neil Howe, sú americkí autori, ktorí ako opísali koncepciu definovania generácií 
na pracovnom trhu na základe signifikantných prvkov a prostriedkov, ktoré vo svojom živote 
využívajú.   
7 Prieskum zverejnený internetovým portálom www.profesia.sk z roku 2016 
8 Prieskum zverejnený Internetovým sprievodcom trhu práce (www.istp.sk) z roku 2017 
9 Anketa portálu E-trend, dostupná webovej stránke http://flexipraca.sk/viete-ze/clanok/8  

http://www.profesia.sk/
http://flexipraca.sk/viete-ze/clanok/8
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2 PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ A USPOKOJIVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY PRI 
VÝKONE DOMÁCKEJ PRÁCE A TELEPRÁCE 
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. Autorka sa v článku rozhodla venovať najme písmenám d) a e) 
článku 36 Ústavy SR, a to zabezpečeniu najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času a primeraného 
odpočinku po práci. Autorka má zato, že práve tieto dva článku z demonštratívneho výpočtu 
fundamentálnych práv zamestnancov uvedených v Ústave Slovenskej republiky sú najspornejšími 
pokiaľ ide o ich dodržovanie v režime domácka práca a telepráca.  Zákonník práce v § 52 totiž 
ustanovuje, že na zamestnancov v režime domáckej práce či telepráce sa nevzťahujú ustanovenia o 
rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku či nepretržitom 
odpočinku v týždni. To, že sa na daného zamestnanca nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí 
uvedeného, neznamená, že nemá nárok na primeraný odpočinok po práci či najvyššiu dĺžku 
prípustného pracovného času.  

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému zamestnancovi právo na najvyššiu 
prípustnú dĺžku pracovného času a primeraného odpočinku po práci. Pojem zamestnanec pritom 
vykladá Zákonník práce v § 11 ako fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to 
ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa 
závislú prácu. Ide teda o každého zamestnanca, ktorý pracuje v pracovnom pomere, 
prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo, ak tak 
ustanovuje osobitný predpis, aj o zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom 
pomere alebo osobitnom pracovnoprávnom vzťahu. Nemožno preto z pôsobnosti ústavného článku 
36 vylúčiť ani zamestnancov vykonávajúcich prácu prostredníctvom domáckej práce či telepráce.  

Pri pracovnom pomere typu domácka práca, zamestnávateľ nerozvrhuje domáckemu 
zamestnancovi pracovný čas, ale rozvrhuje si ho sám zamestnanec, s tým, že má zamestnanec 
povinnosť dodržiavať maximálny týždenný pracovný čas. Na jednej strane by mu mal zamestnávateľ 
prideľovať len toľko práce, koľko môže priemerný zamestnanec splniť v stanovenej dobe a na strane 
druhej by mal zamestnanec sám kontrolovať svoj pracovný čas a výkon tak, aby dokázal reálne 
naplniť potreby zamestnávateľa v stanovenom pracovnom čase a v zákonnom limite.  

So skutočnosťou, že si zamestnanec rozvrhuje pracovný čas sám, súvisí vylúčenie pravidiel o 
nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch. Taktiež to 
znamená, že pri nepredvídateľných prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, domáckemu 
zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy. V zmysle článku 36 Ústavy Slovenskej republiky však aj 
domácky zamestnanec má právo na primeraný odpočinok po práci. Dôležitým mechanizmom pri 
domáckej práci je teda najmä kontrola, a to obojstranná. Zamestnávateľ by mal prideliť 
zamestnancovi len toľko práce, aby ju bol schopný v rámci ustanoveného pracovného času stihnúť. 
Zamestnanec by sa mal vykonávanej práci venovať s takou starostlivosťou, aby mu ostal čas na 
primeraný odpočinok po práci a nepresiahol ustanovený denný pracovný čas.  

 
 
2.1 Komparácia aplikácie vybraných práv článku 36 Ústavy SR na „home office“ a výkon 

práce zamestnancom v sídle zamestnávateľa 
Domácka práca alebo home office je typom pracovného pomeru, ktorý patrí medzi 

základné pracovnoprávne vzťahy. Napriek tomu, že ako pracovný pomer, tak aj domácky pracovný 
pomer sú subkategóriou identickej množiny, nároky a podmienky zamestnancov sa v jednotlivých 
kategóriách výrazne líšia. Článok 36 Ústavy Slovenskej republiky, konkrétne písmená d) a e) 
zaručujú všetkým zamestnancom bez rozdielu druhu pracovnoprávneho vzťahu, v ktorom 
vykonávajú prácu právo na zabezpečenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času 
a primeraného odpočinku po práci.  

Zamestnanci v pracovnom pomere vykonávajúci prácu na pracovisku zamestnávateľa majú 
v zmysle ustanovenia §85 a nasledujúcich Zákonníka práce právo na rozvrhnutie pracovného času. 
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Pracovný čas zamestnanca pracujúceho na tzv. plný pracovný úväzok, môže byť rozvrhnutý 
rovnomerne, nerovnomerne, môže pracovať v režime pružného pracovného času či mať na 
pracovisku zavedené konto pracovného času. Nech je u zamestnávateľa zavedená ktorákoľvek 
z foriem pracovného času, zamestnanec má vždy rozvrhnutý minimálne základný pracovný čas, 
pôsobí na pracovisku zamestnávateľa a vie si naplánovať svoje denné pracovné úlohy tak, aby ich 
stihol v rámci pracovného času. Dôležitým prvkom je tu pritom aj prvok osobnej kontroly zo strany 
zamestnávateľa, ktorý ju môže účinnejšie aplikovať pokiaľ zamestnanec vykonáva prácu priamo na 
jeho pracovisku a rovnako aj odhadnúť reálnu možnosť pracovnej záťaže zamestnanca 
v pracovnom čase. 

V porovnaní s pracovným pomerom sa na zamestnanca pracujúceho prostredníctvom 
domáckej práce nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času. V § 
85 ods. 4 Zákonníka práce je uvedené, že pracovný čas nesmie prekročiť osem hodín za 24 hodín. 
Dané ustanovenie sa síce na zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere domácka práca 
vzťahu, no na túto skutočnosť nie je možné zo strany zamestnávateľa fyzicky dohliadnuť nakoľko 
zamestnanec nevykonáva prácu priamo na pracovisku. Zamestnávateľ môže zamestnancovi dať 
k dispozícií napríklad formulár na vypĺňanie odpracovaných hodín, no v praxi často krát dochádza 
k problému, že z dôvodu výkonu práce zamestnanca doma alebo na inom vhodnom mieste ho 
zamestnávateľ  poveruje pracovnými úlohami v rozličných hodinách dňa, aj v hodinách po 
ustanovenom pracovnom čase zamestnancov pracujúcich na pracovisku zamestnávateľa, čo 
v súčte vysoko prekračuje 8 hodín, najvyššiu prípustnú výšku pracovného času a zasahuje do 
osobného života zamestnanca.  

V § 92  a § 93 sa nachádzajú ustanovenia o nepretržitom dennom odpočinku 
a nepretržitom odpočinku v týždni pre zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere na 
pracovisku zamestnávateľa. Základným nárokom zamestnanca je nepretržitý denný odpočinok 12 
po sebe nasledujúcich hodín počas 24 hodín a dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého 
odpočinku v týždni. V porovnaní so zamestnancom vykonávajúcich prácu na pracovisku 
zamestnávateľa sa na domáckeho zamestnanca v zmysle § 52 Zákonníka práce ustanovenia 
o nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni nevzťahujú. Rovnaký paragraf 
v odseku 4 ustanovuje, že domácky zamestnanec nesmie byť znevýhodňovaný oproti 
zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa. Priamo toto ustanovenie indikuje rozpor 
s predošlými tvrdeniami autorky. Domácky zamestnanec je v porovnaní so zamestnancom na 
pracovisku znevýhodnený už priamo faktom, že nemá nárok na stanovený nepretržitý denný 
odpočinok a nepretržitý odpočinok v týždni. Takzvané kúskovanie práce počas dňa domáckeho 
zamestnanca zadávaním mu práce zamestnávateľom, nie len že znevýhodňuje domáckeho 
zamestnanca a zasahuje do jeho osobného života, ale zároveň nie je ani v súlade s právom na 
primeraný odpočinok po práci, ktoré zaručuje Ústava Slovenskej republiky.  
 

3 ZÁVER 
Na základe citácií Zákonníka práce, analýzy právneho stavu a komparácie vybraných 

inštitútov má autorka zato, že článok 36 Ústavy Slovenskej republiky, konkrétne písmená d) a e) nie 
sú pri výkone práce v režime domáckej práce či telepráce dodržiavané a úprava ustanovení 
Zákonníka práce o domáckej práci a telepráce by mala byť nevyhnutným krokom. Zákonník práce 
vymedzuje odchýlky pre domácku prácu a teleprácu výlučne v § 52 a to v maximálne stručnosti a so 
značnými nevýhodami oproti zamestnancom pracujúcim na pracovisku zamestnávateľa. 
Zamestnanci však napriek tomu v dennej praxi v zmysle pracovnej zmluvy vykonávajú napríklad 
80% ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku a zamestnávateľa a 20% doma 
alebo na nimi vybranom mieste. Za tento jeden deň v týždni im teda zamestnávateľ nie je povinný 
preplatiť nadčasy, nemajú nárok na náhradu mzdy pri návšteve lekára či iné nároky, ktoré im počas 
ostatných pracovných dní prislúchajú. Zároveň sa na zamestnancov nevzťahujú ustanovenia 
o nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni ani o rozvrhnutí pracovného 
času. 

Určitá miera flexibility je pri domáckej práci zo strany zamestnanca samozrejme potrebná. 
Autorka s avšak domnieva, že pre narastajúci záujem o časovo flexibilnú prácu a domácku prácu, 
bude nevyhnutné upraviť aj znenie Zákonníka práce dotýkajúce sa tejto problematiky. V zmysle 
článku 36 ústavy Slovenskej republiky ako aj samotného paragrafu §52 ods. 4 Zákonníka práce  
domácky zamestnanec nesmie byť znevýhodnený oproti zamestnancovi pracujúcemu na pracovisku 
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zamestnávateľa. Autorka navrhuje, aby bol konkrétne § 52 ods. 1 Zákonníka práce upravený tak, že 
zamestnávateľ by mal povinnosť určiť zamestnancovi konkrétne hodiny, v ktorých je povinný 
vykonávať prácu a byť k dispozícií zamestnávateľovi a obmedziť tak čas jeho aktivity podľa potrieb 
zamestnávateľa. V opačnom prípade je domácky zamestnanec v režime nepretržitej pracovnej 
pohotovosti a často krát vykonáva vo významnej miere prácu nadčas, za čo mu neprislúcha mzdové 
zvýhodnenie. Mladi pracovníci ako aj absolventi síce vyjadrujú záujem o flexibilnú prácu, ale 
zároveň požadujú aj akúsi rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Autorka sa domnieva, 
že súčasná úprava Zákonníka práce do tohto vo veľkej miere zasahuje a neposkytuje domáckym 
zamestnancom také práva ako porovnateľným zamestnancom na pracovisku garantuje Zákonník 
práce či Ústava Slovenskej republiky. Autorka má zato, že obmedzením času, počas ktorého by 
zamestnávateľ mohol zamestnancovi prideľovať prácu by sa vyriešili aj problémy s nepretržitým 
denným odpočinkom a nepretržitým odpočinkom v týždni. Domáckemu zamestnancovi by sa aspoň 
čiastočne vyrovnalo postavenie so zamestnancami na pracovisku zamestnávateľa. Navyše hodiny, 
v ktorých by zamestnanec musel byť zamestnávateľovi k dispozícií by si mohol v súlade so 
Zákonníkom práce určiť sám zamestnávateľ. Domnievam sa, že vzhľadom na meniace sa potreby 
trhu práce bude nutné upraviť lánok §52 Zákonníka práce tak, aby zodpovedal reálnej praxi 
a neznevýhodňoval zamestnanca, ktorý vykonáva prácu doma v porovnaní so zamestnancom 
pracujúcim na pracovisku zamestnávateľa.  
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POTREBA SPÔSOBILOSTI AUTONÓMNEHO ROZHODOVANIA V 
EXTERNOM PROSTREDÍ 

Mária Nováková 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Abstract: In the paper we deal with the issue of competence of graduates in social contexts. Focus 
of attention is on their autonomy in decision-making procedure in environmet of diversified labour 
market. 
 
Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme problematikou kompetencií absolventov škôl v sociálnych 
kontextoch. Ťažisko pozornosti je sústredené na ich autonómiu rozhodovania sa v prostredí 
diverzifikovaného trhu práce. 
 
Key words: competences of the graduate, fob applicant, right to work, labour market. 
 
Kľúčové slová: kompetencie absolventa, uchádzač o zamestnanie, právo na prácu, trh práce. 
 
 
1 ÚVOD 

V médiách rezonuje fenomén nedostatku pracovných síl. V praxi je citeľná štatistická 
nerovnováha medzi nízkym percentom miery nezamestnanosti a reálnym počtom neevidovaných 
nezamestnaných. Pojmy nízka miera nezamestnanosti a plná zamestnanosť nemožno považovať 
za synonymá. 

Zo strany zamestnávateľov je neustále vyvíjaný tlak so stupňujúcou sa tendenciou na 
vytvorenie legislatívneho prostredia, ktoré by uľahčilo zamestnávanie osôb z tretích krajín. 
Uvoľnenie a zmiernenie legislatívnych podmienok by podľa nich výrazne prispelo k riešeniu redukcie 
stupňa nerovnováhy medzi ponukou a dopytom trhu práce. 

V tejto súvislosti je potrebné zvážiť všetky aspekty tejto alternatívy. Pozornosť nemožno 
sústreďovať len na ekonomiku, ale aj na ďalšie aspekty, a to sociálne a psychologické. 

Napríklad sociálny dumping  eliminuje akúkoľvek vnútornú snahu o sebarealizáciu a 
motiváciu mladých ľudí hľadať si zamestnanie s akcentom na aktívnu formu hľadania si práce.  

Pozornosť je potrebné predovšetkým zamerať na vzdelávaciu politiku a analyzovať, či je 
nastavená tak, aby viedla mladých ľudí k väčšej samostatnosti a redukcii sociálnych problémov. 

 
 

2 VZDELÁVACIA POLITIKA 
Podľa čl. 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú Únia a členské štáty, rešpektujúc 

základné sociálne práva tak, ako sú stanovené v Európskej sociálnej charte podpísanej v Turíne 18. 
októbra 1961 a v Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, za cieľ 
podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa 
dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny 
dialóg, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne 
vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce. Na dosiahnutie týchto cieľov Komisia 
podporuje úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, uľahčuje koordináciu ich činnosti vo všetkých 
oblastiach sociálnej politiky podľa tejto kapitoly, najmä v záležitostiach, ktoré sa týkajú 
zamestnanosti, pracovného práva a pracovných podmienok, základného a vyššieho odborného 
vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania, ochrany 
zdravia pri práci, práva združovať sa a práva na kolektívne vyjednávanie medzi zamestnávateľmi a 
pracovníkmi.1  

Únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi členskými 
štátmi a, ak je to potrebné, podporovaním a doplňovaním činnosti členských štátov pri plnom 

                                                 
1 ÚV 2016/C 202/01 
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rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah výučby a organizácie vzdelávacích systémov a za ich 
kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.2  

Organizácia a financovanie vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zodpovednosť  je teda vo 
výlučnej pôsobnosti členských štátov Európskej únie. Každý členský štát si pripravuje vlastný 
vzdelávací systém a učebné osnovy. Európska únia má koordinačnú právomoc, pokiaľ ide 
o stanovenie spoločných cieľov a podpornú právomoc pri vnútroštátnych opatreniach zameraných 
na zlepšenie kvality vzdelávacích systémov. 

V rámci vzdelávacieho systému je pre vládu Slovenskej republiky hlavným kritériom výchova 
aktívneho občana schopného uplatniť sa na medzinárodnom trhu práce a napĺňať duchovné 
a sociálne potreby. Štátny vzdelávací program by mal podporovať výchovu k sebestačnosti, 
zodpovednosti za vlastné konanie, šetrnosti, ohľaduplnosti, kritickému mysleniu a mysleniu 
v súvislostiach, k občianskemu aktivizmu, obhajobe vlastného názoru a rešpektu k názorom 
druhých ľudí.3 

Vzdelávacia politika Slovenskej republiky vychádza z viacerých princípov. Medzi základné 
princípy patrí princíp demokratizácie, decentralizácie, humanizmu, alternatívnosti, autonómnosti, 
priestupnosti, komparatívnosti, flexibilnosti. Za hlavný princíp vzdelávacej politiky považuje vláda SR 
rovnosť šancí pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na sociálnu situáciu, región či etnicitu a 
orientáciu na potreby detí, žiakov a mládeže.4 

V čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky je garantované každému má právo na vzdelanie. 
Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.  

Právo na bezplatné vzdelania majú už len občania, a to v základných školách a stredných 
školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách. 

V medzinárodných dokumentoch ani v národnej právnej úprave však nie je ustanovená 
úroveň poskytovaného vzdelania. 
 

  
3 ŠKOLSKÝ SYSTÉM 

Výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách, stredných školách, 
základných umeleckých školách,  jazykových školách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).  

Proces výchovy a vzdelávania je upravený aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi ako 
zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

Výchova a vzdelávanie sa realizuje v školách a v školských zariadeniach, ktoré majú 
oprávnenie na výkon tejto činnosti a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 

Výchovno-vzdelávací proces v školských  zariadeniach sa uskutočňuje v súlade s princípmi a 
cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. 

Princípy výchovno-vzdelávacieho procesu sú zakotvené v ust. § 3 školského zákona. Ide 
o nasledovné princípy: 

a) bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky,  

b) bezplatnosti vzdelania v základných školách a v stredných školách zriadených orgánom 
miestnej štátnej správy v školstve, ústredným orgánom štátnej správy alebo orgánom 
územnej samosprávy (ďalej len „štátna škola“), 

c) rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích 
potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, 

                                                 
2 článok 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. ÚV 2016/C 202/01  
3 www.vlada.gov.sk/3-4-skolstvo-veda-mladez-a-sport/ 
4 Základné princípy školskej politiky na Slovensku. Dostupné na internete: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/fundamental-principles-and-national-
policies-72_sk?2nd-language 
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d) zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, 
e) rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom 

procese, 
f) celoživotného vzdelávania, 
g) výchovného poradenstva, 
h) slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v 

súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy, 
i) zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti 

vedy, výskumu a vývoja, 
j) prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 
skupinami a náboženskej tolerancie, 

k) kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej 
sústavy, 

l) integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho 
vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície, 

m) posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých 
vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na 
rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a 
sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť, 

n) vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní, 
o) zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných 

prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo k podnecovaniu k 
národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, 

p) rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa, 
q) rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách, v školách zriadených štátom 

uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou (ďalej len „cirkevná škola“) a v školách 
zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „súkromná škola“), 

r) zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní. 
Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 školského zákona štátne vzdelávacie programy vymedzujú 

povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa tohto zákona na získanie kompetencií. 
Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

Štátny vzdelávací program predstavuje záväzný národný rámec pre primárne vzdelanie – 1. 
stupeň základných škôl. Reprezentuje prvú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania. Je 
východiskovým dokumentom na prípravu školských vzdelávacích programov, ktoré predstavujú 
druhú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania. Dvojúrovňovým modelom vzdelávania sa dáva 
priestor každej škole, aby prostredníctvom školského vzdelávacieho programu dotvorila svoj obsah 
vzdelávania podľa špecifických regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, ktoré 
vychádzajú z potrieb žiakov alebo rodičov.5 

V eventualite škôl, prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, dotvárať svoj obsah 
vzdelávania podľa špecifických regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, možno vidieť 
nielen pozitíva, ale i negatíva.  

Rozdielne školské vzdelávacie programy spôsobujú komplikácie žiakom, ktorí musia zmeniť 
miesto bydliska, napríklad kvôli rodičom sťahujúcim sa za prácou. Diferenciácia sa negatívne 
prejavuje aj pri prijímacích pohovoroch na osemročné gymnáziá. Na prijímacích pohovoroch by mali 
byť preverované vedomosti z prvého stupňa základného vzdelávania a z prvého polroku druhého 
stupňa základného vzdelávania. Vzhľadom na to, že školy majú síce rovnaký obsah výučby, ale 
danú matériu preberajú v inom časovom horizonte, pristúpili niektoré osemročné gymnáziá k tomu, 
že prijímacie pohovory obsahujú učivo z celého piateho ročníka.  

  

 

 

                                                 
5 Štátny vzdelávací program. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf 
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4 KOMPETENCIE ABSOLVENTA 
Legálna definícia pojmu kompetencia je zakotvená v ustanovení § 2 písm. t) školského 

zákona. Pojem kompetencia je definovaný ako preukázaná schopnosť využívať vedomosti, 
zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie a vykonávanie funkcií 
podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji jedinca a pri jeho 
aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom 
živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie. 

Jedným z cieľov výchovy a vzdelávania je podľa ust. § 4 školského zákona umožniť dieťaťu 
alebo žiakovi získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 
spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 
komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a 
kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne 
kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie. 

Vo všetkých vyspelých štátoch sveta je snaha nájsť, definovať a v ľuďoch rozvíjať také 
kompetencie, ktoré sú využiteľné vo väčšine (aj v zatiaľ ešte neexistujúcich) povolaní, ktoré umožnia 
jedincovi zastávať celý rad pracovných pozícií a funkcií, vykonávať rôzne povolania a ktoré sú 
vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jedincovi 
úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote. Takéto 
kompetencie sa volajú kľúčové kompetencie.6 

V ustanovení § 4 písm. b) školského zákona absentujú kompetencie pracovné a personálne. 
Už v primárnej forme vzdelávania je pre žiakov bytostne dôležité, aby u nich boli rozvíjané pracovné 
a personálne zručnosti, ktoré im zvýšia šance na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. 

Nemenej dôležitým cieľom výchovy a vzdelávania je rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, 
umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických 
cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami 
na trhu práce. 

V rámci vzdelávacieho procesu je nadobúdanie teoretických znalostí a praktických zručností 
obligátnou podmienkou pre uplatnenie sa absolventov v praxi. V tejto súvislosti sa natíska otázka, či 
vzdelávacie ustanovizne dostatočne pripravujú žiakov na budúce zvládnutie náročných životných 
situácií a uplatnenie sa na trhu práce? 

Ani nízka miera nezamestnanosti nemôže viesť ku kladnej odpovedi. Už z chronicky 
známych reakcií zamestnávateľov, ktorí bijú na poplach a žiadajú zmeny vo vzdelávacom procese, 
možno vidieť, že praktická príprava žiakov na budúce povolanie je v žalostnom stave. Príčin tohto 
negatívneho javu je nesmierne množstvo. 

Ako prioritný problém možno označiť nekvalitne a nedostatočne pripravené pedagogické 
štandardy. 

 Nemožno opomenúť absenciu minimálneho personálneho zabezpečenia samotných 
vzdelávacích ustanovizní. Nezriedka sme svedkami, že pedagóg je poverovaný výkonom práce, 
ktorá je odlišná od jeho primárnej úlohy viesť pedagogický proces. 

   
Nadobúdanie praktických zručností nie je dostatočne organizované zo strany vzdelávacích 

ustanovizní. 
 

 
5 ABSURDITY VYPLÝVAJÚCE Z NEROVNOSTI  

Je bezprecedentné, aby bol vzdelávací proces narúšaný v dôsledku problémov sociálnej 
diferenciácie a sociálnej exklúzie. 

Absentuje účinná pomoc asistentov pre deti zo znevýhodneného a málo podnetného 
sociálneho prostredia. V dôsledku čoho je asistenčné bremeno prenášané na samotného 
pedagóga. Jeho neúnosné pracovné podmienky a z toho vyplývajúca preťaženosť majú vplyv na 
kvalitu pedagogického procesu. 

Veľmi vypuklým je brzdiaci fenomén školskej úspešnosti ostatných žiakov,  ktorí musia 
znášať a strpieť všetky faktory ovplyvňujúce školskú úspešnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného 

                                                 
6 Hrmo, R., Turek, I.: Návrh systému kľúčových kompetencií.  Dostupné na internete: 
https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/internetovy_casopis/2003/2/hrmo2.pdf 
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prostredia. Pre ilustráciu možno uviesť esenciálne faktory ako zanedbanosť detí, sociálna 
izolovanosť, slabá motivácia, rizikové sociálne správanie, atď. 

Naliehavosť potreby hľadania efektívnych riešení pre redukciu bariér školskej úspešnosti nie 
je adekvátne celospoločensky reflektovaná. Vytvorenie vhodného legislatívneho prostredia je len 
začiatkom pre vybudovanie vedomostnej spoločnosti. Okrem legislatívneho piliera je nevyhnutne 
potrebné vytvoriť i pilier materiálny, finančný a personálny. 

Opačným problémom je konzumný spôsob života a komercializácia dieťaťa. Aj dieťa 
v ekonomicky prosperujúcej rodine môže trpieť sociálnou izoláciou. Príčinu môžeme vidieť 
v enormnej pracovnej vyťaženosti rodičov a narastajúcej tendencii „zaparkovania“ detí pred 
elektronickými zariadeniami. Absencia športových aktivít a plnohodnotných voľnočasových aktivít je 
predpokladom pre vytváranie vlastného virtuálneho sveta zo strany dieťaťa. Tieto skutočnosti sa 
zákonite odrážajú na kognitívnych schopnostiach žiakov, absencii kritického myslenia a nekritického 
preberania informácií z elektronických médií.  

 
6 ZÁVER 
         Vývoj trhu práce je v poslednom období charakteristický nedostatkom pracovnej sily 
spôsobilej vykonávať ponúkanú prácu. 

Trh práce je veľmi diverzifikovaný a mnohí žiaci, ktorí končia vzdelávací proces ukončením 
povinnej školskej dochádzky alebo strednej odbornej školy nemajú predstavu, aké profesie prax 
požaduje a aké profesie vôbec existujú.  

Táto skutočnosť len preukazuje, že máme dostatok pracovnej sily a veľa neevidovaných 
nezamestnaných, avšak bez pracovných a personálnych kompetencií. Čím dlhšie nezamestnaní 
nevykonávajú prácu, tým rýchlejšie sa bude meniť ich status nezamestnaných na status 
nezamestnateľných. 

Už v rámci primárneho vzdelávania je pre budúcich uchádzačov o zamestnanie priam 
strategické klásť dôraz a posilňovať, okrem iných kompetencií, aj kompetencie pracovné 
a personálne.  

Bezpodmienečne je nutné nielen deklarovať, ale i reálne zabezpečiť vhodné opatrenia, 
v dôsledku ktorých by boli žiaci vedení k získaniu základných zručností smerujúcich k spoznaniu 
trhu práce aj z hľadiska ich budúcej  profesijnej orientácie. 
             Je viac než žiaduce prostredníctvom nielen zmeny právnej úpravy, vytvoriť vhodné  
a spravodlivé vzdelávacie a pracovné podmienky7 pre výkon práce, ktoré  zabezpečia existenčnú 
istotu a dôstojnosť a súčasne eliminujú  sociálny dumping a diskriminačné prvky 
v pracovnoprávnych vzťahoch. 
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 ZMLUVNÝ SYSTÉM PRACOVNÉHO PRÁVA 
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Abstrakt: The system of setting up a contractual labour law system can, to a large extent, affect 
individuals in the implementation of their constitutional right to work. The author therefore presents 
his attitude to the advantages and disadvantages of designing a contractual system of Slovak labour 
law. 
 
Abstrakt: Systém nastavenia zmluvného systému pracovného práva do značnej miery môže 
ovplyvňovať fyzické osoby pri realizácii svojho ústavného práva na prácu. Autor preto v príspevku 
prezentuje svoj postoj k výhodám a nevýhodám koncipovania zmluvného systému slovenského 
pracovného práva. 
 
Kľúčové slová: contractual system, contract, agreement, numerus clasus, dependent work. 
 
Kľúčové slová: zmluvný systém, zmluva, dohoda, numerus clasus, závislá práca. 
 
 
1 ÚVOD 

Za zásadné obdobie rozvoja súčasného pracovného práva Slovenskej republiky a najmä 
zmluvného systému pracovného práva možno označiť porevolučné obdobie od roku 1989, kedy 
zákonodarné zásahy1 do právnej úpravy pracovného práva prispeli po prvýkrát k rozvoju fungovania 
trhu práce. V podmienkach Slovenskej republiky nepochybne nastali zmeny v oblasti majetkových a 
osobných práv upravených pracovným právom – fungovanie trhového mechanizmu spojené s 
konkurenciou vo výrobe, distribúcii a spotrebe a so zákonom ponuky a dopytu ovplyvnili povahu i 
postavenie pracovnej sily v tom zmysle, že sama pracovná sila nadobudla niektoré 
tovarovopeňažné prvky a stala sa tak predmetom ponuky a dopytu na vytvorenom trhu práce.2  
Podľa prof. Barancovej možno toto obdobie nazvať ako „renesanciou“ zásady zmluvnosti v 
pracovnom práve, čím sa položili základy princípom trhového hospodárstva, kde dominantné 
postavenie patrí princípu slobody.3  

 

                                                 
1 V rámci prvej etapy pracovného zákonodarstva v porevolučnom období boli prijaté tri základné 

právne predpisy: 
1. zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti, ktorý ako prvý právny predpis upravoval trh práce 

a podmienky garantovania hmotného zabezpečenia v nezamestnanosti. 

2. zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ktorý reguloval priebeh kolektívneho 
vyjednávania s možnosťou uplatnenia inštitútu štrajku a výluky. 

3. zákon č. 3/1991 Zb., ktorý predstavoval rozsiahlu novelizáciu dovtedy stále platného 
zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce. Primárny prínos spočíval v obmedzení poštu 
kogentných ustanovení v vtedajšom pracovnom práve a boli tak položené základy pre 
rozvoj trhového hospodárstva. 

2 LAZAR, J. Vzťah občianskeho, obchodného a pracovné práva s osobitným zreteľom na záväzky 

zo zmlúv.. In Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve : 3. Lubyho dni Bratislava : 
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995, s. 10.  
3 Pozri BARANCOVÁ, H. Zmluvný systém v pracovnom práve. In Zmluvný a zodpovednostný 

systém v súkromnom práve : 3. Lubyho dni Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty 
UK, 1995, s. 14-20. 
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2 ZÁSADA ZMLUVNOSTI V PRACOVNOM PRÁVE 
Zásada zmluvnosti pramení zo samotnej Ústavy Slovenskej republiky, ktorá v generálnej 

rovine zaručuje okrem iného osobnú slobodu občanov, právo na podnikanie, právo na slobodnú 
voľbu povolania, ako aj právo vlastníctva. Ústava Slovenskej republiky tak komplexne garantuje 
princíp slobody, kde zásada zmluvnosti (aj v pracovnom práve) reprezentuje jeden z jeho 
dominantných prejavov. Osobná sloboda4  tkvie v súkromnej autonómii každého občana a v 
porovnaní so zásadou zmluvnosti je prirodzene koncipovaná všeobecnejšie. V ideálnej rovine 
zásada zmluvnej voľnosti disponuje takou kvalitou, ktorá spočíva v slobode subjektu autonómne 
rozhodovať o tom, či vstúpi do zmluvného vzťahu, s kým vstúpi do zmluvného vzťahu a akým 
spôsobom sa bude vstup do zmluvného vzťahu realizovať. 

V intenciách pracovného práva sa zmluvná sloboda viaže k viacerým atribútom 
pracovnoprávneho vzťahu a prejavuje sa najmä v slobode: 1) výberu zmluvného partnera, 2) 
uzavretia zmluvy, 3) určenia obsahu zmluvy, 4) výberu formy zmluvy a 5) rozviazania zmluvy.  

Pri komparácii zmluvného systému pracovného práva a iných zmluvných systémov právnych 
odvetví slovenského práva súkromného vnímame zmluvný systém pracovného práva ako 
„chudobný“. V prvom rade takýto záver pramení z povahy pracovného práva, ktoré je mladším 
právnym odvetvím právneho poriadku Slovenskej republiky. Pracovné právo ako také vychádza a 
odvíja sa od historicky staršieho občianskeho práva. Zároveň je to spôsobené prvotným dôvodom 
vzniku a existencie pracovného práva, nakoľko vyvstala potreba zásahov štátu verejnoprávneho 
charakteru, a to najmä v podobe nevyhnutnej garancie aspoň minimálnych štandardov pracovných 
podmienok zo strany zamestnávateľov v prospech zamestnancov, čím sa prejavuje dominantná 
ochranná funkcia pracovného práva, ktorá podmienila vznik tohto právneho odvetvia. Spomenutý 
výrazný verejnoprávny charakter (najmä s ohľadom na skutočnosť, že značná časť pracovného 
práva tvorí súčasť súkromného práva) má za následok charakteristickú hybridnú povahu 
pracovného práva. Pracovné právo sa teda vyznačuje nie len súkromnoprávnymi, ale aj 
verejnoprávnymi prvkami, čo je prinajmenšom nezvyčajné pre právne odvetvia súkromného práva. 

3 NUMERUS CLAUSUS ZMLUVNÝCH TYPOV V PRACOVNOM PRÁVE  
Zmluvný systém pracovného práva a jeho úprava je v zásade koncipovaná práve opačne v 

porovnaní s právnou úpravou zmluvného systému občianskeho či obchodného práva. Podľa § 18 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej ako „Zákonník práce“) platí: „Zmluva podľa tohto 
zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej 
obsahu.“5 Okrem iného je predmetné zákonné ustanovenie vyjadrením uzavretosti systému zmlúv v 
pracovnom práve, čo je zdôraznené slovným spojením „Zmluva podľa tohto zákona alebo iných 
pracovnoprávnych predpisov“. K záveru o uzavretosti zmluvných typov v pracovnom práce je teda 
možné dospieť prísnym gramatickým výkladom tohto ustanovenia v súlade s účelom Zákonníka 
práce, keďže takého obmedzenie nie je explicitne zákonom vyjadrené.6 Napriek výraznému 
obmedzeniu počtu kogentných ustanovení v súčasnom Zákonníka práce v porovnaní so 
Zákonníkom práce z roku 1965, vyznačuje sa pracovné právo stále výrazným výskytom kogentných 
ustanovení, čo je odôvodnené už spomenutou potrebou zásahov štátu verejnoprávnej povahy. 
Jedná sa špecifický atribút pracovného práva v porovnaní s inými súkromnoprávnymi odvetviami. 
Práve ustanovenie § 18 Zákonník práce je jedným z kogentných ustanovení, a preto sa od neho 
nemožno odchýliť. V právnej teórii a rovnako v praxi sa preto zastáva názor, že zmluva, ktorá nie je 
upravená pracovnoprávnymi predpismi, nie je jej uzatvorenie v pracovnom práve platne prípustné. 
Nakoľko žiaden pracovnoprávny predpis neobsahuje zákonné ustanovenie, ktorý by prelamoval toto 
pravidlo, nie je možné v pracovnom práve uzatvárať tzv. nepomenované zmluvy7, resp. zmluvné 

                                                 
4 Osobná sloboda je zakotvená primárne v čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky.  
5 § 18 zákona č. 311/2007 Z. z. Zákonník práce. 
6 HODÁLOVÁ, I. Zmluvný systém a systém zmluvných zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom 

práve. In: Justičná revue, 58, 2006, č. 12, s. 1867.  
7 Bližšie pozri BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. 2. Vydanie. Bratislava : Sprint, 2002, s. 
88.  



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 

71 

typy regulované inými než pracovnoprávnymi predpismi. Tento záver je podporený aj ustálenou 
judikatúrou slovenských súdov.8  

Pri pohľade na právnu úpravu zmluvného systému pracovného práva v českej právnej úprave 
možno registrovať značný posun v tejto otázke. Prijatím zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
došlo v Českej republike po štyridsiatich rokoch k prelomeniu pravidla uzavretosti zmluvných typov v 
pracovnom práve a systém uzatvárania zmlúv sa takmer výlučne spravuje českým občianskym 
zákonníkom9. Okrem pomenovaných zmlúv (nominátnych) vznikajú v pracovnoprávnych vzťahoch v 
Českej republike záväzky aj z nepomenovaných zmlúv (inominátnych), ktoré nie sú zákonom 
osobitne upravené a ich uzavretie je výrazom autonómie vôle účastníkov pracovnoprávnych 
vzťahov. Obdobne nie je vylúčené uzavretie zmiešaných zmlúv, ktoré obsahujú prvky rôznych 
pomenovaných zmlúv.10 V podmienkach Slovenskej republiky sa síce technika uzatvárania 
zmluvných typov  pracovného práva spravuje ustanovením § 43 a nasl. zákona č 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“) v zmysle jeho subsidiarity k Zákonníku práce, 
avšak pracovného právo si ponecháva numerus clausus zmluvných typov ako svoje špecifikum.11 

Slovenské pracovné právo si teda aj naďalej zachováva numerus clausus zmluvných typov 
ako formu kontroly nad výkonom závislej práce v rámci zmluvných typov pracovného práva12, a aj 
preto môžeme v rovine právnej teórie hovoriť o dvoch kategóriách zmlúv pracovného práva – prvou 
skupinou sú „Základné zmluvné typy“ a tou druhou „Ostatné zmluvné typy“ pracovného práva.  

Ako základné zmluvné typy sa zvyknú označovať: 
- pracovná zmluva, 
- kolektívna zmluva, 
- dohoda o vykonaní práce, 
- dohoda o pracovnej činnosti a  
- dohoda o brigádnickej práci študenta. 

Základné zmluvné typy (pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru) nesú spoločnú charakteristickú črtu, ktorá spočíva v tom, že na základe týchto 
zmluvných typov dochádza k uzatvoreniu konkrétneho pracovnoprávneho vzťahu.13 Právna úprava 
pracovnoprávnych vzťahov je už od počiatku riešená odlišne od ostatných občianskoprávnych 
vzťahov a predstavuje prvý príklad ochranárskeho prístupu k slabšej strane v záväzkovom vzťahu, 
čím došlo a dochádza k narúšaniu liberálnej úpravy záväzkových vzťahov tradičného súkromného 
práva.14 Pracovnoprávne vzťahy sa z hľadiska predmetu zvyknú štandardne členiť na individuálne 
pracovnoprávne vzťahy a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Pracovná zmluva a dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru teda reprezentujú základné zmluvné typy individuálnych 
pracovnoprávnych vzťahov, kým kolektívna zmluva zastrešuje časť kolektívneho pracovného práva. 

K ostatným zmluvným typom pracovného práva zaraďujeme: 
- dohodu o hmotnej zodpovednosti, 
- dohodu o zvýšení kvalifikácie, 
- dohodu o zrážkach zo mzdy a záložnú zmluva, 
- dohodu o sporných nárokoch, 
- dohodu o zmene pracovného pomeru, 
- dohodu o skončení pracovného pomeru, 

                                                 
8 Pozri napr. II. ÚS 60/06, 4 Cdo 85/2000, R 39/2002.  
9 Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.  
10 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. I. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 140.  
11 BARANCOVÁ. H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 

302.  
12 HODÁLOVÁ, I. Zmluvný systém a systém zmluvných zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom 

práve. In: Justičná revue, 58, 2006, č. 12, s. 1867.  
13 Pracovnoprávne vzťahy v právnej teórii označujú tie právne vzťahy, v ktorých ich „účastníci 

vystupujú ako nositelia subjektívnych práv a právnych povinností všeobecne ustanovených a 
zabezpečených normami pracovného práva.“ K tomu pozri BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. 
Pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: Sprint 2, s.r.o., 2012, s. 143.  
14 Pozri RABAN, P. a kol. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. Brno : Václav Klemm – 

Vydavatelství a nakladatelství. 2014, s. 272.  
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- iné zmluvné typy15. 
Základné zmluvné typy v pracovnom právo, ako už bolo povedané, sú charakteristické tým, 

že zakladajú existenciu pracovnoprávneho vzťahu. Ostatné zmluvné typy sa naproti tomu uzatvárajú 
v rámci existujúcich pracovnoprávnych vzťahov, t. j. vznik záväzkových vzťahoch na základe 
ostatných zmluvných typov pracovného práva je podmienený existenciou pracovnoprávneho 
vzťahu. Jedná sa tak o špecifické právne vzťahy v rámci jestvujúcich pracovnoprávnych vzťahov. 
Spoločnou črtou takmer všetkých ostatných zmluvných typov v pracovnom práce je povinnosť 
uzatvárať tieto dohody v písomnej forme pod sankciou neplatnosti právneho úkonu.  

Je potrebné zdôrazniť, že vyššie uvedené zmluvy (dohody), ktoré možno platne uzatvoriť 
v pracovnom práve, sú regulované roztrúsene v príslušných ustanoveniach pracovnoprávnych 
predpisov. Nemožno v žiadnom prípade hovoriť o záväzkovej časti Zákonníka práce, ako je tomu 
napr. v Občianskom zákonníku či Obchodnom zákonníku. Pod systematikou zmluvného 
záväzkového práva Dulaková vo vzťahu primárne k Občianskemu zákonníku rozumie „výber 
konkrétnych zmlúv, vrátane ich podtypov, ktoré majú byť predmetom právnej úpravy a ich 
usporiadanie do určitých kategórii a zároveň zoradenie týchto kategórii do logického systému. To 
všetko by malo vychádzať z dostupných právno-teoretických znalostí, z vlastných legislatívnych 
a ekonomických potrieb a v neposlednom rade aj zo snahy o racionálny prístup vo vzťahu 
k adresátovi tejto právnej normy, s cieľom, aby sa stal pre neho Občiansky zákonník praktickým 
a zrozumiteľným právnym predpisom.“16 Vyššie citované slová boli predovšetkým orientované na 
zmluvný systém občianskeho práva. Nemožno ale poprieť ich aplikovateľnosť aj iné právne odvetvia 
s vlastnými kódexmi. Podľa prof. Lubyho sústavu záväzkových dôvodov si každý jednotlivý zákonník 
kreuje samostatne, a to s ohľadom na osobitné potreby legislatívnej a ekonomickej povahy 
príznačné pre dané právne odvetvie, t. j. že zmluvy, ktorá majú byť predmetom zákonnej regulácie, 
sú určené samotným hospodárskym životom. 

 
4 ZÁVER 

V zmysle vyššie uvedeného možno pozorovať pomerne úzky katalóg „zmluvných typov“ 
regulovaných v rámci pracovného práva, ktorých právna úprava je roztrúsená naprieč Zákonníkom 
práce. Absenciu jednotnej a ucelenej právnej úpravy záväzkov v pracovnom práve sčasti 
ospravedlňuje už spomenutý stručný výpočet zmlúv / dohôd, ktoré je možné v pracovnoprávnych 
vzťahoch uzatvárať a tento výpočet je nateraz definitívny. Je otázne, či takto nastavený zmluvný 
systém zodpovedá Lubyho ideám o sústave záväzkov jednotlivých právnych odvetví. Za veľmi 
inšpiratívne považujeme odklon od tradičného smerovania spočívajúci v českej právnej úprave 
súkromného práva ako takého, ktoré dôslednejšie vymedzuje pracovné právo ako právne odvetvie 
súkromného práva, a to práve prelomením zásady numerus clasus zmluvných typov pracovného 
práva. Takáto koncepcia podľa nášho názoru poskytuje na jednej strane širší priestor pre právnické 
myslenie a aplikačnú prax, na strane druhej znižuje prehľadnosť a jednoduchosť pracovného práva 
možnou existenciou ďalších zmluvných typov, resp. ich kombináciou, čo by mohlo negatívne 
ovplyvniť ochranný charakter pracovného práva. Obe právne koncepcie zmluvného systému 
pracovného práva si odôvodnene nájdu svojich zástancov i odporcov. Domnievame sa, že „česká 
cesta“ má svoje opodstatnenie – dôležitá je avšak odpoveď na otázku, kedy bude dostatočne 
pozdvihnutá uvedomelosť zamestnávateľov o potrebe zamestnancov a o ich vnímaní ako ľudských 
bytostí a nie akéhosi nástroja na dosiahnutie vlastného prospechu a uvedomelosť zamestnancov 
o tom, že spolu so zamestnávateľom tvoria neoddeliteľný celok na dosiahnutia spoločného blaha. 
Až vtedy bude vhodné prostredie pre voľnejšiu reguláciu zmluvného systému pracovného práva, 
ktoré poskytne slobodu kontrahentov v pozitívnom zmysle slova.  
 

                                                 
15 Ako iné zmluvné typy označujeme napr. dohodu o vysielaní domáceho zamestnanca v zmysle § 5 

ods. 12 Zákonníka práce, dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca, dohodu o zavedení konta 
pracovného času, dohodu o zriadení európskej zamestnaneckej rady, dohodu o zavedení iného 
postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.  
16 DULAKOVÁ, D. Systematické členenie právnej úpravy zmluvného práva vo vybraných právnych 

poriadkoch ako inšpiračný zdroj pri tvorbe nového slovenského Občianskeho zákonníka. In Zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava : 
Právnická fakulta UK, 2013, s. 269.  
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá obsahom práva na prácu, ktoré je na záver vyjadrené v grafickej 
podobe. 
 
Kľúčové slová: právo na prácu, Ústava Slovenskej republiky, Medzinárodný pakt o hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych právach  
 
Abstract: This paper deals with content of right to work which is express in graphic form in the end. 
 
Key words: right to work, Constitution of Slovak Republic, International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights 
 
1 ÚVOD 

Právo na prácu je uznávané ako základné právo, ktoré po druhej svetovej vojne bolo 
začlenené do pozitívneho medzinárodného práva. Najprv bolo zakotvené v texte Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv prijatej Organizáciou spojených národov (1948).1 Na tej istej pôde sa 
neskôr stalo súčasťou aj Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 
(1966)2. Postupne bolo inkorporované regionálne; chronologicky v Európskej sociálnej charte 
(1961)3, Africkej charte ľudských práv a práv národov (1981), Dodatkovom protokole k Americkému 
dohovoru o ľudských právach (1988), Charte základných práv Európskej únie (2000), Arabskej 
charte o ľudských právach (2004) a Deklarácii ľudských práv Združenia národov juhovýchodnej Ázie 
(2012). V neposlednom rade je zahrnuté do ústav mnohých štátov rôznych politických 
a ekonomických systémov, okrem slovenskej napr. aj v alžírskej, čínskej, dánskej, holandskej, 
francúzskej, indickej, talianskej, japonskej, juhokórejskej, poľskej, rumunskej, ruskej, či španielskej. 
 
2  OBSAH PRÁVA NA PRÁCU 

Predmetné právo je zakotvené v Čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého 
„[o]bčania majú právo na prácu“. Ústavodarca zvolil stručnú a imprecíznu formuláciu, z ktorej nie je 
úplne jasné, čo je jeho obsahom. Pri pátraní je preto nevyhnutné vychádzať 
z medzinárodnoprávnych dokumentov, ktorými je Slovensko priamo viazané, alebo ktoré určitým 
spôsobom akceptuje z dôvodu ich relevancie a významu inštitúcie, ktorou boli prijaté. Pri pohľade 
na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv však vidíme, že článok 23 je trochu mätúci a nie príliš 
nápomocný, pretože agreguje zväzok štyroch rôznych práv tvoriacich jeden celok; okrem práva na 
prácu, ide o právo na slobodný výber zamestnania, spravodlivé a uspokojivé pracovného 
podmienky a ochranu pred nezamestnanosťou. Najkonkrétnejší je v tomto smere Medzinárodný 
pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorého článok 6 definuje dva elementárne 

                                                 
* Príspevok vznikol za podpory poskytnutej z projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) reg. 
číslo 1/0908/17 pod názvom Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle 
migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a - ekonomický pohľad). 
1 Článok 23 ods. 1 prvá veta Všeobecnej deklarácie ľudských práv: „Každý má právo na prácu, na 
slobodnú voľbu povolania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti 
nezamestnanosti.“ 
2 Článok 6 ods. 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach: „Štáty, 
zmluvné strany paktu, uznávajú právo na prácu, ktoré zahŕňa právo na príležitosť zarábať si na 
živobytie svojou prácou, ktorú si slobodne vyberie alebo prijme, a urobí príslušné kroky na ochranu 
tohto práva.“ 
3 Rovnako tak v Európskej sociálnej charte (revidovanej) z roku 1996. 
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prvky práva na prácu: i/ prístup k zamestnaniu a ii/ slobodné rozhodovanie o výbere a prijatí 
zamestnania.4  
 
2.1  Právo na príležitosť zarábať si na živobytie svojou prácou 

Právo mať príležitosť zarábať si na živobytie primárne znamená, že práca by mala byť k 
dispozícii pre všetkých, ktorí môžu pracovať a prácu si hľadajú. Na splnenie tohto cieľa musí štát 
aktívne prijímať opatrenia zamerané na „podporu hospodárskeho rastu a rozvoja, zvyšovania 
životnej úrovne, krytia potreby pracovných síl a prekonania nezamestnanosti a neúplnej 
zamestnanosti“5.  

So zabezpečovaním plnej zamestnanosti úzko súvisí aj povinnosť štátu presadzovať 
rovn(ak)ý prístup k zamestnaniu. Špeciálne sa to týka znevýhodnených či marginalizovaných skupín 
akými sú ženy, starší, mladí, osoby so zdravotným postihnutím, migrujúci, či príslušníci menšín. 
Okrem podporovania rovnosti príležitostí mať možnosť živiť sa prácou treba akcentovať aj právo 
prístup k práci bez diskriminácie. Štát sa musí vyhýbať diskriminácii pri zamestnávaní a súčasne sa 
postarať o ochranu zamestnancov pred diskrimináciou, ak ide o prácu v súkromnej sfére; to sa 
vzťahuje od predzmluvných vzťahov až po skončenie pracovnoprávneho vzťahu. 
 
2.2  Právo na slobodný výber alebo prijatie práce 

Pri mnohých zamestnaniach ide skôr o otázku finančného zabezpečenia či prežitia ako 
výberu, keďže napr. málokto si z vlastnej vôle zvolí náročnú prácu bez primeraného ohodnotenia 
alebo sa stane príslušníkom 'pracujúcej chudoby' (working poor). Právo na výber je luxusom, ktorý 
si nemôže dovoliť každý, pretože skutočná sloboda je častokrát podmienená okolnosťami stojacimi 
mimo človeka, ako sú miesto narodenia, talent daný do vienka, dostupnosť vzdelania či koniec-
koncov aj šťastie. Právo slobodného výberu teda nemá v právnom význame žiadny obsah a 
vyjadruje sa synonymickým právom odmietnuť pridelenú prácu, t.j. „nebyť akýmkoľvek spôsobom 
nútený vykonávať povolanie alebo pracovnú činnosť"6. Terminologicky je potrebné vychádzať 
z univerzálne prijímanej definície nútenej práce v intenciách medzinárodných pracovnoprávnych 
štandardov: „Na účely tohto Dohovoru bude výraz 'nútená alebo povinná práca' označovať každú 
prácu alebo službu, ktorá sa od ktorejkoľvek osoby vymáha pod hrozbou akéhokoľvek trestu a na 
ktorú sa nazývaná osoba neponúkla dobrovoľne.“7  

Právo slobodne si vyberať prácu tiež neznamená, že štát musí každému poskytovať príp. 
garantovať prácu, ktorú si želá, pretože je nereálne, aby každý mohol vykonávať prácu podľa 
vlastného výberu. V tomto zmysle judikoval aj Ústavný súd Slovenskej republiky už v jednom zo 
svojich prvých rozhodnutí: „Právo na prácu nemožno chápať ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú 
má občan príslušnú kvalifikáciu.“8 Vysloveného právneho názoru sa pridržiaval aj neskôr: „Právu na 
prácu teda nezodpovedá povinnosť zamestnávateľa prijať konkrétneho uchádzača o zamestnanie 
na konkrétne pracovné miesto.“9 

                                                 
4 Niektorí autori právo na prácu rozdeľujú na tri zložky. K prvým dvom pridávajú aj záruky pred 
svojvoľným prepustením, hoci to explicitne nevyplýva zo znenia daného článku a skôr je zahrnuté v 
práve na slobodný výber alebo prijatie zamestnania. Pozri napr. CRAVEN M., The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its development. Clarendon 
Press : Oxford, 1995, s. 221. 
5 Súhrnná poznámka č. 18 Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva Organizácie 
spojených národov k článku 6 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach prijatá dňa 24. novembra 2005, bod 26. Určite nie je náhoda, že komentár implicitne 
odkazuje na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o politike zamestnanosti č. 122 z roku 1964, 
keď doslovne preberá text z článku 1 ods. 1. 
6 Súhrnná poznámka č. 18 Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva Organizácie 
spojených národov k článku 6 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach prijatá dňa 24. novembra 2005, bod 6. 
7 Článok 2 ods. 1 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29 
z roku 1930. 
8 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 12/93. 
9 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 4/01. 
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V tejto súvislosti vyvstáva praktická otázka, či by práca, ktorá je prístupná (pozri 2.1) a nie 
je nútená/povinná, nemala mať aj určité kvalitatívne parametre. Jedna vec je právo odmietnuť 
priradenú prácu, ale úplne iné je právo odmietnuť prácu, ktorá nie je prijateľná. Akceptovateľná 
práca by mala byť prinajmenšom dôstojná (decent)10, čiže taká, ktorá rešpektuje základné ľudské 
práva11, ako i právo na spravodlivé a uspokojujúce podmienky podľa Čl. 36 Ústavy Slovenskej 
republiky12.  
 
 

 
Graf 1: Právo na prácu 
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10 Súhrnná poznámka č. 18 Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva Organizácie 
spojených národov k článku 6 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach prijatá dňa 24. novembra 2005, bod 7. 
11 Najmä fyzickú a psychickú integritu jednotlivca pri výkone práce vrátane ochrany súkromia. 
12 Čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky: „Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce 
pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä 
a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú 
úroveň, 
b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní, 
c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, 
d) najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času, 
e) primeraný odpočinok po práci, 
f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie, 
g) právo na kolektívne vyjednávanie.“ 
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PRÁVO DÔCHODCOV UPLATŇOVAŤ SVOJE ÚSTAVNÉ PRÁVO 
NA PRÁCU1 

 

Monika Škvarková, Stanislav Mihálik 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 
Abstract: The authors deal with the issue of joining the labor market by retired pensioners. The 
paper focuses on advantages which employing the retirees can bring to employers. At the same 
time the authors handle with reasons, for which the right of the retired pensioners to work is denied. 
The aim is to bring suggestions de lege ferenda to improve the labor market conditions for 
pensioners. Although they are considered as post-productive persons, they are still trying to invoke 
their constitutional right to work. 
 
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou uplatnenia sa dôchodcov poberajúcich 
starobný dôchodok na trhu práce. Venujú sa výhodám, ktoré pre zamestnávateľov môže priniesť 
zamestnávanie dôchodcov. Súčasne neopomínajú ani dôvody, pre ktoré je dôchodcom odopierané 
právo na prácu. Cieľom príspevku je priniesť prostredníctvom návrhov de lege ferenda zlepšenie 
podmienok na trhu práce pre tých dôchodcov, ktorí aj napriek tomu, že sú označovaní ako osoby v 
postproduktívnom veku, stále majú snahu o uplatňovanie svojho ústavného práva na prácu. 
 
Key words: pensioners, right to work, employment, labor market, old-age pension 
 
Kľúčové slová: dôchodcovia, právo na prácu, zamestnávanie, trh práce, starobný dôchodok 
 
 
1 ÚVOD 

Právo na prácu patrí k najelementárnejším právam a slobodám priznaným všetkým občanom 
Slovenskej republiky základným zákonom nášho štátu – ústavným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava 
Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“). Bohužiaľ, jeho realizácia nie je vždy každému 
umožnená. Uplatňovaniu práva na prácu častokrát bránia rôzne diskriminačné dôvody, najčastejšie 
pohlavie, farba pleti či vek. V predkladanom príspevku sa zameriavame na posledný menovaný, a to 
na vek. 

Žijeme v dobe, keď ideálnym uchádzačom o zamestnanie je čerstvý absolvent vysokej školy 
s 10-ročnými pracovnými skúsenosťami. Nereálna podmienka, ale reálny boj na jednej strane 
o najlepšieho zamestnanca z najlepších, na druhej strane o vysnívanú prácu s nadpriemerným 
finančným ohodnotením. Čo ale s uchádzačmi, resp. so zamestnancami, ktorí predostreté 
podmienky zamestnávateľov nespĺňajú?  

Každý človek sa po niekoľkých desiatkach odpracovaných rokov teší na zaslúžený starobný 
dôchodok, aj napriek neustále sa zvyšujúcemu dôchodkovému veku. Keď však tento okamih 
nastane, odrazu zistí, že nie všetko, čo sa na prvý pohľad zdá byť pozitívne, takým aj v skutočnosti 
je. Priznaný starobný dôchodok a výdavky, ktoré je potrebné každý mesiac vynaložiť, sú vo veľkom 
nepomere. V tejto ťažkej dobe sa dôchodcovia2 snažia privyrobiť si pár eur a zbytočne sa tak 
nezadlžovať. Preto buď po priznaní starobného dôchodku naďalej pracujú, alebo sa po určitom čase 
znovu uchádzajú o zamestnanie. Priznanie starobného dôchodku nie je v zmysle ustanovenia § 59 
a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) dôvodom na 
skončenie pracovného pomeru a zamestnávateľ takéhoto zamestnanca nesmie ku skončeniu 
pracovnoprávneho vzťahu ani nútiť. Poberanie starobného dôchodku súčasne nie je ani prekážkou, 

                                                 
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych 
zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad). 
Projekt VEGA, reg. č. 1/0908/17 
2 Pokiaľ je v príspevku uvedené označenie „dôchodca“ v príslušnom tvare, má sa na mysli poberateľ 
starobného dôchodku. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

79 
 

pre ktorú by sa so starobným dôchodcom nesmel uzatvoriť pracovnoprávny vzťah. Odhliadnuc od 
ekonomických dôvodov, motiváciou pre zotrvanie v zamestnaní je aj skutočnosť, že po približne 
štyridsiatich rokoch každodenného stereotypu je pre ľudí veľký šok zostať nič nerobiac doma. Práve 
tu však vzniká problém. V spoločnosti rezonuje názor, že pracujúci dôchodcovia „zaberajú“ 
pracovné miesta tým mladším. Uvedené zle vplýva aj na psychiku starších ľudí, ktorí sa následne 
cítia byť nepotrební. V odbornej literatúre sa dokonca môžeme stretnúť s označením staroby ako 
„prezumovanou neschopnosťou vykonávať zárobkovú činnosť“3. Aj zamestnávatelia uprednostňujú 
pri obsadzovaní pracovných miest mladších uchádzačov. Starším, často už práve dôchodcom, 
nedávajú šancu aj z dôvodu, že sa pravdepodobne nebudú dobre cítiť v mladšom kolektíve.  

Počet ľudí v dôchodkovom veku neustále vzrastá, aj napriek už spomenutej skutočnosti, že 
dôchodkový vek sa stále posúva. Možno skonštatovať, že práve starší ľudia sú hlavným zdrojom 
nevyužitej pracovnej sily. Platí totiž, že dôchodcom, ako tým, ktorí chcú pracovať, je pracovať 
častokrát odopierané a zas naopak, mladší, ktorí by pracovať mohli, sú vyberaví a pracovať sa im 
nechce. Práve z tohto dôvodu sa veľká väčšina súčasných dôchodcov, ktorí pred dovŕšením 
dôchodkového veku vykonávali práce zodpovedajúce štvrtému alebo piatemu stupňu náročnosti 
práce4, uchádza popri poberaní starobného dôchodku o pracovné miesto, kde sa nevyžaduje 
vysoké vzdelanie alebo akákoľvek prax. Aj preto sú dôchodcovia vďačným subjektom najmä na 
obsadzovanie pracovných pozícií, ktoré je ťažko obsadiť mladšími zamestnancami ako napríklad 
vrátnik alebo upratovačka. Ideálny svet by bol taký, v ktorom by nikomu nebolo upierané právo na 
prácu. Je to tak aj v tom našom, reálnom svete? Resp. je možné urobiť niečo, čo by aj 
znevýhodňovaným skupinám občanov, akou dôchodcovia nepochybne sú, pomohlo pri realizácií 
práva na prácu? Cieľom tohto príspevku je poukázať na skutočnosť, že vek v zásade nie je 
ukazovateľ, ktorý by mal uchádzača o zamestnanie, resp. zamestnanca diskvalifikovať 
z pracovného miesta.  
 
2 (NE)VÝHODY ZAMESTNÁVANIA DÔCHODCOV 

Zamestnávanie každej fyzickej osoby znamená pre zamestnávateľa spočiatku neznáme 
riziko. O to viac, pokiaľ ide o skupiny osôb, pri ktorých automaticky predpokladá, že nevýhody 
zamestnania takýchto osôb prevýšia nad výhodami. Práve poberatelia starobného dôchodku, resp. 
tzv. osoby v postproduktívnom veku, sú najčastejšie vnímaní ako „problematická“ skupina. 
Negatívne predsudky voči nim sú zapríčinené či už strachom z neznámeho, alebo niekoľkými zlými 
skúsenosťami, čo sa však nemôže vzťahovať v každom jednotlivom prípade len na dôchodcov, ale 
aj na nespoľahlivých mladších zamestnancov. Úlohou aktívnej politiky štátu je podpora plnej 
a produktívnej zamestnanosti najmä tým, že sa každému umožní slobodná voľba povolania 
a získanie potrebnej kvalifikácie, ale sa aj zabezpečí práca pre všetkých, ktorí zamestnanie hľadajú 
a pracovať chcú.5 V praxi však častokrát dochádza k obchádzaniu cieľov politiky zamestnanosti, a to 
porušovaním zákazu diskriminácie z dôvodu veku.  

Ako už bolo spomenuté, u mnohých zamestnávateľov je v dnešnej dobe akýmsi nepísaným 
pravidlom rozširovať pracovný kolektív stále o mladších a mladších zamestnancov, s cieľom 
dosahovať inovatívne výsledky. V prípade, ak sa na takomto pracovisku nachádza aj pracujúci 
dôchodca alebo sa o zamestnanie ešte len uchádza, sila mladého kolektívu prevýši nad jeho 
skúsenosťami a profesionalitou. Problematickou skutočnosťou v súvislosti so zamestnávaním 
dôchodcov je aj absencia technických zdatností, ktoré sú u dnešnej mladej, ekonomicky činnej 
generácie úplnou samozrejmosťou. Dôchodcovia, ktorí počas vykonávania pracovnej činnosti 
využívali namiesto počítačovej klávesnice krasopis, prípadne písací stroj a na vyhľadávanie riešenia 
k zadanej úlohe použili zdroje v knižnej podobe, majú problém sa zo dňa na deň adaptovať na 
prostriedky výpočtovej techniky. Pre zamestnávateľov je takýto technický nedostatok často 
rozhodujúci v prípade, ak sa majú rozhodnúť medzi mladším a starším uchádzačom o zamestnanie. 
Pokiaľ ide o druh práce, dôchodcovia s ubúdajúcou silou a, bohužiaľ, aj zdravím, nemôžu vykonávať 
rovnakú prácu ako ich mladší kolegovia. Aj z tohto dôvodu najčastejšie vykonávajú sedavú prácu, 
resp. takú, pri ktorej nie je vzhľadom na rôzne zdravotné problémy potrebné zdvíhať ťažké predmety 

                                                 
3 Pozri napríklad: KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 191 s. ISBN 
978-80-7179-620-6 
4 Viď Prílohu č. 1 k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
5 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: EUROKÓDEX, 2012. s. 249 
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alebo, s ohľadom na slabší zrak, nie je potrebné celý deň pozerať do počítača. Bohužiaľ, zvyčajne 
ide o také pracovné pozície, ktoré nie sú lukratívne pre čerstvých absolventov. Jednou 
z najtypickejších požiadaviek uvedených v ponukách na prácu býva vysokoškolské vzdelanie. 
V dnešnej dobe už totiž vysvedčenie o maturitnej skúške v mnohých prípadoch nepostačuje, 
pretože ho istým spôsobom „nahrádza“ vysokoškolský diplom. Máloktorý dôchodca, ktorý by 
nepôsobil na akademickej pôde niektorej univerzity, má absolvované vysokoškolské štúdium. Práve 
preto, berúc samozrejme ohľad na kvalitu vzdelania, vysokoškolský diplom prevyšuje nad 
skúsenosťami, ktoré starší zamestnanci nadobudli počas niekoľko desiatok rokov praxe. Taktiež 
problematická je aj skutočnosť, že väčšina dôchodcov neovláda niektorý zo svetových jazykov. 
Takže pokiaľ vezmeme do úvahy rozširujúci sa zahraničný obchod a medzinárodné styky, dôchodca 
hovoriaci prinajlepšom niektorým zo slovanských jazykov, nie je pre zamestnávateľa rovnako 
užitočný, ako zamestnanec, ktorý ovláda anglický, nemecký či francúzsky jazyk. Za posledný, 
s pribúdajúcim vekom súvisiaci problém, možno označiť zhoršujúcu sa pamäť starších ľudí. 

Skutočnosť, či zamestnávateľ zamestná dôchodcu alebo mladšieho zamestnanca patrí k jeho 
zmluvnej slobode upravenej Zákonníkom práce, ide teda v zásade o jeho slobodné rozhodnutie.6 
Jedným z cieľov tohto príspevku je ale uviesť dôvody, pre ktoré je pre zamestnávateľa výhodné 
zamestnávať dôchodcu, teda dôvody, ktoré si častokrát zamestnávatelia neuvedomujú. Ako už bolo 
uvedené, dôchodca počas svojej približne štyridsaťročnej praxe nadobudol veľké skúsenosti, 
v dôsledku čoho je aj napriek absentujúcemu vysokoškolskému vzdelaniu natoľko odborne zdatný, 
že dokáže plniť zadané úlohy. V prípade starších zamestnancov, nevynímajúc dôchodcov, hovoríme 
o väčšej profesionalite, lojálnosti voči zamestnávateľovi, väčšej vyzretosti, teda o tom, čo sa najmä 
čerství absolventi musia naučiť. Dôchodcovia sú navyše vo veľkej miere flexibilnejší ako mladí ľudia, 
najmä tí s malými deťmi. Je totiž predpoklad, že v chrípkovom období nebudú v práci absentovať 
kvôli ošetrovaniu rodinných príslušníkov. Naopak, v prípade, že dôchodca už nevykonáva prácu, je 
neoceniteľným pomocníkom pre ostatných členov rodiny v čase nepredvídaných situácií. Kým mladí 
ľudia majú vo zvyku experimentovať, hľadať vysnívanú prácu striedaním zamestnaní, cieľom 
a motiváciou dôchodcov je udržať si prácu, kým im budú sily stačiť. Dôchodcovia už nechcú meniť 
zaužívané. Dôvodom je častokrát aj strach, ktorý pramení z už toľkokrát spomenutého, že 
dôchodcovia a, bohužiaľ, aj ľudia tesne pred dôchodkovým vekom, si ťažko hľadajú prácu, pretože 
u väčšiny zamestnávateľov preváži všetky výhody veľa predsudkov. Najmä snahou ľudí po dovŕšení 
55 rokov veku je stoj čo stoj udržať si prácu, prečkať do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo aspoň 
do momentu, kedy budú môcť požiadať o predčasný starobný dôchodok.  

Je všeobecne známe, že dnešný trh práce patrí mladým ľuďom. Ani dôchodcovia, či starší 
zamestnanci, ktorí zatiaľ nedosiahli dôchodkový vek, však nechcú byť z trhu práce vylúčení. 
Staroba je spravidla vnímaná ako úbytok alebo strata pracovnej schopnosti, v dôsledku čoho 
dochádza k nedostatku príjmu.7 Možnosť zamestnať sa nie je pre dôchodcov len snahou 
o prilepšenie si po finančnej stránke, je to súčasne snaha predísť sociálnej exklúzii. Cítia sa naďalej 
potrebnými, sú veľmi aktívni a dôchodcu spred niekoľkých rokov len ťažko porovnáme s tým 
súčasným. Vytýčeným cieľom je ale poukázať na to, že starnutie, ako prirodzený fyziologický jav nie 
je a ani nemôže byť prekážkou pre vykonávanie práce v niektorom z pracovnoprávnych vzťahov, aj 
keď je potrebné poznamenať, že nie každá práca je vhodná na to, aby ju zamestnanec mohol 
vykonávať vo vyššom, resp. vysokom veku.  
 
3 NIEKOĽKO POZNÁMOK K DÔCHODCOM AKO SUBJEKTOM PRACOVNOPRÁVNYCH 

VZŤAHOV  
Ako už bolo spomenuté, vznik nároku na starobný dôchodok, ani jeho priznanie, nie je 

v podmienkach Slovenskej republiky považované za moment rozhodujúci pre skončenie 
pracovného pomeru alebo pracovnoprávneho vzťahu vznikajúceho na základe dohody o vykonaní 
práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Prejavuje sa tu jednak ochranná funkcia pracovného 
práva, jednak ústavné garancie práva na prácu. Každý z nás, dôchodca nevynímajúc, má totiž 
právo realizovať svoje Ústavou SR priznané právo na prácu. V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť 

                                                 
6 BARANCOVÁ, H. et al.: Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2012. s. 19 
7 KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 111 
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si, že obyvateľstvo neustále starne, ale zvyšuje sa aj priemerný vek dožitia, a tým aj dĺžka účasti 
občanov na trhu práce.  

Poberanie starobného dôchodku síce neznamená zmenu v pracovných podmienkach 
k horšiemu, no nanešťastie, ani k lepšiemu. Dôchodca je naďalej klasickým zamestnancom, 
s klasickým rozsahom práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov. Rozdielom, 
resp. výhodou pracujúcich dôchodcov na rozdiel od tých, ktorí popri poberaní starobného dôchodku 
už nepracujú, je však skutočnosť, že môžu požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočítanie výšky 
priznaného a vyplácaného starobného dôchodku. Starobnému dôchodcovi sú totiž zo mzdy naďalej 
odvádzané okrem iného aj odvody na starobné dôchodkové poistenie. Naopak, odvody na invalidné 
dôchodkové poistenie či poistenie v nezamestnanosti sú už pre starobného dôchodcu 
bezpredmetné a z toho dôvodu sa ani neodvádzajú, nakoľko mu nemôže vzniknúť nárok na 
invalidný dôchodok8 ani na dávku v nezamestnanosti. Dôchodcovi pracujúcemu v pracovnoprávnom 
vzťahu vznikajúcom na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti navyše 
nie sú odvádzané odvody na zdravotné poistenie a taktiež ani na nemocenské poistenie.9 

Nezaslúžili by si ale dôchodcovia iný prístup s ohľadom nielen na ich úctyhodný vek, ale aj 
s ohľadom na to, koľko toho počas svojho aktívneho pôsobenia na trhu práce dokázali? Je možná 
nejaká zmena, ktorá by zlepšila ich postavenie ako účastníkov pracovnoprávnych vzťahov? 

 
3.1 Návrhy de lege ferenda 

Zákonodarcovia otázke pracovnoprávnych vzťahov dôchodcov nevenujú veľkú pozornosť. Na 
rozdiel od ostatných skupín, ktoré sú určitým spôsobom v pracovnoprávnych vzťahoch 
znevýhodnené, ako sú napr. osoby zdravotne postihnuté alebo ženy starajúce sa o nezaopatrené 
dieťa, v prípade pracujúcich dôchodcov nenájdeme osobitné ustanovenia v Zákonníku práce či 
v ostatných pracovnoprávnych predpisoch, ktoré by upravovali ich pracovné podmienky alebo ktoré 
by ich chránili pred výpoveďou. Pre zaujímavosť možno uviesť, že v prípade mladistvých, ako 
akomsi protipóle k dôchodcom, je možné nájsť špeciálne ustanovenia vo vzťahu k všeobecným 
ustanoveniam Zákonníka práce, ktoré bližšie upravujú ich práva, ale aj povinnosti. Možno 
skonštatovať, že dôchodcovia by si zaslúžili postavenie akýchsi „chránených“ zamestnancov, medzi 
ktorých zaraďujeme aj už spomenuté ďalšie skupiny zamestnancov. Z tohto dôvodu by bolo vhodné 
do pracovnoprávnych predpisov, najmä, no nielen do Zákonníka práce, upraviť otázky týkajúce sa 
úpravy pracovného času, ale aj rekvalifikácie pracujúcich dôchodcov v rámci ustanovení o Sociálnej 
politike zamestnávateľa. Súčasne by bolo vhodné do zákona č. 124/2005 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „zákon o BOZP“) s prihliadnutím na postupne sa zhoršujúci 
zdravotný stav dôchodcov, či na riziko trvalých následkov v prípade aj menej závažného 
pracovného úrazu zakotviť zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnaných 
dôchodcov, za účelom prispôsobenia pracovných podmienok ich schopnostiam a možnostiam a čo 
najbezpečnejšej adaptácii do pracovného procesu. Navrhované zmeny Zákonníka práce, zákona 
o BOZP, ale v konečnom dôsledku aj iných pracovnoprávnych predpisov by prispeli k istote 
pracujúcich dôchodcov pri realizácii ich ústavného práva na prácu v tom zmysle, že by ako skupina 
zamestnancov v zjavne a nepomerne horšej fyzickej kondícii nepociťovali rovnakú záťaž ako ich 
mladší a fyzicky zdatnejší kolegovia. 

Zmienku o starších zamestnancoch, resp. „len“ uchádzačoch o zamestnanie nájdeme len 
v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). 
V danom prípade však nehovoríme o dôchodcoch, ale o občanoch, ktorí dovŕšili 50 rokov veku10. 

                                                 
8 V ustanovení § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je jednou z podmienok 
vzniku nároku na invalidný dôchodok aj tzv. vylučovacia podmienka. Osobe, ktorá uplatňuje svoj 
nárok na túto dávku, nemohol vzniknúť nárok na starobný dôchodok, resp. jej nebol priznaný 
predčasný starobný dôchodok. 
9 Bližšie k problematike odvodov v prípade pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru napríklad: KRIPPEL, M.: Aktuálne 
zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom vzťahu založenom na základe dohody o 
práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č. 6 
(2014), s. 621-638. 
10 Ustanovenie § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení 
neskorších predpisov 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

82 
 

Predmetný zákon tieto osoby zaraďuje do kategórie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 
spoločne s čerstvými absolventmi, či zdravotne postihnutými občanmi. Dôvodom, pre ktorý boli do 
tejto kategórie osoby staršie ako 50 rokov zaradené je, že ide o rizikovú, pre zamestnávateľov 
nezaujímavú skupinu. Ak vychádzame zo skutočnosti, že v prípade dôchodcov je automaticky 
prezumované, že popri poberaní priznaného starobného dôchodku si budú užívať zaslúžený 
oddych, dôchodcov nie je možné ani analogicky zaradiť do skupiny k občanom, ktorým do dovŕšenia 
dôchodkového veku chýba niečo viac ako desať rokov. Uvedené potvrdzuje aj  úprava de lege lata, 
podľa ktorej úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyradí uchádzača z evidencie uchádzačov 
o zamestnanie dňom priznania starobného dôchodku. Takýto občan nemôže byť do predmetnej 
evidencie ani zaradený. Dôchodcu tak v súlade s uvedeným nemožno považovať za 
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Náš 
právny poriadok tak na jednej strane neobsahuje úpravu, ktorá by poberateľom starobného 
dôchodku zakazovala vykonávať zárobkovú činnosť, resp. ktorá by ich po získaní nároku na 
predmetnú dávku diskvalifikovala zo zamestnania, na druhej strane však dôchodcom nie je 
venovaná úprava, ktorá by ich považovala za uchádzačov o zamestnanie porovnateľných s tými 
mladšími. V zákone o službách zamestnanosti, ale ani v inom osobitnom pracovnoprávnom 
predpise nenájdeme zmienku o špecifickom postavení zamestnancov v dôchodkovom veku. 
Vychádzajúc z už spomenutého, že dôchodcovia sú v súčasnosti veľmi aktívni a aj po priznaní 
starobného dôchodku chcú naďalej vykonávať zárobkovú činnosť, za zváženie by stálo pozmenenie 
súčasnej právnej úpravy v otázke vytvorenia evidencie uchádzačov o zamestnanie po dovŕšení 
dôchodkového veku, resp. poberateľov starobného dôchodku. Účelom politiky zamestnanosti 
Slovenskej republiky by potom bolo práve takejto, dá sa povedať najzraniteľnejšej a najmenej 
atraktívnej skupine prácechtivých občanov, napomôcť nájsť vhodnú, ale súčasne dôstojnú prácu. 
Nemožno totiž vychádzať z postulátu, že dôchodca popri poberaní starobného dôchodku už nie je 
pre trh práce vhodný a dostatočne zdatný. 

Ako jeden z nástrojov, ktoré by do istej miery uľahčili dôchodcom realizáciu ich ústavného 
práva na prácu, by bolo možné zobrať do úvahy kurz výpočtovej techniky organizovaný len pre 
poberateľov starobného dôchodku, s refundáciou tzv. kurzovného príslušným úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny. V rámci politiky zamestnanosti by sa tak priamo štát spolupodieľal na 
začleňovaní dôchodcov do súčasného digitálneho pracovného sveta. Ako už bolo uvedené, práve 
absencia technických zdatností je často dôvod, pre ktorý je dôchodca v postavení akéhosi 
nežiaduceho uchádzača o zamestnanie. Predmetný kurz by mohol dôchodcovi pomôcť preklenúť 
problémy so získaním nielen lepšie ohodnotenej, ale aj dôstojnejšej práce.  

Uvedené návrhy ponúkajú len základ pre možné hlbšie bádanie v danej problematike, ktoré 
si dôchodcovia rozhodne zasluhujú. Úlohou štátu by malo byť zabezpečenie možnosti uplatnenia na 
trhu práce pre každého. Preto otázkou naďalej zostáva: Prečo je realizácia práva na prácu 
dôchodcom najčastejšie odopieraná a prečo štát nezasahuje proti porušovaniu zákazu diskriminácie 
z dôvodu veku?  
 
 
4 ZÁVER 

V predkladanom príspevku bolo snahou poukázať na problematiku mnohokrát rozobratú, no 
stále ponúkajúcu možnosť skúmania – na problematiku zamestnávania dôchodcov. 

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že veková hranica, ktorej sa v súčasnosti ľudia 
dožívajú, sa zvyšuje. Mnoho ľudí, ktorí majú v súčasnosti 60 až 65 rokov, tzn. dosiahli alebo 
v krátkom čase dosiahnu dôchodkový vek, sa dožije 80 a viac rokov. Ľudia sú stále v lepšej forme, 
chcú byť aktívni aj v dôchodkovom veku a chcú naďalej realizovať svoje ústavné právo na prácu, aj 
keď je im často upierané. Napriek tomu sú považovaní za menej cenných, často až nepotrebných 
zamestnancov. Cieľom bolo v predkladanom príspevku poukázať na niekoľko „nevýhod“, resp. 
najčastejších dôvodov, pre ktoré zamestnávatelia nechcú zamestnávať starších ľudí, a teda aj 
dôchodcov. Ako protipól k nevýhodám bolo poukázané aj na viaceré výhody, ktoré dokazujú, že 
starší sú častokrát oveľa skúsenejší v dobrom slova zmysle, stále majú čo zamestnávateľovi 
ponúknuť a v mnohých ohľadoch sú aj pre zamestnávateľa zaujímavejší. 

Napriek tomu, že v súlade s Ústavou SR má každý občan právo na prácu, aj predkladaný 
príspevok je dôkazom toho, že nie všetkým skupinám obyvateľstva je umožnená realizácia tohto 
práva. Z daného dôvodu bolo cieľom príspevku priniesť prostredníctvom návrhov de lege ferenda 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

83 
 

niekoľko možností riešenia v súčasnosti neriešenej situácie, a to nevýhodného postavenia 
dôchodcov na trhu práce. Navrhované zmeny právnej úpravy de lege lata majú za cieľ zlepšiť nielen 
dostupnosť ponúkaných pracovných miest pre dôchodcov, ale súčasne zmeniť k lepšiemu aj ich 
doterajšie pracovné podmienky, ktoré sú totožné s pracovnými podmienkami ich mladších, silnejších 
a fyzicky zdatnejších kolegov. 

Rast ekonomiky a s tým úmerne sa zvyšujúci dopyt po pracovnej sile nemožno nechať bez 
povšimnutia. Aj na základe týchto ukazovateľov možno skonštatovať, že dôchodcovia ako hlavný 
zdroj nevyužitej pracovnej sily, ako skupina osôb, u ktorých sa častokrát nesprávne prezumuje 
neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, si zasluhujú príležitosť aktívne sa zúčastňovať na trhu 
práce. Nie je v silách žiadneho človeka vykonávať prácu navždy, je však na každom z nás, aby sme 
pracovali, pokiaľ nám zdravie a sila slúžia. Toto však v žiadnom prípade nemožno stotožňovať 
s dosiahnutím dôchodkového veku.  
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