
1  Základné aspekty pracovného práva  
 

1.1 Pojem pracovné právo a jeho pramene 

Pracovné právo je samostatné právne odvetvie právneho poriadku Slovenskej 

republiky, ktoré môžeme definovať ako súbor právnych noriem t. j. záväzných pravidiel 

správania sa  upravujúcich vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce.   

Základným formálnym prameňom pracovného práva je ústavný zákon SNR č. 460/1992 

Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Ústava SR) schválená  dňa 

1. septembra 1992, ktorá nadobudla účinnosť (s výnimkou určitých ustanovení) dňa 1. októbra 

1992. Z hľadiska pracovného práva Ústava SR zakotvuje predovšetkým v Článku 12 zákaz 

diskriminácie, zákaz nútených prác alebo nútených služieb, priznáva právo na slobodnú voľbu 

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

Ďalej určuje, že „zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné 

podmienky, pričom im zákon 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.“1 Osobitnú pozornosť venuje ochrane ženám mladistvým, osobám zdravotne 

postihnutým v pracovnoprávnych vzťahoch.  

 Hlavným pracovnoprávnym predpisom je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce alebo ZP“) prijatý 2. júla 2001, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 nahradil pôvodný Zákonník práce  č. 65/1965 Zb., ktorý bol 

účinný od  1. januára 1966.  Zákonník práce obsahuje jedenásť základných zásad a  255 

paragrafov rozdelených do jednotlivých častí. K formálnym prameňom pracovného práva patrí 

aj :  

- zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde  v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

- zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) v znení neskorších predpisov 

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v otázkach 

týkajúcich sa právnych skutočností, počítania času, právnych úkonov a pod.  

ako aj ďalšie právne predpisy.  

 

  Súčasťou pracovného práva sú tiež vykonávacie právne predpisy,  najmä nariadenia vlády 

SR a vyhlášky ministerstiev. Medzi najdôležitejšie vykonávacie predpisy patrí Nariadenie vlády 

SR č. 326/2012 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 a ďalšie.  

Osobitným prameňom práva sú kolektívne zmluvy ako normatívne zmluvy, ktorých 

ustanovenia majú všeobecnú povahu  rovnako ako normatívne právne akty  upravujúce celú 

skupinu právnych vzťahov neurčitého poštu a rovnakého druhu. Sú založené na zmluvnom 

princípe a môžu sa  posudzovať z hľadiska  ustanovení Zákonníka práce, resp. Občianskeho 

zákonníka o neplatnosti právnych úkonov.2 Zákon rozlišuje medzi podnikovými kolektívnymi 
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zmluvami, ktoré sa uzatvárajú medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom 

a kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa, uzavretými pre väčší počet zamestnávateľov medzi 

príslušným vyšším odborovým orgánom a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov.   

V tejto súvislosti treba poukázať na to, že kolektívne zmluvy sú platné, ak sú  uzavreté 

písomne a podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami 

príslušných odborových orgánov a zamestnávateľmi, prípadne zástupcami ich organizácií a  

doložené zoznamom zamestnávateľov, za účasti ktorých boli uzavreté, ak ide o kolektívne 

zmluvy vyššieho stupňa. Naopak neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá 

 je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo upravuje nároky 

zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.  

Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, 

na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú 

práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi3 sú tiež prameňmi slovenského 

pracovného práva. Príkladom je dvojstranná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou 

republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov, uzavretá 29. októbra 1992.   

 

1.2 Predmet, funkcie a systém pracovného práva 

Predmetom pracovného práva je práca ako ľudská činnosť, nie výsledok ľudskej 

činnosti,4 ktorá vykazuje tieto znaky :  

 ľudská práca,  je viazaná výlučne na osobu zamestnanca 

 slobodný výkon práce v pracovnom pomere musí byť vykonávaný na zásade 

dobrovoľnosti, pretože neslobodná práca nemôže byť predmetom pracovnoprávnych 

vzťahov  (práca osôb vo výkone trestu odňatia slobody) 

 závislá a nesamostatná práca je práca vykonávaná zamestnancom na základe príkazu 

zamestnávateľa, ktorý je povinný ju prideľovať zamestnancovi, brať z nej úžitky ale aj 

znášať všetky riziká s ňou spojené 

 námezdnosť práce spočíva v tom, že zamestnanec nie je vlastníkom výrobných 

prostriedkov, nepracuje pre seba ale pracuje pre iného, t. j. na zveľaďovaní cudzieho 

vlastníctva 

 odplatnosť práce je vyjadrená tým, že práca ako predmet pracovného práva musí byť 

vždy vykonávaná  za odmenu, pretože pracovný pomer je vždy odplatným právnym 

vzťahom.  

      

Funkcia pracovného práva je základná úloha tohto právneho odvetvia, t.  j. ochrana 

práv a oprávnených záujmov zamestnanca a zamestnávateľa, regulovanie najmä 

prostredníctvom zákonodarstva, kontrolovanie, ochraňovanie a vychovávanie subjektov 

pracovného práva najmä  za pomoci štátnych orgánov.   

  

Odborná literatúra chápe systém pracovného práva ako zjednotenie právnych noriem  

a ich rozdelenie podľa zákonnej právnej úpravy, ako aj podľa klasifikácie právnych inštitútov 

a noriem. Pracovné právo sa člení na všeobecnú časť, ktorá obsahuje základné zásady 

pracovného práva, pojem, predmet, funkcie a základné inštitúty ako napr. doručovanie, 

uplatňovanie nárokov a podobne. Úlohou osobitnej časti je dôkladne právne upraviť také 
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pracovnoprávne inštitúty akými sú vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru, pracovný čas, 

čas odpočinku, mzda, náhrada mzdy  a pod.  

1.3 Vybrané pojmy pracovného práva 

 

Právny úkon v pracovnom práve 

Problematike právneho úkonu sa osobitne venuje Zákonník práce, ktorý ustanovuje, že 

„prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá 

dobrým mravom“. To znamená, že pri posudzovaní právneho úkonu v  pracovnoprávnych 

vzťahoch treba brať do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa právneho úkonu, situáciu, za ktorej 

bol vykonaný a najmä brať do úvahy dobré mravy t. j. všeobecné morálne pravidlá, ktoré sa 

dodržujú v určitej spoločnosti.   

Ďalej zákonodarca prikazuje, že na právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje písomná 

forma, je potrebná u tých, ktorí nemôžu písať alebo čítať, notárska zápisnica alebo zápisnica 

potvrdená dvoma súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa o tom, že právny úkon 

zodpovedá prejavenej vôli.  Uvedená notárska zápisnica alebo zápisnica potvrdená dvoma 

súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa sa nevyžaduje iba v prípade, ak má ten, kto 

nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu pomocou 

prístrojov alebo špeciálnych pomôcok a je schopný zápisnicu vlastnoručne podpísať. 

Vadou absolútnej neplatnosti je postihnutý aj právny úkon, ktorým sa zamestnanec 

vopred vzdáva svojich práv. Takúto ochranu ale zákon neposkytuje zamestnávateľovi, ktorý sa 

môže vopred vzdať svojich práv. ďalej treba mať na pamäti, že právny úkon, na ktorý neudelil 

predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný zástupca alebo na ktorý neudelili predpísaný 

súhlas zástupcovia zamestnancov, resp. právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so 

zástupcami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto 

zákonom, je neplatný, ale iba vtedy ak to výslovne ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný 

predpis. 

V žiadnom prípade nesmie byť neplatnosť právneho úkonu zamestnancovi na ujmu, ak ju   

nespôsobil sám svojím konaním, resp. opomenutím konania. Ak vznikne zamestnancovi 

následkom neplatného právneho úkonu škoda, je zamestnávateľ povinný ju nahradiť. 

Zmluva 

  V zmysle ustanovenia § 18 Zákonníka práce je zmluva podľa Zákonníka práce alebo podľa 

iných pracovnoprávnych predpisov uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu, z čoho 

vyplýva že pracovná zmluva vzniká len čo sa účastníci aj ústne dohodli na jej podstatných 

náležitostiach, pretože zákon nedostatok písomnej formy nesankcionuje neplatnosťou tak ako je 

to napríklad pri dohode o hmotnej zodpovednosti zamestnanca.  



Odstúpenie od zmluvy  

Účastník pracovnoprávnych vzťahov, ktorý konal v omyle a ktorý musel byť druhému 

účastníkovi známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez 

neho k zmluve nedošlo. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon,  ktorý nadobúda 

účinky okamihom jeho oznámenie druhej strane, pričom súhlas adresáta sa nevyžaduje. 

Zákonník práce venuje osobitnú pozornosť iba možnosti zamestnávateľa  odstúpiť od pracovnej 

zmluvy, ktorý tak môže urobiť len za taxatívne vymedzených podmienok, ktorými sú : 

1) ak zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu 

v tom bránila prekážka v práci,  

2) ak zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v 

práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo 

3) ak zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný 

trestný čin. 

 

Toto právo môže využiť najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom t. j. do dňa 

nástupu do práce uvedeného v pracovnej zmluve. Formálnou podmienkou odstúpenia od 

pracovnej zmluvy je písomná forma, inak je takýto právny úkon absolútne neplatný. 

Vzhľadom k tomu, že pracovný pomer začína až dňom nástupu do práce, nie je možné 

zaradiť odstúpenie od pracovnej zmluvy do kategórie skončenia pracovného pomeru, pretože 

pracovný pomer ešte nevznikol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 Pracovnoprávne skutočnosti 
 

2.1 Pojem právne skutočnosti 

K vzniku, zmene alebo zániku právneho vzťahu spravidla nestačí len samotná existencia 

platnej a účinnej právnej normy, ktorá priamo stanovuje určitú povinnosť alebo dáva určité 

oprávnenie v kogentnej podobe alebo dáva dispozíciu účastníkom právneho vzťahu, aby 

oprávnenia a povinnosti zakotvili v právnom úkone, ktorým sa právny vzťah zakladá, mení alebo 

zaniká. Okrem existujúcej právnej normy musí nastať ešte ďalšia okolnosť, prípadne viacero 

okolností, s ktorými právna norma spája vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu.5 Tieto okolnosti 

nazývame právnymi skutočnosťami. 

Právne skutočnosti sú skutočnosti (fakty), ktoré ustanovuje právna norma a ktorých 

vznik, zmena a zánik je podmienkou (predpokladom) vzniku, zmeny a zániku právnych 

vzťahov.6 

 Delenie právnych skutočností ako okolností, s ktorými právna norma spája vznik, zmenu 

a zánik právneho vzťahu, vychádza z teórie Štefana Lubyho.7 Podľa toho, či sú právne 

skutočnosti prejavom vôle ľudí alebo vznikajú nezávisle od ich vôle, delíme tieto právne 

skutočnosti na: 

a) subjektívne - právne úkony  - vôľové ľudské správanie, 

b) objektívne - právne udalosti, t. j. prírodné a spoločenské javy, okrem ľudského správania.  

 

Medzi právne skutočnosti, ktoré sa zaraďujú do skupiny vôľových ľudských konaní, patrí 

právne konanie (právne úkony). Právne úkony na základe ich vzťahu k objektívnemu právu 

rozdeľujeme na právne úkony a protiprávne úkony. Spomedzi týchto právnych skutočností majú 

najväčší význam právne úkony.  

Právne úkony ako subjektívne skutočnosti pochádzajú z vôle ľudí a spočívajú 

v rozličných správaniach občanov, organizácií a štátnych orgánov v najširšom zmysle.8 Právne 

konanie, inak povedané právny úkon, je teda prejavom vôle subjektu, s  ktorým platné právo 

spája následky prejavujúce sa vznikom, zmenou alebo zánikom právnych vzťahov.  

 

2.2 Právne úkony v pracovnom práve 

Aj v pracovnom práve delíme právne skutočnosti podľa uplatnenia prvku vôle, ktorá je 

charakteristická len pre ľudské správanie, na javy, v ktorých je ľudská vôľa rozhodujúca (vôľové 

správanie) a javy, v ktorých sa ľudská vôľa neuplatňuje.  V tomto zmysle potom hovoríme 
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o subjektívnych právnych skutočnostiach - právnych úkonoch a objektívnych právnych 

skutočnostiach - právnych udalostiach.9 

Právne úkony ako právne skutočnosti späté s prejavom vôle majú v pracovnom práve, 

založenom na zásade zmluvnosti, významné postavenie, pretože sú pravidelným predpokladom 

vzniku, zmeny a zániku pracovnoprávnych vzťahov. 

Legálna definícia právneho úkonu zakotvená v Občianskom zákonníku sa priamo 

vzťahuje aj na pracovnoprávne vzťahy. Ustanovenie § 34 Občianskeho zákonníka vymedzuje 

právny úkon ako prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv 

a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Z uvedenej definície 

vyplýva, že právny úkon môže smerovať aj k iným následkom.  

Z pracovnoprávneho hľadiska možno za právny úkon považovať napríklad aj pokyny 

zamestnávateľa, ktoré spôsobujú právne následky, aj keď sa nimi práva a povinnosti 

zamestnanca v porovnaní s druhom práce v pracovnej zmluve len konkretizujú.  

Právne následky možno spájať len s takým úkonom, ktorý má určité zákonom 

požadované náležitosti. Náležitosti, ktoré sa predpokladajú na to, aby bol právny úkon platný 

a mohol spôsobiť vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu, sú upravené v ustanovení § 34 

a nasl. Občianskeho zákonníka.  

K náležitostiam právnych úkonov v pracovnom práve patria: 

a) náležitosti subjektu 

b) náležitosti vôle 

c) náležitosti prejavu vôle 

d) náležitosti právneho úkonu ako celku (predmet právneho úkonu). 

 

Ad a) Predpokladom  platného  právneho úkonu  je  spôsobilosť subjektu,  ktorá  zahŕňa 

spôsobilosť mať práva a  povinnosti, tzv. pasívnu stránku subjektivity a spôsobilosť na právne 

úkony, tzv. aktívnu stránku subjektivity. Spôsobilosť mať práva a povinnosti znamená možnosť 

byť nositeľom práv a povinností a spôsobilosť na právne úkony predstavuje kvalifikovanú 

schopnosť subjektu vlastnou činnosťou spôsobiť vznik, zmenu alebo zánik právnych povinností.  

V pracovnom práve hovoríme o pracovnoprávnej spôsobilosti zamestnanca 

a zamestnávateľa. 

 

Ad b) Vôľa konajúceho subjektu musí byť slobodná, vážna a bez omylu. Sloboda ako jedna 

z náležitostí vôle znamená možnosť konajúceho subjektu sa slobodne rozhodnúť. O  slobodné 

rozhodnutie ide, ak subjekt nebol k rozhodnutiu donútený alebo pri rozhodovaní obmedzovaný. 

Vôľa je vážna, ak konajúci chcel vyvolať právne následky spojené s  jeho úkonom. Omyl je 

osobitným prípadom vady vôle. Účastník koná v omyle, ak má nesprávnu alebo nedostatočnú 

predstavu o právnych následkoch svojho konania. 

 

Ad c) Prejav vôle konajúceho subjektu  musí  byť  z  formálneho hľadiska zrozumiteľný 

a z obsahového hľadiska určitý. Nezrozumiteľný alebo neurčitý prejav vôle je v  pracovnom 

práve neplatný. Prejav vôle môžeme urobiť výslovne alebo mlčky. Výslovný prejav možno urobiť 

ústne alebo písomne a prejav urobený mlčky (konkludentný prejav) je každý prejav vôle 

urobený inak než výslovne, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť. 

V pracovnom práve sa väčšinou uplatňuje písomná forma prejavu vôle. Podľa ustanovenia § 15 
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Zákonníka práce treba prejav vôle vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa 

urobil, zodpovedá dobrým mravom. 

 

Ad d) Aby bol právny úkon  ako celok platný,  vyžaduje sa  okrem dodržania zákonom 

požadovaných náležitostí týkajúcich sa jeho jednotlivých prvkov aj jeho dovolenosť a možnosť. 

Dovolený je právny úkon vtedy, ak sa neprieči obsahu alebo účelu zákona, neobchádza zákon 

alebo sa neprieči dobrým mravom. Možnosťou právneho úkonu sa v  pracovnom práve rozumie 

počiatočná objektívna uskutočniteľnosť konania subjektu. 

 

Právny úkon, ktorý nemá vyššie uvedené požadované náležitosti, ktoré Občiansky 

zákonník vyžaduje pod sankciou neplatnosti, sa považuje za neplatný. Právny úkon môže byť 

neplatný buď ako celok alebo sa neplatnosť môže vzťahovať len na niektorú jeho časť. 

 Neplatnosť právneho úkonu v pracovnom práve osobitne upravuje ustanovenie § 17 

Zákonníka práce. Neplatný je ten právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv. 

Ak to výslovne ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný predpis, je neplatný taký právny úkon, 

- na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, 

- ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo 

- ktorý sa neurobil formou predpísanou Zákonníkom práce. 

Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť zamestnancovi na ujmu, ak neplatnosť 

nespôsobil sám. Ak vznikne zamestnancovi následkom neplatného právneho úkonu škoda, je 

zamestnávateľ povinný ju nahradiť. 

Ako neplatné právne úkony sa dajú posudzovať najmä protiprávne pokyny  zo strany 

zamestnávateľa. Voči takýmto protiprávnym pokynom sa môže zamestnanec  brániť na súde 

a žiadať vyslovenie neplatnosti. 

Zákonník práce vychádza z absolútnej neplatnosti právneho úkonu. O relatívnej 

neplatnosti Zákonník práce hovorí len v prípade uplatnenia neplatnosti skončenia pracovného 

pomeru na súde podľa ustanovení § 77 až § 80 Zákonníka práce o nárokoch z neplatného 

skončenia pracovného pomeru. 

 

Doručenie ako podmienka platnosti právneho úkonu 

 Pri niektorých jednostranných právnych úkonoch je doručenie druhému účastníkovi 

podmienkou platnosti právneho úkonu. Po doručení je odvolanie právneho úkonu je možné len 

so súhlasom druhého účastníka. Otázku doručovania v pracovnom práve upravuje ustanovenie § 

38 Zákonníka práce. 

Zamestnávateľ je povinný všetky písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia 

pracovnoprávneho vzťahu alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich 

z pracovnoprávneho vzťahu doručiť zamestnancovi do vlastných rúk na pracovisku, v jeho byte 

alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým 

podnikom (rozumie sa ním aj pošta) ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do 

vlastných rúk“ na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa. V  prípade, ak písomnosť je 

doručená poštovým podnikom, musia byť splnené podmienky aj podľa osobitných predpisov, 

napr. zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov. 

Zamestnanec doručuje písomnosti týkajúce sa vzniku zmeny a zániku  

pracovnoprávneho vzťahu alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich 

z pracovnoprávneho vzťahu na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku. 

 Za “doručené“ sa považuje prevzatie písomnosti, zmarenie doručenia konaním alebo 

opomenutím, odmietnutie písomnosti, vrátenie písomnosti ako nedoručené. 



 

2.2.1 Druhy právnych úkonov v pracovnom práve 

 

Právne úkony jednostranné, dvojstranné, viacstranné 

Z hľadiska počtu subjektov, ktoré sa na právnom úkone zúčastňujú, rozoznávame právne 

úkony jednostranné a dvojstranné, resp. viacstranné. Rozlíšenie týchto právnych úkonov 

vychádza z toho, či sa na ich vznik vyžaduje súhlas jednej strany alebo viacerých zmluvných 

strán. 

Za najvýznamnejšie právne skutočnosti v pracovnoprávnych vzťahoch možno považovať 

dvojstranné právne úkony, ktorými si účastníci zhodne upravujú vzájomné práva a povinnosti. 

Zákonník práce pre tieto dvojstranné právne úkony používa pojem zmluva alebo dohoda. Čo sa 

týka rozlíšenia pojmov zmluva a dohoda, oba pojmy sú synonymické, označenie konkrétneho 

zmluvného typu zmluva alebo dohoda je dané tradíciou. 

Zmluva, dohoda ako dvojstranný právny úkon je primárne upravená vo všeobecnej časti 

Zákonníka práce. Vzhľadom na subsidiárnu pôsobnosť Občianskeho zákonníka vo vzťahu 

k prvej, všeobecnej časti Zákonníka práce, ktorá je zakotvená v ustanovení § 1 ods. 2 Zákonníka 

práce, je potrebné vychádzať z právnej úpravy Občianskeho zákonníka. 

V pracovnom práve sa často vyskytujú aj jednostranné právne úkony, ktorých následky 

vznikajú bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Najčastejšie ide o právne úkony smerujúce ku 

skončeniu pracovného pomeru.  

 

Typické a atypické právne úkony 

 Pracovné právo pripúšťa len typické právne úkony, pretože zákon upravuje právne 

úkony ako osobitný typ.  

Dvojstranné právne úkony (zmluvy a dohody), sú v pracovnom práve upravené ako 

zmluvné typy. Pracovné právo vychádza z princípu uzavretosti zmluvných typov. Zásada 

„numerus clausus“ zmluvných typov znamená, že normy pracovného práva upravujú všetky 

zmluvy a dohody, ktorými môžu zmluvné strany uzavrieť pracovnoprávny vzťah. Rozsah 

zmluvných typov pracovného práva je užší než rozsah zmluvných typov, ktoré pripúšťa 

obchodnoprávna a občianskoprávna legislatíva. 

Súčasná pracovnoprávna úprava nepripúšťa atypické dvojstranné právne úkony. 

 

Formálne a neformálne právne úkony 

Podľa toho, či zákon vyžaduje pre právny úkon určitú formu, rozlišujú sa právne úkony 

na formálne a neformálne. Formálny právny úkon musí byť urobený písomne, neformálny 

právny úkon môže mať podobu ústnu. V pracovnom práce Zákonník práce vyžaduje dodržanie 

písomnej formy napríklad pri pracovnej zmluve, ktorejkoľvek z dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, pri výpovedi, okamžitom skončení pracovného pomeru a pod. 

Na rozdiel od ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka, ktorý nedodržanie písomnej 

formy sankcionuje neplatnosťou, v pracovnom práve je právny úkon, pri ktorom nebola 

dodržaná zákonom vyžadovaná písomná forma neplatný len vtedy, ak to zákon výslovne 

zakotvuje pomocou tzv. doložky neplatnosti (napr. dohoda o vykonaní práce musí byť písomná, 

inak je neplatná). V prípade, ak zákon písomnú formu právneho úkonu výslovne nevyžaduje, aj 

tak sa odporúča, pretože platí, že „to čo je na papieri, má právnu silu“.  

 

Odplatné a bezodplatné právne úkony 



Právne úkony možno rozdeliť aj podľa toho, či účastník, ktorý robí právny úkon, 

požaduje od druhého účastníka právneho úkonu nejakú protihodnotu - odplatu (buď 

v peniazoch alebo v iných hodnotách) alebo či robí právny úkon bezodplatne. 

Individuálne pracovnoprávne vzťahy sú vzťahmi odplatnými, nakoľko zamestnanec 

dostane za poskytnutie svojej pracovnej sily mzdu. Počas trvania pracovnoprávneho vzťahu 

však môže zamestnanec alebo zamestnávateľ urobiť aj bezodplatné jednostranné alebo 

dvojstranné právne úkony.  

 

E. Adresované a neadresované právne úkony 

Podľa toho, či je prejav vôle subjektu niekomu adresovaný, t.j. či je urobený voči inému 

konkrétnemu subjektu, ktorého sa právny úkon týka, alebo je prejav vôle bez adresáta, rozlišujú 

sa právne úkony adresované  a neadresované.  

Adresované právne úkony sa stávajú perfektnými až vtedy, keď sa dostanú do sféry 

adresáta - druhého účastníka. Adresovaným právnym úkonom je napríklad výpoveď daná 

zamestnancovi alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca.  

Neadresované právne úkony vznikajú jednostranným prejavom vôle, pričom na ich vznik 

sa nevyžaduje, aby sa urobili voči inému subjektu.  

V pracovnom práve jednoznačne prevládajú adresované právne úkony, neadresované 

jednostranné právne úkony sa vyskytujú len výnimočne (napr. vyhlásenie výberového konania). 

 

Vôľové a reálne právne úkony 

 Vôľový právny úkon je úkon, na ktorého vznik stačí len vôľa subjektov. Pokiaľ sa na 

vznik právneho úkonu vyžaduje okrem vôle subjektu aj nejaký reálny úkon, hovoríme o reálnom 

právnom úkone. Reálnym právnym úkonom je napríklad uspokojenie nároku alebo uznanie 

dlhu. V pracovnom práve sa však v prevažnej miere vyskytujú vôľové právne úkony. 

 

Kauzálne a abstraktné právne úkony 

 V pracovnom práve sa vyskytujú kauzálne právne úkony, ktoré môžu byť obligatórne 

kauzálne alebo fakultatívne kauzálne. Obligatórnu kauzálnosť vyžaduje napríklad výpoveď zo 

strany zamestnávateľa alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 

alebo zamestnanca. Niektoré právne úkony, napr. dohoda o skončení pracovného pomeru alebo 

výpoveď zo strany zamestnanca, kauzálnosť nevyžadujú, a preto sú fakultatívne kauzálne. 

 

2.3 Právne udalosti v pracovnom práve 

V pracovnom práve sa okrem právnych úkonov stretávame aj s takými právnymi 

skutočnosťami, v ktorých sa ľudská vôľa neuplatňuje. V tomto zmysle hovoríme o objektívnych 

právnych skutočnostiach - právnych udalostiach. 

 

2.3.1 Druhy právnych udalostí 

 

Uplynutie času 

Osobitný význam v rámci pracovnoprávnych vzťahov má uplynutie času. Patrí medzi 

právne udalosti, s ktorými pracovné právo spája právne následky. Uplynutie času spôsobuje 

zánik práv a povinností, prípadne pracovnoprávneho vzťahu,  pokiaľ sú časovo obmedzené. 

K ich zániku už nie sú potrebné žiadne iné právne skutočnosti. 

V súvislosti s uplynutím času treba v pracovnom práve z hľadiska právnych následkov 

odlišovať lehotu a dobu. 



Lehota sa začína v deň, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz. Napríklad, ak bolo 

plnenie dohodnuté v splátkach, lehota na uplatnenie nároku na jednotlivé splátky začína plynúť 

odo dňa ich splatnosti. Ak posledný deň lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, posledným 

dňom lehoty je najbližšie nasledujúci pracovný deň (väčšinou pondelok, ak to nie je sviatok).  

Doba začína plynúť v deň, keď nastala udalosť rozhodujúca pre jej začiatok a končí sa 

uplynutím posledného dňa  ustanovenej alebo dohodnutej doby. Typickým príkladom je 

pracovný pomer na určitú dobu, prípadne skúšobná doba. Do plynutia doby na rozdiel od 

plynutia lehoty sa započítava aj deň, ak došlo k rozhodujúcej skutočnosti určujúcej jej začiatok. 

Ak teda vychádza posledný deň skúšobnej doby na sobotu, nedeľu alebo sviatok, v  ten deň sa aj 

končí a neposúva sa na najbližší pracovný deň. 

  

Premlčanie a preklúzia v pracovnom práve 

Typickým následkom uplynutia času, ktoré spôsobuje zákonom predvídané právne 

následky, je preklúzia a premlčanie. 

O preklúzii hovoríme vtedy, keď trvanie práva je vopred zákonom obmedzené na určitú 

dobu. V dôsledku uplynutia tejto prekluzívnej doby a neuplatnenia práva v zákonom 

ustanovenom čase subjektívne právo zaniká ako celok. Znamená to, že právo nie je možné 

vymáhať súdnou cestou. Keby povinný subjekt aj napriek uplynutiu prekluzívnej lehoty plnil, 

jeho plnenie by sa považovalo za bezdôvodné obohatenie. Na preklúziu súd prihliada z úradnej 

povinnosti. V pracovnoprávnych vzťahoch sa preklúzia uplatňuje len v  taxatívne vymedzených 

prípadoch uvedených v ustanovení § 36 Zákonníka práce. 

Premlčanie neznamená zánik práva, ale len zánik jeho vymáhateľnosti. Dochádza 

k zániku nároku oprávneného subjektu na uznanie alebo priznanie premlčaného práva súdom 

alebo iným orgánom, právo je oslabené a stáva sa nevynútiteľným. Inak povedané, nárok zaniká, 

právo zostáva. To znamená, že dobrovoľné plnenie takéhoto práva nie je plnením bez právneho 

dôvodu, t. j. bezdôvodným obohatením, a ak povinný subjekt splnil svoj záväzok  po uplynutí 

premlčacej lehoty, nemôže plnenie požadovať späť. 

Právo sa premlčí, ak sa nevykoná v čase vymedzenom zákonom a povinný subjekt  

vznesie po uplynutí premlčacej lehoty námietku premlčania. Ak povinný subjekt túto námietku 

nevznesie, možno právo súdne priznať, aj keď je premlčané. 

Dĺžka všeobecnej premlčacej lehoty na uplatnenie peňažných nárokov je tri roky. Lehota 

na uplatnenie peňažných nárokov písomne uznaných čo dôvodov a výšky tým, kto je povinný 

nárok uspokojiť, je desať rokov. Premlčacia lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody je 

dva roky (subjektívna lehota – začína plynúť od momentu dozvedenia sa o škode)  a tri roky 

(objektívna lehota - začína plynúť momentom jej vzniku). 

Inštitút premlčania je zakotvený na ochranu povinného subjektu. Na premlčanie sa na 

rozdiel od preklúzie neprihliada z úradnej povinnosti.  

 

Smrť zamestnanca 

Na rozdiel od smrti zamestnávateľa, smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje 

zánik pracovného pomeru, nakoľko je pracovný pomer viazaný výlučne na osobu zamestnanca. 

Otázku peňažných nárokov v súvislosti so smrťou zamestnanca upravuje ustanovenie § 35 

Zákonníka práce. 

Peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Mzdové nároky (mzda, odmeny, 

náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku, ...) z pracovného pomeru zamestnanca do 4-násobku 

priemerného mesačného zárobku prechádzajú priamo na manžela (manželku), deti a rodičov, ak 

v čase smrti s ním  žili v domácnosti, čo znamená, že všetci spolu trvalo žili a spoločne uhrádzali 



náklady na svoje potreby. Ak neexistujú takéto osoby, mzdové nároky zamestnanca sa stávajú 

predmetom dedičstva. Napríklad, ak deti žili vo vlastnej domácnosti, môžu si svoje nároky 

uplatniť v rámci dedičského konania. Ostatné peňažné nároky zamestnanca voči 

zamestnávateľovi sa stávajú predmetom dedičstva. 

Na druhej strane, smrťou zamestnanca zanikajú peňažné nároky zamestnávateľa, s 

výnimkou nárokov, 

- o ktorých sa právoplatne rozhodlo ešte počas života zamestnanca (už nemožno teda 

podať riadny opravný prostriedok) alebo 

- ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj výšky a 

- na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov (pomôcok) zverených 

zamestnancovi na písomné potvrdenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 Pracovnoprávne vzťahy 
 

3.1 Pojem pracovnoprávnych vzťahov  

Okrem výkonu činnosti, resp. samotnej práce, pracovné právo rieši  aj  vzťahy medzi 

ľuďmi týkajúcimi sa pracovnej činnosti. Pracovnoprávne normy teda upravujú aj vzťahy medzi 

ľuďmi pri uskutočňovaní (ľudskej) práce, tzv. pracovnoprávne vzťahy. 

Pokiaľ ide o pojem pracovnoprávnych vzťahov treba konštatovať, že  Zákonník práce 

tento pojem priamo nevymedzuje. Tento základný právny predpis pracovného práva 

v ustanovení § 1 len zakotvuje okamih, kedy najskôr pracovnoprávne vzťahy medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom vznikajú.  

V doterajšej pracovnoprávnej literatúre, ktorá pri vymedzení pojmu pracovnoprávnych 

vzťahov nie je jednotná, sa ustálilo tzv. užšie a širšie chápanie pracovnoprávnych vzťahov.10 

Pracovnoprávne vzťahy v užšom slova zmysle sú právne vzťahy, v ktorých účastníci sú nositeľmi 

subjektívnych práv a povinností všeobecne ustanovených a zabezpečených normami 

pracovného práva. Pracovnoprávne vzťahy v širšom slova zmysle sú všetky právne vzťahy 

týkajúce sa výkonu práce bez ohľadu na to, na základe akých právnych noriem vznikajú, menia 

sa a zanikajú. 

Pracovnoprávny vzťah možno jednoducho charakterizovať ako hierarchický vzťah 

podriadenosti a  nadriadenosti medzi zamestnancom na jednej strane a zamestnávateľom 

na strane druhej, vyvážený pracovnoprávnou ochranou v prospech zamestnanca. 

V závislosti od toho, či voči zamestnávateľskému subjektu, resp. voči zamestnancovi 

vystupuje jeden subjekt alebo je ním kolektívny subjekt, pracovnoprávne vzťahy môžeme 

rozdeliť na individuálne pracovnoprávne vzťahy a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. 

V pracovnoprávnej teórii sa možno stretnúť aj s pojmom základné pracovnoprávne vzťahy, 

ktoré sú pomenovaním individuálnych pracovnoprávnych vzťahov upravených Zákonníkom 

práce.  

 

3.1.1 Individuálne pracovnoprávne vzťahy 

Individuálne pracovnoprávne vzťahy sú vzťahy medzi zamestnávateľom  

a jednotlivými zamestnancami. V rámci týchto individuálnych pracovnoprávnych vzťahov 

môže byť účastníkom vzťahu na jednej alebo na druhej strane  len jeden subjekt. Medzi základné 

pracovnoprávne vzťahy patria 

- pracovný pomer založený pracovnou zmluvou (predstavuje ťažiskovú časť pracovného 

práva) a 

- vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda 

o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov). 

Popri individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch existujú aj právne vzťahy, ktoré so 

základnými pracovnoprávnymi vzťahmi bezprostredne súvisia. Tieto právne vzťahy sú od  

                                                             
10 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava, Sprint 2009, s. 203 



základných pracovnoprávnych vzťahov odvodené alebo im predchádzajú. Medzi tieto vzťahy 

patria 

- vzťahy vznikajúce pri zabezpečovaní zamestnania - predchádzajú vzniku základných 

pracovnoprávnych vzťahov, sú to vzťahy súvisiace s uskutočňovaním práva občanov na 

zamestnanie (napr. vzťahy vznikajúce pri sprostredkovaní zamestnania) 

- vzťahy vznikajúce pri uskutočňovaní kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 

práci a nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov - upevňujú a chránia základné 

pracovnoprávne vzťahy (napr. kontrola nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov 

zo strany odborových orgánov, orgánov inšpekcie práce) 

- sankčné vzťahy - chránia základné pracovnoprávne vzťahy, pôsobia aj preventívne (napr. 

právne vzťahy zodpovednosti za škodu). 

 

3.1.2 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy predstavujú vzťahy, kde aspoň na jednej strane 

vystupuje kolektívny subjekt. Tieto vzťahy z hľadiska právneho postavenia zamestnanca 

nenahrádzajú individuálne pracovnoprávne vzťahy, ale ich dotvárajú, dopĺňajú a ochraňujú. 

Obsah kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú uzatvorením kolektívnych 

zmlúv, spočíva najmä v právnej úprave pracovných a  mzdových podmienok a  v rozšírení 

účasti zamestnancov na riadení. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy sú 

- vzťahy medzi zástupcami zamestnancov (príslušný odborový orgán) a zamestnávateľom a 

- vzťahy medzi vyššími odborovými orgánmi (odborové zväzy) a organizáciou alebo 

organizáciami zamestnávateľov. 

 

3.1.3 Ďalšie (obdobné) pracovnoprávne vzťahy 

Legislatívne sú upravené aj iné ako individuálne pracovnoprávne vzťahy a kolektívne 

pracovnoprávne vzťahy. Ide o ďalšie pracovnoprávne vzťahy, v  rámci ktorých tiež fyzické osoby 

vykonávajú prácu za odmenu pre iný zamestnávateľský subjekt. Svojím charakterom ich 

môžeme označiť za obdobné pracovnoprávne vzťahy.  

 

Ďalšie (obdobné) pracovnoprávne vzťahy sú pracovné vzťahy, na ktoré sa vzťahuje 

osobitná právna úprava a Zákonník práce ich upravuje len čiastočne, platí pre ne 

delegovaná alebo subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce.  Nakoľko ďalšie pracovnoprávne 

vzťahy upravujú nielen pracovnoprávne predpisy, ale aj právne predpisy iných právnych 

odvetví, majú tieto pracovnoprávne vzťahy zmiešaný charakter. Do tejto skupiny 

pracovnoprávnych vzťahov spadajú spravidla také pracovné vzťahy, ktoré sa realizujú v inom 

právnom vzťahu ako je pracovný pomer. Medzi ďalšie pracovnoprávne vzťahy sa zaraďujú 

- štátnozamestnanecký pomer (pracovný vzťah, ktorý upravuje zákon č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

- služobný pomer (pracovný vzťah prokurátorov, policajtov, hasičov, colníkov, 

profesionálnych vojakov) 

- ostatné pracovné vzťahy (vzťahy vznikajúce pri výkone verejnej funkcie, vzťah sudcov 

k štátu, vzťah členov družstiev, pokiaľ ich súčasťou je výkon práce). 

 

3.2 Predmet pracovnoprávnych vzťahov 

Pracovnoprávny vzťah, tak ako každý právny vzťah,  má svoj predmet, subjekt a obsah. 

Predmetom pracovnoprávnych vzťahov je vo všeobecnosti činnosť človeka, ktorá 

spočíva vo výkone závislej práce pre druhého. Definíciu závislej práce ako základného pojmu 



pracovného práva vymedzuje § 1 ods. 2 a 3 Zákonníka práce. „Závislá práca je práca 

vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne 

zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom 

čase určenom zamestnávateľom. 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.“ 

Aby bola však práca právne spôsobilým predmetom pracovného práva, musí spĺňať 

určité právne charakteristiky. Práca vykonávaná v rámci pracovnoprávnych vzťahov musí byť 

ľudská, slobodná, závislá, vykonávaná pre iného, nesamostatná, námezdná, odplatná 

a vykonávaná osobne. 

Predmetom pracovnoprávneho vzťahu je ľudská práca. Predmetom pracovného pomeru 

ako základného pracovnoprávneho vzťahu je  práca ako opakovaná ľudská činnosť,  

nie výsledok ľudskej činnosti. Na strane zamestnanca ide o trvajúce plnenie, pokračujúci výkon 

práce. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o fyzickú alebo duševnú činnosť. Aj keď práca 

v prevažnej miere spočíva v aktívnej činnosti, výnimočne pojem práce môže napĺňať aj pasívna 

činnosť. Za prácu sa nepovažuje opomenutie, t. j. nečinnosť subjektu. 

Práca zamestnanca musí byť vykonávaná na princípe dobrovoľnosti, pričom 

dobrovoľnosť a  vôľový charakter sa najväčšmi prejavuje pri založení pracovnoprávneho 

vzťahu. Právna legislatíva nepozná ustanovenie, ktoré by nútilo zmluvné strany vstúpiť do 

právneho vzťahu. Slobodný charakter výkonu práce sa prejavuje v zásade zmluvnosti.  

Sloboda výberu zmluvného partnera spočíva v  tom, že jedna zo zúčastnených strán si 

zvolí svojho zmluvného partnera, s ktorým vstúpi do konkrétneho právneho vzťahu. V oblasti 

pracovnoprávnej to znamená, že zamestnávateľ ako jedna zo zmluvných strán si môže vybrať 

fyzickú osobu, s ktorou vstúpi do pracovnoprávneho vzťahu, resp. s ktorou uzatvorí pracovnú 

zmluvu alebo niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a naopak, 

fyzická osoba hľadajúca si zamestnanie sa môže slobodne rozhodnúť, u ktorého zamestnávateľa 

bude závislú prácu vykonávať. Obe strany majú možnosť rozhodnúť sa, či s druhým účastníkom 

vstúpia do pracovnoprávneho vzťahu alebo nie. Táto skutočnosť je zakotvená už v  Základných 

zásadách Zákonníka práce, kde v čl. 1  fyzické osoby majú právo na slobodný výber 

zamestnávateľa a od 1. septembra 2011 v čl. 2 sa analogicky upravuje aj oprávnenie 

zamestnávateľa vybrať si fyzickú osobu, s ktorou uzatvorí pracovný pomer. Zamestnávateľ má 

pritom právo určiť si aj podmienky  a spôsob výberu zamestnancov. Obmedzenie slobodného 

výberu zamestnancov zo strany zamestnávateľa prichádza  do úvahy iba v  určitých prípadoch 

ako napr. z hľadiska obmedzenia veku, zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, odbornej 

spôsobilosti. 

Pracovnoprávny vzťah je založený na princípe osobnej závislosti a  podriadenosti 

zamestnanca voči svojmu zamestnávateľovi. Ide o tzv. subordinačný princíp, ktorý tento 

pracovnoprávny vzťah odlišuje od iných druhov právnych vzťahov, najmä občianskoprávnych a 

obchodnoprávnych, ktoré sa vyznačujú princípom rovnosti. 

Zamestnanec je ekonomicky a sociálne závislý od zamestnávateľa, vykonáva svoju prácu 

pod vedením a kontrolou zamestnávateľa. Práca, ktorú zamestnanec vykonávaná pre 

zamestnávateľa je nesamostatná. Dôkazom nesamostatnosti práce zamestnanca je to, že 

zamestnanec sám bez zamestnávateľa nemôže rozhodovať o priebehu práce. Aj keď síce 

zamestnanec pri niektorých funkciách má možnosť samostatného rozhodovania, ani táto 

samostatnosť nie je neobmedzená.  



 Zamestnávateľ dáva pokyny a  inštrukcie zamestnancovi ako má prácu vykonávať, 

monitoruje zamestnanca počas výkonu práce a prípadné zistené nedostatky sankcionuje. 

Zamestnávateľ organizuje, riadi a vedie celý pracovný proces a zamestnanec je povinný 

podriadiť sa jeho pokynom. Zamestnávateľ znáša výrobné a hospodárske riziko vykonávanej 

práce. 

Práca, ktorú zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa je námezdná. Zamestnanec nie 

je vlastníkom výrobných prostriedkov, pracuje na rozširovaní  a zveľaďovaní cudzieho 

vlastníctva. Zamestnanec dáva svoju pracovnú silu za odmenu k dispozícii zamestnávateľovi, aby 

ten ju využil predovšetkým vo svoj prospech. 

Práca musí byť vykonávaná pre iného. Zákonník práce pripúšťa aj pracovnoprávny 

vzťah medzi rodičmi a deťmi, ako aj medzi manželmi a to od 1. júla 2003, kedy nadobudla 

účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá zrušila zákaz založenie  pracovnoprávnych vzťahov 

medzi manželmi.  

Odplatnosť výkonu práce je jednou z  podstatných charakteristík pracovnoprávneho 

vzťahu. Pracovnoprávny vzťah je synalagmatický právny vzťah, čo znamená, že základnej 

povinnosti zamestnanca vykonávať prácu pre zamestnávateľa zodpovedá povinnosť 

zamestnávateľa poskytovať zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu. Pracovný pomer je vždy 

odplatným právnym vzťahom, keďže dochádza k výmene výkonu zamestnanca za mzdu.  

Pracovnoprávny vzťah na rozdiel od iných druhov právnych vzťahov predpokladá 

osobný výkon práce a to ako pri pracovnom pomere ako aj pri vzťahu založenom na základe 

niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnanec vykonáva 

prácu pre zamestnávateľa osobne, nemôže sa dať pri výkone práce zastúpiť. V porovnaní so 

zamestnancom je na strane zamestnávateľa zmena v osobe právne prípustná. Zmena 

zamestnávateľa je spojená s generálnou sukcesiou práv a povinností vyplývajúcich 

z pracovnoprávneho vzťahu. Môže ísť o prípad dočasného pridelenia zamestnanca k inému 

zamestnávateľovi, prípad zániku zamestnávateľa s právnym nástupcom, smrť zamestnávateľa, 

predaj zamestnávateľa alebo jeho časti, prípadne prenájom časti zamestnávateľa. 

Prevažná časť práce zamestnancov vykonávanej v pracovnom pomere sa vyznačuje 

kolektívnym charakterom a zamestnanec sa stáva členom kolektívu, teda jedným z viacerých 

subjektov podieľajúcich sa na plnení úloh zamestnávateľa.  

 

3.3 Subjekty pracovnoprávnych vzťahov 

Aby mohla byť osoba subjektom akéhokoľvek právneho vzťahu, musí mať právnu 

subjektivitu. Právny subjekt je nositeľom subjektívnych práv a  právnych povinností. Právnymi 

subjektmi sú fyzické a právnické osoby.11 

Subjekty pracovnoprávnych vzťahov patria k nevyhnutným prvkom týchto vzťahov. 

Subjektom pracovnoprávneho vzťahu je ten, komu na základe určitej právnej skutočnosti 

vznikajú z pracovnoprávnych vzťahov práva a povinnosti. Nevyhnutnou podmienkou 

možnosti byť subjektom pracovnoprávnych vzťahov je pracovnoprávna subjektivita. 

  

3.3.1 Pracovnoprávna subjektivita  

Pracovnoprávna subjektivita predstavuje súhrn vlastností ustanovených normami 

pracovného práva, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa určitý subjekt mohol stať nositeľom 

práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch. Pracovnoprávna subjektivita zahŕňa: 

                                                             
11 Gerloch, A: Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Plzeň, vyd. A. Čenĕk 2007, s. 172 



a) spôsobilosť mať práva a povinnosti, t. j. spôsobilosť byť účastníkom pracovnoprávnych 

vzťahov – tzv. pasívna zložka právnej subjektivity 

b) spôsobilosť na právne úkony, t. j. spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať 

práva a  povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch – tzv. aktívna  zložka právnej 

subjektivity 

c) deliktuálna spôsobilosť, t. j. spôsobilosť mať v pracovnoprávnych vzťahoch právnu 

zodpovednosť za protiprávne konanie, ktorým došlo k porušeniu pracovnoprávnych 

predpisov 

d) procesná spôsobilosť, t. j. spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a uplatňovať 

svoje nároky v konaní o pracovnoprávnych sporoch. 

 

Pre založenie pracovnoprávneho sa vyžaduje uskutočnenie dvojstranného právneho úkonu. 

„V situácii, kedy by uvedený právny úkon uskutočňovala fyzická osoba, ktorá nespĺňa 

kumulatívne jednotlivé zložky pracovnoprávnej subjektivity, právny úkon by bol postihovaný 

vadou, ktorej právny následok znamená neplatnosť právneho úkonu ex tunc („ničotnosť“), tzn. 

od počiatku (absolútna neplatnosť).12“ 

 

V pracovnom práve sa stretávame s rôznymi typmi subjektov, ktorým normy pracovného 

práva vymedzujú práva a  povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch. V rámci individuálnych 

pracovnoprávnych vzťahov sú to základné subjekty, to znamená zamestnávateľ a zamestnanec. 

V rámci kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov vystupujú zamestnávateľ, prípadne 

organizácie zamestnávateľov na jednej strane a príslušný odborový orgán, prípadne vyšší 

odborový orgán na strane druhej. V oblasti pracovného práva vystupujú aj ďalšie subjekty, a to 

orgány štátnej správy, ktoré pôsobia napríklad v oblasti zabezpečovania realizácie práva na 

prácu alebo v rámci kontroly nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov. 

 

Účastníkmi pracovnoprávnych vzťahov sú: 

1. zamestnávateľ - subjekt individuálnych aj  kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov 

(uzatvára podnikové kolektívne zmluvy) 

- zamestnávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva  

  zamestnancov    v    pracovnoprávnom     vzťahu,     prípadne    v    obdobných  

  pracovnoprávnych vzťahoch 

2. organizácie zamestnávateľov – subjekt kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov 

(uzatvárajú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa) 

3. zamestnanec - subjekt individuálnych pracovnoprávnych vzťahov 

- zamestnancom  môže  byť  len   fyzická  osoba,   ktorá  je  v  pracovnoprávnom  

  vzťahu alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi 

4. orgány odborových organizácií – subjekt kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov 

(uzatvárajú podnikové kolektívne zmluvy) 

5. vyšší odborový orgán (odborové zväzy) – sú organizované na odvetvovom princípe 

(uzatvára kolektívne zmluvy vyššieho stupňa) 

6. štát prostredníctvom orgánov štátnej správy – pôsobí v oblasti zabezpečovania 

realizácie práva na prácu, kontrolu nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, 

najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalšie. 

                                                             
12 Kuril, M.:  Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca. In: Teoretické otázky pracovného práva a práva 
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3.4 Obsah pracovnoprávnych vzťahov  

Obsah pracovnoprávnych vzťahov tvorí súhrn subjektívnych práv a právnych 

povinností účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. Existujú však aj názory, ktoré za obsah 

právneho vzťahu považujú nielen súhrn subjektívnych práv a právnych povinností subjektov 

právneho vzťahu, ale aj konkrétne právne relevantné správanie sa subjektov.  

Subjektívne právo (t. j. právo v subjektívnom zmysle) je oprávnenie, resp. právna 

možnosť subjektu správať sa určitým spôsobom. Miera možnosti správania sa oprávneného 

subjektu je zakotvená a garantovaná právnou normou. 

Garantovanosť subjektívneho práva oprávneného subjektu zabezpečuje právny nárok. 

Právny nárok je právna možnosť oprávneného uplatniť si svoje subjektívne právo. Právny nárok 

funkčne dotvára obsah subjektívneho práva a existencia právneho nároku je bezprostredne 

spätá s existenciou subjektívneho práva.  

Právna povinnosť znamená právnu nevyhnutnosť účastníka právneho vzťahu správať sa 

tak, ako mu to prikazuje alebo zakazuje právna norma. Právne povinnosti sú nevyhnutnou 

podmienkou realizácie subjektívnych práv. Môžeme ich označiť aj za právnu garanciu realizácie 

práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. 

Miera možnosti správania sa oprávneného subjektu (t. j. subjektívne právo) 

korešponduje s mierou nutnosti správania sa povinného subjektu (t. j. s právnou povinnosťou). 

Ide o vzťah subjektívneho práva a právnej povinnosti.13 Subjektívne práva a právne povinnosti v 

pracovnoprávnych vzťahoch sú spravidla vo vzájomnom korelačnom vzťahu, čo znamená, že 

konkrétnemu subjektívnemu právu zamestnanca zodpovedá konkrétna právna povinnosť 

zamestnávateľa.  

Subjektívne práva a právne povinnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov vyplývajú 

z právnych noriem pracovného práva. Kogentné právne normy (ius cogens), resp. donucujúce 

normy, zakotvujú spôsob správania sa účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, od ktorého nie je 

možné sa odchýliť, ktorý je teda záväzný a nemeniteľný. Uplatnenie kogentných právnych 

noriem nie je možné vylúčiť alebo zmeniť prejavom (súkromnej) vôle (Ius dispositivum, quod 

privatorum pactis mutari non potest.)14. V prípade, ak by účastníci pracovnoprávnych vzťahov 

uplatnili zmluvnú autonómiu v rozpore s kogentnými právnymi ustanoveniami, ich správanie by 

sa kvalifikovalo ako protiprávne, v rozpore so zákonom. Okrem týchto kogentných ustanovení 

obsahuje Zákonník práce aj dispozitívne ustanovenia, prostredníctvom ktorých necháva 

zmluvným stranám priestor na zakotvenie takých práv a  povinností, ktoré vyhovujú ich 

potrebám. 

Realizácia subjektívnych práv a právnych povinností v pracovnoprávnych vzťahoch je 

spätá najmä s aktívnou účasťou fyzických osôb pri realizácii práva na prácu. Osobitnou črtou 

realizácie subjektívnych práv a  právnych povinností v pracovnoprávnych vzťahoch, na rozdiel 

od iných druhov právnych vzťahov, je ich diferenciácia determinovaná najmä kvalitou 

a kvantitou pracovného vkladu zamestnanca. Kvalita a kvantita vykonanej práce je základným 

determinantom rozdielneho objemu práv zamestnancov, najmä pokiaľ ide o právo na odmenu za 

vykonanú prácu. Špecifickej diferenciácii podlieha nielen realizácia subjektívnych práv 

zamestnanca, ale aj realizácia právnych povinností zamestnávateľa.15 

                                                             
13 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava, Sprint 2009, s. 209 
14 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava, Vydavateľské oddelenie PF UK v Bratislave, 1997, s. 257 
15 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava, Sprint 2009, s. 207 



Vznik práv a povinností účastníkov pracovnoprávnych vzťahov  je spojený so samotným 

vznikom pracovnoprávneho vzťahu. V rámci pracovného pomeru ako najčastejšieho 

pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú práva a povinnosti účastníkom pracovnoprávnych vzťahov 

od dňa nástupu do práce, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve. Tento deň nástupu do práce je 

zároveň dňom vzniku pracovného pomeru. 

Podľa článku 5 Základných zásad Zákonníka práce zamestnanci a  zamestnávatelia sú 

povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Povinnosti 

zamestnanca a zamestnávateľa vyplývajúce z pracovného pomeru Zákonník práce vymedzuje 

v ustanovení § 47.  

Zamestnávateľ je povinný  

a) pri nástupe do zamestnania oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom, 

kolektívnom zmluvou, s dohodou so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým 

dôverníkom a  inými bezpečnostnými predpismi a s ustanoveniami o zásade rovnakého 

zaobchádzania, 

b) prideľovať prácu zamestnancovi podľa pracovnej zmluvy, platiť mu mzdu za vykonanú 

prácu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné 

podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou, 

c) predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných 

pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol. 

 

Zamestnanec  je povinný najmä (§ 81) 

a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených, 

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu 

a odchádzať z neho až po skončení pracovného času, 

c) dodržiavať pracovné a právne predpisy, 

d) počas nároku na náhradu príjmu dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,  

e) riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho majetok 

pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými 

záujmami zamestnávateľa, 

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone zamestnania 

a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám; povinnosť 

mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej 

činnosti, 

g) písomnou formou oznamovať zamestnávateľovi všetky údaje dotýkajúce sa pracovného 

pomeru (napr. zmena jeho mena, priezviska, trvalého alebo prechodného pobytu, adresy 

na doručovanie písomností) – túto informáciu musí zamestnanec podať zamestnávateľovi 

hneď ako je to možné, 

h) podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy 

v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

 

K zániku práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov dochádza na základe rôznych 

právnych skutočností. Práva a povinnosti účastníkov pracovnoprávneho vzťahu zanikajú 

zánikom pracovnoprávneho vzťahu (právnou udalosťou, právnym úkonom, úradným 

rozhodnutím, splnením), uspokojením nároku, uplynutím doby, dohodou, smrťou zamestnanca, 

výkonom práva. 

 

 



 

 

3.5 Vznik, zmena a zánik pracovnoprávnych vzťahov 

 

A / Vznik pracovnoprávnych vzťahov 

Základným predpokladom vzniku právnych vzťahov je existujúca právna norma, ktorá 

určuje predmet, subjekty právnych vzťahov, práva a povinnosti účastníkov týchto vzťahov, ako 

aj právne skutočnosti, na základe ktorých tieto vzťahy vznikajú. 

Prevažná časť pracovnoprávnych vzťahov vzniká na základe dvojstranných 

právnych úkonov (subjektívnych právnych skutočností), pre ktoré Zákonník práce používa 

pojem zmluva alebo dohoda. Uzavretím zmluvy alebo dohody vzniká záväzkový právny vzťah, 

v ktorom sa zmluvné strany zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti a  rešpektovať práva 

vyplývajúce z tohto vzťahu. Účastníci tohto právneho vzťahu sú nositeľmi vzájomne spätých 

subjektívnych práv a právnych povinností, ktoré vznikajú týmto subjektom priamo alebo 

sprostredkovane na základe právnych noriem.16 

Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom vznikajú najskôr od 

uzavretia pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach  vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Ide o dvojstranné právne úkony, ktorými si účastníci zhodne upravujú vzájomné práva 

a povinnosti. 

Ustanovenie, ktoré by obsahovalo zmluvnú (kontraktačnú) povinnosť nepoznáme. Na to, 

aby došlo k uzavretiu zmluvy alebo dohody, musí existovať slobodná vôľa oboch zmluvných 

strán. Podľa zásady dobrovoľnosti ako jednej z významných zásad pracovného práva, zakotvenej 

v článku 2 Zákonníka práce, môžu pracovnoprávne vzťahy vznikať len so súhlasom fyzickej 

osoby a zamestnávateľa. 

 Niektoré pracovnoprávne vzťahy, najmä odvodené pracovnoprávne vzťahy, môžu 

vznikať nielen na základe právnych úkonov, ale aj na základe právnych udalostí (objektívnych 

právnych skutočností). Touto právnou udalosťou je napríklad pracovný úraz zamestnanca 

,ktorého dôsledkom je zodpovednostný vzťah zamestnávateľa. 

 

B / Zmena pracovnoprávnych vzťahov 

Pracovnoprávny vzťah vzniká na základe dvojstranného právneho úkonu, ktorým 

účastníci (zamestnávateľ a zamestnanec) prejavia súhlasnú vôľu vstúpiť do zmluvného vzťahu 

a tým uzavrieť zmluvu alebo dohodu s určitým obsahom. 

Počas trvania pracovnoprávneho vzťahu však môže nastať zmena v  niektorých jeho 

prvkoch a vtedy hovoríme o zmene pracovnoprávneho vzťahu. Zmena pracovnoprávneho 

vzťahu môže spočívať najmä v zmene obsahu pracovnoprávneho vzťahu alebo v zmene 

subjektu pracovnoprávneho vzťahu. 

 

Pri založení pracovnoprávneho vzťahu si zmluvné strany dohodnú jeho obsah. Zákonník 

práce určuje minimálny obsah pracovnej zmluvy alebo jednotlivých dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý je potrebné dodržať pre platné dohodnutie 

pracovnoprávneho vzťahu, no zároveň necháva zmluvným stranám priestor na zakotvenie 

takých práv a  povinností, ktoré vyhovujú ich potrebám. 

                                                             
16 Gerloch, A: Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Plzeň, vyd. A. Čenĕk 2007, s. 159 



Zamestnanec vykonáva prácu v pracovnoprávnom vzťahu za podmienok, ktoré si so 

zamestnávateľom dohodol. Dohodnuté podmienky môžu zamestnávateľ a zamestnanec zmeniť len 

vtedy, ak sa na ich zmene zmluvné strany dohodnú. Z uvedeného vyplýva, že ani zamestnávateľ 

a ani zamestnanec nemôže jednostranne meniť dohodnuté podmienky bez súhlasu druhej strany 

(okrem výnimiek uvedených v ustanovení § 55 Zákonníka práce, ktorý upravuje preradenie na 

inú prácu). Túto dohodu o zmene  pracovných podmienok zakotvuje ustanovenie § 54 Zákonníka 

práce, ktoré vyjadruje jednu zo základných zásad pracovného práva – zásadu zmluvnosti, ktorá 

je garantom stability dohodnutého obsahu pracovnej zmluvy, a tým aj podmienok pracovného 

pomeru. 

V prípade zmeny obsahu pracovného pomeru si môžu zmluvné strany upraviť vzájomné 

práva a povinnosti. Predmetom vzájomnej dohody účastníkov pracovného pomeru môžu byť 

len tie práva a povinnosti, ktoré boli založené prejavom vôle účastníkov (napr. v pracovnej 

zmluve) alebo vyplývajú z dispozitívnych ustanovení Zákonníka práce. Dohoda o zmene obsahu 

pracovného pomeru sa nemôže týkať tých práv a povinností, ktoré vyplývajú z kogentných 

ustanovení pracovnoprávnych predpisov.17 

Dohodu o zmene pracovných podmienok môžu účastníci pracovného pomeru uzatvoriť 

kedykoľvek a  aj niekoľkokrát počas trvania pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný 

zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. Ak však ku zmene pracovných podmienok dôjde 

ústne, prípadne konkludentne, čo znamená, že zamestnanec začne so súhlasom zamestnávateľa 

vykonávať inú prácu bez toho, aby sa k tomu vyjadril, aj takáto zmena je platná. Nedodržanie 

písomnej formy nie je Zákonníkom práce sankcionované neplatnosťou. Porušenie povinnosti 

vyhotoviť zmenu pracovnej zmluvy písomne možno posudzovať iba ako porušenie povinnosti 

uloženej zákonom, kedy prichádza do úvahy sankcia zo stany inšpektorátu práce, ako aj žalobný 

návrh o plnenie zo strany zamestnanca. Z hľadiska väčšej právnej istoty však možno 

zamestnávateľom, resp. ich štatutárnym orgánom, písomnú formu len odporučiť, a  to z dôvodu 

dokazovania v prípadnom súdnom spore.  

V aplikačnej praxi sa pre zmenu pracovných podmienok na základe dohody účastníkov 

pracovného pomeru používajú rôzne označenia, napr. dodatok k pracovnej zmluve, doplnok 

pracovnej zmluvy alebo zmena pracovnej zmluvy.  

K zmene pracovných podmienok môže dôjsť aj nezávisle od vôle zmluvných strán, a to na 

základe zmeny právnej úpravy. Do úvahy prichádza napríklad legislatívna zmena výšky 

minimálnej mzdy. Táto zmena sa premietne do zmluvného vzťahu len vtedy, ak je za mzdu 

dohodnutá minimálna mzda alebo mzda, ktorá po zvýšení minimálnej mzdy nedosahuje výšku 

podľa platnej právnej úpravy. Taktiež môže zákonodarca zmeniť ustanovenia o minimálnej 

dĺžke dovolenky, minimálnej dĺžke výpovednej doby, maximálnej dĺžke skúšobnej doby, a pod.. 

Nie je vylúčená ani zmena obsahu pracovnoprávneho vzťahu v  dôsledku úradného 

rozhodnutia, napr. rozhodnutia o zrážkach zo mzdy zamestnanca. 

 

Okrem zmeny obsahu pracovnej zmluvy sa môže dohoda o zmene pracovnoprávneho 

vzťahu týkať zmeny subjektu – zmeny zamestnávateľa, ktorá je spojená s generálnou sukcesiou 

práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu na nového zamestnávateľa. Môže 

ísť o prípad dočasného pridelenia zamestnanca, prípad zániku zamestnávateľa s právnym 

nástupcom (fúzia – splynutie alebo zlúčenie zamestnávateľa, rozdelenie zamestnávateľa), smrť 

zamestnávateľa, predaj zamestnávateľa alebo jeho časti, prípadne prenájom časti zamestnávateľa. 

 

                                                             
17 Barancová, H.: Slovenské a európske pracovné právo. EUROKODEX, Poradca podnikateľa, 2004, s. 354  



 

 

 

C / Zánik pracovnoprávnych vzťahov 

Zákonník práce neustanovuje kedy pracovnoprávne vzťahy zanikajú. Vo všeobecnosti 

však možno konštatovať, že pracovnoprávne vzťahy zanikajú na základe týchto právnych 

skutočností: 

a) právnou udalosťou 

b) právnym úkonom 

c) úradným rozhodnutím 

d) splnením. 

 

Zánik pracovnoprávneho vzťahu spôsobuje zánik vyplývajúcich práv a  povinností. 

Zánikom pracovnoprávneho vzťahu však nezanikajú všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli 

v priebehu jeho trvania, ale zaniká len tá časť práv a povinností, ktoré sú bezprostredne spojené 

s existenciou tohto vzťahu. Nezaniká napríklad povinnosť na náhradu škody. 

 

3.6 Zabezpečenie práv a povinností  z  pracovnoprávnych vzťahov 

Zabezpečovací prostriedok vo všeobecnosti slúži na uspokojenie zabezpečovaného 

práva alebo povinnosti. Zvyšuje istotu plnenia v prípade riadneho a včasného nesplnenia 

subjektívnych práv a povinností. Zabezpečovací prostriedok plní funkciu preventívnu, 

zabezpečovaciu a uhradzovaciu. Zabezpečovací prostriedok má akcesorickú povahu, čo 

znamená, že k pôvodnému právnemu vzťahu, zabezpečovanému záväzku (hlavný právny vzťah) 

pristupuje nový právny vzťah, ktorý je viazaný obsahom hlavného právneho vzťahu.18  

Zákonník práce je charakteristický obmedzenosťou zmluvných typov a zabezpečovacie 

prostriedky taxatívne vypočítava vo všeobecnom ustanovení § 20. V porovnaní s Občianskym 

zákonníkom a Obchodným zákonníkom upravuje podstatne menej  druhov zabezpečenia 

záväzkov. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou  o 

zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva. Dohoda o zrážkach zo mzdy a 

zriadenie záložného práva sú prostriedky, ktoré zabezpečujú práva a oprávnené záujmy 

zamestnávateľa, sú zmluvnými zabezpečovacími prostriedkami. Práva zamestnanca možno 

zabezpečiť iba ručením ako jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí 

pohľadávku dlžníka, ak dlžník pohľadávku neuspokojí sám. 

 

Dohoda o  zrážkach zo mzdy 

Dohoda o  zrážkach zo mzdy uzavretá medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

predstavuje najčastejší a najjednoduchší zabezpečovací prostriedok uzatváraný v rámci 

pracovnoprávnych vzťahov. Má výraznú uhradzovaciu funkciu a zabezpečuje návratnosť plnenia 

prostredníctvom pravidelných, opakujúcich sa dávok.19 Na platnosť dohody vyžaduje 

zákonodarca dodržanie písomnej formy dohody. 

                                                             
18 Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. Tretie doplnené a prepracované vydanie. Iura Edition, s.r.o., 
Bratislava, 2006, s. 69 
19 Lazar, J.: Prostriedky zabezpečenia pohľadávok a možnosti ich uspokojenia v slovenskom práve. In:  
Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie. VII. Lubyho právnické dni. Bratislava – Trnava, 2002, IuraEdition, 
s.r.o., s. 34 



Obsahom dohody o  zrážkach zo mzdy je súhlas zamestnanca na uspokojovanie 

peňažných nárokov zamestnávateľa postupnými zrážkami zo mzdy zamestnanca. Zamestnanec 

vystupuje v pozícii dlžníka a zamestnávateľ, ktorý je súčasne v pozícii platiteľa mzdy, je v pozícii 

veriteľa.  

Výška  zrážok zo mzdy nie je stanovená ani v  Zákonníku práce, ani v Občianskom 

zákonníku, a preto je potrebné určiť výšku  zrážok zo mzdy zamestnanca priamo v  dohode. 

Jediným obmedzením je ustanovenie § 551 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nesmú byť 

zrážky zo mzdy väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia. Rozsah zrážok zo mzdy pri 

výkone rozhodnutia, t. j. základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej 

mzdy, je ustanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 268/2006  Z. z. o rozsahu zrážok 

zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Výška predmetnej sumy vychádza z výšky životného minima 

ustanoveného zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Zmluva o zriadení záložného práva 

Záložné právo je klasický zabezpečovací prostriedok upravený v ustanovení § 20 ods. 4 

Zákonníka práce.  

Zmluvou o zriadení záložného práva možno zabezpečiť len relatívne úzky okruh 

pohľadávok zamestnávateľa. Touto zmluvou si môže zamestnávateľ zabezpečiť nárok na 

náhradu škody na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a nárok na 

náhradu škody, ktorú zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi úmyselne. 

Zákonník práce vyžaduje písomnú formu zmluvy o zriadení záložného práva, aj keď 

v príslušnom ustanovení absentuje doložka neplatnosti. V  záložnej zmluve sa určí pohľadávka, 

ktorá sa záložným právom zabezpečuje, záloh – nehnuteľnosť (predmetom zálohu môže byť len 

nehnuteľnosť, ktorú zamestnanec vlastní) a najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka 

zabezpečuje, ak zmluva neurčuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky. V  samotnej zmluve je 

možné dohodnúť aj presný spôsob starostlivosti o vec. Úprava práva užívať nehnuteľnosť však 

nemôže spočívať v úplnom vylúčení zamestnanca z užívania nehnuteľnosti.  

Samotná záložná zmluva spôsobuje len zriadenie záložného práva, ktoré samo o sebe 

v pracovnoprávnych vzťahoch nemá zaväzujúci charakter. Na vznik záložného práva sa vyžaduje 

nielen záložná zmluva v písomnej forme, ale aj právoplatný vklad do katastra nehnuteľností, 

ktorý má konštitutívny význam.  

Záložnou zmluvou sa zamestnanec zaväzuje, že bez súhlasu zamestnávateľa neprevedie 

svoju nehnuteľnosť na iného, dokiaľ nebude pohľadávka zamestnávateľa uspokojená alebo 

dokiaľ nárok zamestnávateľa nezanikne iným spôsobom. Porušenie tejto povinnosti spôsobuje 

neplatnosť zmluvy o prevode nehnuteľnosti. 

Po splatnosti hlavného záväzku a jeho nesplnení riadne a včas sa môže zamestnávateľ 

uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky z predmetu záložného práva. 

Zamestnávateľ môže predať predmet zálohu prostredníctvom verejnej dražby, priamym 

predajom, prípadne uspokojiť sa v rámci exekučného konania. 

 

Ručenie 

Ručenie je právny vzťah veriteľa a ručiteľa, v ktorom ručiteľ sa jednostranným právnym 

úkonom zaväzuje, že zamestnávateľovi uspokojí nárok za zamestnanca, ak si zamestnanec 

neplní svoj záväzok. Nedodržanie písomnej formy vyhlásenia ručiteľa Zákonník práce 

nepostihuje neplatnosťou. 



Ručiteľ je osobou odlišnou od osoby dlžníka, ručiteľ má postavenie náhradného dlžníka. 

Vzťah ručiteľa a  zamestnávateľa je pracovnoprávnym vzťahom, a to aj v prípade, že ručiteľ nie 

je vo vzťahu k zamestnávateľovi v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom 

vzťahu.  

Na rozdiel od iných spôsobov zabezpečenia záväzkov v pracovnom práve ručenie má 

širší osobný a vecný rozsah. V právnej pozícii veriteľa môže byť zamestnávateľ i zamestnanec. 

V pozícii veriteľa, resp. dlžníka môže vystupovať nielen zamestnanec  v pracovnom pomere, ale 

aj zamestnanec pracujúci v pracovnoprávnom vzťahu  na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru.. Pracovnoprávna úprava ručenia platí rovnako pre 

členské vzťahy, obsahom ktorých je pracovný vzťah, ako aj pre oblasť verejnej služby a na 

základe delegácie aj pre zamestnanca štátnej služby.20 Na druhej strane, ručiteľom môže byť len 

fyzická osoba. Nie je vylúčené. Aby ručiteľom zamestnanca bol jeho kolega – spoluzamestnanec. 

Ručením možno zabezpečiť akúkoľvek pohľadávku zamestnávateľa voči zamestnancovi 

a naopak zamestnanca voči zamestnávateľovi. Ručením môže byť zabezpečená celá pohľadávka, 

prípadne len jej časť. Podmienkou však je, že zabezpečená pohľadávka musí v  čase ručenia už 

existovať. 

Zamestnávateľ v pozícii veriteľa je oprávnený požadovať od ručiteľa uspokojenie svojej 

pohľadávky za predpokladu, že zamestnanec v pozícii dlžníka ani po písomnej výzve od 

zamestnávateľa svoj záväzok nesplnil.  Ručiteľ je teda povinný plniť až po písomnej výzve 

doručenej dlžníkovi. V prípade, že ručiteľ neuspokojí  pohľadávku veriteľa, veriteľ sa môže 

domáhať svojho plnenia  súdnou cestou. Naopak, ak ručiteľ veriteľovi plnil za dlžníka, sám sa 

dostáva do pozície nového veriteľa. Ručiteľ má voči dlžníkovi tzv. regresné právo – právo 

postihu, čo znamená, že môže od dlžníka požadovať plnenie, ktoré za neho splnil veriteľovi - 

zamestnávateľovi. Právo ručiteľa voči dlžníkovi sa premlčí v  trojročnej premlčacej lehote, ktorá 

začína plynúť odo dňa, keď uspokojil pohľadávku veriteľa. 

Ručenie môže byť na neurčitý čas alebo na určitú dobu. Ručenie ako akcesorický právny 

vzťah zaniká zánikom hlavného záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje. Pred zánikom hlavného 

záväzku dôjde k zániku ručenia, ak  

- ručiteľ veriteľovi splnil alebo právom odmietol plniť, 

- sa na tom dohodli veriteľ s ručiteľom, 

- uplynula doba, na ktorú bolo ručenie obmedzené, 

- pohľadávka  z hlavného záväzku splynula s povinnosťou z ručenia v jednej osobe, 

- veriteľ sa platne vzdal svojho práva voči ručiteľovi alebo mu plnenie dlhu odpustil. 

 

Dohoda o sporných nárokoch 

Nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov môžu vzniknúť na základe právnych 

predpisov, kolektívnej alebo pracovnej zmluvy, či na základe dohody medzi zamestnávateľov 

a zamestnancom. 

Ak účastníci pracovnoprávneho vzťahu majú rozdielne názory na obsah nároku, vtedy 

hovoríme, že nárok je sporný. „Za sporný nárok možno považovať ten nárok, o obsahu ktorého 

majú účastníci pracovnoprávneho vzťahu rozličné názory, najmä čo sa týka predmetu, rozsahu, 

času, miesta plnenia a pod..21“ Príčiny spornosti zákon nedefinuje, stačí rozdielny subjektívny 

názor zmluvnej strany.  

                                                             
20 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava, Sprint 2007, s. 353 
21 Součková, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář  3. vydaní. Praha, C.H.BECK 2001, s. 626 – 627 



Dohodu o sporných nárokoch upravuje ustanovenie § 32 Zákonníka práce. Zákonník 

práce požaduje pod sankciou neplatnosti písomnú formu dohody o sporných nárokoch.  Obsah 

dohody už však Zákonník práce presne nešpecifikuje. V záujme úspešného vyriešenia spornosti 

by mala dohoda obsahovať označenie účastníkov, identifikáciu sporného nároku, t. j. precízne 

vymedzenie, ktorého nároku a  v akom rozsahu sa dohoda týka, ako aj presné vymedzenie 

nových práv a povinností účastníkov dohody, ktoré majú platiť namiesto doterajšieho sporného 

nároku. Účelom uzatvorenia dohody o sporných nárokoch je odstrániť existujúce sporné práva 

a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych nárokov, čím dochádza k ich zániku a vzniku 

nového nároku alebo nárokov s novými lehotami na uplatnenie nároku. 

Aj keď si touto dohodou môžu účastníci pracovnoprávneho vzťahu upraviť svoje sporné 

nároky bez toho, aby bolo potrebné spornú vec riešiť súdnou cestou , dohoda o sporných 

nárokoch dohoda je v aplikačnej praxi málo využívaným inštitútom. 

 

Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej  neschopnosti 

zamestnávateľa 

Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti 

zamestnávateľa upravujú ustanovenia § 21 až § 22 Zákonníka práce a ustanovenia § 12, § 102 až 

§103a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnom poistení“). 

Zamestnávateľ sa považuje za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu, pričom dňom vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu 

na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Pokiaľ zamestnávateľ sa stane platobne neschopným 

a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov, tieto nároky sa uspokoja dávkou garančného 

poistenia podľa zákona o sociálnom poistení. Medzi nároky zamestnancov, ktoré sa uspokoja 

dávkou garančného poistenia, patria 

a) nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti, 

b) nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu, 

c) nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, 

d) nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci, 

e) nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, 

v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci 

kalendárny rok, 

f) nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru, 

g) nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, 

h) nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru, 

i) nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných 

povinností, 

j) nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z 

povolania, 

k) nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa 

zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca, 

l) súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na 

súde z dôvodu zrušenia zamestnávateľa vrátane trov právneho zastúpenia. 

 



Nárok na dávku garančného poistenia sa týka len zamestnanca, ktorý je v pracovnom 

pomere alebo vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, alebo je členom družstva a zároveň je v pracovnom vzťahu k družstvu. Zamestnanec 

nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku 

platobnej neschopnosti zamestnávateľa a bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne 

upozornený. 

Z ustanovenia § 22 Zákonníka práce zamestnávateľovi a zamestnancovi vyplývajú 

vzájomné informačné povinnosti súvisiace s platobnou neschopnosťou zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty je 

povinný písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia 

zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov, o platobnej neschopnosti do desiatich dní od 

jej vzniku. Tejto povinnosti zodpovedá povinnosť zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi, 

predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty na ich 

žiadosť všetky informácie potrebné v súvislosti s potvrdením nárokov z pracovnoprávneho 

vzťahu podľa osobitného predpisu. 

Výšku dávky garančného poistenia upravuje ustanovenie § 103 zákona o sociálnom 

poistení, pričom vymedzuje maximálnu výšku tejto dávky. Dávka garančného poistenia je najviac 

v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu 

vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. 

Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov 

prejednávajú a rozhodujú súdy. 

 

3.7 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 

Na rozdiel od právnej pozície zamestnanca na strane zamestnávateľa môže dôjsť počas 

trvania pracovného pomeru k zmene subjektu bez toho, aby táto zmena v osobe zamestnanca 

negatívne ovplyvnila existenciu pracovného pomeru, a tým aj právne postavenie zamestnanca. 

Zmenou zamestnávateľa dochádza ku generálnej sukcesii práv a povinností 

z pracovnoprávnych vzťahov. To znamená, že nový zamestnávateľ vstupuje do všetkých práv 

a povinností doterajšieho zamestnávateľa, ako aj jeho zodpovednosti. Zamestnávateľ je 

povinný dodržiavať kolektívnu zmluvu dohodnutú predchádzajúcim zamestnávateľom, a to až 

do skončenia jej účinnosti. 

V prípade prevodu časti zamestnávateľa dochádza k prevodu tých práv a povinností 

z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sa viažu na túto časť zamestnávateľa. Pri prevode časti 

zamestnávateľa platí zásada, že spolu s prevodom časti vecného substrátu, musí byť predmetom 

prevodu aj tomu zodpovedajúci osobný substrát. 

Zánikom zamestnávateľa, ktorý má právneho nástupcu,  prechádzajú práva a povinnosti 

z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

Preberajúceho zamestnávateľa viažu platné pracovné zmluvy v takom istom rozsahu a takým 

istým spôsobom ako doterajšieho zamestnávateľa. Pracovný pomer so zamestnancom sa 

nekončí, dochádza len k zmene v subjekte pracovného pomeru na strane zamestnávateľa počas 

trvania pracovného pomeru. 

Dôvodom prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov môže byť splynutie 

alebo zlúčenie zamestnávateľa (fúzia), prípadne rozdelenie zamestnávateľa.  

Rovnako ako v prípade zániku zamestnávateľa s právnym nástupcom Zákonník práce 

spája s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov aj prevod podniku alebo jeho 

časti, ako aj prevod úlohy alebo činnosti zamestnávateľa alebo ich časti k inému 



zamestnávateľovi. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným 

zamestnancom prechádzajú na preberajúceho zamestnávateľa.  

Prevodom podniku alebo jeho časti je prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva 

svoju totožnosť ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné zložky, nehmotné zložky a 

osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti bez ohľadu na to, či je táto 

činnosť hlavná alebo doplnková. 

Podľa § 29 Zákonníka práce je zamestnávateľ (= prevodca ako právnická alebo fyzická 

osoba, ktorá prevodom prestáva byť zamestnávateľom) povinný najneskôr jeden  mesiac pred 

tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať 

zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo 

zamestnancov o  

a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, 

b) dôvodoch prechodu, 

c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na 

zamestnancov, 

d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov. 

 

Zamestnávateľ (prevodca) je povinný s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr mesiac pred 

tým, ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, prerokovať tieto opatrenia so 

zástupcami zamestnancov. 

Povinnosti zamestnávateľa (prevodcu) sa vzťahujú aj na preberajúceho zamestnávateľa (= 

preberajúci subjekt ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá prevodom pokračuje ako 

zamestnávateľ). Prevodca aj preberajúci subjekt majú teda rovnaké povinnosti voči svojmu 

sociálnemu partnerovi, a to informačnú povinnosť a povinnosť prerokovať prevod  so 

zástupcami zamestnancov. 

Ak sa prevodom zásadne zmenia pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve a 

zamestnanec nesúhlasí so zmenou pracovných podmienok, skončí pracovný pomer 

zamestnávateľ dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) a to ku dňu prevodu, (t. j. 

zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo 

príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s 

cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách). V danom prípade 

zamestnanec má nárok na odstupné. 

Prevod podniku alebo jeho časti, prevod úlohy alebo činnosti môže mať rôznu právnu 

formu, pričom najčastejšie dochádza k zmene vlastníctva na základe kúpnej zmluvy. Práva a 

povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z predávajúceho zamestnávateľa na 

kupujúceho zamestnávateľa. Ak po odstúpení od zmluvy o predaji zamestnávateľa alebo jeho 

časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho 

nadobúdateľa, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje predávajúci 

zamestnávateľ. 

K prevodu práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov dochádza aj  na základe 

nájomnej zmluvy. Ak zamestnávateľ - prenajímateľ dá do nájmu časť zamestnávateľa inému 

zamestnávateľovi, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto 

časti prechádzajú na zamestnávateľa - nájomcu. Ak po skončení nájmu zamestnávateľa alebo 

jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho 

nájomcu, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje zamestnávateľ - 

prenajímateľ; to sa nevzťahuje na zamestnancov prijatých do zamestnania zamestnávateľom - 

nájomcom odo dňa vzniku nájmu. 



V prípade smrti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, prechádzajú práva a povinnosti 

z pracovnoprávnych vzťahov na jeho dedičov. 

Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z doterajšieho 

zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa právne postavenie a funkcia zástupcov 

zamestnancov zostávajú zachované do uplynutia funkčného obdobia, ak sa nedohodnú inak. 

 

4 Zákonník práce a jeho základné zásady  
 

Základným právnym predpisom pre oblasť pracovného práva v  Slovenskej republike je 

Zákonník práce. Tento normatívny právny akt, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, bol 

prijatý dňa 2. júla 2001 s účinnosťou od 1. apríla 2002. Uvedený právny predpis zrušil a nahradil 

zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v úplnom znení.  

 

PREHĽAD ZÁKONNÍKA PRÁCE 

 
Základné zásady (články 1-11) 
 
1. časť - Všeobecné ustanovenia (§1 až §40) – upravujú najmä pôsobnosť ZP, pojmy  
zamestnanec a zamestnávateľ, ich pracovnoprávnu subjektivitu, právne úkony, zabezpečenie 
a prechod práv a povinností z  pracovnoprávnych vzťahov, platobnú neschopnosť 
zamestnávateľa a uspokojovanie nárokov zamestnancov z pracovného pomeru, obsahujú 
právnu úpravu lehôt, dôb, počítania času, výklad niektorých pojmov; 

 
2. časť - Pracovný pomer (§41 až §85) – upravuje predzmluvné vzťahy, vznik, zmenu 
a skončenie pracovného pomeru, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru a ďalšie 
súvisiace pracovnoprávne inštitúty; 

 
3. časť - Pracovný čas a doba odpočinku (§85 až §117) – vymedzuje pracovný čas, doby 
odpočinku, upravuje jednotlivé druhy dovolenky; 

 
4. časť - Mzda a  priemerný zárobok (§118 až §135) – vymedzuje pojem mzda, jednotlivé 
mzdové formy, upravuje splatnosť a výplatu mzdy ustanovuje minimálne mzdové nároky, 
mzdové zvýhodnenia zamestnancov v osobitných situáciách, a iné; 

 
5. časť - Prekážky v práci (§136 až §145) – rozlišuje prekážky v práci na strane zamestnanca 
a na strane zamestnávateľa, prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase a náhrady výdavkov 
poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce 

 
6. časť - Ochrana práce (§146 až §150) – upravuje povinnosti zamestnávateľa, práva 
a povinnosti zamestnancov, kontrolu odborovým orgánom, inšpekciu práce 

 
7.  časť - Sociálna politika zamestnávateľa (§151 až §176) – upravuje pracovné podmienky, 
stravovanie, vzdelávanie zamestnancov, pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa 
o deti, pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

 
8. časť - Náhrada škody (§177 až §222) – upravuje predchádzanie škodám, zodpovednosť 
zamestnanca za škodu, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, poistenie zodpovednosti 
zamestnávateľa za  škodu, bezdôvodné obohatenie 
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9. časť - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§223 až §228) – 
upravuje pracovnoprávne vzťahy založené na základe dohody o vykonaní práce, dohody 
o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti 
 
10. časť - Kolektívne pracovnoprávne vzťahy (§229 až §250) – upravuje účasť 
zamestnancov pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy (odborová organizácia, zamestnanecká 
rada, zamestnanecký dôverník), právo na informácie, kontrolnú činnosť 

 
11. časť - Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 251 až 256) 
 
 
Príloha č. 1     Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest 
Príloha č. 1a   Maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním  
                        dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom“ 
Príloha č. 2     Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej  
                        Únie 
 
 

Zákonník práce pozostáva zo základných zásad, jedenástich častí obsahujúcich 256 

paragrafov a z dvoch príloh.  

„Základné zásady predstavujú určité právne myšlienky zákonodarcu, ktoré poukazujú na 

osobitosti pracovného práva ako samostatného právneho odvetvia v  koexistencii s ďalšími 

právnymi odvetviami právneho poriadku SR. Možno konštatovať, že predmetom základných 

zásad je predovšetkým charakteristika pracovného práva s osobitným zreteľom na akcentáciu 

jeho špecifických znakov. Základné zásady nadväzujú na ustanovenia pracovnoprávneho a 

sociálnoprávneho charakteru obsiahnuté v Ústave SR, dopĺňajú ich, rozvíjajú, formulujú 

všeobecné pravidlá a hodnoty realizácie pracovnoprávnych vzťahov, prezentujú možné 

smerovanie pracovného práva smerom pro futuro, zároveň sú nápomocné pri interpretácii 

noriem pracovného práva a jeho aplikačných problémoch. Pri skúmaní základných zásad 

pracovného práva nie je ale postačujúce obmedziť sa iba na tie, ktoré sú v  ZP výslovne uvedené. 

Zo znenia jednotlivých častí ZP, resp. z jeho konkrétnych ustanovení možno totiž vyvodzovať aj 

iné právne zásady, ktoré v rámci tohto právneho odvetvia nachádzajú svoje uplatnenie.22“ 

 

Základné zásady pracovného práva sú vyjadrené v úvodných jedenástich článkoch 

Zákonníka práce  

1. Článok 1  „Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na 

spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo 

zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť 

pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie 

z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby 

pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, 

genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej 

činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 

majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je 
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odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa 

tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na 

zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná.“ 

 

2. Článok 2 > „Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom 

fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v 

potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento 

zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, neustanovuje 

inak. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade 

s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého 

účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.“  

 

3. Článok 3 > „Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní 

poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom 

umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy 

a prehlbovanie kvalifikácie.“ 

 

4. Článok 4 > „Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov právo na poskytovanie informácií 

o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti, 

a to zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase. Zamestnanci sa môžu vyjadrovať a 

predkladať svoje návrhy k pripravovaným rozhodnutiam zamestnávateľa, ktoré môžu 

ovplyvniť ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch.“ 

 

5. Článok 5 > „Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti 

vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.“ 

 

 

6. Článok 6 > „Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k 

zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. 

Tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám sa 

zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s 

tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s 

dieťaťom po jeho narodení. Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im 

umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne.“ 

 

7. Článok 7 > „Mladiství majú právo na prípravu na povolanie a zabezpečenie pracovných 

podmienok umožňujúcich rozvoj ich telesných a duševných schopností.“ 

 

8. Článok 8 > „Zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia 

zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa tohto zákona za škody spôsobené 

zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Zamestnanci majú právo na 

hmotné zabezpečenie pri neschopnosti na prácu, v starobe a v súvislosti s tehotenstvom a 

rodičovstvom na základe predpisov o sociálnom zabezpečení. Zamestnancom so zdravotným 

postihnutím zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a 

rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. Pracovnoprávne vzťahy sú 



v čase neschopnosti zamestnancov na prácu z dôvodov choroby, úrazu, tehotenstva alebo 

materstva a rodičovstva vo zvýšenej miere chránené zákonom.“ 

 

9. Článok 9 > „Zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností 

vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. 

Zamestnávatelia nesmú znevýhodňovať a poškodzovať zamestnancov preto, že zamestnanci 

uplatňujú svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.“ 

 

10. Článok 10 > „Zamestnanci a zamestnávatelia majú právo na kolektívne vyjednávanie; v 

prípade rozporu ich záujmov zamestnanci majú právo na štrajk a zamestnávatelia majú 

právo na výluku. Odborové orgány sa zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch vrátane 

kolektívneho vyjednávania. Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník sa 

zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch za podmienok ustanovených zákonom. 

Zamestnávateľ je povinný umožniť odborovému orgánu, zamestnaneckej rade alebo 

zamestnaneckému dôverníkovi pôsobiť na pracoviskách.“ 

 

11. Článok 11 > „Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje 

súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu 

byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo 

vykonával.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Zamestnávateľ a zamestnanec ako účastníci pracovnoprávnych 

vzťahov 
 

5.1 Pojem zamestnávateľ 

Pojem zamestnávateľ má povahu pracovnoprávneho pojmu. Pojem zamestnávateľ sa 

odlišuje od pojmu podnikateľ, ktorý má hospodársky a hospodársko-právny význam. Tak ako 

podnikateľ nemusí mať právny status zamestnávateľa, zamestnávateľ nemusí byť v  právnej 

pozícii podnikateľa.23 

Zamestnávateľa vymedzuje ustanovenie § 7 ods. 1 Zákonníka práce ako fyzickú alebo 

právnickú osobu, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v  pracovnoprávnom vzťahu, 

a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch. Keďže 

zamestnávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, je potrebné rozlíšiť pracovnoprávnu 
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subjektivitu zamestnávateľa ako fyzickej osoby a pracovnoprávnu subjektivitu zamestnávateľa 

ako právnickej osoby. 

 

Zamestnávateľ ako fyzická osoba 

Pracovnoprávna subjektivita zamestnávateľa ako fyzickej osoby je upravená 

ustanovením § 8 Zákonníka práce. Pasívnu zložku právnej subjektivity a aktívnu  zložku právnej 

subjektivity nadobúda zamestnávateľ ako fyzická osoba odlišne. 

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako 

zamestnávateľ vzniká narodením, resp. počatím, nakoľko túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, 

ak sa narodí živé, tzv. nasciturus. Takéto nadobudnutie spôsobilosti súvisí s otázkou dedenia 

práv a  povinností. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými 

právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako 

zamestnávateľ vznikala dovŕšením 18-teho roku veku. Novela Zákonníka práce, zákon č. 

257/2011 Z. z. účinný od 1. septembra 2011, priznala spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými 

právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako 

zamestnávateľ plnoletosťou. Dovtedy za ňu koná zákonný zástupca. Kto je zákonný zástupca 

vymedzuje  ustanovenie § 31 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého môže maloletého zastupovať ktorýkoľvek 

z rodičov, pokiaľ je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený rodičovských práv. 

Nadobudnutím plnej spôsobilosti na právne úkony dosiahnutím plnoletosti sa Zákonník 

práce zhoduje s Občianskym zákonníkom. Absencia tejto zhody v aplikačnej praxi vyvolávala 

určité problémy, napr. ak zamestnávateľ dosiahol plnoletosť pred dovŕšením 18. roku veku, 

mohol uzatvárať občianskoprávne a obchodnoprávne zmluvy a to bez obmedzenia, avšak v 

pracovnoprávnych vzťahoch nemal spôsobilosť na právne úkony. 

Fyzická osoba nadobúda plnoletosť dovŕšením osemnásteho roku veku. Pred 

dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva, ktoré po dovŕšení 

šestnásteho roku veku môže výnimočne, z dôležitých dôvodov povoliť maloletému súd. Takto 

nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za 

neplatné. Osoba mladšia ako šestnásť rokov plnoletosť nadobudnúť nemôže. 

Zánik spôsobilosti zamestnávateľa ako fyzickej osoby Zákonník práce výslovne 

neupravuje. Vychádzajúc z občianskoprávnej úpravy možno konštatovať, že pracovnoprávna 

subjektivita zamestnávateľa ako fyzickej osoby zaniká smrťou. 

 

 

Zamestnávateľ ako právnická osoba 

Pracovnoprávnu subjektivitu zamestnávateľa ako právnickej osoby Zákonník práce 

neupravuje, a preto je potrebné vychádzať z občianskoprávnej úpravy.  

Podľa ustanovenia § 18 OZ majú spôsobilosť mať práva a povinnosti aj právnické osoby, 

pričom za právnickú osobu sa považujú  združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové 

združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.  

Právnická osoba nadobúda spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými 

právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti súčasne, a to dňom svojho vzniku. 

Právnické osoby vznikajú zápisom do obchodného registra alebo iného zákonom určeného 

registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak.  Ak má teda právnická osoba 

občianskoprávnu spôsobilosť, pracovné právo jej prepožičiava právny status zamestnávateľa, 

pokiaľ zamestnáva aspoň jedného zamestnanca.  



Zákonník práce umožňuje, aby nositeľom pracovnoprávnej subjektivity bola aj 

organizačná zložka právnickej osoby. Platí však pravidlo, že pokiaľ je účastníkom 

pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ ako právnická osoba, nemôže ním byť súčasne jeho 

organizačná zložka a naopak. Organizačná zložka, na ktorú bola osobitným predpisom 

prenesená právna subjektivita, má v pracovnoprávnych vzťahoch rovnaké postavenie ako 

právnická osoba, do ktorej organizačná zložka patrí.  

V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická 

osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Právne úkony môžu robiť aj poverení 

zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú 

oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z 

ich funkcií určených organizačnými predpismi. 

Vedúci zamestnanci zamestnávateľa, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých 

stupňoch riadenia zamestnávateľa, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom 

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

účel záväzné pokyny. 

Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité 

právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene a v tomto písomnom poverení musí 

byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. 

Právne úkony štatutárnych orgánov a poverených zamestnancov zaväzujú 

zamestnávateľa, ktorý na základe týchto úkonov nadobúda práva a povinnosti. Ak tento 

štatutárny orgán alebo poverený zamestnanec prekročil právnym úkonom v pracovnoprávnych 

vzťahoch svoje oprávnenie, nezaväzujú tieto úkony zamestnávateľa, ak zamestnanec vedel alebo 

musel vedieť, že tento štatutárny orgán alebo poverený zamestnanec svoje oprávnenie prekročil. 

To isté platí, ak právny úkon urobil zamestnanec zamestnávateľa, ktorý na to nebol oprávnený 

zo svojej funkcie, ani tým nebol poverený. 

Pracovnoprávna subjektivita zamestnávateľa ako právnickej osoby zaniká  výmazom 

z príslušného registra. 

 

5.1.1 Kategórie zamestnávateľov 

Členiť zamestnávateľov možno z rôznych hľadísk, ale primárnym kritériom je 

rozdeľovanie zamestnávateľov podľa toho, či v pozícii zamestnávateľa je fyzická alebo právnická 

osoba. Ďalším kritériom je, či zamestnávatelia vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo 

predmetom ich činnosti je nepodnikateľská činnosť. 

 

5.2 Pojem zamestnanec 

Druhým účastníkom individuálneho pracovnoprávneho vzťahu je zamestnanec 

vymedzený v ustanovení § 11 ods. 1 Zákonníka práce. Zamestnancom môže byť na účely 

pracovného práva výlučne iba fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo 

obdobnom pracovnom vzťahu k inej fyzickej alebo právnickej osobe a vykonáva pre 

zamestnávateľa závislú prácu. Do tohto širšieho vymedzenia pojmu zamestnanec možno 

zahrnúť nielen fyzickú osobu ako účastníka pracovného pomeru a pracovnoprávneho vzťahu 

založeného na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale aj fyzickú 

osobu pracujúcu v rámci štátnozamestnaneckého vzťahu. V užšom slova zmysle pod pojmom 

zamestnanec treba rozumieť len fyzickú osobu, ktorá vykonáva prácu len v  rámci pracovného 

pomeru. 

Základným kritériom vymedzenia pojmu zamestnanec  je výkon závislej práce, ktorá je 

predmetom  pracovnoprávnych vzťahov. 



Za zamestnanca je potrebné podľa súčasného stavu pracovnoprávnej teórie považovať aj 

fyzickú osobu, ktorá je v neplatnom pracovnoprávnom vzťahu, t. j. vo faktickom pracovnom 

pomere. 

Spôsobilosť zamestnanca mať práva a  povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi 

úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti vzniká súčasne, a to dovŕšením 15-teho 

roku veku. Zamestnávateľ však nemôže dohodnúť so zamestnancom ako deň nástupu do práce 

deň, ktorý by predchádzal skončeniu povinnej školskej dochádzky.  

Povinná školská dochádzka je podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

stanovená na dĺžku 10 rokov. Začína sa začiatkom školského roka, v roku, keď už dieťa dovŕšilo 

šiesty rok veku. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je spôsobilé začať navštevovať 

základnú školu, kompetentný orgán štátnej správy v školstve rozhodne o jeho zaradení do 

nultého ročníka základnej školy alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden 

školský rok. Povinná školská dochádzka trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak 

dovŕšil 16 rokov veku, ak zákon neustanovuje inak.  

Vzhľadom na dĺžku povinnej školskej dochádzky, reálne to vyzerá tak, že mladistvý môže 

začať vykonávať závislú prácu po skočení prvého ročníka na strednej škole. Pracovnoprávny 

vzťah môže teda vzniknúť aj medzi zamestnávateľom a osobami mladistvými, t. j. osobami 

mladšími ako 18 rokov veku, pričom musia byť súbežne splnené dve podmienky: 

1) podmienka dovŕšenia zákonom stanoveného veku a 

2) podmienka skončenia povinnej školskej dochádzky. 

 

 Pri uzatváraní pracovnej zmluvy s mladistvým existujú pre zamestnávateľa dve 

obmedzenia. Dôvodom obmedzenia zmluvnej voľnosti zamestnávateľa je potreba zvýšenej 

ochrany zdravia mladistvého. Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba 

po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého. Absencia lekárskeho vyšetrenia by 

spôsobila neplatnosť pracovnej zmluvy, pretože by bola v  rozpore so zákonom. Táto neplatnosť 

by nemohla byť zamestnancovi na ujmu, pokiaľ by si túto neplatnosť nespôsobil sám. Súčasne je 

zamestnávateľ povinný na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým vyžiadať si vyjadrenie 

zákonného zástupcu mladistvého. Absencia vyjadrenia zákonného zástupcu mladistvého 

k zamýšľanej pracovnej zmluve však nemá vplyv na platnosť pracovnej zmluvy, ide však 

o porušenie povinnosti zamestnávateľa, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce.  

Hoci zamestnanec nadobúda pracovnoprávnu subjektivitu dovŕšením 15-teho roku veku, 

dohodu o hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec platne uzatvoriť najskôr v deň, keď dovŕši 

18  rokov veku. 

 

5.2.1 Detská práca 

Výkon detskej práce je podľa práva Európskej únie zakázaný. Smernica Rady č. 94/33/ES 

o ochrane mladých pri práci (ďalej len „Smernica 94/33“) v  článku 1 zaväzuje členské štáty, aby 

prijali nevyhnutné opatrenia na zákaz práce detí a zabezpečili, že za podmienok ustanovených 

Smernicou minimálny vek pre prácu nebude nižší ako 15 rokov. Obdobne najnižší vek pre 

prístup k zamestnaniu zakotvuje Európska sociálna charta, ako aj Revidovaná Európska sociálna 

charta s výnimkami pre deti zamestnané v určených ľahších prácach, ktoré podľa článku Charty 

neohrozujú zdravie detí, morálku alebo výchovu. Na druhej strane Smernica 94/33 v  článku 4 

ods. 2 umožňuje, aby členské štáty zakotvili, že sa zákaz výkonu detskej práce nebude vzťahovať 

na deti vykonávajúce kultúrne alebo podobné činnosti, ktoré zakotvuje článok 5 Smernice 

94/33. Za ľahkú prácu v zmysle uvedeného článku treba považovať prácu,  ktorá s ohľadom na 



svoju povahu zahŕňa osobitné podmienky, za ktorých sa vykonáva, a ktorými sú bezpečnosť, 

zdravie a rozvoj dieťaťa. Takáto práca nesmie ohrozovať ani dochádzku detí do školy.24 

Slovenská pracovnoprávna legislatíva zakotvuje výnimku zo zákazu detskej práce. 

Zákonník práce v ustanovení § 11 ods. 4 legislatívne po prvýkrát upravil možnosť výkonu určitej 

pracovnej činnosti osobami mladšími ako 15 rokov, t. j. maloletými. Fyzická osoba, ktorá 

nedovŕšila 15 rokov veku alebo je staršia ako 15 rokov veku, ale ešte neukončila povinnú 

školskú dochádzku, môže výnimočne vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a 

rozsahom neohrozujú jej zdravie, bezpečnosť, jej ďalší vývoj alebo školskú dochádzku. Tieto 

ľahké práce môžu byť len z oblasti kultúry, športu a reklamy.  

Keďže maloletý nemá ešte spôsobilosť na právne úkony, koná za neho jeho zákonný 

zástupca. Ten podpisuje aj zmluvu alebo dohodu za maloletého, čo znamená, že na výkon 

ľahkých prác sa fakticky vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu. 

Podmienkou výkonu ľahkých prác je aj povolenie príslušného inšpektorátu práce po 

dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. O  povolenie 

žiada zamestnávateľ25, u ktorého sa majú práce vykonávať. Príslušným inšpektorátom práce na 

povoľovanie ľahkých prác je inšpektorát práce podľa sídla žiadateľa, pre ktorého bude maloletý 

vykonávať prácu. V povolení určí inšpektorát práce počet hodín a podmienky, za ktorých sa 

ľahké práce môžu vykonávať. V prípade, ak podmienky povolenia nebudú na základe kontroly 

dodržiavané, príslušný inšpektorát práce udelené povolenie odoberie.  

 

Maloletí predstavujú osobitnú kategóriu zamestnancov, ktorá si z hľadiska svojho 

faktického postavenia v pracovnom pomere zasluhuje osobitnú ochranu a voči ktorej sa 

v pracovnom zákonodarstve uplatňuje pozitívna diskriminácia. Do tejto kategórie zamestnancov 

sa zaraďujú aj zamestnanci so zdravotným postihnutím, tehotné zamestnankyne,  

zamestnankyne na materskej dovolenke, zamestnanci (ženy alebo muži) na rodičovskej 

dovolenke. 

 

5.2.2 Kategórie zamestnancov 

Členenie zamestnancov v právnej literatúre vychádza z rôznych kritérií. Spomedzi 

širokého spektra kritérií členenia zamestnancov možno vyvodiť tri základné kritériá.  

Zamestnancov môžeme rozdeliť 

 v závislosti od toho, či zamestnanci vykonávajú fyzickú (manuálnu) prácu alebo duševnú 

prácu – úradníci a robotníci (najstaršie členenie zamestnancov), 

 podľa jednotlivých povolaní, ktoré vykonávajú – napr. zamestnanci štátnej služby, 

zamestnanci verejnej služby, 

 v závislosti zvýšenej potreby ich osobitnej ochrany – maloletí, zamestnanci so 

zdravotným postihnutím, tehotné ženy – zamestnankyne,  ženy – zamestnankyne na 

materskej dovolenke, ako aj ženy alebo muži – zamestnanci na rodičovskej dovolenke. 

 

Manžel(-ka) v pozícii zamestnanca 

Medzi špeciálne subjekty v rámci pracovnoprávnych vzťahov patria rodičia a deti, ako aj 

manželia. Všetky tieto subjekty spadajú pod pojem rodinný príslušník. Rodinný príslušník na 

účely Zákonníka práce je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti 

                                                             
24 Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava, Sprint 2007, s. 244 
25 napr. v Českej republike o povolenie žiada zákonný zástupca dieťaťa 



pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel 

súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič 

jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v 

domácnosti. 

Novela Zákonníka práce účinná od 1. júla 2003 vypustila § 12, čím zrušila zákaz založenia 

pracovnoprávnych vzťahov medzi manželmi. Znamená to, že platná právna úprava pripúšťa 

pracovný pomer nielen medzi rodičmi a deťmi, ale aj medzi manželmi. Tým, že Zákonník práce 

umožňuje pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah medzi manželmi, princíp 

podriadenosti a nadriadenosti, ktorý je typickou črtou pracovnoprávneho vzťahu, sa musí 

uplatňovať výlučne v rovine pracovnoprávnych vzťahov. Manželský vzťah ako občianskoprávny 

vzťah je založený na princípe rovnosti subjektov. V rámci  tohto vzťahu sú si manželia rovní 

v právach a povinnostiach v kontexte zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Domácky zamestnanec a telezamestnanec  

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa 

podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste, 

vymedzuje § 52 Zákonníka práce. 

Za účelom zabezpečenia väčšej flexibility pracovnoprávnych vzťahov a v nadväznosti na 

možnosť využitia moderných informačných prostriedkov v  práci v súvislosti s rozvojom 

techniky, zákonodarca zaviedol v súlade s Rámcovou dohodou o telepráci nový pracovnoprávny 

inštitút – teleprácu (tzv. „telework“ alebo „teleworking“). Ide o nový progresívny spôsob 

organizácie práce umožňujúci vo výrazne vyššej miere zladiť pracovné, súkromné a najmä 

rodinné potreby zamestnancov. Prácu prostredníctvom informačných technológií využívajú 

najmä zamestnanci v strednom veku, t. j. vo veku od 36 do 55 rokov.26 Telepráca je vhodná 

najmä pre tie skupiny zamestnancov, ktorým vyhovuje možnosť výberu miesta výkonu práce, t. 

j. zdravotne postihnutých zamestnancov, ženy starajúce sa o deti, obyvateľov regiónov 

s nedostatkom štandardných pracovných miest a pod. 

Domácka práca a telepráca sa spravuje  s určitými odchýlkami:  

a) na zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, 

nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch, 

b) pri dôležitých osobných prekážkach v práci zamestnancovi nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy 

s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,  

c) zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové 

zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so 

zamestnávateľom nedohodne inak.  

Pokiaľ ide o pracovné podmienky, zamestnanec nesmie byť pri domáckej práci a pri telepráci 

znevýhodnený oproti porovnateľnému zamestnancovi na pracovisku zamestnávateľa (Porovnateľný 

zamestnanec je podľa § 40 ods. 9 Zákonníka práce zamestnanec u toho istého zamestnávateľa alebo u 

zamestnávateľa podľa § 58, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh 

práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax). Zamestnávateľ musí zamestnancovi zabezpečiť 

rovnakú mzdu, rovnaký prístup k vzdelávaniu, kariérnemu postupu a pod. ako zamestnancovi 

pracujúcemu v sídle zamestnávateľa. 

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne 

alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom 

ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa 

pracovnej zmluvy, to umožňuje. 
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Osamelý zamestnanec 

Zvýšenej právnej ochrane z hľadiska právnych nárokov podliehajú osamelí zamestnanci. 

Pojem osamelý zamestnanec vymedzuje Zákonník práce v ustanovení § 40, podľa ktorého sa za 

osamelého zamestnanca považuje zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo 

rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena. Za osamelého zamestnanca sa  

považuje aj osamelý muž alebo žena z iných vážnych dôvodov,  ktoré však platná právna úprava  

bližšie nevymedzuje. 

 

Tehotná zamestnankyňa a dojčiaca zamestnankyňa 

Tehotná zamestnankyňa a dojčiaca zamestnankyňa patria do kategórie zamestnancov, 

ktorí sú pozitívne diskriminovaní. Vzhľadom na svoje postavenie majú v  pracovnom pomere 

osobitnú ochranu. Za tehotnú zamestnankyňu sa považuje zamestnankyňa, ktorá svojho 

zamestnávateľa písomne informovala o svojom tehotenstve a predložila o tom lekárske 

potvrdenie. Dojčiaca zamestnankyňa je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne 

informovala o tejto skutočnosti. Takejto zamestnankyni sa do pracovného času započítavajú aj 

prestávky na dojčenie podľa ustanovenia § 170 Zákonníka práce. 

 

Zamestnanec so zdravotným postihnutím 

Zamestnanec so zdravotným postihnutím je zamestnanec uznaný za invalidného podľa zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý svojmu zamestnávateľovi 

predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Podľa tohto zákona za invalidného sa považuje občan, ktorý 

má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%. Zamestnancovi so zdravotným 

postihnutím na rozdiel od ostatných zamestnancov, môže dať zamestnávateľ výpoveď len s 

predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Absencia takéhoto súhlasu 

v danom prípade spôsobuje neplatnosť výpovede. U zamestnanca, ktorý dosiahol vek určený na nárok na 

starobný dôchodok sa tento súhlas nevyžaduje. Platí to aj v prípade, ak ide o výpoveď zo strany 

zamestnávateľa, ak sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje, alebo jeho časť sa ruší alebo 

premiestňuje alebo u zamestnanca sú dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť 

pracovný pomer. 

6 Pracovný pomer 
 

 

Pracovné právo ako odvetvie súkromného práva upravuje individuálne pracovnoprávne 

vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické 

osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. 

Základným pojmom pracovného práva je pojem „pracovný pomer“, pod ktorým  

rozumieme základný pracovnoprávny vzťah vzniknutý medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom ako subjektmi pracovného práva. Ide o dvojstranný záväzkový vzťah, 

v ktorom sa zamestnanec zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa prácu za vopred dohodnutú 

mzdu. 

Objektom pracovného pomeru je osobný výkon práce zamestnanca, ktorá je určená 

druhovo (nie individuálne), z čoho vyplýva, že za objekt pracovného pomeru sa považuje určitá 

pracovná činnosť,  nie iba jej výsledok. Záväzkom zamestnanca je sústavne vykonávať prácu 

určitého druhu  v rámci pracovného procesu u zamestnávateľa.  
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Obsahom pracovného pomeru je súbor práv a povinnosti zamestnávateľa 

i zamestnanca. Zamestnávateľ je vo všeobecnosti povinný prideľovať zamestnancovi prácu  

podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za jej výkon, vytvárať podmienky na plnenie pracovných úloh  

a dodržiavať ostatné právne predpisy. Zamestnanec  má povinnosť podľa pokynov 

zamestnávateľa osobne vykonávať prácu v určenom pracovnom mieste a čase a dodržiavať 

pracovnú disciplínu. Povinnosti zamestnávateľa ako aj zamestnanca vyplývajú priamo 

z ustanovenia § 47 a nasledujúcich Zákonníka práce. 

 

6.1 Druhy pracovných pomerov   

Zákonník práce dovoľuje založiť pracovný pomer iba na základe pracovnej zmluvy. 

Pracovné pomery, ktoré boli založené voľbou alebo vymenovaním podľa § 27 ods. 3 až 5 zákona 

č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pred dňom nadobudnutia účinnosti 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, sa považujú za pracovné pomery vzniknuté pracovnou 

zmluvou podľa tohto zákona.27    

V súčasnosti platná a účinná právna úprava neobmedzuje počet pracovných pomerov, 

ktoré môže zamestnanec uzavrieť.  

 

6.1.1 Súbežné pracovné pomery 

Súbežným pracovným pomerom rozumieme stav, kedy popri sebe existuje viac 

pracovným pomerov, ktorými je zamestnanec viazaný. Musí pritom brať do úvahy,  že práva 

a povinnosti vyplývajúce z nich sa posudzujú samostatne. Osobitné zákony ako napr. zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov obmedzujú možnosť 

vysokoškolského učiteľa pôsobiť na viacerých školách tak, že vysokoškolský učiteľ, výskumný 

pracovník a umelecký pracovník môže mať najviac tri pracovné pomery s vysokými školami 

sídliacimi na území Slovenskej republiky alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, 

uzavreté na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého 

pracovníka, pričom najviac v jednom z nich môže vykonávať prácu v ustanovenom týždennom 

pracovnom čase.28 

 

6.1.2 Pracovný pomer na určitú dobu a neurčitú dobu 

Zákonník práce pozná dva druhy pracovných pomerov a to pracovný pomer dohodnutý 

na dobu určitú a pracovný pomer dohodnutý na dobu neurčitú. 

  

Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas v nasledovných prípadoch :   

1. ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania,   

2. ak sa tak zmluvné strany dohodli, 

3. ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na 

uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu,  

4. ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. 

 

Pracovný pomer na určitú dobu je možné dohodnúť najdlhšie na dva roky, pričom 

pracovný pomer na určitú dobu zákon umožňuje predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch 

rokov najviac dvakrát. Opätovne dohodnutým pracovným pomerom na určitú dobu sa rozumie 

pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení 
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predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi, čím zákon 

zabraňuje špekulatívnemu „prepusteniu“ zamestnanca napr. počas obdobia letných prázdnin.   

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do 

dvoch rokov alebo nad dva roky je podľa zákona možné len z dôvodu: 

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, 

dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú 

dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo na zastupovanie zamestnanca, ktorý 

bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,  

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na 

prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,  

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a 

nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),  

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. 

 

Takýto vyššie uvedený dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného 

pomeru  sa musí uviesť v pracovnej zmluve.   

Osobitná situácia nastáva v prípade zamestnávania vysokoškolských učiteľov alebo 

tvorivých zamestnancov vedy, výskumu a vývoja. Umožňuje sa ďalšie predĺženie alebo opätovné 

dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s 

vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja aj vtedy, ak je 

na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého 

zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

V rámci aplikácie zásady zákazu akejkoľvek diskriminácie, nie je možné zamestnanca v 

pracovnom pomere na určitú dobu akokoľvek zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné 

podmienky a podmienky zamestnávania podľa Zákonníka práce a o pracovné podmienky 

súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s 

porovnateľným zamestnancom. 

Zákonodarca má jednoznačný záujem na uzatváraní pracovných pomerov na dobu 

neurčitú. Aj z tohto dôvodu preto ukladá zamestnávateľovi  vhodným spôsobom informovať 

zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere na určitú dobu, ako aj zástupcov 

zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa uvoľnili.  

Uvedené obmedzenia zakotvené v ustanovení § 48 ods. 2 až 7 Zákonníka práce sa 

nevzťahujú na zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania. 



6.1.3 Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas a na kratší pracovný 

čas 

Okrem pracovného pomeru na ustanovený pracovný čas, ktorý môže byť dohodnutý 

maximálne na 40 hodín týždenne29, dovoľuje zákon zamestnávateľovi dohodnúť si so 

zamestnancom v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný 

čas. Dispozitívnosť tohto ustanovenia spočíva i v možnosti zamestnávateľa dohodnúť si so 

zamestnancom zmenu už existujúceho ustanoveného týždenného pracovného času na kratší 

týždenný pracovný čas alebo naopak  zmenu kratšieho týždenného pracovného času na 

ustanovený týždenný pracovný čas.  

Kratší pracovný čas nepodlieha povinnosti byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Dĺžke 

pracovného času zodpovedá i výška mzdy, tak ako to má na mysli ustanovenie § 49 ods. 4 

Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas 

patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.  I v tomto prípade platí, že 

zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť 

v porovnaní s porovnateľným zamestnancom pracujúcim na ustanovený pracovný čas. Rovnako 

sa aplikujú ustanovenia o informačnej povinnosti zamestnávateľa, ktorý je povinný 

zrozumiteľným spôsobom informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnostiach 

pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas. 

 

Delené pracovné miesto 

V ustanovení § 49a ods. 1 až 7 Zákonníka práce je upravená problematika pomerne 

nového inštitútu a to deleného pracovného miesta, ktoré zákon definuje ako „pracovné miesto, na 

ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú 

pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto .“30  Pred samotným  

uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na 

delené pracovné miesto je povinnosťou zamestnávateľa písomne oznámiť zamestnancovi 

pracovné podmienky, ktoré sa  vzťahujú na tento druh pracovného miesta. Zákonom č. 

361/2012 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zmeny s účinnosťou od 1. januára 2013 prišlo 

k sprísneniu zákonnej úpravy tým spôsobom, že dohoda o zaradení zamestnanca na delené 

pracovné miesto uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí byť písomná, inak 

je neplatná31. Jej súčasťou je písomné oznámenie zamestnávateľa o už spomínaných pracovných 

podmienkach. V prípade ak sa zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ uzatvoril dohodu o 

zaradení na delené pracovné miesto nedohodnú medzi sebou na rozvrhnutí pracovného času 

alebo pracovnej náplne, arbitrom sa stáva zamestnávateľ, ktorému zákonodarca ukladá 

povinnosť určiť rozvrhnutie pracovného času ako aj pracovnej náplne. 

Prekážky v práci sú súčasťou pracovného pomeru, ktoré ak nastanú na strane 

zamestnanca na delenom pracovnom mieste,  sú zamestnanci, ktorí sa s ním delia o pracovné 

miesto priamo zo zákona povinní ho zastúpiť okrem prípadu, ak tomu nebránia vážne dôvody na 

ich strane. Úlohou zamestnávateľa je bezodkladne informovať zamestnanca o tejto skutočnosti, 

avšak len za predpokladu, že vznikne potreba zastupovania neprítomného zamestnanca.  

 Dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto môže zamestnávateľ aj 

zamestnanec písomne vypovedať. Znamená to, že táto dohoda zaniká uplynutím jedného 

                                                             
29 Pozn.: Zákonník práce upravuje maximálny týždenný pracovný čas pre osobitné kategórie zamestnancov 
30 Ustanovenie § 49a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov  
31 Ustanovenie § 49a ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov 



mesiaca odo dňa oznámenia vypovedania dohody, ak sa zamestnávateľ nedohodne so 

zamestnancom inak. Zákonná ochrana zamestnanca spočíva aj v  tom, že ak delené pracovné 

miesto zaniká, pričom samotná pracovná náplň pripadajúca na toto pracovné miesto zostáva 

zachovaná, má zamestnanec právo na zaradenie do pracovného pomeru a to v rozsahu celého 

pracovného času a pracovnej náplne, ktorá pripadala na delené pracovné miesto, alebo ak sa o 

pracovné miesto delilo viac zamestnancov, každý v rozsahu ich pomernej časti32. 

 

6.1.4 Domácka práca a telepráca 

Osobitnými druhmi pracovných pomerov vykonávaných mimo priestorov 

zamestnávateľa sú domácka práca a telepráca.   

Domáckou prácou sa rozumie pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre 

zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom 

dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.  

Teleprácou sa rozumie 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. Tak domácka práca ako aj telepráca podliehajú ustanoveniam Zákonníka práce 

s týmito odchýlkami: 

1. nevzťahujú sa na nich ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, 

nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,  

2. pri dôležitých osobných prekážkach v práci takémuto zamestnancovi nepatrí od 

zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,  

3. takémuto zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu 

vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený  

výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. 

 

Ochrana zamestnanca pri výkone telepráce je zaručená i povinnosťou zamestnávateľa 

prijať  vhodné opatrenia, akými sú :  

- zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické a programové vybavenie 

potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci 

teleprácu používa svoje vlastné vybavenie,  

- zabezpečiť, najmä pokiaľ ide o softvér, ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a 

používajú pri telepráci,  

- informovať  zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického 

vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách v prípade porušenia týchto 

obmedzení. 

 

Človek je tvor spoločenský  a preto ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je prijať také 

opatrenia, ktoré zabránia izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu 

od ostatných zamestnancov, čím sa im dáva možnosť stretávať sa s ostatnými zamestnancami. 

Takisto ani pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci a telepráci nesmú 

znevýhodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pracovisku 

zamestnávateľa.  

                                                             
32 Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti 

spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne. 



Ustanovenie § 52 ods. 5 Zákonníka práce negatívne vymedzuje domácku prácu 

a teleprácu t. j. za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec 

vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po 

dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh 

práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.  

 

6.1.5 Pracovný pomer so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom 

odborného učilišťa  

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky alebo po úspešnom 

skončení štúdia, čím bola dovŕšená príprava na povolanie,  je zamestnávateľ, pre ktorého sa žiak 

pripravoval, povinný  s ním uzavrieť pracovnú zmluvu a umožniť mu ďalší odborný rast. 

V takomto prípade sa zakazuje dohodnutie  skúšobnej doby. Ďalšie obmedzenie spočíva v  druhu 

práce, ktorý musí zodpovedať kvalifikácii získanej v učebnom odbore alebo v študijnom odbore, 

ak sa zamestnávateľ so žiakom nedohodne inak.  

Uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť iba :   

 v  prípade, ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy,  

 pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka,  

 ak žiak nesplnil počas prípravy na povolanie podmienky úspešnosti určené 

zamestnávateľom a ktoré zamestnávateľ žiakovi písomne oznámil pred začatím prípravy 

na povolanie.  

 

Pracovnú zmluvu môže zamestnávateľ so žiakom uzatvoriť aj skôr, t. j. pred skončením 

štúdia  najskôr však v deň, keď dovŕši 15 rokov veku. 

Zamestnávateľ, pre ktorého sa žiak pripravuje na povolanie, môže so žiakom strednej 

odbornej školy alebo odborného učilišťa uzatvoriť dohodu.  V tejto dohode  sa žiak zaviaže, že po 

vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky alebo po skončení štúdia zotrvá u 

zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac však tri roky, alebo mu uhradí  

primerané náklady, ktoré zamestnávateľ vynaložil na jeho prípravu na povolanie v učebnom 

odbore alebo v študijnom odbore. Do obdobia zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava 

obdobie  výkonu mimoriadnej služby počas krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase 

vojny a vojnového stavu, obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, ani  

neprítomnosť v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak 

došlo k právoplatnému odsúdeniu. Zákonnou podmienkou je, že takáto dohoda sa môže 

uzatvoriť len pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Taktiež musí byť splnená formálna stránka veci 

čo znamená, že dohoda sa musí uzatvoriť písomne a so súhlasom zákonného zástupcu, ktorým 

býva najčastejšie rodič žiaka a to pod sankciou absolútnej neplatnosti takéhoto právneho úkonu.  

Ak nastane situácia, že  zamestnancovi vznikne v čase, po ktorý sa zaviazal zotrvať v 

pracovnom pomere u zamestnávateľa, pre ktorého sa pripravoval na povolanie, pracovnoprávny 

vzťah alebo obdobný pracovný vzťah k inému zamestnávateľovi, prechádza uhradzovacia 

povinnosť zamestnanca na nového zamestnávateľa, ktorý je povinný uhradiť predchádzajúcemu 

zamestnávateľovi pomernú časť primeraných nákladov na prípravu, ak sa nedohodnú inak. 

Podľa zákona je takýto zamestnanec povinný zotrvať u nového zamestnávateľa v pracovnom 

pomere po dobu, ktorá zodpovedá uhradeným nákladom; v opačnom prípade je povinný uhradiť 

mu pomernú časť týchto nákladov. 

Ustanovenie § 54 ods. 4 Zákonníka práce taxatívne ustanovuje liberačné dôvody, keď 

zamestnanec nemusí uhradiť zamestnávateľovi vyššie uvedené primerané náklady spojené 

s jeho prípravou na budúce povolanie. Ide o prípady, ak  :  



 zamestnanec na základe lekárskeho posudku nemôže vykonávať povolanie, na ktoré sa 

pripravoval, prípadne ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 

lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu zo 

zákonných dôvodov (napr. choroba z povolania alebo hrozba takejto choroby), alebo   

podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho 

zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na 

inú pre neho vhodnú prácu,  

 zamestnávateľ porušuje povinnosť, ktorú má voči zamestnancovi podľa pracovnej 

zmluvy alebo kolektívnej zmluvy, alebo právnych predpisov,  

 zamestnávateľ skončí so zamestnancom pracovný pomer s výnimkou skončenia 

pracovného pomeru pre dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite 

skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo 

ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo závažne  

porušil pracovnú disciplínu. 

 

V tejto súvislosti treba poukázať na to, že sa uhrádzajú iba primerané náklady za celý čas 

prípravy žiaka na povolanie v strednej odbornej škole alebo v odbornom učilišti, pričom  

pomernou časťou primeraných nákladov sa rozumie časť, ktorá zodpovedá nesplnenému času 

záväzku. 

Povinnosť zamestnávateľa uhradiť náklady nevzniká z dôvodov uvedených v ustanovení 

§ 53 ods. 6 Zákonníka práce, podľa ktorého:  

- zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku povolanie, na ktoré sa 

pripravoval,  

- ak predchádzajúci zamestnávateľ porušuje povinnosť, ktorú má voči zamestnancovi 

podľa pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy, alebo právnych predpisov,  

- ak zamestnanec nasleduje manžela do miesta jeho bydliska alebo mladistvý 

zamestnanec nasleduje rodičov do miesta ich nového bydliska,   

- ak predchádzajúci zamestnávateľ skončí so zamestnancom pracovný pomer (s 

určitou, zákonom stanovenou výnimkou)  

- z údajov predchádzajúceho zamestnávateľa v potvrdení o zamestnaní nevyplýva, že 

ďalšiemu zamestnávateľovi vznikne povinnosť uhradiť tieto náklady. 

 

 

 

 

 



7 Založenie, vznik a zmena pracovného pomeru 
 

7.1 Predzmluvné vzťahy 

Pred samotným uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť 

budúceho zamestnanca s jeho právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej 

zmluvy, ďalej s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých bude prácu vykonávať .  

Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon dohodnutej práce zdravotnú spôsobilosť, 

psychickú spôsobilosť  alebo iný predpoklad, môže zamestnávateľ uzatvoriť pracovnú zmluvu 

len s fyzickou osobou spĺňajúcou stanovené požiadavky. Osobitná situácia nastáva v  prípade 

zamestnávania mladistvého zamestnanca t. j. osoby mladšej ako 18 rokov, pretože 

zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po jeho predchádzajúcom 

lekárskom vyšetrení  a po  vyžiadaní si vyjadrenia33 jeho zákonného zástupcu.  

Právo zamestnávateľa požadovať od zamestnanca informácie týkajúce sa jeho osobného 

stavu je obmedzené ustanovením § 41 ods. 5 Zákonníka práce, podľa ktorého  zamestnávateľ 

môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré 

súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnaná viackrát  má 

právo žiadať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.  

  Zamestnávateľ v predzmluvných vzťahoch nie je oprávnený resp. nesmie vyžadovať od 

fyzickej osoby informácie, týkajúce sa:   

- tehotenstva,  

- rodinných pomerov,  

- bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu 

vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, 

ktorú má fyzická osoba vykonávať,  

- politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. 

 

Fyzická osoba - budúci zamestnanec  je  priamo zo zákona povinná informovať 

budúceho zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by 

mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu,  napr. zákaz viesť motorové vozidlo. Mladistvý  

zamestnanec, ktorému je zákonom určená maximálna celková dĺžka pracovného času,  povinne 

informuje zamestnávateľa aj o iných pracovných pomeroch u ostatných  zamestnávateľov.  

Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu 

rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu, pretože v pracovnoprávnych 

vzťahoch je povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania, ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov v  súlade 

s antidiskriminačným  zákonom. Ďalej sa mu zakazuje diskriminovať  zamestnancov z dôvodu 

pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, 

veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, 

viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo 

sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného 

postavenia. Porušenie týchto povinností zo strany zamestnávateľa  je sankcionované, právom 

fyzickej osoby na primeranú peňažnú náhradu, ktorú určí na základe svojej úvahy súd. 

 

                                                             
33 V súčasnosti Zákonník práce upúšťa od podmienky písomného súhlasu zákonného zástupcu s uzatvorením 
pracovného pomeru.  



7.2 Založenie pracovného pomeru 

 

7.2.1 Pracovná zmluva 

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom, pričom jej jedno písomné vyhotovenie  je zamestnávateľ povinný vydať 

zamestnancovi, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Nedodržanie písomnej formy pracovnej 

zmluve je porušením kogentných ustanovení Zákonníka práce,  neznamená však jej neplatnosť. 

Existujú prípady, keď osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad 

vykonávania funkcie štatutárneho orgánu,  alebo ak vnútorný predpis zamestnávateľa 

ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho 

zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. V tomto prípade sa pracovný 

pomer so zamestnancom zakladá písomnou pracovnou zmluvou, avšak až  po jeho zvolení alebo 

vymenovaní. 

V zmysle ustanovenia § 43 ods. 1 Zákonníka práce je v pracovnej zmluve zamestnávateľ 

povinný so zamestnancom dohodnúť obligatórne (podstatné) náležitosti, ktorými sú:  

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,  

b) miesto výkonu práce čím sa rozumie obec, časť obce alebo inak určené miesto,  

c) deň nástupu do práce,  

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.34 

 

Okrem podstatných (obligatórnych) náležitostí, ktoré ak nie sú dohodnuté, tak pracovná 

zmluva nevznikne, zákon ukladá zamestnávateľovi v pracovnej zmluve uviesť aj ďalšie 

pracovné podmienky, medzi ktoré zaraďuje výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a 

dĺžku výpovednej doby. V pracovnej zmluve si môžu zmluvné strany dohodnúť ďalšie podmienky, 

o ktoré majú záujem, najmä ďalšie hmotné výhody ako napríklad 13. plat, príspevok 

zamestnávateľa pri narodení dieťaťa zamestnancovi a pod. 

V prípade, ak je miesto výkonu práce v cudzine, ktorá svojou dĺžkou presiahne jeden 

mesiac,  musí  zamestnávateľ v pracovnej zmluve uviesť aj:  

- dobu výkonu práce v cudzine, 

- menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,  

- ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,  

- prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny. 

 

Ak písomná pracovná zmluva neobsahuje fakultatívne podmienky ustanovené v § 43 ods. 

2, 4 a 5 Zákonníka práce, t. j. výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku 

výpovednej doby, ďalšie hmotné výhody  a údaje týkajúce sa  práce v  cudzine, je zamestnávateľ 

povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi 

písomné oznámenie35 obsahujúce tieto podmienky. 

V pracovnoprávnych vzťahoch nastáva aj situácia, že  sa pracovný pomer skončí pred 

uplynutím jedného mesiaca od nástupu zamestnanca do zamestnania, keď zamestnávateľ musí 

zamestnancovi vydať písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia 

pracovného pomeru. Ak je dohodnuté miesto výkonu práce v cudzine, je  zamestnávateľ povinný 

vydať takýto doklad ešte pred odchodom zamestnanca do cudziny. 

                                                             
34 Ak sú pracovné podmienky  dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej 
zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia Zákonníka práce 
35 Písomné oznámenie je jednostranný právny úkon zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi  



Zamestnanec a zamestnávateľ si môžu v pracovnej zmluve dohodnúť skúšobnú zmluvu. 

Skúšobná doba je časový úsek, v ktorom môže ktorákoľvek zmluvná strana skončiť pracovný 

pomer z akéhokoľvek dôvodu, resp. aj bez jeho uvedenia. V písomnej pracovnej zmluve možno 

dohodnúť skúšobnú dobu, ktorej dĺžka je ohraničená maximálne na tri mesiace a u vedúceho 

zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho 

orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho 

zamestnanca, najviac šesť mesiacov. Zákon jednoznačne zakazuje predlžovať skúšobnú dobu, 

okrem situácie, ak nastanú prekážky v práci   avšak  iba na strane zamestnanca. Dohodnutie 

skúšobnej doby v ústne uzavretej pracovnej zmluve je neplatné. Skúšobnú dobu taktiež nie je 

možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú.  

 

7.2.2 Manažérska zmluva 

Manažérska zmluva sa stala relatívne častým právnym základom vzájomnej úpravy 

právnych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi a ich vrcholovými manažérmi. Manažérsku 

zmluvu firmy najčastejšie uzatvárajú na obsadzovanie pozícií riaditeľov obchodných, 

personálnych a výrobných oddelení. Zároveň nie je výnimkou, aby prostredníctvom manažérskej 

zmluvy pracovali aj konatelia, vo všeobecnosti štatutári obchodných spoločností.      

Jednu kategóriu manažérov predstavujú manažéri, ktorí sú zároveň aj členmi 

štatutárnych orgánov spoločností – tzv. prvá línia manažérov. Ide o relatívne širokú skupinu 

manažérov, najmä členov predstavenstva akciovej spoločnosti, konateľov spoločnosti s ručením 

obmedzeným, komplementárov komanditnej spoločnosti alebo spoločníkov verejnej obchodnej 

spoločnosti. Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti je vzťahom 

obchodnoprávnym a  riadi sa Obchodným zákonníkom. Vyplýva to z ustanovenia § 261 ods. 3 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný 

zákonník), ktorý vymedzuje vzťahy, ktoré sa budú posudzovať v obchodnoprávnom režime. 

Práve jedným z týchto vzťahov je aj vzťah medzi členom štatutárneho orgánu a jeho 

spoločnosťou. Podľa ustanovenia § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka „sa vzťah medzi 

spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí 

spoločnosti spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone 

funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom, ak 

bola zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a 

povinností.“  

Druhú kategóriu manažérov tvoria manažéri, ktorí majú status vedúceho zamestnanca. 

Predstavujú takú skupinu fyzických osôb, ktoré sú síce v určitej podriadenosti, no ich práca sa 

vyznačuje samostatnosťou, ktorá nie je typická pre závislú prácu. Tieto fyzické osoby sú tzv. 

osoby podobné zamestnancom, nakoľko nepatria z hľadiska osobnej pôsobnosti ani do kategórie 

zamestnancov, ani do kategórie podnikateľov. Sú ekonomicky závislé od osoby, v prospech 

ktorej sú činní a od ktorej dostávajú príjem, no na druhej strane ich osobná závislosť od 

zamestnávateľa je potláčaná do úzadia, pretože prácu vykonávajú samostatne. Manažéri nie sú v 

takej podriadenosti ako typickí zamestnanci.  

Manažérov možno zaradiť do kategórie riadiacich zamestnancov, ktorých definíciu a 

postavenie Zákonník práce osobitne nevymedzuje. Títo riadiaci zamestnanci sa profesionálne a z 

titulu svojej funkcie zaoberajú efektívnym riadením pracovného procesu. Riadia ostatných 

zamestnancov a zodpovedajú za ich pracovný výkon. 

Za manažérov možno považovať fyzické osoby vo vedúcich pracovných pozíciách, 

ktorých právny status súvisí nielen s pracovným právom, ale aj obchodným právom.   



 

Manažérska zmluva ako samostatný zmluvný typ neexistuje. Manažérsku zmluvu 

môžeme považovať za pracovnú zmluvu alebo za zmluvný typ obchodného práva. Manažérska 

zmluva môže byť teda pomenovaním pre zmluvu uzatvorenú podľa Obchodného zákonníka, 

ktorá rieši vzťah medzi spoločnosťou a manažérom ako členom jej orgánu alebo pomenovaním 

pre pracovnú zmluvu, kde vystupuje manažér ako vedúci zamestnanec vykonávajúci prácu na 

základe pracovného pomeru. 

Manažérska zmluva ako atypický zmluvný typ nemôže byť zásadne právnym základom 

založenia pracovného pomeru, hlavne vzhľadom na kogentnosť Zákonníka práce, ktorý upravuje 

ako jediný zmluvný spôsob založenia pracovného pomeru pracovnú zmluvu. Napriek vyššie 

uvedenému však manažérska zmluva môže byť základom pracovného pomeru vtedy, ak ide o 

manažérsku zmluvu iba názvom, ktorá je svojím obsahom pracovnou zmluvou. Ak účastníkmi 

uzavretá manažérska zmluva svojím obsahom zodpovedá nevyhnutným náležitostiam pracovnej 

zmluvy, je v skutočnosti pracovnou zmluvou zakladajúcou pracovný pomer. Nezriedka sa stáva, 

že obsah manažérskej zmluvy napr. s vedúcim manažérom firmy zodpovedá všetkým alebo 

minimálne nevyhnutným obsahovým náležitostiam pracovnej zmluvy. Nad obsahový rámec 

podstatných obsahových náležitostí pracovnej zmluvy obsahom manažérskej zmluvy môžu byť 

aj iné dojednania účastníkov, ktoré nie sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami Zákonníka 

práce a iných pracovnoprávnych predpisov. Účastníci tohto pracovnoprávneho vzťahu si môžu 

upraviť osobitosti funkčnej pozície konkrétneho manažéra, rozsah jeho práv, povinností a 

záväzkov, ako i všetky do úvahy prichádzajúce kompenzácie. Ide o ďalšie benefity súvisiace s 

výkonom funkcie manažéra, najčastejšie pridelenie služobného telefónu, počítača, motorového 

vozidla, služobného bytu a ďalších. Takýto dvojstranný právny úkon potom posudzujeme na 

základe jeho obsahu ako pracovnú zmluvu. 

Nakoľko je manažér určitou kategóriou zamestnancov, pracovnú zmluvu s manažérom 

môžeme považovať za osobitný druh pracovného pomeru. 

V aplikačnej praxi nie je samozrejme vylúčené právne pokrytie výkonu práce manažéra 

dvoma zmluvami súčasne – jednak pracovnou zmluvou a jednak zmluvou uzatvorenou podľa 

obchodného práva. Ide o prípady, kedy majú manažéri postavenie člena štatutárneho orgánu a 

zároveň aj status vedúceho zamestnanca. Takýto manažéri požívajú výhody vyplývajúce tak z  

obchodnoprávneho vzťahu, ako aj pracovnoprávneho vzťahu. 

 

7.3 Vznik a zmena pracovného pomeru 

Pracovný pomer vzniká až odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň 

nástupu do práce. Odo dňa jeho vzniku je zamestnávateľ povinný v zmysle ustanovenia § 47 

Zákonníka práce prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za 

vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné 

pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou 

zmluvou. Zamestnancovi zákon ukladá vykonávať práce osobne, podľa pokynov zamestnávateľa 

a podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase ako aj dodržiavať pracovnú disciplínu. 

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s 

pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na 

prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať a tiež s 

ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania. Vo vzťahu k mladistvému zamestnancovi je 

zamestnávateľ povinný pri nástupe do zamestnania  oboznámiť ho (v prípade fyzickej osoby vo 



veku do 15 rokov alebo osoby staršej ako 15 rokov, ktorá ešte neskončila povinnú školskú 

dochádzku vykonávajúcu ľahké práce spočívajúce v účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na 

kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,  športových podujatiach,  reklamných 

činnostiach)  ako aj jej zákonného zástupcu o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých 

opatreniach, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   

Zamestnávateľovi sa zakazuje posudzovať ako nesplnenie povinnosti situáciu, keď  

zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré  sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi (napr. umývanie súkromného auta 

nadriadeného pracovníka), alebo ak bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie 

zamestnanca alebo iných osôb. Medzi ďalšie zákonom určené povinnosti zamestnávateľa patrí 

predkladanie správ zástupcom zamestnancov o dohodnutých nových pracovných pomeroch v 

lehotách, ktoré s nimi dohodol. 

 

7.3.1 Dohoda o zmene pracovných podmienok 

Zásada dispozitívnosti, vyjadrená v ustanovení § 54 Zákonníka práce umožňuje 

zmluvným stranám dohodnutý obsah pracovnej zmluvy zmeniť ale iba vtedy, ak sa 

zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene, pričom sa zamestnávateľovi ukladá 

vyhotoviť zmenu pracovnej zmluvy v písomnej forme. Jej nedodržanie však neznamená 

neplatnosť dohody o zmene pracovných podmienok.  

 

7.3.2 Preradenie na inú prácu 

Podľa Zákonníka práce vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli 

dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný  len vo výnimočných prípadoch 

určených zákonom.  Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak : 

- zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo 

stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať 

pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku 

dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu 

verejného zdravotníctva,  

- tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva 

prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku 

ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,  

- je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného 

zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami,  

- je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného 

orgánu,  

- zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za 

nespôsobilého na nočnú prácu,  tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po 

pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu. 

 

Určité dôvody napr. nedostatok pracovným miest u zamestnávateľa môžu spôsobiť 

situáciu, že nebude možné dosiahnuť účel preradenia zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy. 

Riešením je zákonná možnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca ale iba v  týchto prípadoch 

a po dohode s ním aj na prácu iného druhu, ako bola dohodnutá v pracovnej zmluve. Zároveň 

však musí zamestnávateľ dbať na to, aby práca, na ktorú preraďuje zamestnanca, zodpovedala 

jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu a bola pre neho vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a 

kvalifikáciu. Preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, 



ako bola dohodnutá, môže zamestnávateľ iba ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej 

udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.   

Okrem situácie na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo následkov z nej Zákonník 

práce upravuje aj procesný postup pri preradení zamestnanca. Zamestnávateľ je predovšetkým 

povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas 

ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, 

zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu. 

Nesplnenie si tejto povinnosti zamestnávateľom nie je zákonodarcom sankcionované vadou 

absolútnej neplatnosti.  

Pred uzatvorením dohody o zmene pracovných podmienok pred preradením 

zamestnanca na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve, je zamestnávateľ 

povinný zabezpečiť jeho lekárske vyšetrenie v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. 

Úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 56 Zákonníka práce nemožno od 

zamestnanca požadovať, z čoho vyplýva, že ju hradí zo svojho zamestnávateľ, ak nie je hradená 

z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.  

 

7.3.3 Pracovná cesta  

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu, ktorá podľa zákona musí 

byť mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne 

potrebné obdobie,  ale len s jeho súhlasom, okrem prípadu, ak vyslanie na pracovnú cestu 

vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak 

možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste je 

zamestnanec povinný  vykonávať prácu podľa pokynov svojho vedúceho zamestnanca, ktorý ho 

na pracovnú cestu vyslal. 

 

7.3.4 Dočasné pridelenie zamestnanca  

Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa  je založené 

výlučne na zmluvnom princípe. Bez súhlasu zamestnanca  nemožno dočasné pridelenie  k  inému 

zamestnávateľovi uskutočniť.36 Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa 

môžu podľa osobitného predpisu  so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, 

že ho dočasne pridelia na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.37  

 

Od 1. marca 2015 platí, že ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania 

nepreukáže inak, dočasným pridelením je aj výkon práce zamestnancom, prostredníctvom 

ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre 

právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak :  

a) právnická osoba alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, 

riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny, 

b) táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby a 

prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na 

zariadeniach právnickej osoby alebo fyzickej osoby a  

c) ide o činnosť, ktorú má právnická osoba alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti 

zapísanú v príslušnom registri. 

                                                             
36 Barancová, H. – Schron, R. Pracovné právo, Bratislava 2004, s. 329 
37 Dočasné pridelenie  nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré orgán veřejného zdravotníctva  zaradil do 4. 
Kategórie podľa osobitného predpisu   



Užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, 

dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi. 

 

Obsahom takejto pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi agentúrou dočasného 

zamestnávania a zamestnancom je záväzok agentúry zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon 

práce u užívateľského zamestnávateľa a dohoda zmluvných strán na podmienkach zamestnania. 

Dohoda o dočasnom pridelení, uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí byť 

vyhotovená v písomnej forme a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, medzi ktoré 

zákon zaraďuje najmä :  

a) názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa,  

b) deň, keď dočasné pridelenie vznikne,   

c) dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,  

d) druh práce a miesto výkonu práce,  

e) mzdové podmienky,  

f) podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného 

pridelenia.  

 

Rovnaké náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva, ktorú  uzatvorila agentúra 

a zamestnanec, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu. 

Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá uzatvára so zamestnancom pracovný pomer na určitú 

dobu, určí dobu trvania tohto pracovného pomeru dátumom jeho skončenia; to sa nevzťahuje na 

dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v ustanovení § 48 odsek 4 písmeno a) Zákonníka  práce 

t. j. zastupovania zamestnanca. 

 

Ustanovenie § 58 odsek 6 Zákonníka práce limituje dĺžku dočasného pridelenia 

zamestnanca na maximálne 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému 

užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov 

najviac štyrikrát. To platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným 

zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému 

užívateľskému zamestnávateľovi. Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie je pridelenie, 

ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi 

pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia, a ak ide o 

dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písmeno b) alebo c), pred uplynutím štyroch 

mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia.38   

Ak je zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s ustanovením § 58 odsek 6 prvá a druhá 

veta Zákonníka práce, zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo 

agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi 

zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Užívateľský zamestnávateľ je povinný 

najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru podľa prvej vety vydať 

zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku  a pracovné podmienky zamestnanca sa 

primerane spravujú dohodou o dočasnom pridelení alebo pracovnou zmluvou podľa 

ustanovenia § 58 odsek 5 Zákonníka práce. 

 

                                                             
38 Uvedené neplatí  pre účely zastupovania zamestnanca v zmysle ustanovenia § 48 odsek 4 písmeno a) 
Zákonníka práce  



Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený je podľa 

zákona oprávnený ukladať zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo agentúry počas 

dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu, dávať mu na 

tento účel pokyny, utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom. Vedúci zamestnanci užívateľského 

zamestnávateľa však nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť žiadne právne 

úkony v mene zamestnávateľa alebo agentúry.39 

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, alebo  

cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra,  ak 

Zákonník práce alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Pritom musia dbať o to, aby pracovné 

podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených 

zamestnancov  boli najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca 

užívateľského zamestnávateľa.  

 

Ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania neposkytli dočasne 

pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej rovnako priaznivú ako patrí porovnateľnému 

zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa, je povinný do 15 dní od výplatného termínu 

dohodnutého medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a dočasne 

prideleným zamestnancom poskytnúť mu túto mzdu alebo rozdiel medzi mzdou 

porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa a mzdou, ktorú mu poskytli 

zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania, užívateľský zamestnávateľ po 

vykonaní zrážok zo mzdy podľa ustanovenia § 131 Zákonníka práce. Na tieto účely sa užívateľský 

zamestnávateľ považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca. Užívateľský 

zamestnávateľ je povinný informovať zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnávania 

o sume takto vyplatenej mzdy. Povinnosť poskytnúť rovnakú mzdu alebo rozdiel mzdy sa 

vzťahuje aj na užívateľského zamestnávateľa, ku ktorému je zamestnanec vyslaný na výkon práce 

zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania z územia iného členského štátu 

Európskej únie na územie Slovenskej republiky.40  

 

Za účelom odstránenia možných sporov medzi zamestnancom, agentúrou a dočasným 

zamestnávateľom zákonodarca taxatívne vymenúva čo sa rozumie „rovnakými pracovnými 

podmienkami a podmienkami zamestnávania“.  Sú to : 

a) pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v 

noci, dovolenka a sviatky,  

b) mzdové podmienky,  

c) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,  

d) náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,  

e) náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,   

f) ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, 

žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,  

g) právo na kolektívne vyjednávanie,  podmienky stravovania. 

Možná náhrada škody je zákonom riešená takým spôsobom,  že zamestnávateľ alebo 

agentúra, ktorí zamestnanca dočasne pridelili a   uhradili zamestnancovi škodu, ktorá mu 

vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského 

                                                             
39 Napr. uzavrieť dohodu o zmene pracovných podmienok a pod.  
40 Ustanovenie § 58 odsek 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  



zamestnávateľa, majú nárok na náhradu voči užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním 

nedohodli inak. Užívateľský zamestnávateľ má informačnú povinnosť voči zamestnávateľovi a 

agentúre o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania porovnateľného 

zamestnanca u seba. Taktiež je povinný:  

 informovať dočasných zamestnancov o všetkých svojich voľných pracovných miestach 

tak, aby im bola poskytnutá tak ako ostatným zamestnancom rovnaká príležitosť získať 

trvalé zamestnanie,  

 dočasným zamestnancom zabezpečiť prístup k svojim sociálnym službám za rovnakých 

podmienok ako svojim zamestnancom, ak tomu nebránia objektívne dôvody,   

 rovnako ako svojim zamestnancom umožniť aj dočasným zamestnancom prístup k 

vzdelávaniu, 

 poskytnúť zástupcom zamestnancov informácie o využívaní dočasných zamestnancov v 

rámci informácií o svojej situácii v zamestnanosti. 

 

Užívateľský zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu dočasne pridelených 

zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje 

zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca dočasne 

pridelili, a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia. Taktiež platí, že dočasní zamestnanci 

sa započítavajú aj na účely voľby zástupcov zamestnancov podľa  ustanovenia § 233 odsek 2 a 3 

Zákonníka práce. 

 

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa taktiež môžu s užívateľským 

zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere na výkon 

práce iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody, pričom táto 

dohoda musí byť vyhotovená v písomnej forme a musí obsahovať náležitosti uvedené 

v ustanovení § 58a ods. 2 Zákonníka práce. V tomto prípade nedostatok písomnej formy je 

postihnutý vadou absolútnej neplatnosti právneho úkonu tak, ako to má na mysli ustanovenie § 

17 ods. 2 Zákonníka práce.  

 

Ustanovenie § 58a odsek 4 Zákonníka práce ukladá zamestnávateľovi  alebo agentúre 

dočasného zamestnávania na požiadanie užívateľskému zamestnávateľovi bezodkladne 

poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na to, aby si mohol skontrolovať, či zamestnávateľ, alebo 

agentúra dočasného zamestnávania dodržiava povinnosť podľa § 58 odsek 9 druhej vety 

Zákonníka práce vo vzťahu k mzdovým podmienkam zamestnancov, ktorí k nemu boli dočasne 

pridelení, a na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol splniť povinnosť podľa § 58 odsek 10 

prvej vety Zákonníka práce t. j. vyplatiť rovnako priaznivú mzdu. Zamestnávateľ alebo agentúra 

dočasného zamestnávania poskytujú užívateľskému zamestnávateľovi osobné údaje dočasne 

pridelených zamestnancov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu takejto kontroly.  

V praxi nastali situácie, keď sa pridelení zamestnanci osvedčili a bolo v záujme 

užívateľského zamestnávateľa i zamestnanca uzavrieť  pracovnú zmluvu bez účasti tretej osoby, 

t. j. agentúry dočasného zamestnávania.  Takémuto postupu sa agentúry bránili zmluvnými 

podmienkami, ktoré zakazovali ich obchádzanie a uzatváranie pracovných pomerov. Reakciou 

zákonodarcu bola novelizácia Zákonníka práce, podľa ktorého „ustanovenia pracovnej zmluvy 

alebo dohody o dočasnom pridelení zamestnanca, uzavreté podľa ustanovenia § 58a Zákonníka 

práce, zakazujúce uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a 



zamestnancom po jeho pridelení agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom 

alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú  neplatné.“41 

 

Skončenie dočasného pridelenie môže nastať na základe viacerých možností. Prvou je 

skončenie dočasného pridelenia uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred jeho uplynutím  je 

možné ho skončiť dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením 

účastníkov na základe už dohodnutých podmienok.  

Zákonodarca neupravuje náležitosti jednostranného skončenia pracovného pomeru, 

preto je podľa nášho názoru potrebné aplikovať ustanovenia Zákonníka práce o výpovedi.   
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8    Skončenie pracovného pomeru  
 

Pracovný pomer ako právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom  trvá len 

určitý čas, aj keď je dohodnutý na dobu neurčitú. Ochrana zamestnancov proti svojvoľnému 

prepúšťaniu zamestnancov je výsledkom historického vývoja pracovného práva a je 

garantovaná aj ustanovením Článku 36 písmeno b) Ústavy SR.42    

 

8.1 Spôsoby skončenia pracovného pomeru 

Pracovný pomer možno skončiť  

 na základe právneho úkonu:  

1. dohodou 

2. výpoveďou 

3. okamžitým skončením 

4. skončením v skúšobnej dobe. 

 na základe právnej udalosti, ktorou môže byť  

1. uplynutie času, na ktorý bol pracovný pomer dohodnutý 

2. smrť zamestnanca 

 na základe úradného rozhodnutia a zo zákona podľa § 58 ods. 7 Zákonníka práce 

(neoprávnené dočasné pridelenie zamestnanca)   

8.1.1 Dohoda o skončení pracovného pomeru  

Dohoda o skončení pomeru je z hľadiska teórie pracovného práva dvojstranný právny 

úkon, ktorým na základe vôle zamestnanca a zamestnávateľa prichádza ku skončeniu 

pracovného pomeru.  Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného 

pomeru, pracovný pomer sa skončí vždy dohodnutým dňom. Plynutie akýchkoľvek lehôt je 

neprípustné. Dohodu o skončení pracovného pomeru sú zamestnávateľ a zamestnanec povinní 

uzavrieť písomne; nedodržanie písomnej formy nie je spojené s vadou neplatnosti, pretože ako 

uvádza odborná literatúra, aj ústna dohoda o skončení pracovného pomeru je platná. V dohode 

musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru len v tom prípade, ak to zamestnanec 

požaduje, alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov, uvedených v § 63 ods. 1 písm. 

a) až c) Zákonníka práce, ktorými sú :  

- zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so 

zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,  

- zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa 

alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu 

zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných 

zmenách,  

- zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo 

stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre 

chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol 

                                                             
42 Zamestnanci majú právo na spravodlivé  s uspokojujúce pracovné podmienky. zákon im zabezpečuje najmä 
ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní.  
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najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného 

zdravotníctva.  

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť vydať zamestnancovi jedno 

vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru.  

 

8.1.2 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou 

Výpoveď je na rozdiel od dohody jednostranný právny úkon zamestnanca alebo 

zamestnávateľa s cieľom ukončiť pracovný pomer, ktorý nadobúda právne účinky až okamihom 

doručenia  druhej zmluvnej strane. Predmetom výpovede môže byť len pracovný pomer ako 

celok, nikdy nie iba jeho časť. Taktiež nie je prípustné uplatniť výpoveď so spätnou účinnosťou.  

Z titulu výpovede môže skončiť pracovný pomer  tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ. 

Podmienkou je však písomná forma výpovede a doručenie výpovede.  

Problematiku doručovania rieši ustanovenie § 38  ods. 1 až 5 Zákonníka práce, podľa 

ktorého písomnosti zamestnávateľa, týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru 

alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, musia 

byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To isté platí aj o písomnostiach, týkajúcich sa 

vzniku, zmien a zániku práv a povinností, vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru.  

Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi buď na pracovisku, alebo v jeho byte, 

alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to však z akéhokoľvek dôvodu nie je možné, doručuje sa 

písomnosť poštovým podnikom ako doporučená zásielku, pričom ich zamestnávateľ zasiela na 

poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa ako doporučenú zásielku s doručenkou 43 a s 

poznámkou „do vlastných rúk“. Písomnosti zamestnanca, ktoré sa týkajú vzniku, zmeny a zániku 

pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca, vyplývajúcich z 

pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, je 

zamestnanec povinný doručiť  na pracovisko alebo prostredníctvom poštového podniku ako 

doporučenú zásielku. Použitie obálky s doručenkou sa v tomto prípade nevyžaduje.  

Zákonník práce právne upravuje  aj tzv. „fikciu doručenia“, podľa ktorého povinnosť 

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

zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi 

alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním 

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

zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.44 Pri doručovaní písomností 

poštovým podnikom musia byť splnené podmienky podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o  poštových 

službách. 

 

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto 

zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné 

zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede sa zakazuje dodatočne 

meniť. Taktiež sa zakazuje zamestnávateľovi, ktorý dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu 

nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce počas dvoch mesiacov znovu utvoriť 

zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto 

iného zamestnanca. Výpoveď, ktorá už bola druhému účastníkovi doručená, možno odvolať len s 

jeho súhlasom, pričom odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.  

                                                             
43 Doručenka má charakter verejnej listiny, jej poškodzovanie alebo falšovanie je trestné  
44 Ustanovenie § 38 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 



 

Výpovedná doba 

S výpoveďou je nerozlučne spojený inštitút výpovednej doby. Platí,  že ak je daná 

výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorej minimálnu dĺžku na 

jeden mesiac určuje zákon.  Iná výpovedná doba je v situácii zamestnanca, ktorému je daná 

výpoveď z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a 

zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo z dôvodu 

nadbytočnosti zamestnanca alebo, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav 

podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.  V tejto situácii  je 

výpovedná doba  najmenej :  

1. dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia 

výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,  

2. tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu  doručenia 

výpovede trval najmenej päť rokov. 

 

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z iných dôvodov ako 

uvedených, je od 1. januára 2013 najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u 

zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. Pritom treba poukázať 

nato, že do doby trvania pracovného pomeru sa započítava aj doba trvania opakovane 

uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba 

bezprostredne nadväzujú. Iná situácia nastáva, ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný 

pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, pretože 

výpovedná doba je najmenej dva mesiace.  

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po  

doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak 

Zákonník práce neustanovuje inak. 

Právom zamestnanca a zamestnávateľa je dohodnúť sa, že ak zamestnanec nezotrvá 

počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, má zamestnávateľ právo na peňažnú 

náhradu, najviac však v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto 

zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, avšak len v tom prípade, ak sa na tejto peňažnej náhrade 

dohodli v pracovnej zmluve. Platí, že dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je 

neplatná.  

 

Výpoveď daná zamestnávateľom 

Zákonník práce v  § 63 a nasl. jednoznačným spôsobom taxatívne vymenúva dôvody, pre 

ktoré môže dať zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi. Ide o situáciu, keď :  

- sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so 

zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,  

- zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa 

alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení 

stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných 

zmenách, 

- zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo 

stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre 

chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku 

dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu 

verejného zdravotníctva,  



- zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon 

dohodnutej práce, alebo prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 Zákonníka práce, t. 

j. napr. bol odvolaný z funkcie štatutárneho zástupcu,  nespĺňa bez zavinenia 

zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom 

vo vnútornom predpise  alebo    neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v 

posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a 

zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,  

- sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť 

pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej 

závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď vtedy, ak bol 

v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne 

upozornený na možnosť výpovede. 

 

Ďalšou možnosťou zamestnávateľa je dať výpoveď zamestnancovi, ak nejde o výpoveď 

pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny 

alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer iba vtedy, ak :  

 zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší 

pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,  

 zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu 

zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo 

sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.45 

 

Ustanovenie § 64 ods. 4 Zákonníka práce obmedzuje oprávnenie zamestnávateľa dať 

výpoveď tým spôsobom, že pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno 

okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v 

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

disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr však vždy do 

jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.46 Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi 

výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný ho oboznámiť s dôvodom výpovede a 

umožniť mu vyjadriť sa k nemu. 

 

Zákaz výpovede (ochranná doba) 

Ochranná doba je časový úsek, v rámci ktorej platí zákaz výpovede zo strany 

zamestnávateľa, ak sú splnené zákonné podmienky. To znamená, že zamestnávateľ nesmie dať 

zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to :  

1. v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo 

úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom 

alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na 

ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,   

2. pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol 

zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu 

alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo 

                                                             
45 V kolektívnej zmluve možno dohodnúť podmienky realizácie povinnosti zamestnávateľa pri výpovedi z jeho 
strany  
46 Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej 
disciplíny stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď 
sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania. 



mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby 

nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí 

rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,  

3. v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, 

keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá 

zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, v dobe, 

keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,  

4. v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku 

dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.  

 

Ak nastane situácia, že je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby 

tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí až 

uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na 

predĺžení pracovného pomeru netrvá. Zákon pozná aj výnimky zo zákazu výpovede zo strany 

zamestnávateľa.  Ide o situáciu :   

- kedy sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,  alebo  premiestňuje a zamestnanec 

nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce 

- keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako 

tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho 

posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,  

- z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o 

zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke,  ak 

je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na 

materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase 

tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s 

materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,  

- pre iné porušenie pracovnej disciplíny  podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce, ak 

nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej 

dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,   

- ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného 

zákona. 

 

Ešte prísnejšia zákonná ochrana platí pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, 

ktorému  môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je táto výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide 

o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, 

alebo z dôvodu že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec 

nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo sú u zamestnanca dôvody, pre 

ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej 

závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny 

možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s 

porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.  

 

Výpoveď daná zamestnancom 

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 

uvedenia dôvodu pričom ale musí dodržať písomnú formu výpovede a túto riadne doručiť 

zamestnávateľovi.  



 

8.1.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru 

Výnimočne zákonodarca umožňuje skončiť pracovný pomer okamžitým skončením 

pracovného pomeru, kedy nezačína plynúť výpovedná doba. Zamestnávateľ môže okamžite 

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

pre úmyselný trestný čin47, alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.48 Takýto úkon môže 

urobiť iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, 

najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. 

Zamestnávateľ však nemôže okamžite skončiť pracovný pomer  s tehotnou 

zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a 

zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým 

zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne 

stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s 

výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke z 

vyššie uvedených dôvodov skončiť pracovný pomer výpoveďou. 

Aj zamestnanec má právo zo zákona okamžite skončiť  pracovný pomer ale iba ak : 

1. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho 

zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na 

inú pre neho vhodnú prácu,  

2. zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za 

pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,  

3. je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 

4. Mladistvý zamestnanec má právo okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak 
nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. 
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo 

dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, pričom má nárok na  

náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch 

mesiacov. 

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť 

písomne, ďalej v ňom musia skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s 

iným dôvodom, pričom platí, že uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť a musia ho v 

ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi pod sankciou  neplatnosti. 

 

8.1.4 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu 

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. 

Ak ale zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo 

výkone práce platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na 

neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak, napr. na predĺžení 

                                                             
47 Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 300/2005 Z. z.  Trestný zákon v znení neskorších predpisov „Trestný čin je 
spáchaný úmyselne, ak páchateľ 
a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo 
b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s 
tým uzrozumený. 
48 zamestnanec bol na pracovisku pod vplyvom návykovej látky, alebo fyzicky napadol druhého zamestnanca 
a pod.  



pracovnej zmluvy uzavretej na dobu určitú. Aj na pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú 

platí ustanovenie § 59 Zákonníka práce o spôsoboch skončenia pracovného pomeru.   

 

8.1.5 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 

V skúšobnej dobe môže ktorákoľvek zmluvná strana t. j. zamestnávateľ alebo  

zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia 

dôvodu.  Zamestnávateľ však musí rešpektovať zvýšenú ochranu určitých osôb  a môže skončiť 

pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po 

pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej 

tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.  

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi 

spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Časový úsek tri dni nemá 

záväzný ale iba odporúčací  charakter.   

 

8.2 Hromadné prepúšťanie 

Účelom zákona je zmierniť následky hromadného prepúšťania zamestnancov najmä 

stanovením dôvodov.  O hromadné prepúšťanie ide vtedy, ak zamestnávateľ alebo časť 

zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, ak 

sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so 

zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo ak sa zamestnanec stane nadbytočný 

vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, 

technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť 

práce alebo o iných organizačných zmenách, alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom 

z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní  

a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a 

menej ako 100 zamestnancov,  

b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, 

ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,   

c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 

zamestnancov. 

 

S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred 

začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u 

zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami 

opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, 

predovšetkým však prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných 

svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie 

nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.  

Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky 

potrebné informácie a aj ich písomne informovať najmä o :  

a) dôvodoch hromadného prepúšťania,  

b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,  

c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,  

d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,  

e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.  

 



Ďalšou jeho povinnosťou je doručiť odpis písomnej informácie obsahujúcej zákonom 

stanovené údaje spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s 

ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 

účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním. Taktiež je povinný po 

prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov doručiť písomnú 

informáciu o výsledku prerokovania určeným subjektom, ktorými sú Národný úrad práce,  

a zástupcovia zamestnancov, ktorí môžu predložiť Národnému úradu práce pripomienky 

týkajúce sa hromadného prepúšťania. 

Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo návrh na rozviazanie pracovného 

pomeru dohodou z tých istých dôvodov najskôr však až po uplynutí jedného mesiaca odo dňa 

doručenia vyššie uvedenej písomnej informácie.  Účelom tohto ustanovenia je umožniť 

Národnému úradu práce využiť tento časový úsek na hľadanie riešení problémov spojených s 

plánovaným hromadným prepúšťaním. Umožňuje sa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

túto  lehotu z objektívnych dôvodov primerane skrátiť, o čom musí bezodkladne písomne 

informovať aj zamestnávateľa. 

Ak zamestnávateľ poruší povinnosti spojené s hromadným prepúšťaním má 

zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer v rámci hromadného 

prepúšťania, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku. 

Ustanovenia § 73 ods. 1 až 8 Zákonníka práce riešiace problematiku hromadného 

prepúšťania sa však nevzťahujú na skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu 

uplynutím tejto doby a na členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej 

republiky. Rovnako povinnosť oznámiť hromadné prepúšťanie s jednomesačným predstihom  

sa nevzťahuje na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz. Ak u 

zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ si plní informačné 

povinnosti ustanovené priamo voči dotknutým zamestnancom. 

 

8.3 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru 

Osobitne treba dať do pozornosti novozavedenú účasť zástupcov zamestnancov  pri 

výpovedi, alebo okamžitom skončení pracovného pomeru. Od 1. januára 2013  platí, že výpoveď 

alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ 

povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité 

skončenie pracovného pomeru neplatné“.49 Zástupca zamestnancov je zo zákona povinný 

prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia 

písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch 

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených 

lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí zákonná nevyvrátiteľná domnienka, že k prerokovaniu 

došlo. 

 

8.4 Odstupné a odchodné 

Odstupné ako pracovnoprávny inštitút predstavuje určitú satisfakciu, ktorú poskytuje 

zamestnávateľ zamestnancovi pri  skončení pracovného pomeru skôr ako bolo medzi nimi 

dohodnuté. Jeho hlavným účelom je zmierniť ekonomické riziko zamestnanca v  dôsledku straty 

zamestnania.  

                                                             
49 Ustanovenie § 74 prvá veta zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  



Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že 

sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so 

zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo že sa zamestnanec stane nadbytočný 

vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, 

technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť 

práce alebo o iných organizačných zmenách, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom 

na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu 

prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:  

- jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dva roky a menej ako päť rokov,  

- dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  

- trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  

- štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dvadsať rokov. 

 

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodu, že sa 

zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou 

dohodnutého miesta výkonu práce, alebo že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na 

písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického 

vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o 

iných organizačných zmenách, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj 

zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, 

odstupné najmenej v sume :  

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako 

dva roky,  

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dvadsať rokov.50 

 

Ďalej platí, že zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer 

výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný 

úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol 

najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 

patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho 

priemerného mesačného zárobku. To však neplatí v situácii, ak bol pracovný úraz spôsobený 

tým, že :  

a) zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti 

                                                             
50 Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch 



a ochrany zdravia pri práci napriek tomu, že bol s  nimi riadne a preukázateľne 

oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali,  

b) pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo 

psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.  

 

V snahe vyhnúť sa možnému špekulatívnemu konaniu  účastníkov pracovnoprávnych 

vzťahov zákon rieši i otázku odstupného pri opätovnom zamestnaní zamestnanca u toho istého 

zamestnávateľa. Zákon určuje, že ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť 

k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred 

uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je v  zmysle ustanovenia § 76 odsek 4 

Zákonníka práce povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa však so 

zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od 

opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého 

odstupného. Odstupné nepatrí ani zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo 

racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych 

vzťahov na iného zamestnávateľa podľa ustanovení  Zákonníka práce. 

Otázku termínu výplaty odstupného ponecháva zákon  na dohodu strán, inak odstupné 

vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne 

určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.   

Na rozdiel od odstupného, odchodné slúži k inému účelu. Predstavuje určitú formu 

odmeny  zamestnanca zo strany zamestnávateľa za celú jeho kariéru  pri odchode do dôchodku.  

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný 

dôchodok alebo invalidný dôchodok51 odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného 

zárobku, avšak iba v prípade, ak  požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením 

pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi patrí 

pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného 

zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred 

skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.  Zamestnávateľ však nie 

je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil  z dôvodu, že 

zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo porušil závažne 

pracovnú disciplínu. Taktiež platí, že odchodné patrí zamestnancovi iba od jedného 

zamestnávateľa. 

 

8.5 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní  

Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho 

požiadania, nie však skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Podľa zákona  

sa pracovným posudkom rozumejú „všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce 

zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu 

práce.“52 Zamestnanec má tiež právo nahliadnuť do svojho osobného spisu, ktorý si o ňom vedie 

zamestnávateľ a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.  

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi 

potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom zákonom určené údaje, ktorými sú najmä :  

a) doba trvania pracovného pomeru,  

                                                             
51 ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % 
52 Ustanovenie § 75 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 



b) druh vykonávaných prác,  

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, ak áno, v čí prospech, v akej výške a v 

akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,   

d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za 

čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších 

skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej 

činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,  

e) údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po 

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

prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2),  

f) údaj o poskytnutí odchodného podľa ustanovenia § 76a Zákonníka práce 

 

Zákon počíta aj so situáciou, že zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo 

potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na jeho požiadanie pracovný posudok alebo 

potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní. Jeho právom je obrátiť sa na súd v lehote 

troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, aby bol zamestnávateľ zaviazaný 

primerane ich upraviť. Uvedená lehota je prekluzívna to znamená, že ak nebude žalobný návrh 

doručený súdu v trojmesačnej lehote, právo zamestnanca domáhať sa  zmeny obsahu 

pracovného posudku zaniká. Iné informácie aké obsahuje  pracovný posudok a potvrdenie 

o zamestnaní  je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak 

osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

8.6 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru 

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, 

skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže ktorákoľvek strana pracovnoprávneho 

pomeru,  t. j. zamestnanec alebo zamestnávateľ napadnúť na súde najneskôr v  prekluzívnej 

lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. 

Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer 

okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej 

vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí a treba poukázať na to, že ak zamestnanec 

nevykonával prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho 

zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla a to odo dňa, keď oznámil 

zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce. Aj keď zákon nepredpisuje formu 

oznámenia, je treba myslieť na spôsob jeho preukázania. Z tohto dôvodu sa odporúča 

rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o doručovaní písomností.  

Iná situácia nastane, ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ 

netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval. Platí, že ak sa zamestnávateľ so 

zamestnancom písomne nedohodne inak, pracovný pomer sa skončil dohodou, za predpokladu, 

že  

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,  

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite dňom, keď mal pracovný pomer 

skončiť,  

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe dňom, keď sa mal pracovný 

pomer skončiť. 

 

Platí, že v týchto troch prípadoch nemôže zamestnávateľ voči zamestnancovi uplatňovať 

náhradu škody. 



V praxi najčastejšie nastáva situácia, keď zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú 

výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak 

zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával.  Tento  

pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa 

spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával.  

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy  v sume jeho 

priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, 

až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení 

pracovného pomeru. Vzhľadom na dĺžku trvania súdnych sporov v  Slovenskej republike 

zákonodarca obmedzil výšku celkovej náhrady mzdy tým spôsobom, že ak celkový čas, za ktorý 

by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na 

žiadosť zamestnávateľa (na základe jeho povinnosti nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 

mesiacov) primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov 

zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov, 

za ktorý by mal súd právoplatne rozhodnúť.   

Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec  je natoľko 

veľkorysý, že netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ aj naďalej zamestnával, platí, že ak sa so 

zamestnávateľom nedohodol písomne inak, jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak : 

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,  

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe dňom, keď sa 

mal pracovný pomer skončiť, pričom má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume 

svojho priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. 

 

Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní 

nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy rovnako ako pri neplatnej výpovedi danej 

zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľovi  je zákonom odňatá možnosť uplatniť  

nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9    Pracovný čas a čas odpočinku                 
 

Pracovný čas, jeho druhy, rozvrhnutie pracovného času a doby odpočinku sú upravené  

v tretej časti Zákonníka práce v ustanoveniach § 85 až § 117.  

Právna úprava pracovného času sa týka najmä dĺžky pracovného času a jeho rozvrhnutia. 

Dĺžku pracovného času, ako aj jeho rozvrhnutie upravujú kogentné ustanovenia § 85 až § 99 

Zákonníka práce, pričom táto právna úprava sa vzťahuje na všetky pracovné pomery. Výnimku 

predstavujú ustanovenia o rozvrhnutí týždenného pracovného času, ktoré nemožno aplikovať 

v prípade tzv. domáckych zamestnancov a tzv. telepráci. 

V tejto právnej úprave pracovného času sa výrazne premieta ochranná funkcia 

pracovného práva, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie dĺžky pracovného času a doby odpočinku 

pri rozvrhnutí pracovného času zamestnávateľom. 

Platný Zákonník práce pri úprave pracovného času vychádza z prameňov 

medzinárodného práva – dohovorov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len 

„MOP“), ktoré sa bezprostredne dotýkajú pracovného času, z nariadení a smerníc orgánov 

Európskej únie, v zmysle ktorých sa napríklad ustanovil 8 hodinový pracovný deň a 48 hodinový 

pracovný týždeň. Pracovný čas ako jedna z dôležitých pracovných podmienok je predmetom 

úpravy Európskej únie, hlavne smerníc upravujúcich právne postavenie osobitných pracovných 

kategórií zamestnancov. 

 

9.1 Pojem pracovný čas 

Definícia pracovného času vymedzuje tento pojem ako časový úsek, v ktorom je 

zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade 

s pracovnou zmluvou. Takéto vymedzenie pracovného času je porovnateľné s definíciou 

pracovného času obsiahnutou v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/88/ES 

o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, podľa ktorej sa za pracovný čas považuje 

akýkoľvek čas, počas ktorého pracovník pracuje podľa pokynov zamestnávateľa a vykonáva 

svoju činnosť alebo povinnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou. 

Veda pracovného práva všeobecne charakterizuje pracovný čas ako konkrétnu časovú dispozíciu 

osobným výkonom práce zamestnanca, pričom ide o plnenie povinností v súlade s právnym 

predpisom, kolektívnou zmluvou alebo pracovnou zmluvou. 

 

9.2 Dĺžka pracovného času 

Zákonník práce nezakotvuje týždenný pracovný čas, ale maximálne dĺžky pracovného 

času, ktoré nesmie zamestnávateľ prekročiť. 

Maximálny týždenný pracovný čas predstavuje najvyšší zákonný rozsah týždenného 

pracovného času. Zákonník práce stanovuje v tomto prípade pre zamestnanca pracovný čas 

s hranicou najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že 

pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný 

čas najviac 38 a ¾ hodiny týždenne a zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že 

pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v  trojzmennej prevádzke alebo 

v nepretržitej prevádzke, má pracovný čas najviac 37 a ½ hodiny týždenne. Pracovný čas 

zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných 

procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu 

ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem 

kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni, je najviac 33 a ½ hodiny týždenne. 
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Zákonník práce v rámci dĺžky pracovného času zakotvuje aj pozitívnu diskrimináciu. 

Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, aj keď 

pracuje pre viacerých zamestnávateľov (§ 85 ods. 7) a mladistvý zamestnanec starší ako 16 

rokov má pracovný čas najviac 37 a ½ hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých 

zamestnávateľov (§ 85 ods. 7). 

 

Ak berieme do úvahy aj prácu nadčas, priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca 

vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín (§ 85 ods. 9). Priemerný týždenný pracovný 

čas pozostáva z ustanoveného pracovného času, neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku 

a práce nadčas. 

Výnimku pripúšťa ustanovenie § 85a Zákonníka práce, podľa ktorého týždenný pracovný 

čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže byť viac ako 48 hodín týždenne v priemere za 

obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich len v  prípade, ak ide o zdravotníckeho 

zamestnanca podľa osobitného predpisu53 a ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času 

súhlasí. Udelený súhlas môže zamestnanec odvolať, pričom účinky odvolania súhlasu nastávajú 

po uplynutí jedného mesiaca od písomného oznámenia zamestnávateľovi. Rozsah týždenného 

pracovného času takéhoto zamestnanca nesmie presiahnuť 56 hodín v  priemere. V prípade, že 

zamestnanec s takto upraveným pracovným časom nesúhlasí, nesmie byť zo strany 

zamestnávateľa prenasledovaný alebo inak postihovaný. Pri dohodnutí priemerného 

týždenného pracovného času vrátane práce nadčas na viac ako 48 hodín, je zamestnávateľ 

povinný:  

 upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán 

dozoru  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ak o to požiadajú), 

 viesť aktuálne záznamy o zamestnancoch, ktorých pracovný čas je dohodnutý takýmto    

spôsobom, 

 predložiť záznamy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ak o to požiadajú). 

 

Zákonník práce okrem maximálneho týždenného pracovného času zakotvuje aj 

maximálny denný pracovný čas. Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín, 

ak Zákonník práce neustanovuje inak (§ 85 ods. 4). Toto ustanovenie modifikuje § 92, podľa 

ktorého sa zamestnávateľ so zamestnancom starším ako 18 rokov môže dohodnúť výnimočne 

pri určitých činnostiach na skrátení nepretržitého denného odpočinku po vykonanej práci na 

osem hodín54.Maximálny 8-hodinový pracovný čas sa vzťahuje aj na mladistvého zamestnanca 

(§ 85 ods. 7). 

 

Za ustanovený týždenný pracovný čas sa považuje dĺžka pracovného času určená zo 

strany zamestnávateľa na pracovisku v medziach zákonného týždenného pracovného času.  

Dĺžka ustanoveného týždenného pracovného času môže byť určená rôzne. Zamestnávateľ môže 

pre svojich zamestnancov určiť, že dĺžka ustanoveného týždenného pracovného času  bude 

nanajvýš totožná s dĺžkou maximálneho týždenného pracovného času alebo môže určiť, že dĺžka 

ustanoveného týždenného pracovného času  bude kratšia ako je dĺžka maximálneho týždenného 

pracovného času. 

                                                             
53 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení nehorších predpisov 
54 Porovnaj § 92 odsek  2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
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Určený týždenný pracovný čas je čas, ktorý je konkrétny zamestnanec povinný 

odpracovať v príslušnom týždni po rozvrhnutí ustanoveného týždenného pracovného času. 

 

Zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej 

zmluve aj pracovný čas kratší ako je ustanovený týždenný pracovný čas - tzv. kratší pracovný čas 

(§ 49).  Pri kratšom pracovnom čase platí, že nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni 

a takémuto zamestnancovi patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému 

času. Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo 

obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom. Za porovnateľného zamestnanca sa 

považuje zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený 

týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo u  zamestnávateľa podľa § 58, ktorý 

vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na 

kvalifikáciu a odbornú prax.  

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného 

pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného 

času na  ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom 

zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný 

čas a na ustanovený týždenný pracovný čas. 

 

9.3 Rozvrhnutie pracovného času   

Jedným zo spôsobov organizácie pracovného času je práca na zmeny, ktorá je založená 

na tom, že zamestnanci striedajú jeden druhého na rovnakom pracovisku podľa určitého 

rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v  

prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce 

zamestnancov nadväzujúcich zmien.  

Zákonník práce upravuje pojem pracovnej zmeny (§ 90 ods. 1) ako časť ustanoveného 

týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať na základe vopred 

určeného rozvrhu pracovných zmien v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich, a prestávku v 

práci. Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný 

režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny. 

Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určuje zamestnávateľ po 

dohode so zástupcami zamestnancov a je povinný to písomne oznámiť na mieste, ktoré je u neho 

prístupné zamestnancom. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť 

zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň (§ 90 ods. 9). Po 

dohode so zástupcami zamestnancov môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom čas 

potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancom započíta do pracovného 

času. 

Pracovná zmena môže byť ranná, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. - 14. 

hodinou, odpoludňajšia, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. - 22. hodinou a nočná, 

ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. - 6. hodinou. Ranná zmena nesmie v zásade 

začínať pred 6. hodinou, odpoludňajšia zmena nesmie v zásade končiť po 22. hodine. 

Zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode so zástupcami zamestnancov 

rozdeliť na dve časti. 

Ak je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch, resp. troch pracovných zmien, ide o 

dvojzmenný, resp. trojzmenný pracovný režim. Pracovný režim, v ktorom je pracovný čas 

rozvrhnutý do troch pracovných zmien a pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v 
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týždni, je nepretržitý pracovný režim. Súčasne zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný čas 

tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva po sebe nasledujúce týždne, okrem 

prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas 

inak. Ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje, zamestnávateľ je povinný povoliť 

zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov na jeho 

strane vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času alebo ju s ním za tých istých 

podmienok dohodnúť v pracovnej zmluve. 

 

9.3.1 Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie  

Podľa Zákonníka práce pracovný čas môže byť rozvrhnutý rovnomerne alebo 

nerovnomerne.  

O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času (§ 86) rozhoduje zamestnávateľ po 

prerokovaní so zástupcami zamestnancov a týždenný pracovný čas v zásade rozvrhuje na päť 

pracovných dní v týždni. Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času musia byť splnené tri 

ďalšie podmienky: 

1. rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nesmie presiahnuť 3 

hodiny, 

2. pracovný čas v jednotlivých dňoch nesmie presiahnuť 9 hodín, 

3. priemerný týždenný pracovný čas nesmie presahovať v určitom období, najviac 4-

týždňovom, hranicu pre ustanovený týždenný pracovný čas. 

 

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87) je možné vtedy, ak povaha práce 

alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na 

jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po 

dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. 

Priemerný týždenný pracovný čas pri takomto nerovnomernom rozvrhnutí nesmie presiahnuť 

v období najviac 4 mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. 

Ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce, 

zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov 

rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako 4 mesiace 

najviac však na obdobie 12 mesiacov. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. 

Priemerný týždenný pracovný čas v tomto prípade nesmie presiahnuť počas tohto obdobia 

ustanovený týždenný pracovný čas. 

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím, tehotnej žene, žene alebo mužovi, ktorý sa 

trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelému zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa 

mladšie ako 15 rokov, možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním 

Pracovný čas nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín. 

 

Zákonník práce bol novelou č. 257/2011 Z. z. účinnou od 1. septembra 2011 doplnený 

o ustanovenie § 87a, ktoré upravuje tzv. konto pracovného času ako spôsob nerovnomerného 

rozvrhnutia pracovného času. 

Konto pracovného času možno zaviesť písomne v kolektívnej zmluve alebo so 

zástupcami zamestnancov, pričom dohodu nemožno nahradiť jednostranným rozhodnutím 

zamestnávateľa. Pri uplatňovaní konta pracovného času môže zamestnávateľ rozvrhnúť 

pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín ako je 

jeho ustanovený týždenný pracovný čas (kladný účet konta pracovného času), a v prípade 

menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín ako je jeho ustanovený týždenný 
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pracovný čas alebo prácu nebude vykonávať vôbec (záporný účet konta pracovného času). 

Dohoda o zavedení konta pracovného času  musí upravovať vyrovnávacie obdobie, v ktorom sa 

vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným 

časom zamestnanca, pričom vyrovnávacie obdobie nesmie byt dlhšie ako 30 mesiacov. Platí, že 

v období najviac 12 mesiacov nesmie týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas ako aj 

kladného konta pracovného času presiahnuť v priemere 48 hodín. 

V súvislosti so zavedením konta pracovného času, zamestnávateľovi vyplývajú určité 

povinnosti: 

 poskytnúť zamestnancovi základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému 

týždennému pracovnému času zamestnanca, čím však nie je dotknutá povinnosť 

zamestnávateľa poskytovať aj ďalšie zložky mzdy, ak táto povinnosť vyplýva zo 

Zákonníka práce, osobitných predpisov, z pracovnej alebo kolektívnej zmluvy 

 viest účet konta pracovného času 

 doplatiť zamestnancovi rozdiel mzdy, ak ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo 

vyrovnávacieho obdobia mu bola poskytnutá nižšia základná zložka mzdy ako by 

zamestnancovi patrila podľa odpracovaného času. 

 

Pružný pracovný čas (§ 88-89) je ďalším spôsobom rozvrhnutia pracovného času, a to 

buď rovnomerného alebo nerovnomerného. Zamestnávateľ môže zaviesť túto formu 

rozvrhnutia pracovného času kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami 

zamestnancov v záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb 

zamestnancov. 

Pri pružnom pracovnom čase sa rozlišuje základný pracovný čas a voliteľný pracovný 

čas. Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku 

a vkladá sa medzi dva úseky voliteľného pracovného času. Voliteľný pracovný čas je čas, ktorý si 

zamestnanec volí sám na začiatku alebo aj na konci pracovného času v jednotlivých dňoch 

v rámci časových úsekov určených zamestnávateľom. Základný pracovný čas spolu s  úsekmi 

voliteľného pracovného času tvorí prevádzkový čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať 

v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom. 

Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť najviac 12 

hodín. 

Pružné pracovné obdobie sa uplatňuje ako 

a) pružný pracovný deň (zamestnanec si sám volí začiatok pracovnej zmeny a je povinný 

v príslušnom pracovnom dni odpracovať celú pracovnú zmenu pripadajúcu na ten deň 

podľa zamestnávateľom určeného rozvrhu pracovného času), 

b) pružný pracovný týždeň pri rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (zamestnanec 

si sám volí začiatok a koniec pracovných zmien a je povinný v príslušnom týždni 

odpracovať celý určený týždenný pracovný čas, pričom dĺžka pracovnej zmeny môže 

byť najviac 12 hodín), 

c) pružné štvortýždňové pracovné obdobie (zamestnanec si sám volí začiatok a koniec 

pracovných zmien a je povinný v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov, ktoré 

určí zamestnávateľ, odpracovať pracovný čas určený zamestnávateľom na toto 

štvortýždňové obdobie) 

d) iné pracovné obdobie. 
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9.4 Pracovná pohotovosť, práca nadčas, nočná práca 

V rámci pracovnoprávnych vzťahov sa vyskytujú aj situácie, keď sa výkon práce 

uskutočňuje mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, nad rámec určeného týždenného 

pracovného času alebo v noci. Zákonník práce vymedzuje 

 pracovnú pohotovosť (§ 96), 

 prácu nadčas (§ 97),  

 nočnú prácu (§ 98).   

Ak zamestnanec v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh je 

pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy mimo rámca rozvrhu pracovných zmien 

a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného 

času a zdržiava sa po určený čas na dohodnutom mieste, hovoríme o pracovnej pohotovosti.  

Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi alebo ju s ním 

dohodnúť. Zamestnávateľ môže pracovnú pohotovosť nariadiť najviac v rozsahu 8 hodín 

v týždni a najviac 100 hodín v kalendárnom roku.  Nad tento rámec je pracovná pohotovosť 

prípustná len po dohode so zamestnancom (§ 96 ods. 7),  pričom takto dohodnutú pracovnú 

pohotovosť možno v kolektívnej zmluve obmedziť.  

V rámci pracovnej pohotovosti rozlišujeme neaktívnu časť pracovnej pohotovosti a 

aktívnu časť pracovnej pohotovosti.  

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon 

práce, pričom ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti. Táto neaktívna časť 

pracovnej pohotovosti sa považuje za pracovný čas. Zamestnancovi patrí v tomto prípade mzda 

vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy za hodinu, najmenej však vo výške minimálnej 

mzdy v eurách podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť 

aj na poskytnutí náhradného voľna za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na 

pracovisku, pričom zamestnancovi patrí najmenej minimálna mzda a za hodinu tejto pracovnej 

pohotovosti hodina náhradného voľna. Za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi mzda 

nepatrí. 

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska 

a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti. 

Táto neaktívna časť pracovnej pohotovosti sa nezapočítava do pracovného času. Zamestnancovi 

patrí v tomto prípade za každú hodinu náhrada najmenej 20% minimálnej mzdy v  eurách podľa 

osobitného predpisu. 

Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu je aktívna časť 

pracovnej pohotovosti. Táto aktívna časť pracovnej pohotovosti sa považuje za prácu nadčas.  

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho 

súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia 

pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. O prácu nadčas sa 

nejedná, ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas 

pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý 

odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy. 

Práca nadčas  má mať vždy výnimočnú povahu a nie je súčasťou plánovania 

rozvrhovania pracovného času. Prácu nadčas môže zamestnanec vykonávať len v prípadoch 

prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce alebo, ak ide o verejný záujem, a to aj na čas 

nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 

ods. 2 až 4 Zákonníka práce aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma 

zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. 

Rozsah a podmienky  práce nadčas určí zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov.  



Zamestnávateľ môže nariadiť prácu nadčas zamestnancovi v rozsahu najviac 150 hodín 

v kalendárnom roku (zdravotníckym zamestnancom možno po dohode so zástupcami 

zamestnancov nariadiť nad rozsah 150 hodín ďalšiu prácu nadčas v  rozsahu najviac 100 hodín 

v kalendárnom roku - § 97 ods. 7 Zákonníka práce). Prácu nadčas nemožno nariadiť 

zdravotníckemu zamestnancovi, ktorý dovŕšil 50 rokov veku, prácu nadčas možno s  ním len 

dohodnúť. Nakoľko však zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac 

v rozsahu 400 hodín, možno vyvodiť záver, že prácu nadčas môže zamestnávateľ so 

zamestnancom dohodnúť v rozsahu najviac 250 hodín za kalendárny rok.  

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za 

ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri 

 naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez vykonania ktorých by mohlo 

vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa 

osobitného predpisu, 

 mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo 

ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu. 

 

Pri kratšom pracovnom čase je prácou nadčas práca presahujúca jeho týždenný 

pracovný čas a nemožno ju zamestnancovi nariadiť, ale iba s ním dohodnúť. 

Nariadiť prácu nadčas nemožno ani zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce. S 

týmto zamestnancom možno iba dohodnúť, a to iba výnimočne  pri prácach podľa § 97 ods. 8, 

ako aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom 

súhlase zástupcov zamestnancov. 

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 

mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zástupcami zamestnancov 

na dlhšom období, najviac 12 mesiacov po sebe nasledujúcich (§ 97 ods. 6).  

Pri pružnom pracovnom čase je práca nadčas práca vykonávaná zamestnancom na 

príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad rozsah prevádzkového pracovného času 

v určenom pružnom pracovnom období. 

 

Nočná práca je v Zákonníku práce vymedzená ako práca vykonávaná v čase medzi 22. 

a 6. hodinou. Za zamestnanca pracujúceho v noci sa považuje zamestnanec, ktorý vykonáva 

práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po 

sebe nasledujúcich alebo zamestnanec, ktorý pravdepodobne odpracuje v  noci najmenej 500 

hodín ročne. 

V súvislosti s výkonom nočnej práce vyplývajú zamestnávateľovi určité povinnosti 

 zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pred zaradením na nočnú 

prácu, pravidelne podľa potreby (najmenej raz za rok), kedykoľvek v  priebehu zaradenia 

pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce alebo ak o  to požiada tehotná 

žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena (náklady za 

posúdenie zdravotnej spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ), 

 vybaviť pracovisko na výkon nočnej práce prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci 

vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc,  

 pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci, 

 zaistiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru 

práce a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v  noci vždy 

k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci,  



 upovedomiť príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov (ak si to vyžadujú) o  

pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci, 

 rozvrhnúť ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca pracujúceho v  noci tak, aby 

priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila osem hodín v dobe najviac štyroch 

kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky 

pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdňového 

pracovného týždňa, 

 pri zamestnancovi, ktorý vykonáva ťažkú telesnú prácu alebo ťažkú duševnú prácu, 

alebo prácu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, nesmie pracovný 

čas presiahnuť osem hodín v priebehu 24 hodín. 

 

 Podľa § 99 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času, 

práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca 

tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával 

prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. 

 

9.5 Doby odpočinku 

Zákonník práce upravuje vo svojej tretej časti aj doby odpočinku. Podľa § 85 ods. 2 

dobou odpočinku je akékoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. Zákonník práce vo svojich 

ustanoveniach upravuje tieto doby odpočinku: 

 prestávky v práci (§ 91) 

 nepretržitý denný odpočinok (§ 92), 

 nepretržitý odpočinok v týždni (§ 93),  

 dni pracovného pokoja (§ 94-95). 

 

Prestávka v práci je určená na odpočinok a jedenie pre zamestnancov. Prestávku na 

odpočinok a jedenie je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná 

zmena je dlhšia ako 6 hodín, u mladistvého zamestnanca dlhšia ako 4 a ½ hodiny. 

Prestávka v práci sa poskytuje v trvaní 30 minút.  Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu 

prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný 

čas na odpočinok a jedenie. Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci 

pracovnej zmeny.  

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času. Výnimkou je 

prestávka, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce 

zamestnancom. Tento primeraný čas na odpočinok a jedenie je súčasťou pracovného času. Do 

pracovného času sa započítava aj prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti 

a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. 

Právna úprava Zákonníka práce poskytuje priestor zamestnávateľovi dohodnúť si so 

zástupcami zamestnancov podrobnejšiu úpravu podmienok poskytnutia prestávok v  práci, ako 

aj prípadné predĺženie tejto prestávky v práci.  

 

Pri rozvrhnutí pracovného času musí zamestnávateľ prihliadať na nepretržitý denný 

odpočinok zamestnanca. Zamestnanec musí mať medzi koncom jednej a začiatkom druhej 

pracovnej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 

hodín. Tento odpočinok možno skrátiť až na 8 hodín v určitých situáciách - nepretržitá 

prevádzka, turnusová práca, naliehavé poľnohospodárske práce, poskytovanie univerzálnej 

poštovej služby, naliehavé opravárske práce, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho 



život alebo zdravie zamestnancov a mimoriadne udalosti. Ak zamestnávateľ skráti 

zamestnancovi minimálny denný odpočinok, je povinný dodatočne poskytnúť rovnocenný 

nepretržitý náhradný odpočinok, a to do 30 dní od skrátenia.  

Mladistvý zamestnanec nesmie mať nepretržitý denný odpočinok kratší ako 14 po sebe 

nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín. 

Pri návrate zamestnanca z pracovnej cesty po 24. hodine je zamestnávateľ povinný 

poskytnúť čas na nevyhnutný odpočinok od skončenia pracovnej cesty do nástupu do práce 

v rozsahu 8 hodín. Pokiaľ tento čas spadá do pracovného času zamestnanca, bude mu patriť aj 

náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.  

 

Okrem nepretržitého denného odpočinku Zákonník práce zahŕňa aj právnu úpravu 

nepretržitého odpočinku v týždni. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby 

zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré 

musia pripadnúť na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Ak povaha práce a podmienky 

prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov podľa 

vyššie uvedeného, zamestnancovi sa poskytnú dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého 

odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa. V prípade, ak nie je možné ani takéto rozvrhnutie, 

zamestnanec môže mať po dohode so zástupcami zamestnancov (ak u zamestnávateľa 

nepôsobia tak po dohode so zamestnancom) raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého 

odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný 

dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný rovnocenný nepretržitý odpočinok v týždni do 8 

mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v  týždni (§ 93 ods. 3). Ak ani 

jedna z týchto situácií nie je možná, z dôvodu, že tomu bráni povaha práce alebo podmienky 

prevádzky, zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal zamestnanec  

 raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne na nedeľu 

a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli  

 raz za dva týždne najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku v týždni, ktorý by mal 

pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť 

zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do 4 mesiacov odo dňa, keď 

mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni. 

 

Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca 

v týždni a sviatky.55 Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne na 

nevyhnutné práce, a to len po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.  

Medzi nevyhnutné práce, ktoré nemožno nariadiť v deň nepretržitého odpočinku 

v týždni patria: 

- naliehavé opravárske práce, 

- nakladacie práce a vykladacie práce,  

- inventúrne práce a uzávierkové práce, 

- práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na 

zmenu, 

- práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri 

mimoriadnych udalostiach, 

- práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, kultúrnych 

a zdravotných potrieb obyvateľstva, 

                                                             
55 Pozri zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch a dňoch pracovného pokoja v znení neskorších predpisov 



- kŕmenie, ošetrovanie hospodárskych zvierat, 

- naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní, 

zbere, spracovaní potravinárskych surovín 

. 

 Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len 

- práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni, 

- práce v nepretržitej prevádzke a 

- práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa. 

 

V dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra 

nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému 

spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (tzv. „maloobchodný predaj“) s výnimkou 

maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a Zákonníka práce. Podľa tejto prílohy ide o 

nasledovné práce: maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami; 

maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach; maloobchodný predaj na letiskách, 

v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach; predaj 

cestovných lístkov; predaj suvenírov.  

 Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou 

zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu 

pracovných zmien ako prvá. 

 

9.6 Dovolenka  

Právo na dovolenku je ústavným právom občana. Článok 36 Ústavy Slovenskej republiky 

zaručuje zamestnancom okrem iného aj najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na 

zotavenie.  

Právo na dovolenku má výlučne osobný charakter a zaniká smrťou zamestnanca. Toto 

právo je neprevoditeľné na inú fyzickú osobu. 

Práva na dovolenku sa nemôže zamestnanec vopred vzdať, pretože z ustanovenia § 17 

ods.1 Zákonníka práce vyplýva, že ak by zamestnanec urobil právny úkon, ktorým by sa vopred 

vzdal svojich práv, bol by jeho právny úkon považovaný za neplatný.  

 

9.6.1 Druhy dovolenky 

Zákonník práce rozlišuje štyri druhy dovolenky: 

a) dovolenka za kalendárny rok (§ 101 a nasl), 

b) Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok (§ 101 a nasl.), 

c) dovolenka za odpracované dni (§ 105), 

d) dodatková dovolenku (§ 106). 

 

Ad a)  Dovolenka za kalendárny rok 

Nárok na dovolenku za kalendárny rok vznikne zamestnancovi, ktorý odpracoval aspoň 

60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa a jeho pracovný pomer trval 

nepretržite po celý kalendárny rok. Základná výmera dovolenky za kalendárny rok je najmenej 

4 týždne. Dovolenka za kalendárny rok vo výmere najmenej 5 týždňov patrí zamestnancovi, 

ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Dovolenka za 

kalendárny rok vo výmere najmenej 8 týždňov patrí učiteľom, riaditeľom škôl, riaditeľom 

školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľom špeciálneho výchovného zariadenia 



a ich zástupcov, pedagogickým asistentom, majstrom odbornej výchovy, vychovávateľom a 

odbornému zamestnancovi podľa osobitného predpisu. 

Nepretržitým trvaním pracovného pomeru je aj skončenie doterajšieho a bezprostredne 

nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa. 

Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť 

svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú. 

Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní. 

 

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na 

jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka, patrí mu toľko pracovných dní 

dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere. 

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň 

dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, 

ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa 

zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni. 

 

Zákonník práce garantuje minimálnu výmeru dovolenky a zamestnávateľ so 

zamestnancom si môžu dohodnúť vyššiu výmeru dovolenky priamo v  pracovnej zmluve. Vyššiu 

výmeru dovolenky môže upravovať kolektívna zmluva. 

 

Ad b)  Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok 

Nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok vznikne zamestnancovi, ktorý 

odpracoval aspoň 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa a jeho pracovný 

pomer netrval nepretržite po celý kalendárny rok. Táto dovolenka sa poskytuje v  rozsahu 1/12 

dovolenky za kalendárny rok za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho 

istého pracovného pomeru. 

  

Ad c)  Dovolenka za odpracované dni 

Nárok na dovolenku za odpracované dni vznikne zamestnancovi, ktorý neodpracoval 

aspoň 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa.  

Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 

dvadsaťjeden odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.  

 

Ad d)  Dodatková dovolenka 

Nárok na dodatkovú dovolenku vznikne zamestnancovi, ktorý pracuje celý kalendárny 

rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní alebo ak vykonáva zvlášť 

ťažké alebo zdraviu škodlivé práce. Dodatková dovolenka sa poskytuje v dĺžke 1 týždňa (ak 

zamestnanec odpracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto 

odpracovaných dní 1/12 dodatkovej dovolenky). 

Kto sa považuje za zamestnanca na účely poskytnutia dodatkovej dovolenky vymedzuje § 

106 ods. 2 Zákonníka práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po dohode s 

Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví druhy prác zvlášť ťažké alebo zdraviu 

škodlivé, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú. 

Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy, táto 

dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne.  

 



9.6.2 Krátenie dovolenky 

Ustanovenie § 109 Zákonníka práce upravuje krátenie dovolenky. Dovolenka, na ktorú 

vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v danom 

roku. 

 

Dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť 

Ak zamestnanec splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku 

a zamestnanec v danom kalendárnom roku nepracoval z dôvodu výkonu mimoriadnej služby v 

období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu, čerpania 

rodičovskej dovolenky, dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej 

funkcie, dôležitých osobné prekážky v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c), zamestnávateľ 

môže krátiť dovolenku zamestnancovi, za prvých 100 takto zameškaných pracovných dní 

o 1/12 a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o 1/12. Dovolenka sa 

zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v  dôsledku 

pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie 

materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. 

Pri tomto krátení sa musí zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u toho istého 

zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke 

jedného týždňa, mladistvému zamestnancovi v dĺžke dvoch týždňov. 

 

Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň), zamestnávateľ môže 

zamestnancovi krátiť dovolenku o 1 až 2 dni (neospravedlnené zameškania kratších častí 

jednotlivých zmien sa sčítajú). 

 

Zamestnancovi, ktorý nepracoval pre výkon trestu odňatia slobody alebo pre výkon 

väzby a bol právoplatne odsúdený alebo spod obžaloby oslobodený alebo bolo trestné stíhanie 

zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný alebo že mu bola 

udelená milosť alebo že trestný čin bol amnestovaný, sa za každých 21 takto zameškaných 

pracovných dní kráti dovolenka za kalendárny rok o 1/12. 

 

Dovolenka za odpracované dni a dodatková dovolenka 

Dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku možno krátiť iba z dôvodov 

neospravedlnene zameškanej pracovnej zmeny. 

 

9.6.3 Čerpanie dovolenky 

V zmysle § 111 Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje výlučne zamestnávateľ po 

prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom 

zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a 

do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy 

zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť 

zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne 

nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.  

Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec 

dočasne práceneschopný, je na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných 

prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie 

dovolenky len na jeho žiadosť.  



Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým 

pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky. 

Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo 

sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň. 

Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď doposiaľ nesplnil 

podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto 

podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá alebo do skončenia 

pracovného pomeru. 

Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej 

dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je 

zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť 

výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. 

 

Pracovnoprávny úprava umožňuje aj hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné 

z prevádzkových dôvodov po dohode so zástupcami zamestnancov. Hromadné čerpanie 

dovolenky nesmie byť určené na viac ako dva týždne a v umeleckých súboroch z povolania štyri 

týždne. Hromadné čerpanie dovolenky môže byť určené na tri týždne, ak ide o vážne 

prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred. V 

divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné 

diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.  

 

Ak zamestnancovi vzniknú bez jeho zavinenia náklady z dôvodu, že zamestnávateľ 

zmenil zamestnancovi čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky, je zamestnávateľ 

povinný ich zamestnancovi nahradiť.  

 

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že 

zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, 

zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca 

nasledujúceho kalendárneho roka.  

Zákonník práce od 1. januára 2013 zaviedol právo zamestnanca určiť si čerpanie 

dovolenky. Podľa § 113 ods.2 druhej vety platí, že ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi 

čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby 

zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si 

môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť 

zamestnávateľovi písomne najmenej 30 dní vopred, pričom toto obdobie môže byť výnimočne 

skrátené so súhlasom zamestnávateľa. 

Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie 

materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo pretože bol uznaný za dočasne 

pracovne neschopného  pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka , 

nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky 

alebo rodičovskej dovolenky. 

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol dlhodobo uvoľnený na 

výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ 

poskytne po skončení výkonu verejnej funkcie alebo odborovej funkcie. 

 

Dovolenka sa zamestnancovi prerušuje, ak zamestnanec nastúpi v priebehu dovolenky 

službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo 



ak ošetruje chorého člena rodiny. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas 

ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom 

materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. 

Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského 

zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ. Ak nevyčerpá 

zamestnanec dovolenku pred skončením dočasného pridelenia, poskytne mu ju zamestnávateľ, 

ktorý zamestnanca dočasne pridelil. 

 

Náhrada mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca patrí zamestnancovi : 

1. za vyčerpanú dovolenku,   

2. za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú 

zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka,  

3. za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky, ak si zamestnanec túto 

dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. 

 

V ostatných prípadoch náhrada mzdy nemôže byť zamestnancovi vyplatená. 

Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú 

stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10    Odmena za vykonanú prácu  
 

10.1 Pojem mzda 

Medzi najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa patrí poskytovať zamestnancovi za 

vykonanú prácu mzdu. Zákonná definícia mzdy je vyjadrená v ustanovení § 118 ods. 2 Zákonníka 

práce, podľa ktorého je mzda „peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna 

mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu“. Zákon zároveň aj negatívne 

vymedzuje čo sa za mzdu nepovažuje. Je to najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné 

náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na 

doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z 

kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú 

pohotovosť, peňažná náhrada za obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného 

pomeru podľa  ustanovenia § 83a ods. 4 Zákonníka práce  a iné plnenie poskytované 

zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, 

kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Takisto sa za mzdu 

nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.  

Ako mzda sa posudzuje však plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za 

prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo 

zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu. 

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom, ktorým 

je zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého 

je právna úprava poskytovania minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu 

alebo v obdobnom pracovnom vzťahu56 na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu 

zamestnanca za vykonanú prácu.57 Na určenie výšky minimálnej mzdy pre zamestnanca, 

odmeňovaného mesačnou mzdou, je oprávnená vláda Slovenskej republiky na základe 

splnomocňovacieho ustanovenia v zmysle § 2 ods. 1 zákona o minimálnej mzde a to vždy  na 

príslušný kalendárny rok podzákonným právnym predpisom, ktorým je nariadenie vlády. Suma 

minimálnej mzdy za každú hodinu, odpracovanú zamestnancom predstavuje podiel v  1/174 zo 

sumy mesačnej minimálnej mzdy, pričom platí, že  zamestnancovi, odmeňovanému mesačnou 

mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo zamestnancovi, ktorý 

neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za 

mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.58 

 

Mzdové podmienky je zamestnávateľ povinný dohodnúť s príslušným odborovým 

orgánom v kolektívnej zmluve alebo priamo so  zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena 

družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, zákon umožňuje  

mzdové podmienky upraviť aj na základe uznesenia členskej schôdze družstva. Obsahom 

mzdových podmienok je najmä dohoda zamestnávateľa so zamestnancami o forme 

odmeňovania zamestnancov, sume základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných 

                                                             
56 Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 
predpisov,  
57 Ustanovenie § 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 
58 V súčasnosti je výška minimálnej mzdy stanovená na sumu 380,--€ 
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za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa 

odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. 

  

Ustanovenie § 119a Zákonníka práce upravuje mzdu za rovnakú prácu a za prácu 

rovnakej hodnoty, podľa ktorého mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek 

diskriminácie podľa pohlavia, čo sa vzťahuje na každé plnenie za prácu, ako aj na plnenia, ktoré 

sa vyplácajú alebo sa budú vyplácať v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení 

Zákonníka práce alebo podľa osobitných predpisov. Zásada zákazu akejkoľvek diskriminácie je 

vyjadrená aj tým, že ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu 

rovnakej hodnoty. Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej 

alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých 

alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej 

výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa.59  

Ak sa zamestnávateľ rozhodne uplatňovať systém hodnotenia pracovných miest, musí 

jeho hodnotenie vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie 

podľa pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže zamestnávateľ okrem vyššie 

uvedených kritérií uplatniť aj ďalšie, avšak iba objektívne merateľné kritériá, ktoré sa dajú 

uplatniť na všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia. 

 

10.2 Minimálne mzdové nároky  

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej 

zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového 

nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak však mzda 

zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, je 

zamestnávateľ priamo zo zákona povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok v sume rozdielu 

medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň 

patriaci príslušnému pracovnému miestu. Do takejto mzdy sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť 

pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo 

sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a ani mzdová kompenzácia za sťažený výkon 

práce. Do počtu odpracovaných hodín sa ďalej nezahŕňajú ani hodiny práce nadčas a čas 

neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. Každému pracovnému miestu  vzhľadom 

na jeho charakter  je  zamestnávateľ povinný priradiť stupeň náročnosti, ktorej výkon od 

zamestnanca vyžaduje v rámci druhu práce, dohodnutého v pracovnej zmluve. Pri ustanovení 

týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov, 

ustanovené v eurách za hodinu, úmerne zvýšia. Taktiež platí, že u zamestnanca odmeňovaného 

mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas alebo má 

dohodnutý kratší týždenný pracovný čas sa sadzba minimálneho mzdového nároku, 

ustanoveného v eurách za mesiac, zníži v pomere, zodpovedajúcom odpracovanému času v 

mesiaci.  

 

10.3 Formy mzdy 

 

10.3.1 Naturálna mzda 

Ustanovenie § 127 ods. 1 Zákonníka práce umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi 

dohodnúť sa na  poskytovaní časti mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, formou naturálnej mzdy 
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za dohodnutých podmienok, pričom zákon netrvá na písomnej forme takejto dohody, zakazuje 

však naturálnu mzdu poskytnúť vo forme liehovín alebo iných návykových látok. Rovnako ani 

zľavu na cestovnom pre zamestnanca dopravcu nie je možné považovať  za tento druh mzdy.  

Naturálna mzda je vyjadrená v peňažnej forme v cenách tovaru od výrobcu alebo v cenách 

služieb od poskytovateľa služieb podľa cenového predpisu platného v čase poskytovania 

naturálnej mzdy. Ak zamestnávateľ v rámci svojich priestorov zriadil obchodné zariadenia na 

predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb, striktne sa mu zakazuje akýmkoľvek spôsobom 

nútiť zamestnancov, aby v týchto obchodných zariadeniach kupovali tovary alebo využívali ich 

služby. V prípade, že z dôvodov odlúčenosti prevádzky nemožno používať iné obchodné 

zariadenia, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby sa predaj tovaru alebo poskytovanie 

služieb nevyužívali na dosahovanie vlastného zisku alebo aby sa tovar predával a služby 

poskytovali za ceny v mieste obvyklé v čase predaja tovaru alebo poskytovania služieb. 

10.3.2 Mzda v cudzej mene 

Zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno 

poskytovať mzdu alebo jej časť v cudzej mene. Prepočet výšky mzdy v eurách na cudziu menu sa 

vykonáva podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou 

bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu určenému 

na výplatu mzdy vo výplatnom termíne, alebo v iný dohodnutý deň. 

 

10.4 Mzdové zvýhodnenia zamestnanca 

 

10.4.1 Mzda za prácu nadčas 

Za prácu nadčas, t. j. nad rozsah pracovného času zamestnanca, dohodnutého v  pracovnej 

zmluve, mu patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% jeho 

priemerného zárobku;  zamestnancovi, vykonávajúcemu  rizikové práce, patrí mzdové  

zvýhodnenie najmenej v sume 35% jeho priemerného zárobku. Zákonodarca dovoľuje 

zamestnávateľovi písomne sa dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej 

pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,  s vedúcim zamestnancom, 

ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca a so zamestnancom, ktorý 

vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, prípadne riadi, organizuje 

alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške 

mzdy bude zohľadnená i prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom 

roku. To znamená, že v týchto prípadoch zamestnancovi nepatrí za prácu nadčas ani  mzda ani 

mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať ani len 

náhradné voľno. V prípade ostatných zamestnancov  sa zamestnávateľ môže s nimi dohodnúť na 

čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas za podmienky, že zamestnancovi patrí náhradné 

voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala, avšak bez uplatnenia mzdového zvýhodnenia. 

Dohodnuté náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi  vždy v dohodnutom 

termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne jeho čerpania, je 

zamestnávateľ povinný ho poskytnúť zamestnancovi najneskôr do uplynutia štyroch 

kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. 

Následok jeho neposkytnutia ani v zákonom stanovenom najneskoršom termíne, rieši zákon tým 

spôsobom, že  zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% jeho 

priemerného zárobku a zamestnancovi vykonávajúcemu  rizikové práce najmenej v sume 35% 

jeho priemerného zárobku. 



  

10.4.2 Mzda a náhrada mzdy za sviatok 

Zákon osobitne upravuje náhradu mzdy sa sviatok tým spôsobom, že za takúto prácu  

patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50% jeho 

priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie takisto patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, 

ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Namiesto mzdového 

zvýhodnenia sa zamestnávateľ so zamestnancom môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna 

za prácu vo sviatok, keď zamestnancovi patrí za hodinu práce hodina náhradného voľna  a  na  

mzdové zvýhodnenie už nemá nárok. Ak zamestnávateľ napriek dohode neposkytne 

zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom 

období po výkone práce vo sviatok, aplikuje sa kogentné ustanovenie Zákonníka práce, podľa 

ktorého patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 50% jeho priemerného 

zárobku. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho 

priemerného zárobku. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou sa čas čerpania 

náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí mzda; 

tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok 

nepatrí.  

V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve sa zmluvné strany môžu dohodnúť, že aj 

zamestnancovi odmeňovanému  mesačnou mzdou patrí vyššie uvedené zvýhodnenie.   Veľmi 

dôležité je poukázať i na kogentné ustanovenie Zákonníka práce, podľa ktorého „zamestnancovi, 

ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v 

sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je 

odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, 

považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za 

sviatok nepatrí.“60 Kolektívna zmluva alebo pracovná zmluva môžu i zamestnancovi 

odmeňovanému mesačnou mzdou garantovať zvýhodnenie.  Mzda alebo náhrada mzdy za 

sviatok určite nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu (pracovnú 

povinnosť) bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, 

alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien. 

S poukazom na osobitné ohodnocovanie vedúcich zamestnancov sa umožňuje v pracovnej 

zmluve dohodnúť na výške mzdy už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok čo znamená, 

že mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu 

zamestnancovi nepatria. 

 

10.4.3 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 

Osobitnou kategóriou je práca v noci. Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri 

dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20% ale iba z 

minimálnej mzdy v eurách za hodinu upravený v zákone č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 

v znení neskorších predpisov. S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť 

mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu z čoho vyplýva, že mzdové zvýhodnenie mu v 

takom prípade nepatrí. 

10.4.4 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia aj za sťažený výkon práce pri vykonávaní 

určitých pracovných činností, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 
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4. kategórie podľa osobitného predpisu. Pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného 

prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a 

preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na 

zníženie zdravotného rizika osobitné ochranné pracovné prostriedky. Ide o pracovné činnosti 

v prostredí, kde pôsobia :  

a) chemické faktory,  

b) karcinogénne a mutagénne faktory,  

c) biologické faktory,   

d) prach,  

e) fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).  

 

Za každú hodinu tejto práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová 

kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej vo výške 20% minimálnej mzdy v eurách za 

hodinu. Mzdovú kompenzáciu možno poskytovať aj pri pôsobení iných vplyvov, ktoré 

zamestnancovi prácu sťažujú alebo zamestnanca negatívne ovplyvňujú alebo aj pri nižšej 

intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia.  

 

10.4.5 Mzda pri výkone inej práce 

V praxi môže nastať situácia, že je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu 

ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa osobitných 

predpisov, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.  

Ak po preradení dosiahne takýto zamestnanec v prepočte na odpracovanú hodinu nižšiu mzdu 

ako pri výkone práce podľa pracovnej zmluvy, patrí mu doplatok najmenej do sumy jeho 

priemerného zárobku, ktorý dosahoval pred preradením. Tento doplatok sa poskytuje počas 

preradenia, najdlhšie však počas dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa preradenia.  

Rovnako doplatok pri ohrození chorobou z povolania patrí aj vtedy, ak zamestnanec 

nastúpi do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi, z dôvodu, že pre neho doterajší 

zamestnávateľ nemá inú vhodnú prácu. Povinnosť uhrádzať doplatok je na pleciach 

zamestnávateľa, ktorý ho zamestnáva v čase, po ktorý doplatok patrí zamestnancovi, pričom 

tieto náklady na doplatok je tomuto zamestnávateľovi povinný uhradiť zamestnávateľ, u 

ktorého vzniklo ohrozenie chorobou z povolania. 

 

10.5 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok  

V kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve je medzi zmluvnými stranami dohodnutá 

tzv. hrubá mzda, z ktorej zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky:  

a) poistného na sociálne poistenie,  

b) preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie,  

c) nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,  

d) príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa 

osobitného predpisu,  

e) zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového 

nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na 

dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z 

príjmov zo závislej činnosti.  

 

 



Následne je právo zamestnávateľa vykonať ďalšie zrážky zo mzdy obmedzené iba na 

určité položky, ktorými sú :  

a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, lebo neboli splnené 

podmienky na priznanie tejto mzdy,  

b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,  

c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným 

rozhodnutím príslušných orgánov,  

d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného 

dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na 

kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec 

povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, 

nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,  

e) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na 

ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,  

f) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu 

nárok nevznikol, sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť. 

 

Ďalšie zrážky, ktoré presahujú uvedený rámec, môže zamestnávateľ vykonávať len na 

základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť 

zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného 

predpisu. Poradie, t.j. prioritné zrážanie jednotlivých položiek ďalej upravuje ustanovenie § 131 

odsek 4 až  8 Zákonníka práce a ďalšie právne predpisy ako napr. zákon č. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“)  

 

10.6 Splatnosť a výplata mzdy 

Mzda, na rozdiel od napríklad výživného je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to 

najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v 

pracovnej zmluve nedohodlo inak. Zamestnanec má však právo, aby  mu  bola vyplatená  mzda 

splatná počas dovolenky ešte pred nastúpením na dovolenku. V prípade skončenia pracovného 

pomeru je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v 

deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v  najbližšom 

výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.  

Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo 

zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy 

v prospech zamestnanca. Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch 61 a vo výplatných 

termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom 

vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej 

skompletizovanej pridelenej práce, t. j. mimo výplatných termínov.  

Ustanovenie § 130 ods. 3 Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľovi medzi 

výplatnými termínmi  poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch, pričom na 

žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na 

ktorom sa so zamestnancom dohodnú. 
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Miesto výplaty mzdy je určené – pracovisko zamestnanca v pracovnom čase, okrem 

prípadu, že sa v pracovnej zmluve účastníci dohodli inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov 

nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu 

zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v 

najbližší nasledujúci pracovný deň a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.  

 

Spolu s vyúčtovaním mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad 

(výplatnú pásku), obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých 

plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je 

zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Tento 

doklad sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho 

poskytovaní elektronickými prostriedkami.  

 

Celkovú cenu práce tvorí mzda, vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú 

pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na 

nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na 

poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, 

poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré 

platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ povinný predložiť mu na 

nahliadnutie doklady, na základe ktorých bola mzda vypočítaná. 

Mzdu si zamestnanec preberá osobne, ale zákon mu umožňuje  na jej prevzatie písomne 

splnomocniť inú osobu. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe ako 

zamestnancovi, len ak tak ustanoví osobitný predpis. Zamestnávateľovi sa zakazuje  akýmkoľvek 

spôsobom obmedzovať zamestnanca vo voľnom nakladaní s vyplatenou mzdou. Ďalej sa mu 

určuje po vykonaní zrážok poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený 

účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec 

písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, 

aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň 

určený na výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené 

zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11   Prekážky v práci 

 

Zákonník práce samotný pojem „prekážky v práci“ nevymedzuje, ale ich demonštratívne 

vypočítava a približuje. Piata časť Zákonníka práce v § 136 až § 145 kategorizuje prekážky 

v práci na strane zamestnanca a na strane zamestnávateľa, a to na prekážky z dôvodu 

všeobecného záujmu, prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti, prekážky pri plnení 

brannej povinnosti a úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách, prekážky z dôvodu 

zvyšovania kvalifikácie, dôležité osobné prekážky v práci, dočasné prerušenie výkonu práce, 

prestoj, nepriaznivé poveternostné vplyvy,  iné  prekážky  a vážne prevádzkové dôvody 

vymedzené zamestnávateľom v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov.  

 

„Veda pracovného práva prekážky v práci spravidla označuje ako určité skutočnosti, 

ktoré bránia zamestnancovi v plnení jeho pracovného záväzku. V zásade možno konštatovať, 

že pri prekážkach v práci ide o situáciu, kedy zamestnanec nemôže vykonávať prácu, v dôsledku 

existencie jednej alebo viacerých skutočností, ktorých primárny dôsledok spočíva v  úplnom 

znemožnení pracovného výkonu, alebo jeho výraznom obmedzení.  

Sekundárny dôsledok prinesie stav, v zmysle ktorého, keďže zamestnanec nevykonáva 

prácu a nemá ani nároku na odmenu za vykonanú prácu, ostane bez mzdy. Úlohou právnej 

úpravy je preto posúdiť konkrétnu prekážku v práci a riešiť predovšetkým hmotné 

zabezpečenie zamestnanca. Ten môže v niektorých prípadoch ostať aj bez hmotnej podpory, 

v ostatných situáciách mu patrí buď náhrada mzdy, alebo jeho hmotné zabezpečenie garantujú 

právne predpisy z prostredia práva sociálneho zabezpečenia.62“  

Na druhej strane nemožno opomínať ani tie názory, ktoré zaraďujú medzi prekážky 

v práci aj tie situácie, ktoré sú prekážkam v práci po obsahovej stránke síce veľmi blízke, ale 

právna úprava ich pod prekážky v práci nezaraďuje, resp. zo systémového hľadiska sú zaradené 

inak. Ide najmä o prestávky v práci, prestávky na dojčenie, obdobie štrajku podľa zákona 

o kolektívnom vyjednávaní a iné.63 

 

Prekážky v práci môžu byť krátkodobého alebo dlhodobého charakteru a Zákonník práce 

s nimi spája rôzne právne dôsledky. V čase, keď zamestnanec prácu nevykonáva, je mu 

poskytnuté pracovné voľno, ktorého rozsah podmieňujú rôzne faktory, ako napr. znenie 

Zákonníka práce, obsah kolektívnej zmluvy, rozhodnutie zamestnávateľa a pod. Dĺžka 

pracovného voľna môže byť vyjadrená napr. konkrétnym počtom dní, príp. „na nevyhnutne 

potrebný čas“ a to s alebo bez určenia najvyššieho počtu dní.64 

 

Existencia prekážky narúša dohodnutý pracovnoprávny vzťah v  tom zmysle, že bráni 

zamestnávateľovi v povinnosti prideľovať prácu zamestnancovi a naopak v 

povinnosti zamestnanca vykonávať prácu podľa pokynov zamestnávateľa. Prekážka v  práci má 

dočasný charakter a po jej uplynutí znovu nastupujú povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. 

 

                                                             
62 Kuril, J. a kol., Pracovné právo. Bratislava, Akadémia  Policajného zboru v Bratislave 2012, s. 208 - 209 
63 Porovnaj Kahle, B., Stýblo, J.: Praktická personalistika. Praha, Pragoeduca 1994, s. 109 
64 Kuril, M.:  Prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. In: Lösung der Arbeitslosigkeit 
in der Slowakischen Republik (Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis). Wien: Paul Gerin, 2013. S. 57 - 62 



Právna úprava prekážok v práci sa vzťahuje na všetky druhy pracovných pomerov. 

V prípade, ak má zamestnanec uzatvorených viacero pracovných pomerov súbežne, práva 

a povinnosti vyplývajúce z každého z nich sa posudzujú samostatne.  

 

U prekážok v práci pri pružnom pracovnom čase Zákonník práce ustanovuje niektoré 

špecifiká (§ 143). Aj pri pružnom pracovnom čase môžu byť prekážky v práci na strane 

zamestnanca i na strane zamestnávateľa. 

Prekážky v práci na strane zamestnanca v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného 

pracovného času sa posudzujú ako výkon práce a poskytuje sa za ne náhrada mzdy. V rozsahu, v 

ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v 

práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy. 

Ak Zákonník práce alebo kolektívna zmluva pri prekážkach v práci na strane 

zamestnanca ustanoví presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý zamestnancovi patrí 

pracovné voľno, posudzuje sa ako výkon práce celý tento čas. Za jeden deň sa pritom považuje 

čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného 

pracovného času zamestnanca. 

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa pri pružnom pracovnom čase sa posudzujú 

ako výkon práce najviac v rozsahu prevádzkového času v určenom pružnom pracovnom období. 

 

Pokiaľ ide o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru platí, že 

prekážky v práci sa na ne nevzťahujú. Výnimkou sú ustanovenia o dôležitých osobných 

prekážkach v práci, pričom túto výnimku priniesla novela Zákonníka práce účinná od 1.1.2013. 

Ustanovenie § 223 ods. 2 vymedzuje, že pokiaľ „ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci 

uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g)  (jedná sa o dôležité osobné prekážky v  práci 

okrem presťahovania zamestnanca a vyhľadania nového miesta), ktoré zasiahli do času, na ktorý 

zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť 

zamestnanca v práci. Zamestnancovi za tento čas náhrada odmeny nepatrí.“ 

V aplikačnej praxi nie je vylúčené, že si zmluvné strany v niektorej z dohôd dohodnú, že 

prekážky v práci sa budú aplikovať aj na ich právny vzťah. Takto dohodnuté podmienky nemôžu 

byť v rozpore s ustanovením § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, ktoré deklaruje to, že pri 

dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemôžu byť nároky alebo iné 

plnenia poskytované v prospech zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce 

z pracovného pomeru. 

 

11.1 Prekážky v práci na strane zamestnanca   

Zo spoločných ustanovení o prekážkach v práci vyplýva povinnosť zamestnanca 

požiadať zamestnávateľa včas o poskytnutie pracovného voľna, ak je mu prekážka v práci 

vopred známa. Pokiaľ prekážka v práci nastane neočakávane, zamestnanec musí zamestnávateľa 

upovedomiť o existencii prekážky bez zbytočného odkladu a taktiež ho musí informovať o  jej 

predpokladanom trvaní.  

Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. 

Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o 

jej trvaní.  Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je 

povinný umožniť mu odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové 

dôvody. Ak Zákonník práce neustanovuje inak, doba kedy zamestnanec nepracuje pre prekážky 

v práci, sa posudzuje ako výkon práce. 
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11.1.1 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu 

Medzi prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu patrí výkon verejnej funkcie, 

výkon občianskych povinností a iné úkony vo všeobecnom záujme. Na výkon verejnej funkcie 

a na výkon odborovej funkcie zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo. 

Za výkon verejnej funkcie (§ 137 ods. 2) sa považuje plnenie povinností vyplývajúcich 

z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na 

základe priamej voľby alebo nepriamej voľby alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov. 

Pokiaľ zamestnanec vykonáva verejnú funkciu popri plnení povinností vyplývajúcich 

z pracovného pomeru platí, že zamestnávateľ mu môže z dôvodu výkonu verejnej funkcie 

poskytnúť pracovné voľno v rozsahu najviac 30 pracovných dní alebo pracovných zmien v 

kalendárnom roku, ak osobitný predpis neustanovuje inak.  

Zákonník práce pri vymedzení pojmu občianska povinnosť (§ 137 ods. 4) ako aj pojmu 

iný úkon vo všeobecnom záujme (§ 137 ods. 5) uvádza činnosti demonštratívne. Činnosti, ktoré 

spadajú pod tieto pojmy, vyplývajú z osobitnej právnej úpravy. 

Občianskou povinnosťou podľa Zákonníka práce je najmä činnosť svedka, tlmočníka, 

znalca a iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne 

územnej samosprávy, poskytnutie prvej pomoci, povinné lekárske prehliadky, opatrenia proti 

prenosným chorobám, iné naliehavé opatrenia liečebno-preventívnej starostlivosti, izolácia 

z dôvodov veterinárno-ochranných opatrení, výkon mimoriadnej služby v období krízovej 

situácie alebo výkon alternatívnej služby v čase vojny alebo vojnového stavu, mimoriadne 

udalosti, poskytnutie  osobnej pomoci fyzickou osobou na to povinnou podľa osobitných 

predpisov a povinná účasť zamestnancov na rekondičných pobytoch. Rovnako sem patrí činnosť 

občana, ktorému vznikla branná povinnosť a v období krízovej situácie je povinný vykonať 

mimoriadnu službu alebo v čase vojnového stavu alternatívnu službu, resp. prípady, kedy je 

fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť prvú pomoc.  

K iným úkonom vo všeobecnom záujme patrí najmä darovanie krvi a aferéza (darovanie 

krvnej plazmy a kostnej drene), darovanie ďalších biologických materiálov, výkon funkcie 

v odborom orgáne, činnosť člena zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka, účasť 

zástupcov zamestnancov na vzdelávaní, činnosť člena volebných komisií vo voľbách, ktoré 

vyhlasuje predseda NR SR a v referende a činnosť člena orgánov na ľudové hlasovanie 

o odvolaní prezidenta SR, činnosť člena horskej služby alebo inej organizovanej záchrannej 

skupiny počas osobnej účasti na záchrannej akcii, činnosť vedúceho tábora pre deti a  mládež, 

jeho zástupcu pre hospodárske veci a zástupcu pre zdravotné veci, oddielového vedúceho, 

vychovávateľa, inštruktora, prípadne zdravotníka v tábore pre deti a mládež, činnosť člena 

poradného orgánu vlády SR, činnosť člena rozkladovej komisie, činnosť sprostredkovateľa alebo 

rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, činnosť registrovaného kandidáta pri voľbe do NR SR, 

prezidenta SR a do orgánov územnej samosprávy. 

 

Vo všetkých prípadoch prekážok z dôvodov všeobecného záujmu zamestnávateľ 

poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas a len vtedy, ak túto 

činnosti nie je možné vykonať mimo pracovného času.  

Náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí , ak Zákonník práce, osobitný predpis alebo 

kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne 

inak. 

Ustanovenie § 138 ods. 1 a 2 Zákonníka práce vymedzuje tie prekážky v práci z dôvodov 

všeobecného záujmu, pri ktorých musí zamestnávateľ okrem pracovného voľna na nevyhnutne 

potrebný čas poskytnúť zamestnancovi aj náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 
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Ide o päť činností, z toho dve občianske povinnosti  a tri iné úkony vo všeobecnom záujme, 

medzi ktoré patrí: 

 účasť na rekondičných pobytoch, 

 účasť na povinných lekárskych prehliadkach, 

 účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní, 

 darovanie krvi a aferéza, 

 darovanie ďalších biologických materiálov. 

 

V prípade darovania krvi, aferéze a darovanie ďalších biologických materiálov sa 

poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas, a to za čas cesty na odber, 

za čas cesty späť z odberu a za čas zotavenia po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do 

pracovného času zamestnanca. Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár 

určiť, že čas potrebný na zotavenie sa predlžuje, no najviac po dobu zasahujúcu do pracovného 

času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. V prípade, ak sa odber neuskutoční, poskytne 

sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume priemerného zárobku len za preukázaný 

nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci. 

 

11.1.2 Prekážkav práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti 

Táto prekážka v práci bola zakotvená do Zákonníka práce novelou č. 406/2001 Z. z. 

s účinnosťou od 1.decembra 2011. 

Predpokladom tejto prekážky je uzatvorenie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa 

osobitného predpisu.65 Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o poskytnutie pracovného 

voľna na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v rámci 

pracovného času, zamestnávateľ mu pracovné voľno môže poskytnúť. Takto poskytnuté 

pracovné voľno sa nepovažuje za výkon práce a zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada 

mzdy. 

Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej 

činnosti možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov, avšak mzdu ani náhradu mzdy za čas 

poskytnutého pracovného voľna nemožno dohodnúť. 

  

11.1.3 Prekážky z dôvodu plnenia brannej povinnosti a odbornej prípravy 

vozbrojených silách  

Prekážky z dôvodu plnenia brannej povinnosti a odbornej prípravy v ozbrojených silách 

predstavujú situácie, kedy je zamestnanec povinný dostaviť sa osobne v  súvislosti s plnením 

brannej povinnosti na príslušnú územnú vojenskú správu alebo na lekárske vyšetrenie alebo na 

odbornú prípravu do určeného vojenského útvaru. Za takto strávený čas je zamestnávateľ 

povinný poskytnúť pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.  

Ak má zamestnanec nastúpiť na odbornú prípravu v  mieste natoľko vzdialenom od 

svojho bydliska, prípadne pracoviska, že cesta verejnou dopravou trvá viac ako 6 hodín, má 

nárok na jeden deň pracovného voľna. Nárok na jeden deň pracovného voľna má aj 

zamestnanec na cestu späť do miesta bydliska, prípadne pracoviska. Zamestnanec je povinný 

nastúpiť späť do práce najneskôr druhý deň po skončení odbornej prípravy. 

Po skončení odbornej prípravy zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za čas odbornej 

prípravy náhradu mzdy v sume priemerného zárobku najneskôr do konca nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca.  
                                                             
65 Pozri § 6 zákona č.  406/2011 Z.  z.  o dobrovoľníctve v znení nehorších predpisov 



Náklady zamestnávateľa na náhradu mzdy za poskytnuté pracovné voľno pokiaľ ide 

o plnenie brannej povinnosti alebo lekárske vyšetrenie uhradí príslušná územná vojenská 

správa, v ostatnom prípade vojenský útvar, v ktorom zamestnanec odbornú prípravu vykonával.  

 

11.1.4 Prekážky z dôvodu zvyšovania kvalifikácie  

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.  

Zvyšovanie kvalifikácie ako prekážka v práci sa považuje za ďalšie vzdelávanie66, v rámci 

ktorého má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť 

požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v  pracovnej zmluve. Zvýšenie 

kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie. 

Najmä, ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa, 

zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho 

priemerného zárobku. Poskytnutie plateného pracovného voľna je prakticky nenárokovateľné.  

Ak zamestnávateľ súhlasí so zvyšovaním kvalifikácie, musí dodržiavať všetky minimá, 

ktoré Zákonník práce zakotvuje pri poskytovaní pracovného voľna. Zamestnávateľ poskytne 

pracovné voľno najmenej 

a) v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní, 

b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky, 

c) päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky a absolutória, 

d) štyridsať dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo 

dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, 

e) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo 

dizertačnej práce. 

Za pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi na vykonanie opravnej skúšky nepatrí 

náhrada mzdy.  

Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu – tzv. dohodu o zvýšení 

kvalifikácie (§ 155), na základe ktorej sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi 

zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov 

spojených so štúdiom, a naopak zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u 

zamestnávateľa po určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so 

štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda 

musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Po obsahovej stránke dohoda musí zahŕňať  

a) druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia, 

b) študijný odbor a označenie školy, 

c) dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v  pracovnom 

pomere, 

d) druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť 

zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere 

počas dohodnutej doby. 

 

Celková dohodnutá doba zotrvania v pracovnom pomere nesmie prekročiť päť rokov. Ak 

zamestnanec splní svoj záväzok iba sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži. Do 

doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava čas 

- výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase 

vojny a vojnového stavu, 

                                                             
66 Pozri zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov 
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- materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ZP, 

- neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a 

väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu. 

 

Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká, najmä ak 

a) zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie 

pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia 

stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, 

b) pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo dohodou z tých istých 

dôvodov, 

c) zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, pre ktorú si 

zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej 

doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, 

d) zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich 

mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil. 

 

11.1.5 Dôležité osobné prekážky v práci  

Dôležité osobné prekážky v práci sú prekážkou v práci na strane zamestnanca počas 

doby, kedy sa zamestnanec nemôže dostaviť včas do práce. 

Dôležité osobné prekážky v práci rozdeľujeme do dvoch základných skupín. Prvú 

skupinu tvoria prekážky, pri ktorých je zamestnanec hmotne zabezpečený podľa osobitných 

právnych predpisov, napr. zákona o sociálnom poistení67. Druhú skupinu predstavujú dôležité 

osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. 

Do prvej skupiny dôležitých osobných prekážok v práci (§ 141 ods. 1) patrí 

 pracovná neschopnosť zamestnanca pre chorobu alebo úraz, 

 materská dovolenky a rodičovská dovolenka (§ 166 ZP), 

 karanténa, ošetrovanie chorého člena rodiny a starostlivosť o dieťa mladšie ako desať 

rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného 

zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak 

stará o dieťa ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne 

ak sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné 

zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. 

Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis  neustanovuje 

inak.68 Ide o situácie, kedy je zamestnávateľ povinný neprítomnosť zamestnanca v práci 

ospravedlniť. 

  

Pri druhej skupine dôležitých osobných prekážok v práci (§ 141 ods. 2) má zamestnanec 

nárok na pracovné voľno. V závislosti od charakteru prekážky sa mu poskytne pracovné voľno a 

náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Do druhej skupiny patri tieto prekážky: 

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení 

                                                             
67 Zákon č. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
68 Medzi právne predpisy, ktoré zamestnancovi môžu priznať v tejto situácii určitú dávku sú najmä zákon č. 
461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o 
rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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 pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac 

na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné 

vykonať mimo pracovného času, 

 ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, 

ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, 

 pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na 

preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo 

ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, 

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi69 

 pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz 

matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť, 

c) sprevádzanie 

 rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri 

náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie,  ošetrenie alebo 

liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných 

príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac sedem dní v kalendárnom roku, ak 

bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo 

pracovného času, 

 zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej 

školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných 

príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac desať dní v kalendárnom roku, 

d) úmrtie rodinného príslušníka 

 pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni sa poskytne pri úmrtí manžela alebo 

dieťaťa a  ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, 

 pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň sa poskytne na účasť na pohrebe 

rodiča a súrodenca zamestnanca alebo rodiča a súrodenca jeho manžela alebo 

manžela súrodenca zamestnanca a ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb 

týchto osôb, 

 pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, 

sa poskytne na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo 

prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, 

ale v čase smrti zamestnanca s ním žila v domácnosti zamestnanca a ďalší deň, ak 

zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb. 

e) svadba 

 pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň sa poskytne na účasť na vlastnej 

svadbe, 

 pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča 

zamestnanca, 

f) znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným 

prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím  

 pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac 

na jeden deň, 

g) nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy 

 pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak 

zamestnanec nemohol dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom, 

                                                             
69 poznámka: do 1.septembra 2011 znela právna úprava „narodenie dieťaťa manželke zamestnanca“ 



h) presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie 

 pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac 

na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci, 

 pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac 

na dva dni pri sťahovaní do inej obce, 

 pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac 

na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci, ak je sťahovanie v záujme zamestnávateľa, 

 pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac 

na dva dni pri sťahovaní do inej obce, ak je sťahovanie v záujme zamestnávateľa, 

i) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou 

 pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 

jeden poldeň v týždni počas plynutia zodpovedajúcej výpovednej doby (pracovné voľno 

je možné so súhlasom zamestnávateľa zlučovať) 

 pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 

jeden poldeň v týždni počas plynutia zodpovedajúcej výpovednej doby pri skončení 

pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce (pracovné voľno je možné so 

súhlasom zamestnávateľa zlučovať). 

 

Zamestnávateľ môže okrem vyššie uvedeného poskytnúť : 

 ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, 

 pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy z iných dôvodov (môže 

ísť o zariadenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí, ktoré nemožno 

vybaviť mimo pracovného času), 

 pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. 

 

Právna úprava Zákonníka rieši aj jednu osobitnú situáciu, a to účasť zamestnanca na 

štrajku. Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v  práci za čas jeho 

účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych a sociálnych práv. Zamestnancovi 

v tomto prípade mzda ani náhrada mzdy nepatrí. Ak súd právoplatne rozhodne o nezákonnom 

štrajku,  účasť zamestnanca na štrajku sa považuje za neospravedlnenú absenciu. 

 

Na účely vysvetlenia pojmov sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci dĺžke 

pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného 

pracovného času v tento deň odpracovať. Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna 

poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri vyšetrení a ošetrení zamestnanca 

a sprevádzaní rodinného príslušníka na vyšetrenie a ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia sa 

za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na 

jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa 

zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni. Náhradou mzdy je suma 

priemerného zárobku zamestnanca. 

 

Ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, zamestnávateľ 

má právo určiť, že pracovné voľno s náhradou mzdy v  ustanovených prípadoch sa poskytne v 

rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho 



roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok sa potom zaokrúhli na celé kalendárne dni 

nahor. 

 

11.1.6 Dočasné prerušenie výkonu práce  

Dočasné prerušenie výkonu práce je dôsledkom podozrenia zamestnanca zo závažného 

porušenia pracovnej disciplíny. Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia 

pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, 

môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne 

prerušiť jeho výkon práce. Toto prerušenie nesmie presiahnuť jeden mesiac a zamestnancovi po 

dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného 

zárobku. Zamestnávateľ môže znížiť náhradu mzdy na najmenej 60% priemerného zárobku 

zamestnanca, avšak v prípade, ak sa dôvodné podozrenie zo závažného porušenia pracovnej 

disciplíny nepreukázalo, zamestnávateľ je povinný rozdiel do výšky jeho priemerného zárobku 

doplatiť. 

 

11.2 Prekážky v práci na strane zamestnávateľa  

Situácia, ktorá bráni v plnení pracovných záväzkov môže nastať nielen na strane 

zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa. V dôsledku vzniknutej prekážky zamestnávateľ 

nemôže po určitú dobu plniť jednu zo svojich základných povinností uvedených v § 47 

Zákonníka práce, a to prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy. V podstate ide 

buď o obmedzenie alebo úplnú nemožnosť prideľovať prácu zamestnancovi zo strany 

zamestnávateľa, čím sa nenapĺňa skutková podstata uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu. 

V závislosti od situácie, ktorá nastala, môžeme prekážky v práci na strane 

zamestnávateľa kategorizovať do štyroch skupín:  

- prestoj,  

- nepriaznivé poveternostné vplyvy, 

- iné prekážky na strane zamestnávateľa 

- vážne prevádzkové dôvody vymedzené zamestnávateľom v písomnej dohode so 

zástupcami zamestnancov. 

 

11.2.1 Prestoj  

Spomedzi všetkých prekážok v práci na strane zamestnávateľa je prestoj najtypickejší a v 

praxi najbežnejší druh prekážky. Podstata tejto prekážky spočíva v tom, že zamestnanec nemôže 

vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v 

dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými 

prevádzkovými príčinami a zamestnanec nebol po dohode preradený na inú prácu. 

 V danom prípade patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného 

zárobku. Prestoj má povahu neočakávanej prekážky v práci a nepovažuje sa zaň vopred 

plánovaná činnosť zamestnávateľa (napr. úprava pracoviska, generálna oprava a pod.). 

 

11.2.2 Nepriaznivé poveternostné vplyvy   

Nepriaznivé poveternostné vplyvy môžu byť prekážkou v práci jednak na strane 

zamestnanca, a jednak na strane zamestnávateľa. O prekážku na strane zamestnávateľa pôjde 

vtedy, ak zamestnanec už nastúpil do práce a táto prekážka nastala pri výkone jeho pracovnej 

činnosti. Pojem „nepriaznivé poveternostné vplyvy“ žiadny pracovnoprávny predpis 

nevymedzuje. Ide o prekážku objektívnu charakteru, ktorá nastáva mimo pracovného procesu, 
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do ktorého však zasahuje.  Uvedená prekážka sa najčastejšie vyskytuje v  odvetviach ako napr. 

stavebníctvo, poľnohospodárstvo a pod. 

Doba prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu nepriaznivých 

poveternostných vplyvov sa považuje za výkon práce, ako to vyplýva z § 144a ods. 1 písm. d) 

Zákonníka práce. Doba, počas ktorej si zamestnanec odpracúva prekážku v  práci z dôvodu 

nepriaznivých poveternostných vplyvov, sa neposudzuje ako výkon práce. V prípade, ak nastane 

situácia, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, resp. 

zamestnávateľ z tohto dôvodu nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, zamestnávateľ 

poskytne zamestnancovi náhradu mzdy. Zákonník práce stanovuje len minimálnu výšku 

náhrady mzdy v sume najmenej 50% priemerného zárobku zamestnanca. Dispozitívnosť 

tohto ustanovenia umožňuje zmluvným stranám dohodnúť výhodnejšiu úpravu v pracovnej 

zmluve alebo v kolektívnej zmluve. 

 

11.2.3 Iné  prekážky 

Pod pojmom „iné prekážky na strane zamestnávateľa“ rozumieme všetky prekážky, 

ktoré nie sú prestojom ani nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Tieto iné prekážky obdobne 

spôsobujú nemožnosť výkonu pracovnej činnosti.  

Najčastejšie vznikajú pri porušovaní právnych povinností zo strany zamestnávateľa 

alebo jeho protiprávnom konaní. Môže ísť o situácie, kedy napr. zamestnávateľ nepridelí prácu 

zamestnancovi, ktorý čaká na jeho pokyny, zamestnávateľ nevytvára pracovné podmienky na 

plnenie pracovných úloh, alebo zamestnávateľ protiprávne preradí prípadne zamestnanca na 

iný druh práce. Iné prekážky na strane zamestnávateľa zakladajú právnu povinnosť 

zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

 

11.2.4 Vážne prevádzkové dôvody vymedzené zamestnávateľom v písomnej dohode 

so zástupcami zamestnancov  

Zákonník práce vymedzuje ešte jednu osobitnú situáciu, ktorú možno považovať za 

prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Za prekážku v práci na strane zamestnávateľa sa 

považujú aj vážne prevádzkové dôvody, ktoré zamestnávateľ vymedzil vopred v  písomnej 

dohode so zástupcami zamestnancov, a pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi 

prideľovať prácu. 

Pri uvedenej prekážke v práci patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej 

dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. V prípade, ak by takáto dohoda 

neexistovala, zamestnancovi by patrila náhrada mzdy v sume priemerného zárobku. Písomnú 

dohodu nie je možné nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa.  

Ak u zamestnávateľa nastane prekážka v práci z vážnych prevádzkových dôvodov, 

zamestnávateľ môže pre tieto účely použiť konto pracovného času podľa § 87a Zákonníka práce. 

Konto pracovného času aj v tomto prípade môže použiť len zamestnávateľ za podmienok podľa 

§ 87a (kolektívna zmluva alebo dohoda so zástupcami zamestnancov). Vzhľadom na to, že pri 

konte pracovného času ide o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a zamestnávateľ musí  

oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej týždeň vopred a najmenej na týždeň, takáto 

lehota by neumožňovala aplikáciu konta na prekážku v práci tohto druhu, ktorá v mnohých 

prípadoch nastáva okamžite. Z uvedeného dôvodu sa v tomto prípade splnenie tejto povinnosti 

nemusí dodržať  a zamestnávateľ môže ihneď využiť záporné konto pracovného času. 
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12    Materská dovolenka a rodičovská dovolenka  
 

Vychádzajúc zo zásady č. 6 Zákonníka práce, ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky 

umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich fyziologické predpoklady, a s ohľadom na ich 

spoločenskú funkciu v materstve a ženám a mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri 

výchove detí a starostlivosti o ne. Táto zásada o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami sa 

uplatnila v súvislosti s materskou a rodičovskou dovolenkou, ktorá je upravená v ustanoveniach 

§ 166 až 169 Zákonníka práce.  

 

Materská a rodičovská dovolenka sú. inštitúty pracovného práva, ktoré majú za cieľ 

poskytnúť zvýšenú ochranu pre ženy - matky a mužov - otcov v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Materská dovolenka má povahu dôležitej osobnej prekážky v práci na strane 

.zamestnanca, ktorá vzniká v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Po dobu 

jej trvania je neprítomnosť zamestnanca v zamestnaní ospravedlnená a počas jej trvania nepatrí 

mzda, no zamestnanec je po dobu jej trvania zabezpečený dávkou nemocenského poistenia 

(materské). Materská dovolenka je najvýznamnejším prostriedkom ochrany. priebehu 

tehotenstva a zdravého vývoja dieťaťa v prvých týždňoch jeho života. Jej účelom je 

predovšetkým zabezpečiť zamestnankyni pracovné voľno, aby mohla zdravo .prežívať posledné 

týždne tehotenstva a v pokoji sa pripraviť na pôrod, zotaviť sa po pôrode a poskytnúť 

.novorodencovi v prvých mesiacoch života tú najlepšiu starostlivosť. 

Najskôr sa nastupuje na materskú dovolenku a následne na to nadväzuje rodičovská 

dovolenka. Rodičovská dovolenka je inštitútom pracovného práva, ktorý má slúžiť najmä na 

prehĺbenie starostlivosti o malé dieťa, má podporiť .slobodnejšiu voľbu matkám medzi 

zamestnaním a starostlivosťou o dieťa. Peňažná náhrada poskytovaná počas rodičovskej 

dovolenky (rodičovský príspevok) má zmierniť finančný dopad absencie jedného pracovného 

príjmu na rodinu. 

 

Žena a muž nemusí o poskytnutie materskej alebo rodičovskej dovolenky žiadať.  Žena a 

muž má voči svojmu zamestnávateľovi oznamovaciu povinnosť, ktorá spočíva v  tom, že písomne 

oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na 

materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a 

zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky. 

 

12.1 Dĺžka trvania materskej a rodičovskej dovolenky 

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská 

dovolenka v trvaní 34 týždňov, osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov. 

Podľa § 40 Zákonníka práce sa za osamelú zamestnankyňu považuje zamestnankyňa, ktorá žije 

sama a je slobodná, ovdovená alebo rozvedená, ako aj osamelá žena z iných vážnych dôvodov. 

Pokiaľ žena porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí jej materská dovolenka v trvaní 43 

týždňov.  

Ak sa žene narodilo dieťa mŕtve, patrí jej materská dovolenka po dobu 14 týždňov. 

V prípade, ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena na materskej dovolenke, poskytuje sa jej táto 

dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď  by dieťa 

dosiahlo jeden rok. 

 



Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred 

očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. 

Pokiaľ žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, 

pretože pôrod nastal skôr ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu až do 

uplynutia času ustanoveného zákonom, t. j.  34, resp. 37 alebo 43 týždňov. Ak žena vyčerpá z 

materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej 

materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej žene a poskytne 

materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň  dve alebo viac detí, 

sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov. Nevyčerpaná doba sa jej počíta do 

času ustanoveného zákonom. 

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byt kratšia ako 14 týždňov a nemôže 

sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu. To znamená, že žena sa 

nemôže do svojho zamestnania vrátiť skôr, než po uplynutí šiesteho týždňa po pôrode, a to ani v 

prípade, že by s tým ona i jej zamestnávateľ súhlasili. 

 

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa 

rodičovská dovolenka. Pojem rodičovská dovolenka je v tejto súvislosti rovnaký ako u ženy 

nazývaná materská dovolenka. Mužovi sa poskytuje v rovnakom rozsahu, t. j. 28 týždňov, ak sa 

stará o narodené dieťa. V tejto súvislosti je vhodné vyzdvihnúť skutočnosť, že Zákonník práce 

priznáva rodičovskú dovolenku mužovi a nie manželovi.  

 

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, 

ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide 

o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je 

zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až 

do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký 

rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac. 

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku možno 

poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo 

nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v 

ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku), a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v 

období troch, resp. šiestich rokov nečerpala. 

 

V prípade, ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena a muž na rodičovskej dovolenke, 

poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do 

dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok. 

 

Náhradná starostlivosť 

Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný 

liečebný ústav a žena a muž zatiaľ  nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom materská 

dovolenka a rodičovská dovolenka najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Jej 

nevyčerpaná časť sa žene a mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej 

starostlivosti a prestal preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.  

Žene a mužovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto 

dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene a mužovi, 

ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako 



zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodičovská dovolenka za obdobie, počas 

ktorého sa o dieťa nestará. 

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal 

na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie 

osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.  

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka (ako sa nazýva u muža) sa poskytuje 

žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému 

mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje 

v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.  

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa skončenia materskej 

dovolenky alebo rodičovskej dovolenky u muža alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri 

roky veku, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.  

Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú 

starostlivosť, rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní šesť rokov odo dňa skončenia 

materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši 

tri roky, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Zamestnávateľ sa môže so 

zamestnancom dohodnúť, že ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 

vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v 

ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka 

nečerpala. 

 

12.2 Peňažné nároky 

Finančné zabezpečenie zamestnancov počas materskej a rodičovskej dovolenky je 

pokryté z nemocenského poistenia a zo systému .štátnej sociálnej pomoci. Nemocenské 

poistenie ako súčasť sociálneho poistenia a štátna sociálna podpora patria do systému 

sociálneho zabezpečenia.  

 

Počas materskej dovolenky sa poskytuje materské. Materské je dávka nemocenského 

poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a je 

upravená v ustanoveniach § 48 až § 53 tohto zákona.  

Účelom poskytovania materského je kompenzácia straty základného zdroja príjmu 

(príjmu zo zárobkovej činnosti) ako bezprostredného následku prerušenia práce v súvislosti s 

pôrodom a nadväzujúcej starostlivosti o novonarodené dieťa, t. j. počas tehotenstva a 

starostlivosti poistenkyne (matky) o dieťa alebo starostlivosti iného poistenca o takéto dieťa.  

Sociálna poisťovňa nevypláca materské automaticky, je potrebné si oň písomne 

požiadať. Tlačivo Sociálnej poisťovne. "Žiadosť o materské" vystaví lekár (gynekológ) na 

tehotenskej poradni, a to spravidla v 32. týždni tehotenstva. Uvedie v ňom aj dátum 

očakávaného dňa pôrodu. V prípade, že si chce poistenkyňa. uplatniť nárok na materské z 

viacerých nemocenských poistení, lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich.  

Nárok na materské vzniká v prípade splnenia dvoch podmienok. Prvou podmienkou je, 

že poistenkyňa je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa alebo poistenec prevzal dieťa do 

starostlivosti a stará sa o dieťa (napr. matka sa zo zdravotných dôvodov nemôže starať, 

zomrela). Druhou podmienkou je účasť na nemocenskom poistení najmenej 270 dní v 

posledných 2 rokoch pred pôrodom. 

Materské sa poskytuje vo výške 65% z denného vymeriavacieho základu. 

 



Počas rodičovskej dovolenky sa poskytuje rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok  

je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti 

o dieťa. Právna úprava tohto príspevku je obsiahnutá v  zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom 

príspevku v znení neskorších predpisov a dávku vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny. 

Rodičovský príspevok sa poskytuje vo výške 203,20 € mesačne. Ak oprávnená osoba 

zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa 

zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom. V prípade neplnenia 

povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa, oprávnená osoby je sankcionovaná na výške 

rodičovského príspevku, nakoľko v tomto prípade  patrí vo výške 50 % vyššie uvedenej sumy. 

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku 

na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca, pričom sa vypláca mesačne pozadu, 

a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 

ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku naň.  

 

Nárok na rodičovský príspevok vzniká v prípade riadnej starostlivosti aspoň o jedno 

dieťa do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým 

zdravotným stavom. Rodičovský príspevok patrí do 6 rokov veku aj keď ide o zdravé dieťa, ale 

iba pri náhradnej starostlivosti a to najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia 

o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Ďalšou podmienkou je trvalý alebo prechodný 

pobyt oprávnenej osoby  na území Slovenskej republiky. 

Riadnou starostlivosťou o dieťa sa chápe starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme 

všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, 

hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.   

Oprávnená osoba môže počas poberania rodičovského príspevku vykonávať aj 

zárobkovú činnosť. Pod zárobkovou činnosťou sa rozumie 

1) činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z  podnikania a z inej 

samostatne zárobkovej činnosti alebo obdobná činnosť v cudzine  

2) vyplácanie  

a) náhrady služobného platu pri dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, 

b) nemocenského, 

c) ošetrovného alebo  

d) obdobných dávok uvedených v písmenách a) až c) mimo územia SR.  

 

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú aj vtedy, ak oprávnená 

osoba zabezpečí riadnu starostlivosť inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 

Záleží len na rodičovi, či sa o dieťa bude starať osobne alebo v prípade zárobkovej činnosti sa oň 

postará druhý rodič, babka, súkromná opatrovateľka, či jasle. 

 

Rodičovský príspevok môže striedavo poberať otec i matka, vždy však príspevok dostane 

len jeden z nich podľa dohody. Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak 

a) jeden z nich má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a 

suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny 

mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku alebo 

b) jednému z nich štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský 

príspevok alebo obdobnú dávku ako materské alebo 



c) jednému z rodičov sa poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa. 

 

Ak rodič má nárok na materské (napr. má druhé dieťa), ktorého výška v kalendárnom 

mesiaci je nižšia než je výška rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca vo výške 

rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským. 

 

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím 6 mesiacov od 

posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. 

 

Ak rodič umiestni dieťa do škôlky alebo do jaslí, je na jeho zvážení, či by sa mu finančne 

neoplatil viac príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje vo výške preukázaných 

nákladov na starostlivosť v tomto zariadení, najviac však vo výške 230 €. Za predpokladu, že 

rodič spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o 

dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre poberanie príspevku na starostlivosť o 

dieťa, môže si vybrať, či bude poberať rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť 

o dieťa.  

Príspevok na starostlivosť o dieťa  sa poskytuje ako sociálna dávka na úhradu výdavkov 

vynaložených na starostlivosť o dieťa - do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 6 rokov veku dieťaťa s 

dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, keď rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa 

zverené vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje dennou formou na strednej škole alebo na 

vysokej škole. 

Nárok na  príspevok na starostlivosť o dieťa vzniká za týchto podmienok: 

a) rodič vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na 

vysokej škole,  

b) poskytuje sa starostlivosť dieťaťu poskytovateľom (napríklad materská škola, fyzická ako 

živnostník) na území SR,  

c) rodič má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR  

d) dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.  

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa patrí na každé dieťa za kalendárny mesiac vo výške 

- v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume 230 €, ak 

starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ, napr. detské jasle, materská škôlka, charita, 

osoba, ktorá na tieto účely má živnostenské oprávnenie, 

- 41,10 €, ak starostlivosť zabezpečuje iná fyzická osoba, napr. babka, suseda – nie 

živnostníčka, rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o 

svoje dieťa poskytovateľom na území SR.  

 

Príspevok sa vyplatí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento 

príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.  

 

12.3 Ochrana žien pri výkone práce 

Ustanovenie § 161 a § 162 Zákonníka práva poskytuje tehotným ženám, matkám do 

konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám ochranu v podobe výkonu určitých prác. 

Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byt 

zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu.  



Tehotná žena nesmie byt zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku 

ohrozujú jej tehotenstvo ženy zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. Rovnako to platí aj 

o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene. 

Ak tehotná žena vykonáva prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá podľa 

lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, je zamestnávateľ povinný vykonať dočasnú 

úpravu pracovných podmienok. Ak takáto úprava pracovných podmienok nie je možná, 

zamestnávateľ ženu preradí dočasne na prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže 

dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci v rámci pracovnej zmluvy, a ak to nie je 

možné, preradí ju po dohode s ňou aj na prácu iného druhu. Ak by žena pri preradení na iný 

druh práce dosahovala nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytne sa jej na vyrovnanie 

tohto rozdielu dávka nemocenského poistenia – vyrovnávacia dávka 

Ak by zamestnávateľ nemohol tehotnú ženu preradiť na pracovné miesto s dennou 

prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ jej poskytne pracovné voľno s náhradou 

mzdy. 

Vyššie uvedené platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o 

dojčiacej žene. 

 

Zákonník práce priznáva matke dieťaťa v súvislosti s materstvom pri výkone pracovnej 

činnosti prestávky na dojčenie (§ 170). Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný 

poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie. 

Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa do konca 

šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie a v ďalších šiestich 

mesiacoch jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúčiť 

a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak pracuje po kratší pracovný čas, ale 

aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času, patrí jej len jedna polhodinová prestávka 

na dojčenie, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku. 

Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne 

náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku. 


