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1. Najčastejšie chyby zamestnávateľa v pracovnoprávnych 
 vzťahoch

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracov-
ného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto momentu môže zamestnávateľ nevedomky 
porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým pracovným pomerom až do momentu ulo-
ženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu. V tomto článku taktiež poukážeme na najčastejšie porušenia právnych 
predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2020.

2. Aktuálne zmeny v oblasti inšpekcie práce od 1. 4. 2021
Zákon, ktorý od 1. 4. 2021 novelizuje zákon o inšpekcii práce, má za cieľ napr. zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy 
inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulova-
né ustanovenia zákona, upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, znížiť dolnú 
hranicu sadzby pokuty za pracovné úrazy a ďalšie úpravy.

3. BOZP pri práci z domu
Zamestnávateľ zodpovedá za BOZP a za všetko, čo sa týka BOZP na jeho pracoviskách a všade tam, kde jeho zamest-
nanci pracujú či poskytujú služby. Pracovnoprávne, trestnoprávne i občianskoprávne či obchodnoprávne zodpovedá 
zamestnávateľ za škody vzniknuté poškodením zdravia jeho zamestnancov.

4. Kontroly nelegálneho zamestnávania a zmeny zákona 
 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. 3. 2021

Významný vplyv na problematiku nelegálneho zamestnávania mala pandémia. Z hľadiska legislatívnych zmien možno 
za jeden z faktorov vplývajúcich na počet odhalených prípadov nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tre-
tích krajín považovať aj tie, ktoré súvisia s legalizáciou pobytu tejto skupiny osôb počas krízovej situácie spôsobenej 
ochorením COVID-19.
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Najčastejšie chyby zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej 
mimo pracovného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto momentu môže 
zamestnávateľ nevedomky porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým 
pracovným pomerom až do momentu uloženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu. V tomto článku 
taktiež poukážeme na najčastejšie porušenia právnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 
2020.
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f) Základné povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. zákon o nelegálnej práci a nelegálnom za-

mestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
g) Základné povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona č. 663/2007 Z. z. zákon o minimálnej mzde
h) Ďalšie základné povinnosti zamestnávateľa podľa osobitných predpisov

Zákonník práce uvádza celý rad povinností zamestnávateľa, ako napríklad povinnosti pred uzatvorením pracovnej 
zmluvy, povinnosti pri nástupe do zamestnania alebo povinnosti počas trvania pracovného pomeru. Je však potrebné 
uviesť, že povinnosti zamestnávateľa nevymedzuje len Zákonník práce, ale aj ďalšie osobitné predpisy.

a) Základné povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy
Ustanovenie § 41 Zákonníka práce upravuje predzmluvné vzťahy, čo znamená, že ide o vzťahy pred vznikom pracovné-

ho pomeru. V tomto ohľade má zamestnávateľ povinnosť oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre 
ňu vyplynú z pracovnej zmluvy (napríklad oboznámenie zamestnanca s pracovným poriadkom, bonusovým systémom 
a pod.), s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

V rámci predzmluvných vzťahov v prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom je zamestná-
vateľ povinný si vyžiadať vyjadrenie jeho zákonného zástupcu. Zároveň však napríklad keď zamestnávateľ prijíma oso-
bu, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, od takej osoby môže zamestnávateľ vyžadovať len informácie, ktoré súvisia 
s prácou. V prípade fyzickej osoby, ktorá už zamestnávaná bola, však môže požadovať predloženie pracovného posudku 
a potvrdenia o zamestnaní.

Sú určité informácie, ktoré zamestnávateľ vyžadovať nesmie, resp. Zákonník práce zakazuje vyžadovanie týchto infor-
mácií zamestnávateľom. Ide o informácie o tehotenstve, rodinných pomeroch, 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.

Určité povinnosti zamestnávateľa v rámci predzmluvných vzťahov určuje aj zákon č. 5/2004 Z. z. zákon o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon v § 62 uvádza, že zamestnávateľ nesmie zverej-
ňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, 
jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného 
alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinné-
ho stavu. Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Taktiež 
pri výbere zamestnanca nesmie vyžadovať ani informácie týkajúce sa národnosti, rasového pôvodu alebo etnického 
pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré 
odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených 
osobitným predpisom. V prípade, že ide o nutnosť a zamestnávateľ tieto informácie musí vyžadovať, v takom prípade je 
povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja.

Zákon toto ustanovenie zdôvodňuje tým, že kritéria na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre 
všetkých občanov.

Zákon ustanovuje zamestnávateľovi zákaz vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej za-
mestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania v prospech osoby, ktorá sprostredkovala 
zamestnanie.
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b) Základné povinnosti zamestnávateľa pri uzatvorení pracovného pomeru
Zákonník práce ustanovuje, že pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, pričom jedno písomné 

vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Pri uzatváraní pracovného pomeru má 
zamestnávateľ povinnosť so zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

• druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

• miesto výkonu práce,

• deň nástupu do práce,

• mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Okrem nami uvedených podstatných náležitostí by mal zamestnávateľ uviesť aj ďalšie pracovné podmienky, a to vý-
platné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

c) Základné povinnosti zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania
Ustanovenie § 47 ods. 2 Zákonníka práce uvádza základné povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca do za-

mestnania. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa sú buď upravené v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce, prípadne 
v osobitných predpisoch, vo vnútropodnikových predpisoch zamestnávateľa, ako aj v kolektívnych zmluvách. Zamestná-
vateľ je na základe tohto ustanovenia povinný zamestnanca oboznámiť:

• s pracovným poriadkom a s kolektívnou zmluvou,

• s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú,

• s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamest-
nanec pri svojej práci dodržiavať,

• s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania,

• s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a pod.

V prípade mladistvého zamestnanca je zamestnávateľ povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého 
zamestnanca a fyzickú osobu vykonávajúcu ľahké práce a jej zákonného zástupcu o možných rizikách vykonávanej práce 
a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

d) Základné povinnosti zamestnávateľa odo dňa vzniku pracovného pomeru počas jeho 
trvania

Odo dňa, kedy zamestnancovi vznikne pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný:

• 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 zmlu-
vou.

e) Základné povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. zákona 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má mnoho povinností uložených mu týmto 
zákonom. Vzhľadom na ich rozsiahlosť nižšie uvádzame len tie najzákladnejšie, pričom v rámci tohto zákona je potrebné 
dodržiavanie všetkých povinností. Zamestnávateľ je povinný:

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

• zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia,

• posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamest-
nancami,

• zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, 
usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel 
zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,

• určovať bezpečné pracovné postupy,

• určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať 
ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,

• vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci a pod.

V zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný bezplatne poskytovať zamest-
nancom pracovný odev a pracovnú obuv, pokiaľ títo zamestnanci pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha 
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mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, a  taktiež zabezpečovať zamestnancom pitný režim, 
ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na 
zabezpečenie telesnej hygieny, pričom zabezpečenie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným pred-
pisom.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť pravidelne, zrozumiteľne 
a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpeč-
ného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť. Zamestnávateľ je taktiež 
povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s existujúcim a predvídateľným 
nebezpečenstvom a ohrozením, s dosahmi, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví, a s ochranou pred nimi. Zamestnávateľ 
je taktiež povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca so zákazom vstupovať 
do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie za-
mestnanca.

V rámci nami uvedeného oboznamovania je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s vyššie uvedeným pri 
jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej techno-
lógie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

f) Základné povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. zákon o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení je nelegálne 
zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby 
a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlá-
sila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia alebo štátneho príslušníka tretej krajiny 
a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Sloven-
skej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu.

V zmysle uvedeného zákona fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu a zamestnávateľ ju nesmie zamestná-
vať tak, ako sme uviedli vyššie.

Zároveň však, ak zamestnávateľ ponúka prácu prostredníctvom informačných prostriedkov, je prevádzkovateľ infor-
mačných prostriedkov povinný na požiadanie bezplatne oznámiť kontrolnému orgánu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 záko-
na o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní meno a adresu alebo názov a sídlo objednávateľa ponuky.

g) Základné povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona č. 663/2007 Z. z. zákon 
o minimálnej mzde

Zamestnávateľ má v prvom rade povinnosť dodržiavať zákon o minimálne mzde v spojení s nariadením vlády Sloven-
skej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.

V zmysle uvedeného zákona 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.

Zamestnancovi patrí minimálna mzda za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, čo predstavuje 1/174 zo sumy 
mesačnej minimálnej mzdy, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín.

h) Ďalšie základné povinnosti zamestnávateľa podľa osobitných predpisov

Zamestnávateľovi plynú viaceré povinnosti v rámci pracovnoprávneho vzťahu. V prípade zamestnávania zamestnan-
cov má zamestnávateľ povinnosti, ako napríklad odvádzať daň z príjmov zo závislej činnosti, odvádzať sociálne odvody 
do Sociálnej poisťovne, odvádzať zdravotné odvody do zdravotnej poisťovne, chrániť osobné údaje a ďalšie. Všetky tieto 
povinnosti vyplývajú z osobitných predpisov, ktoré je potrebné dodržiavať.

________________________________________

II. Ukladanie pokút a sankcie pri nedodržaní povinností zamestnávateľom
Dodržiavanie povinností zamestnávateľom kontrolujú viaceré orgány.

Primárne zabezpečuje kontrolu dodržiavania právnych predpisov inšpektorát práce, taktiež sú to však úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zároveň to však môžu byť aj daňové úrady, sociálne po-
isťovne, zdravotné poisťovne a iné orgány štátnej správy.

a) Sankcie zo strany inšpekcie práce
b) Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
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a) Sankcie zo strany inšpekcie práce
V prípade, že zamestnávateľ poruší niektorú z povinností ustanovenú mu zákonom, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 

práce v § 19 ustanovuje správne delikty, resp. oprávnenie inšpektorátu práce uložiť takémuto zamestnávateľovi pokutu.

Treba povedať, že v zmysle dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1947 hlavnou funkciou nie je postihova-
nie činnosti zamestnávateľa, ale presadzovanie uplatňovania príslušných princípov a predpisov.

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich:

• zo zákona o inšpekcii práce,

• z pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä vznik, zmenu a  skončenie, mzdové 
podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych za-
mestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,

• z právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,

• z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov 
upravujúcich faktory pracovného prostredia,

• z osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinnosti uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a od-
vádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štát-
nej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu 
a  za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca a ktorý vykonáva profesiu 
hráča na dychový nástroj,

• z osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri 
poskytovaní služieb,

alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur a ak v dôsledku tohto porušenia 
vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur. V minulom 
roku (v roku 2020) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo novelu zákona o inšpekcii 
práce, ktorá by znížila dolnú hranicu sadzby pokuty za pracovný úraz, ktorý spôsobil ťažkú ujmu na zdraví na 20 000 eur.

Novela zákona o inšpekcii práce bola dňa 4. 2. 2021 schválená parlamentom a je od 1. 4. 2021 účinná.

Inšpektorát práce zároveň uloží zamestnávateľovi pokutu v prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.

V tomto prípade sa pokuta pohybuje od 2 000 eur do 200 000 eur a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch alebo 
viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur.

Inšpektorát práce tiež uloží zamestnávateľovi pokutu za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu 
alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie, ktoré vydáva 
Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu, a to od 
300 eur do 33 000 eur.

Pokutu vo výške od 1 000 eur do 200 000 eur inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi za porušenie pracovnopráv-
nych predpisov, právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy, právnych predpisov a ostatných pred-
pisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostre-
dia, právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov, ktoré vyplývajú 
z kolektívnych zmlúv a ďalších osobitných predpisov.

Pokutu vo výške od 300 eur do 100 000 eur inšpektorát práce zamestnávateľovi uloží za nesplnenie povinnosti ulože-
nej opatrením, ktoré je inšpektorát práce oprávnený uložiť pri výkone inšpekcie práce.

V rámci ukladania pokút je potrebné zdôrazniť, že inšpektorát práce pri ich ukladaní zohľadňuje jej preventívne pôso-
benie a pri určovaní výšky pokuty zohľadňuje najmä závažnosť zisteného porušenia povinností a závažnosť ich následkov, 
počet zamestnancov zamestnávateľa a riziká, ktoré sa vyskytujú v činnosti zamestnávateľa, počet nelegálne zamestna-
ných fyzických osôb, ak ide o uloženie pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, skutočnosť, či zistené po-
rušenie povinností je dôsledkom neúčinného systému riadenia ochrany práce u zamestnávateľa alebo či ide o ojedinelý 
výskyt nedostatku, opakované zistenie toho istého nedostatku.

b) Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Kontrolu nelegálnej práce a uloženie sankcií za toto porušenie upravujú viaceré zákony. Ako sme uviedli vyššie, in-

špektoráty práce sú oprávnené uložiť pokutu až do výšky 200 000 eur. Avšak nielen inšpektoráty práce kontrolujú nele-
gálne zamestnávanie.

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvá-
dza, že kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú inšpektoráty práce, Ústredie práce, soci-
álnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci kontroly nelegálneho zamestnávania kontrolný 
orgán posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania a pravidelne identifi kuje odvetvia ekonomických činností, v ktorých 
sa sústreďuje nelegálne zamestnávanie (§ 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní: 
„Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej repub-
liky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu.“ – ide o rizikové odvetvie).
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Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendár-
ny rok o počte kontrol nelegálneho zamestnávania v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontro-
lovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých 
rizikových odvetviach. Kontrolné orgány poskytujú Národnému inšpektorátu práce každoročne do 31. marca potrebné 
informácie. Postihy za nelegálne zamestnávanie upravujú osobitné predpisy, napríklad zákon o službách zamestnanosti, 
zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a iné. Priestupku sa však dopustí ten, kto vykonáva nelegálnu prácu. Za 
takýto priestupok možno uložiť pokutu do 331 eur.

Priestupky prerokúvajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a  inšpektorát 
práce.

III. Najčastejšie porušenia zamestnávateľov z advokátskej praxe
V rámci advokátskej praxe sa stretávane s rôznymi porušeniami zamestnávateľov. Zamestnávatelia často nevedomky 

porušia nielen ustanovenia Zákonníka práce, ale aj ostatných osobitných predpisov. Niektoré z porušení zamestnávateľa 
uvádzame nižšie.

• Porušenie zamestnávateľa spočívalo v  tom, že zamestnávateľ svojim zamestnancom nariadil prácu nadčas na dni 
pracovného pokoja, resp. dni nepretržitého odpočinku zamestnancov v  týždni. Inšpektorát práce tým konštatoval 
porušenie ustanovenia § 97 ods. 5 Zákonníka práce, podľa ktorého prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo 
dohodnúť so zamestnancom 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.

• Porušenie zamestnávateľa spočívalo v tom, že zamestnávateľ nedohodol so svojimi zamestnancami v ich pracovnej 
zmluve ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu, čím porušil ustanovenie § 119 ods. 2 Zákonníka práce, ktoré uvá-
dza, že zamestnávateľ dohodne mzdové podmienky s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so 
zamestnancom v pracovnej zmluve spolu s ustanovením § 119 ods. 3 Zákonníka práce, ktoré uvádza, že v mzdových 
podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďal-
šie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania.

• Porušenie zamestnávateľa spočívalo v tom, že zamestnávateľ na základe žiadosti o predloženie dokladov na výkon 
inšpekcie práce nepredložil osobne, mailom, faxom alebo poštou na inšpektorát práce podklady potrebné na výkon 
inšpekcie práce, čím porušil ustanovenie § 16 ods. 2 písm. a) zákona o inšpekcii práce, ktoré uvádza, že zamestnávateľ 
je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce všetky podklady a  informácie po-
trebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov.

Ako sme uviedli, zamestnávateľ často poruší nielen ustanovenia Zákonníka práce, ale aj ustanovenia osobitných pred-
pisov. Najčastejšími porušeniami sú najmä porušenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Niektoré z porušení zamestnávateľa uvádzame nižšie.

• Porušenie zamestnávateľa spočívalo v tom, že zamestnávateľ nezisťoval nebezpečenstvá a ohrozenia, neposúdil riziko 
a nevypracoval písomný dokument o posúdení rizika pri činnosti vykonávanej jeho zamestnancami, čím porušil usta-
novenie § 6 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý uvádza, že zamestnávateľ v záujme 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko 
a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.

• Porušenie zamestnávateľa spočívalo v tom, že zamestnávateľ na pracovisku objednávateľa prác neurčil bezpečný pra-
covný postup pre vykonanie prác vo výške, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, ktoré uvádza, že zamestnávateľ je povinný určovať bezpečné pracovné postupy.

• Porušenie zamestnávateľa spočívalo v tom, že zamestnávateľ s objednávateľom prác ako subjekt vykonávajúci pro-
stredníctvom svojich zamestnancov práce pre inú právnickú osobu nedohodol s objednávateľom týchto prác zabez-
pečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce a práce sa začali, aj keď pracovisko nebolo náležite za-
bezpečené a vybavené, čím porušil ustanovenie § 18 ods. 3 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré 
uvádza, že zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vykonávajúci montážne, 
opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby sú povinní dohodnúť s objednávateľom 
prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko 
náležite zabezpečené a vybavené.

• Porušenie spočívalo v tom, že zamestnávateľ v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nevykonal opatrenia 
so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a neoboznámil svojich zamestnancov so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore 
a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnancov, čím porušil ustanove-
nie   zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré uvádza, že zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia 
so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spolu s ustanovením § 7 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti a ochrane zdra-
via pri práci, ktoré uvádza, že zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať kaž-
dého zamestnanca so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli 
bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.
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• Porušenie zamestnávateľa spočívalo v tom, že zamestnávateľ preukázateľne nevykonával kontrolu, či zamestnanci na 
pracovisku nie sú v pracovnom čase pod vplyvom omamných látok alebo psychotropných látok, čím porušil ustano-
venie § 9 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré uvádza, že zamestnávateľ je povinný 
sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci, bezpečného správania na pracovisku 
a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoho-
lu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.

• Porušenie zamestnávateľa spočívalo v tom, že zamestnávateľ si nesplnil povinnosť v záujme zaistenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zabezpečovať, aby pracoviská neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten 
účel zabezpečovať potrebnú údržbu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, ktoré uvádza, že zamestnávateľ je povinný v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, 
usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel 
zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy.

Pre komplexné poskytnutie informácie ohľadom najčastejších porušení pracovnoprávnych predpisov a predpisov 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nám Národný inšpektorát práce na základe žiadosti o sprístupnenie 
informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) poskytol nasledujúce údaje znázorňujúce najčastejšie porušenia právnych predpisov v ob-
lasti PPV a BOZP za rok 2020.

Najčastejšie porušenia právnych predpisov v oblasti PPV a BOZP zamestnávateľov v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
(v tabuľke je uvedený počet konkrétnych porušení právnych predpisov):1)

Porušenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Počet

Porušenie povinnosti uviesť v pracovnej zmluve ďalšie pracovné podmienky – výplatné termín y, pracov-
ný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby. 793

Porušenie povinnosti uviesť v pracovnej zmluve podstatné náležitosti – druh práce, na ktorý sa zamest-
nanec prijíma, a jeho stručná charakteristika. 761

Porušenie povinnosti viesť evidenciu pracovného času. 604

Porušenie povinnosti vydať doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy – výplatná páska. 390

Porušenie povinnosti, že pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sumy 
minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia. 372

Porušenie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Počet

Porušenie povinnosti vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade 
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 5 794

Porušenie ustanovenia, ktoré uvádza, že zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné 
priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú pred-
pisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil 
ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, 
úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi 
alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

5 273

Porušenie povinnosti zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pra-
covné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bez-
pečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy.

3 432

Porušenie ustanovenia, ktoré uvádza že zamestnávateľ je povinný zreteľne označovať pracoviská a za-
riadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné 
označenie pri práci podľa osobitného predpisu.

1 542

Porušenie povinnosti sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia 
pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať 
stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten 
účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hod-
notenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhra-
dených technických zariadení.

1 107



strana 8Odporúčania pre zamestnávateľov | bonus pre zákazníkov epi.sk

IV. Postup orgánov po vykonaní kontroly
Orgány vykonávajúce kontrolu vykonávajú kontrolu buď na základe ohlásenej, alebo neohlásenej návštevy kontrolo-

vaného subjektu. Každý orgán vykonávajúci kontrolu by mal svoju prítomnosť pred kontrolou oznámiť u kontrolovaného 
subjektu (najčastejšie k tomuto dochádza na základe preukázania sa služobnými preukazmi).

Orgán vykonávajúci kontrolu v prvom rade vykoná kontrolu u kontrolovaného subjektu (najčastejšie v jeho prevádz-
ke) a následne si podľa potreby predvolá kontrolovaný orgán. Orgán vykonávajúci kontrolu často požaduje informácie 
a vysvetlenia, prípadne predloženie potrebnej dokumentácie. Kontrolovaný subjekt by orgánu vykonávajúcemu kontrolu 
mal tieto informácie a prípadnú dokumentáciu poskytnúť, keďže zákony vyžadujú súčinnosť kontrolovaného subjektu. 
Výsledkom takejto kontroly sú potom protokoly o výsledku kontroly, kde sa konštatujú jednotlivé porušenia právnych 
predpisov. V prípade, že k porušeniu zo strany kontrolovaného subjektu nedošlo, orgán vykonávajúci kontrolu spíše len 
záznam o vykonanej kontrole.

Záver
V tomto článku sme popísali základné povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí dodržiavať v oblasti pracovnoprávnych 

vzťahov, ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Taktiež sme poukázali na prípadné sankcie, ktoré zamestnávateľovi hrozia v prípade nedodržania týchto povinností. 
Tento článok obsahuje aj prehľad najčastejších porušení právnych predpisov z pohľadu advokátskej praxe, ktoré je možné 
porovnať s najčastejšími porušenia, ktoré eviduje Národný inšpektorát práce za rok 2020, čo môže zamestnávateľovi po-
skytnúť prehľad o najčastejších porušeniach v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci.
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Aktuálne zmeny v oblasti inšpekcie práce od 1. 4. 2021

Zákon, ktorý od 1. 4. 2021 novelizuje zákon o  inšpekcii práce, má za cieľ napr. zefektívniť organizáciu 
a riadenie sústavy inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz ne-
jasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona, upraviť niektoré úlohy a kompetencie in-
špektorátu práce alebo inšpektora práce, znížiť dolnú hranicu sadzby pokuty za pracovné úrazy a ďalšie 
úpravy. 
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 4. 2021
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Dňa 4. februára 2021 bol Národnou radou SR schválený zákon č. 73/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestná-
vaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetná novela nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.

1. Účel legislatívnej zmeny v oblasti inšpekcie práce
Účelom predmetnej legislatívnej zmeny v oblasti inšpekcie práce je:

• zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, ako aj zefektívniť výkon inšpekcie práce,

• precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona,

• úprava niektorých úloh a kompetencií inšpektorátu práce alebo inšpektora práce,

• zníženie dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví,

• zjednodušenie procesu vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám o oprávnení obsluhovať určený pracovný 
prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci,

• úprava kompetencií Národného inšpektorátu práce v oblasti odoberania dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti vy-
daného iným členským štátom EÚ,

• skrátenie dĺžky odbornej prípravy štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce (z 
jedného roka na osem mesiacov).

Z vyššie uvádzaného vyplýva, že predmetná zmena kladie dôraz na zníženie administratívnej a fi nančnej záťaže pod-
nikateľských subjektov, ako aj na zefektívnenie výkonu inšpekcie práce.

2. Rozšírenie kompetencií Národného inšpektorátu práce

Určovanie organizačnej štruktúry

Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe a v snahe zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce rozširu-
je novela doterajšie kompetencie Národného úradu práce. Okrem iného sa zavádza kompetencia určovať organizačnú 
štruktúru inšpektorátov v snahe dosiahnuť jednotnú organizačnú štruktúru na všetkých inšpektorátoch práce. Má sa 
docieliť, aby sa organizačné štruktúry jednotlivých inšpektorátov práce zhodovali s organizačnou štruktúrou NIP, čím sa 
odstránia problémy pri riadení inšpekcie práce.
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Odvolací orgán

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení účinnom do 31. 3. 2021 v § 6 ods. 1 písm. b) ustanovoval, že Národný 
inšpektorát práce bol odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce. Novela záko-
na predmetné ustanovenie precizuje v snahe zabrániť aplikačným problémom v prípade, ak v prvom stupni rozhodoval 
inšpektor práce. S účinnosťou od 1. 4. 2021 sa predmetné ustanovenie dopĺňa o konštatovanie, že Národný inšpektorát 
práce je odvolacím orgánom nielen vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce, ale aj vo veciach, 
v ktorých rozhodol inšpektor práce, keďže inšpektorovi práce tiež podľa zákona č. 125/2006 Z. z. prináleží rozhodovať 
v prvom stupni, a to v zmysle jeho zákonných oprávnení podľa § 12 ods. 2 písm. d) až f) zákona, v rámci ktorých je inšpek-
tor práce oprávnený zakázať:

• používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a  iných technických za-
riadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne 
ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržia vajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku 
zamestnávateľa s jeho vedomím,

• používanie motorového vozidla v osobitných prípadoch,

• prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 
rokov veku a iné práce a činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi.

V zmysle § 21 ods. 3 zákona sa na konania podľa § 12 ods. 2 písm. d) až f) vzťahuje správny poriadok, ak zákon ne-
ustanovuje inak. Zákon ustanovuje iný postup v § 21 ods. 4 zákona v prípade, že si to vyžaduje naliehavosť situácie, kedy 
možno uvedené zákazy oznámiť aj ústne a písomné vyhotovenie rozhodnutia o zákaze sa doručuje bezodkladne.

Proti rozhodnutiu o zákaze oznámenom ústne je v tomto prípade možné podať odvolanie do troch dní odo dňa písom-
ného vyhotovenia rozhodnutia a odvolací orgán o ňom rozhoduje bezodkladne.

Odoberanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Národný inšpektorát práce doposiaľ iba vydával rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného pred-
pisu fyzickej osobe, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie. Novela upravuje, že NIP bude po 1. 4. 2021 nielen 
vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti akejkoľvek fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobi-
losť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európ-
skom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie.

Ide o reakciu na požiadavky z praxe, aby NIP mohol doklady, ktoré vydáva aj odoberať, v prípade, že ich držitelia ko-
najú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP platnými na území SR. Na konanie o odo-
beraní dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti sa bude vzťahovať správny poriadok.

Návrh na odobratie dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti bude Národnému inšpektorátu práce (ďalej len: „NIP“) 
predkladať inšpektorát práce, tzn. tak ako je zaužívané pri ostatných oprávneniach a osvedčeniach, keďže práve inšpek-
toráty práce prostredníctvom inšpektorov práce sú tie, ktoré v rámci kontrolnej činnosti môžu zistiť, že držitelia dokladu 
o uznaní odbornej spôsobilosti konajú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP.

Rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti vydané NIP podľa predpisov účinných do 31. marca 2021 sa považuje za 
doklad o uznaní odbornej spôsobilosti aj podľa predpisov účinných od 1. 4. 2021.

Poskytovanie poradenstva

Z dôvodu jednotného poskytovania poradenstva a zachovania princípu právnej istoty v SR sa novelou zavádza nová 
kompetencia pre NIP, a  to odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce zamest-
návateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom v rozsahu základných 
odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať pracovnoprávne predpisy, ktoré upravujú pra-
covnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov 
vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, 
ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie. Cieľom úpravy je odstrániť možné nerovnaké poskytovanie 
poradenstva z hľadiska obsahu a rozsahu poskytnutých informácií, právnych názorov a odporúčaní na jednotlivých in-
špektorátoch práce v rámci SR, t. j. bez ohľadu na región, v ktorom bude občan žiadať bezplatné poradenstvo, mal by ho 
dostať v rovnakom rozsahu a kvalite.

Usmerňovanie

Podľa právnej úpravy účinnej do 31. 3. 2021 NIP odborne usmerňoval výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Po novom bude NIP okrem usmerňovania v oblasti výchovy a vzdelávania odborne usmer-
ňovať aj oblasť overovania požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ako aj oblasť vykonávania bezpečnostnotech-
nickej služby.

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnic-
ká služba sú v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov rovnocenné činnosti, a preto je potrebné venovať všetkým oblastiam primerane rovnakú pozornosť. NIP ako 
orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce má všetky odborné znalosti a predpoklady pre výkon tejto činnosti aj čo sa 
týka problematiky plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickej služby.
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Vedenie verejne prístupného zoznamu

Podľa schválenej novely zákona NIP vedie verejne prístupný zoznam:

• vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. (oprávnenie fyzickej 
osobe a právnickej osobe na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, oprávnenie fyzickej osobe a právnickej oso-
be na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, oprávnenie právnickej osobe na overovanie plnenia 
požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi) a dokladov 
podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. [doklad o uznaní odbornej spôsobilosti získanej podľa právnych pred-
pisov členského štátu EÚ (+ EHP a Švajčiarsko) na vykonávanie činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť],

• odobratých preukazov a osvedčení inšpektorátom práce podľa § 7 ods. 3 písm. e) prvého bodu (preukaz, osvedčenie 
alebo doklad fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, ktoré boli vydané fyzickou osobou alebo právnickou osobou).

Po novele budú oprávnené právnické osoby namiesto inšpektorátov práce vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým 
osobám na obsluhu určeného pracovného prostriedku a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených práv-
nymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zá-
kona č. 124/2006 Z. z.]. Avšak kompetencia odobrať predmetné preukazy a osvedčenia zostáva zachovaná inšpektorátom 
práce. Novela zavádza, že tieto právnické osoby budú oprávnené zverejňovať aj zoznam vydaných preukazov a osvedčení 
podľa § 14 ods. 1 písm. c), teda v oblasti bezpečnosti technických zariadení. Novela upravuje, že NIP bude viesť verejne 
prístupný zoznam len v časti odobratých preukazov a osvedčení inšpektorátom práce [podľa § 7 ods. 3 písm. e) zákona 
č. 125/2006 Z. z.]. Národný inšpektorát práce nevedie verejne prístupný zoznam odobratých osvedčení o odbornej spô-
sobilosti bezpečnostného technika.

3. Vyšetrovanie príčin vzniku choroby z povolania
Podľa právnej úpravy účinnej do 31. 3. 2021 mohol inšpektorát práce vyšetrovať bezpečnostné, technické a organizač-

né príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, viedol ich evidenciu a podľa potreby vyšetroval 
príčiny vzniku aj ostatných pracovných úrazov. Novela ustanovuje, že bezpečnostné, technické a organizačné príčiny 
vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania už nebude inšpektorát práce vyšetrovať ex off o, ale bude 
môcť konať len na základe žiadosti orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Keďže ide o oblasť patriacu 
primárne do vecnej pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva, je efektívnejšie, aby inšpektorát práce konal až vtedy, 
keď to orgán verejného zdravotníctva bude považovať za vhodné. Cieľom zmeny je znížiť pracovnú a administratívnu 
záťaž inšpektorátov práce.

4. Vydávanie preukazov a osvedčení
Novelou sa inšpektorátom práce odoberá kompetencia vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykoná-

vanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. Doposiaľ, ak chcela fyzická osoba získať preukaz alebo 
osvedčenie vydané inšpektorátom práce, bolo nevyhnutné, aby predtým absolvovala výchovu a vzdelávanie u osoby 
oprávnenej na výchovu a vzdelávanie a následne boli overené jej vedomosti u oprávnenej právnickej osoby. Vydávanie 
preukazov inšpektorátom práce bolo teda iba administratívnym krokom, ktorý nemal žiaden vplyv na priebeh skúšok 
a overovanie vedomostí uchádzača.

Novela zjednodušuje proces vydávania osvedčení a preukazov, ktorým sa zároveň pomáha minimalizovať administra-
tívnu a časovú záťaž inšpektorov práce pri vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa znižuje administra-
tívna záťaž žiadateľa preukazu alebo osvedčenia.

Zároveň novela ustanovuje, že pri vydaní oprávnenia, osvedčenia, dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti, preukazu 
a povolenia vydaných podľa zákona č. 125/2006 Z. z. sa rozhodnutie len vyznačí v spise a namiesto písomného vyhotove-
nia rozhodnutia sa účastníkovi konania vydá príslušný doklad.

5. Príprava inšpektora práce
Doposiaľ zákon vymedzoval, že inšpektor práce mohol byť štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v inšpek-

toráte práce, ak po absolvovaní špecializovanej teoretickej a praktickej odbornej prípravy získal osobitné kvalifi kačné 
predpoklady úspešným vykonaním odbornej skúšky. Odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vy-
menovanie za inšpektora práce, trvala 1 rok. S účinnosťou od 1. 4. 2021 sa dĺžka tejto povinnej prípravy skracuje na 8 
mesiacov. Dôvod na skrátenie dĺžky odbornej prípravy štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za in-
špektora práce, z jedného roka na osem mesiacov je, že aj tento kratší čas na odbornú prípravu je postačujúci na kvalitnú 
prípravu uchádzača o vymenovanie za inšpektora práce, pričom po obsahovej stránke bude príprava uchádzačov zacho-
vaná v plnom rozsahu tak ako doteraz. Uchádzač o vymenovanie za inšpektora práce prípravu vykonáva teoretickou aj 
praktickou formou na inšpektoráte práce, na Národnom inšpektoráte práce a samoštúdiom. Skrátenie odbornej prípravy 
zároveň napomôže k riešeniu personálneho problému pri generačnej obmene inšpektorov práce a z hľadiska verejnosti 
zvýši záujem o prácu inšpektora práce.
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Zároveň sa mení zloženie skúšobnej komisie, pred ktorou sa vykonáva skúška. Doposiaľ sa skúšobná komisia skladala 
z nepárneho počtu členov, z ktorých najmenej dvaja museli byť inšpektormi práce s odbornou praxou inšpektora práce 
viac ako päť rokov. Novelou sa táto podmienka upravuje a do budúcnosti bude postačovať, aby súčasťou skúšobnej komi-
sie bol iba jeden inšpektor práce a bude postačovať aj kratšia odborná prax, t. j. namiesto 5-ročnej praxe bude postačovať 
3-ročná odborná prax. Inšpektor práce s dĺžkou odbornej praxe tri roky má dostatočné teoretické a praktické skúsenosti 
na to, aby vedel posúdiť odborné a praktické vedomosti u uchádzačov o vymenovanie za inšpektorov práce. S cieľom za-
chovania odbornosti pri skúšaní uchádzačov o vymenovanie za inšpektorov práce budú skúšobnú komisiu tvoriť okrem 
inšpektora práce s dĺžkou odbornej praxe tri roky aj ďalší odborníci v oblasti inšpekcie práce, a to najmä štátni zamest-
nanci Národného inšpektorátu práce.

6. Zmena oprávnenia inšpektora práce
Doposiaľ mohol inšpektor práce pri výkone inšpekcie práce okrem iných opatrení uvádzaných v § 12 ods. 1 zákona 

o  inšpekcii práce používať aj technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových 
záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce, ak ich použitie nezakazovali právne predpisy týkajúce sa utajovaných 
skutočností. Novela v záujme zosúladenia s ostatnými právnymi predpismi a v záujme legislatívnej čistoty nahrádza do-
posiaľ používaný pojem videodokumentácia s iným obsahovo totožným pojmom – audiovizuálny záznam.

Zároveň podľa novelizovanej právnej úpravy bude inšpektor práce navyše oprávnený používať technické prostriedky 
na zhotovenie audiovizuálnych záznamov a zvukových záznamov a na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových 
zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov potrebných na výkon inšpekcie práce.

Úprava reaguje na problémy v praxi, napr. keď dopravný podnik pri výkone inšpekcie práce (kontroly dodržiavania 
sociálnej legislatívy v doprave) nepredložil požadované stiahnuté údaje zo záznamových zariadení motorových vozidiel 
a z kariet vodičov, pretože nemal potrebné technické vybavenie na sťahovanie údajov. Okrem toho sa v praxi stávalo, 
že aj vodiči niekedy jazdili bez kariet. Inšpektori práce potom nemali ako inak získať údaje, než si ich stiahnuť pomocou 
vlastných kariet. Zároveň novela rozširuje oprávnenia inšpektora práce, ktorý podľa nového bude môcť podať návrh na 
začatie konania o odobratí dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti.

7. Povinnosti zamestnávateľa
Zamestnávateľ bude povinný poskytnúť inšpektorovi práce aj fotodokumentácie, audiovizuálne záznamy a zvukové 

záznamy. Uvedené vyplýva z požiadaviek aplikačnej praxe, kedy fotodokumentácia, audiovizuálne či zvukové záznamy, 
ktorými zamestnávateľ disponuje, môžu vo veľkej miere napomôcť k objasneniu rôznych skutkových okolností, ktoré je 
potrebné v rámci výkonu inšpekcie zistiť.

Zároveň novela rozširuje už existujúce pravidlo, že sa na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému 
a vážnemu ohrozeniu života a zdravia inšpektora práce, môže vykonať inšpekcia práce len za účasti zodpovedného za-
mestnanca, a zavádza sa tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa, a to zabezpečiť účasť takéhoto zamestnanca. 
Nejde teda de facto o novú povinnosť. Zodpovednou osobou na tento účel sa nemyslí len osoba vo vedení spoločnosti, 
ale osoba, ktorá pozná podmienky a nebezpečenstvá, ktoré potenciálne hrozia inšpektorom práce pri pohybe na nezná-
mom pracovisku.

Na zabezpečenie prevádzky takéhoto pracoviska sa nemôže stať, že by takýto zamestnanec nebol k dispozícii. Za-
mestnávateľ má napokon vždy povinnosť, aby jeho zamestnanci boli oboznámení s BOZP na konkrétnom pracovisku, na 
ktorom pracujú, a teda by mali byť aj znalí podmienok a nebezpečenstiev, ktoré sa na pracovisku môžu objaviť.

8. Spracúvanie osobných údajov
Na účely spracúvania osobných údajov sa v § 17 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. doplnilo, že je možné spracúvať nielen 

obrazovú podobu fyzickej osoby, ale aj zvukový a audiovizuálny záznam fyzickej osoby. Podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona 
č. 125/2006 Z. z. sú inšpektori práce pri výkone inšpekcie práce oprávnení používať technické prostriedky na zhotovenie 
fotodokumentácie, audiovizuálnych záznamov a zvukových záznamov potrebných k výkonu inšpekcie práce. Bolo preto 
dôležité upraviť, aby okrem zhotovovania tejto dokumentácie a záznamov bolo výslovne upravené, že všetky tieto údaje 
možno aj spracúvať. Nie vždy je totiž možné získať jednoznačný súhlas dotknutých osôb (napr. pri spracúvaní zvukového 
záznamu), čím by mohlo dochádzať k zmareniu vykonanej inšpekcie práce.

9. Pokuty za porušenie zákona
Za porušenie pracovnoprávneho predpisu, v dôsledku ktorého vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť 

alebo ťažká ujma na zdraví, bola podľa právneho stavu platného do 31. 3. 2021 ustanovená pokuta s dolnou sadzbou 
33 000 eur.

Novela zavádza v danom prípade nižšiu dolnú sadzbu pokuty, a to 20 000 eur pre pracovné úrazy, ktorými bola spôso-
bená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javilo ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné 
následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví). Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z., ktoré 
neboli právoplatne skončené do účinnosti tejto právnej úpravy, sa dokončia podľa tejto novej právnej úpravy.

Výška pokuty za porušenie pracovnoprávnych predpisov, v dôsledku ktorých bola spôsobená smrť, zostáva nezmene-
ná, t. j. naďalej bude najmenej 33 000 eur.
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10. Výkon dohľadu nad určenými výrobkami
Novela zároveň ustanovuje, že na výkon dohľadu nad určenými výrobkami, ktorý inšpektoráty práce vykonávajú pod-

ľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 13 a § 14 zákona č. 125/2006 Z. z. (výsledné dokumenty z vý-
konu inšpekcie práce – protokol, resp. záznam), keďže aplikačná prax poukázala na skutočnosť, že právna úprava ani sa-
motný zákon č. 125/2006 Z. z. neurčovali, čo má byť výstupom z inšpektorátom práce vykonaného dohľadu. Primeranosť 
uplatňovania § 13 a § 14 spočíva v tom, že protokol z výkonu dohľadu sa bude odlišovať od protokolu z výkonu inšpekcie 
práce, pokiaľ ide o navrhovanie a ukladanie opatrení (§ 14 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z.), keďže pri výkone dohľadu sa 
bude postupovať podľa § 27 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. (a nie podľa § 12 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z.), a taktiež pro-
tokol z výkonu dohľadu nebude obsahovať údaje, ktoré s výkonom dohľadu nesúvisia (napr. zistené porušenia záväzkov 
vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv). Taktiež novela dopĺňa, že zamestnanci NIP a inšpektorátov práce vykonávajú činnosť 
člena hodnotiacej komisie alebo posudzovacej skupiny podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania 
zhody v služobnom čase. Z dôvodu, aby výkon tejto činnosti bol v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého štátni zamestnanci môžu takúto činnosť vykonávať len v rám-
ci štátnozamestnaneckého vzťahu, sa explicitne ustanovuje, že táto činnosť sa vykonáva v služobnom čase.

11. Zmena v oblasti BOZP

Vyňatie z pôsobnosti zákona

Podľa právnej úpravy účinnej do 31. 3. 2021 sa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ne-
vzťahoval na činnosti vykonávané armádou, konkrétne na činnosti vykonávané profesionálnymi vojakmi alebo občanmi 
povolanými na výkon mimoriadnej služby v čase po vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu 
alebo núdzového stavu alebo vyslanými mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci, vojenských 
cvičení, vojenských operácií, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu alebo mie-
rových pozorovateľských misií, avšak aj v týchto prípadoch je potrebné zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti 
a zdravia.

Zákonom č. 477/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR, boli v § 12 ods. 1 
zákona č. 321/2002 Z. z. doplnené nové účely na vyslanie ozbrojených síl SR mimo územia SR, a to zastupovanie Sloven-
skej republiky v medzinárodnej organizácii alebo plnenie úloh medzinárodného vojenského veliteľstva a ďalšia spoluprá-
ca ozbrojených síl so zahraničnými ozbrojenými silami v súlade s medzinárodným právom.

Rovnako ako pri plnení úloh ozbrojenými silami podľa § 12 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 321/2002 Z. z., bolo potreb-
né vyňať z pôsobnosti zákona č. 124/2006 Z. z. aj plnenie úloh ozbrojenými silami podľa § 12 ods. 1 písm. f) a g) zákona 
č. 321/2002 Z. z., pričom sa v týchto prípadoch zabezpečí najvyššia možná úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.

Povinnosti zamestnávateľa

Podľa platnej právnej úpravy zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný 
okrem iného písomne vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania. To sa nevzťahuje 
na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov, a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej 
klasifi kácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

Novela spresňuje, že v príslušných ustanoveniach sa zohľadňuje kód podľa štatistickej klasifi kácie ekonomických čin-
ností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny vzhľadom na to, že v prílohe č. 1 sú činnosti s vyšším rizikom, pri kto-
rých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia 
vymedzené kódom podľa štatistickej klasifi kácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny.

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Po novom nebude oprávnená právnická osoba vydávať doklad o overení odborných vedomostí fyzickej osoby – žiada-
teľa, ale namiesto inšpektorátu práce bude po overení odborných vedomostí priamo vydávať preukaz alebo osvedčenie 
na vykonávanie týchto činností podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

Novela oprávneným právnickým osobám ukladá povinnosť oznamovať dátum, čas a miesto overovania odborných ve-
domostí Národnému inšpektorátu práce, a to z dôvodu zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia takým spôsobom, 
aby inšpektoráty práce mali naďalej určitú možnosť kontrolovať priebeh overovania odborných vedomostí v rámci svojej 
kontrolnej činnosti. Oprávnená právnická osoba je povinná buď oznámiť požadované skutočnosti, alebo ich zverejniť na 
svojom webovom sídle, a to najmenej 15 dní pred začatím overovania odborných vedomostí. Uvedená lehota je zosúla-
dená s lehotou na oznámenie dátumu, času a miesta overovania odborných vedomostí žiadateľovi. Taktiež je oprávnená 
právnická osoba v zákonom určenom termíne povinná zaslať Národnému inšpektorátu práce informáciu o ňou vydaných 
preukazoch a osvedčeniach. Keďže oprávnená právnická osoba bude vydávať preukazy a osvedčenia na vykonávanie čin-
nosti, novela ustanovuje, aby oprávnená právnická osoba okrem zverejňovania zoznamu vydaných oprávnení podľa § 14 
ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v uvedenom rozsahu zverejňovala na svojom webovom sídle aj zoznam vydaných 
preukazov a osvedčení podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.
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Oprávnená právnická osoba bude povinná do 15 dní odo dňa vydania zverejniť na svojom webovom sídle zoznam 
vydaných:

a. oprávnení plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ktoré zahŕňa overovanie odbornej spôsobilosti 
zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa práv-
nych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby, na dopravu plynov 
vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti. V zozname uvedie:

1. názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestná-
vateľom, ktorým bolo vydané oprávnenie,

2. druh a rozsah činnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,

3. dátum vydania oprávnenia;

b. preukazov a osvedčení na overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných pre-
hliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zais-
tenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie preukazu alebo osvedčenia podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého 
bodu. V zozname uvedie:

1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej bol vydaný preukaz alebo osvedčenie,

2. činnosť, na ktorú bol vydaný preukaz alebo osvedčenie vrátane rozsahu činnosti,

3. dátum vydania preukazu alebo osvedčenia.

V súčasnosti vedie zoznam vydaných preukazov a osvedčení Národný inšpektorát práce, avšak táto kompetencia sa 
mu touto novelou odoberá.

Doklad o uznaní odbornej spôsobilosti

Podľa novely zákona Národný inšpektorát práce bude fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa práv-
nych predpisov členského štátu Európskej únie (+ EHP a Švajčiarsko), vydávať a odoberať doklad o uznaní odbornej spô-
sobilosti. Podľa ustanovení novely môže fyzická osoba vykonávať činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona 
č. 124/2006 Z. z. na základe platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti. NIP doposiaľ pri uznávaní odbornej spôso-
bilosti postupoval len podľa zákona č. 422/2015 Z. z. a neskúmal aj splnenie ďalších podmienok podľa zákona č. 124/2006 
Z. z., ktoré sa vzťahujú na držiteľov preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa odseku 1 písm. b), ktoré boli vydané 
za podmienok ustanovených zákonom č. 124/2006 Z. z. S cieľom zvýšiť úroveň BOZP, ako aj zrovnoprávniť podmienky 
pre prístup k regulovanému povolaniu v podmienkach SR novela ustanovuje, že aj na vydanie a zachovanie platnosti 
dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti sa budú primerane vzťahovať niektoré podmienky ustanovené v § 16 zákona 
č. 124/2006 Z. z. Vyžadovanie splnenia ďalších podmienok ustanovených právnymi predpismi upravujúcimi príslušné re-
gulované povolanie predpokladá aj samotný zákon č. 422/2015 Z. z. (§ 16 ods. 2). Okrem primeraného použitia ustanovení 
ods. 2 písm. a) a c), odsekov 3 a 4 a odseku 5 prvej vety sa po novom bude vyžadovať, aby fyzická osoba, ktorej bol vydaný 
doklad o uznaní odbornej spôsobilosti za podmienok podľa ods. 6 až 11 absolvovala aj lekársku preventívnu prehliadku 
vo vzťahu k práci, ako aj aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Plynutie lehôt na ich absolvovanie sa bude vzťahovať na platnosť dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti, pričom 
aktualizačná odborná príprava sa bude potvrdzovať na zadnej strane dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti spôsobom 
uvedeným vo vyhláške č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzde-
lávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov 
výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Podľa nového odseku 13 písm. b) fyzická osoba, ktorá je cezhraničným poskytovateľom služby alebo je vyslaná na 
výkon práce pri poskytovaní služieb z členského štátu EÚ na územie Slovenskej republiky, nepotrebuje doklad vydaný 
Národným inšpektorátom práce a na výkon činnosti podľa § 16 odseku 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. 
jej postačí platný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti vydaný v členskom štáte Európskej únie. Uvedená právna 
úprava súvisí so zásadou voľného poskytovania služieb vyjadrenou aj v siedmej časti zákona č. 422/2015 Z. z. Zákonom 
č. 422/2015 Z. z. bola prebraná aj Smernica EP a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifi ká-
cií. V zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 422/2015 Z. z. za zákonom stanovených podmienok môže každý, kto spĺňa podmienky 
na poskytovanie služieb podľa právnych predpisov iného členského štátu (poskytovateľ služieb), dočasne a príležitostne 
poskytovať rovnaké služby na území SR bez uznania odbornej kvalifi kácie.

Staré preukazy a osvedčenia

Preukazy a osvedčenia, ktoré boli do účinnosti novej právnej úpravy vydané inšpektorátom práce, ostávajú v platnosti 
a považujú sa za preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou.

Fyzická osoba, ktorá má doklad o uznaní odbornej spôsobilosti (tzn. pôvodné rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobi-
losti) vydaný Národným inšpektorátom práce pred účinnosťou novej právnej úpravy, je povinná absolvovať aktualizačnú 
odbornú prípravu a podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, a to z dôvodu zabezpečenia jednot-
ných požiadaviek v súvislosti s novou úpravou vydávania dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti.

Taktiež sa ustanovujú podmienky, ktoré ak fyzická osoba v rámci prechodného obdobia nesplní, doklad o uznaní od-
bornej spôsobilosti stráca dňom 31. marca 2026 platnosť.
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12. Nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce za nelegálne zamestnávanie
Novelou zákona č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, došlo taktiež v článku VII. k novelizácií § 7b ods. 5 písm. a) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegál-
nom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. 3. 2021 
dochádza v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020 k zavedeniu nového modelu primeranej 
zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce ale-
bo služby. Spoluzodpovednosť bude v prípade cezhraničného poskytovania služby vznikať až v prípadoch dlhodobého 
poskytovania služby.

Na ten účel sa tak predlžuje lehota účinná do 28. 2. 2021, a to z 5 dní v období 12 mesiacov na 30 dní v období 12 me-
siacov. Takto sa predíde prípadom, keď odberateľ potrebuje nevyhnutne zabezpečiť službu, no nemá dostatočný časový 
priestor na spoľahlivé overenie serióznosti a legálnosti zamestnávania u svojich poskytovateľov služieb.

Na tento účel slúžila už doteraz zavedená 5-dňová lehota. Keďže sa táto lehota javila ako nedostatočná, v záujme zni-
žovania administratívnej záťaže v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 
– 2024 bolo schválené jej predĺženie. Táto zmena by mala pozitívne ovplyvniť podnikateľské prostredie.

13. Výkon detskej práce
Podľa právnej úpravy účinnej do 28. 2. 2021 bola práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby 

staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky zakázaná. Tieto fyzické osoby mohli vykonávať ľahké prá-
ce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku 
len pri:

a. účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,

b. športových podujatiach,

c. reklamných činnostiach.

Výkon týchto ľahkých prác povoľoval na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným 
orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. V povolení sa určoval počet hodín a podmienky, za ktorých 
sa ľahké práce mohli vykonávať. Príslušný inšpektorát práce bol oprávnený odobrať povolenie, ak podmienky povolenia 
neboli dodržiavané.

S účinnosťou od 1. 3. 2021 dochádza k doplneniu príslušného ustanovenia § 11 ods. 4 o nové písm. d) Zákonníka 
práce, podľa ktorého v prípade, ak ide o fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov, avšak ešte do skončenia povinnej školskej 
dochádzky, potom tieto osoby budú môcť po 1. 3. 2021 vykonávať aj iné ako vyššie uvádzané ľahké práce, avšak aj v tomto 
prípade sa bude vyžadovať udelenie povolenia zo strany príslušného inšpektorátu práce. Pre osoby mladšie ako 15 rokov 
sa právny stav nemení.

Predmetná zmena vychádza z úpravy čl. 4 ods. 2 písm. c) Smernice Rady 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci. 
Novela dovoľuje, aby fyzické osoby, ktoré sú staršie ako 15 rokov, mohli vykonávať do skončenia povinnej školskej do-
chádzky okrem prác, ktorými sú účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na kultúrnych predstaveniach a umeleckých pred-
staveniach, športových podujatiach, reklamných činnostiach, aj iné ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom 
neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku a školské vyučovanie. Rozhodnutie o tom, či ide 
o ľahkú prácu, bude patriť príslušnému inšpektorátu práce, ktorý vydáva povolenie na žiadosť zamestnávateľa. Inšpekto-
rát práce udelí individuálne povolenie s určením rozsahu práce, ako aj podmienok, za ktorých sa bude práca vykonávať. 
Povolenie vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva. Ak podmienky 
povolenia nie sú dodržiavané, inšpektorát práce odoberie povolenie.
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BOZP pri práci z domu

Zamestnávateľ zodpovedá za BOZP a za všetko, čo sa týka BOZP na jeho pracoviskách a všade tam, kde 
jeho zamestnanci pracujú či poskytujú služby. Pracovnoprávne, trestnoprávne i občianskoprávne či ob-
chodnoprávne zodpovedá zamestnávateľ za škody vzniknuté poškodením zdravia jeho zamestnancov.
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 3. 2021

Tento článok je zameraný na prácu z domu, ktorou sa zabezpečujú hospodárske záujmy v závislej práci v zmysle Zá-
konníka práce a iných pracovnoprávnych zákonov. Prácou z domu zamestnanec zabezpečuje plnenie tých svojich pracov-
ných úloh a povinností, ktoré má voči svojmu zamestnávateľovi a ktoré vyplývajú zo zmluvne dohodnutého pracovného, 
štátnozamestnaneckého či služobného vzťahu. Ide o pracovné úlohy, ktoré si nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na 
pracovisku zamestnávateľa.

Práca z domu bola odpradávna základnou formou pracovných aktivít ľudí. V súčasnosti jej význam rastie, a to aj vo 
svetle prudko sa rozvíjajúcej digitalizácie. Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je dôležitým 
predpokladom závislej práce nielen v tradičných „kamenných sídlach“ fi riem. Ochrana života a zdravia zamestnancov pra-
cujúcich z domu je tak stále aktuálna, je existenčnou otázkou. Závažnou je najmä v súčasnosti, v podmienkach pandémie 
choroby COVID-19.

Práca z domu

Práca v obydliach ľudí sa od výroby domácich potrieb (zber, pestovanie, spracovanie, pečenie chleba, výroba jedno-
duchého domáceho náčinia pre vlastné potreby) rozvinula cez zabezpečovanie potrieb iným osobám prostredníctvom 
výmeny (spracovanie kože a látok na odevy, lov, poľnohospodárstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo, kníhtlač, priemyselná výro-
ba). Postupne sa práca vyvinula do súčasnej sofi stikovanej podoby fyzickej a duševnej práce, prostredníctvom ktorej sa 
zhotovujú výrobky či poskytujú služby.

Určitá časť ekonomiky sa realizuje klasicky v priestoroch zamestnávateľa. Časť takej práce (žeby celosvetovo pre-
važná?) sa však z viacerých dôvodov odohráva mimo pracovísk zamestnávateľov. Určite existuje množstvo pracovných 
pozícií, ktoré možno vykonávať z domu. Zákaznícka podpora, programovanie, duševná práca (grafi ka, preklady) a tvorivá 
práca (kreatívny priemysel) sú malým príkladom prác vykonávaných z domu v tomto storočí.

Ak v článku hovoríme o práci z domu, tak nemáme na mysli zabezpečovanie bežného chodu domácnosti, napr. udržia-
vanie domácnosti, varenie, starostlivosť o deti a ich výchovu, prácu na záhradke pre vlastnú potrebu. Nemáme na mysli 
ani prácu živnostníkov, ktorí svoje podnikateľské aktivity vykonávajú vo svojom bydlisku či v jeho blízkosti.

NEPREHLIADNITE

Potrebné je živnostníkom pripomenúť, že pravidlá BOZP musia dodržiavať aj oni, ak pracujú na spoločných pracoviskách spolu 
s klasickými zamestnancami a ak vykonávajú licencované činnosti v oblasti BOZP (napr. revízni technici, bezpečnostní technici, 
na úseku vzdelávania BOZP atď.).

Príklad č. 1:
Práca z domu je spravidla vykonávaná v obydlí zamestnanca – môže to však byť aj z iného miesta. Zamestnanec pracujúci 
z domu za mzdu alebo plat pri nej vykonáva závislú prácu podľa pokynov zamestnávateľa a v prospech zamestnávateľa.

Domácka práca a telepráca

Domácka práca a telepráca sú formami práce vykonávanej z domu a upravenými v slovenskom právnom poriadku na 
pracovnoprávne účely. Ide o to, že určitú časť práce vykonávanej z domu vymedzuje v § 52 Zákonník práce na svoje účely 
ako domácku prácu a teleprácu. Pri domáckej práci a telepráci má na mysli tú pravidelnú prácu, ktorú zamestnanec nevy-
konáva na pracoviskách svojho zamestnávateľa, ale ktorú na základe podmienok špecifi kovaných v pracovnej zmluve so 
zamestnávateľom vykonáva v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti v domácnosti alebo 
na inom dohodnutom mieste, a to trvalo, resp. počas dlhého obdobia (nie deň, týždeň ani mesiac).

DÔLEŽITÉ

Zákonník práce pre domácku prácu a teleprácu, pri ktorej si zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, určuje odchýlky v usta-
novených pracovných podmienkach zamestnancov v porovnaní s pracovnými podmienkami platnými pre rovnakú prácu na 
pracoviskách zamestnávateľa. Ide o odchýlky týkajúce sa napr. organizácie pracovného času, prestojov v práci, mzdového 
zvýhodnenia, náhrady mzdy a pod.

Podľa Zákonníka práce pri domáckej práci a telepráci je dôležité, aby zamestnanec, ktorý pracuje v ich režime, nebol 
zvýhodnený alebo znevýhodnený v porovnaní s porovnateľným zamestnancom, ktorý rovnakú prácu vykonáva na pra-
covisku zamestnávateľa. Táto podmienka sa bezpodmienečne týka aj zabezpečovania BOZP.
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Domáckou prácou a teleprácou vykonávanou z domu však na pracovnoprávne účely nie je tá práca, ktorú zamestna-
nec vykonáva v domácnosti zamestnanca príležitostne (nepravidelne, občasne, krátko) alebo ak sa vyskytnú mimoriadne 
okolnosti (súčasná pandémia a opatrenia proti nej), avšak vždy so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním. 
Takou príležitostnou prácou je aj home offi  ce, pri ktorom sa len dočasne mení miesto výkonu práce.

Nuž, potrebné je pripomenúť, že práca z domu vo všetkých jej formách umožňuje aj efektívne zabezpečovať hos-
podárske záujmy tak zamestnanca, ktorý ju vykonáva, ako aj zamestnávateľa, ktorému sú jej výsledky určené. Práca 
z domu sa tak podieľa na chode ekonomiky spoločnosti.

Príklad č. 2:
Osobitný význam nadobúda práca z domu v kontexte účinného potláčania akejkoľvek infekčnej choroby. Infi kovaný človek 
nepatrí do kolektívu zamestnancov na pracovisku. Práca, ktorú vykonáva zamestnanec z domu a stýka sa s veľmi ohrani-
čeným okruhom ľudí (prevažne so svojou rodinou), poskytuje tomuto zamestnancovi (i jeho rodine a spolupracovníkom) 
vysokú mieru ochrany pred nakazením sa infekčnou chorobou, v súčasnosti pred infekciou vírusom SARS-CoV-2. Umož-
ňuje tak zamestnancovi v čase epidémie alebo pandémie aj naďalej byť zapojeným do ekonomickej či inej stránky života 
spoločnosti bez nadmerného ohrozenia jeho života alebo zdravia.

Pandémia choroby COVID-19

Pandémiou, podľa všeobecne akceptovaného vymedzenia, je veľmi rozsiahla interkontinentálna epidémia rovnakej 
choroby, ktorá postihuje veľkú časť svetovej populácie ľudí – pandémiou je ohrozené zdravie ľudí na celom svete.

Infekčné choroby sa napospol považujú za najničivejšie ochorenia v dejinách ľudstva. Zapríčiňujú rozsiahle utrpenie 
a straty na životoch. Pandémiám ľudstvo vzdorovalo aj v minulosti – sú informácie o infekcii moru, osýpok, lepry, čiernych 
kiahní, španielskej chrípky a aj v nedávnej minulosti i v súčasnosti sa vyskytuje hongkonská chrípka, HIV atď.

Súčasná pandémia choroby COVID-19 je spôsobená vírusom SARS-CoV-2. Tento vírus je biologický subjekt, ktorý na 
svoju existenciu potrebuje telo človeka. Prostriedkom na jeho šírenie medzi kontinentmi je prenos najmä osobami po-
užívajúcimi dopravné prostriedky (rýchla letecká, lodná, vlaková i automobilová doprava). Medzi osobami sa šíri hlavne 
pri rozprávaní, kašľom a kýchaním vzduchom a prenosom po dotyku s nakazenými povrchmi. Šíri sa doma, v práci, na 
športových a kultúrnych podujatiach – v akejkoľvek skupine ľudí.

POZNÁMKA:

Záujemcovia o históriu či dobrodružstvo sa určite dočítali či vo fi lme videli, že v minulosti počas epidémie moru mestá s čulým 
obchodom a s morskými prístavmi, napr. Dubrovník, Janov, Benátky, ponechávali lode, ktoré priplávali k prístavu, na 40 dní bez 
povolenia kontaktu s pevninou (slovo karanténa je odvodené od číslovky 40 vyjadrenej v taliančine či francúzštine – quarante). 
Podobne to bolo v prípade karaván putujúcich s tovarom a ľuďmi – tie v prípade podozrenia na choroby tiež neboli po príchode 
vpustené na územie mesta bez toho, aby určitú dobu nepobudli mimo hraníc mesta.

Príklad č. 3:
Pri diskusii o COVID-19 sa prvotne musíme zaoberať otázkou, čo urobiť, aby sme sa s nákazou vyrovnali. Na ten 
účel sa aj v oblasti BOZP kombinuje viacero opatrení.
Základným, aj v súčasnosti aplikovaným opatrením na predchádzanie i tlmenie šírenia infekčnej choroby je obme-
dzenie voľnosti pohybu (zníženie mobility). Najprísnejším opatrením je izolácia v prípade príznakov či prepuknutej 
choroby alebo karanténa, ak došlo k styku s chorým na COVID-19. Cieľom izolácie je zabrániť alebo aspoň obmedziť 
priamemu alebo nepriamemu prenosu choroboplodných zárodkov z už chorého človeka na iných – zdravých ľudí. 
Karanténou sa zabráni styku s inými ľuďmi aj v prípade tých zdravých ľudí, ktorí mohli byť v kontakte s chorými na in-
fekčnú chorobu. Účinným opatrením je aj obmedzovanie fyzického kontaktu medzi ľuďmi na najnižšiu akceptovateľnú 
mieru (vytváranie bublín v rodinách, pracovných kolektívoch, športových celkoch).

V úsilí o eliminovanie choroby COVID-19 je na mieste dodržiavanie pravidiel osobnej ochrany: časté umývanie rúk, 
vetranie uzatvorených priestorov, vylúčenie kontaktu s  inými ľuďmi, vyhýbanie sa preplneným priestorom, podu-
jatiam, vlakom a autobusom a pod. Nosenie respirátorov prekrývajúcich nos a ústa spolu s udržiavaním fyzického 
odstupu medzi ľuďmi najmenej 2 a viac metrov sú preventívnymi opatreniami na to, aby sme sa vyhli tejto chorobe 
(podobne aj iným nákazám). Potrebné je tiež nedotýkať sa tváre neumytými rukami. Respirátora sa nemožno dotýkať 
na znečistených fi ltračných zónach.

NEPREHLIADNITE

Dôležité je pamätať na včasnú výmenu respirátorov – prevažná väčšina respirátorov používaných ľuďmi je určená na jednora-
zové použitie počas obmedzenej doby niekoľkých hodín.

BOZP je súčasťou práce

Elementárne právo na ochranu života a zdravia sa v pracovnom vzťahu realizuje pomocou BOZP, ktorého základnou 
úlohou je chrániť život a zdravie zamestnancov. Prostredníctvom opatrení na zaistenie BOZP sa práca v nebezpečných 
a škodlivých pracovných podmienkach prispôsobuje možnostiam zamestnancov tak, aby boli únosné pre ich bezpečnosť 
a zdravie.
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Právo na život a zdravie je prirodzeným a neodňateľným ľudským právom. Hodnota 
života a zdravia zamestnanca nemôže a nesmie byť problémom.

Právo na život a zdravie je prirodzeným a neodňateľným ľudským právom. Hodnota života a zdravia zamestnanca 
nemôže a nesmie byť problémom.

Ústava Slovenskej republiky upravuje povinnosť všestranne zabezpečovať právo každého zamestnanca na spravod-
livé a uspokojujúce pracovné podmienky, okrem iného na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Ochrana bezpečnosti 
a zdravia pri práci patrí každému zamestnancovi, teda aj zamestnancovi vykonávajúcemu prácu z domu. Toto základné 
pravidlo vychádza z predpokladu, že každý ľudský život a zdravie sú jedinečné a sú hodné ochrany – ide tu o zabezpečenie 
fyzickej a psychickej integrity človeka.

DÔLEŽITÉ

Podľa slovenského práva akýkoľvek zamestnávateľ musí chrániť život a  zdravie akéhokoľvek zamestnanca, ktorý je s ním 
v akomkoľvek pracovnom vzťahu, pri vykonávaní akejkoľvek zmluvne dohodnutej práce vykonávanej akoukoľvek formou. Čiže 
zamestnávateľ zodpovedá za BOZP a za všetko, čo sa týka BOZP na jeho pracoviskách a všade tam, kde jeho zamestnanci 
pracujú či poskytujú služby. Pracovnoprávne, trestnoprávne i občianskoprávne či obchodnoprávne zodpovedá zamestnávateľ 
za škody vzniknuté poškodením zdravia jeho zamestnancov.

Ústavnú garanciu práva na BOZP v Slovenskej republike vykonáva mnoho zákonov a nižšie právne predpisy podrobnej-
šie vymedzujú tieto povinnosti. Základné povinnosti zamestnávateľov aj zamestnancov pri zaisťovaní BOZP ustanovuje 
najmä Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Základné povinnosti zamestnávateľov na úseku ochrany zdravia pri práci upravuje 
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre ani jedného zamestnanca pracujúceho z domu žiaden aktuálny
slovenský zákon neobmedzuje všeobecné právo na ochranu 

bezpečnosti a zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je všeobecne povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riad-
ne plniť svoje pracovné úlohy bez toho, aby bol ohrozený život a zdravie. Táto povinnosť má logiku v tom, že zamestnáva-
teľ si za plat alebo mzdu kupuje schopnosti zamestnanca, ale nezakupuje si jeho zdravie či dokonca život. Ak zamestná-
vateľ zistí nedostatky v pracovnom procese, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie. Treba však dodať, že aj všetci 
zamestnanci sú povinní počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia.

Príklad č. 4:
Základné pravidlo hovorí, že BOZP je taký stav pracovných podmienok, ktorý vylučuje alebo minimalizuje pôsobenie ne-
bezpečných a škodlivých činiteľov na zdravie zamestnancov, ak sa tieto činitele vyskytujú pri práci a v prostredí, v ktorom 
je táto práca vykonávaná. Inak povedané, zaisťovaním BOZP sa sleduje zabezpečenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov 
pri plnení ich pracovných povinností, aj ak súčasťou práce (a v reálnom živote je to, žiaľ, často) sú určité nebezpečné a škod-
livé činitele, napr. hluk, prach, ťažké bremená, monotónnosť, preťaženie svalov či zrakového aparátu, výpary chemikálií, po-
hybujúce sa časti nástrojov, prístrojov, strojov a ich mechanizmov, nebezpečné elektrické napätie, možnosť pádu z výšky, 
baktérie, vírusy a pod.

Vo všeobecnosti je každý zamestnávateľ vo svojej pôsobnosti povinný na zabezpečenie BOZP sústavne a včas vykoná-
vať potrebné opatrenia. Špecifi cké postavenie vo fi remnej štruktúre má každý vedúci zamestnanec, ktorý je v mene za-
mestnávateľa okrem iného povinný zabezpečovať priaznivé pracovné podmienky a zabezpečovať BOZP. Nuž ale, jabĺčko 
nepadá ďaleko od stromu, a preto vedenie fi rmy je to najdôležitejšie pri presadzovaní BOZP.

Na druhej strane si musí byť každý zamestnanec vedomý toho, že pri práci je povinný dbať nielen o svoju bezpeč-
nosť a o svoje zdravie, ale aj o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa svojou činnosťou dotýka. Na plnenie tejto základnej 
povinnosti sú, samozrejme, všetci zamestnanci povinní dodržiavať tie právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce 
sa na prácu nimi vykonávanú, s ktorými boli riadne oboznámení – sem patria aj právne predpisy a ostatné predpisy na 
zaistenie BOZP.

Aby zamestnanci mohli bezpečne pracovať, majú právo na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovné-
ho procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami. Tieto informácie každý zamestnáva-
teľ nutne poskytuje každému svojmu zamestnancovi, aj tomu, ktorý pracuje z domu. Na ten účel zamestnávateľ obozna-
muje každého zamestnanca o tých pravidlách bezpečnej práce a predpisoch o BOZP, ktoré on potrebuje pri vykonávaní 
svojej práce a ktoré potom musí dodržiavať.
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BOZP počas pandémie

Všetky horeuvedené elementárne povinnosti pri ochrane života a zdravia zamestnancov platia nielen v štandardných 
(nepandemických) podmienkach, ale aj a najmä počas aktuálnej pandémie choroby COVID-19.

Významnými sú opatrenia na elimináciu šírenia sa infekcie a na ochranu zdravia ľudí. Tieto opatrenia určujú celoštátne 
protiepidemické odporúčania či nariadenia vlády Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú rozsiahle medializované.

Zabezpečovanie BOZP nadväzuje na všeobecné celoštátne protiepidemické opatrenia.
Nájdete ich uverejnené aj na webovom sídle Národného inšpektorátu práce (www.ip.gov.sk) a na adrese Úradu ve-

rejného zdravotníctva Slovenskej republiky (https://www.uvzsr.sk/). Špecifi cké a podrobné opatrenia Európskej únie pri 
ohrození koronavírusom sa riadia jej predpismi na zaistenie BOZP. Nájdete ich na rôznych odborných portáloch, napr. 
na portáli Agentúry EÚ pre BOZP na adrese www.osha.europa.eu/sk/themes alebo aj na https://oshwiki.eu/wiki/ CO-
VID-19:_guidance_for_the_workplace.

Samotná práca z domu je jedným z preventívnych a zároveň
aj ochranným opatrením pred infekčnou chorobou.

Tým, že zamestnanci pracujú z domu a necestujú na pracovisko zamestnávateľa, eliminuje sa mobilita zamestnancov 
– znižuje sa ňou pravdepodobnosť ich priameho či nepriameho kontaktu s nákazou, s nakazenými ľuďmi v prostriedkoch 
hromadnej prepravy i na pracovisku, čím sa zamedzuje nakazeniu sa, a teda aj šíreniu nákazy a tiež aj ochoreniu.

DÔLEŽITÉ

Vírus SARS-CoV-2 je biologický subjekt. Je preto viac ako zrejmé, že je rozumné dôsledne vykonávať podrobnejšie opatrenia 
na zaistenie BOZP ustanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 333/2020 Z. z. Je preto potrebné, 
aby zamestnávatelia opakovane vykonávali základný predpoklad pre cielený boj s vírusom – (1.) posudzovať riziko pre život 
a zdravie vyplývajúce z kontaktu s vírusom v rozsahu dostupných poznatkov, (2.) stanoviť a vykonať primerané opatrenia na 
jeho eliminovanie a potlačenie a tie (3.) podľa potreby aktualizovať a (4) vždy informovať zamestnancov.

Príklad č. 5:
Zamestnancom vykonávajúcim práce na pracovisku typu kancelária alebo v inom relatívne malom a uzatvorenom priestore 
môže hroziť riziko infekcie od tam pracujúcich spolupracovníkov, napríklad pri prenose kýchaním, kašľaním, ale aj pri hlas-
nejšej vrave. Dôvod je prostý. V kancelárii, kde zvyčajne pracuje viac ľudí a nevyhnutné sú aj návštevy kolegov v nich, resp. 
klientov a stránok, tieto kontakty zvyšujú pravdepodobnosť, že zamestnanci sa dostanú do styku s infekčným človekom.

Medzi opatrenia na potláčanie prenosu infekcie patrí správna hygiena rúk, čistenie a dezinfekcia pracovísk a najmä, 
tak, ako je to možné, zabránenie vstupu personálu a klientov na pracovisko. Preto sa zavádzajú opatrenia na minimali-
záciu kontaktov medzi ľuďmi, a teda znižuje sa potenciálne vystavenie zamestnancov infekcii. Zabrániť infekcii znamená 
zabezpečiť, aby čo najviac zamestnancov pracovalo z domu.

BOZP pri práci z domu
Práca z domu, minimálne v režime celoštátneho núdzového stavu, je pre niektoré fi rmy nová skúsenosť. Je pre ne 

výzvou, aby bezpečnosti takej práce dnes venovali dostatok času a úsilia ako v živote bez nej v minulosti. Je množstvo 
rozumných dôvodov, prečo sa fi rmy musia vyrovnať s neľahkou situáciou.

Pre bezpečnosti a zdravie pri práci z domu je prospešné, ak sa povinnosti na zaistenie BOZP vykonávajú so zdravým 
gazdovským rozumom. Aby sa docielila účelná a bezpečná práca z domu, je rozumné sústrediť sa predovšetkým na vyko-
nanie podstatných okolností (a podrobností) preventívnych opatrení a ochranných opatrení. Odôvodniteľný bude určitý 
menší dôraz kladený na administratívne marginálie.

Pokiaľ ide o zaistenie BOZP pri práci z domu, tak tu platí rovnaké základné pravidlo ako pri práci v priestoroch zamest-
návateľa – zamestnávateľ musí na výkon takej práce zabezpečiť bezpečné a zdravie nepoškodzujúce podmienky. Aj keď 
zamestnanec pracuje z domu, fi rma má pri zabezpečovaní BOZP k nemu rovnaké povinnosti ako voči zamestnancom 
pracujúcim na zamestnávateľovom pracovisku. Inak takú prácu nemá povoliť.

Zamestnávateľ je zodpovedný za vytváranie a dodržiavanie BOZP
aj pri práci z domu – telepráci, domáckej práci, home offi  ce...

Z uvedeného vyplýva, že pri súhlase s vykonávaním práce z domu (aj formou home offi  ce) musí zamestnávateľ okrem 
svojich potrieb a povahy práce, pokiaľ ide o zabezpečenie práce na jeho pracoviskách, zohľadniť aj podmienky na mieste, 
na ktorom sa práca bude vykonávať – tieto podmienky musia byť práci vhodné alebo prispôsobené na bezpečnú prácu. 
Opatrenia na zaistenie BOZP aj pri práci z domu, aj v prevádzkach zamestnávateľov musia vychádzať z posudzovania rizík 
na pracovisku, ktoré pokrýva všetky nebezpečenstvá vrátane rizík spôsobených biologickými faktormi – tak je to ustano-
vené v právnych predpisoch EÚ a slovenských vnútroštátnych právnych predpisoch o BOZP.
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Príklad č. 6:
Súčasťou rozhodnutia o tom, že konkrétny zamestnanec bude pracovať z domu, je posúdenie, či výkon práce prináležiacej 
k jeho pracovnej pozícii je vôbec možný aj z domu, a to aj z hľadiska zaistenia BOZP. Pravdepodobne práca hutníka, ošetro-
vateľa hospodárskych zvierat, stavbára a pod. je zrejme taká, ktorá nie je určená pre domácku prácu. Medzi ne určite patria 
aj rizikové práce napr. z titulu chemikálií, biologických agensov, tie a ďalšie tiež nie sú vhodné pre prácu z domu.

Nezastupiteľným v procese oboznamovania a  informovania zamestnancov o BOZP, ak ide o tých, čo pracujú z domu, je, 
aby zamestnávateľ kládol dôraz na tie reálie, v ktorých bude konkrétny zamestnanec pracovať z domu. Ide o pokyny na 
zaistenie bezpečnej práce, ktoré sa bezprostredne viažu k danej práci a danému prostrediu. Ak ide o teleprácu, tak sa za-
mestnancovi musia poskytnúť informácie o bezpečnej práci práve na pracovisku so zobrazovacími jednotkami. 
Ide najmä o ergonomické požiadavky na pracovné miesto, o správne sedenie a  časté prerušovanie sedavej práce 
pohybom a cvikmi.
Účelné je zabezpečiť vhodný organizačný rámec na výkon práce doma. Organizácia sa netýka len organizácie pracov-
ného času (ak ide o domácku prácu alebo teleprácu, pri ktorej si organizáciu pracovného času neurčuje sám zamestnanec), 
ale všeobecne o organizáciu bezpečného výkonu práce, napr. nadväznosti vykonávania jednotlivých pracovných úkonov 
a pod.

NEPREHLIADNITE

Regulovať sa má aj občasný príchod zamestnancov pracujúcich z domu do priestorov zamestnávateľa a práce v nich – tu ide 
o taký režim, aby sa u zamestnávateľa na jednom pracovisku v rovnakom čase nenachádzalo viac ľudí (čím viac ľudí, tým väčšia 
pravdepodobnosť nákazy). Cieľom je však do určitej miery kompenzovať odlúčenosť a nedostatok sociálnych kontaktov 
zamestnancov pracujúcich v domácnosti, ak ide o dlhé obdobie. Čo je však dlhá doba? Aká je subjektívna únosnosť takého 
odlúčenia? To je individuálne pre jednotlivých zamestnancov a je to na individuálnom posúdení.

Ak sa práca z domu má vykonávať prostredníctvom pracovných prostriedkov (ktorým je každý stroj, zariadenie, prístroj alebo 
nástroj, ktorý sa používa pri práci – teda aj PC, zvárací prístroj, šijací stroj...), tak zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia 
na to, aby pracovný prostriedok bol na príslušnú prácu vhodný z hľadiska zaistenia BOZP. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť, 
prípadne zabezpečiť zamestnancovi tieto pracovné prostriedky na výkon domáckej práce alebo telepráce, prípadne sa môže 
so zamestnancom dohodnúť o používaní vlastného prostriedku zamestnanca. Zamestnávateľ sa však touto dohodou nezba-
vuje svojej zodpovednosti za zabezpečenie BOZP a túto zodpovednosť ani nemôže preniesť na zamestnanca.

Príklad č. 7:
Rovnako priestory, v ktorých sa má práca z domu vykonávať, nesmú ohrozovať život a zdravie zamestnanca vykonávajúce-
ho takú prácu. Inak vyjadrené, pracovňa, obývačka, dielňa alebo iný priestor, kde zamestnanec pracuje v dome, ovzdušie 
v nich (vrátane mikroklimatických podmienok – teplota, vlhkosť, prievan) a používané pracovné prostriedky (napr. počítač 
s príslušenstvom, ručné nástroje alebo prístroje potrebné na vykonanie práce) nesmú poškodiť život a zdravie zamestnan-
ca. Stav technických zariadení a prostredia v domácnosti musí byť bezpečný a zaručovať ochranu bezpečnosti a zdravia 
zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu.

Ak by sa pri vykonávaní práce z domu mali vyskytovať nebezpečné a škodlivé pracovné faktory a na zabezpečenie ochrany 
života alebo zdravia zamestnancov sú potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), tak zamestná-
vateľ je povinný ich bezplatne poskytnúť a rovnako zabezpečiť ich údržbu. Typ a použitie konkrétnych OOPP sa 
budú líšiť podľa toho, o akú prácu ide a ich praktický výber závisí od výsledkov posúdenia rizika. Ostatne, táto zásada platí 
všeobecne aj pre voľbu akýchkoľvek preventívnych a ochranných opatrení na zaistenie BOZP.

Príklad č. 8:
Aj rúško, respirátor či maska používané v práci sú OOPP. Pri ohrození infekciou by sa používanie rúšok, respirátorov a ma-
siek malo považovať iba za doplnkové opatrenie. Nemá nahrádzať uplatňovanie preventívnych postupov, ako je napríklad 
dodržiavanie fyzického odstupu, pokiaľ ide o kontakt, a  to na vzdialenosť viac ako 2 metre, dodržiavanie hygienických 
a kultúrnych návykov pri kašľaní a kýchaní (prekryté ústa a nos), hygienu rúk (časté umývanie mydlom, ich dezinfekcia) 
a vyhýbanie sa dotykom tváre rukami (hrozí prenos vírusu).

Určite nemajú nahradiť účinné vetranie a dezinfekciu priestorov a zariadení.

Samotná práca z domu, ak sa vykonáva dlhodobo, môže mať neblahý vplyv aj na duševné zdravie zamestnancov. Do urči-
tej miery je tak práca z domu riskantnou, keďže významným nebezpečenstvom pre osamotených zamestnancov je aj pri 
práci z domu sociálna odlúčenosť, strata potrebných sociálnych kontaktov a z toho vyplývajúce psychosociálne problémy 
a psychosomatické neduhy. Počas práce je prepotrebné dodržiavať určité bezpečnostné prestávky, keď sa zamestnanec 
na 10 až 15 minút odpúta od vykonávanej práce a svoje telo i psychickú pozornosť orientuje na inú činnosť – na to mu 
zamestnávateľ organizačne musí vytvoriť dostatočný priestor. Nuž a obdoba sa týka aj času na jedenie.

DÔLEŽITÉ

Rovnako je žiaduce, aby si zamestnanec vytvoril taký denný režim práce, ktorým oddelí „pracovnú“ časť pobytu doma od „sú-
kromnej“ časti. Tiež je racionálne dodržiavať určenú pracovnú dobu a potom dosť, „padla“.
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Zamestnávateľ pri oboznamovaní a informovaní zamestnancov o BOZP, ak ide o zamestnancov pracujúcich z domu, 
musí klásť dôraz na tie reálie, ktoré bude mať zamestnanec pri výkone konkrétnej práce z domu. Ak ide o teleprácu, tak 
sa mu musia poskytnúť informácie o bezpečnej práci práve na pracovisku so zobrazovacími jednotkami. V zásade ide 
o ergonomické požiadavky na pracovné miesto, o správne sedenie a časté prerušovanie sedavej práce pohybom a cvikmi, 
ale aj o upozornenie na nezasahovanie do elektrických častí.

BOZP pri práci pred monitorom počítača významne rámcuje platné nariadenie vlády Slovenskej republiky práci 
č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Jeho 
opatrenia sú určite vhodné na zabezpečenie BOZP aj pri práci z domu. Pri zabezpečovaní BOZP na takom pracovisku je 
potrebné zohľadniť celý komplex pracoviska: pracovisko zahŕňa počítač, monitor, klávesnicu, myš, prípadne držiaky na 
písomnosti, pracovné sedadlo, pracovný stôl, podložku pre nohy. Dôležité sú svetelné a mikroklimatické podmienky. 
Vhodným a najmä ergonomickým usporiadaním týchto prvkov sa docieli ochrana pred zrakovými a svalovo-skeletálnymi 
zdravotnými problémami.

Návod, ako úspešne zvládnuť usporiadanie pracoviska s počítačom, samozrejme, s primeraným osvetlením, je bežne 
dostupný na internete, napr. na https:// www.tonerpartner.sk/clanky/prezite-zdravo-sedave-zamestnanie-zasoba-cvi-
kov-do-kancelarie-22354sk39018/. Pripomenutie si vždy zaslúži fakt, že horný okraj monitora musí byť najvyššie vo výške 
očí – optimálne je, ak je horná hrana monitora cca 10° pod úrovňou očí – tak sa rešpektuje optimálny zorný uhol pri 
pohľade na monitor, klávesnicu i potrebné písomnosti v držiakoch na stole. A zamestnanca nebolí šija.

NEPREHLIADNITE

Celodenná práca prostredníctvom notebooku sa nepovažuje za vhodnú. K notebooku by mal byť pripojený monitor vhodnej 
veľkosti, klávesnica a myš spĺňajúce ergonomické požiadavky.

Je správne podporovať dočasný únik od sústredenej práce. Je obzvlášť dôležitý pri prácach prostredníctvom klá-
vesnice pred obrazovkou monitora osobného počítača, notebooku – vedia o tom tí, ktorých zrakové problémy, bolesti 
ramien, krížov, drieku či krčnej chrbtice vyhnali do lekárskych ambulancií. Opakované prerušenie takej práce (vrelo sa 
odporúča každé cca 2 hod. na cca 10 až 15 min. – platný predpis vyžaduje takú prestávku najneskôr po 4 hodinách) a vy-
konávanie nejakej inej práce, ale nie vykonávanej v sede či za stolom, je vhodnou prevenciou. Ide napr. o telefonovanie, 
diskusiu o pracovných záležitostiach s kolegami, o práce vyžadujúce pohyb tela. Pri telepráci i na pracoviskách zamest-
návateľov je veľmi dôležitý pohyb. Vynikajúce je krátke precvičenie tela – návod na to nájdete aj na internete, napr. na 
https://www.tonerpartner.sk/clanky/prezite-zdravo-sedave-zamestnanie- zasoba-cvikov-do-kancelarie-22354sk39018/.

Bezpečnostné odporúčania pri práci z domu

• TOP manažment by si mal dať záležať na tom, aby prevenciu, vývoj a problémy BOZP pri práci z domu pravidelne ko-
munikoval aj s takto pracujúcimi zamestnancami.

• Informovať zamestnancov o nebezpečenstvách, ktoré pri práci z domu na nich môžu číhať, aby pochopili, čo im reálne 
hrozí. Upozorniť ich, aké nástrahy pri práci z domu na nich číhajú, keď nedávajú pozor. No a najmä ich zároveň poučiť, 
ako v daných pracovných situáciách bezpečne pracovať.

• Na potlačenie stresu a psychosociálnych problémov pri výkone domáckej práce a telepráce telefonovať a emailovať 
nestačí. Vedúcim zamestnancom, ale aj spolupracovníkom sa dôrazne odporúča, aby vzájomne komunikovali pros-
tredníctvom videohovorov. Aj fi remné porady by mali mať formu videokonferencií. A komunikácia by nemusela byť 
výlučne a striktne pracovná, na kratučkú chvíľu, na uvoľnenie sa a odľahčenie, by témou mohli byť aj osobné, ľudské 
námety. Prospešné je raz za čas a v obmedzenom okruhu zamestnancov uskutočniť pracovné porady venované dôle-
žitým témam predsa aj na pracovisku – samozrejme, pri dodržaní protiepidemických opatrení.

• Bezprostredný dohľad (kontrolu) vedúcim zamestnancom si práca z domu vynútila nahradiť video či telefonickou for-
mou kontaktu a tiež hodnotením množstva a kvality vykonanej práce.

• Zamestnanci si pri práci doma môžu zlepšiť duševné rozpoloženie a zvýšiť svoje sebavedomie a pohodu pomerne jed-
noducho – nosením oblečenia, ktoré si zvyčajne obliekajú do práce – pyžamo a tepláková súprava také účinky nemajú 
(pokiaľ nie ste profesionálni športovci).

• Na efektívne riadenie BOZP sa odporúča vytvoriť zdieľaný okruh otázok o BOZP od zamestnancov a kvalifi kovaných 
odpovedí fi rmy (jej bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby) na ne, ku ktorému budú mať prístup 
všetci zamestnanci, teda aj tí pri práci z domu. Do tohto okruhu patrí uviesť aj vhodný model časového manažmentu 
práce a prestávok v práci počas práce z domu. Ocenia ho zamestnanci (z hľadiska predchádzania poškodeniu zdravia) 
a jeho výsledky (pokiaľ ide o efektivitu a kvalitu práce) aj zamestnávatelia.

• Nevhodnou až škodlivou (to sa po čase zbadá) je práca za počítačom núdzovo položenom na kuchynskom či jedá-
lenskom stole sediac na bežnej stoličke. Ani práca s notebookom v posteli určite nie je ten správny a zdravý spôsob 
telepráce či home offi  ce, aj keď je (spočiatku) lákavý.

• Takisto treba pamätať, že pohyblivú stoličku či kreslo nemožno použiť na to, aby sme napr. „povyrástli“ a pomocou 
tohto zvýšenia z vyššie položenej police vzali knihu či iný predmet, ktorý je momentálne potrebný. Postaviť sa na ne-
stabilné teleso je hazardovanie s vlastným zdravím – veľmi pravdepodobný je nechcený pohyb, rotácia stoličky a pád 
z výšky na tvrdú podlahu (na roh alebo hranu stola či iného nábytku). Dôsledkom je zdravie poškodené úrazom.
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Nečakaný benefi t práce z domu

Obmedzenie ciest zamestnancami dopravnými prostriedkami do práce či na pracovné cesty a pracovné porady a ich 
nahradenie videohovormi a videokonferenciami výrazne eliminuje aj počet autohavárií, pri ktorých veľa zamestnancov 
pri ceste do práce či na pracovnej ceste utrpelo tie najzávažnejšie zranenia a ich následkom často aj podľahli. Zlepšenie 
úrazovosti z tohto dôvodu bude významným prínosom práce z domu.

Úraz/pracovný úraz

Zodpovednosť zamestnávateľa sa týka aj prevencie pracovných úrazov i zodpovednosti za škodu nimi spôsobenú pri 
práci z domu.

Aj pri práci z domu je zamestnávateľ zodpovedný za pracovný úraz,
ktorý vznikne takto pracujúcemu zamestnancovi, rovnako ako pri pracovnom úraze, 

ktorý by sa udial pri vykonávaní práce na jeho štandardných pracoviskách.

Je veľmi dôležité vznik pracovného úrazu ihneď oznámiť zamestnávateľovi. Nie je sa čomu však čudovať pri tejto 
rade – dobré je poistiť sa, a preto sa odporúča písomná forma (napr. elektronicky e-mailom) oznámenia vzniku pracovné-
ho úrazu, čo možno kombinovať s rýchlym telefonickým vyrozumením. Keďže zamestnanec vykonáva závislú prácu, teda 
prácu, ktorú by inak vykonával na pracovisku zamestnávateľa, preto sa aj úrazy utrpené pri práci z domu považujú za 
pracovné úrazy.

NEPREHLIADNITE

Pri rozhodovaní o tom, či ide o „nepracovný, obyčajný úraz“ alebo pracovný úraz, je nevyhnutné myslieť na to, že v zmysle 
príslušných pracovnoprávnych zákonov je pracovným úrazom alebo služobným úrazom (teda poškodením zdravia alebo smrť 
v jeho dôsledku) len taký úraz zamestnanca v pracovnom pomere alebo služobnom pomere, či štátnozamestnaneckom pome-
re podľa príslušných pracovnoprávnych zákonov, ak toto poškodenie zdravia alebo smrť vznikli nezávisle od vôle zamestnanca 
a súčasne vznikli krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovnej úlohy alebo v priamej 
súvislosti s týmto plnením.

Príklad č. 9
Je však zrejmé, že nie každý úraz vzniknutý v mieste výkonu práce z domu možno akceptovať ako pracovný. Určite ním 
nebude úraz, ktorý sa údajne stal pri práci z domu, ak pôjde o obarenie sa horúcou parou či vriacou vodou, pričom zamest-
nanec má vykonávať prácu administratívneho charakteru v rámci telepráce, pre ktorú varenie vody nie je potrebné. Je tak 
potrebné selektovať činnosti, pri ktorých došlo k poškodeniu zdravia.

Záver
Po pandémii sa niektoré pracoviská v „kamenných“ budovách fi riem znova zaplnia zamestnancami, mnohí návrat do 

nich dokonca uvítajú.

Časť prác (a postupne väčšia a väčšia) sa však bude vykonávať naďalej z domu a digitálne technológie, ktoré prácu 
z domu umožňujú, budú aj v pracovnom živote zohrávať významnejšiu úlohu. Tomu sa postupne prispôsobia aj pravidlá 
na zaistenie BOZP vrátane slovenských právnych predpisov. V nich sa bude musieť tiež objaviť viac špecifi ckých pracov-
ných podmienok určených pre rozsiahly okruh foriem prác vykonávaných z domu. Je však isté, že naďalej bude zachová-
vaná prísna ochrana bezpečnosti a zdravia zamestnancov pracujúcich z domu.
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Kontroly nelegálneho zamestnávania a zmeny zákona o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. 3. 2021

Významný vplyv na problematiku nelegálneho zamestnávania mala pandémia. Z hľadiska legislatívnych 
zmien možno za jeden z faktorov vplývajúcich na počet odhalených prípadov nelegálneho zamestnáva-
nia štátnych príslušníkov tretích krajín považovať aj tie, ktoré súvisia s legalizáciou pobytu tejto skupiny 
osôb počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.
Autor: JUDr. Lucia Sabová Danková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Kompetencia výkonu kontroly dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je zverená kontrol-
ným orgánom, ktorými sú inšpektoráty práce, ústredie práce a úrady práce. Pojmové vymedzenie nelegálnej práce, nele-
gálneho zamestnávania, zákazu vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a výkonu kontroly obsahuje 
zákon č. 82/2005 Z. z.

Dôležité zmeny v oblasti vyhľadávania a potierania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v roku 2020 pred-
stavuje zmena zákona č. 82/2005 Z. z. účinná od 1. januára 2020.

V tejto súvislosti došlo k rozšíreniu negatívneho vymedzenia pojmu nelegálneho zamestnávania. Za nelegálne 
zamestnávanie sa tak už nepovažuje situácia, ak pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedze-
ným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, 
súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrode-
nec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom 
alebo študentom do 26 rokov veku. Obdobné vymedzenie sa vzťahuje aj na priestupok nelegálnej práce.

Významný vplyv na problematiku nelegálneho zamestnávania mala pandémia ochorenia COVID-19. Táto pan-
démia mala celospoločenský dosah a nepochybne sa podpísala na činnosť príslušných kontrolných orgánov v danom 
období, a to najmä v počte uskutočnených výkonov kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania vrátane 
počtu zistení tohto protiprávneho konania. Z hľadiska legislatívnych zmien možno za jeden z faktorov vplývajúcich na 
počet odhalených prípadov nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín považovať aj tie súvisiace 
s legalizáciou pobytu tejto skupiny osôb počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Príklad č. 1:
Týka sa to napríklad prípadov predlžovania platnosti prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, 
ktorý by inak uplynul počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 
s ochorením COVID-19, oprávnenia štátneho príslušníka, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá ude-
lené povolenie,podľa zákona, zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania 
krízovej situácie a predĺženia lehôt súvisiacich s pominutím účelu, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený 
prechodný pobyt.

Je potrebné vyzdvihnúť aj pokračujúci vplyv novely zákona č. 82/2005 Z. z. účinnej od 1. januára 2018, ktorou došlo k zmier-
neniu skutkovej podstaty nelegálneho zamestnávania spočívajúceho v oneskorenom prihlásení zamestnancov do registra 
poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne.

Príklad č. 2:
Za nelegálne zamestnávanie sa teda už nepovažuje situácia, kedy zamestnávateľ prihlási svojho zamestnanca najneskôr 
do siedmich dní od začatia vykonávania práce, pokiaľ sa u neho v tejto lehote neuskutoční kontrola dodržiavania zákazu 
nelegálneho zamestnávania zo strany kontrolných orgánov.

Zároveň došlo touto novelou zákona č. 82/2005 Z. z. k zakotveniu zbavenia sa zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie, 
uplatniteľného na základe žiadosti podanej Národnému inšpektorátu práce, kedy sa každá právnická osoba alebo fyzická 
osoba, ktorá je podnikateľom, v prípade preukázania splnenia zákonných podmienok môže zbaviť zodpovednosti za nele-
gálne zamestnávanie.

Príklad č. 3:
V roku 2020 kontrolné orgány vykonali viac ako trinásťtisíc kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nele-
gálnej práce a nelegálneho zamestnávania, v  rámci ktorých bolo odhalených 567 zamestnávateľov, ktorí porušili zákaz 
nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 1 641 fyzických osôb.

Rok 2020 bol rokom pandémie, ktorá spôsobila obmedzenie podnikateľskej aktivity v  zasiahnutých sektoroch a  ktorá 
ovplyvnila aj činnosť kontrolných orgánov. Uvedenou situáciou bol ovplyvnený aj nižší počet odhalených nelegálne za-
mestnaných fyzických osôb. Aj napriek vyššie uvedenému poklesu vykazovali kontrolné orgány výrazne vyššiu efektivitu 
v nachádzaní prípadov nelegálneho zamestnávania v pomere k množstvu vynaloženého úsilia (počtu vykonaných kontrol, 
počtu skontrolovaných zamestnávateľov a zamestnancov).
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Príklad č. 4:
Z celkového počtu 1 641 nelegálne zamestnaných osôb bolo zistených 105 osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi niektorého 
z členských štátov Európskej únie. Taktiež bolo zistené nelegálne zamestnávanie 577 štátnych príslušníkov tretích krajín 
s povolením alebo iným oprávnením na pobyt v Slovenskej republike, najmä štátnych príslušníkov Ukrajiny. Iba v prípade 35 
štátnych príslušníkov tretích krajín išlo o cudzincov, ktorí vykonávali závislú prácu aj napriek tomu, že sa zdržiavali na území 
Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom (zákonom o pobyte cudzincov, zákonom o azyle).

Väčšina týchto cudzincov (štátnych príslušníkov tretích krajín) bola z územia Slovenskej republiky vyhostená orgánmi cu-
dzineckej polície.

Najviac zistených nelegálne zamestnávaných osôb bolo odhalených v odvetví stavebníctva, v odvetví priemyselnej výroby 
a v odvetví odborných, vedeckých a technických činností. Z celkových výsledkov zisťovania porušovania zákazu nelegál-
neho zamestnávania možno pozorovať zásadné zmeny oproti zisteniam realizovaným v minulých rokoch. Najvýraznejšiu 
zmenu v  roku 2020 predstavuje nárast celkového počtu prípadov nelegálneho zamestnávania štátnych prís-
lušníkov tretích krajín. Naďalej možno pozorovať pomerne vysoký podiel štátnych príslušníkov tretích krajín (najmä 
štátnych príslušníkov tretích krajín pochádzajúcich z Ukrajiny), ktorí v konečnom súčte tvoria tretinu všetkých nelegálne 
zamestnávaných osôb.

Príklad č. 5:
Inšpektoráty práce v roku 2020 zistili aj 20 prípadov porušenia zákazu prijatia služby, resp. práce v zmysle § 7b ods. 5 záko-
na č. 82/2005 Z. z., t. j. služby, resp. práce dodávanej odberateľovi služby subjektom, ktorý nelegálne zamestnával.

Aj v tomto roku je potrebné upozorniť na pomerne časté prípady nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích 
krajín subjektmi usadenými v zahraničí, ako aj tvorbu sofi stikovaných schém zamestnávania štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sú na ceste ku koncovému odberateľovi služby alebo práce na Slovensku presúvaní reťazou viacerých subjek-
tov. Uvedené činnosti a postupy zamestnávateľov značne majú za cieľ sťažiť kontrolným orgánom vyvodzovanie zodpoved-
nosti za porušovanie zákazu nelegálneho zamestnávania.

POZNÁMKA

Čoraz aktuálnejšou sa v oblasti nelegálneho zamestnávania stáva otázka riešenia tohto problému v kontexte nedekla-
rovanej práce, prípadne nesprávne alebo neúplne deklarovanej práce, ktorá sa prejavuje napríklad vo forme vyplácania častí 
miezd na ruku, vedení nezodpovedajúcich evidencií pracovného času, ako aj nútení zamestnancov k výkonu závislej práce na 
živnosť.

Nemožno opomenúť ani prínos fungovania inšpektorátov práce spočívajúci v predchádzaní nelegálnemu zamest-
návaniu, čo je celospoločenský prínos spočívajúci najmä v intenzívnejšej kontrole z hľadiska počtov výkonov a denného 
času, v ktorom sa kontrola realizuje. Toto preventívne pôsobenie je dosahované šírením informácií o spôsoboch, ako 
účinne dodržiavať právne predpisy, a upozorňovaním na negatívne dôsledky nelegálneho zamestnávania s priamym eko-
nomickým vplyvom na zamestnávateľov neporovnateľne fi nančne náročnejším, ako je fi nančný efekt využívania nelegál-
neho zamestnávania. Tento efekt je badateľný najmä v súčasnej dobe protipandemických opatrení a poskytovaní štátnej 
pomoci pre zamestnávateľov v krízovej situácii (projekt „Prvá pomoc+“ a „Prvá pomoc ++“), kde je jednou z podmienok 
poskytnutia takejto pomoci, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním 
žiadosti o príspevok.

Dôležitosť novely

V záujme znižovania administratívnej záťaže v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na ob-
dobie rokov 2020 – 2024 sa v balíku zmien Zákonníka práce upravujúcich pravidlá pre domácku prácu, ako aj zmeny 
týkajúcej sa spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov do Národnej rady SR dostala aj novela zákona č. 82/2005 
Z. z. Parlament túto novelu schválil na svojom rokovaní dňa 4. februára 2021. Táto zmena mala stanoviť model primera-
nej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce 
alebo služby. Podľa schváleného znenia bude spoluzodpovednosť odberateľa v prípade cezhraničného poskytovania 
služby vznikať až v prípadoch dlhodobého poskytovania služby. Na tento účel sa s účinnosťou od 1. marca 2021 pre-
dĺži v súčasnosti zavedená lehota, a to z 5 dní v období 12 mesiacoch na 30 dní v období 12 mesiacoch, keďže súčasná 
lehota 5 dní sa v praxi javí ako nedostatočná na dôkladné preverenie legálnosti zamestnávania zamestnancov dodávateľa 
služby. Takto sa predíde prípadom, keď odberateľ potrebuje nevyhnutne zabezpečiť službu, no nemá dostatočný časový 
priestor na spoľahlivé overenie serióznosti a legálnosti zamestnávania u svojich poskytovateľov služieb.

Naďalej však bude platiť pravidlo tzv. objektívnej zodpovednosti odberateľa služby poskytovanej za obdobie dlhšie 
ako 30 dní v 12 mesiacoch. Odberatelia služieb sa budú v rámci svojich obchodnoprávnych vzťahov musieť naďalej vy-
rovnať s touto zmenenou zodpovednosťou odberateľa služieb. Kľúčom k riešeniu problémov je v tomto prípade správne 
nastavenie a právna úprava vzťahov s dodávateľmi služieb v zmluve, na základe ktorej odberatelia prijímajú služby od 
dodávateľov. Ako nevyhnutné sa v praxi javí správne upraviť najmä regresné nároky, prípadne primerané efektívne za-
bezpečenie pre prípad vzniku povinnosti odberateľa zaplatiť sankciu z dôvodu konania dodávateľa v rozpore so zákonom.

Novela Zákonníka práce, zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní spolu so zmenami iných zákonov je 
účinná od 1. marca 2021.


