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1. NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ 
ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto čísle predstaví novelu zákona 
o kolektívnom vyjednávaní, vykonanú zákonom č. 328/2007 Z. z., ktorý nadobudol 
účinnos� dňa 1. septembra 2007 a prináša posilnenie postavenia pre odborové 
organizácie, zmeny pri rokovaniach, uzatváraniach ako aj pri rozširovaní záväznosti 
kolektívnych zmlúv, zmeny v právnej úprave štrajku a výluky, ktorý nadobudol 
účinnos� dňa 1. septembra 2007. 

2. NOVELA ZÁKONA O INŠPEKCII PRÁCE 
Odo dňa 1. septembra nadobudol účinnos� zákon č. 309/2007 Z. z., 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. O zmenách právnych predpisov, ktoré boli vykonané zákonom 
č. 309/2007 Z. z., Vám prinášame �alšie informácie nadväzujúce na augustové 
vydanie nášho bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

3. NOVELA ANTIDISKRIMINAČNÉHO ZÁKONA 
Dňa 1. septembra 2007 nadobudla účinnos� novela antidiskriminačného zákona 
a jeho �alšia novela, ktorej účinnos� sa navrhuje odo dňa 1. marca 2008, 
bola v týchto dňoch schválená vládou SR. S najdôležitejšími zmenami v oblasti, 
ktorá je predmetom tejto právnej úpravy, Vás radi oboznámime v našom 
pravidelnom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO.

4. ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY 
Vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa s účinnos�ou odo dňa 1. októbra 2007 
zvýšila výška minimálnej mzdy. ULC Čarnogurský PRO BONO Vám okrem 
informovania o obsahu tohto právneho predpisu prináša aj prepojenie na platné 
znenie Zákonníka práce, ktorého novelizácii sme sa venovali v našom špeciálnom 
bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO.

5. ÚPRAVA K PODPORÁM POSKYTOVANÝM ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA
Dňa 1. októbra 2007 nadobudlo účinnos� nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr 
na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Novelu zákona 
o Štátnom fonde rozvoja bývania sme Vám predstavili v našom augustovom 
vydaní ULC Čarnogurský PRO BONO.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR - ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE
V NR SR je v tomto období v prvom čítaní vládny návrh zákona o minimálnej mzde, 
ktorým by sa mal urči� právny rámec na poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi 
v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vz�ahu, spôsob vyjednávania 
o sume minimálnej mzdy, kritériá na úpravu sumy minimálnej mzdy a mechanizmus
jej úpravy. V pripravovanom zákone sa navrhuje účinnos� odo dňa 1. januára 2008.
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Nový druh sporu

NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ 

Postup 
pri uzatváraní
kolektívnej zmluvy

Extenzia kolektívnej
zmluvy vyššieho
stupňa

Dňa 1. septembra 2007 nadobudol
účinnos� zákon č. 328/2007 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
2/1991 Zb. o kolektívnom vyjedná-
vaní v znení neskorších predpisov
(�alej v texte len „novela zákona 
o kolektívnom vyjednávaní“ alebo len
„novela“).

Novelou zákona o kolektívnom vyjed-
návaní sa posilňuje postavenie odbo-
rovej organizácie a garantuje sa plura-
lita odborových organizácií. Novelou
sa mení postup pri uzatváraní kolek-
tívnej zmluvy v mene kolektívu za-
mestnancov, ak u zamestnávate�a
pôsobia popri sebe viaceré odborové
organizácie, pričom právo každej od-
borovej organizácie rokova� a uzatvá-
ra� kolektívnu zmluvu zostáva zacho-
vané. Novým ustanovením, ktoré do
zákona o kolektívnom vyjednávaní
vniesla táto jeho novela v § 3a sa
zakotvili nasledovné možnosti postu-
pu pri rokovaní a uzatváraní kolektív-
nej zmluvy, (1) ak u zamestnávate�a
pôsobia viaceré odborové organizácie
pri kolektívnom vyjednávaní a uza-
tváraní kolektívnej zmluvy musia od-
borové organizácie postupova� a ko-
na� s právnymi dôsledkami pre všet-
kých zamestnancov len spoločne
a vo vzájomnej zhode, (2) všetky od-
borové organizácie pôsobiace u za-
mestnávate�a sa majú možnos� do-
hodnú� na nimi zvolenom postupe,
napríklad uzatvorením dohody o za-
stupovaní všetkých odborových orga-
nizácií pri rokovaní a uzatváraní kolek-
tívnej zmluvy jednou (dvomi) odboro-
vou organizáciou, (3) ak sa všetky
odborové organizácie pôsobiace
u zamestnávate�a nedohodnú na
spoločnom postupe, alebo nevyužijú
inú možnos� dohody o postupe pri ko-
lektívnom vyjednávaní, zamestná-
vate� má právo uzatvori� kolektívnu
zmluvu s odborovou organizáciou
s najväčším počtom členov, alebo
s ostatnými odborovými organizácia-
mi, ak súčet ich členov je väčší ako
počet členov najväčšej odborovej
organizácie. Tento princíp plurality sa
garantuje aj pri uzatváraní kolektív-
nych zmlúv vyššieho stupňa. Novela

definuje aj nový druh sporu, a to spor
o určenie oprávnenej zmluvnej strany
na strane odborov na uzatvorenie
kolektívnej zmluvy, o ktorý sa jedná
vtedy, ak medzi odborovými organi-
záciami nedôjde k dohode o postupe
pri kolektívnom vyjednávaní, či už na
podnikovej úrovni alebo na vyššej
úrovni. Spor o určenie odborovej or-
ganizácie oprávnenej na uzatvorenie
kolektívnej zmluvy rieši rozhodca za-
písaný v zozname rozhodcov vede-
nom na Ministerstve práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. Ak sa zmluvné
strany na osobe rozhodcu nedohod-
nú, na žiados� ktorejko�vek zo zmluv-
ných strán ho určí Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Novela
�alej určuje, že rozhodca vydá do-
klad, ktorý oprávňuje príslušnú odbo-
rovú organizáciu alebo príslušné
odborové organizácie na rokovanie
a uzatváranie kolektívnej zmluvy. 

Novela taktiež zakotvila, že pre spl-
nenie podmienky platnosti kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej
službe nie je potrebné priloži� zoz-
nam zamestnávate�ov, na ktorých sa
táto kolektívna zmluva vz�ahuje,
z dôvodu, že títo zamestnávatelia sú
vymedzení v osobitnom predpise,
ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších
predpisov. 

Na rozdiel od doterajšej právnej úpra-
vy novela stanovuje podmienky, za
ktorých môže by� kolektívna zmluva
vyššieho stupňa rozšírená na za-
mestnávate�a s prevažujúcou činnos-
�ou v odvetví označenom kódom od-
vetvovej klasifikácie ekonomických
činností v zmysle vyhlášky Štatistic-
kého úradu Slovenskej republiky 
č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická odvetvová klasifikácia eko-
nomických činností (�alej v texte len
„OKEČ“). Vzh�adom na �ahšiu apliká-
ciu vrátane rozširovania záväznosti
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
sa kolektívne zmluvy vyššieho stup-



ňa musia povinne označi� kódom
OKEČ. Jedna zo zmluvných strán
alebo obe zmluvné strany, ktoré uza-
tvorili kolektívnu zmluvu vyššieho
stupňa, môžu Ministerstvu práce,
sociálnych vecí a rodiny SR navrh-
nú�, aby výnosom ustanovilo, že ko-
lektívna zmluva sa vz�ahuje aj na za-
mestnávate�a, ktorý nie je združený 
v zväze zamestnávate�ov, pričom na
základe takejto žiadosti sa reprezen-
tatívnos� posúdi tak z h�adiska orga-
nizácií zamestnávate�ov, ako aj z h�a-
diska združení odborových organizá-
cií, v každom prípade jednotlivo. 

Intervencia štátu nemá by� v zmysle
ustanovení novely automatická, ale
naopak minimálna, a to v tých prípa-
doch, v ktorých by absencia kolektív-
nych zmlúv zvýhodňovala zamestná-
vate�ov bez uzatvorenej kolektívnej
zmluvy a na druhej strane znevýhod-
ňovala týchto zamestnancov. Novela
svojimi ustanoveniami priamo usta-
novuje podmienky reprezentatívnosti
organizácie zamestnávate�ov, pričom
za reprezentatívnu zamestnávate�-
skú organizáciu sa považuje organi-
zácia zamestnávate�ov, ktorá v od-
vetví zamestnáva najväčší počet za-
mestnancov. Obdobne ustanovuje aj
podmienky reprezentatívnosti zdru-
ženia organizácii zamestnancov,
teda ak príslušný vyšší odborový
orgán, ktorý v odvetví, v ktorom sa
navrhuje rozšíri� záväznos� kolek-
tívnej zmluvy vyššieho stupňa, zastu-
puje najväčší počet zamestnancov.
S prihliadnutím na možnos� zmeny
počtu zamestnancov i členov orga-
nizácií zamestnávate�ov v priebehu
roka novela určuje, že splnenie pod-
mienok sa posudzuje k poslednému
dňu kalendárneho štvr�roka, ktorý
predchádza štvr�roku, v ktorom bol
podaný návrh na rozšírenie záväz-
nosti kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa. 

Návrh na rozšírenie záväznosti ko-
lektívnej zmluvy vyššieho stupňa
musí by� podaný písomne. Podstat-
nými náležitos�ami písomného návr-
hu na rozšírenie kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa sú (1) názov kolek-
tívnej zmluvy vyššieho stupňa, (2)
odvetvie označené kódom OKEČ,

v ktorom sa navrhuje rozšírenie, (3)
znenie kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa v písomnej forme a elektronic-
kej forme, (4) podpis(y) zmluvných
strán, a �alej bu� (5) zoznam za-
mestnávate�ov, pre ktorých je kolektív-
na zmluva vyššieho stupňa záväzná
s uvedením ich obchodného mena,
identifikačného čísla, sídla a celkové-
ho počtu ich zamestnancov, (6) zoznam
zamestnávate�ov, ktorí sú členmi
ostatných organizácií zamestnávate-
�ov v tom istom odvetví s uvedením
ich obchodného mena, identifikačné-
ho čísla, sídla a celkového počtu ich
zamestnancov, alebo (5) celkový po-
čet zamestnancov, ktorých zastupuje
príslušný vyšší odborový orgán u za-
mestnávate�ov, u ktorých tento orgán
pôsobí prostredníctvom príslušného
odborového orgánu a celkový počet
ich zamestnancov, (6) celkový počet
zamestnancov, ktorých zastupuje iný
príslušný vyšší odborový orgán, ktorý
pôsobí v tom istom odvetví u zamest-
návate�ov, u ktorých tento orgán pô-
sobí prostredníctvom príslušného od-
borového orgánu, celkový počet ich
zamestnancov a ich kód OKEČ. V prí-
pade podania návrhu na rozšírenie
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
oboma zmluvnými stranami sa vyža-
duje, aby podpisy zmluvných strán
boli na tej istej listine a pripojenie ko-
lektívnej zmluvy vyššieho stupňa
v písomnej aj v elektronickej forme. 

Z dôvodu, aby bolo možné overi�, či
sú splnené podmienky reprezentatív-
nosti príslušnej organizácie zamest-
návate�ov alebo príslušnej organizá-
cie zástupcov zamestnancov, zakot-
vila novela oznamovaciu povinnos�.
Na účely rozšírenia kolektívnej zmlu-
vy vyššieho stupňa je organizácia za-
mestnávate�ov, ktorá pôsobí v odvet-
ví, v ktorom sa navrhuje rozšíri� zá-
väznos� kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa, v zmysle novely povinná pí-
somne oznámi� na žiados� Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR alebo organizácie zamestná-
vate�ov, ktorá navrhuje rozšíri� zá-
väznos� kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa, zoznam zamestnávate�ov,
ktorí sú jej členmi a celkový počet ich
zamestnancov. Vyšší odborový orgán,
ktorý pôsobí v odvetví, v ktorom sa
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navrhuje rozšíri� záväznos� kolektív-
nej zmluvy vyššieho stupňa, je povin-
ný písomne oznámi� na žiados� Mini-
sterstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR alebo vyššieho odborového
orgánu, ktorý navrhuje rozšíri� záväz-
nos� kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa, celkový počet zamestnancov,
ktorých zastupuje, zoznam zamestná-
vate�ov a celkový počet zamestnan-
cov zamestnávate�ov, u ktorých pô-
sobí príslušná odborová organizácia. 

Návrh na rozšírenie kolektívnej zmlu-
vy vyššieho stupňa môžu zmluvné
strany kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa vzia� spä� do 15 dní od jeho
doručenia Ministerstvu práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. Návrh na
rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššie-
ho stupňa možno poda� ministerstvu
najneskôr šes� mesiacov pred uply-
nutím účinnosti kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR pri posudzovaní návrhu
prihliada aj na stanovisko zamestná-
vate�a, na ktorého sa má kolektívna
zmluva vyššieho stupňa rozšíri�, ak
sa však tento zamestnávate� v lehote
do 30 dní od doručenia žiadosti Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR o jeho stanovisko, k návrhu nevy-
jadrí, na jeho prípadné pripomienky
sa nebude prihliada�. 

Pre potreby posudzovania vhodnosti
rozšírenia záväznosti kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa na �alšieho
zamestnávate�a (�alších zamestná-
vate�ov) novela stanovuje, že Minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR zriadi trojstrannú komisiu zlo-
ženú zo zástupcov štátu a sociálnych
partnerov, pričom sociálni partneri
(zástupcovia odborových organizácií
a zástupcovia zamestnávate�ských
organizácií) sú zastúpení v rovnakom
počte. 

Novela zákona o kolektívnom vyjed-
návaní �alej vymedzuje kategórie za-
mestnávate�ov, pre ktorých by rozší-
renie kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa mohlo ma� výrazne negatívny
ekonomický a sociálny dopad (bolo
by v rozpore s verejným záujmom).

Záväznos� kolektívnej zmluvy vyššie-
ho stupňa nemožno rozšíri� na za-
mestnávate�a, (1) na ktorého sa ku
dňu účinnosti tejto novely vz�ahuje
záväznos� inej kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa, (2) na ktorého je ku
dňu účinnosti tejto novely vyhláse-
ný konkurz, (3) ktorý je ku dňu účin-
nosti tejto novely v likvidácii, (4) ktorý
ku dňu účinnosti tejto novely zamest-
náva menej ako 20 zamestnancov,
(5) ktorý ku dňu účinnosti tejto nove-
ly zamestnáva viac ako 10 % osôb so
zdravotným postihnutím, (6) ktorého
ku dňu účinnosti tejto novely postihla
mimoriadna udalos� (vo väzbe na zá-
kon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochra-
ne obyvate�stva v znení neskorších
predpisov), ktorej následky trvajú. 

Novela tiež spresňuje lehotu začatia
konania pred sprostredkovate�om, na
ktorom sa zmluvné strany dohodnú,
ktoré začína doručením rozhodnutia
o určení sprostredkovate�a, ako aj le-
hotu začatia konania pred sprostred-
kovate�om, ktorého určí Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
ktoré začína dňom prijatia žiadosti
o riešenie sporu sprostredkovate�om
alebo odo dňa doručenia rozhodnutia
o určenie sprostredkovate�a. V záuj-
me odstránenia prípadnej nečinnosti
niektorej zo zmluvných strán pri ko-
naní pred sprostredkovate�om novela
stanovuje povinnos� zmluvných strán
a sprostredkovate�a navzájom si po-
skytova� súčinnos�.

Okrem viacerých legislatívno-tech-
nických úprav súvisiacich so zmena-
mi, či zrušením právnych predpisov,
na ktoré odkazuje zákon o kolektív-
nom vyjednávaní, novela vniesla ešte
�alšie podstatné zmeny, ktoré sa tý-
kajú právnej úpravy štrajku a výluky.
Novelou sa rozširuje okruh zamest-
nancov, ktorých štrajk by bol nezá-
konným, a súčasne vo vz�ahu ku kto-
rým zamestnávate� nemôže uplatni�
výluku, pričom sa jedná o zamest-
nancov zabezpečujúcich telekomuni-
kačnú prevádzku a zamestnancov
obsluhujúcich a prevádzkujúcich ve-
rejné vodovody, ak by ich účas�ou na
štrajku (resp. ak by výlukou) došlo 
k ohrozeniu života alebo zdravia ob-
čanov. Novela taktiež rozširuje okruh
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zamestnancov, ktorí sa nezúčastňujú
na hlasovaní o štrajku z doterajších
zamestnancov vykonávajúcich práce
na základe dohody o vykonaní práce
na širší okruh zamestnancov vykoná-

vajúcich pre zamestnávate�a práce
na základe dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru
(vrátane dohody o brigádnickej práci
študentov). 
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Závažné porušenie
právnych predpisov 

Nové povinnosti
inšpektorátu práce

Odo dňa 1. septembra nadobudol
účinnos� zákon č. 309/2007 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochra-
ne zdravia pri práci a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ďal-
ším zákonom v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ktorý bol no-
velizovaný zákonom č. 309/2007 Z. z.,
je 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 zamestnávaní a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov
(�alej v texte len „zákon o inšpekcii
práce“). 

Do znenia zákona o inšpekcii prá-
ce vniesol zákon č. 309/2007 Z. z.,
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 a kto-
rým sa menia a dopĺňajú niektoré zá-
kony (�alej v texte len „novela záko-
na o inšpekcii práce“) oprávnenie
inšpektorátu práce poda� podnet na
zrušenie živnostenského oprávnenia
alebo na pozastavenie prevádzkova-
nia živnosti, ak zamestnávate� pri
prevádzkovaní živnosti závažne po-
rušuje právne predpisy na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá-
ci alebo zákon o inšpekcii práce. Zá-
važným porušením právnych predpi-
sov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci ako i zákona o in-
špekcii práce na účely zrušenia živ-
nostenského oprávnenia alebo poza-
stavenia prevádzkovania živnosti je,
ak zamestnávate� pri prevádzkovaní
živnosti (1) nezabezpečí ochranné
zariadenia na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci pod�a práv-
nych predpisov a ostatných predpi-
sov na zaistenie bezpečnosti a ochra-

ny zdravia pri práci alebo fungovanie
týchto ochranných zariadení, (2) ak
v priestoroch pod�a osobitného pred-
pisu (zákon č. 124/2006 Z. z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení zákona č. 309/2007 Z. z.) ne-
prijme opatrenia na vylúčenie ohro-
zenia života a zdravia zamestnancov,
nevykoná nevyhnutné opatrenia na
obmedzenie možných následkov
ohrozenia života a zdravia zamest-
nancov, alebo umožní prístup za-
mestnancom, ktorí nie sú riadne
a preukázate�ne oboznámení, nema-
jú výcvik a vybavenie pod�a právnych
predpisov a ostatných predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, (3) neposkytne
zamestnancom, u ktorých to vyžadu-
je ochrana ich života alebo zdravia,
potrebné účinné osobné ochranné
pracovné prostriedky, alebo ich neu-
držiava vo funkčnom stave, (4) nedo-
drží zákaz orgánu inšpekcie práce,
alebo (5) opakovane neumožní in-
špektorovi práce pri výkone inšpekcie
práce vstup do svojich priestorov
a na svoje pracoviská. Podanie pod-
netu inšpektorátom práce sa v prípa-
doch porušení uvedených vyššie pod
označením 1, 4 a 5 týkajú aj fyzickej
osoby, ktorá je podnikate�om a nie je
zamestnávate�om.

Na základe novely zákona o inšpekcii
práce je inšpektorát práce povinný
bezodkladne preskúma� odôvodne-
nos� požiadavky odborového orgánu
na prerušenie práce pod�a osobit-
ného predpisu (§ 149 Zákonníka
práce) a �alej má povinnos� zakáza�
osobné vykonávanie odborných úloh
bezpečnostného technika alebo auto-
rizovaného bezpečnostného technika
fyzickej osobe, ktorá je zamestnáva-
te�om, alebo štatutárnemu orgánu
zamestnávate�a, ktorý je právnickou

NOVELA ZÁKONA O INŠPEKCII PRÁCE 



osobou, za podmienok ustanove-
ných osobitným predpisom (zákon 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v znení
zákona č. 309/2007 Z. z.). 

Novela zákona o inšpekcii práce �a-
lej stanovila, že inšpektorát práce
rozhoduje o zavedení noriem spotre-
by práce a ich zmenách u zamestná-
vate�a, pokia� nedošlo k dohode pod-
�a osobitného predpisu (§ 133 ods. 3
Zákonníka práce).

V právnej úprave sankcií novela
zákona o inšpekcii práce taktiež pri-
niesla zmenu, v zmysle ktorej je in-
špektorát práce oprávnený uloži� poku-
tu vedúcim zamestnancom a štatutár-
nym orgánom, ktorí svojím zavinením
porušili povinnosti, záväzky vyplýva-
júce z kolektívnych zmlúv, dali pokyn
na také porušenie alebo zatajili sku-
točnosti dôležité na výkon inšpekcie
práce, a to až do štvornásobku (teda
už nie trojnásobku) ich priemerného
mesačného zárobku.

5

Pojem dobré mravy
a ob�ažovanie

Rozšírenie osobnej
pôsobnosti zákona

Osoby 
so zdravotným
postihnutím

Vyššie sankcie

NOVELA ANTIDISKRIMINAČNÉHO ZÁKONA 

Dňa 1. septembra 2007 nadobudol
účinnos� zákon č. 326/2007 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaob-
chádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred diskrimináciou 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (antidiskriminačný zákon) 
v znení nálezu Ústavného súdu SR 
č. 539/2005 Z. z. (�alej v texte len
„novela“ alebo „ novela antidiskrimi-
načného zákona“). 

Dôvodom prijatia predmetnej nove-
ly antidiskriminačného zákona bolo
ukončenie úplnej transpozície smer-
nice Rady 2000/43/ES zo dňa 29. júna
2000, ktorou sa zavádza zásada rov-
nakého zaobchádzania s osobami
bez oh�adu na rasový alebo etnický
pôvod (tzv. rasová smernica) a �alej
smernice Rady 2000/78/ES zo dňa
27. novembra 2000, ktorá ustanovuje
všeobecný rámec pre rovnaké zaob-
chádzanie v zamestnaní a povolaní
(tzv. všeobecná smernica). Pripo-
mienky Komisie k doterajšej právnej
úprave obsiahnutej v antidiskrimi-
načnom zákone spočívali najmä 
v tom, že v antidiskriminačnom záko-
ne nie sú presné pojmy, prípadne vý-
razy, ktoré by smernice poznali,
alebo že sú v ňom obsiahnuté také
formulácie, ktoré zužujú možnos�
uplatnenia zásady rovnakého zaob-
chádzania, a teda, že transpozícia ci-
tovaných smerníc bola vykonaná ne-
úplne, prípadne nesprávne. 

Novými ustanoveniami obsiahnutými
v novele sa zakotvilo, že pri dodržia-
vaní zásady rovnakého zaobchádza-
nia je potrebné prihliada� aj na dobré
mravy za účelom rozšírenia ochrany
pred diskrimináciou, pričom dodržia-
vanie zásady rovnakého zaobchá-
dzania spočíva aj v prijímaní opatrení
na ochranu pred diskrimináciou. No-
vela vniesla do znenia antidiskrimi-
načného zákona i definovanie pojmu
ob�ažovanie, ktorým sa rozumie také
správanie sa, v dôsledku ktorého do-
chádza, alebo môže dôjs� k zastraše-
niu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu
alebo urážke fyzickej osoby, a ktorého
úmyslom alebo následkom je, alebo
môže by� zásah do slobody ale-
bo �udskej dôstojnosti. Novela anti-
diskriminačného zákona priniesla
zmenu aj v tom smere, aby sa anti-
diskriminačný zákon vz�ahoval aj na
rozdielne zaobchádzanie vyplývajúce
z podmienok vstupu a zdržiavania sa
občanov členských štátov Európskej
únie na jej území, a to tak, aby zahr-
nul aj občanov EÚ, občanov štátov
Schengenského priestoru a osoby
bez štátnej príslušnosti a ich rodin-
ných príslušníkov. 

V súvislosti so zásadou zaobchádza-
nia z dôvodu zdravotného postihnutia
zakotvila novela ustanovenie, v zmys-
le ktorého sa zamestnávate�om na
uplatnenie zásady rovnakého zaob-
chádzania vo vz�ahu k osobe so
zdravotným postihnutím ukladá po-
vinnos� prija� také opatrenia, ktoré

Dôvody novelizácie



umožnia takejto osobe prístup k urči-
tému zamestnaniu, k výkonu určitej
činnosti v zamestnaní, k funkčnému,
či inému postupu v zamestnaní alebo
prístupu k odbornému vzdelávaniu
okrem prípadu, ak by prijatie takých-
to opatrení bolo pre zamestnávate�a
neprimerane náročné, pričom súčas-
ne platí, že odmietnutie alebo opo-
menutie zamestnávate�a prija� takéto
opatrenia, sa považuje za nedodrža-
nie zásady rovnakého zaobchádza-
nia z dôvodu zdravotného postihnu-
tia. Novela antidiskriminačného záko-
na �alej upravuje prípustné rozdielne
zaobchádzanie, ke� definuje, že dis-
krimináciou nie je také rozdielne za-
obchádzanie z dôvodu náboženské-
ho vyznania alebo viery, zdravotného
postihnutia alebo veku, sexuálnej
orientácie, rasového pôvodu alebo
etnického pôvodu, ktoré je odôvod-
nené povahou činností vykonáva-
ných v zamestnaní alebo okolnos�a-
mi, za ktorých sa tieto činnosti vyko-
návajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú
a rozhodujúcu požiadavku na za-
mestnanie pod podmienkou, že cie�
je oprávnený a požiadavka primera-
ná. V súvislosti s náboženským vy-
znaním a vierou novela upravuje prí-
pustné rozdielne zaobchádzanie tak,
že definuje, že ak ide o registrované
cirkvi, náboženské spoločnosti a iné
právnické osoby, ktorých činnos� je
založená na náboženstve alebo vie-
re, nie je diskrimináciou rozdielne za-
obchádzanie z dôvodu náboženské-
ho vyznania alebo viery, ak ide o za-
mestnanie v týchto organizáciách
alebo vykonávanie činností pre tieto
organizácie a pod�a povahy týchto čin-
ností alebo v kontexte, v ktorom sa vy-
konávajú, tvorí náboženstvo alebo vie-
ra osoby základnú oprávnenú a odô-
vodnenú požiadavku povolania. 

V zmysle smerníc musia by� rozdiely
v zaobchádzaní z dôvodu veku odô-
vodnené v kontexte vnútroštátnych
predpisov a nako�ko podmienky roz-
dielneho zaobchádzania z dôvodu
veku, ktoré nie je diskrimináciou,
musia by� vždy upravené osobitným

zákonom, novela dopĺňa príslušné
ustanovenia o osobitný predpis, kto-
rým v tomto kontexte je napríklad zá-
kon o advokácii, živnostenský zákon,
zákon o sudcoch a prísediacich, zá-
kon o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinie-
roch, ale i Zákonník práce. 

Novela antidiskriminačného zákona
�alej nahradila výraz „určité dávky“
pojmami „dávky starobného alebo
invalidného dôchodku“, na ktoré sa
vz�ahuje výnimka zo zásady rovnaké-
ho zaobchádzania nielen v záujme
dosiahnutia zhody so smernicami,
ale aj preto, aby nedošlo k situácii, že
SR bude uplatňova� túto výnimku na
širší okruh dávok v zamestnaneckých
systémoch sociálneho zabezpečenia. 

Ako sme už spomenuli v úvode, vlá-
da SR na svojom rokovaní dňa 
24. októbra 2007 schválila �alšiu 
novelu antidiskriminačného zákona,
ktorá by mala by� účinná odo dňa 
1. marca 2008. 

Podnetom pre �alšiu novelizáciu an-
tidiskriminačného zákona bola trans-
pozícia smernice Rady 2004/113/ES
zo dňa 13. decembra 2004 o vykoná-
vaní zásady rovnakého zaobchádza-
nia medzi mužmi a ženami v prístupe
k tovaru a službám a k ich poskytova-
niu. Táto �alšia novela by mala zo-
h�adni� nové pripomienky Komisie,
ktoré poukazujú na nejasný vz�ah
medzi antidiskriminačným zákonom
a �alšími zákonmi, ktoré naň odkazu-
jú (sú to napríklad Zákonník práce,
zákon o štátnej službe), ale aj na ab-
senciu osobitnej definície sexuálneho
ob�ažovania a na to, že ustanovenia
v súčasnosti platného antidiskrimi-
načného zákona neumožňujú zákaz
diskriminácie aj medzi kolegami.
Hlavným cie�om tejto �alšej, pripra-
vovanej, novely antidiskriminačného
zákona by teda malo by� rozšírenie
ochrany pred diskrimináciou, pričom
sa navrhujú aj zmeny v systematike
zákona v spojení s úpravou viacerých
jeho ustanovení. 

6

Náboženské 
vyznanie a viera
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Príprava �alšej
novely
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Odvody a daňový
bonus

Zvýšenie výšky
minimálnej mzdy

Doplatok

Pripravované 
zmeny 

ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY 

Odo dňa 1. októbra 2007 je účinné
nariadenie vlády SR č. 450/2007 Z. z.,
ktorým sa zvyšuje výška minimálnej
mzdy. Výška minimálnej mzdy sa
ustanovuje na 46,60 Sk za každú ho-
dinu odpracovanú zamestnancom.
Minimálna mzda za každú odpracova-
nú hodinu je určená pre zamestnan-
cov, ktorých ustanovený týždenný
pracovný čas je 40 hodín. Ak ustano-
vený týždenný pracovný čas je nižší
ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy
za každú odpracovanú hodinu sa
úmerne zvýši.

U domáckych zamestnancov sa za
odpracovanú hodinu považuje odve-
dená hodina práce pod�a normy spo-
treby práce ustanovenej zamestná-
vate�om.

Týmto nariadením sa výška minimál-
nej mzdy ustanovuje na 8 100 Sk za
mesiac pre zamestnanca odmeňo-
vaného mesačnou mzdou. Zamest-
nancovi odmeňovanému mesačnou
mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týž-
denný pracovný čas, alebo neodpra-
coval v mesiaci všetky pracovné dni,
patrí minimálna mzda vo výške zod-
povedajúcej odpracovanému času.

Ak mzda zamestnanca nedosiahne 
v kalendárnom mesiaci výšku mini-
málnej mzdy, zamestnávate� poskyt-
ne zamestnancovi doplatok, ktorý
predstavuje rozdiel medzi dosiah-
nutou mzdou a výškou minimálnej
mzdy určenou pod�a vyššie uvede-
ných kritérií. Zamestnancovi, ktorého
mzda je splatná za dlhšie ako mesač-
né obdobie, sa doplatok poskytuje
ako preddavok a zúčtuje sa pri výpla-
te uvedenej mzdy alebo jej časti za
obdobie predchádzajúce dňu tejto vý-
platy. Obdobie predchádzajúce dňu
tejto výplaty, prípadne bližšie pod-
mienky zúčtovania doplatku dohodne
zamestnávate� v kolektívnej zmluve 
a u členov družstiev, ak pod�a stanov

podmienkou členstva je aj pracovný
vz�ah, možno takú úpravu vykona�
uznesením členskej schôdze. Pri vý-
počte doplatku sa do dosiahnutej
mzdy nezahŕňa mzda za prácu nad-
čas, mzdové zvýhodnenie za prácu
vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za
nočnú prácu a mzdové zvýhodnenie
za prácu v s�aženom a zdraviu škod-
livom pracovnom prostredí. Do počtu
odpracovaných hodín sa nezahŕňajú
hodiny práce nadčas. 

Pre zamestnancov, ktorým zamest-
návate� poskytuje mzdu pod�a osobit-
ného predpisu (napríklad pod�a záko-
na o štátnej službe) možno v kolektív-
nej zmluve dohodnú� vyššiu minimálnu
mzdu a pre členov družstiev, ak je
pod�a stanov podmienkou členstva aj
pracovný vz�ah, to možno vykona�
uznesením členskej schôdze.

Pretože od minimálnej mzdy sa odvo-
dzuje vymeriavací základ pre výpočet
minimálnych odvodov poistného na
sociálne a zdravotné poistenie, zvý-
šia sa aj minimálne odvody poistného
na sociálne a zdravotné poistenie.
Vyššia minimálna mzda taktiež ovplyv-
ní aj výšku daňového bonusu, ktorý si
platite� dane môže uplatni� za každé
vyživované die�a žijúce s daňovní-
kom v spoločnej domácnosti. Ako
sme Vás už informovali v našom špe-
ciálnom bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO, ktorý sme vydali v sú-
vislosti s novelou Zákonníka práce,
odo dňa 1. septembra 2007 sa daňo-
vý bonus nepovažuje za mzdu. 

Vláda SR minimálnu mzdu zvyšovala
vždy ku dňu 1. októbra príslušného
kalendárneho roka, v budúcnosti by
však mohlo dôjs� k zmene, a to na zá-
klade pripravovaného zákona o mini-
málnej mzde, o ktorom Vám v tomto
čísle ULC Čarnogurský PRO BONO
taktiež prinášame informácie.
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Zmeny v spôsobe
a čase určovania
sumy minimálnej
mzdy

Nenávratný 
príspevok 
a jeho výška

Úver

ÚPRAVA K PODPORÁM POSKYTOVANÝM 
ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Dňa 1. októbra 2007 nadobudlo účin-
nos� nariadenie vlády SR č. 432/2007
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnos-
ti o druhoch a výškach poskytovaných
podpôr na jednotlivé účely z prostried-
kov Štátneho fondu rozvoja bývania (�a-
lej v texte len „nariadenie vlády SR“). 

Predmetné nariadenie vlády SR usta-
novuje podrobnosti o druhoch a výš-
kach poskytovaných podpôr pod�a
zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení nesko-
rších predpisov (�alej v texte len „zá-
kon o ŠFRB“) na jednotlivé účely de-
finované zákonom o ŠFRB.

Nariadenie vlády SR určuje, že zo
Štátneho fondu rozvoja bývania je
možné poskytnú� úver napríklad fy-
zickej osobe na obstaranie bytu v by-
tovom dome alebo v polyfunkčnom

dome najdlhšie na 20 rokov s ročnou
úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % 
a v rozsahu do 80 % obstarávacej
ceny, najviac 1.100.000,- Sk na byt 
a právnickej osobe na obstaranie
bytu v bytovom dome alebo v poly-
funkčnom dome právnickej osobe naj-
dlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou
sadzbou vo výške 5,00% a v rozsahu
do 80 % obstarávacej ceny, najviac
1.100.000,- Sk na byt. 

Nariadenie vlády SR �alej stanovuje,
že žiadate�ovi je možné poskytnú�
nenávratný príspevok pre účely vy-
medzené zákonom o ŠFRB v rozsa-
hu do 50 % obstarávacej ceny, a to
najviac 70.000,- Sk na garsónku,
85.000,- Sk na jednoizbový byt,
110.000,- Sk na dvojizbový byt
a 140.000,- Sk na trojizbový byt ale-
bo viacizbový byt.

PRIPRAVUJE SA V NR SR - ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE

V NR SR je v tomto období v prvom
čítaní vládny návrh zákona o mini-
málnej mzde. Účinnos� tohto vládne-
ho návrhu zákona sa predpokladá
odo dňa 1. januára 2008. Novo pri-
pravovaným zákonom o minimálnej
mzde by sa úprava sumy mesačnej
minimálnej mzdy mala vo väčšom
rozsahu ako doteraz odvodzova� od
vývoja priemernej mesačnej nominál-
nej mzdy zamestnanca v hospodár-
stve SR. 

Dôraz by sa kládol na vyjednávanie
sociálnych partnerov, prostredníc-
tvom ktorého by mali väčší priestor
dospie� k vzájomnej dohode na sume
mesačnej minimálnej mzdy. Na účely
návrhu zákona o minimálnej mzde sa
za sociálnych partnerov považujú
zástupcovia zamestnávate�ov a zás-
tupcovia zamestnancov. V predlože-
nom návrhu zákona o minimálnej
mzde sa navrhuje ustanovi� nový po-
stup na úpravu sumy minimálnej
mzdy, mal by sa ustanovi� aj mecha-
nizmus výpočtu sumy mesačnej mini-

málnej mzdy pre prípad, že aj napriek
rokovaniam sociálnych partnerov
a zástupcov vlády SR nedôjde k do-
hode o úprave sumy mesačnej mini-
málnej mzdy. Suma minimálnej mzdy
by mala by� ustanovovaná každoroč-
ne nariadením vlády SR, a to na
obdobie odo dňa 1. januára do dňa
31. decembra príslušného kalendár-
neho roka, čím by bola zoh�adnená aj
požiadavka sociálnych partnerov,
aby zvýšená suma minimálnej mzdy
na nasledujúci kalendárny rok bola
známa pred začiatkom kolektívneho
vyjednávania o mzdách na príslušný
kalendárny rok, najneskôr však odo
dňa 1. októbra kalendárneho roka, kto-
rý predchádza kalendárnemu roku,
na ktorý sa nariadením vlády ustano-
vuje nová suma minimálnej mzdy.
Návrh zákona o minimálnej mzde by
mal umožni� v kolektívnej zmluve do-
hodnú� sumu minimálnej mzdy nad
úroveň ustanovenú nariadením vlá-
dy, ktorým sa ustanovuje suma mini-
málnej mzdy v príslušnom kalendár-
nom roku. Pripravovaný zákon o mi-
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Mesačná 
a hodinová
minimálna mzda

nimálnej mzde by mal taktiež zavies�
kritériá na úpravu sumy minimálnej
mzdy, na ktoré by sa prihliadalo pri
vyjednávaní, resp. navrhovaní sumy
mesačnej mzdy. 

Upravi� by sa mal aj mechanizmus
výpočtu sumy mesačnej minimálnej
mzdy pre prípad, že napriek rokova-
niam sociálnych partnerov, a to naj-
neskôr do dňa 31. augusta kalendár-
neho roka, nedôjde k dohode o úpra-
ve sumy mesačnej minimálnej mzdy.
V takom prípade by do tohto procesu
vstúpila vláda SR, ktorá by prostred-
níctvom Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR pripravila ná-
vrh v súlade s mechanizmom, pod�a
ktorého by sa suma minimálnej mzdy
určila ako súčin platnej mesačnej
minimálnej mzdy a indexu medziroč-
ného rastu priemernej mesačnej nomi-
nálnej mzdy zamestnanca v hospodár-
stve SR v percentách za kalendárny
rok, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa navrhuje úprava
sumy minimálnej mzdy. 

Návrh zákona o minimálnej mzde by
nemal ustanovi� sumu mesačnej
a hodinovej minimálnej mzdy. Suma
mesačnej minimálnej mzdy a hodino-
vej minimálnej mzdy by sa mala urči�
každoročne nariadením vlády SR 
a pre účely zabezpečenia rovnakého
výpočtu sumy hodinovej minimálnej
mzdy by sa táto mala vypočíta� ako
1/174 zo sumy mesačnej minimálnej
mzdy. Návrh zákona o minimálnej
mzde by sa nemal vz�ahova� na po-
skytovanie odmien na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru. 

Na obdobie odo dňa 1. januára 2008
do dňa 31. decembra 2008 sa v pri-
pravovanom zákone o minimálnej
mzde navrhuje ponecha� v platnosti
sumu minimálnej mzdy ustanovenú na-
riadením vlády SR č. 450/2007 Z. z.,
účinným odo dňa 1. októbra 2007,
o ktorom Vás taktiež informujeme
v tomto vydaní bulletinu ULC Čarno-
gurský PRO BONO.

Informácie uvedené v bulletine nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzova� žiadne práva
a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených
informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov pri 
konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I ke� je bulletin ULC Čarnogurský 
PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivos�ou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský nepreberá
zodpovednos� za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akéko�vek škody vzniknuté z aktivít konaných na 
základe informácií uvedených v tomto dokumente.

V prípade, že na�alej nechcete by� adresátom tejto služby, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu: 
simunkova@ulclegal.com s predmetom: neodobera�. Ďakujeme.

V prípade akýchko�vek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Šimunkovú: simunkova@ulclegal.com.
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