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PRAMENE PRACOVNÉHO PRÁVA 
 

normatívne právne akty 
- Ústava SR a ďalšie zakony 
- Hlavný zákon je Zákon č. 311/2001 ZzZp 

o vydaný 1.aprila 1992 
o platný od 2. júla 2001 - zverejnenie v Zbierke zákonov 
o účinný od 1. apríla 1992 
o medzi platnosťou a účinnosťou je legisvakačná doba 

 
- Zákon o službách zamestnanosti 
- Zákon o nelegálnej práci/nelegálnom zamestnávaní 
- Zákon o minimálnej mzde 
- Zákon o kolektívnom vyjednávaní 
- Zákon o štátnej službe 
- Antidikriminačný zákon 

 
- vyhlášky 
- nariadenia vlády 
- opatrenia ministerstva 

 
kolektivne zmluvy 
- uzatvára zamestnávateľ a odborový orgán 
- majú normatívny charakter 
- môžu byť v rozpore so zákonom (Zákonníkom práce), ale jedine ak je rozpor v záujme 

zamestnancov 
 

vnútropodnikové normatívne akty 
- pracovný poriadok 
- vydáva zamestnávateľ, bližšie špecifikované niektoré oblasti 

 
technické normy 
- normy, ktoré sa dotýkajú BOZP 

 
morálne zásady 
- dobré mravy 

 
medzinárodné zmluvy 

 
 
Pracovné právo predstavuje súhrn právnych noriem, ktoré upravujú práva a povinnosti, 
ktoré   vyplývajú   z pracovno-právnych   vzťahov   (upravujú   postavenie   zamestnanca   
a zamestnávateľa v rámci pracovno-právnych vzťahov). 
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ZÁKLADNÉ ZÁSADY ZÁKONNÍKA PRÁCE (ČLÁNKY) 
 

- nachádzajú sa na začiatku Zakonníka práce (flexibilnejší než zákon vydaný v '65, ktorý 
platil do roku 2001) 

 
- v minulosti boli pracovné zásady striktne dané (kogentné), súčasný Zákonník práce má 

dispozitívne ustanovenia, ktoré dovoľujú zmluvným stranám, aby si ustanovenia  
upravili podľa seba (najmenej, najviac, minimálne, maximálne, môže) – možnosť voľby 

o dovolenka – minimálne 4 týždne (nemôže byť menej) 
o skúšobná doba – maximálne 3 mesiace (nemôže byť viac) 
o pracovný čas – maximálne 40 hodín týždenne (nemôže byť viac) 
o doba určitá – maximálne 2 roky (nemôže byť viac) 
o výpovedná doba – maximálne 1 mesiac (nemôže byť viac) 

• menej ako 1 rok trvania – najmenej 1 mesačná výpovedná doba 
• od 1 roka do menej ako 5 – najmenej 2 mesačná výpovedná doba 
• od 5 rokov – najmenej 3 mesačná výpovedná doba 

 
- myšlienky, ktoré nám dávajú obraz o odvetví, charakterizujú právne odvetvie (typické 

veci pre oblasť pracovného práva) 
- slúžia na zabezpečenie správnej interpretácie jednotlivých paragrafov 
- sú rozpracované v 11 článkoch (pôvodne ich bolo 10) 

 
 

článok 1 základných zásad = Zásada zákazu diskriminácie (rovnaké zaobchádzanie) 
- spočíva v tom, že fyzické osoby majú právo na prácu, slobodnú voľbu zamestnania, 

spravodlivé a uspokojivé podmienky na pracovisku, ochrana proti slobodnému 
prepusteniu zo zamestnania 

- platí voči všetkým fyzickým osobám (nie je konkretizované voči zamestnancom) 
o ide o to, aby sa bez obmedzenia pristupovalo ku každému rovnako 
o v paragrafe 13 sa hovorí o tom, že zamestnávateľ musí rovnako zaobchádzať so 

všetkými svojimi zamestnancami 
 

- Antidiskriminačný zákon (vymedzuje diskrimináciu pozitívne aj negatívne) – 7 foriem 
diskriminácie (POZITÍVNE VYMEDZENIE) 

 
o priama diskriminácia 

• priamo viditeľné iné zaobchádzanie s dotyčným 
 

o nepriama diskriminácia 
• najprv neutrálny prístup, ale v konečnom dôsledku to má diskriminačný 

dopad 
 

o obťažovanie 
• ponižovanie ľudskej dôstojnosti, zastrašovanie 

 
o sexuálne obťažovanie 

 
o neoprávnený postih 

• zamestnanec  bol  diskriminovaný  a už  sa  to  rieši  súdnou  cestou       
a zamestnávateľ sa voči nemu správa neadekvátne 
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o pokyn na diskrimináciu 
• využívanie podriadenosti niekoho 
• zamestnávateľ inému zamestnancovi 
• zodpovedným subjektom je zamestnávateľ 

 
o nabádanie na diskrimináciu 

• ak niekoho navádzam, aby niečo urobil 
• zodpovedným subjektom sú obidvaja (realizátor + ten čo nabáda) 

 
- VÝNIMKA = pozitívna diskriminácia 

o v prospech zamestnancov 
o tehotné ženy, mladiství, osoby so zdravotným postihnutím, matky, muži 

starajúci sa o malé deti 
o upravené pracovné podmienky v pozitívnom zmysle 

 
- vymedzenie vekovej hranice ani potrebná prax, prípadne rola vo filme nie je  

diskriminácia (NEGATÍVNE VYMEDZENIE) 
 
 

článok 2 základných zásad = Zásada zmluvnosti (zmluvnej voľnosti/slobody) 
- založená na pracovno-právnych vzťahoch,  ktoré môžu vznikať iba so súhlasom FO     

a zamestnávateľa,   pričom    zamestnávateľ    má    slobodný    výber    zamestnancov 
v potrebnom počte a štruktúre a určuje si podmienky 

 
- spočíva v slobodnom výbere zmluvných strán alebo uzavretie danej zmluvy so 

zamestnancom 
o nie je donútenie subjektov uzatvoriť zmluvu, ale musí tam byť vôľa 
o výber zmluvného partnera – každá strana si ho zvolí (predovšetkým z pohľadu 

zamestnávateľa v tom, že si môže vybrať zamestnanca, ktorého chce) 
o výber dokumentu, ktorý uzatvoria zmluvné strany 

• pracovná zmluva 
• dohoda o pracovnej činnosti 
• dohoda o brigádnickej práci študentov 
• dohoda o vykonaní práce 

o po obsahovej stránke 
• sú určité náležitosti, ktoré každá zmluva musí obsahovať, ale zvyšok je 

na voľbe zmluvných strán 
 

- najjednoduchšie ukončenie pracovného pomeru – ZMLUVNÁ VOĽNOSŤ 
o skúšobná doba (zmluvná voľnosť – OZP je výnimka) 
o výpoveď zo strany zamestnanca 

 
- keď ju zamestnávateľ pozná, tak má vyhraté v súdnych sporoch, pretože táto zásada 

spočíva v slobode zmluvnosti, a teda si môže vybrať uchádzača, ktorého chce on sám 
(nemusí sa riadiť len odbornosťou – je chránený Zásadou zmluvnosti) 

 
- zmluvná voľnosť nie je absolútna (neobmedzená), ale je ohraničená (OZP) 
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- uzatvorenie pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy (VÝNIMKA - 
povinnosť zamestnávateľa zamestnávať osobu so zdravotným postihnutím – 
porušenie zmluvnej voľnosti – Zásady zmluvnosti) 

o vychádzame zo Zákona o službách zamestnanosti a Zákona o sociálnom 
poistení 

• zamestnávateľ za určitých podmienok je povinný zamestnávať občanov 
so zdravotným postihnutím (obmedzenie zmluvnej voľnosti) 

 
o OZP je občan, ktorý je uznaný za invalidného (invalidný občan) 
o invalidný občan – občan, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 

(viac ako rok) má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
40% - KVÓTA SYSTÉM (sú dané kvóty) 

• posudzuje lekár zo Sociálnej poisťovne (posudkový lekár) 
• zamestnávateľ má povinnosť zamestnať takéhoto občana 

 
o 2 podmienky musia byť splnené 

• najmenej 20 zamestnancov vo firme (v pracovnom pomere, nie na 
dohodu) 

• príslušný Úrad práce bude viesť v evidencii aspoň jedného OZP 
• musia byť splnené súbežne – zamestnávateľ si musí sám zistiť (nikto ho 

o tom neinformuje 
 

o 3,2 % z celkového počtu zamestnancov - zohľadňujú sa zamestnanci pracujúci 
na základe pracovnej zmluvy – evidenčný priemer za celý kalendárny rok (od 
1.1. do 31.12.) 

• ak zamestnám v marci – beriem od začiatku toho roka (priemer za celý 
kalendárny rok) 

• ak zamestnám niekoho kto nie je evidovaný, neodpadá povinnosť na tých 
ďalších 

• ak vezmem evidovaného – za 1 OZP si splním, za ostatných odpadne, 
odpadne aj ostatným zamestnávateľom 

 
• ak zamestnám 3 OZP a 1 z nich je evidovaný na Úrade práce 

§ zamestnám toho čo NIE JE evidovaný (ten tam zostáva) - 
zamestnám mimo evidencie, ale NEODPADÁ mi povinnosť 
zamestnať ďalších OZP, takže musím za ďalších buď odviesť 
alebo zadať zákazku, povinnosť neodpadá ani ďalším 
zamestnávateľom 

 
§ zamestnám evidovaného OZP – za 1 si splním povinnosť, za   

tých 2 mi ODPADNE povinnosť a odpadne povinnosť aj ďalším 
zamestnávateľov v regióne daného Úradu práce 

 
§ nezamestnám nikoho, ale využijem zvyšné 2 možnosti 

 
o keď si vezmem jediného zamestnanca, ktorý je evidovaný na úrade práce – 

ostatným odpadá povinnosť zamestnávať OZP (chránené dielne, podpora) 
o takýto zamestnávateľ bude musieť za ten rok zamestnať OZP – pri 20 

zamestnancoch, je to 1 OZP, pri 100 je to 3 OZP 
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o väčšinou to býva prepojené, že je na príslušnom úrade 1 evidovaný OZP 
(zamestnávateľ má v tom prípade povinnosť zamestnať občana so zdravotným 
postihnutím) 

o splnenie tejto povinnosti cez 3 alternatívy: 
• zamestnám ho (z úradu alebo neevidovaný) 

§ + musí si zamestnávateľ preveriť, či mu má akú prácu dať a či   
vie vytvoriť vhodné pracovné podmienky na pracovisku 

§ môže byť aj práca z domu 
§ viac ako 70% pokles schopnosti – RÁTA SA ZA 3 

 
• zadanie zákazky OZP alebo odobratie výrobkov (služieb) 

§ na 1 OZP musí byť zákazka vo výške 0.8 násobok celkovej ceny 
práce 

§ berie sa do úvahy priemerná cena práce v tom období – 2015 na 
1 OZP zadám zákazku vo výške 906 € 

***predpísané tlačivo na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
(preukázanie splnenia povinnosti) – pre prvé 2 možnosti*** 

 
• odvod na Úrad práce, sociálnych vecí & rodiny do 31.3. nasledujúceho 

roka 
§ vo výške 0.9 násobku celkovej ceny práce (vyššie ako cena 

zákazky) = 1019 € - povinný podiel na celý kalendárny rok 
§ niečo ako sankcia za to, že zamestnávateľ si nesplnil povinnosť 

prostredníctvom prvách 2 možností 
§ na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

 
 

článok 3 základných zásad = Právo na odmenu za vykonanú prácu 
- Zákon o minimálnej mzde 

o zamestnanci majú právo  na mzdu za vykonanú  prácu, zaistenie  bezpečnosti    
a ochrany zdravia pri práci, odpočinok, zotavenie sa po práci 

 
o zamestnávateľ je povinný zaplatiť mzdu svojim zamestnancom 
o výška minimalnej mzdy je upravená vždy k 1.1. daného roku 
o aktuálna výška minimálnej mzdy je 405€ v hrubom pri 40 hodinovom 

pracovnom týždni - 8 hodín denne pracovať, 30 minút prestavka, čiže 8.5 hodiny 
byť na pracovisku denne (42 hodín týždenne v práci – prestávky sa nerátajú do 
40 hodinového pracovného týždňa) 

• môže byť 37.5 plný úväzok – maximálne 40 hodín týždenne (závisí od 
toho aký pracovný čas je v rámci plného úväzku) 

• všetko čo pôjde pod hranicu, bude skrátený (čiastočný) úväzok – znižuje 
sa výška minimálnej mzdy 

• jedná sa o hrubú mzdu (v čistom je to 355 € pri 405 € hrubej mzde) 
§ odvodové povinnosti – zdravotné poistenie, sociálne poistenie, 

odpočitateľné položky 
 

o mzdy upravujú nariadenia vlády k 1.1. daného roka a platí do konca 
kalendárneho roka 

o minimálna mzda platí aj pre zamestnancov na dohodu!!! 
o hodinová mzda = 2,328 € (2.184 € - minulý rok) 
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o životné minimum 
• hranica, pod ktorou keď sa osoba nachádza, tak je v hmotnej núdzi 
• 198, 09 € 

 
o pokiaľ odmeňovanie nie je upravené v kolektívnej zmluve (zamestnávateľ nemá 

odborový orgán, neexistuje kolektívna zmluva - sám rozhoduje o mzde), je 
povinný každého zamestnanca priradiť pod určitý stupeň náročnosti 
pracovného miesta (v prílohe Zákonníka práce) 

• existuje 6 stupňov náročnosti pracovných miest (1 najmenej  náročné  
PM, 6 je najnáročnejšie PM) 

• ku každému stupňu je určený koeficient (násobok minimálnej mzdy)  – 
minimálny mzdový nárok  - koeficient od 1 po 2 

• pri 1. stupni je koeficient 1 (pomocné práce - upratovačka) = výška 
minimálnej mzdy je totožná s minimálnym mzdovým nárokom) 

• pri 2. stupni je koeficient 1.2 (kaderníčka, predavačka) = 1.2 x MM 
• pri 3. stupni je koeficient 1.4 = 1.4 x MM 
• pri 4. stupni je koeficient 1.6 = 1.6 x MM 
• pri 5. stupni je koeficient 1.8 (manažér výroby) = 1.8 x MM 
• pri 6. stupni je koeficient 2 (generálny riaditeľ) = 2 x MM 

 

článok 4 základných zásad = Zásada informovanosti zamestnancov 
- zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov majú právo byť informovaní o 

hospodárskej a finančnej činnosti svojho zamestnávateľa a tiež môžu predkladať návrhy 
- nevzťahuje sa na obchodné tajomstvo, účtovné veci, ... 

 
 

článok 5 základných zásad = Zásada plnenia povinností 
- zamestnanci a zamestnávatelia si musia plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z 

pracovnoprávneho vzťahu, inak ide o závažné porušenie pracovnej disciplíny 
 

- zamestnanec je povinný vykonávať svoju prácu riadne a včas, dodržiavať podmienky 
v zmluve, dodržiavať liečebný režim pri dočasnej práceneschopnosti, dodržiavať 
pracovnú disciplínu, dodržiavať vnútropodnikové predpisy, dodržiavať BOZP 

 
o zamestnávateľ nemôze kontrolovať (posudzovať zdravotný stav, resp.  

správanie), pretože nepozná diagnózu 
o kontrolovať zamestnanca chodí zamestnanec sociálnej poisťovne po dohode s 

posudkovým orgánom sociálnej poisťovne 
o zamestnávateľ môže kontrolovať iba to, či sa zamestnanec nachádza na mieste, 

ktoré uviedol) 
 

- zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu, vytvárať vhodné pracovné 
podmienky, dávať pokyny, dodržiavať BOZP 
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článok 6 základných zásad = Zásada rovnakého zachádzania s mužmi a ženami v 
pracovnoprávnych vzťahoch 
- ženy aj muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, 

odmeňovaniu, pracovný postup, podmienky 
- konkrétnejšie ako Zásada zákazu diskriminácie 

 
- rodičovská a materská dovolenka 

o súvisí to s rovnakým zaobchádzaním s mužmi a ženami (prevažujú ženy) 
o materská dovolenka a rodičovská dovolenka sú 2 rôzne inštitúty 
o „materská dovolenka“ u mužov sa volá rodičovská dovolenka (nie je to druhý 

inštitút) 
 

o materská dovolenka – príprava na narodenie dieťaťa + starostlivosť o dieťa     
v prvých mesiacoch (u mužov len starostlivosť o dieťa) 

 
• DOVOLENKA = súvisí so zamestnancom (osoba, ktorá má pracovnú 

zmluvu môže ísť na materskú dovolenku) 
 

• maximálna doba trvania materskej dovolenky 
§ žena - 34 týždňov 
§ ak je osamelá žena (slobodná, vdova, rozvedená, muž vo väzbe 

alebo vyhlásený za mŕtveho) - 37 týždňov 
§ viac ako 1 dieťa naraz – 43 týždňov 
§ muž – 28 týždňov od narodenia dieťaťa (rodič dieťaťa) 

o matka sa nemôže starať bezprostredne po narodení 
o väčšinou mamička ostáva ešte 6 týždňov po pôrode 

 
• treba oznámiť zamestnávateľovi v dostatočnom predstihu – 1 mesiac 

pred predpokladaným dátumom 
 

• na materskú dovolenku môže žena ísť spravidla 6 týždňov pred 
očakávaným termínom pôrodu, najviac 8 týždňov pred očakávaným 
termínom pôrodu (rizikové tehotenstvo – pénka, kým nenastúpi na 
materskú dovolenku) 

 
• musí vyčerpať 14 týždňov (6 týždňov pred + 8 týždňov po pôrode a 

naopak) 
• nesmie sa skončiť skôr ako 6 týždňov po pôrode 
• dovolenka – v súvislosti so zamestnancom (nie živnostník, nie dohodár, 

ale v pracovnom pomere) 
• zo 65% na 75% denného vymeriavacieho základu - vyššie materské 
• na materskej dovolenke nemôžu byť obaja naraz 

 
• keď žena nejde pred pôrodom na materskú dovolenku z vlastnej 

iniciatívy – prichádza o túto dobu 
 

• ak ale ide o predčasný pôrod – neprichádza o tú dobu, ale sa to presúva 
po narodení dieťaťa 
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• príspevok od Sociálnej poisťovne 
§ nárok má ten, čo bol v posledných 2 rokoch 270 dní nemocensky 

poistený (pred reálnym termínom pôrodu) 
o čerpanie PN + od narodenia dieťaťa poberať rodičovský 

príspevok 
o dá sa ísť na materskú dovolenku, ale nepoberať materské 

 
§ počas materského nesmie byť príjem 

o tá, ktorá sa vráti do zamestnania, už nesmie dostávať 
materské 

 
§ maximálne materské = cca 918 € (ak sa odvádza 

z maximálneho vymeriavacieho základu – 1300 €) 
 

o rodičovská dovolenka – slúži na prehĺbenie starostlivosti (nadväzuje na 
materskú dovolenku) 

 
• do 3 rokov veku dieťaťa 
• ak je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, tak do 6 rokov 

 
• oznámiť zamestnávateľovi, že pokračuje rodičovskou dovolenkou 
• ak by nastala situácia, že nie je nárok na materské, môžem si od prvého 

dňa od narodenia dieťaťa uplatniť nárok na rodičovský príspevok (inak 
by som bola bez príjmu) 

 
• môže ísť muž aj žena súčasne (len 1 príspevok dostanem bez ohľadu    

na počet detí – druhý rodič má neplatené voľno) 
§ môžu sa rodičia striedať (najmenej mesiac v kuse 1) 

 
• príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (neprihliada sa 

na poistenie ani na výšku príjmu, pretože to nedostávam od Sociálnej 
poisťovne ako materské) 

 
• 203,20  € na 1 dieťa (na každé dieťa sa  rodičovský príspevok  zvyšuje  

o 25%) – jednotná výška 
§ dvojčatá = 254 € 
§ trojčatá =304 € 

 
• môžem robiť aj dostávať rodičovský príspevok (dať dieťa do opatery) 
• materské ma prednosť pred rodičovským príspevkom (ak žena znovu 

otehotnie – dostane len materské za druhorodené dieťa, vždy je nárok len 
na 1 príspevok!!!) 

• môže sa namiesto rodičovského príspevku zvoliť príspevok na 
starostlivosť o dieťa – nestarajú sa o dieťa osobne, ale zverím dieťa 
opatrovateľke živnostníčke alebo do jaslí (280 € príspevok na dieťa – 
dostanem toľko, aby mi to preplatilo náklady – musia sa preukázať) 

§ príspevok na každé dieťa zvlášť (ak by som sa ja starala o deti, 
tak mám nárok len na 1 príspevok na dieťa) 

§ len pre denných študentov a tých, čo idú robiť po pôrode/živnos 
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článok 7 základných zásad = Ochrana mladistvých 
- mladiství majú právo na prípravu povolania a zabezpečenie podmienok, ktoré umožňujú 

rozvoj telesných alebo duševných schopností (zvýšená ochrana zdravia pri práci) 
 

- mladistvý = osoba mladšia ako 18 rokov 
- mladiství nesmú vykonávať určité práce 

o pod 16 rokov nesmie byť práca na čas, pracovná pohotovosť, nočná práca 
o úzka spolupráca čo sa týka skončenia pracovného  pomeru,  uzatvárania  

pracovnej zmluvy 
o povinnosť vyjadrenia zákonného zástupcu 
o pracovný čas môže byť maximálne 37,5 hodín týždenne u všetkých 

zamestnávateľov, ktorých má 
o pod 16 rokov je to maximálne 30 hodín týždenne 

 

článok 8 základných zásad = Zásada BOZP 
- zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia pri práci 

(prevencie – prehliadky, predchádzanie pracovným úrazom, chorobám zo zamestnania, 
rekondičné pobyty zamestnancov) 

 
článok 9 základných zásad = Zásada uplatnenia práv súdnou cestou 

- zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností, ktoré 
vyplývajú z pracovno-právnyc vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde a nemali by 
byť za to postihnutí 

- právo ísť na súd a domáhať sa svojich práv 
 
 
článok 10 základných zásad = Zásada kolektívneho vyjednávania 

- zamestnanci a zamestnávatelia majú právo na kolektívne vyjednávanie 
- zamestnanci majú právo na štrajk, zamestnávatelia na výluku 
- odborové orgány, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník 

 
 
článok 11 základných zásad = Zásada ochrany osobných údajov 

- zamestnávateľ   môže   o zamestnancovi   zhromaždiť   osobné   údaje,   ktoré   súvisia 
s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami (len to, čo sa týka práce) 

- ochrana súkromia zamestnancov 
o ak sa zavádza monitorovanie, tak zamestnanci musia byť s touto skutočnosťou 

oboznámení 
- s tým súvisí Zákon o ochrane osobných údajov 
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POSOBNOSŤ ZÁKONNÍKA PRÁCE 
 

- osobná pôsobnosť 
o ustanovenia zákona (Zákonníka práce) sa vzťahujú na osoby, ktoré vystupujú 

ako zamestnanec alebo zamestnávateľ (na účastníkov pracovno-právnych 
vzťahov) 

 
- územná (teritoriálna) pôsobnosť 

o na akom území pôsobí (na území SR) 
 

- časová pôsobnosť 
o platnosť právnej normy (platnosť Zákonníka práce – 2.7.2001) 

• nadobúda dňom, kedy bol vydaný v Zbierke zákonov SR 
• podpísaná predsedom vlády, predsedom NRSR, prezidentom 

o účinnosť právnej normy (účinnosť Zákonníka práce – 1.4.2002) 
• účinnosť je daná v konkrétnej právnej norme (v poslednom paragrafe) 

o legisvakačná doba 
• obdobie medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy 

 
- vecná pôsobnosť 

o okruh spoločenských vzťahov, na ktoré sa vzťahujú normy pracovného práva 
o súhrn spoločenských vzťahov, na ktoré sa vzťahuje Zákonník práce 

 
• priama vecná pôsobnosť (ustanovenia Zákonníka práce sa vzťahujú na 

určité vzťahy, ktoré upravuje Zákonník práce) 
 

§ úplná vecná pôsobnosť 
o v plnom rozsahu všetky ustanovenia sa vzťahujú na 

konkrétny pracovno-právny vzťah 
 

o  pracovný pomer na neurčitý čas 
o  pracovný pomer na dobu určitú 
o  pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas 
o  pracovný pomer na kratší pracovný čas 

 

§ obmedzená vecná pôsobnosť (neúplná) 
o iba niektoré ustanovenia sa na tento pracovno-právny 

vzťah vzťahujú 
o nevzťahujú sa ustanovenia o pracovnom čase, 

o rozvrhnutí pracovného času, o začiatku a konci 
pracovnej doby 

 
o  domácka práca 

§ výkon činnosti v pracovnom pomere vykonávaný 
doma alebo na inom dohodnutom mieste 

§ nevzťahujú sa ustanovenia o prekážkach v práci 
(na  strane  zamestnanca   –   účasť   na  ošetrení  
v zdravotníckom zariadení, ale maximálne 7 dní  
v kalendárnom roku) 
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o  telepráca 
§ výkon činnosti v pracovnom pomere vykonávaná 

doma   alebo   na   inom    dohodnutom    mieste  
s použitím informačných technológi 

 
• delegovaná vecná pôsobnosť 

§ Zákonník práce sa vzťahuje len na určité pracovno-právne 
vzťahy, ak to ustanovujú osobitné predpisy 

§  výkon verejnej funkcie 
 

• subsidiárna vecná pôsobnosť 
§ podporná pôsobnosť 
§ Zákonník práce sa použije iba vtedy, ak osobitné predpisy 

nevylučujú použitie Zákonníka práce, ale danú problematiku 
osobitný právny predpis neupravuje 

§ doprava 
 
 

SUBJEKTY PRACOVNÉHO PRÁVA 
- zamestnanec 

o fyzická osoba, ktorá vykonáva pre inú fyzickú alebo právnickú osobu závislú 
prácu pre zamestnanca v pracovnom pomere, na dohodu alebo v obdobnom 
pracovnom vzťahu (ZA ODMENU) 

o základný subjekt pracovného práva 
 

- zamestnávateľ 
o fyzická alebo právnická osoba (s.r.o), ktorá zamestnáva aspoň 1 fyzickú osobu 

• aj v pracovnom pomere na dohodu, aj obdobnom pracovnom vzťahu 
o základný subjekt pracovného práva 

 
- zástupcovia zamestnancov 

o odborový orgán 
o zamestnanecká rada 
o zamestnanecký dôverník 

• môže byť len zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, závisí 
od počtu zamestnancov 

o orgán BOZP 
• nie vždy, iba na účely BOZP 

o orgán schválený členskou schôdzou družstva 
• družstvo (súčasťou členského vzťahu je aj pracovno-právny vzťah) 

 
- organizácie zamestnávateľov 

 
- odborové orgány vyššieho stupňa (odborové zväzy) 

 
- orgány, ktoré zastupujú štát 

o Úrad práce 
o Inšpektorát práce 
o Úrad verejného zdravotníctva 
o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
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PRACOVNO-PRÁVNA SUBJEKTIVITA (zamestnanec & zamestnávateľ) 
 

- pasívna zložka právnej subjektivity 
o zahŕňa spôsobilosť byť účastníkom pracovno-právnych vzťahov automaticky zo 

zákona 
o zo zákona nadobudnuté práva a povinnosti 
o žiaden úkon netreba urobiť 

 
- aktívna zložka právnej subjektivity 

o spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi 
o nezískava sa zo zákona 

 
- dilektuálna  spôsobilosť 

o spôsobilosť fyzickej osoby mať právnu zodpovednosť 
o predovšektým zodpovednosť za škodu 

 
- procesná spôsobilosť 

o spôsobilosť byť účastníkom a uplatňovať nároky v konaní  o pracovných  
sporoch 

o zamestnanci majú právo si uplatňovať nároky, ak sa cítia poškodení na súde 
 

PRACOVNO-PRÁVNA SPOSOBILOSŤ FO NA STRANE ZAMESTNANCA 
 

- dovŕšením 15 roku, ALE musí byť ukončená povinná školská dochádzka !!! 
o dňom, kedy dostane vysvedčenie, tak môže pracovať (A aj P zložka PS) 
o v deň 15 narodením môže podpísať pracovnú zmluvu alebo dohodu 
o vykonávanie pracovnej činnosti nemôže byť skôr ako bude ukončená povinná 
školská dochádzka (10 rokov) – ukončením 1. ročníka strednej školy 

• školský rok končí 31.augusta 
• zamestnávateľ nesmie zamestnať do 31.8., môže nastúpiť do práce až 

1.septembra toho roku, kedy končí povinná školská dochádzka 
o pri obdobných pracovno-právnych vzťahoch to neplatí – 18 rokov !!! 

 
- nemôže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti (až dosiahnutím 18 veku) 

 
- mladiství zamestnanci potrebujú vyjadrenie zákonného zástupcu, keď chcú začať 

vykonávať pracovnú činnosť 
o nemusí to byť súhlas, môže byť aj negatívne vyjadrenie 
o zámerom je, aby rodičia boli oboznámení s tým, že ich dieťa bude pracovať 

 
- mladiství musia podstúpiť aj lekársku prehliadku 

 
- ak nie je ukončená povinná školská dochádzka a nedovŕšili 15 rokov, tak tieto osoby 

môžu vykonávať zárobkovú činnosť, ale len so súhlasom zákonného zástupcu 
(podpisuje rodič) & súhlasom Inšpektorátu práce  (s Úradom ver. zdravotníctva) 

o musí ísť o tieto práce: 
• organizovanie kultúrnych podujatí 
• organizovanie športových podujatí 
• reklama 
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PRACOVNO-PRÁVNA SPOSOBILOSŤ FO NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA 
 

- aby FO alebo PO mohla zamestnať FO, musí mať pracovno-právnu subjektivitu 
 

- spôsobilosť mať práva a povinnosti nadobúda FO narodením (počatím, ak sa narodí 
živé) a PO zápisom do Obchodného registra 

 
- smrťou   zamestnávateľa ako FO spôsobilosť   nezaniká --- prechádza   na 

nasledovníkov 
o pasívna zložka právnej subjektivity (súvisí s dedením) 

 

- spôsobilosť na právne úkony nadobúda FO dovŕšením plnoletosti a PO zápisom do 
Obchodného registra – zamestnať & výpoveď 

o 18 rokov 
o dovŕšením 16 roku + uzatvorenie manželstva 
o rozvod 
o aktívna zložka právnej subjektivity (PO výmazom z Obchodného registra) 

 
- PO stráca aktívnu aj pasívnu zložku právnej subjektivity výmazom z Obchodného 

registra 
 
 
ZÁKLADNÉ POJMY PRACOVNÉHO PRÁVA 
mladistvý zamestnanec 

- fyzická osoba mladšia ako 18 rokov 
 
osamelý zamestnanec 

- osoba, ktorá je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo z iných vážnych dôvodov osamelá 
 
rodinný príslušník 

-  osoba blízka 
o príbuzní v priamom rade (rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá) 
o súrodenec & manžel/ka 
o osoba ktorej ujmu pociťujem ako vlastnú 

 
-  iná osoba, ktorá žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti 

o spoločnú domácnosť tvoria osoby, ak ide o trvalú  úhradu  nákladov  na  
domácnosť 

 
tehotná zamestnankyňa 

- osoba, ktorá oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi a preukáže túto skutočnosť 
potvrdením zo zdravotníckeho zariadenia 

 
zamestnanec so zdravotným postihnutím 

- ten kto je invalidný podľa osobitného predpisu (Zákon o sociálnom poistení) 
- invalidný je ten, kto má pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o viac ako 40% 

 
dojčiaca zamestnankyňa 

- osoba, ktorá o tejto skutočnosti písomne informovala zamestnávateľa 
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OSOBITNÁ ČASŤ ZP – PRACOVNÝ POMER (2. časť Zákonníka práce) 
 

- pracovno-právny  vzťah 
o vzťah subjektov, ktorý je typický tým, že 1 vykonáva prácu pre druhého vo   

vzťahu podradenosti k tej druhej osobe 
o výnimkou sú kolektívne pracovno-právne vzťahy 

 
o individuálne pracovno-právne vzťahy 

• vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľ (majú charakter 
súkromno právny – výrobná podnikateľská sféra) 

§ pracovný pomer (na základe pracovnej zmluvy) 
§ založený niektorou z dohôd 

 
o kolektívne pracovno-právne vzťahy 

• existujú na základe individuálnych pracovno-právnych vzťahov 
• upracujú mzdové podmienky výhodnejšie než Zákonník práce 

§ ak je rozpor medzi obsahom pracovnej zmluvy a kolektívnej 
zmluvy, tak prednosť má kolektívna zmluva (ak  je  tam  
výhodnejšia úprava) 

• medzi zamestnávateľom a odborovým orgánom 
• odborový orgán je zástupca zamestnancov 
• odborový orgán uzzatvára podnikovú kolektívnu zmluvu so 

zamestnávateľom 
• kolektívne zmluvy vyššieho stupňa 

§ dochádza k spojeniu viacerých zamestnávateľov a viacerých 
odborových orgánov (vyšší odborový orgán) – odvetvový princíp 

 
- obdobné pracovno-právne vzťahy 

o osoba, ktorá vykonáva pre druhú osobu pracovnú činnosť, ale nie je to upravené 
v Zákonníku práce 

o vo verejnej sfére 
o štátny zamestnanecký pomer, služobný pomer, policajti, profesionálni vojaci, 

hasiči, úradníci na ministerstvách, vysoká škola – učitelia 
o upravené špeciálnymi zákonmi 
o Zákonník práce sa na ne aplikuje len čiastočne 

 

- začína pracovným pomerom (paragraf 40 – vymedzenie pojmov) 
o Zákonník práce po prvýkrát legislatívne upravil aj problematiku, keď ešte 

neexistuje pracovný vzťah a nazval to predzmluvné vzťahy (1.4.2002) 
 

- po uzavretí pracovného pomeru 
o Inšpektorát práce – robí kontrolu 
o zamestnanec - odborovy orgán 
o zamestnanec – Inšpektorát práce 

 
- sankčné vzťahy 

o keď sa poruší, uloženie priestupku 
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- predzmluvné vzťahy 
o vzťahy, ktoré existujú pred vznikom pracovného pomeru 
o sú založené na rozhodovaní zamestnávateľa o prijatí uchádzača do zamestnania 
o pracovný vzťah (nie pracovno-právny) 
o rôzne formy výberového konania 
o začínajú ponukou na pracovné miesto a končia sa podpísaním pracovnej zmluvy 

alebo doručením oznámenia o neprijatí do zamestnania 
o predchádzajú individuálnym pracovno-právným vzťahom 

 
o rovnoprávne postavenie 

• nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti 
• mení sa to podpisom pracovnej zmluvy, aj keď práva a povinnosti 

vznikajú až dňom nástupu do zamestnania 
 

o podstatou sú informačné povinnosti, ktoré má uchádzač aj zamestnávateľ 
• zamestnávateľ je povinný oboznámiť fyzické osoby o podmienkach, 

ktoré by vyplynuli z pracovno-právneho vzťahu, o pracovnej náplni, 
mzdové a pracovné podmienky 

§ zamestnávateľ môže požadovať len informácie,  ktoré súvisia     
s vykonávaním danej práce 

 
• u mladistvých zamestnancov v predzmluvných vzťahoch je 

zamestnávateľ povinný vyžiadať si súhlas zákonného zástupcu 
§ zamestnávateľ si môže vyžiadať posudok od bývalého 

zamestnávateľa a zápočtový list (Potvrdenie o zamestnaní) – 
informácie o mzde, typ pracovného pomeru 

 
• uchádzači sú povinní oznámiť, či majú aj inú prácu, vážny zdravotný 

stav, či majú deti, ktoré treba v určitom čase odviesť 
 

o akceptačný list 
• vydáva ho zamestnávateľ uchádzačovi o miesto 
• ide o situácie, keď je uchádzač momentálne zamestnaný a hľadá si lepšie 

pracovné miesto (mzdové podmienky, iný druh práce) a uchádzač sa bojí 
doterajší pracovný pomer ukončiť skôr než bude mať v rukách nejakú 
poistku, že ho budúci zamestnávateľ príjme 

• je to prísľub zamestnávateľa, že uchádzača príjme do zamestnania 
 

• to, že uchádzač dostal akceptačný list ešte neznamená, že ho 
zamestnávateľ musí prijať do zamestnania 

• nie je tam istota, že bude uchádzač prijatý do zamestnania 
• nemá to právnu váhu – Zákonník práce tento pojem nepozná 

 
• uchádzač sa vie oprieť o určitú etiku - dobré mravy, ktoré majú 

opodstatnenie v pracovnom práve, keďže aj práva a povinnosti, ktoré 
vyplynú z pracovnej zmluvy nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi 

• uchdádzač môže ísť s týmto  na súd,  ale  nie  je  isté,  že súd  rozhodne 
v prospech uchádzača 

• prioritou by malo byť podpísanie pracovnej zmluvy 
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- uchádzač o zamestnanie = fyzická osoba, ktorá je vedená na Úrade práce a uchádza sa 
o zamestnanie 

 
- zamestnávateľ v rámci predzmluvných vzťahov nesmie žiadať informácie 

o o tehotenstve 
o o rodinných pomeroch 
o o politickej, odborovej, náboženskej príslušnosti 
o o bezúhonnosti s výnimkou, ak sa bezúhonnosť vyžaduje (register trestov) 

 
- ak zamestnávateľ poruší tieto ustanovenia paragrafu 41, tak fyzická osoba má právo na 

primeranú náhradu 
- býval ešte 5. okruh: Zamestnávateľ nemôže žiadať informácie, ktorými by sa dotkol 

osobnosti uchádzača o zamestnanie. 
o v súčasnosti už nie je, lebo s tým bolo veľa problémov - uchádzač o zamestnanie 

je iný pojem, bolo ťažké vysvetliť čo je to dotknúť sa osobnosti 
o novela zákona 

 
- pracovný  pomer  vzniká  na  základe  pracovnej  zmluvy  medzi  zamestnávateľom  

a zamestnancom 
 

- pracovná zmluva musí mať písomnú formu (platná, aj keď nemá) 
o neplatný právny úkon je až vtedy, ak je tam saknčná doložka neplatnosti – „inak 

je to neplatné“ 
o nie je obmedzená doba, kedy pred začatím pracovného pomeru sa musí uzatvoriť 

pracovná zmluva – najneskôr dňom nástupu !!! 
• ak by nebola uzavretá pracovná zmluva, mohlo by to byť kvalifikované 

ako práca na čieno, keďže ešte nevznikol pracovno-právny vzťah 
 

- založenie pracovného pomeru 
o pracovný pomer sa zakladá pracovnou zmluvou (ešte nevyplávajú P&P) 

• Zákonník práce ukladá, že pracovná zmluva musí mať písomnú formu 
(nie je písomná forma – PLATÍ) – chýba doložka neplatnosti 

§ bijú sa ustanovenia Zákonníka práce – paragraf 17 hovorí, že 
právny úkon je neplatný len vtedy, keď to ten zákon priamo 
zakotvuje (pri dohodách je to priamo zakotvené) 

§ môže prísť Inšpektorát práce, ktorý to bude kvalifikovať ako 
nelegálne práce (Inšpektorátu práce nestačí preukázanie toho, že 
zamestnávateľ zamestnanca oznámil do Sociálnej poisťovne – to 
je vždy povinnosťou zamestnávateľa) 

§ Inšpektorát práce to bude brať tak, že zamestnávateľ nedodržal 
formálnu stránku, pretože zákon hovorí o písomnej pracovnej 
zmluve – zamestnávateľ dostane pokutu 

§ jediný spôsob preukázania pracovno-právneho vzťahu  je  
písomná pracovná zmluva 

§ treba dbať na to, aby zamestnanec nezačal pracovať skôr ako    
bude mať v rukách písomnú pracovnú zmluvu 

§ môže sa stať, že si zamestnávateľ rozmyslí uzavretie pracovného 
pomeru alebo nezaplatí zamestnancovi mzdu, prípadne neuhradí 
dohodnutú výšku mzdy (dá minimálnu mzdu), zmení pracovný 
čas, pracovné podmienky, konkurenčné doložky 
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§ ak  sa  dá  pracovná  zmluva  spätne  a deň  nástupu  uvedený     
v zmluve je totožný s dňom začatia výkonu práce, tak to nie je až 
taký problém 

 
• ak uzatvorí pracovnú zmluvu ústne alebo konkludentne (úkon – začatie 

výkonu práce so súhlasom zamestnávateľa) – ZMLUVA PLATÍ 
• pri hociktorej z dohôd je uvedené, že musí mať písomnú formu, inak je 

neplatná (nie je písomná forma – NEPLATNÝ PRÁVNY ÚKON) 
 

- vznik pracovného pomeru (nadobudnutie účinnosti pracovného pomeru) 
o dňom, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve ako deň nástupu do 

zamestnania 
 
 

3 typy náležitostí pracovnej zmluvy: 
- podstatné (nevyhnutné) náležitosti 

o musia byť v zmluve, aby bola platná – majú vplyv na neplatnosť pracovnej   
zmluvy (aj keď chýba len 1 bod, tak je neplatná) 

- pravidelné náležitosti 
- náhodné (fakultatívne) náležitosti 

 
 

- pracovná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti: 
 

o deň nástupu do práce 
• veľmi dôležitý moment pre zamestnanca 
• spája sa s ním vznik pracovného pomeru – PM týmto dňom vzniká 

(nadobudnutie všetkých práv a povinností) 
• môže byť uvedený akýkoľvek dátum - môže padnúť aj na sviatok 

 
• PM vznikne aj vtedy, ak zamestnanec v ten deň nenastúpi do práce 

§ ak ide k doktorovi, nastupuje na PN - zamestnanec má nárok na 
náhradu príjmu (PREKÁŽKA V PRÁCI) 

§ lepšie počas skúšobnej doby neísť na PN (môže dostať výpoveď) 
§ zamestnanec má povinnosť oznámiť do 3 pracovných dní, inak 

má zamestnávateľ právo odstúpiť od zmluvy – môže to urobiť   
len dovtedy, kým zamestnanec nezačne vykonávať danú prácu, 
ak neoznámi 5 dní – závažné porušenie (dôvod pre okamžité 
skončenie, krátenie dovolenky do budúcna) 

 
o miesto výkonu práce 

• sídlo, mesto/obec, okres, kraj, územie SR (vodič motorových vozidiel) 
• nemalo by byť ani príliš úzko ani príliš široko vymedzené 
• čím širšie vymedzenie, tak bude viac cestovať a nebude sa to zahŕňať do 

služobnej cesty (neuhradené výdavky) 
• úzka špecifikácia je výhodnejšia (pobočky – vhodné určiť 1 ako 

pravidelné a vyslanie na iné sa bude rátať do služobnej cesty) 
• môže  byť  1  aj  viacero,  závisí  to  od  dohody  medzi  zamestnancom  

a zamestnávateľom 
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o druh práce + stručná charakteristika (povolania, kde je to diskutabilné) 
• druhové vymedzenie – asistent, účovník, právnik 
• treba si dávať pozor, v akom rozsahu je vymedzený druh práce (či širšie 

alebo užšie vymedzenie – odlišná pracovná náplň) 
§ asistent = asistent hocičoho 
§ asistent výroby = má na starosti len tú 1 oblasť (ak by chcel 

zamestnávateľ zamestnanca preradiť na inú prácu, tak musí 
zmeniť obsah pracovnej zmluvy v rámci druhu práce – obe strany 
s tým musia súhlasiť) 

 
• môže byť aj viacero druhov prác (sezónne práce, práce malého rozsahu) 
• vymedzí sa rozsah dispozičného oprávnenia zamestnávateľa – 

zamestnávateľ   má   právo   dať   len   pokyny   v rámci   druhu   práce  
a zamestnanec je povinný len v rozsahu druhu práce vykonávať prácu 

 
• stručná charakteristika slúži na upresnenie druhu práce – typické  
činnosti, ktoré zamestnanec bude vykonávať 

• stručná charakteristika a náplň práce nie je to isté, náplň je obšírnenia, je 
to popis činností a stretávame sa s ňou v rámci vnútropodnikových 
predpisov (pracovný poriadok, organizačný poriadok) – tam netreba 
súhlas na to, keď zamestnávateľ chce zmeniť 

 
o mzdové podmienky, ak nie sú uvedené v kolektívnej zmluve 

• mzdové podmienky – mzdová tarifa, osobné príplatky, benefity, mzdové 
zvýhodnenia, nadčasy, pracovná pohotovosť 

• ak sú v kolektívnej zmluve, tak stačí len odkaz na ňu 
• kolektívnu zmluvu podpisuje iba zamestnávateľ a odborový orgán 
• bez odborového orgánu neexistuje kolektívna zmluva 
• zamestnanecká rada ani zamestnanecký dôverník nemôžu podpísať 

kolektívnu zmluvu (neexistuje kolektívna zmluva) 
 

o absencia má za následok neplatnosť pracovnej zmluvy (musí to tam byť) 
o MZDA NIE JE PODSTATNOU NÁLEŽITOSŤOU!!! 

 

- pravidelné náležitosti 
 

o ak budú chýbať v pracovnej zmluve, aj tak bude platná 
o Zákonník práce hovorí, že musia byť súčasťou pracovnej zmluvy 
o pravidelné a fakultatívne náležitosti môže zamestnávateľ doplniť do 1 mesiaca 
o lepšie je si všetko dohodnúť vopred – nič už s tým zamestnanec potom neurobí 
o vždy upravené v Zákonníku práce – zamestnávateľ nemusí všetko vypisovať     

v pracovnej zmluve, ale stačí odkázať na Zákonník práce 
o keď dáva do zmluvy, tak sa odkláňa od znenia v Zákonníku práce 

 
o výpovedná doba 
o pracovný čas 
o výmera dovolenky 
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o splatnosť mzdy 
• dátum pripísania na účet adresáta 
• ak do 15 dní od splatnosti mzdy nie je vyplatená, zamestnanec má právo 

na okamžité skončenie pracovného pomeru 
• ak  nie  je  uvedený  deň  splatnosti,  tak  zo  zákona  platí,  že  sa  jedná 

o posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý má 
zamestnanec dostať mzdu 

 
 

- fakultatívne náležitosti pracovnej zmluvy: (náhodilé náležitosti) 
 

o veci, ktoré chce zamestnávateľ alebo zamestnanec navyše do zmluvy 
 

o konkurenčná doložka 
o hmotná zodpovednosť 
o mlčanlivosť 

 
o zmluvná pokuta 

• v prípade, ak zamestnanec niečo nesplní alebo poruší 
• nie je to Inštitút pracovného práva 
• neplatné !!! – neexistuje v pracovnom práve 

 
o peňažná náhrada 

• ak zamestnanec nezotrvá počas výpovednej doby u zamestnávateľa 
 

o skúšobná doba 
• doba, ktorá je dohodnutá medzi zamestnancom a zamestnávateľom 
• pravidelná náležitosť z titulu výskytu (pravidelne sa vyskytuje) 
• maximálne 3 mesiace 
• musí mať písomnú formu, inak je neplatná 
• musí byť dohodnutá na začiatku (deň začatia skúšobnej doby musí byť 

totožný s dňom začatia výkonu práce) 
• ak nie je uvedené koľko ale je uvedená SD, tak platí 3 mesačná 
• ak nie je vôbec zmienka o SD, tak nie je žiadna 
• nemožno ju predlžovať (posúva sa len o prekážky v práci na strane 

zamestnanca – PN, návšteva lekára) 
• ak ide o vedúceho zamestnanca, skúšobná doba môže byť maximálne 6 

mesiacov 
• možno kedykoľvek skončiť pracovný pomer aj zo strany zamestnanca, 

aj zo strany zamestnávateľa 
• koniec skúšobnej doby – ak padne na víkend alebo sviatok, tak skúšobná 

doba konči v posledný pracovný deň pred týmto dňom 
§ sobota – končí sa v piatok (ak by bolo uvedené, že v pondelok, 

tak je to neplatné) 
 

- ak zamestnávateľ neuvedie fakultatívne náležitosti, nič sa nedeje, nemá to za následok 
neplatnosť pracovnej zmluvy!!! 

o nie je tam sankčná doložka neplatnosti 
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- pracovný pomer je 1 zo základných pracovno-právnych vzťahov 
- zamestnávateľ je povinný zabezpečovať výkon pracovnej činnosti  v pracovnom  

pomere, výnimočne môže aj mimo pracovného pomeru 
 
 
DRUHY PRACOVÉHO POMERU 

 

- súbežné pracovné pomery 
 

o zamestnanec má súbežne viacero pracovných pomerov aj u iných 
zamestnávateľov 

o Zákonník práce nezakazuje viacero súbežných pracovných pomerov (nemusí ísť 
o  pracovné pomery na kratší pracovný čas) 

o nie je obmedzené množstvo pracovných pomerov 
o zamestnanec môže mať viacero pracovných pomerov u jedného zamestnávateľa 

alebo u viacerých 
o každý pracovný pomer  je  samostatný a z každého  zvlášť  plynú  určité  práva 

a povinnosti, čiže na každy treba prihliadať osobitne 
 

o súbežné pracovné pomery pre 1 zamestnávateľa 
• pracovné pomery sa musia líšiť druhom 
• nesmie byť týždenný pracovný čas viac ako 40 hodín týždenne 

§ nebudú to plné úväzky – viacej čiastočných úväzkov 
• stačí aj 1 pracovná zmluva (1 pracovný pomer) a 2 druhy práce 

 
o súbežné pracovné pomery pre viacero zamestnávateľov 

• nesmie byť porušená konkurenčná doložka (vyplýva to zo zákona – 
nemusí to byť uvedené v pracovnej zmluve) 

§ bez súhlasu zamestnávateľa nesmie zamestnanec vykonávať 
súbežný pracovný pomer alebo inú zárobkovú činnosť, ktorá by 
mala konkurenčný charakter (nie je vymedzené) 

§ ak do 15 dní neodpovie – platí, že súhlas udelil, ale môže ho 
kedykoľvek odvolať 

§ po skončení pracovného pomeru je lehota maximálne 1 rok – 
získanie poznatkov, ktoré nie sú bežne dostupné (obchodné 
tajomstvo) – bráni v zárobkovej činnosti 

o dobré dať do zmluvy – počas doby plnenia záväzku bude 
zamestnávateľ zamestnancovi platiť peňažnú náhradu vo 
výške 50% zárobku (za rok – najmenej 50% mzdy) 

o ak tam on zakotví, že ak zamestnanec poruší túto doložku 
– nesmie presiahnuť hranicu, ktorú by on dával 

§ po splatení záväzku, záväzok zaniká – môže 
pokračovať v konkurenčnej činnosti 

 
• výnimky – vedecká, umelecká, lektorská, prednášateľská činnosť 
• z hľadiska počtu nie je žiadne obmedzenie 
• u každého zamestnávateľa musí byť maximálne 40 hodín týždenne 
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Druhy pracovného pomeru podľa dĺžky pracovného času 

- pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas (TPP, hlavný PP, plný úväzok) 
 

o nie je ustanovený týždenný pracovný čas Zákonníkom práce (maximálne 40 
hodín týždenne - 1 smenná prevádzka – čistý pracovný čas (bez prestávky) 

• Zákonník práce ustanovuje maximum týždenného pracovného času!!! 
 

• sú aj nerovnomerne rozvrhnuté pracovné časy v rámci organizácie 
pracovného času (ŠPECIFIKÁ) 

§ 2 smenná prevádzka – 38.45  hodín  týždenne,  3  smenná  
prevádzka   a       nepretržité   –   37.5   hodín   týždenne,   práca 
s karcinogénmi – 33.5 hodín týždenne (odlišné maximum 
ustanoveného týždenného pracovného času ako pri 1 smennej 
prevádzke 

 
o ustanovuje ho výlučne ZAMESTNÁVATEĽ pre všetkých svojich 

zamestnancov!!! 
o od neho sa odvíja pracovný pomer na kratší pracovný čas 
o môže byť totožný s maximom – 40 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas 

 
o prestávka v práci je v trvaní 30 minút a nárok na ňu má zamestnanec, ktorého 

dĺžka pracovnej smeny je dlhšia ako 6 hodín (u mladistvých zamestnancov je to 
4.5 hodiny) – upravené v kolektívnej zmluve, prestávka nesmie byť na začiatku 
ani na konci smeny 

 
o práca nad čas = maximálne 48 hodín týždenne (priemerný čas – priemer sa 

zohľadňuje v rámci maximálne 4 mesiacov) 
• malo by sa jednať o výnimočnú situáciu - výnimočne nariadená alebo 

dohodnutá v naliehavých prípadoch 
• práca nad čas je všetko nad ustanovený týždenný pracovný čas a nad 

kratší pracovný čas 
 

• maximum v rámci kalendárneho roka je 400 hodín práce nad čas 
 

• zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi 150 hodín  práce nad čas 
v rámci kalendárneho roka 

 
• zamestnávateľ si môže so zamestnancom dohodnúť prácu nad čas vo 

výške 250 hodín v rámci kalendárneho roka 
§ pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas môže 

zamestnávateľ len sa dohodnuť so zamestnancom o práci nadčas, 
nesmie mu ju nariadiť !!! 

 
• zamestnanec by mal dostať určitú hodinovú mzdu zo zárobku + mzdové 

zvýhodnenie vo výške najmenej 25% (reálne v praxi niektorí 
zamestnávatelia prácu nad čas nepreplácajú) 

 
• dohodári by nemali mať ani prácu nad čas a ani pracovnú pohotovosť 
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o fyzická osoba môže mať aj 2 takéto pracovné pomery súbežne 
 

o u mladistvých nad 16 rokov je týždenný pracovný čas maximálne 37,5 hodín 
týždenne vrátane ostatných zamestnávateľov 

• v predzmluvných vzťahoch je fyzická osoba povinná informovať 
zamestnávateľa o tom, že má ešte iný pracovný úväzok 

• mladší ako 16 rokov – 33,5 hodín týždenne vrátane ostatných  
zamestnávateľov 

 
 

- pracovný pomer na kratší pracovný čas (polovičný úväzok, 2/3 úväzok, atď.) 
 

o pracujú menej ako je daný pracovný čas zamestnávateľom 
o môže vzniknúť dohodou zamestnávateľa a zamestnanca 
o skrátený úväzok neexistuje (výnimkou boli len tí, ktorí dostali súhlas od 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a od odborov – ROH – Revolučné odborové 
hnutie, išlo o ťažké práce v bani, so škodlivými vplyvmi) 

 
o stravovanie – zamestnanec musí odpracovať minimálne 4 hodiny, inak nemá 

nárok na stravovanie 
o z hľadiska práv nárokov je to totožné ako u pracovného pomeru na ustanovený 

týždenný pracovný čas (dovolenka, skončenie pracovného pomere, odvody) – 
pomerne sa kráti 

 
 
Druhy pracovného pomeru podľa doby trvania 

 
- pracovný pomer na neurčitý čas 

 
o v pracovnej zmluve (pís.) je uvedené, že ide o pracovný pomer na neurčitý čas 

 
o nie je v písomnej pracovnej zmluve nič uvedené (nie je spomenutá doba trvanie 

pracovného pomeru – nie je to obligatórna náležitosť pracovnej zmluvy) 
 

o ak nie je uzatvorená písomná pracovná zmluva (nie je kde uviesť pracovnú   
dobu na dobu určitú – pracovná zmluva uzavretá konkludentne alebo ústnou 
formou) 

 
o presiahnutie zákonom povolenej dĺžky doby určitej (viac ako 2 roky) 

• uplynutie doby určitej a zamestnanec pokračuje v práci so súhlasom 
zamestnávateľa – automaticky dané zákonom, nemusí sa to meniť 
dodatkom 

• zamestnanec pokračuje v pracovnom pomere, neplynie ďalša skúšobná doba 
ani sa neuzatvára nový kontrakt 

 
o zmena doby určitej na neurčitý čas k určitému dátumu - nepodpisuje sa nová 

pracovná zmluva, zostáva pôvodné znenie a mení sa len doba, uzatvára sa len 
dodatok k pracovnej zmluve (zmena obsahu pracovnej zmluvy) 
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- pracovný pomer na dobu určitú 
 

o musí byť jasne a striktne upravená v pracovnej zmluve, inak je to automaticky 
pracovný pomer na neurčitý čas 

o výhodnejšie pre zamestnávateľa 
 

o formulácia doby určitej v pracovnej zmluve 
• pracovný pomer na dobu určitú do ... (dátum) 
• uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú na 1 rok 
• uzatvorenie pracovného pomeru na dobu zastupovania – je to doba určitá 

a objektívne vieme zistiť, že kedy pracovný pomer skončí (bez ďalších 
úkonov – zamestnanec/zamestnankyňa sa vráti z PN, materskej alebo 
rodičovskej dovolenky) 

 
o istým spôsobom je to predĺžená skúšobná doba 

• skúšobná doba môže byť iba na začiatku, akonáhle sa prejde na  inú 
formu, zamestnávateľ nesmie opätovne dať svojho zamestnanca do 
skúšobnej doby 

 
o môže byť maximálne na 2 roky 

• v rámci tých 2 rokov sa môže pracovný pomer na dobu určitú predĺžiť 
alebo opätovne dohodnúť maximálne 2-krát s tým istým zamestnancom 

 
§ predĺženie pracovného pomeru – doba určitá na 1 rok, uplynie 

ročná pracovná doba, do 2 rokov môže sa predĺžiť (ešte na 1 rok 
sa môže predĺžiť, môže byť 2x po polroku), nie je to nový 
pracovný pomer, robí sa to formou dodatku, nie je nová pracovná 
zmluva, ide len o úpravu obsahovej podmienky dotýkajúcej sa 
trvania pracovného pomeru 

 
§ opätovné dohodnutie – uzatvára sa nová zmluva, ktorá 

nadväzuje na predchádzajúcu, ale je tam podmienka, že nová 
pracovná zmluva musí byť uzavretá do 6 mesiacov skončenia 
predchádzajúceho pracovného pomeru (dnes mi uplynie 1 ročný 
pracovný pomer na dobu určitú – po 5 mesiacoch zamestnávateľ 
chce uzatvoriť pracovnú zmluvu – ÁNO, po 7 mesiacoch - NIE) 

o nemôže sa dohodnúť skúšobná doba !!! (ani keď 
zamestnanec prechádza na inú pozíciu, mení sa druh 
práce – jedná sa o to, či ide o rovnakého zamestnávateľa) 

 
• potom už len pracovný pomer na neurčitý čas 
• opätovne sa rozumie do uplynutia 6 mesiacov po 2 rokoch sa môže    

opätovne uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú 
• ak zamestnanec pokračuje v práci po 2 rokoch, tak už je to pracovný  

pomer na neurčitý čas 
 

o dátumovo  vymedzená doba 
• niekedy nie je uvedený dátum (choroba zamestnanca – zamestnám 

niekoho na jeho miesto, skončením PN a skončí pracovný pomer na dobu 
určitú u zástupcu) 
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o VÝNIMKA!!! – viac ako 2 roky a viac ako 2- krát (4 výnimky) – vecné  
dôvody dané zákonom 

 
• ak ide o zastupovanie zamestnanca počas dočasnej PN, materskej 

dovolenky, rodičovskej dovolenky, dlhodobého výkonu vo verejnej 
správe (výkon verejnej funkcie) 

§ môžu sa reťaziť pracovné pomery (aj 3 za sebou) 
o reťazenie môže byť aj z iných ako vecných dôvodov – 

patria sem vedci, výskumníci, vysokoškolskí učitelia 
(stále pracovný pomer na dobu určitú – neisté pre 
zamestnancov - ak zamestnávateľ nechce so 
zamestnancom ďalej pokračovať, tak nemusí robiť žiaden 
právny úkon, ale uplynutím doby určitej automaticky 
zamestnancovi končí pracovný pomer ) 

o v pracovnom pomere na neurčitý čas zamestnávateľ musí 
mať kvalifikovaný dôvod, aby mohol prepustiť 
zamestnanca 

 
• ak ide o potrebu zvýšeného počtu zamestnancov - maximálne 8 

mesiacov v kalendárnom roku 
 

• ak ide o výkon sezónných prác - maximálne 8 mesiacov v   
kalendárnom roku (poľnohospodárstvo) 

 
• ak   ide   o výkon   prác,   ktoré   sú   upravené   v kolektívnej   zmluve 

(zástupcovia zamestnancov s tým súhlasia) 
 
 
Druhy pracovného pomeru podľa miesta výkonu práce 

 
- domácka práca 

 
o výkon činnosti v pracovnom pomere vykonávaný doma alebo na inom 

dohodnutom mieste 
 

o Zákonník práce sa na týchto zamestnancov nevzťahuje v plnej miere 
• priama neúplná pôsobnosť Zákonníka práce 
• nevzťahujú sa ustanovenia o dôležitých os. prekážkach v práci na strane 

zamestnanca – svadba, návšteva lekára, narodenie dieťaťa (výnimka - 
úmrtie rodinného príslušníka) – nie je nárok na náhradu mzdy!!! 

• nevzťahuje sa otázka rozvrhnutia pracovného času (kedy začína a končí 
pracovná doba) 

• nevzťahuje sa otázka denného odpočinku (inak by medzi smenami 
musel byť zachovaný odpočinok 8 hodín v rámci 24 hodín, v rámci 
nerovnomerného pracovného času je to 12 hodín, vo výnimočných 
prípadoch upravených zákonom je to 16 hodín!!!) 

• nevzťahuje sa otázka prestojov 
• nemajú mzdové zvýhodnenia (žiadna pracovná pohotovosť ani práca nad 
čas, sviatky, nočná práca) – žiadne príplatky 
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o výhody pre zamestnávateľa 
 

• nižšie náklady (nemusí prenajímať priestory, energie) 
• nižšie náklady náhrady príjmu (zamestnanec nejde na PN) 
• nižšia chorobnosť 
• nepozná neskoré príchody 
• žiadne absencie 

 
o nevýhody pre zamestnávateľa 

 
• problematická kontrola (riešením je úkolová práca) 

 
o výhody pre zamestnanca 

 
• flexibilná pracovná doba 
• nižšie časové náklady 
• odpadajú cestovné náklady 
• nižšie finančné náklady 
• dá sa dobre skĺbiť pracovný a rodinný život (vhodné pre rodičov, ktorí 

sprevádzajú deti do školy, majú viac času sa venovať rodine) 
 

o nevýhody pre zamestnanca 
 

• absencia kolektívu (zamestnanec má problém sa naštartovať, je tam 
izolovanosť zamestnanca vo vzťahu k ostatným, nemá s kým 
odkomunikovať problém) 

 
o môžu byť 2 miesta výkonu práce – zamestnanec pracuje aj v práci a aj doma 

• ťažko sa riešia náhrady za prekážky v práci 
 

o pri  zraneniach,  keď  zamestnanec  vykonáva  prácu  z domu,  tak  sa  nejedná 
o domácku prácu 

 
o charakter práce to musí umožňovať  – účtovník, programátor, web designer,  

editor, prekladateľ, maklér 
 
 

- telepráca 
 

o výkon činnosti v pracovnom pomere vykonávaná doma alebo na inom  
dohodnutom mieste s použitím informačných technológií 

 
 

- delené pracovné miesto 
 

o pracovný pomer na kratší pracovný čas 
o dohodnú sa zamestnanci, že budú vykonávať pracovnú činnosť v rámci 1 

pracovného miesta 
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Spôsoby skončenia pracovného pomeru (v dôsledku využitia skončenia – zánik PP) 
 

1 na základe právneho úkonu – najčastejší spôsob skončenie PP – dať papier 
 

- právny úkon = prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene, zániku práv a povinností, 
ktoré vyplývajú z príslušného vzťahu (pracovno-právneho vzťahu) 

 
- jednostranné právne úkony (prejav vôle 1 subjektu) – obaja môžu urobiť 

 
o výpoveď (najčastejší spôsob skončenia pracovného pomeru, uplynutím VD) 

• musí mať písomnú formu a byť doručená adresátovi, inak je 
neplatná !!! 

 
• zo strany zamestnanca 

§ môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu 
 

• zo strany zamestnávateľa 

§ môže dať výpoveď iba z kvalifikovaného dôvodu (taxatívne 
vymedzený dôvod – uvedené v par. 63 odsek 1 Zákonníka práce) 

§ skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov 
ü ak sa zamestnávateľ ruší, premiestňuje alebo jeho časť sa 

ruší, premiestňuje 
ü racionalizačné opatrenia - zamestnanec sa stáva 

nadbytočným a menia sa úlohy zamestnávateľa (musí byť 
písomne rozhodnuté zo strany zamestnávateľa) 

§ ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav stane sa 
dlhodobo neschopným na výkon práce – dlhodobo stratil 
spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, nemôže vykonávať  
prácu pre chorobu z povolania, pre ohrozenie, atď. (viac ako rok) 

 
§ zamestnanec nespĺňa predpoklady, ktoré sú ustanovené právnymi 

predpismi na dohodnutú prácu (vzdelanie) 
 

§ zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky 
na riadny výkon práce (zamestnávateľ urobí všetko pre to, aby 
zamestnanec mohol podať požadovaný výkon, ale nie je schopný 
splniť požiadavky zamestnávateľa) 

 
§ zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úkony (podmienka – 

zamestnávateľ ho v posledných 6 mesiacoch písomnou formou  
na túto skutočnosť upozornil a on aj napriek tomu neplní riadne) 

 
§ zamestnanec menej závažne porušil pracovnú disciplínu 

(podmienka – zamestnávateľ ho v posledných 6 mesiacoch 
písomnou formou na túto skutočnosť písomnou formou  
upozornil) 

 
§ ak je dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru (pre 

závažné porušenie pracovnej disciplíny) 
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§ zákaz výpovede 
 

ü v dobe, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práce 
neschopného (výnimka – v dôsledku  užitia  alkoholu  
alebo iných omamných psychotropných látok) 

 
ü v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie 

(nemocnica) 
ü od nástupu na kúpelnú liečbu až do dňa skončenia (býval 

zákaz výpovede odo dňa rozhodnutia o kúpelnej liečbe až 
do jej skončenia – príslušná zdravotná poisťovňa 
rozhodla, že kúpelná liečba bude poskytnutá v určitom 
mesiaci a zamestnávateľ s tým nemohol nič urobiť až 
kým liečba neskončí – NEADEKVÁTNE) 

 
ü pri povolaní na mimoriadnu vojenskú službu 

 
ü v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná alebo je 

zamestnanec na materskej, prípadne rodičovskej 
dovolenke 

 
ü ak je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie 

(poslanci – na 4 roky mimo zamestnania a zamestnávateľ 
mu nesmie dať výpoveď) - neplatí zákaz výpovede, ak sa 
zamestnávateľ ruší, premiestňuje 

 
ü zamestnancovi so zdravotným postihnutím (OZP) 

zamestnávateľ môže dať výpoveď len so súhlasom 
príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je 
výpoveď neplatná 

 
 

§ výpovedná doba 
 

ü začne plynúť prvým dňom kalendárna mesiaca, ktorý 
nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

 
ü výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená 

adresátovi, inak je neplatná 
 

ü výpovedná doba je najmenej 1 mesiac, plynie podľa toho 
kto dáva výpoveď, z akého dôvodu a podľa dĺžky 
pracovného pomeru u daného zamestnávateľa 

 
ü ak počas plynutia výpovednej doby zamestnanec nezotrvá 

v pracovnom pomere, tak zamestnávateľ má narok od 
tohto zamestnanca vo výške súčinu priemerného zárobku 
zamestnanca a trvania výpovednej doby (platí, iba ak sa 
zamestnanec a zamestnávateľ na tejto skutočnosti 
písomne dohodnú – väčšinou je to dané v prac. zmluve) 



Pracovné právo – Treľová, Matlák Mims Majtánová 

28 

 

 

 

ü výpoveď zo strany zamestnávateľa z 3 hlavných dôvodov 
Ø najmenej 1 mesiac – v každom prípade, ak 

pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval 
menej ako 1 rok 

Ø najmenej 2 mesiace – ak pracovný pomer ku dňu 
doručenia výpovede trval najmenej 1 rok, ale 
menej ako 5 rokov 

Ø najmenej 3 mesiace - ak pracovný pomer ku dňu 
doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov 

 
ü výpoveď zo strany zamestnávateľa z 3 hlavných dôvodov 

Ø najmenej 2 mesiace- ak pracovný pomer ku ďnu 
doručenia výpovede trval najmenej 1 rok 

 
ü výpoveď zo strany zamestnanca 

Ø najmenej 2 mesiace - ak pracovný pomer ku dňu 
doručenia výpovede trval najmenej 1 rok 

 
 

o okamžité skončenie pracovného pomeru 
 

• zo strany zamestnanca (3 dôvody + 1) 
 

§ ak mu zamestnávateľ do 15 dní od splatnosti mzdy nevyplatil  
mzdu alebo časť mzdy 

 
§ ak ho zamestnávateľ do 15 dní odo dňa, keď mu predložil 

potvrdenie zo zdravotníckeho zariadenia, že zo zdravotných 
dôvodov nemôže vykonávať danú činnosť, nepreradí na inú 
prácu 

 
§ ak je ohrozený jeho život alebo zdravie 

 
§ mladistvý môže aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez 

ohrozenia jeho morálky 
 

*** iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď sa o tom dozvedel 
*** zamestnanec má nárok na náhradu vo výške 2 násobku 
priemerného zárobku 

 
• zo strany zamestnávateľa (2 dôvody) 

 
§ ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu 
§ ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre spáchanie 

úmyselného trestného činu (ochranná funkcia pracovného práva 
– môže okamžite skončiť, ale VÝNIMOČNE – procesné chyby) 

 
 

o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 
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- dvojstranné právne úkony (prejav vôle 2 subjektov) – peňažné nároky zamestnanca 
o dohoda o skončení pracovného pomeru (najmenej komplikovaný spôsob) 

 
• dohoda musí mať písomnú formu (nie je tam sankcia neplatnosti!!!) 
• pracovný pomer končí dňom, ktorý je uvedený v dohode ako deň 

skončenia pracovného pomeru – vôla rozhodovať o dni, kedy PP končí 
• aj počas materskej a rodičovskej dovolenky sa dá dohodou 
• musia byť uvedené dôvody iba: 

§ ak zamestnanec žiada uvedenie dôvodov(zmena zamestnávateľa) 
§ v prípade, ak by inak mal skončiť pracovný pomer výpoveďou z 

určitých dôvodov – organizačné dôvody alebo dlhodobá 
neschopnosť výkonu práce zo zdravotných dôvodov (odstupné) 

 
 

2 na základe právnej udalosti 
o právna udalosť = právna skutočnosť objektívneho charakteru nezávislá na vôli 

subjektu (neovplyvniteľné), netreba nič urobiť na skončenie 
• smrť zamestnanca 
• uplynutie doby určitej 

 

3 na základe úradného rozhodnutia 
o vzťahuje sa na cudzincov 
o zamestnávateľ zamestnáva cudzinca, ktorý má pracovné povolenie a dnešným 

dňom toto pracovné povolenie stráca platnosť – dnešným dňom cudzincovi 
končí pracovný pomer 

o zamestnávateľ zamestnáva cudzinca, ktorý na základe úradného rozhodnutia je 
vyhostený z územia SR – týmto dňom vyhostenia na základe úradného 
rozhodnutia mu končí pracovný pomer 

 
 

4 zo zákona 
o existuje zákon, kde je presne uvedené kedy zamestnancovi končí pracovný 

pomer – Zákon č. 131/2002 Zbierky zákonov o vysokých školách 
• spoločný znak so Zákonníkom práce  – nadobudli účinnosť v rovnaký  

deň – 1. apríl 2002 
• jedná sa o učiteľov vysokých škôl, policajti 
• učiteľovi vysokej školy končí pracovný pomer koncom akademického 

roka, v ktorom dovŕši 70 rok veku 
§ u žiadneho iného povolania to nie je 
§ môže zostať aj po 70 – na základe novovzniknutého pracovného 

pomeru, môže pracovať aj na neurčitý pracovný čas (končí až 
udaním kvalifikovaného dôvodu zo strany zamestnávateľa alebo 
prejavom vlastnej vôle) 

§ predtým bývalo v zákone, že končí uplynutím 65 roku veku, ale 
môže sa predĺžiť na základe súhlasu vedenia fakulty a senátu 
fakulty a vždy na dobu jedného roka – ZRUŠILO SA 

§ platilo aj pre zamestnancov štátne služby v štátnom 
zamestnaneckom vzťahu – ministerstvá a štátna služba (65 rok 
veku) – ZRUŠILO SA 
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Odstupné a odchodné 
 

- peňažné plnenia, ktoré poskytuje zamestnávateľ 
- rozdiel je v tom, že odstupné môže zamestnanec dostať aj viackrát za život & odchodné 

len raz za život 
 

- odstupné 
 

o patrí zamestnancovi len vtedy, ak mu zamestnávateľ dá výpoveď na základe 
jedného z 3 hlavných dôvodov (paragraf 63) 

• výška závisí od toho, po akú dobu bol v pracovnom pomere u daného 
zamestnávateľa 

• najmenej vo výške 2, 3, 4 násobku alebo aj priemerného zárobku podľa 
toho, či u neho robil 2 - 5 rokov, 5 - 10 rokov, 10 - 20 rokov, nad 20  
rokov) 

 
o aj skončením dohodou z 1 z troch dôvodov 

• vo výške 1, 2, 3, 4, 5 násobku 
• zamestnancovi neplynie výpovedňa doba 

 
o ak skončí zamestnanec, ktorý bol viac ako rok chorý dohodou alebo 

výpoveďou (pracovný úraz, choroba z povolania) 
• vo výške najmenej 10 násobok priemerného mesačného zárobku 

 
- odchodné 

 
o pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku  nároku  na  starobný  

dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok s poklesom 
schopnosti o viac ako 70 % 

 
o vo výške piemerného mesačného zárobku – najmenej 1 plat 

 

PREKÁŽKY V PRÁCI 
 

- situácie, kedy zamestnanec nemôže zabezpečiť výkon práce zo zákonom stanovených 
dôvodov a tento čas, kedy zamestnanec nemôže vykonávať pracovnú činnosť 

- majú prechodný charakter (po určitý čas zamestnanec nemôže vykonávať prácu) 
- nie sú dôvodom pre skončenie pracovného pomeru 
- dočasné prerušenie plnenia povinností 

 
- zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi čo najskôr, aby to nepovažoval za 

neospravedlnenú absenciu (vo väčšine prípadov je zamestnanec povinný predložiť 
potvrdenie o tejto skutočnosti – je to na zamestnávateľovi) 

 
- prekážky v práci (úhrada mzdy) 

o zamestnávateľom 
o Sociálnou poisťovňou alebo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
o nie sú vôbec hradené (neplatené pracovné voľno) 
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- následkom prekážky v práci je možné poskytovanie ospravedlneného pracovného  
voľna (nemusí – štrajk – prerušenie poistného vzťahu) – neplatené (na strane 
zamestnanca – prekážky verejného záujmu) alebo platené (zamestnávateľ) 

- neplatené voľno – zamestnancovi je umožnené nahradiť si ten čas, ak to umožňujú 
prevádzkové možnosti (zo zákona daná povinnosť zamestnávateľa) 

 
- dlhodobejšieho  aj krátkodobejšieho charakteru 

 
o krátkodobejšie prekážky v práci (sú v prevahe) 

• technické dôvody, choroba v rámci PN na strane zamestnanca, návšteva 
lekára, svadba, narodenie dieťaťa, darovanie krvi 

 
o dlhodobejšie prekážky v práci 

• materská a rodičovská dovolenka, výkon verejnej funkcie, zvyšovanie 
kvalifikácie 

 
 
PREKÁŽKY V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA (všetky sú hradené!!!) 

 

- prestoje 
 

o v dôsledku technických problémov, prevádzkových dôvodov - prerušenie 
dodávky elektriny, poškodenie stroja 

o zamestnanec príde do práce, ale nemôže vykonávať pracovnú činnosť, lebo 
zamestnávateľ nezabezpečil riadny chod na pracovisku, nemá potrebné 
materiály, výroba je zastavená 

o vopred naplánované opravy (revízie) nie sú prestoje!!! 
• väčšinou v automobilkách – nariadená dovolenka 2 týždne, ak nemá 

dovolenku, tak neplatené voľno 
• nedostane sa 100% náhrada 

 
o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške 100 % 

priemerného zárobku zamestnanca 
 

- nepriaznivé poveternostné vplyvy 
 

o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške najmenej 
50 % priemerného zárobku zárobku 

 
o stavebníctvo, poľnohospodárstvo 

 
- ďalšie prekážky v práci, ktoré uzná zamestnávateľ 

 
o zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku 

zamestnanca 
 

o prekážky v dôsledku porušenia povinností zamestnávateľa – nepreradenie 
tehotnej zamestnankyne, neoprávnené preradenie bez písomného súhlasu, 
nepriradenie práce v dôsledku nedostatočného odbytu 



Pracovné právo – Treľová, Matlák Mims Majtánová 

32 

 

 

 

- prekážky v práci, ktoré sú dohodnuté v písomnej dohode (kolektívnej zmluve) medzi 
zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov 

 
o zavedenie výrobného programu, nové technológie, zmena technológií 

 
o zamestnanec má nárok na náhradu vo výške najmenej 60 % priemerného 

zárobku zamestnanca 
 
 
PREKÁŽKY V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNANCA 

 

- upravené presným počtom dní, na nevyhnutne potrebný čas bez časového obmedzenia, 
na nevyhnutne potrebný čas s určitou maximálnou hranicou 

 
- prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu 

 
o výkon verejnej funkcie, odborovej funkcie 

 
• platí pracovné voľno bez náhrady mzdy 
• poslanci NR SR, starosta, primátor 
• funkcie vymedzené funkčným obdobím 

 
o plnenie občianskych povinností 

 
• platí   pracovné   voľno   bez   náhrady   mzdy   (väčšinou),   niekedy aj 

s náhradou mzdy 
• poskytnutie prvej pomoci, povinné lekárske prehliadky (100% hradené), 

opatrenia proti prenosným chorobám, naliehavé opatrenia liečebno- 
preventívnej starostlivosti, izolácia z dôvodov veterinárno-ochranných 
opatrení 

 
o iné úkony vo všeobecnom záujme 

 
• platí   pracovné   voľno   bez   náhrady   mzdy   (väčšinou),   niekedy  aj 

s náhradou mzdy (darovanie a povinné lekárske prehliadky, rekondičné 
pobyty, účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní) 

• vzdelávanie odborových funkcionárov, darovanie krvi, aferéza 
(darovanie kostnej drene a krvnej plazmy), darovanie iných biologických 
materiálov, účasť na vzdelávaní, rekondičné pobyty, člen volebnej 
komisie, štrajk 

 
 

- prekážky  v práci  z dôvodov  plnenia brannej povinnosti a prípravy  na  službu    
v ozbrojených silách 

 
o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy 
o náhradu mzdy poskytuje zamestnávateľ (môže dať pracovné voľno ale bez  

náhrady mzdy????) 
o platí zásada, že každému zamestnávateľovi je náhrada mzdy refundovaná od 

príslušného vojenského útvaru 
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- zvyšovanie kvalifikácie 
 

o vzdelávanie zamestnancov – Zákonník práce pozná zvyšovanie kvalifikácie & 
prehlbovanie kvalifikácie 

o zamestnávateľ si môže vybrať zamestnanca, ktorý nemá kvalifikáciu, 
zamestnávateľ je povinný ho zaškoliť, taktiež aj pri zmene druhu práce – 
rekvalifikácia 

o zamestnávateľ sa stará o vzdelávanie zamestnancov a kvalifikáciu, aby mohli 
riadne vykonávať úlohy, ktoré im vyplývajú z pracovnej zmluvy 

o zamestnávateľ je povinný starať sa o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov 

 
 

• prehlbovanie kvalifikácie = v odbore, na rovnakej úrovni (ten istý 
kvalifikačný stupeň, ktorý má zamestnanec) – školenia, semináre, 
jazykové kurzy (nie je to prekážka v práci !!! - je to výkon práce, pri 
ktorom patrí zamestnancovi mzda) 

 

§ za rovnakých podmienok ako pri zvyšovaní kvalifikácie si môže 
zamestnávateľ zamestnanca zaviazať – najviac na 5 rokov, ale 
len vtedy, ak náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie 
dosiahnú aspoň 1700€ (inak je zamestnanec povinný vrátiť 
pomernú časť vynaložených nákladov) – KVAL. DOHODA 

§ zamestnanci  sú  povinní  si  aj  sami  prehlbovať  kvalifikáciu    
a zamestnávateľ je oprávnený nariadiť zamestnancovi účasť na 
školeniach alebo iných druhoch vzdelávania 

§ mimo pracovnej doby – nadčasy 
 

o zvyšovanie kvalifikácie - zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi 
pracovné voľno s náhradou mzdy, ale nemusí (ak sa tak zamestnávateľ 
rozhodne, musí mu ho  poskytnúť vo všetkých prípadoch, ktoré sú uvedené       
v Zákonníku práce) 

 
• problém – zamestnávateľ si môže zamestnanca zaviazať, že po určitú  

dobu po skončení kvalifikácie zotrvá v pracovnom pomere, ale najviac  
5 rokov (inak je zamestnanec povinný vrátiť pomernú časť vynaložených 
nákladov) – KVALIFIKAČNÁ DOHODA (musí byť písomná) – 
platené pracovné voľno + náhrada nákladov na štúdium 

§ zamestnanec sa zaväzuje chodiť do školy a zamestnávateľ sa 
zaväzuje, že  mu  poskytne  pracovné  voľno  s náhradou  mzdy 
a náklady na štúdium (porušenie – vrátiť náklady, ktoré vložil – 
ak je výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanec 
nevyužíva nadobudnuté poznatky, dlhodobá nespôsobilosť – 
nemá nárok na vrátenie nákladov) 

 
• dohoda o zvyšovaní kvalifikácie (kvalifikačná dohoda) 
• dosahovanie vyššieho vzdelanostného stupňa 
• ak by zamestnanec nespĺňal kvalifikačné predpoklady – zamestnávateľ 

môže dať zamestnancovi výpoveď (nemožno riadne plniť úlohy) 
• pracovné voľno nie je nárokovateľné - iba ak je v záujme zamestnávateľa 
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- dôležité osobné prekážky v práci 
 

o zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci, 
zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada mzdy, ale patrí mu dávka sociálneho 
zabezpečenia (počas dočasnej práce neschopnosti) 

• materská dovolenka (materské – Sociálna poisťovňa), rodičovská 
dovolenka (rodičovský príspevok – Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny), choroba rodinného príslušníka (dávka nemocenského poistenia 
- ošetrovné), PN 

 
 

o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez 
náhrady mzdy 

 
o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na čas nevyhnutne 

potrebný na ošetrenie a vyšetrenie v zdravotníckom zariadení – najviac 7 dní     
v kalendárnom roku (56 hodín pri 40 hodinovom pracovnom týždni) 

• pri ďalších dňoch už je to pracovné voľno bez náhrady mzdy 
• tehotenstvo – bez obmedzenia 

 
o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na čas nevyhnutne 

potrebný, ale maximálne 7 dní v kalendárnom roku na sprevádzanie rodinného 
príslušníka do zdravotníckeho zariadenia (nárok má len 1 príslušník) 

• ak sa vyčerpá 7 dní v kalendárnom roku, tak je nárok na pracovné voľno 
bez náhrady mzdy 

• výnimka – dieťa zdravotne postihnuté (maximálne 10 dní v kalendárnom 
roku) 

 
o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy pri úmrtí rodinného 

príslušníka 
• manžel, manželka, dieťa – 2 dni + 1 deň účasť na pohrebe 
• odstupňované podľa toho o akého rodinného príslušníka ide 
• po vyčerpaní dní, ide o pracovné voľno bez náhrady mzdy 

 
o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na čas nevyhnutne 

potrebný pri narodení dieťaťa na sprevádzanie matky dieťaťa do zdravotného 
zariadenia a späť (narodenie dieťaťa zamestnancovi – nemusia byť zobratí) 

 
o zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na vlastnej 

svadbe - 1 deň 
• svadba dieťaťa alebo rodiča – zamestnanec má nárok na pracovné voľno 

na 1 deň bez náhrady mzdy 
 

o vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru 
• pol dňa v týždni – ak skončenie výpoveďou - neplatené pracovné voľno 
• ak výpoveďou od zamestnávateľa, skončenie dohodou alebo okamžité 

skončenie z 1 z 3 dôvodov, tak 100 % náhrada mzdy 
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o presťahovanie zamestnanca 
• neplatené pracovné voľno, ak ide za prácou – 100% náhrada mzdy 
• v rámci obce – 1 deň, mimo obce – 2 dni 

 
o meškanie dopravy 

• neplatené pracovné voľno (ospravedlnenie zamestnanca) 
 

o voľno navyše od zamestnávateľa 
• príprava na svadbu, rodinné dôvody 
• hradené alebo nehradené (v právomoci zamestnávateľa) 

 

- osobnostné prekážky 
 

o dochádza k dočasnému prerušeniu výkonu  práce zamestnanca, pretože je tu   
určité podozrenie zo závažného porušovania pracovnej disciplíny 

o pod vplyvom alkoholu na pracovisku, neprišiel do práce a neospravedlnil sa 
 

o zamestnávateľ môže prerušiť prácu, ale maximálne na 1 mesiac (aspoň 60%) 
• ak by sa zistilo, že nedošlo k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny, 

tak zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu na 100% 
 
 
DOVOLENKA (bejvávalo dovolenka na zotavenie) = minimálne 4 týždne 

 

- dovolenka za kalendárny rok alebo pomerná časť dovolenky za kalendárny rok 
 

o zamestnanec za kalendárny rok, v ktorom dovŕši 33 rokov má nárok na výmeru 
dovolenky minimálne 5 týždňov 

o učitelia,   riaditelia   škôl,   zástupcovia   riaditeľov   škôl,   asistenti   učiteľov– 
minimálne 8 týždňov 

 
o pre vznik nároku na tento typ dovolenky sa vyžaduje, aby zamestnanec 

odpracoval minimálne 60 dní v kalendárnom roku 
• dovolenka za kalendárny rok – zamestnanec bol v pracovnom pomere 

počas celého kalendárneho roka 
• pomerná  časť  dovolenky  za  kalendárny  rok  –  zamestnanec  nebol  

v pracovnom pomere počas celého kalendárneho roka 
§ za každý celý kalendárny mesiac má nárok vo výške 1/12 

základnej výmery dovolenky 
§ 1.1. – 31.5. = 5/12 základnej výmery dovolenky 
§ 2.1. – 31.5. = 4/12 základnej výmery dovolenky 
§ 2.1. – 31.5. = 3/12 základnej výmery dovolenky 
§ 15.10. – 15.3. = vždy v kalendárnom roku – nárok na dovolenku 

za kalendárny rok alebo za pomernú časť dovolenky za 
kalendárny rok nemá !!! 
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o nástup dovolenky určuje zamestnávateľ 
o musí sa vyčerpať do konca bežného kalendárneho roka, ak sa nevyčerpá, tak 

najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka 
o ak sa aj tak nevyčerpá, tak sa prepláca, ale len tá časť, ktorá je nevyčerpaná nad 

4 týždne 
o ak do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka nie je určený nástup dovolenky, 

v Zákonníku práce je ustanovené, že po tomto termíne zamestnanec si sám môže 
určiť nástup dovolenky, ale musí to zamestnávateľovi oznámiť v lehote 30 dní 

• tento termín môžu aj skrátiť, ak sa na tom dohodnú písomnou formou 
 

o dovolenka sa kráti za prvých 100 zameškaných dní, ak sa vymešká z dôvodou 
dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu mimoriadnej pracovnej služby, 
čerpania rodičovskej dovolenky, dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej 
funkcie 

• za prvých 100 dní = kráti sa o 1/12 
• za každých ďalších 21 dní = kráti sa o ďalšiu 1/12 
• výkon trestu odňatia slobody - za prvých 21 dní = kráti sa o 1/12 

 
- dovolenka za odpracované dni 

 
o dovolenka, kedy zamestnanec neodpracoval ani 60 dní, má nárok na dovolenku 

za odpracované dni za každých 21 takto odpracovaných dní 1/12 základnej 
výmery dovolenky 

• odpracoval 21 dní = nárok na 1/12 základnej výmery dovolenky 
• odpracoval 40 dní = nárok na 1/12 základnej výmery dovolenky 
• odpracoval 42 dní = nárok na 2/12 základnej výmery dovolenky 
• odpracoval 63 dní = nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo 

pomernú časť dovolenky za kalendárny rok 
 

- dodatková dovolenka 
 

o majú nárok zamestnanci, ktorí vykonávajú ťažké práce pod zemou, karciogénne 
vplyvy a pod. (baník) 

o nárok na 1 týždeň dodatkovej dovolenky (ak po celý kalendárny rok bol 
zamestnanec v pracovnom pomere, inak 1/12 z tohto týždňa) 

o musí sa vyčerpať !!! 
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Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
 

- pracovný pomer sa zakladá nielen pracovnou zmluvou, ale aj jednou z týchto dohôd 
 

- zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce je povinný zabezpečiť výkon práce 
predovšetkým zamestnancami v pracovnom pomere (odvodové povinnosti do Sociálnej 
a Zdravotnej poisťovne), celkom výnimočne môže prostredníctvom týchto dohôd 

 
- tieto dohody sú špecifické pre slovenskú právnu úpravu (Česi majú 2 dohody – dohoda 

o provedení práce & dohoda o pracovní činnosti) 
 

- na tieto dohody sa nevzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce (ustanovenia 
všeobecnej časti Zákonníka práce sa na ne vzťahujú & aj niektoré ďalšie ustanovenia – 
priama obmedzená vecná pôsobnosť) 

 
- pre tieto dohody platí, že sa sa musí uhrádzať poistné (od roku 2013), výnimkou je  

dohoda o brigádnickej práci študentov (ani nemocensky, ani dôchodkovo, ani v prípade 
nezamestnanosti poistení), pri ostatných dohodách sú výnimkou dôchodci 

o výnimka sa nevzťahuje, ak má zamestnanec, ktorý uzavrel pracovný pomer 
prostredníctvom dohody o brigádnickej práci študentov nepravidelný príjem 
alebo pravidelný príjem, ale je určený iba na účely dôchodkového poistenia, ale 
len ak jeho príjem z tejto dohody presiahne 200€ 

 
- dohoda o vykonaní práce 

 
o musí mať písomnú formu, inak je neplatná - sankčná doložka neplatnosti 

(neplatnosť právneho úkonu aj ak sa zamestnanec vopred vzdáva svojho práva) 
 

o od ostatných sa odlišuje tým, že ostatné sú určené druhom práce a táto je určená 
výsledkom práce 

 
o môže byť maximálne v rozsahu 350 hodín v kalendárnom roku alebo súčet 

dohôd k tomu istému zamestnávateľovi nesmie v tomto kalendárnom roku 
presiahnuť 350 hodín 

o môže byť v rozsahu maximálne 12 mesiacov 
 

o odmena by mala byť vyplatená až po vykonaní práce, ale vzhľadom na dlhú 
dobu môže byť vyplatená aj počas doby, na ktorú je uzavretá 

 
o typickým znakom je to, že musí ísť o jednorázovú činnosť v rámci 1 dohody 

(potom vždy nová dohoda o vykonaní práce) 
 

- dohoda o pracovnej činnosti 
 

o musí mať písomnú formu, inak je neplatná (sankčná doložka neplatnosti) 
o rozsah práce môže byť maximálne 10 hodín týždenne 
o môže byť uzatvorená iba na dobu určitú, ale maximálne na 12 mesiacov 

 
o určená druhom práce 
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o zamestnanec a zamestnávateľ si môžu dohodnúť spôsob skončenia 
• výpoveď – plynie výpovedná doba – v pracovnom pomere plynie od 1. 

dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená – v tomto prípade je to 15 dňová výpovedná doba, 
ktorá začne plynúť dňom, kedy bola doručená zamestnancovi) 

 
• nemôže sa skončiť okamžitým skončením dohodou 

 

§ zamestnávateľ do 15 dní od splatnosti mzdy nevyplatil mzdu    
alebo časť mzdy 

§ zamestnanec predložil potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov 
nemôže vykonávať činnosť 

§ ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca 
§ závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca 
§ zamestnanec bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného 

trestného činu 
 

- dohoda o brigádnickej práci študentov 
 

o musí mať písomnú formu, inak je neplatná (sankčná doložka neplatnosti) 
 

o zamestnávateľ ju môže uzatvoriť iba s fyzickou osobou (zamestnancom) do 26 
rokov veku – iba so žiakom strednej školy a študentom vysokej školy dennej 
formy štúdia 

• dovŕšením 26 rokov – môže pokračovať, ale maximálne do konca 
bežného kalendárneho roka 

• so študentom, ktorý dovŕšil 26 rokov už nikto nemôže uzatvoriť novú 
dohodu o brigádnickej práci študentov 

 
o maximálny rozsah je 20 hodín týždenne v priemere 

 
o určená druhom práce 

o zamestnanec a zamestnávateľ si môžu dohodnúť spôsob skončenia 
• výpoveď – plynie výpovedná doba – v pracovnom pomere plynie od 1. 

dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená – v tomto prípade je to 15 dňová výpovedná doba, 
ktorá začne plynúť dňom, kedy bola doručená zamestnancovi) 

 
• nemôže sa skončiť okamžitým skončením dohodou 

 

§ zamestnávateľ do 15 dní od splatnosti mzdy nevyplatil mzdu    
alebo časť mzdy 

§ zamestnanec predložil potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov 
nemôže vykonávať činnosť 

§ ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca 
§ závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca 
§ zamestnanec bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného 

trestného činu 
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Nelegálna práca & nelegálne zamestnávanie 
 

- Zákon č. 82 zbierky zákonov (apríl 2005) vymedzuje tento pojem 
- nelegálna práca (môže byť sankcionovaný iba zamestnanec) 
- nelegálne zamestnávanie (môže byť sankcionovaný iba zamestnávateľ) 
- nelegálna práca aj nelegálne zamestnávanie (sakcionované oba subjekty) 

 
 

Nelegálna práca 
 

- zamestnanec môže byť sakcionovaný, ak fyzická osoba nemá s inou fyzickou osobou, 
ktorá je podnikateľom alebo právnickou osobou založený pracovno-právny vzťah 

 
- jedná sa o nelegálnu prácu aj vtedy, ak je zamestnanec občanom 3.štátu a nespĺňa 

podmienky (napr. nemá pracovné povolenie) 
 
 

Nelegálne zamestnávanie 
 

- fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba s fyzickou osobou nemá 
uzatvorený pracovno-právny vzťah 

 
- má uzatvorený pracovno-právny vzťah, ale zamestnávateľ si nesplnil povinnosť 

nahlásenia na poistenie do Sociálnej poisťovne 
 

- občan 3.krajiny nemá pracovné povolenie 
 

- občan  tretieho  štátu,  ktorý  v rozpore  s predpismi  sa  zdžiava  na  území  štátu     
a zamestnávateľ ho zamestná 

 
- nejedná sa o nelegálnu prácu ani nelegálne zamestnávanie, ak pre fyzickú osobou, 

ktorá je podnikateľom vykonáva činnosť fyzická osoba príbuzná v priamom rade 
(rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá, pravnúčatá), súrodenec alebo manžel/manželka  
(osoba blízka), pričom táto osoba je dôchodkovo poistená alebo poberá dôchodok 

 
- nejedná sa o nelegálnu prácu ani nelegálne zamestnávanie, ak ide o žiaka alebo 
študenta do 26 rokov veku (môžu byť aj externisti) 

 

Zodpovednosť za škodu 
 

- pracovno-právny vzťah je vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom obsahujúci 
určité špecifické práva a povinnosti 

 
- 2 názory na zodpovednosť v pracovnom práve 

 
o zodpovednostný vzťah je súčasťou každého pracovno-právneho vzťahu 
o prevládajúci názor – existuje prvotný pracovno-právny vzťah a zodpovednostný 

vzťah vznikne až vtedy, keď dôjde k porušeniu určitých práv a povinností 
(vznikne škoda) 
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- musia existovať predpoklady zodpovednosti za škodu 
 

o existencia pracovno-právneho vzťahu (aj pri pracovnom pomere, aj dohody) 
o protiprávny úkon alebo škodná udalosť (udalosti pri pracovných úrazoch) 
o musí vzniknúť škoda 
o príčinná súvislosť (kauzálny nexus) medzi protiprávnym úkonom, škodnou 

udalosťou a škodou 
o súvislosť medzi škodou a plnením pracovných úloh (pracovná činnosť) 
o na strane zamestnanca – zavinenie (vedomý úkon) 

 

- druhy zodpovednosti za škodu 
 

o na strane zamestnanca (subjektívna zodpovednosť) 
 

• zamestnanec sa môže vyviniť (exkulpovať) 
 

• zodpovednosť za škodu s presumpciou neviny 
§ všeobecná zodpovednosť 
§ zamestnávateľ je povinný preukázať, že to zamestnanec zavinil 
§ zamestnanec zodpovedá za neplnenie povinností na odvrátenie 
škody 

§ zamestnanec je povinný nahradiť škodu maximálne do výšky 4- 
násobku priemerného mesačného zárobku 

 
• zodpovednosť za škodu s presumpciou viny 

§ osobitná zodpovednosť 
§ zavinenie sa predpokladá - zamestnanec spôsobí schodok na 

verejných hodnotách, ktorý je zamestnanec povinný vyúčtovať 
(hovorí sa tomu manko) 

§ zodpovednosť za stratu zverených predmetov 
§ vyžaduje sa urobiť inventarizáciu aj na začiatku aj na konci 

o ak zamestnanec nepožiada o inventarizáciu a neskôr sa  
pri inventarizácii zistí schodok, tak zamestnanec za to 
zodpovedá 

§ musí byť podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti 
 
 

o na strane zamestnávateľa 
 

• môže sa liberovať (oslobodiť od zodpovednosti) 
 

§ úplne  oslobodenie 
o celkové zbavenie sa zodpovednosti za škodu 
o ak sa jednoznačne preukáže, že jediným dôvodom bola 

skutočnosť, že zamestnanec nedodržal BOZP 
o ak    dôvodom     pracovného    úrazu    alebo     choroby 

z povolania zamestnania je vplyv alkoholu, omamných, 
psychotronných alebo návykových látok 
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§ čiastočné oslobodenie 
o ak sa jednoznačne preukáže, že jedným z dôvodov bola 

skutočnosť, že zamestnanec nedodržal BOZP 
o ak    dôvodom     pracovného    úrazu    alebo     choroby 

z povolania zamestnania je vplyv alkoholu, omamných, 
psychotronných alebo návykových látok 

o ak zamestnanec si počínal v rozpore s obvyklým  
spôsobom správania sa 

 
• všeobecná zodpovednosť za škodu 

§ zodpovednosť pri plnení bežných pracovných úloh 
 

• osobitná zodpovednosť za škodu 
§ zodpovednosť za škodu na zverených predmetoch 
§ zodpovednosť pri odvracaní škody 
§ zodpovednosť pri prácovnom úraze, chorobe z povolania 

 
 
Osobný rozsah sociálneho poistenia 

 

- hovorí o tom, kto je poistený (zamestnávateľ nie je poistený!!!) 
 

- druhy poistenia 
 

o nemocenské poistenie (4.4 %) 
 

• povinné 
§ zamestnanec (akonáhle získa postavenie zamestnanca bez 

ohľadu na prejav vôle) – fyzická osoba, ktorá vykonáva 
zárobkovú činnosť, za ktorú má príjem zdaňovaný podľa §5 
Zákona o zdaňovaní príjmov– automaticky poistený 

§ SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) je vtedy povinne 
nemocensky poistená, ak hrubý príjem v rozhodujúcom období 
bol vyšší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu 
(k 1.7. tohto roka do 30.6. ďalšieho roka) – 12x402.5 (2 roky 
predchádza obdobiu) 

 
• dobrovoľné 

§ osoba, ktorá nie je povinne nemocensky poistená a je dobrovoľne 
poistená – môže sa dobrovoľne poistiť 

§ ak osoba dovŕšila 16 rokov a trvalý, prechodný pobyt je na území 
Slovenskej republiky 

 
o dôchodkové (18%) 

 
• povinné 

§ zamestnanec 
§ SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) 
§ ak je povinne nemocensky, tak aj automaticky povinne 

dôchodkovo poistený 
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• dobrovoľné 
§ osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov alebo 18 rokov (dlhodobá 

nespôsobilosť) a nepoberá dôchodok & nie je poistená z titulu   
inej činnosti – žena v domácnosti 

 
o poistenie v nezamestnanosti 

 
• povinné 

§ zamestnanec 
 

• dobrovoľné 
§ osoba staršia ako 16 rokov s prechodným alebo trvalým pobytom 

na území SR a musí byť nemocensky a dôchodkovo poistená 
 

o garančné 
• iba povinné 
• garančne poistený je iba každý zamestnávateľ (s výnimkou 

zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz) 
 

o úrazové (0.8%) 
• iba povinné 
• úrazovo poistený je iba zamestnávateľ (okrem sudcov, prokurátorov) 

 

- subjekty platiace poistné 
o zamestnávateľ (všetky) 
o zamestnanec (okrem úrazového a garančného) 
o SZČO(okrem úrazového a garančného) 
o štát (dôchodkové – tej čo sa stará o dieťa) 

 
- vymeriavací základ 

o vymeriavacím základom zamestnanca je príjem, ktorý podlieha dani §5, podiel 
na zisku (ak nemá účasť na imaní spoločnosti), nepodlieha (dvojité zdanenie) 

o vymeriavacím základom SZČO je podiel 1/12 základu dane a koeficientu 1.486 
 

- minimum a maximum vymeriavacieho základu 
 

o minimum 
• zamestnanec - v súčasnosti neexistuje minimum  vymeriavacieho  

základu (novovymedzený pojem zamestnanec – dôchodci 10 € zárobok 
– by viac platili než zarobili, lebo by sa to rátalo z minimálnej mzdy 405) 

• SZČO   -   50   %   priemernej   mzdy   zistenej   Štatistickým   úradom  
v rozhodujúcom období – 50% zo 429 € 

 
o maximum (prvotný odvod ide zo zamestnania, až potom SZČO) 

• 5-násobok     priemernej      mzdy     zistenej     Štatistickým      úradom 
v rozhodujúcom období – 4290 € pre všetkých (ak má 2 pracovné 
pomery, tak z celého tam, kde je vyšší vymeriavací základ a pri nižšom 
stiahnu z rozdielu, ak sú 2 rovnaké – z celého tam, kde vznikol PP skôr) 

• v úrazovom poistení maximum neexistuje 
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Poistné je určené percentuálnou sadzbou a rozhodujúcim obdobím. 
- rozhodujúce obdobie pre zamestnanca je mesiac, za ktorý sa platí poistné 
- rozhodujúce obdobie pre SZČO je pre obdobie od 1.1. do 30.6. kalendárny rok, ktorý 2 

roky predchádza tomuto obdobiu & pre obdobie od 1.7. do 31.12. je to predchádzajúci 
kalendárny rok 

 
- dávky nemocenského poistenia 

 
o nemocenské – patrí pri dočasnej PN 

• zamestnanec - za prvé 3 dni 25%, od 4 do 10 dňa 55%, ak naďalej trvá, 
tak Sociálna poisťovňa hradí 55% denného vymeriavacieho základu 

• SZČO alebo dobrovoľne poistený – prvé 3 dni 25%, potom 55% denného 
vymeriavacieho základu, nemocenské od prvého dňa 

 
o ošetrovné – 55% od prvého dňa do 10 dní (ak sa stará o choré dieťa - 

neobmedzene, chorú manželku, chorého rodiča, chorého rodiča manželky, 
zdravé dieťa do 10 rokov) 

 
o materské 
o vyrovnávacie dávky 


