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Predslov 
 

Diskusie k téme súkromia sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne a 
zaujímavé. Zdokonaľovanie a progres technológií pridali súkromiu jed-
notlivca nový rozmer. S používaním moderných elektronických výdobyt-
kov sa v spojitosti so súkromím skloňujú slová ako vzácny artikel, chi-
méra či ilúzia. Voči modernizácii nezostali imúnne ani pracoviská. Stroje 
nahrádzajú prácu ľudí, programujú a plánujú výrobný proces, ale aj kon-
trolujú, monitorujú a zaznamenávajú plnenie zadaných pracovných úloh. 
Dostupnosť technológií a ich zavádzanie do prevádzok zamestnávateľov 
narúša osobnú a osobnostnú sféru zamestnancov, ktorá je imanentnou 
súčasťou života každej osoby a nezostáva ponechaná za dverami praco-
viska. Správne a korektné využívanie kontrolného mechanizmu zamest-
návateľmi znamená nielen zvládnutie jeho technickej inštalácie na praco-
visku a úhradu na to finančne vynaložených nákladov, ale aj rešpekt 
k súkromiu zamestnanca. Nemožno opomenúť, že právo na súkromie 
patrí medzi základné ľudské práva a slobody požívajúc tomu zodpove-
dajúcu charakteristiku (neodnateľnosť, nescudziteľnosť, nezrušiteľ-
nosť...) a príslušnú právnu ochranu. A aj keď nie je absolútne, a môže 
byť suspendované v prospech iného práva (predovšetkým práva zamest-
návateľa na ochranu jeho vlastníctva), každý zásah akým je plošné kame-
rové sledovanie, monitoring telefonátov, emailovej pošty, blokovanie ur-
čitých internetových stránok a pod. má vždy nepriaznivé dôsledky na 
súkromie zamestnanca. 

Z vyššie načrtnutých dôvodov bola téma ochrany súkromia so 
špecifickým zameraním na vnímanie súkromia a jeho ochrany na praco-
visku zvolená aj pre I. ročník študentského sympózia z pracovného 
práva, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 8. ž 9. apríla 2016 v učebno-výcvi-
kovom zariadení v Danišovciach. Predkladaný zborník je výstupom prác 
študentov tretieho a štvrtého ročníka Právnickej fakulty Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach z tohto podujatia. Sme len radi, že autori sa na veľmi 
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solídnej úrovni chopili tém, ktoré približujú obsah súkromia zamest-
nanca na pracovisku, podujali sa na skúmanie kontrolných mechaniz-
mov, ktorými zamestnávateľ môže narušiť súkromie zamestnanca a for-
mulovali pravidlá legálneho monitoringu. Mimo povšimnutia nezostali 
ani prostriedky možnej ochrany zamestnanca pre prípad narušenia jeho 
súkromia. 

Záverom vyjadrujeme presvedčenie, že prvý ročník sympózia 
nebol posledným ročníkom, a že sa Katedre pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia podarí nadviazať na už osvedčenú tradíciu or-
ganizovania tohto typu podujatí na našej fakulte. Predložený zborník prí-
spevkov nech slúži ako inšpirácia. Za úspešný prvý ročník patrí poďako-
vanie všetkým zúčastneným študentom a členom katedry, ktorí sa podie-
ľali na jeho odbornom garantovaní a organizačnom zastrešení.  

 

V Košiciach 16. mája 2016 
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Náboženská sloboda a jej uplatňovanie na pracovisku 
 

Bc. Tomáš Balogh 

Úvod 

V dnešnej spoločnosti, v ktorej sa búrajú hranice medzi jednot-
livými štátmi, v dobe globalizácie spoločnosti, prebiehajúcej migrácie 
obyvateľstva, otázky ohľadom náboženskej slobody a jej uplatňovaní na 
pracovisku naberajú na svojom význame. Štáty majú pred sebou úlohu 
vytvorenia, čo najlepších podmienok na spolužitie obyvateľstva z rôz-
nych kultúr a náboženstiev. Problém migrácie obyvateľstva a spolužitia 
obyvateľstva z rôznych kultúr v jednom štáte, už nie je problémom len 
vyspelých západoeurópskych krajín, ale dôsledkom aktuálne prebiehajú-
cej migračnej krízy aj Slovenskej republiky. Dôsledkom toho zastávame 
názor, že v blízkej budúcnosti sa bude musieť aj naša legislatíva venovať 
problému multikultúrnej spoločnosti, kde bezpochyby patrí aj problema-
tika náboženskej slobody. 

V prvej časti príspevku približujeme slobodu náboženského vy-
znania, ako jednu zo základných slobôd garantovanú Ústavou Slovenskej 
republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
Keďže práve ústava a pramene medzinárodného práva, ktorými je Slo-
venská republika viazaná patria medzi pramene s najvyššou právnou si-
lou a v hierarchii právnych noriem stoja najvyššie, z tohto dôvodu sme 
ich zaradili do prvej kapitoly. 

Druhá kapitola je venovaná odevu a symbolom reprezentujúcim 
náboženstvo na pracovisku. Prvá časť kapitoly je venovaná deleniu od-
evu, ktorý sme rozčlenili do piatich skupín. Následne sme za pomoci ju-
dikatúry francúzskeho Najvyššieho súdu a Európskeho súdu pre ľudské 
práva poukázali na rozhodovaciu prax formujúcu sa v Európe. 
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V závere prinášame pohľad na možný vývoj legislatívy v Slovenskej re-
publike k danej téme. 

1. Sloboda náboženského vyznania 

Sloboda náboženského vyznania a viery spoločne so slobodou 
myslenia a svedomia patria medzi základné ľudské práva a slobody ga-
rantované Ústavou Slovenskej republiky čl. 24, konkrétnejšie ich zaraďu-
jeme do prvej generácie ľudských práv a slobôd. Sloboda náboženského 
vyznania má oporu aj v Dohovore o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd a v zákone č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery 
a postavení cirkví a náboženských spoločností. Zaujímavosťou je, že ani 
jeden z týchto právnych predpisov náboženskú slobodu nedefinuje. S vy-
medzením tohto fenoménu sa môžeme stretnúť v odbornej literatúre na-
príklad, kde je vymedzená ako slobodný vzťah jednotlivca k akejkoľvek 
cirkvi, či náboženskej spoločnosti. 

Náboženské presvedčenie členíme na dve zložky: jednou z nich 
je mať svoje vnútorné presvedčenie (forum internum) a druhou je možnosť 
toto vnútorné presvedčenie prejaviť navonok (forum externum). Forum in-
ternum je bezpodmienečne chránené a zásadne neobmedziteľné záko-
nom, čo potvrdzuje aj čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len 
Ústava SR), kde je stanovené, že Slovenská republika sa neviaže na nijakú 
ideológiu ani náboženstvo. Z výkladu tohto ustanovenia je zrejmé, že 
Ústava SR a tým ani žiadny iný právny predpis neukladajú povinnosť ur-
čitého náboženského vyznania alebo viery, týmto si dovoľujeme konšta-
tovať, že v chápaní náboženskej slobody ako vnútorného fóra sa jedná 
o právo absolútneho charakteru. Vychádza sa z princípu, že náboženské 
presvedčenie a konanie podľa viery sú výsledkom vnútorného myšlien-
kového procesu jednotlivca a nemožno ho nijakým spôsobom regulovať 
dokým im sám jednotlivec neurčí určitú konkrétnu vonkajšiu formu 
(forum externum). Čl. 9 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd (ďalej len dohovor), tiež deklaruje absolútny charakter 
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forum internum a to tým, že zmluvným stranám dohovoru nedovoľuje, aby 
zákonom obmedzili právo slobody náboženského vyznania a viery. 

Forum externum (navonok identifikovateľný prejav motivovaný 
hodnotami vnútorného fóra) však, už môže byť za určitých podmienok 
predmetom zákonného obmedzenia a to v zmysle čl. 13 ale aj čl. 24 ods. 
4 Ústavy SR. Vonkajšie prejavy náboženského presvedčenia sú veľmi ši-
roké a rôznorodé. Rozdiel medzi vonkajším a vnútorným fórom je v ne-
dotknuteľnosti, tak ako sme už vyššie uviedli vnútorné fórum je abso-
lútne nedotknuteľné, pri vonkajšom fóre, už ale nejde o nedotknuteľ-
nosť absolútneho charakteru, pretože jeho nositelia nepožívajú abso-
lútnu voľnosť svojich prejavov. Podľa čl. 9 ods. 2 dohovoru1 sloboda 
prejavovať náboženské vyznanie navonok môže byť obmedzovaná, ale 
len zákonom a musí ísť o obmedzenia nevyhnutné v demokratickej spo-
ločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv 
a slobôd iných. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na verejné prejavy osôb 
motivované ich myslením, svedomím, náboženským vyznaním alebo vie-
rou, čo je v súlade aj s čl. 13 Ústavy SR,2 ktorý hovorí o ústavnom pri-
ncípe obmedzovania základných práv a slobôd. Pri obmedzeniach tohto 
charakteru musia byť kumulatívne splnené tieto podmienky: musí ísť 
o obmedzenia formou zákona, kde zákonodarca musí dbať na podstatu 
a zmysel obmedzovanej slobody a takéto obmedzenia sa môžu použiť 
len na ustanovený cieľ v rámci právneho štátu.3 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že štát je autonómny vzhľadom na 
cirkvi a náboženstvá, čo v sebe zahŕňa rešpektovanie slobody nábožen-
ského vyznania a neutralitu štátu. Slovenská republika teda nesmie 

                                                                    
1 Zbierka zákonov č. 209/1992, Dohovor o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8, čl. 9. 
2 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, čl. 1, 13, 24. 
3 ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej Republiky. Vyd. Žilina: Eurokódex 
s.r.o., 2012. ISBN 978-80-89447-93-0, s. 183-193. 
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V závere prinášame pohľad na možný vývoj legislatívy v Slovenskej re-
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cirkvi, či náboženskej spoločnosti. 

Náboženské presvedčenie členíme na dve zložky: jednou z nich 
je mať svoje vnútorné presvedčenie (forum internum) a druhou je možnosť 
toto vnútorné presvedčenie prejaviť navonok (forum externum). Forum in-
ternum je bezpodmienečne chránené a zásadne neobmedziteľné záko-
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ského vyznania a neutralitu štátu. Slovenská republika teda nesmie 
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s.r.o., 2012. ISBN 978-80-89447-93-0, s. 183-193. 
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uprednostňovať nijaké z náboženstiev, avšak nesmieme zabúdať ani na 
svoj historický vývoj a demografickú skutočnosť, hlavne na historické 
vplyvy katolicizmu na našom území (napr. pravidlo nedeľného odpo-
činku). Treba poznamenať, že historické vplyvy katolicizmu v žiadnom 
prípade nenarúšajú princíp neutrality štátu. Úlohou štátu je zabezpečiť 
slobodu náboženského vyznania v čo najvyššej možnej miere.4 

2. Odev na pracovisku 

Problematika predpísaného odevu na pracovisku je obsiahnutá 
najmä v ústavných normách (hlavne v normách dotýkajúcich sa slobôd 
jednotlivca), taktiež v antidiskriminačných predpisoch ako aj v normách 
pracovného práva (najmä Zákonník práce). 

Pracovný odev môžeme zaradiť do niekoľkých skupín. Prvou 
a z právneho hľadiska najviac precizovanou skupinou je bezpečnostný 
pracovný odev. Do tejto skupiny patria právom predpísané ochranné 
pracovné pomôcky (proti prachu, chladu, nebezpečenstvu pošmyknutia, 
ale aj pomôcky slúžiace na ochranu hlavy atď.). Ministerstvá a iné ús-
tredné orgány štátnej správy pomocou vyhlášok v tejto oblasti zabezpe-
čujú podrobnú úpravu pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. Pri 
bezpečnostnom pracovnom odeve nie je možné namietať slobodu za-
mestnanca a to z dôvodu prevahy verejného záujmu ochrany zdravia a ži-
vota pri práci nad súkromným záujmom jednotlivca. Tento typ odevu je 
povinný a to znamená, že pokiaľ ho zamestnanec neprijme, nemôže vy-
konávať danú prácu. Bezpečnostný odev poskytuje zamestnávateľ svo-
jím zamestnancom na svoje náklady. 

                                                                    
4 KRIŽAN, V., MORAVČÍKOVÁ, M. Sloboda jednotlivca a svet práce. Vyd. Praha: 
Leges s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7502-067-3, s. 183-191. 
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Do druhej skupiny zaraďujeme tzv. uniformy, ktoré sú taktiež 
často predpísané právnym predpisom. Jedná sa o povolania policajtov, 
vojakov, sudcov atď.. 

Do tretej skupiny zaraďujeme tradičné profesijné odevy. Táto 
skupina odevov nie je striktne predpísaná právnymi predpismi avšak, až 
na malé odchýlky sú tieto odevy v danej profesii rovnaké. Ako príklad by 
sme uviedli oblasť zdravotníctva, kde lekári väčšinou nosia kompletne 
biely alebo modrý odev. Rovnako ako pri prvých dvoch skupinách aj 
tento typ odevu poskytuje zamestnancom ich zamestnávateľ. 

Ďalšiu skupinu tvorí firemný odev. Pri firemnom odeve ide 
o snahu zamestnávateľa, aby jeho zamestnanci reprezentovali svojím od-
evom zamestnávateľa. Napríklad nosením určitej farby alebo firemného 
loga (zamestnanci RegioJet a. s.). Tento odev taktiež poskytuje svojím 
zamestnancom ich zamestnávateľ. Nie je upravený vo všeobecne záväz-
ných právnych normách ale v interných normách danej spoločnosti. 

Piatu skupinu tvorí úradnícky odev. Niektoré štátne, obecné 
úrady, ale aj zo súkromnej sféry banky vyžadujú od svojich zamestnan-
cov, aby dodržovali predpísaný typ pracovného odevu, ktorý má podľa 
zamestnávateľa zvyšovať dôveru občanov v solídnosť úradu. Zamestna-
nec ja takto určitým spôsobom (menej ako pri vyššie uvedených skupi-
nách) obmedzený výberom odevu. 

Zamestnávateľ pri tvorbe interných predpisov dotýkajúcich sa 
pracovného odevu musí vychádzať zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov (najmä pri bezpečnostnom type odevu), taktiež môže prezen-
tovať svoju predstavu na typ odevu, ako aj môže ponechať voľbu odevu 
na svojich zamestnancov. Pre zamestnávateľa je dôležité oboznámiť za-
mestnanca s predpísaným typom pracovného odevu ešte pred uzatvore-
ním pracovného pomeru, pokiaľ bol zamestnanec s touto požiadavkou 
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oboznámený vopred nemôže považovať takúto požiadavku za diskrimi-
načnú. Avšak ak došlo k predpísaniu pracovného odevu po uzatvorení 
pracovného pomeru je možné za určitých okolností konkrétneho prí-
padu namietať, že došlo k neprimeranému zásahu do slobôd zamest-
nanca. Firemné odevy po väčšine zamestnávatelia upravujú internými 
predpismi, ktorých nedodržanie môže viesť k výpovedi zamestnanca 
podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce: „...zamestnanec nespĺňa bez 
zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon práce určené zamestnávate-
ľom vo vnútornom predpise.“5 

Sloboda náboženského vyznania a problematika pracovných od-
evov na pracovisku spolu úzko súvisia. Príkladom sú čoraz častejšie sa 
vyskytované komplikované spory ohľadom kolízie predpísaných odevov 
a odevov súvisiacich s jednotlivými náboženstvami. Rozhodovacia prax 
na pôde súdov v Európe je rôznorodá. Francúzsky Najvyšší súd pomo-
cou svojej rozhodovacej praxe ustanovil v súlade so zásadami ustanove-
nými v čl. 1 francúzskej ústavy6 (zásada neutrality a sekularizmu), limity 
zákazu nosenia hidžábu (obvyklá moslimská pokrývka hlavy) na praco-
visku. V prípade CPAM Seine-Saint-Denis, ktorý sa týkal prepustenia za-
mestnankyne súkromnej organizácie poskytujúcej verejnú službu z dô-
vodu nosenia hidžábu sa priklonil na stranu zamestnávateľa a prepuste-
nie zamestnankyne označil ako zákonné. Svoje stanovisko odôvodnil ap-
likovaním zásad neutrality a sekularizmu, keďže sa jedná o pracovný po-
mer vo verejnej službe je možná ich aplikácia a tým aj zakázanie zamest-
nancom vyjadrovania ich náboženského presvedčenia vonkajšími pre-
javmi, kde bezpochyby patrí nosenie náboženského oblečenia. V prípade 
Baby Loup, kde zamestnankyňa pracovala mimo verejný sektor, sa Naj-
vyšší súd priklonil na stranu zamestnanca. Odôvodnil to tým, že na daný 

                                                                    
5 Zbierka zákonov č. 311/2001, Zákonník práce, §63 ods. 1 písm. d). 
6 Ústava Francúzskej republiky. Online dostupné na: http://www.conseil-con-
stitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/constiu-
tion_anglais_oct2009.pdf (26.3.2016). 
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prípad nie je možné aplikovať zásadu neutrality ani sekularizmu, keďže 
ide o súkromný sektor a preto považoval takéto skončenie pracovného 
pomeru za nezákonné. Zároveň ale stanovil limity obmedzenia nábožen-
skej slobody v súkromnom sektore. Obmedzenia musia byť zamestná-
vateľom riadne odôvodnené vzhľadom na povahu úloh vykonávaných 
zamestnancom, mali by byť akousi základnou a určujúcou podmienkou 
pri prijatí do zamestnania a taktiež by mali byť primerané cieľu sledova-
ného zamestnávateľom. 

Podobnými prípadmi sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské 
práva, ktorý zastáva názor, že právo prejavovať náboženské vyznanie na 
pracovisku je chránené, ale len do tej miery dokým nezasahuje do práv 
iných. V prípade zamestnankyne British Airways,7 ktorá nosila na krku 
kresťanský symbol, kríž, počas svojej pracovnej doby, akceptoval legi-
tímny argument spoločnosti prezentácie imidžu spoločnosti, avšak právo 
zamestnankyne prejaviť náboženské presvedčenie zvýraznil. Naproti 
tomu v prípade Chaplin, kde zamestnankyňa bola zdravotnou sestrou 
nosiacou kríž zvýraznil prevahu ochrany zdravia a bezpečnosti na praco-
visku nad právom zamestnankyne prejavovať svoje náboženské presved-
čenie. Rozhodnutie zamestnávateľa (vedenia nemocnice) o bezpečnosti 
na oddelení, bolo posúdené ako opodstatnené.8 

Známy je taktiež prípad študentiek zdravotnej školy z Českej re-
publiky z roku 2014, ktoré chceli vykonávať povinnú školskú prax v ne-
mocnici vo svojom náboženskom odeve hidžábe a nie v predpísanom 
jednotnom odeve zdravotných sestier (modrá košeľa, biela zástera, biely 

                                                                    
7 CASE OF EWEIDA AND OTHERS v. THE UNITED. KINGDOM. Online 
dostupné na: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Case%20Sum-
mary%20Eweida%20and%20others%20v%20UK.pdf (26.3.2016). 
8 KUNDRIK, P. Náboženské symboly na pracovisku podľa francúzskych sú-
dov. Online dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/nabozenske-sym-
boly-na-pracovisku-podla-francuzskych-sudov-138.html (26.3.2016). 
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5 Zbierka zákonov č. 311/2001, Zákonník práce, §63 ods. 1 písm. d). 
6 Ústava Francúzskej republiky. Online dostupné na: http://www.conseil-con-
stitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/constiu-
tion_anglais_oct2009.pdf (26.3.2016). 
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7 CASE OF EWEIDA AND OTHERS v. THE UNITED. KINGDOM. Online 
dostupné na: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Case%20Sum-
mary%20Eweida%20and%20others%20v%20UK.pdf (26.3.2016). 
8 KUNDRIK, P. Náboženské symboly na pracovisku podľa francúzskych sú-
dov. Online dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/nabozenske-sym-
boly-na-pracovisku-podla-francuzskych-sudov-138.html (26.3.2016). 
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čepiec). V tomto prípade vedenie nemocnice a aj minister zdravotníctva 
trvali na predpísanom jednotnom odeve.9 

Vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu sporov v tejto oblasti majú 
zamestnávatelia možnosť informovať svojich zamestnancov pred uzav-
retím pracovného pomeru o povinnom pracovnom odeve a taktiež pra-
covný odev zaradiť do ustanovení v pracovnej zmluve, čím by sa mohli 
vyhnúť neskorším problémom. 

Slovenská legislatíva sa problematike nosenia náboženských od-
evov a symbolov na pracovisku výslovne nevenuje, avšak Zákonník 
práce, zákon o štátnej službe, ako aj antidiskriminačný zákon zakazujú 
akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu náboženského vyznania. 

Záver 

Cieľom našej práce bolo vniesť svetlo do problematiky slobody 
náboženského vyznania a slobody viery na pracovisku, keďže máme za 
to, že súčasná legislatívna úprava v danej oblasti absentuje. Ústava SR 
ako aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa jej ve-
nuje len vo všeobecnosti. Úprava v Zákonníku práce, v zákone o štátnej 
službe, ako aj v antidiskriminačnom zákone sa taktiež uskromnila, len na 
všeobecný zákaz diskriminácie z dôvodu náboženského vyznania. 

Aktuálnosť a vážnosť potreby právnej úpravy v danej oblasti, 
vzhľadom na prebiehajúcu migračnú krízu je o to vyššia. V rámci mož-
nosti úpravy by sme navrhli prijať jednoduchú zákonnú úpravu neorien-
tujúcu sa len na pracovnoprávne vzťahy. Inšpirovať by sme sa mohli 
vznikajúcou judikatúrou na pôde členských štátov Európskej únie ako aj 

                                                                    
9 KRIŽAN, V., MORAVČÍKOVÁ, M. Sloboda jednotlivca a svet práce. Vyd. Praha: 
Leges s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7502-067-3, s. 9- 18. 
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na pôde Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré aktuálne budujú hra-
nice vonkajších prejavov osôb hlásiacim sa k určitému náboženstvu. Za-
ujímavé riešenie taktiež poskytoval aj návrh zákona vo Francúzsku (ktoré 
je vo vzťahu k náboženstvám, taktiež neutrálne), ktorý mal zaviesť pre 
zamestnancov možnosť čerpania dovolenky (v rozsahu maximálne 1 
deň) počas významných dní v náboženstve, ku ktorému sa hlásia. Podľa 
nášho názoru ide o riešenie, ktoré podporuje neutralitu štátu vzhľadom 
k náboženstvu a na druhej strane poskytuje všetkým nábožensky veria-
cim ľuďom rovnaké podmienky bez zvýhodňovania určitého vierovy-
znania. 

Samozrejme je nutné aj prispôsobenie úpravy na našu spoloč-
nosť. Dôležité si je uvedomiť, že Slovenská republika aj napriek tomu, 
že k postaveniu k náboženstvám zaujala neutrálny postoj, čo jednoz-
načne vyplýva z Ústavy SR, jej historické a demografické väzby a prepo-
jenia na katolicizmus sú zrejmé (dôkazom toho sú početné dni pracov-
ného voľna cez najväčšie kresťanské sviatky, nedeľa ako deň pracovného 
odpočinku atď.).  
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Kontakt na autora: 
tomasbalogh1993@gmail.com 

Romantické vzťahy na pracovisku  
 

Bc. Martina Bendíková 

Úvod 

Romantické vzťahy na pracovisku sú bežným javom, ktorý 
možno badať v pracovnom prostredí. Láska na pracovisku by nás vlastne 
ani nemala prekvapovať, keďže v práci trávime najviac času. Na praco-
visku tak vznikajú spoločné starosti so šéfom, či kolegom, spoločné ciele, 
plány ale i radosti z úspechov. Pracovné prostredie ponúka značný pries-
tor na bližšie zoznámenie sa s druhou osobou a ide o prostredie, v kto-
rom vyplávajú na povrch viaceré vlastnosti partnera oveľa rýchlejšie 
a jednoznačnejšie, než napríklad na tanečnej zábave. Zamilovať sa do 
kolegu je teda skutočne jednoduchá záležitosť a prispieva k tomu aj 
doba, v ktorej žijeme. Zoznamovanie kvôli nedostatku času, pribúdajú-
cemu veku, virtuálnemu prežívaniu na úkor toho reálneho, je čoraz ťaž-
šie a presúva sa z voľno-časových aktivít do prostredia práce. 

V minulosti nebol častý výskyt žien na pracovisku, a preto ne-
mohlo dôjsť ani k vzniku románikov v takomto prostredí. V dnešnej 
dobe je tomu inak. V posledných desaťročiach sa vyrovnáva pomer mu-
žov a žien v rámci preskupenia pracovnej sily, čím sa zvyšuje pravdepo-
dobnosť výskytu romantického vzťahu na pracovisku. Fenomén roman-
tického vzťahu na pracovisku sa tak stáva bežným trendom moderných 
firiem a organizácii. 

Tejto problematike sa venujú predovšetkým vedné disciplíny 
ako sú psychológia, sociológia, manažment a v úzkej rovine aj právo. 
Preto je prekvapivé, že na túto tému je relatívne málo literatúry, pričom 
väčšina prác zaoberajúca sa romantickými vzťahmi na pracovisku je za-
hraničná. Na Slovensku je tejto téme venovaná najmä motivačná litera-
túra a populárne články vo voľno-časových časopisoch určených najmä 
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pre ženy. V Slovenskej republike a Českej republike nie je táto téma v 
odbornej literatúre dostatočne zastúpená. Romantické vzťahy na praco-
visku a najmä tie, ktoré zahŕňajú mimomanželské pomery a vzťahy s rov-
nakým pohlavím, pritom môžu pre zamestnávateľov neraz predstavovať 
morálne, etické a právne dilemy. 

Predkladaný príspevok je pokusom o zodpovedanie otázok, či 
zamestnávateľ môže zakázať akékoľvek prejavy lásky či náklonnosti na 
pracovisku, či môže ukončiť pracovný pomer ak zistí, že zamestnanec 
pracuje na jednom pracovisku so svojim priateľom (druhom), manželom 
alebo iným príbuzným. Pokúsime sa tiež analyzovať rozsah oprávnení, 
ktoré právna úprava Slovenskej republiky priznáva zamestnávateľom, 
ktorí sa rozhodnú do takýchto vzťahov na pracovisku zasahovať. Pri-
čom sa nebudeme venovať vyslovene len ľúbostným vzťahom medzi 
rovnocennými zamestnancami, ktorí tvoria jednu pracovnú skupinu, ale 
pod tieto vzťahy subsumujeme aj vzťahy vznikajúce na  rôznych  úrov-
niach  organizačnej štruktúry (vzťah nadriadeného a podriadeného), 
vzťahy medzi manželmi, rodinnými príslušníkmi a inými blízkymi prí-
buznými. Tieto vzťahy analyzujeme v závislosti od toho, či ide o zamest-
návanie v súkromnom alebo verejnom sektore. 

1. Romantické vzťahy na pracovisku 

1.1. Súkromný sektor 

V pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré vznikajú pri zamestnávaní 
v súkromnom sektore prevláda medzi stranami zmluvná autonómia. 
Možno aj vďaka nej, v našich podmienkach problematika romantických 
vzťahov na pracovisku nie je obzvlášť riešená. Takéto vzťahy sú osob-
nou vecou každého zamestnanca a zamestnávateľ by do týchto vzťahov, 
hoci na jeho pracovisku, zasahovať nemal, pokiaľ samozrejme, nemajú 
negatívny vplyv na produktivitu (výkonnosť) jednotlivcov, kolektívu, 
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a teda aj firmy. Partnerské vzťahy svojich zamestnancov by si mali nad-
riadení všímať až v momente, keď si dotyční prestanú plniť svoje pra-
covné povinnosti alebo ich vzťah je viditeľným zdrojom nepriaznivej at-
mosféry kolektívu. 

Na druhej strane, zaľúbení zamestnanci by mali kontrolovať 
svoje prejavy vzájomnej náklonnosti na pracovisku, pretože ich okolie 
nemusí tieto prejavy vnímať pozitívne, naopak môže im to pripadať ne-
profesionálne a akékoľvek citové a intímne prejavy by mohli ostatných 
obťažovať. Zamilované páry by sa na pracovisku mali k sebe správať 
kolegiálne a všetky intímnosti si ponechať na doma. 

Ako sme už spomenuli, v podmienkach Slovenskej republiky, 
milostné či rodinné vzťahy firmy spravidla globálne neriešia v pracov-
ných zmluvách, pracovných poriadkoch ani inou podobnou formou. 
Snažia sa to riešiť skôr individuálne (napríklad disciplinárnym konaním 
s individuálnym zamestnancom, resp. zamestnancami, ak prehnanou ná-
klonnosťou obťažujú iných a nevyužívajú pracovný čas tak ako by mali). 
Inak je tomu však v zahraničí. Napríklad v Amerike sú takéto vzťahy 
nedovolené a podliehajú zákonu o sexuálnom harašení.1 Konkrétne, 
možno ako príklad uviesť americký obchodný reťazec Walmart,2 ktorý 
priamo zakazuje akékoľvek vzťahy, ktoré prekračujú pracovný rámec. 
Podľa jeho manažérov: „Milostné aféry vytvárajú sieť vzťahov a závislostí, ktoré 
môžu sťažovať kontrolu výkonu alebo pomôžu zakrývať neprávosti, napríklad 
i podvody. A preto kto poruší pravidlo, musí odísť."3 Zamestnanci menovaného 

                                                                    
1 Zákon o sexuálnom obťažovaní; pojem sexuálneho obťažovania sa po prvý 
raz objavil v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v USA ako "sexual ha-
rassment", kde sloveso "to harass" znamená neustále znepokojovanie, týranie, 
sužovanie alebo sekírovanie; u nás sa udomácnilo ako "harašment". 
2 Americká maloobchodná spoločnosť so sídlom v Bentonville, Arkansas, USA, 
prevádzkujúca reťazec diskontných obchodných domov. 
3 Dostupné z: http://hnporadna.hnonline.sk/moja-kariera/110966-laska-na-
pracovisku-zakazat-ci-podporovat.  
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obchodného reťazca sú dokonca povinní oznamovať takéto milostné 
vzťahy medzi kolegami. Podľa prieskumu medzinárodného denníka The 
Wall Street Journal, podobné ustanovenie má v pracovných zmluvách so 
zamestnancami už desať percent amerických firiem. Ako ďalší príklad 
možno uviesť Japonsko, v ktorom sú takéto vzťahy na pracovisku zaká-
zané už priamo v pracovných zmluvách. Naproti tomu, hrôzu zo vzťa-
hov na pracovisku nemajú Nemci, Holanďania, Poliaci, Francúzi, Seve-
rania, pretože veria, že takéto vzťahy na pracovisku utužujú vzťahy a 
zlepšujú komunikáciu. Európske podniky sú teda podľa prieskumov 
v tejto otázke oveľa tolerantnejšie. 

Vo všeobecnosti poznáme dva základné druhy vzťahov na pra-
covisku, a to: 

a. horizontálne vzťahy – vznikajú medzi rovnocennými zamest-
nancami, ktorí tvoria jednu pracovnú skupinu alebo medzi väč-
ším počtom skupín v rámci jedného podniku 

b. vertikálne vzťahy – sú určené nadriadenosťou a podriadenos-
ťou; vznikajú medzi zamestnancami  na  rôznych  úrovniach  or-
ganizačnej  štruktúry. 

Zatiaľ čo románik medzi rovnocennými zamestnancami (v 
rámci horizontálnych vzťahov) môže pôsobiť neškodne, ba dokonca 
podľa niektorých psychológov pozitívne, nakoľko sa prehlbuje komuni-
kácia medzi zamestnancami, opačne je to v prípade vertikálnych vzťa-
hov. Hierarchický románik môže mať vo všeobecnosti negatívny vplyv 
predovšetkým na morálku spoluzamestnancov, ak je podriadený vní-
maný ostatnými zamestnancami tak, že sa s ním zaobchádza preferenčne. 
Častokrát tak dochádza k narušeniu priateľských vzťahov na pracovisku, 
vedie k strate objektivity zo strany romantického páru a dokonca aj 
k strate dôvery vo vyššie postaveného zamestnanca (manažéra). Takýmto 
zvýhodňovaním dochádza k porušovaniu zásady rovnakého zaobchá-
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dzania, voči ktorému zákon, konkrétne zákon č. 365/2004 Z. z. o rovna-
kom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskriminá-
ciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „antidiskrimi-
načný zákon“) priznáva každému kto sa domnieva, že je alebo bol dot-
knutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách 
nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania právnu ochranu. 

Zamestnávatelia teda nesmú vstupovať do súkromia svojich za-
mestnancov, tak aby ich diskriminovali z dôvodu manželského stavu, ro-
dinného stavu či sexuálnej orientácie, avšak zároveň sa treba vyvarovať 
rizikám, ktoré z partnerských vzťahov a manželstiev na pracovisku nao-
zaj hrozia. 

Môže sa tiež stať, že láska, prípade iné pokusy o zbližovanie, ne-
budú druhu stranou opätované. Preto je dôležité, aby sa náklonnosť a 
láska nezamieňali so sexuálnym obťažovaním. Hranica medzi nimi je 
veľmi jemná, ale súčasne jednoznačná. Všetko, čo nám nespôsobuje ra-
dosť a čo sami nechceme, je sexuálny harašment. Teda pokusy o zbližo-
vanie, ktoré nespočívajú na vzájomnosti. V takýchto prípadoch je nutný 
zákrok zo strany zamestnávateľa, ktorý za takýto druh obťažovania na 
pracovisku právne zodpovedá. 

Ako možný nástroj regulácie voči takýmto neželaným prejavom 
náklonnosti na pracovisku môže zamestnávateľovi poslúžiť etický kó-
dex, v ktorom by vymedzil určité móresy, hodnoty, princípy a pravidlá 
správania sa ktoré očakáva, že jeho zamestnanci budú na pracovisku reš-
pektovať. Ich hlavnou úlohou je teda objasniť, aké správanie organizácia 
očakáva od zamestnanca v rôznych situáciách, a zároveň dáva najavo, že 
zámerom a očakávaním organizácie je vštiepiť personálu etické dimenzie 
svojej politiky a činnosti. 
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U nás však nie sú veľmi rozšírené, no aj napriek tejto skutočnosti 
už aj na Slovensku existujú firmy, ktoré politiku proti sexuálnemu obťa-
žovaniu riešia prijatím interných etických kódexov ako formy internej 
smernice či pracovného poriadku. Tak ako mnohé iné manažérske prak-
tiky, aj etický kódex priniesli na Slovensko najmä zahraniční investori. 
Nechýba vo firmách, ako sú Všeobecná úverová banka, Slovak Telecom, 
Slovnaft, U.S. Steel Košice či Coca-Cola. Prostredníctvom nich zamest-
návatelia informujú svojich zamestnancov najmä o postupoch podávania 
sťažností, kto a ako bude zodpovedný za riešenie sťažnosti a aké sú 
možné následky a sankcie pre páchateľa sexuálneho obťažovania. 

Obťažovanie na pracovisku môže mať veľmi vážne následky. Je 
to totiž forma násilia a akékoľvek násilie človeka značne zasiahne. Takýto 
človek, zamestnanec, je neustále v strese, chaose, čo jednoznačne v ne-
gatívnom smere ovplyvňuje jeho pracovný výkon, ale aj celý jeho život. 
Môže mať psychické problémy, trpieť poruchami spánku, úzkosťou či 
depresiami. Je preto veľmi dôležité si uvedomiť, že výskyt sexuálneho 
obťažovania na pracovisku má nepriaznivý vplyv nielen na pracovné 
prostredie človeka (to znamená pravidelné vedomé absencie v práci, zní-
žená pracovná výkonnosť, pracovná apatia) a spokojnosť zamestnancov, 
prípadne klientov, ale aj na spokojný rodinný alebo manželský život. 

Ako sme už spomenuli, bolo by vhodné, aby samotný zamest-
návatelia napríklad v pracovnom poriadku alebo inom vnútornom pred-
pise zakotvili, že všetci zamestnanci majú právo na dôstojné zaobchádza-
nie, že sa sexuálne obťažovanie v práci sa nebude tolerovať, a že zamest-
nanci sú oprávnení sa sťažovať proti sexuálnemu obťažovaniu. Eliminá-
cii výskytu sexuálneho obťažovania na pracovisku by pomohlo aj rozší-
renie doterajšieho katalógu povinností pre vedúcich zamestnancov. Na 
druhej strane, povinnosťou každého radového zamestnanca by mala byť 
pomoc pri zabezpečovaní takého pracovného prostredia, v ktorom by sa 
nevyskytovalo sexuálne obťažovanie. 

 

23 
 

Aj napriek tomu, že slovné spojenie „sexuálne obťažovanie za-
mestnanca“ v Zákonníku práce4 nie je výslovne uvedené, ide o diskrimi-
náciu. Podľa Zákonníka práce je totiž zamestnávateľ povinný zaobchá-
dzať so zamestnancom v súlade s antidiskriminačným zákonom. Ten to-
tiž definuje diskrimináciu ako: „priamu diskrimináciu, nepriamu diskrimináciu, 
obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn 
na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu“. To znamená, že sexuálne ob-
ťažovanie je jeden z druhov diskriminácie. Preto, aj v prípade absencie 
úpravy postupu obrany proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku vo 
vnútornom predpise zamestnávateľa, každý zamestnanec má právo po-
dať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovna-
kého zaobchádzania a ochrany pred diskrimináciou. Zamestnávateľ je 
v tomto prípade povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného od-
kladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrá-
niť jeho následky (§13 ZP) 

V prípade, že dotknutá osoba s takýmito sťažnosťami adresova-
nými vedeniu nebude úspešná môže sa obrátiť aj na súd a domáhať sa 
právnej ochrany v zmysle antidiskriminačného zákona ale i Trestného 
zákona.5 Antidiskriminačný zákon nevyžaduje v takýchto prípadoch 
predloženie dôkazov. Stačí, ak žalobca oznámi súdu také skutočnosti, 
z ktorých je možno dôvodne usudzovať, že bol porušený princíp rovna-
kého zaobchádzania alebo ochrana pred diskrimináciou. V prípadnom 
dôkaznom konaní sú potom, napríklad zamestnávateľ ale aj iná žalovaná 
osoba, povinní preukázať, že neporušili zásadu rovnakého zaobchádza-
nia. V takýchto sporoch sa teda uplatňuje tzv. obrátené dôkazné bre-
meno.  

                                                                    
4 Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce. 
5 Zákon č. 300/2005 – Trestný zákon. 
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4 Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce. 
5 Zákon č. 300/2005 – Trestný zákon. 
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Dotknutá osoba (žalobca) sa tak môže domáhať aby ten, kto ne-
dodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, na-
pravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie. Ak by 
však primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce (najmä ak bola znač-
ným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spolo-
čenské uplatnenie poškodenej osoby), môže sa tá domáhať aj náhrady 
nemajetkovej ujmy v peniazoch.  

Trestný zákon sexuálne obťažovanie síce priamo neuvádza ako 
trestný čin, no za určitých okolností môže vyústiť k podozreniu zo spá-
chania niektorého z trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, 
ale aj zneužívaniu právomoci verejného činiteľa. 

1.2. Vzájomné zamestnávanie manželov 

Ako sme uviedli, môže sa stať, že láska, prípade iné pokusy 
o zbližovanie, nebudú druhu stranou opätované a môžu byť vyhodno-
tené ako sexuálne obťažovanie. V tom šťastnejšom prípade, ale môžu 
vyústiť do romantického vzťahu a uzavretiu manželstva, či už medzi 
rovnocennými zamestnancami, alebo aj medzi zamestnávateľom samot-
ným a zamestnancom. Pokiaľ ide o legislatívnu úpravu takýchto vzťa-
hov, súčasný Zákonník práce nezakazuje kreovanie pracovnoprávnych 
vzťahov medzi manželmi. Podľa novely Zákonníka práce účinnej od 1. 
júla 2003,6 pracovnoprávny vzťah je možné založiť aj medzi manželmi 
navzájom, nakoľko ustanovenie Zákonníka práce, ktoré zakotvovalo, že 
takýto vzťah medzi manželmi nemôže vzniknúť, bolo vypustené. Pred 
účinnosťou tejto novely, medzi manželmi nemohol vzniknúť nielen pra-
covný pomer, ale nemohli byť uzatvorené ani dohody o prácach vyko-
naných mimo pracovného pomeru. 

                                                                    
6 Zákon č. 210/2003 Z. z.  
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Ustanovenie Zákonníka práce, ktoré zakazovalo vzájomné za-
mestnávanie manželov sa navrhovalo vypustiť pre nadbytočnosť, pre-
tože vzťahy medzi manželmi upravuje zákon o rodine a z jeho ustano-
vení malo byť zrejmé, že pracovnoprávny vzťah medzi manželmi nemo-
hol existovať, keďže z nich vyplýva rovnoprávnosť postavenia muža a 
ženy v manželskom zväzku, ktoré a priori vylučuje akýkoľvek vzťah pod-
riadenosti a nadriadenosti, pracovnoprávny vzťah nevynímajúc. Nadby-
točnosť ustanovenia o zákaze vzájomného zamestnávania manželov 
bola videná aj vzhľadom na právnu úpravu bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov. Ide o inštitút občianskeho práva, ktorý z manželov robí 
bezpodielových spoluvlastníkov aktív aj pasív nadobudnutých za trvania 
manželstva. Uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu medzi manželmi, 
aj keď založeného zmluvou, by vznikol svojou podstatou „závislý právny 
vzťah“, a manželia by sa tak dostali do rozporu so zásadou rovnopráv-
neho postavenia manželov. 

Hoci kontroverzie ohľadne vzájomného zamestnávania manže-
lov pretrvávajú dodnes, sme toho názoru, že takéto zamestnávanie je do-
volené. Opierame sa pri tom o ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o ne-
legálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, podľa ktorého vzájomne zamestnávanie manželov je 
možné dokonca aj bez uzatvorenia pracovnej zmluvy (§2a). Musia byť 
však kumulatívne splnené dve podmienky. Po prvé, musí ísť o prácu vy-
konávanú pre fyzickú osobu ktorá je podnikateľom. Po druhé, manžel, 
ktorý takúto prácu vykonáva musí byť dôchodkovo poistený, byť pobe-
rateľom takéhoto dôchodku alebo žiakom alebo študentom do 26 roku 
veku. Táto výhoda sa podľa už spomenutého zákona vzťahuje nie len na 
manžela/manželku, ale aj na príbuzných v priamom rade a súrodencov. 

Zákaz pracovnoprávneho vzťahu medzi manželmi nenachádza 
oporu ani v súčasnej antidiskriminačnej legislatíve, ktorá v podmienkach 
Slovenskej republiky explicitne uvádza zákaz diskriminácie na základe 
manželského a rodinného stavu. 
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Skutočnosť, že zamestnanec je v manželskom zväzku so za-
mestnávateľom, nebráni tomu aby táto osoba bola kvalifikovaná ako za-
mestnanec, pretože existencia vzťahu nadriadenosti a podriadenosti pri 
výkone zárobkovej činnosti automaticky neznamená, že existuje hierar-
chia aj v rámci inak rovnoprávnych osobných vzťahov medzi manželmi. 
Hoci na druhej strane, takýto vzťah nadriadenosti jedného z manželov 
voči druhému môže ľahko viesť k vzniku konfliktov medzi manželmi 
v ich manželskom vzťahu a v pracovnoprávnom vzťahu môže viesť 
k oslabeniu autority voči zamestnávateľovi, ba dokonca až k nerešpekto-
vaniu jeho pokynov. Ako sme ale preukázali, vzťah subordinácie v pra-
covnoprávnom vzťahu môže existovať, aj keď ho určité reálne väzby 
oslabujú.7  

Výkon zárobkovej činnosti pre manžela/manželku môže mať 
teda charakter výkonu závislej práce, avšak je vecou právneho poriadku, 
aby riešil špecifické okruhy problémov, ktoré pracovnoprávne vzťahy 
medzi manželmi prinášajú.8 

2. Verejný sektor  

Doteraz sme sa venovali romantickým vzťahom v oblasti za-
mestnávania v súkromnom sektore, kde tieto vzťahy nie sú regulované 
na celoštátnej úrovni, ale vďaka zmluvnej autonómii je ich regulácia po-
nechaná na vôli zamestnávateľa, čo môže so sebou priniesť určité riziká. 
Ak by sa totiž zamestnávateľ rozhodol takéto vzťahy na pracovisku za-
kázať, teda ak by zakázal zamestnávanie partnerov, poprípade manžel-
ských párov na pracovisku, alebo ak by chcel tieto vzťahy nejakým spô-
sobom sankcionovať musel by sa (obrazne povedané) postaviť zoči-voči 

                                                                    
7 ŽUĽOVÁ, J. a kol. Rekonceptualizácia predmetu regulácie pracovného práva. Košice: 
UPJŠ v Košiciach. 2015, str. 144. 
8 ŽUĽOVÁ, J. a kol. Rekonceptualizácia predmetu regulácie pracovného práva. Košice: 
UPJŠ v Košiciach. 2015, str. 144. 
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antidiskriminačným paragrafom Zákonníka práce a antidiskriminačného 
zákona. 

Naopak, v oblasti zamestnávania vo verejnom sektore sa stretá-
vame s explicitným obmedzením akéhokoľvek zvýhodňovania a upred-
nostňovania rodinných, či inak spriaznených osôb pri obsadzovaní jed-
notlivých funkcií, čo môže mať nepriamo ďalší vplyv aj na vytváranie 
a udržiavanie tohto typu vzťahov na pracovisku. Táto úprava je na celo-
štátnej úrovni a vyplýva zo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom zá-
ujme“) a zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“). Účelom pre-
mietnutia tejto tzv. politiky antinepotizmu9 do zákonných ustanovení je 
predovšetkým to, aby nedošlo k ohrozeniu dôvery verejnosti voči verej-
nému sektoru. 

K partnerským vzťahom na pracovisku teda zaujal svoj postoj 
aj štát. Vyplýva to zo zákona o štátnej službe, v ktorom ako zamestnáva-
teľ vylučuje aby manželia boli zaradení do vzájomnej priamej podriade-
nosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal kontrole poklad-
ničných operácií alebo kontrole účtovných operácií druhého. Manželia, 
štátni zamestnanci, si teda nemôžu dávať príkazy, hodnotiť výsledky 
práce toho druhého alebo rozhodovať o výške jeho odmien. Zákon vy-
chádza z predpokladu, že by boli pri tom zaujatí, či už pozitívne alebo 
negatívne. Nepriamu podriadenosť a nadriadenosť však zákon nezaka-
zuje, s výnimkou pokladničnej alebo účtovnej kontroly jedného partnera 
druhým. Spolupráca manželov na jednom služobnom úrade sa teda ne-
vylučuje v prípade, ak medzi manželmi, ktorý sú vo vzťahu vzájomnej 
podriadenosti alebo nadriadenosti vystupuje tretí subjekt (zamestnanec). 

                                                                    
9 Politika zameraná na zabránenie obsadzovania funkcií, v ktorom sú prefero-
vaní príbuzní (prípadne priatelia či iné – napríklad obchodne spriaznené osoby) 
oproti ostatným, nezriedka lepšie kvalifikovaným kandidátom. 
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7 ŽUĽOVÁ, J. a kol. Rekonceptualizácia predmetu regulácie pracovného práva. Košice: 
UPJŠ v Košiciach. 2015, str. 144. 
8 ŽUĽOVÁ, J. a kol. Rekonceptualizácia predmetu regulácie pracovného práva. Košice: 
UPJŠ v Košiciach. 2015, str. 144. 
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antidiskriminačným paragrafom Zákonníka práce a antidiskriminačného 
zákona. 
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9 Politika zameraná na zabránenie obsadzovania funkcií, v ktorom sú prefero-
vaní príbuzní (prípadne priatelia či iné – napríklad obchodne spriaznené osoby) 
oproti ostatným, nezriedka lepšie kvalifikovaným kandidátom. 
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Naviac zákon zavádza povinnosť takéto vzťahy oznamovať. Prípadnú 
existenciu takéhoto vzájomného vzťahu nadriadenosti alebo podriade-
nosti je povinný oznámiť služobnému úradu už aj uchádzať o štátnu 
službu ešte pred prijatím do štátnej služby. 

Aké sú ale dôsledky, ak sa štátni zamestnanci na jednom praco-
visku zblížia natoľko, že uzavrú manželstvo? Zákon o štátnej službe žiad-
nym spôsobom neobmedzuje uzatváranie manželstva medzi štátnymi za-
mestnancami ani nepodmieňuje jeho uzavretie odchodom jedného z 
manželov z doterajšieho pracoviska.10 Ani legislatíva medzi dôvodmi 
skončenia štátnozamestnaneckého pomeru neuvádza manželstvo ako zá-
konný dôvod skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Vzhľadom na 
to, že zákon o štátnej službe zakazuje vzťah vzájomnej nadriadenosti 
a podriadenosti medzi blízkymi osobami, je tu možnosť zo strany slu-
žobného úradu podľa § 34 zákona o štátnej službe preložiť štátneho za-
mestnanca aj bez jeho súhlasu, najdlhšie na šesť mesiacov, na iný odbor 
alebo aj iný služobný úrad. Štátneho zamestnanca v nominovanej štátnej 
službe však možno preložiť aj natrvalo na vykonávanie štátnej služby v 
rámci toho istého odboru štátnej služby. 

Uvedenú skutočnosť, akou je uzavretie manželstva, sú v každom 
prípade obaja povinní oznámiť priamo nadriadenému vedúcemu zamest-
nancovi a to bez zbytočného odkladu. Ak je manželka nadriadená man-
želovi alebo opačne, splnenie tejto povinnosti sa posúva v organizačnej 
štruktúre o hierarchiu vyššie. Formu oznámenia už zákon o štátnej 
službe nešpecifikuje. Ak by teda dvaja takíto zamestnanci uzavreli man-
želstvo, a nešlo by o prípad účtovnej kontroly alebo pokladničnej kon-
troly, obaja by mohli ostať v doterajších funkciách, teda vo vzájomnom 
vzťahu nepriamej nadriadenosti a podriadenosti. 

                                                                    
10 Ide o prax bežnú v americkom prostredí, a štatistiky preukazujú, že vo väčšine 
prípadov sú to práve ženy, ktoré z pracoviska odchádzajú. 
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Zákonný zákaz zamestnávania vo vzťahu priamej nadriadenosti 
a podriadenosti sa však nevzťahuje len na manželov, ale tento zákaz zá-
kon rozširuje aj na ďalšie osoby, ktoré označuje pojmom „blízke osoby“. 
Tento pojem však zákon o štátnej službe nedefinuje. Pri jeho výklade je 
preto potrebné vychádzať z definície uvedenej v Občianskom zákon-
níku: „Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; 
iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom 
blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú 
ujmu.“11  

 Podobne tomu je aj v prípade zamestnávania osôb vo verejnom 
záujme. Ako vyplýva z § 7 zákona o výkone práce vo verejnom záujme: 
„Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, a zamestnancov a fyzické osoby vykoná-
vajúce verejnú funkciu12, ktorí sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej 
priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej 
kontrole alebo účtovnej kontrole druhého, okrem zamestnancov zastupiteľských úra-
dov Slovenskej republiky v zahraničí a zamestnancov zamestnávateľa, u ktorého pô-
sobí len jeden zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom.“ 

 Uplatňovanie citovaného § 7 teda neznamená, že blízke osoby 
nemôžu pracovať na jednom pracovisku, u jedného zamestnávateľa. 
Blízke osoby alebo osoba, vykonávajúca verejnú funkciu (napr. starosta 
obce) a zamestnanec, ktorým je blízka osoba nesmú byť: 

 vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti všeobecne, alebo 

                                                                    
11 Ustanovenie § 116 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník . 
12 Oproti doterajšej právnej úprave, ktorá vylučuje vzájomnú priamu podri-
adenosť, resp. nadriadenosť blízkych osôb sa spomenuté ustanovenie doplnilo 
novelou č.490/2008 Z.z. tak, že takto nemožno taktiež zaradiť ani blízke osoby, 
ktorými sú zamestnanec a fyzická osoba vykonávajúca verejnú funkciu. Napr. funkcia 
starostu je verejná funkcia, a preto v súlade s princípom dobrých mravov by 
mala byť vylúčená podriadenosť a nadriadenosť medzi blízkymi osobami aj 
v tomto prípade. 
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 zaradené tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo 
účtovnej kontrole druhého. 

Obmedzenie sa netýka a nemusí byť uplatňované pri tých za-
mestnávateľoch, kde je len štatutárny orgán a podriadený zamestnanec. 
Takto je to napríklad v málotriednych školách alebo aj v školách s mini-
málnym počtom zamestnancov. 

Ak by nastala situácia, že fyzická osoba, ktorá vykonáva verejnú 
funkciu, a zamestnanec, ktorí sú blízkymi osobami, sú zaradení do vzá-
jomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden 
podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého, je za-
mestnávateľ povinný vykonať právne relevantný úkon na zosúladenie s 
týmto zákonom. Zákon síce ukladá povinnosť riešiť takúto situáciu, av-
šak neuvádza, ani len príkladmi, jej praktické riešenie. Preto riešenie ta-
kejto situácie môže byť pre zamestnávateľa problematické.  

Záver 

V predkladanom príspevku sme sa venovali romantickým vzťa-
hom na pracovisku z pohľadu ochrany súkromia zamestnanca. Zaoberali 
sme sa tým, či zamestnávateľ môže do takýchto vzťahov vstupovať 
a akýmkoľvek spôsobom do nich zasahovať. Dospeli sme k záveru, že 
v súkromnom sektore zamestnávania, v ktorom prevláda zmluvná auto-
nómia medzi stranami, nie sú tieto vzťahy legislatívne upravené, a preto 
je na vôli zamestnávateľa aký postoj k existencii takýchto vzťahov na 
svojom pracovisku zaujme. Musí však pritom rešpektovať súkromie jed-
notlivých zamestnancov a ustanovenia Zákonníka práce a antidiskrimi-
načného zákona o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskriminá-
ciou (na základe manželského stavu, rodinného stavu a sexuálnej orien-
tácie). 
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V práci sme ďalej venovali vzájomnému zamestnávaniu manže-
lov. Ako sme už uviedli, zmluvná sloboda pri vzájomnom zamestnávaní 
manželov v našich podmienkach nie je absolútna. Slovenský zákono-
darca zakazuje zamestnávanie manželov ako osôb blízkych vo verejných 
funkciách a služobných úradoch vo vzájomnej priamej podriadenosti 
alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole 
alebo účtovnej kontrole tohto druhého. V oblasti zamestnávania vo ve-
rejnom sektore, teda nachádzame predpisy, ktoré takéto vzťahy do urči-
tej miery obmedzujú. Sú však odôvodnené povahou činností vykonáva-
ných v zamestnaní (kontrola pokladničných/účtovných operácií) a v 
žiadnom prípade nezakazujú vznik takýchto vzťahov na pracovisku a ani 
nebránia tomu aby románik prerástol do manželského vzťahu. Obme-
dzenia, ktoré z predmetných ustanovení vyplývajú sú teda primerané, od-
ôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní a sledujú legi-
tímny ciel, ktorým je predovšetkým ochrana dôvery verejnosti voči ve-
rejnému sektoru. Takéto legislatívne obmedzenia sú teda v súlade s anti-
diskriminačným zákon a Zákonník práce z ktorých vyplýva, že rozdielne 
zaobchádzanie je prípustné len v prípade ak je odôvodnené povahou čin-
ností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto 
činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu po-
žiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požia-
davka primeraná. 

Z toho dôvodu sme názoru, že aj v prípade ak by sa súkromný 
zamestnávateľ rozhodol prevziať uvedené zákonne obmedzenia, vzťa-
hujúce sa v súčasnosti len na zamestnávanie v služobných úradoch a na 
práce vykonávané vo verejnom záujme, do svojho vnútropodnikového 
predpisu (napr. pracovného poriadku), neodporovalo by to antidiskrimi-
načným ustanoveniam, ak takýmito obmedzeniami sleduje legitímny cieľ 
a jeho požiadavky sú primerané. Na záver už len pripomenieme, že slo-
venská právna úprava v oblasti romantických vzťahov na pracovisku je 
oveľa tolerantnejšia v porovnaní s inými, prevažne mimoeurópskymi 
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právnymi úpravami, ktoré mnohokrát riešia existenciu takéhoto vzťahu 
na pracovisku skončením pracovného pomeru s jedným so zamestnan-
cov. To je podľa nášho názoru príliš neefektívna, prísna a značne diskri-
minujúca sankcia. 
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Šikana na pracovisku  
 

Bc. Dominika Bodnárová 

Úvod 

Už od vzniku ľudskej civilizácie boli konflikty považované za 
prirodzenú súčasť medziľudských vzťahov, pričom sa spravidla spájali 
s nenávisťou, agresiou a prenasledovaním. Aj v dnešnej modernej spo-
ločnosti sú konflikty naďalej pretrvávajúcim negatívnym aspektom vy-
skytujúcim sa v rôznych oblastiach života, napr. v školskom prostredí, 
v kybernetike, ale aj na pracovisku. Práve v dôsledku narastajúcej pracov-
nej záťaže, nátlaku na pracovný výkon a zrýchlenému spôsobu života 
dochádza na pracovisku k vzniku konfliktných situácií, ktoré môžu viesť 
k zhoršeniu pracovného výkonu, k zníženiu pracovnej morálky, k vzniku 
pracovného napätia, ale dokonca aj k obťažovaniu a šikanovaniu. Práve 
šikana na pracovisku, nazývaná tiež ako mobbing, je jednou z najzávaž-
nejších konfliktov vznikajúcou v oblasti pracovno-právnych vzťahov, 
ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú nielen pracovné prostredie, ale 
aj duševné zdravie dotknutej osoby. Cieľom tohto príspevku je priblížiť 
problematiku šikany na pracovisku. Zameriame sa najmä na diferenciáciu 
základného pojmového aparátu, uvedenie legislatívneho rámca zabezpe-
čenia ochrany šikanovaného zamestnanca v slovenskom právnom sys-
téme a v konečnom dôsledku poukážeme aj na nedostatky súvisiace 
s mobbingom v podmienkach Slovenskej republiky. 

1. Pojmové vymedzenie a druhy šikany na pracovisku 

Pre lepšie a adekvátnejšie pochopenie problematiky šikany na 
pracovisku považujeme za nevyhnutné definovať a charakterizovať zá-
kladný pojmový aparát. 
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Termín šikana, resp. šikanovanie (z franc. ,,chicane”) môžeme 
voľne preložiť ako týranie, prenasledovanie, ponižovanie, či zlomyseľné 
obťažovanie, ktoré spočíva v spôsobení ujmy a škody druhej osobe. 
Bendl1 definuje šikanovanie ako zámerné a nadmerné sekírovanie určitej 
osoby, prejav ponižujúceho správania sa voči nej alebo jej týranie jednou 
osobou alebo skupinou, pričom šikovaný zamestnanec sa spravidla sám 
nevie účinne brániť. Charakteristickým prejavom šikanovania je existen-
cia zjavného nepomeru síl medzi páchateľom, resp. páchateľmi a oso-
bou, voči ktorej šikanózne správanie smeruje, takisto aj apatia a bezmoc-
nosť tejto osoby. 

Aj keď z formálneho hľadiska môže byť šikana v zhode s objek-
tívnym právom, v skutočnosti tu existuje šikanózny zámer, ktorý musí 
poškodená osoba na uplatnenie svojich práv preukázať. Na základe uve-
deného tak možno šikanu definovať ako druh úmyselného zneužitia 
práva s osobitným úmyslom, ktorého cieľom je spôsobiť šikanovanej 
osobe ujmu.2 Jedná sa tak o jeden z najzávažnejších defektov vo sfére 
sociálnych vzťahov a spoločenských noriem ako určitý prejav nežiaducej 
agresie a teroru. 

Táto forma násilia sa prejavuje v rôznych sférach spoločenského 
života, či už ide o školské prostredie, obranné zložky alebo pracovisko. 
Ak sa šikana vyskytuje na pracovisku, jedná sa o ,,opakované urážlivé sprá-
vanie prostredníctvom pomstychtivých, krutých, škodlivých alebo ponižujúcich útokov, 
ktoré majú za cieľ oslabiť sebavedomie jednotlivca alebo skupiny zamestnancov.”3 

Aby sme určité prejavy správania medzi kolegami mohli považovať za 

                                                                    
1 BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha : ISV, 2003, s. 19. 
2 Porov.: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve, Bratislava: SAV, 
1958. 
3 OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. Bratislava. 
2013, s. 25. 
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šikanovanie, vyžaduje sa opakové, pravidelné a po určitú dobu (najmenej 
6 mesiacov) uskutočňované správanie kolegu voči inému kolegovi. 

V posledných desaťročiach sa dostáva do popredia kolektívne 
šikanovanie na pracovisku, nazývané aj ako tzv. mobbing (z ang. mobbing 
– urážať, napádať, útočiť). Za priekopníka vo výskume mobbingu sa 
považuje švédsky psychológ Heinz Leymann, ktorý definuje mobbing 
ako konfliktami zaťaženú komunikáciu vznikajúcu na pracovisku medzi 
kolegami navzájom (teda medzi zamestnancami na rovnakom postavení), 
v rámci ktorej je zamestnanec dlhšie časové obdobie priamo alebo ne-
priamo napádaný iným zamestnancom alebo zamestnancami, a to za úče-
lom jeho vylúčenia z pracovnej pozície, pracovného pomeru alebo pra-
covného kolektívu.4 Mobbing ako kolektívna forma šikanovania je cha-
rakteristický spolčovaním skupiny zamestnancov s cieľom negatívne 
psychicky vplývať na iného zamestnanca. Vonkajšími prejavmi správania 
sú nadmerné kritizovanie zamestnanca, adresovanie negatívnych pozná-
mok na danú osobu, ohováranie, šírenie nepravdivých informácií a po-
dobne.5 

Samotný pojem mobbing nie je možné stotožňovať s pojmom 
šikana, k čomu sa prikláňajú aj viacerí autori upravujúci túto problema-
tiku. Podľa Svobodovej6 ide o také formy násilia, ktoré síce smerujú 
k poníženiu inej osoby a majú obdobné dôsledky, avšak v prípade 
mobbingu sa uvedené formy správania uskutočňujú vo väčšine medzi 
dospelými osobami, psychickým násilím a spravidla v pracovnom pro-

                                                                    
4 Porov.: LEYMANN, H. Der neue Mobbing – Bericht. Erfahrungen und Initiativen, 
Aswege und Hilfsangebote. Reibek bei Hamburk, 1995. 
5 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava, 2013. 
6 Porov.: SVOBODOVÁ, L. Nova rizika na pracovištích. In: Vybrané statě o kvalitě 
pracovního života. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. 
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4 Porov.: LEYMANN, H. Der neue Mobbing – Bericht. Erfahrungen und Initiativen, 
Aswege und Hilfsangebote. Reibek bei Hamburk, 1995. 
5 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava, 2013. 
6 Porov.: SVOBODOVÁ, L. Nova rizika na pracovištích. In: Vybrané statě o kvalitě 
pracovního života. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. 
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stredí. Naproti tomu šikana je typická v hierarchicky usporiadaných spo-
ločenstvách osôb (armáda, škola) a prevažujú prvky fyzického násilia. 
Rozdiel medzi mobbingom a šikanou je možné pozorovať aj vo vyššom 
stupni psychologického násilia vyskytujúceho sa v mobbingu, ktoré má 
podobu intríg, ohovárania, či donášania. Fyzické násilie je v mobbingu 
skôr výnimočné, naproti tomu u šikany je prítomná vyššia miera fyzic-
kého násilia.7 

Pri zovšeobecnení poznatkov v oblasti problematiky mobbingu 
možno medzi jeho definičné znaky zaradiť: 

 ataky s dlhodobým priebehom smerujúce spravidla voči jednej 
osobe,  

 zákerné a ponižujúce násilie, intrigy a zosmiešňovanie, 
 presne určený cieľ – izolácia osoby a jej vylúčenie z kolektívu, 

napr. za účelom donútiť ju odísť z pracoviska,  
 eliminácia spolupráce so šikanovanou osobou, snaha o obme-

dzenie sociálnych vzťahov iných osôb s touto osobou,  
 uvedené prejavy šikanózneho správania sa vyskytujú dlhodobo 

(min. polroka) a aspoň raz za pracovný týždeň.8 

Od mobbingu, ako jedného z násilných prejavov správania na 
pracovisku, je potrebné odlišovať aj iné formy násilného správania, ktoré 
môžu v pracovnom prostredí vzniknúť. V praxi sa nesprávne zamieňa 
mobbing s tzv. bossingom (nazýva sa aj ako mobbing zhora). Uvedený ter-
mín sa odvíja od anglického slova ,,the boss”, čo v preklade označuje šéfa. 

                                                                    
7 Porov.: CHROMÝ, J. Násilí na pracovišti. Charakteristika, rizikové faktory, specifické 
formy a právní souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 
8 Porov.: SVOBODOVÁ, L. Nova rizika na pracovištích. In: Vybrané statě o kva-
litě pracovního života. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. 
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Už preklad tohto termínu nám naznačuje, že sa jedná o systematické ši-
kanovanie zo strany zamestnávateľa, prípadne vedúceho zamestnanca. 
Bossing je tak úmyselné tyranizovanie a znižovanie dôstojnosti zamest-
nanca zo strany svojho nadriadeného. Uvedeným správaním sa agresor 
snaží o udržanie a preukázanie svojej moci na pracovisku, pričom pri-
márnym účelom tohto konania môže byť nielen zdôraznenie hierarchic-
kého postavenia agresora, ale aj snaha o dobrovoľný odchod zamest-
nanca bez zaplatenia finančnej kompenzácie. 

Obdobnou formou násilia na pracovisku je tzv. staffing (mobbing 
zdola), ktorý spočíva v šikanóznom správaní podriadených zamestnan-
cov voči svojmu nadriadenému. Ataky podriadených smerujú spravidla 
voči novému nadriadenému, ktorého metódy neschvaľujú, prípadne ak 
po pozícií nadriadeného túži iný zamestnanec alebo nesúhlasí s jeho po-
výšením. Autorita nadriadenej osoby je devastovaná, v dôsledku čoho ši-
kanovaný zamestnanec nie je schopný adekvátne vykonávať svoju funk-
ciu. Cieľom staffingu je tak zosmiešniť nadriadeného zamestnanca a de-
vastovať vedenie v príslušnom podniku.9 

K formám šikanóznych prejavov správania na pracovisku 
možno zaradiť aj tzv. chairing. Ide o špecifický spôsob uskutočňovania 
neférových útokov a neadekvátnych metód využívanými medzi vedúcimi 
zamestnancami za účelom získania vedúcej funkcie. Na rozdiel od bos-
singu a staffingu, pre ktoré sú typické rozličné postavenie páchateľa 
a obete, pri chairingu sa spravidla jedná o súperenie zamestnancov rov-
nakých pozícií. V praxi sa zjednodušene označuje ako ,,boj o kreslo”.10 

                                                                    
9 Porov.: SCHAUB, C. Arbeitsrechtshandbuch. 14. Auflage. München, 2011. 
10 Porov.: MATOUŠKOVÁ, I. Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada Pub-
lishing, 2013. 
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7 Porov.: CHROMÝ, J. Násilí na pracovišti. Charakteristika, rizikové faktory, specifické 
formy a právní souvislosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 
8 Porov.: SVOBODOVÁ, L. Nova rizika na pracovištích. In: Vybrané statě o kva-
litě pracovního života. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. 
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10 Porov.: MATOUŠKOVÁ, I. Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada Pub-
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S pojmom mobbing úzko súvisí aj pojem obťažovanie, pričom 
v rovine pracovného prostredia sa predovšetkým ženy stretávajú so se-
xuálnym obťažovaním. V zmysle § 2a ods. 4 zákona č. 365/2004 Z. z. 
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred dis-
krimináciou (tzv. Antidiskriminačný zákon) sa pod pojmom obťažovanie 
rozumie ,,správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu 
zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneuc-
ťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo 
môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti”.11 Obťažovanie má formu 
mobbingu, ak trvá dlhšie a frekvencia jednotlivých útokov je častejšia.12 

2. Vnútroštátna právna úprava šikany na pracovisku  

V podmienkach Slovenskej republiky nenachádzame explicitnú 
právnu úpravu šikany a mobbingu. Z tohto dôvodu je nutné vychádzať 
z právnych predpisov, ktoré sa uvedenej problematiky dotýkajú. Vzhľa-
dom na skutočnosť, že šikana v pracovnoprávnych vzťahoch predsta-
vuje zásah do ľudskej dôstojnosti človeka a ochrany ľudských práv, 
ochrana týchto práv je garantovaná aj na ústavnej úrovni. Právna ochrana 
pri šikane a mobbingu vychádza predovšetkým z právnej úpravy bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci a v prípade naplnenia diskriminačných 
znakov aj z antidiskriminačnej politiky. Prevenčné prostriedky pri pred-
chádzaní šikany však môžu byť zakotvené aj v kolektívnych zmluvách 
a interných predpisoch daného zamestnávateľa.13 

                                                                    
11 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskri-
mináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej iba ako ,,Antidiskri-
minačný zákon”. 
12 Porov.: BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. 
Praha: Nakladatelství Leges, 2014. 
13 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava. 2013. 
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Ako už bolo vyššie uvedené, šikana na pracovisku a mobbing 
zasahujú do ľudskej dôstojnosti šikanovaného zamestnanca, v nadväz-
nosti na to radíme k prameňom práva tejto problematiky základný 
právny predpis – Ústavu Slovenskej republiky,14 ktorá v článku čl. 19 
ustanovuje: ,,Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej slobody, 
dobre povesti a na ochranu mena.”  Účelom ochrany ľudskej dôstojnosti je 
zabezpečiť ochranu pred konaním, ktoré dehonestuje a ponižuje dôstoj-
nosť osoby. Medzi príslušné konanie môžeme na základe charakteristic-
kých znakov zaradiť aj jednotlivé druhy šikany na pracovisku. Z pohľadu 
prevencie šikanovania má význam aj čl. 36 Ústavy, v zmysle ktorého: 
,,Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky.” 
Keďže šikana má nepriaznivý dopad nielen na psychické, ale aj fyzické 
zdravie zamestnanca, ako aj na celkovú bezpečnosť na pracovisku, je 
možné subsumovať zákaz šikanovania zamestnancov pod právo na 
ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.15 

V podmienkach Slovenskej republiky nenachádzame osobitnú 
úpravu mobbingu, z tohto dôvodu je potrebné vychádzať zo všeobecnej 
úpravy Zákonníka práce.16 V tejto súvislosti vychádzame z právnej 
úpravy zakotvenej v čl. 2 Základných zásad v spojení s § 13 Zákonníka 
práce. Podľa čl. 2 základných zásad Zákonníka práce musí byť výkon 
práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov v súlade 
s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na 
škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamest-
nancov. V praxi spĺňa mobbing právne charakteristiky pojmu tzv. zneu-
žitie práva, pričom ak tento pojem chápeme ako určitý druh protipráv-
neho úkonu, môžeme aj mobbing chápať ako osobitný druh zneužitia 

                                                                    
14 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
15 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava. 2013. 
16 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ďalej 
ako ,, Zákonník práce” alebo ,,ZP”. 
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práva. Tento názor potvrdzuje aj rozhodnutie Krajského súdu v Banskej 
Bystrici, ktoré deklaruje, že pojem šikanovanie nie je expressis verbis za-
kotvené v Zákonníku práce a analogicky ho možno považovať za špeci-
fický druh zneužitia práva.17 K zneužitiu práva zo strany šikanujúceho 
zamestnanca alebo zamestnávateľa dochádza najmä vtedy, ak využíva 
prostriedky a silu vyplývajúcu z jeho pracovného postavenia s cieľom za-
strašiť, ponížiť a ohroziť druhého zamestnanca. Ak nadviažeme na 
právnu úpravu obsiahnutú v Zákonníku práce, tak mobbing považujeme 
nielen za zneužitie práva, ale možno ho zaradiť aj pod konanie tzv. contra 
bonos mores – teda konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi.18 

Násilie na pracovisku vo forme šikany a mobbingu nepriamo 
upravuje aj Antidiskriminačný zákon, ktorý v ustanovení § 2a ods. 4 upra-
vuje ako formu diskriminácie i obťažovanie. V určitých prípadoch kona-
nie v podobe šikany a mobbingu naplní znaky, ktoré bude možné subsu-
movať pod skutkovú podstatu obťažovania respektíve sexuálneho ob-
ťažovania, alebo bude viesť k inej forme diskriminácie založenej na 
niektorom z diskriminačných dôvodov.19 

V súvislosti so šikanou na pracovisku upozorňujeme aj na zákon 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon č. 
355/2006 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov. Posledný zákon ustanovuje povinnosť zamestná-
vateľa zabezpečiť hodnotenie psychickej pracovnej záťaže zamestnan-
cov a zabezpečiť také opatrenia, ktoré by takúto záťaž znižovali.  

                                                                    
17 Rozsudok Krajské súdu Banská Bystrica, sp.zn. 16CoPr/11/2012. 
18 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava. 2013. 
19 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskri-
mináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

41 
 

Pri predstave šikany ako zásahu do osobnostných práv a súk-
romného života človeka je dôležité upozorniť na § 11 Občianskeho zá-
konníka, ktorý garantuje ochranu osobnostných práv oprávnenej osoby 
vrátane ochrany jej dobrej povesti. 20 

Keďže štát pri ochrane ľudských práv a základných slobôd, do 
ktorých šikana a mobbing negatívne zasahujú, má povinnosť zabezpečiť 
ich dodržiavanie a predchádzať ich porušovaniu, je nevyhnutné zakotviť 
efektívne nástroje nápravy a predchádzania šikany a prijať na vnútroštát-
nej úrovni vhodnú právnu úpravu chrániacu osobu zamestnanca pred 
akýmikoľvek formami násilia na pracovisku.21 

3. Prevencia voči šikanovaniu a možnosti ochrany zamestnanca 

Aby v pracovnom prostredí nedochádzalo k šikanóznym preja-
vom správania, je nevyhnutné zamerať sa predovšetkým na prevenciu. 
Základ prevencie je jednoznačne v osobe zamestnávateľa, ktorý má za 
úlohu vytvoriť na pracovisku priateľskú a pokojnú atmosféru, v ktorej sa 
riziko vzniku šikany zníži. Prvým krokom je vybudovať podnikovú kul-
túru postavenú na kvalitných morálnych základoch. V zmysle ustanove-
nia § 151 ZP vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť na zlepšovanie kul-
túry práce a pracovného prostredia vytvárať primerané pracovné pod-
mienky a starať sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení 
a zariadení na osobnú hygienu. Zamestnávateľ by sa mal orientovať aj 
na dôkladný výber nových pracovníkov – zistiť, či kandidát nemá sklony 
k agresivite, konfliktom alebo prehnanej súťaživosti. V praxi sa osved-
čilo vykonávanie preventívnych programov a školení, ktorými sa majú 

                                                                    
20 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ďa-
lej ako ,,Občiansky zákonník”. 
21 Porov.: BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. 
Praha: Nakladatelství Leges, 2014. 
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17 Rozsudok Krajské súdu Banská Bystrica, sp.zn. 16CoPr/11/2012. 
18 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava. 2013. 
19 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskri-
mináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Pri predstave šikany ako zásahu do osobnostných práv a súk-
romného života človeka je dôležité upozorniť na § 11 Občianskeho zá-
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20 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ďa-
lej ako ,,Občiansky zákonník”. 
21 Porov.: BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. 
Praha: Nakladatelství Leges, 2014. 
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,,zoceliť´´ vzťahy medzi kolegami. Rozhodujúcu úlohu v prevenčnej ob-
lasti má aj vedúci zamestnanec, a to najmä pri odhaľovaní intríg, ohová-
rania, šírenia nepravdivých informácií, zhoršeného pracovného prostre-
dia. Vedúci zamestnanec by mal reagovať na takéto signály. V prvom 
rade by mal vypočuť svojich podriadených (najmä tých, ktorí sa naňho 
obracajú s pomocou), snažiť sa eliminovať a odstrániť vzniknuté kon-
flikty a napäté vzťahy medzi podriadenými zamestnancami. Jeho posta-
venie v tejto problematike je významné v tom zmysle, že práve on má 
byť schopný viesť ľudí k správnemu konaniu a k vytvoreniu efektívneho 
a prosperujúceho pracovného prostredia bez akýchkoľvek negatívnych 
javov.22 Uvedené zdôrazňuje i zákonodarca, keď v ustanovení § 82 písm. 
b) Zákonníka práce medzi základné povinnosti vedúceho zamestnanca 
zakotvuje jeho povinnosť utvárať priaznivé pracovné podmienky a zais-
ťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Pri riešení otázky súvisiacej s ochranou šikanovaného zamest-
nanca je potrebné brať do úvahy viaceré faktory – osobnosť šikanova-
ného zamestnanca a šikanujúcich osôb, kolízie záujmov, povaha nadria-
dených zamestnancov a klíma v pracovnom prostredí. Akákoľvek uni-
verzálna stratégia obrany neexistuje, dôležité však je to, aby sa už pri pr-
vých náznakoch šikany vykonali nevyhnutné nápravy, pretože čím dlhšie 
sa s obranou čaká, tým horšie budú ataky šikanujúcich osôb.23 

Ako prvý krok v boji proti akýmkoľvek formám šikany na pra-
covisku považujeme to, aby si osoba, voči ktorej šikanózne správanie 
smeruje, položila zásadnú otázku - či chce naďalej zotrvať vo svojom 
zamestnaní. Existujú tak tri formy riešenia tejto situácie – a to útek, ob-
rana alebo naďalej trpieť. Ak sa už šikanovaný zamestnanec rozhodne 

                                                                    
22 Porov.: Ako sa brániť mobbingu. [online] [cit-06-03-2016] Dostupné na: 
http://www.i-psychologia.sk/view-737.php.  
23 Porov.: SVOBODOVÁ, L. Nova rizika na pracovištích. In: Vybrané statě o kvalitě 
pracovního života. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. 
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pre jednu alebo druhú variantu, obe smerujú k zlepšeniu jeho situácie. Za 
najhorší spôsob je považovaná práve pasivita, teda keď osoba vystavená 
šikane v pracovnoprávnych vzťahoch nechá vzniknutú situáciu nerie-
šenú, správa sa pasívne, čo môže v neskoršom štádiu viesť nielen k psy-
chickým, ale až k zdravotným problémom. Z praxe sú známe prípady, 
kedy sa šikanovaný zamestnanec rozhodne pre dobrovoľné skončenie 
pracovného pomeru, napríklad výpoveďou. V prípade dočasného úteku 
z pracoviska využívajú šikanovaní zamestnanci predovšetkým inštitút 
dočasnej práceneschopnosti.24 Ak sa však osoba vystavená šikane roz-
hodne pre využitie právnych možností ochrany, je nevyhnutné venovať 
dostatok času na prípravu, v rámci ktorej si zváži a informuje sa o mož-
nostiach svojej obrany a dôkladne si premyslí všetky kroky.25 

Proti šikane sa môže zamestnanec brániť sám alebo prostredníc-
tvom svojho právneho zástupcu. Najskôr je vhodné riešiť situáciu kon-
verzáciou, obrátiť sa na relevantné osoby (napr. zamestnávateľ) a ak tieto 
nebudú účinné alebo pôjde o bossing, východiskom môže byť aj súd.26 

V praxi sa ako najefektívnejší spôsob preukázalo priame upozor-
nenie zamestnávateľa, odborovú organizáciu alebo iný personálny útvar. 
Šikanovaný zamestnanec sa tak na ochranu svojich práv môže obrátiť na 
tieto osoby s odvolávaním sa na ustanovenie § 13 Zákonníka práce, 
v zmysle ktorého ,,výkon práva povinností, vyplývajúcich z pracovnoprávnych 
vzťahov, musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti 
zneužívať na škodu druhého; nesmie sa znižovať dôstojnosť zamestnancov na praco-
visku”. V prípade mobbingu alebo diskriminácie má zamestnanec 

                                                                    
24 Pozri: http://androidportal.zoznam.sk/2013/08/sikana-korejsky-zavod-spo-
vede/.  
25 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava. 2013. 
26 Porov.: Ako sa brániť mobbingu. [online] [cit-06-03-2016] Dostupné na: 
http://www.i-psychologia.sk/view-737.php.  
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v zmysle ustanovenia§ 13 ods. 5 Zákonníka práce právo podať zamest-
návateľovi sťažnosť a zamestnávateľ je povinný bez odkladu na sťaž-
nosť odpovedať, vykonať nápravu, zabezpečiť, aby aktéri upustili od 
takého protiprávneho konania a odstrániť následky konania. Obdobná 
povinnosť pre zamestnávateľa vyplýva aj z ust. § 6 zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v zmysle ktorého má za-
mestnávateľ povinnosť zabezpečiť, aby akékoľvek faktory ovplyvňujúce 
psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť, 
fyzické, ale aj duševné zdravie zamestnancov. 

Ak zamestnanec nenachádza dostatočnú pomoc a podporu 
u svojho zamestnávateľa, prípade sa jedná o bossing, existujú iné spô-
soby nápravy, a to prostredníctvom inšpektorátu prácu alebo občian-
skych združení pomáhajúcim osobám proti násiliu a obťažovaniu na pra-
covisku. Primárnym účelom týchto inštitúcií je podávať konzultácie 
a pomoc poškodeným osobám. V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 125/2006 
Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov patrí do pôsobnosti 
inšpektorátu práce uskutočňovanie kontroly v oblasti dodržiavania pra-
covnoprávnych pravidiel, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Posky-
tuje takisto aj edukáciu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Zamestna-
nec ako osoba vystavená šikane môže na ochranu svojich práv podať 
podnet aj na vecne a miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý môže za-
mestnávateľovi uložiť sankciu za nedodržanie pracovných podmienok 
a povinností, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych predpisov.27 

Z neziskových organizácií sa môžu šikanóznym konaním po-
stihnuté osoby obrátiť na ,,Slovenské národné stredisko pre ľudské práva”28 ako 
jedinú neziskovú organizácia v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá 

                                                                    
27 Porov.: PAČAIOVÁ, H., FEČÍKOVÁ, I. Formy psychického násilia a obťažovania 
na pracovisku. In: Bezpečnosť práce. Roč. 10/2007, s. 31-36.  
28 Porov.: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. [online] [cit-06-03-2016] Do-
stupné na: http://www.snslp.sk/.  

 

45 
 

sa orientuje na posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchá-
dzania (kde patrí aj šikana, mobbing, bossing) tak, ako to upravuje zákon 
č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred diskrimináciou. Okrem uvedených organizácií môžu ši-
kanovaní zamestnanci požiadať o pomoc aj nezávislé občianske združe-
nie ,,Pomoc obetiam násilia”,29 ktoré v súbore svojich aktivít dodržiava zá-
sady a štandardy Európskeho fóra služieb obetiam alebo občianske zdru-
ženie ,,Práca a vzťahy”,30 ktorého pôsobnosť je v problematike ľudských 
vzťahov vznikajúcich na pracovisku.  

Fyzická osoba, ktorá je na pracovisku šikanovaná, môže sa so 
svojím problémom v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 556/2001 Z. z. o ve-
rejnom ochrancovi práv31 obrátiť aj na verejného ochrancu práv, tzv. 
ombudsmana. Medzi právomoci ombudsmana patrí ochrana základných 
práv a osôb, a to pri konaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy 
alebo ak je ich konanie alebo nečinnosť v rozpore s princípmi demokra-
tického a právneho štátu.32 

Ak sa šikanovaný zamestnanec domnieva, že jeho práva alebo 
právom chránené záujmy garantované Zákonníkom práce boli porušené, 
môže v zmysle čl. 9 Základných zásad Zákonníka práce uplatniť svoje 
práva na súde. Následne § 14 Zákonníka práce ustanovuje, že spory me-
dzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych 
vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. Je však nutné podotknúť, že 
slovenská právna úprava nepozná osobitné súdne konania pre oblasť 
pracovnoprávnych vzťahov, z tohto dôvodu sa vychádza zo všeobecnej 

                                                                    
29 Pozri: http://pomocobetiam.sk/.  
30 Pozri: http://www.pracaavztahy.sk/.  
31 Zákon č. 556/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv.  
32 Porov.: BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. 
Praha: Nakladatelství Leges, 2014. 
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27 Porov.: PAČAIOVÁ, H., FEČÍKOVÁ, I. Formy psychického násilia a obťažovania 
na pracovisku. In: Bezpečnosť práce. Roč. 10/2007, s. 31-36.  
28 Porov.: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. [online] [cit-06-03-2016] Do-
stupné na: http://www.snslp.sk/.  
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29 Pozri: http://pomocobetiam.sk/.  
30 Pozri: http://www.pracaavztahy.sk/.  
31 Zákon č. 556/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv.  
32 Porov.: BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. 
Praha: Nakladatelství Leges, 2014. 
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úpravy občianskeho procesného práva.33 Ak mobbing chápeme ako zá-
sah do osobnostných práv určitej osoby, je na mieste spomenúť aj 
ochranu podľa § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého 
,,fyzická má osoba právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zá-
sahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a 
aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie”. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce 
zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť 
fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež 
právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.34 

Významnú procesnoprávnu záruku proti šikane ako diskrimi-
načnému konaniu alebo šikane ako forme zneužitia práva alebo konanie 
v rozpore s dobrými mravmi poskytuje aj Antidiskriminačný zákon. 
V súlade s § 9 antidiskriminačného zákona sa môže oprávnená osoba (ši-
kanovaný zamestnanec) domáhať, aby sa upustilo od takéhoto konania, 
ak je to možné; napravil protiprávny stav; poskytlo primerané zadosťu-
činenie; nahradila nemajetková ujma v peniazoch.35 

4. Právne dôsledky šikany a zodpovednosť zamestnávateľa a šika-
nujúceho zamestnanca 

V súvislosti s existenciou šikanovania na pracovisku sa vyskytujú 
mnohé otázky, napr. Kto je zodpovednou osobou? Má zamestnávateľ 
povinnosť riešiť vzniknutú situáciu alebo ju má ignorovať? Ako zabrá-
niť takémuto správaniu? Odpoveď na tieto otázky nám v určitom smere 
ponúka rozhodnutie Najvyššieho súdu v ČR, ktorý konštatoval, že šikana 
je porušením právnej povinnosti zamestnávateľa a za splnených ďalších 

                                                                    
33 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava. 2013. 
34 Ust. § 13 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších pred-
pisov. 
35 Porov.: OLŠOVSKÁ, A. Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. 
Bratislava. 2013. 
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predpokladov zakladá práve jeho zodpovednosť. Zamestnávateľ musí 
tak zodpovedať poškodenému zamestnancovi za škodu, ktorú mu spô-
sobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnáva-
teľa iní zamestnanci, ktorí konali v jeho mene.36 Voči šikanujúcim za-
mestnancom by mal zamestnávateľ uplatniť pracovnoprávne sankcie:  

 výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny- šikanózne správa-
nie zamestnancov voči svojmu kolegovi môže naplniť skutkovú 
podstatu zavineného porušenia pracovnej disciplíny, alebo  

 okamžité skončenie pracovného pomeru.37 

So šikanou na pracovisku sú spojené nielen zodpovednostné 
vzťahy vznikajúce z noriem pracovného práva, ale aj administratívne 
a trestnoprávne následky. Pre naplnenie skutkovej podstaty šikany upo-
zorňujeme na ustanovenie § 49 zákona č. 372/1992 Z. z. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa priestupku dopúšťa 
tá osoba, ktorá ,,ublíži na cti iným alebo ho urazí a vydá na posmech; z nedbanli-
vosti ublíži na zdraví; úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním sa uj-
mou na zdraví, schválnosťami alebo hrubým správaním sa.” 

Aktéri šikany alebo inej formy násilia sa tak svojím konaním 
môžu dopustiť deliktu, z čoho im hrozia administratívno-právne sank-
cie. Ak by však konanie zamestnancov, ktorí vykonávajú šikanu, napĺňalo 
znaky skutkovej podstaty trestného činu, bolo by možné uložiť aj určitý 
trest v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. V súvislosti 
s násilím na pracovisku môže ísť o naplnenie skutkovej podstaty týchto 
trestných činov: trestný čin ohovárania, trestný čin nebezpečného vyhrá-
žania, trestný čin nátlaku, trestný čin ublíženia na zdraví. Za páchateľa sa 

                                                                    
36 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR R 20/1969. 
37 Porov.: BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. 
Praha: Nakladatelství Leges, 2014. 
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rovnako, ako aj v prípade priestupkov, bude považovať konkrétna fy-
zická osoba, ktorá šikanovanie uskutočnila. Právnym prostriedkom 
ochrany práv dotknutej osoby je podanie trestného oznámenia. 

Podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy nie je mobbing trest-
ným činom, napriek tomu môžu jednotlivé konania pri uskutočňovaní 
mobbingu alebo iných foriem šikany na pracovisku naplniť skutkovú 
podstatu niektorého trestného činu. Keďže absentuje právna úprava 
mobbingu a iných foriem šikany, v aplikačnej praxi je problematické pre-
ukázať mobbing.38 

Podľa nášho názoru práve zakotvenie legálnej definície 
mobbingu a skutkových podstát, na základe ktorých by bolo možné 
mobbing považovať za trestný čin, považujeme za významný aspekt za-
bezpečenia ochrany zamestnanca v danom ohľade. 

Záver 

Akékoľvek formy násilia na pracovisku, vrátane šikany 
a mobbingu, majú negatívny dopad na fyzické a psychické zdravie za-
mestnancov, na ich vzťahy s okolím a na celkovú pracovnú klímu. Pou-
kazujeme na to, že napriek tomu, že sa jedná o pomerne bežný jav, tak 
v podmienkach Slovenskej republiky nie sú vytvorené dostatočné pod-
mienky na boj proti jej výskytu. Z tohto dôvodu násilie na pracovisku 
označujeme za neriešený fenomén, čo má za následok jeho zámerné pre-
hliadanie a to, že šikanovaní zamestnanci alebo svedkovia o tomto prob-
léme mlčia najmä zo strachu o stratu zamestnania. V boji 
proti mobbingu alebo iným formám násilia na pracovisku tak považu-
jeme za nevyhnutné iniciovať všetky účinné zložky – od prevencie zo 
strany zamestnávateľa, poskytovania informácií a pomoci od štátnych 

                                                                    
38 Porov.: BARANCOVÁ, H. Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. 
Praha: Nakladatelství Leges, 2014. 
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a neštátnych zložiek, až po prijatie vhodnej legislatívy. Dôležitá úloha pri 
prijímaní opatrení v oblasti šikany tak patrí nielen štátu, ale aj príslušným 
orgánom štátnej správy, mimovládnym organizáciám a občianskym zdru-
ženiam, ktorých činnosť sa na túto problematiku orientuje. 

Ako najúčinnejšiu formu prevencie proti násiliu na pracovisku 
považujeme inkorporovanie legálnych definícií (mobbing, šikana, bos-
sing a pod.) a sankcií za porušenie povinností vyplývajúcich z týchto 
vzťahov do normatívnych právnych aktov Slovenskej republiky. Za efek-
tívny aspekt prevencie považujeme aj šírenie osvety, uskutočňovanie in-
formačných kampaní a vzdelávanie širokej verejnosti o existencii 
mobbingu a iných foriem násilia na pracovisku a možnostiach ochrany 
pred týmto konaním. Ako inšpirácia nám môže slúžiť Švédsko, ktoré sa 
považuje za priekopníka v oblasti boja proti šikane na pracovisku. Švéd-
ska legislatíva jednak sankcionovala činnosti, ktoré sú voči zamestnan-
com urážlivé, ponižujúce a môžu vyústiť do ich izolovania od ostatných 
kolegov, ďalej vytvorila pre zamestnávateľa povinnosť bojovať proti ši-
kane na pracovisku a povinnosť zaviesť účinné preventívne opatrenia.  
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Bc. Dávid Danočko 

Úvod 

Slovenská právna úprava, ktorá používa pojem whistleblowing 
pod slovenským názvom oznamovanie, či chránené oznamovanie je 
v podmienkach nášho stredoeurópskeho regiónu jednou z mála explicit-
ných úprav, ak pozeráme na právny stav v susedných štátoch. V Českej 
republike obdobná právna úprava chýba, aj keď v súčasnosti je zákon 
v štádiu legislatívnej prípravy.1 Podobná situácia je v Poľsku, kde sa 
ochrana oznamovateľom poskytuje prostredníctvom Zákonníka práce, 
čo sa však javí ako nedostatočné.2 Maďarský zákon o sťažnostiach 
a oznamovaní bol prijatý začiatkom roka 2014. Slovenský zákon č. 
307/2014 Z. z. bol prijatý v dôsledku dopytu občianskej verejnosti po 
účinnom systéme ochrany osôb, ktoré sú ochotné obetovať vlastný pro-
spech a pohodlie pre vyššie dobro, ktorým je iste okrem iného aj plat-
nosť premisy ,,Zákon platí pre všetkých rovnako. Súčasná právna úprava však 
zostáva verná predovšetkým inej starej rímskej múdrosti, a síce, že ae-
quum et bonum est lex legum. 

1. Pojem a vývoj právnej úpravy whistleblowingu 

K samotnému pojmu whistleblowing je žiaduce uviesť jeho pô-
vod. Pochopiteľne, jeho základ nachádzame v anglickom slovnom spo-
jení ,,to blow a whistleˮ, čo v preklade znamená ,,zahvízdať na píšťalkuˮ. 
Podľa anglického slovníka idiómov je pôvod tohto slovného spojenia 
v praxi britských občianskych skupín, ktoré hvízdaním na píšťalku hlásili 

                                                                    
1 Whistleblowing, 20.02.2016, [online]: http://www.pravniprostor.cz/clanky/pra-
covni-pravo/whistleblowing.  
2 Whistleblowing – legal situation in Poland, 29.03.2016, [online]: http://east-le-
gal.com/whistleblowing-legal-situation-in-poland/.  
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polícii zločinecké správanie miestnych gangov.3 Avšak odborná spisba 
označuje za prvých whistleblowerov nie občianske skupiny, ale priamo 
britských policajtov označovaných ako ,,Bobbiesˮ, ktorí takto privolávali 
na pomoc svojich kolegov a zároveň dávali najavo spoluobčanom ohro-
zenie verejného poriadku zločineckými gangmi.4 Ako prvý použil termín 
whistleblowing vo význame aký sa mu pripisuje v súčasnosti, americký 
právnik, politický aktivista, pedagóg a spisovateľ Ralph Nader v roku 
19715. Na konferencii o profesijnej zodpovednosti vo Washingtone, 
ktorú zorganizoval definoval whistleblowing ako ,,konanie muža alebo ženy, 
ktorí veriac, že verejný záujem prevažuje nad záujmami organizácie, ktorej slúžia, 
oznámia, že organizácia je zapletená do korupcie, ilegálnej, podvodnej alebo škodlivej 
činnosti“.6 Whistle – blower ako osoba je prvýkrát spomínaný vo vydaní 
denníka New York Times z 23. marca 1970 v článku Johna A. Hamiltona 
s názvom Blowing the Whistle on ´The Bosses´. Tomuto pojmu sa ve-
novali aj profesorky manažmentu z Georgetownskej (profesorka Marcia 
P. Micelli) a Indianskej univerzity (profesorka Janet P. Near), ktoré 
v roku 1982 podali jednu z najpoužívanejších definícii whistleblowingu, 
keď skonštatovali, že ide o ,,odhalenie členov organizácie (predchádzajúcich alebo 
súčasných), ktoré odkrýva nezákonné, nemorálne alebo nelegitímne praktiky zamest-
návateľov osobám alebo organizáciám, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť ich činnosť.ˮ7 Na 
našom území nachádzame prvú zmienku o whistlebloweroch adreso-
vanú širokej verejnosti vo vydaní Hospodárskych novín, dňa 16. marca 
2010 v článku Keitha Eddinsa s názvom Informátori a ich ochrana. Ta-
kúto informáciu poskytuje Slovenský národný korpus. 

                                                                    
3 Blow the whistle, 20.02.2016, [online]: http://idioms.thefreedictio-
nary.com/blow+the+whistle.  
4 DASGUPTA, S. - KESHARWAN, A. Whistleblowing: A survey of literature. 
In: IUP Journal of Corporate Governance. 2010, vol. 9, no. 4 s. 57. ISSN 0972-6853.   
5 Ralph Nader, 21.02.2016, [online]: https://nader.org/biography/.  
6 What is WB?, 21.02.2016, [online]: http://www.whistleblowing-
cee.org/about_whistleblowing/.  
7 Tamtiež.  
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1.1. Vývoj právnej úpravy vo svete 

Hoci pojem whistleblowing sa začal používať vo význame, ktorý 
sa mu pripisuje aj v súčasnosti až v 70 – tých rokoch minulého storočia, 
inštitúty podobné dnešným zákonným úpravám moderných štátov v ob-
lasti whistleblowingu nachádzame už v ďalekej minulosti. Stredoveký an-
glický kráľ Eduard II. (obdobie vlády r. 1307 – 1327) ponúkal súkromnej 
osobe (tzv. relator – z lat. rozprávač) jednu tretinu pokuty, keď tento "ža-
lobca" úspešne žaloval vládnych úradníkov, ktorí si privyrábali ako ob-
chodníci s vínom. Pre takéto žaloby sa ujalo označenie Qui tam (z lat. qui 
tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur, čo znamená „kto sa 
súdi v tejto veci za kráľa, súdi sa i za seba“).8 Avšak najstarší podložený 
dôkaz o takomto predchodcovi whistleblowing úprav je vyhlásenie kráľa 
Withreda z Kentu (obdobie vlády r. 690 – 725) z roku 695, v ktorom sta-
novil, že ak človek nahlási plnoprávneho občana, ktorý pracuje v zakáza-
nom čase, t. j. podľa vtedajšieho práva v sobotu, dostane polovicu jemu 
stanovenej pokuty a zisk z jeho práce.9 The Maintenance and Embracery 
Act z roku 1540 vydaný za panovania kráľa Henricha VIII. (obdobie 
vlády r. 1509 – 1547) ustanovil spoločných informátorov oprávnených 
zasiahnuť do súdneho procesu týkajúceho sa právneho titulu k pôde, pri-
čom tento zákon zostal do dnešných dní v platnosti na území Írskej re-
publiky. Anglický advokát Edward Coke, považovaný za "najväčšieho" 
právnika tzv. alžbetínskej a jakubovskej doby a člen skupiny tzv. práv-
nych autorít v anglickom systéme práva v jeho diele Third Part of the 
Institutes of the Laws of England označoval takýchto žalobcov spome-
dzi súkromných osôb ako turbidum hominum genus ( triedu nediscipli-
novaných ľudí) avšak ďalší z právnych autorít William Blackstone opiso-

                                                                    
8 Odmeňovať za nahlásenie korupcie, 22.02.2016, [online]: http://www.transpa-
rency.sk/sk/odmenovat-za-nahlasenie-korupcie/.  
9 DOYLE, CH. Qui Tam: The False Claims Act and Related Federal Statutes, 
22.02.2016, [online]: http://www .fas.org/sgp/crs/misc/R40785.pdf.  
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val Qui tam žaloby bez náznaku akejkoľvek kritiky. V koloniálnej Ame-
rike ani v republikánskych Spojených štátoch neboli žaloby Qui tam ni-
jakou neznámou. Prvé legislatívne úpravy s takýmito žalobami rátali 
a súdy ich pravidelne prejednávali. The False Claims Act, prijatý 2. marca 
1863, známy aj ako Lincolnov zákon ukladá povinnosť osobám a spo-
ločnostiam, ktoré zneužívajú finančné prostriedky federálnych vládnych 
programov. Zákon obsahuje Qui tam ustanovenia, ktoré umožňujú súk-
romných osobám, ktoré nie sú v žiadnom spojení s vládou podať žalobu 
v mene vlády, najmä ak sú zamestnancami žalovanej organizácie.  Od 
roku 2012 bolo viac ako 70 percent žalôb amerického vládneho Úradu 
pre finančné správanie iniciovaných práve prostredníctvom takýchto 
oznamovateľov – neformálne označovaných ako whistleblowerov. Šta-
tistiky úspešného pôsobenia tohto inštitútu svedčia o úspechu tohto in-
štitútu. Medzi rokmi 1987 – 2013 vláda znovunadobudla 38,9 miliárd 
amerických dolárov, z toho viac ako 27, 2 miliárd zo sporov iniciovaných 
whistleblowermi, práve prostredníctvom žalôb Qui tam.10 

1.2. Právna úprava v Slovenskej republike 

Dňa 1. januára 2015 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť 
zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamo-
vaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov. Tento zákon bol prijatý dňa 16. októbra 2014, pričom Národná rada 
Slovenskej republiky ho schválila širokou väčšinou 115 – tich  hlasov. 
Zákonodarcovia pamätali na dopyt verejnosti po obdobnej právnej 
úprave, ktorá dovtedy v slovenskom právnom poriadku citeľne chýbala. 
Pred účinnosťou tohto zákona bolo riešenie ochrany whistleblowerov 

                                                                    
10 Whistleblower Claims & Qui Tam, 24.02.2016, [online]: https://www.gentry-
locke.com/whistleblower.  
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výhradne na vôli zamestnávateľov. Zavádzali vlastné interné mecha-
nizmy, ktoré boli nemennou súčasťou ich Corporate Compliance.11 Takéto 
spoločnosti dbali na dodržiavanie etiky, zamedzovanie nekalých praktík 
na pracovisku, transparentnosť, atď.. Najvyužívanejšími prostriedkami 
zavedenými spoločnosťami pre whistleblowerov patrili najmä stanovenie 
postupu a ochrany v etických kódexoch, externí poradcovia (napr. fi-
remný ombudsman, advokát), "horúca" telefónna linka, poštové skrinky 
alebo schránky, či špeciálne e-mailové adresy.12 Samozrejme zamestna-
nec mohol využiť v intenciách platnej právnej úpravy inštitút sťažnosti 
voči inému zamestnancovi alebo zamestnávateľovi podľa § 13 ods. 5 zá-
kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce alebo sa obrátiť na súd podľa § 
13 ods. 6 toho istého zákona. Taktiež mohol využiť právnu ochranu po-
skytovanú zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Avšak v súvislosti 
s plnením odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplat-
kárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú re-
publiku v rámci Fázy 3 hodnotení uložila vláda SR na svojom zasadnutí 
20. marca 2013 na návrh ministra spravodlivosti uznesením č. 137 pod-
predsedovi vlády a ministrovi vnútra predložiť na rokovanie vlády návrh 
zákona o ochrane oznamovateľov korupčného správania do 31. decem-
bra 2013. Teda schválením tohto vládneho návrhu zákona si Slovenská 
republika splnila svoje povinnosti aj v medzinárodných vzťahoch Pri-
bližne v rovnakom čase bol v NRSR prerokúvaný (5.12.2014) aj posla-
necký návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplat-
není práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu 

                                                                    
11 Corporate Compliance – výraz, ktorý sa používa na označovanie interných pravi-
diel spoločnosti, v doslovnom preklade „podniková zhoda“. Všeobecne uzná-
vané pravidlá správania vo vnútri spoločnosti. 
12 CHUDÁČKOVÁ, Z. – BABIAKOVÁ, K. Whistleblowing alebo oznamovanie ne-
kalých praktík či porušovania pravidiel na pracovisku, 24.02.2016, [online]: 
http://www.epravo.sk/top/clanky/whistleblowing-alebo-oznamovanie-neka-
lych-praktik-ci-porusovania-pravidiel-na-pracovisku-384.html. 
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val Qui tam žaloby bez náznaku akejkoľvek kritiky. V koloniálnej Ame-
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1.2. Právna úprava v Slovenskej republike 

Dňa 1. januára 2015 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť 
zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamo-
vaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých záko-
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10 Whistleblower Claims & Qui Tam, 24.02.2016, [online]: https://www.gentry-
locke.com/whistleblower.  
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a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva, avšak ten neprešiel 
ani prvým čítaním.  

2. Whistleblowing a ochrana osobnosti 

Ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb., 
ďalej len ,,OZˮ) upravujúce ochranu osobnosti fyzických osôb vykoná-
vajú ústavou garantované právo na zachovanie cti, dôstojnosti a súkro-
mia fyzických osôb. Ustanovenia o ochrane osobnosti upravujú i právne 
prostriedky ochrany osobnosti fyzickej osoby, ktoré môže použiť v prí-
pade, ak sa domnieva, že jej právo na ochranu osobnosti bolo porušené. 
Fyzická osoba má právo domáhať sa upustenia od neoprávnených zása-
hov (zdržovací nárok), aby sa odstránili následky týchto zásahov (odstra-
ňovací nárok), a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie (odškodňo-
vací nárok). Takýmto neoprávneným zásahom je uvádzanie nepravdi-
vých tvrdení, či neprimeraných hodnotiacich úsudkov, ktoré môže na-
mietať v súvislosti s oznámením whitleblowera. Takisto je v OZ upra-
vená aj ochrana dobrej povesti právnických osôb, ktoré môžu byť za-
mestnávateľmi, pričom aj takéto osoby v prípade preukázanie zásahu do 
dobrej povesti môžu voči narušiteľom uplatňovať zdržovací, odstraňo-
vací a odškodňovací nárok.13 V čase neexistencie ucelenej explicitnej 
právnej úpravy whistleblowingu, teda pred účinnosťou zákona 
č.307/2014 Z. z. bolo oznamovanie protizákonných praktík na pracovi-
sku do veľkej miery limitované  práve úpravou ochrany osobnosti v OZ 
(§ 11 - § 17), ochrany osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva podľa Ob-
chodného zákonníka (§ 17 - § 20), povinnosti mlčanlivosti podľa Zákon-
níka práce (§ 81, § 240), či ochrany utajovaných skutočností podľa 

                                                                    
13 KERECMAN, P. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach európskeho súdu pre ľudské 
práva. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2003, 34-38 
s. ISBN 80-89141-01-3. 
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ďalších zákonov. Oznamovatelia boli vystavení aj riziku spáchania trest-
ného činu a trestného stíhania podľa §345 a §346 Trestného zákona. 
Tieto ustanovenia upravujú krivé obvinenie (Kto iného lživo obviní z trest-
ného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa...), krivú 
výpoveď (Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní 
alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo po-
licajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Sloven-
skou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný vý-
znam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa...) 
a krivú prísahu (Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trest-
ného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, 
ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť za-
mlčí, potrestá sa...).14  Práve zákon č. 307/2014 Z. z. vo svojich ustano-
veniach podstatne zmenil dovtedajší právny stav, čo sa týka zákonnej li-
mitácie oznamovania. V § 1 ods. 4 ustanovuje, že oznamovanie protispo-
ločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti za-
chovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanli-
vosť podľa osobitného zákona, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z vý-
konu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povin-
nosť podľa odseku 3, ktorý za ustanovenia, ktoré nie sú dotknuté týmto 
zákonom vymenúva právnu úpravu zákona o ochrane utajovaných sku-
točností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového ta-
jomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, o po-
skytovaní a sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povin-
nosti mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb, o povinnosti ml-
čanlivosti pri poskytovaní právnych služieb a povinnosť oznámenia 
trestného činu alebo prekazenia trestného činu.15 Tento zákon poskytuje 

                                                                    
14 Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku: Hodnotiaca správa, 10.03.2016, [online]: 
http://transparency. sk/wp-content/uploads/2010/02/Pravnaochranawhis-
tleblowerovnaSlovensku.pdf.  
15 Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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13 KERECMAN, P. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach európskeho súdu pre ľudské 
práva. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2003, 34-38 
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ného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa...), krivú 
výpoveď (Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní 
alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo po-
licajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Sloven-
skou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný vý-
znam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa...) 
a krivú prísahu (Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trest-
ného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, 
ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť za-
mlčí, potrestá sa...).14  Práve zákon č. 307/2014 Z. z. vo svojich ustano-
veniach podstatne zmenil dovtedajší právny stav, čo sa týka zákonnej li-
mitácie oznamovania. V § 1 ods. 4 ustanovuje, že oznamovanie protispo-
ločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti za-
chovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanli-
vosť podľa osobitného zákona, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z vý-
konu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povin-
nosť podľa odseku 3, ktorý za ustanovenia, ktoré nie sú dotknuté týmto 
zákonom vymenúva právnu úpravu zákona o ochrane utajovaných sku-
točností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového ta-
jomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, o po-
skytovaní a sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povin-
nosti mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb, o povinnosti ml-
čanlivosti pri poskytovaní právnych služieb a povinnosť oznámenia 
trestného činu alebo prekazenia trestného činu.15 Tento zákon poskytuje 

                                                                    
14 Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku: Hodnotiaca správa, 10.03.2016, [online]: 
http://transparency. sk/wp-content/uploads/2010/02/Pravnaochranawhis-
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ochranu fyzickej osobe v súvislosti s jej pracovnými vzťahmi, pričom v 
§ 1 ods. 2 explicitne ustanovuje, že za pracovnoprávny vzťah sa na účely 
tohto zákona považuje aj štátnozamestnanecký pomer a služobný po-
mer. Jeho ustanovenia sa teda vzťahujú na zamestnancov, štátnych za-
mestnancov, ale aj policajtov, colníkov, hasičov, atď. Takéto nóvum 
vzhľadom na dovtedajšiu právnu úpravu základných povinností zamest-
nanca obsiahnutých v § 81 Zákonníka práce si vyžiadalo novelu tohto 
zákona, ktorou sa povinnosť mlčanlivosti uvedená v § 81 písm. f doplnila 
o výnimku pri oznámení kriminality alebo inej protispoločenskej čin-
nosti.  Ak k neplatnému skončeniu pracovného pomeru dôjde voči ozna-
movateľovi kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti napriek 
tomu, že sa mu poskytuje ochrana, navrhuje sa, aby zamestnávateľ musel 
vždy poskytnúť plnú náhradu mzdy za celý čas trvania sporu, bez akých-
koľvek obmedzení.16 Práve slovným spojením protispoločenská činnosť 
nazval zákonodarca v predmetnom zákone konanie, ktoré by fyzická 
osoba ak má relevantné informácie mala oznamovať, pričom v § 2 taxa-
tívne vymenúva konania, ktoré sa za takúto protispoločenskú činnosť 
považujú. Tie sa definujú jednak cez vymedzené trestné činy, a jednak vo 
vzťahu k následku, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s protiprávnym ko-
naním.17 Oznamovateľa zákon v § 2 ods.1 písm. označuje ako fyzickú 
osobu, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na pri-
jatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa okrem § 9 (ktorý upravuje 
odmenu poskytovanú oznamovateľovi) považuje aj jemu blízka osoba, 
ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.18 

                                                                    
16 Novela Zákonníka práce v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinná od 
01.01.2015, 14.03.2016, [online]: http://www.echoz.sk/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=177:novela-zakonnika-prace-v-suvis-
losti-s-oznamovanim-protispoloenskej-innosti-uinna-od-01012015.  
17 Dôvodová správa k zákonu č. 307/2014 Z.z.. 
18 Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Oznámenie sa pritom viaže na skutočnosti, ktoré sú významné na objas-
nenie závažnej protispoločenskej činnosti. Čo si zákonodarca predsta-
vuje pod konaním v dobrej viere, ktoré predstavuje zákonný liberačný 
dôvod? V § 2 ods. 2 nachádzame legálnu definíciu takéhoto konania 
v dobrej viere, za ktoré sa na účely tohto zákona považuje konanie osoby, 
ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré 
v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; 
pričom v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, 
kým sa nepreukáže opak.19 Teda dobrú vieru zákon nepodmieňuje ob-
jektívnou vedomosťou o pravdivosti tvrdení, ktoré osoba uvádza 
v oznámení, ale presvedčením osoby o pravdivosti svojich tvrdení v čase 
oznámenia, a to s prihliadnutím na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedo-
mosti, ktoré má.20  Takéto vymedzenie oznamovateľa mení možnosti 
uplatnenia žalôb dotknutých osôb na ochranu svojej osobnosti, konajú-
cich na základe ustanovení § 11 až § 17 OZ, ktoré upravujú ochranu 
osobnosti. Predmetné ustanovenia neobsahujú podmienky, za ktorých sa 
osoba, ktorá mala zasiahnuť do osobnostných práv môže liberalizovať. 
Túto úlohu zveril zákonodarca judikatúre. Napríklad Ústavný súd Slo-
venskej republiky vo svojom náleze sp. zn. II. ÚS 152/08 z 15. decembra 
2009 uviedol vo vzťahu k orgánom verejnej moci, že  čo sa týka hodno-
tenia, názorov, úsudkov, či akejkoľvek kritiky prednesenej v súvislosti 
s činnosťou takýchto orgánov, z princípu demokracie vyplýva pre-
zumpcia, že ide o kritiku dovolenú. V spomínanom náleze Ústavný súd 
vymedzuje test proporcionality z hľadiska splnenia ním uvedených pod-
mienok 1) je druh predmetného prejavu chránený v zmysle čl. 26 ústavy? 
2) došlo k zásahu do slobody prejavu?, 3) mal uvedený zásah zákonný 
základ? 4) KTO, O KOM, ČO, KDE, KEDY a AKO hovorí?; pričom 
na základe odpovedí na dané otázky možno zistiť, či zásah bol propor-

                                                                    
19 Tamtiež. 
20 Dôvodová správa k zákonu č. 307/2014. 
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16 Novela Zákonníka práce v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinná od 
01.01.2015, 14.03.2016, [online]: http://www.echoz.sk/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=177:novela-zakonnika-prace-v-suvis-
losti-s-oznamovanim-protispoloenskej-innosti-uinna-od-01012015.  
17 Dôvodová správa k zákonu č. 307/2014 Z.z.. 
18 Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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cionálny. Právna úprava ochrany osobnosti v OZ je založená na objek-
tívnom zodpovednostnom princípe. Na vznik zodpovednosti sa teda ne-
vyžaduje subjektívny predpoklad v podobe zavinenia toho, kto neopráv-
nený zásah do osobnostného práva vykonal.21 Práve takéto uplatnenie 
práv zasiahnutej osoby sa mení v konaní proti whistleblowerom pro-
stredníctvom subjektívneho prvku dobrej viery ustanoveného zákonom 
č. 307/2014 Z. z.  Teda, keď pod liberáciou chápeme vyvinenie resp. 
zbavenie sa objektívnej zodpovednosti za vzniknutú škodu, ak je preu-
kázaný niektorý zo zákonom predpokladaných liberačných dôvodov; do-
brá viera v súvislostiach, v akých je definovaná v uvedenom zákone 
predstavuje nepochybne takýto liberačný dôvod. Zo zavedenej praxe sú-
dov, ktorá vyplýva z interných smerníc, zisťujeme, že pri preskúmavaní 
podnetu podľa zákona č. 307/2014 Z. z. z obsahovej stránky, súdy ex 
offo neskúmajú, či oznamovateľ skutočne konal v dobrej viere, a teda 
preukázanie takéhoto konania prichádza do úvahy až po namietnutí od-
porcom, pričom dôkazné bremeno vtedy nesie oznamovateľ.22  

2.1. Posudzovanie dobrej viery ako liberačného dôvodu v inten-
ciách zákona č. 307/2014 Z. z 

Dobrá viera (buona fede, good faith) je vo všeobecnosti chápaná ako 
mravná kategória, ktorá úzko súvisí s rímsko-právnou aequitas, resp. ako 
miera vedomosti, či nevedomosti konajúceho o určitých právnych va-
dách jeho postupu. Toto slovné spojenie nachádzame vo viacerých práv-
nych predpisoch (napr. v Občianskom súdnom poriadku, Obchodnom 
zákonníku, Autorskom zákone a ďalších...), avšak legálna definícia dob-
rej viery ako takej absentuje. Najbližšie k takejto legálnej definícii má 

                                                                    
21 VOJČÍK P. a kolektív. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Tretie, doplnené 
a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, 60 s. ISBN: 978-80-
8078-368-6.  
22 Okresný súd Skalica: Smernica pre preverovanie podnetov súvisiacich s pro-
tispoločenskou činnosťou. 
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práve ustanovenie § 2 ods.2 zákona č. 307/2014 Z. z. avšak ten priamo 
nedefinuje dobrú vieru, ale konanie v dobrej viere na účely tohto zákona.  
Milan Jančo rozlišuje subjektívnu a objektívnu dobrú vieru, pričom za 
definičné znaky subjektívnej dobrej viery označuje subjektívne chybné 
presvedčenie konajúcej osoby o existencii alebo neexistencii práva, práv-
neho stavu alebo skutkového stavu a zároveň objektívnu ospravedlniteľ-
nosť takéhoto chybného presvedčenia, čo sa zhoduje s definíciou uve-
denou v § 2 ods.2.  Chybné presvedčenie konajúcej osoby chápe ako 
subjektívne kritérium, ktoré sa vyskytuje iba v psychickej sfére tejto 
osoby, a preto ho nie je možné skúmať, poznať alebo dokazovať 
priamo, ale len prostredníctvom vonkajších objektívnych skutočností na-
svedčujúcich existencii alebo neexistencii tohto subjektívneho presved-
čenia. Objektívnym kritériom, ktoré slúži na preukázanie existencie sub-
jektívneho presvedčenia, je ospravedlniteľnosť takéhoto presvedčenia. 
Objektívne kritérium síce nie vždy umožní preukázať skutočné subjek-
tívne presvedčenie osoby, ale umožní ho objektivizovať a určiť, či táto 
osoba objektívne mohla konať v dobrej viere. Posudzuje sa teda, či by 
priemerná osoba v rovnakom postavení vzhľadom na objektívne okol-
nosti mohla mať toto subjektívne presvedčenie.23 Rozsudok Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky zo dňa 17. januára 2012, spis. zn. 
1Sžr/46/2011 k § 249 ods. 3  O.s.p. sa vyjadruje k prípadnému spochyb-
neniu dobrej viery v občianskom súdnom konaní v bode 32., pričom 
podľa jeho názoru musí spochybnenie dobrej viery konajúcich osôb (a 
contrario bona fide) v zmysle požadovanom v § 249 ods. 3 O.s.p. vychádzať 
(viď článok 2 ods. 3 ústavy) z nepreukázania presvedčenia konajúcich 
osôb, že ide o správnu vec. Hranicu uvedeného spochybňovania vyme-
dzuje také konanie jednotlivca (malus), ktoré je vedené nečestnou po-
hnútkou, vykazuje znaky nemorálneho, zavádzajúceho, simulovaného 

                                                                    
23 JANČO, M. Význam dobrej viery v súkromnom práve. In Bulletin advokácie 7-
8, Ročník 15 8-12 s., 2009. ISSN 1335-1079. 
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alebo iného, spoločensky nežiaduceho správania účastníkov konkrét-
neho právneho vzťahu alebo vyšší stupeň neistoty, či je zákon správne 
vykladaný. 24  

Záver 

Hodnotiaca správa k problematike chráneného oznamovania, 
čo je slovenský výraz pre whistleblowing za rok 2015, vydaná Sloven-
ským národným strediskom pre ľudské práva prináša vyhodnotenie zís-
kaných a dostupných informácií súvisiacich s implementáciou ustano-
vení zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov – historicky prvej samostatnej zákonnej úpravy ochrany 
whistleblowerov v podmienkach Slovenskej republiky. Stredisko v nej 
hodnotí pozitívne výsledok, že 65,72% respondentov považuje prijatie 
osobitnej právnej úpravy za opodstatnené a dôležité pre účely budovania 
kultúry nulovej tolerancie voči kriminalite a protispoločenskej činnosti 
na pracoviskách. Na druhej strane až 30,02% respondentov nepovažuje 
prijatie osobitnej právnej úpravy za prínosné a osobitnú zákonnú úpravu 
považujú za nadbytočnú. Avšak skutočnosť, že Stredisku odoslalo vypl-
nený dotazník len 445 z 4915 oslovených povinných subjektov vytvára 
vyše rok od účinnosti zákona dôvodnú predstavu o pretrvávajúcej ľahos-
tajnosti povinných subjektov k otázke odstraňovania závažnej a inej pro-
tispoločenskej činnosti na pracovisku.25 Teda ak platia poznatky, ktoré sa 
učia už začínajúci študenti práva, že zákony nemôžu upravovať všetky 
možné životné situácie, a že právo sa nerovná morálke, môžeme prijať 

                                                                    
24 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 17. januára 2012, 
spis. zn. 1Sžr/46/2011. 
25 Hodnotiaca správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva k 
problematike chráneného oznamovania v Slovenskej republike za rok 2015.  
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aj tú najmorálnejšiu a najzásadovejšiu právnu úpravu, avšak na konci dňa 
sa zmena skrýva v každom z nás. 
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24 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 17. januára 2012, 
spis. zn. 1Sžr/46/2011. 
25 Hodnotiaca správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva k 
problematike chráneného oznamovania v Slovenskej republike za rok 2015.  
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aj tú najmorálnejšiu a najzásadovejšiu právnu úpravu, avšak na konci dňa 
sa zmena skrýva v každom z nás. 
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ddanocko@centrum.sk 

Monitorovanie komunikácie zamestnanca (telefón, fax, 
e-mail) 
 

Bc. Karina Jámborová 

Úvod do problematiky 

V dnešnej dobe je dôvera čoraz menej prirodzeným stavom člo-
veka vo vzťahu k iným. Spochybňujeme slová, informácie, skutky a na 
vybudovanie si vzťahu dôvery k iným potrebujeme určitý čas. Sú však 
situácie, kedy je čas na spoznanie osoby obmedzený a dôvera, ktorú sme 
do nej nútený vložiť, pomerne rozsiahla. Jedným z takýchto vzťahov je 
vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnávateľ sa tak často riadi 
základnou tézou „Dôveruj, ale preveruj“ voči svojim zamestnancom. Nie je 
tak vôbec výnimočnou situáciou monitorovanie zamestnancov či už pro-
stredníctvom kamerových systémov, odpočúvania alebo kontroly e-mai-
lovej komunikácie. Zamestnanec je pracovnou silou, od ktorej sa opráv-
nene žiada určitá efektivita a disciplína, ale aj ľudskou bytosťou s vlast-
ným súkromným životom. Otázkou tak ostáva – kedy je monitoring za-
mestnanca povolený a kedy je už neoprávneným zásahom do súkromia 
zamestnanca? Tejto problematike sa budeme venovať bližšie so zamera-
ním na odpočúvanie telefonickej komunikácie a kontrolu e-mailovej ko-
munikácie.  

1. Právna úprava  

Prvým krokom k pochopeniu problematiky monitorovania ko-
munikácie zamestnanca je podrobné rozobratie danej právnej úpravy. 
V nasledujúcej časti sa zameriame najmä na vnútroštátnu právnu úpravu, 
konkrétne na Ústavu SR, Zákonník práce a postupne sa prepracujeme k 
judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, keďže domáca judikatúra 
je ešte pomerne chudobná v danej oblasti. 
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1.1. Vnútroštátna právna úprava problematiky so zameraním na 
Ústavu SR 

 Každý zamestnanec má vlastný súkromný život, ktorý je ako zá-
kladné ľudské právo chránený najmä medzinárodnými dohovormi (Do-
hovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
Charta základných práv Európskej únie, Medzinárodný pakt o občian-
skych a politických právach) a Ústavou SR. 

 V zmysle článku 16 ods. 1 Ústavy SR sa zaručuje nedotknuteľ-
nosť osoby a jej súkromia. Obmedzená môže byť len v určitých prípa-
doch ustanovených zákonom. Z toho môžeme vyvodiť, že Ústava SR 
splnomocňuje zákonodarcu k prípadnému obmedzeniu práva osoby na 
súkromný život, avšak nie aktom nižšej právnej sily, ako je zákon. K ta-
kémuto obmedzeniu však môže dôjsť len za kumulatívnej prítomnosti 
troch zásad - legality, legitimity a proporcionality. V prípade, že by kto-
rákoľvek zo zásad nebola plne dodržaná, zásah budeme považovať za 
neprípustný, nelegálny. 

 Podľa Ústavného súdu SR (uznesenie ÚS SR - sp. zn. II. 280/09-
16 z dňa 10.septembra 2009) zásada legality znamená, že štát môže za-
siahnuť do práva na súkromie len vtedy, ak takýto zásah zákon pripúšťa 
a právna norma ho upravuje dostatočne jasne na to, aby bol za ustano-
vených podmienok predvídateľný.1 Aplikujúc toto pravidlo na našu situ-
áciu, monitoring zamestnanca je legálny len vtedy, ak kontrolu zamest-
nanca zamestnávateľom zákon predpokladá a bude vykonaná iba v zá-
konom predvídanom rozsahu a miere. Druhou zásadou zásahu do práva 
na súkromie je jeho legitímnosť. A teda zásah je prípustný len za nasle-
dovných podmienok, vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane ľudských 

                                                                    
1 PŠENKOVÁ, J., GULLEROVÁ, M.: Monitorovanie zamestnancov na praco-
visku verzus právo na súkromie, In: Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 
2013. Roč.11, č.1, s.92. 
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práv a základných slobôd (článok 8 ods. 2) ak: „... je to v súlade so zákonom 
a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bez-
pečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, 
ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.“2 K uvedeným 
zásadám je však potrebné pridružiť i tretiu, a to zásadu proporcionality. 
Pod týmto pojmom rozumieme, že pri danom zásahu je potrebné dodr-
žať mieru, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie legitímneho cieľa, a teda 
ujma na ľudskom práve, proti ktorému zásah smeruje, nesmie byť nepri-
meraná v pomere k legitímnemu cieľu, ktorý sa sleduje. Príkladmo sa zá-
sada dodrží, ak by zamestnávateľ uskutočnil kontrolu zamestnanca v ne-
vyhnutnej miere, za účelom ochrany zdravia. 

 Popri práve na súkromie zamestnanca nemožno opomenúť 
ani jeho právo na ochranu osobnosti a ochranu pred neoprávnenými zá-
sahmi do súkromnej sféry.  Ústava SR v článku 19 ods. 2 priznáva každej 
osobe právo na ochranu pred neoprávneným zásahom do súkromného 
a rodinného života. Ústava SR však nevylučuje akýkoľvek zber údajov o 
osobe. Protizákonným je iba neoprávnené zhromažďovanie, zverejňova-
nie alebo iné zneužívanie údajov. V pracovnoprávnych vzťahoch má 
ochrana osobnosti o niečo širší význam.3 

1.2. Vnútroštátna úprava problematiky so zameraním na Zákonník 
práce 

Popri Ústave SR je dôležitým prameňom práva v otázke moni-
torovania zamestnancov na pracovisku – zákon č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce (ďalej len „ZP“). V prvom rade je potrebné uviesť, že za-

                                                                    
2 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
3 PŠENKOVÁ, J., GULLEROVÁ, M.: Monitorovanie zamestnancov na praco-
visku verzus právo na súkromie, In: Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 
2013. Roč.11, č.1, s.93. 
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mestnávateľovi v jeho pozícii ZP priznáva viaceré práva a ukladá aj ur-
čité povinnosti. Za dôležitú je potrebné spomenúť najmä jeho povin-
nosť riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, ktorá mu vyplýva z § 82 
ZP. Z uvedeného nám vyplýva, že určitá miera kontroly zamestnanca je 
povinnosťou zamestnávateľa, ZP nám však ďalej udáva určité hranice 
výkonu tejto povinnosti. Článok 11 Základných zásad ZP upravuje, že 
„zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s 
kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť 
významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vy-
konával.“4 Spomenutý článok je potrebné vykladať v kontexte s § 13 
ods.4 ZP „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v 
osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamest-
nanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že 
ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňova-
ných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje 
elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú 
na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil.  Ak zamestná-
vateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástup-
cami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj 
dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spô-
sobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“5 

Z vyššie uvedenej právnej úpravy je možné dospieť k záveru, že 
určitá miera monitorovania zamestnanca na pracovisku je zákonom prí-
pustná len za splnenia nasledovných podmienok:  

1. monitorovanie zamestnanca, je vykonávané na pracovisku alebo 
v spoločných priestoroch zamestnávateľa; 

2. monitorovanie je vykonávané z vážnych dôvodov spočívajúcich 
v osobitnej povahe činností zamestnávateľa; 

                                                                    
4 Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, dostupné [online]. 
5 Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, dostupné [online]. 
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3. zamestnanec je o monitorovaní a o jeho časovom rozsahu a spô-
sobe vopred informovaný (podľa judikatúry Európskeho súdu 
pre ľudské práva a tiež smerníc o ochrane osobných údajov sa 
vyžaduje predchádzajúci súhlas sledovanej osoby). 

 Zamestnanec sa však môže brániť, ak sa domnieva, že jeho súk-
romie (na pracovisku alebo v spoločných priestoroch zamestnávateľa) 
bolo narušené nedodržaním zákonom predpísaných podmienok podľa § 
13 ods. 4 ZP. V tom prípade sa môže obrátiť na súd a domáhať sa práv-
nej ochrany v zmysle § 13 ods. 7 ZP. Zákonník práce pritom nijako ne-
konkretizuje spôsob monitorovania zamestnancov, výslovne nevylučuje 
permanentné sledovanie zamestnanca a využíva mnohé pojmy ktorých 
obsah môže byť pomerne nejasný. Odpovede nám tak na mnohé otázky 
často poskytuje práve judikatúra. 

1.3. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti moni-
torovania činnosti zamestnanca 

 
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva sa dlhodobo vy-

jadruje k otázke monitoringu zamestnancov a poskytuje interpretáciu 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý je 
(v zmysle článku 154c Ústavy SR) súčasťou nášho právneho poriadku a 
má prednosť pred zákonom, ak zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv 
a slobôd. Výklady poskytnuté v rozsudkoch európskym súdom sú teda 
záväzné pre podobné situácie na Slovensku. Judikatúra Európskeho súdu 
pre ľudské práva chápe právo na súkromný život v troch rovinách: Prvou 
je  sloboda rozhodovania sa o svojom vlastnom tele, čiže právo jednot-
livca na fyzickú a psychickú identitu (zahŕňa právo na zmenu pohlavia, 
potrat, biomedicínske zásahy rôzneho charakteru...). Druhou rovinou je 
ochrana súkromnej sféry (uvedená rovina zahŕňa právo na ochranu osob-
ných údajov, právo na osobnú česť, právo na bežnú a elektronickú ko-
rešpondenciu, právo na telefonické rozhovory...). Poslednou rovinou, 
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v ktorej Európsky súd pre ľudské práva chápe právo na súkromie je 
právo sa slobodný životný štýl (zahŕňa právo na slobodu obliekania, 
právo na voľbu lekára... ).6 Výklad práva na súkromie je teda pomerne 
široký. V nasledujúcich častiach sa budeme venovať bližšie právu na 
ochranu korešpondencie a telefonických rozhovorov v judikatúre Eu-
rópskeho súdu pre ľudské práva. 

1.3.1. Odpočúvanie telekomunikácie 

V oblasti odpočúvania telefonických rozhovorov je nepochybne 
dôležité spomenúť rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo 
veci Halfordová proti Spojenému kráľovstvu z 25. júna 1997.  

V máji 1983 bola pani Alison Halfordová (sťažovateľka) vyme-
novaná do funkcie pomocníčky hlavného konštábla polície v Merseyside. 
Tým sa stala najvyššie postavenou policajnou dôstojníčkou ženského po-
hlavia v celom Spojenom kráľovstve. Pri ôsmich príležitostiach v prie-
behu nasledujúcich siedmich rokov si pani Halfordová neúspešne podá-
vala žiadosti, aby bola vymenovaná do funkcie zástupcu hlavného kon-
štábla. Aby sa dalo uvažovať o jej povýšení na túto pozíciu, bolo nevy-
hnutné, aby povýšenie schválilo ministerstvo vnútra. Podľa názoru sťa-
žovateľky sa  ministerstvo stále pridržiavalo odporúčania hlavného kon-
štábla, ktorý namietal jej angažovanosť za rodovú rovnosť. Po opakova-
nom odmietnutí povýšenia vo februári sťažovateľka začala konanie na 
pracovnom súde proti hlavnému konštáblovi Merseysidu a ministrovi 
vnútra za diskrimináciu na základe pohlavia. V júni 1990 bol zostavený 
osobitný výbor, aby sa zaoberal záležitosťou vyplývajúcou z prípadu dis-
kriminácie. Pani Halfordová uviedla, že niektorý členovia policajného 

                                                                    
6 PŠENKOVÁ, J., GULLEROVÁ, M. Monitorovanie zamestnancov na praco-
visku verzus právo na súkromie, In: Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 
2013. Roč.11, č.1, s.93. 
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úradu v Merseyside zahájili kampaň proti nej ako odvetu na jej sťažnosť 
podanú na pracovný súd. Táto kampaň nabrala okrem iného formu vy-
zradenia informácií tlači, odpočúvania jej telefonických rozhovorov a 
rozhodnutia začať proti nej disciplinárne konanie. V septembri 1990 
osobitný výbor podal disciplinárnemu výboru vyšších dôstojníkov 
správu napísanú hlavným konštáblom o údajnom prípade neplnenia si 
služobných povinností zo strany pani Halfordovej. Pani Halfordová bola 
odvolaná z funkcie 12. decembra 1990. Odvolala sa proti tomuto roz-
hodnutiu cestou súdneho preskúmania na najvyššom súde. Z dôvodu 
prekročenia právomoci predsedom a podpredsedom policajného orgánu 
súd rozhodnutie zrušil. Vypočutie pred pracovným súdom sa konalo v 
júni 1992. Konanie sa ukončilo zmierlivou cestou a pani Halfordová do-
stala ex gratia 10.000 £ od hlavného konštábla spolu s 5 000 £ za jej 
osobné výdavky od ministerstva vnútra. Bolo dohodnuté, že odíde do 
dôchodku zo zdravotných dôvodov, vyplývajúcich zo zranenia kolena.7 

Sťažovateľka Halfordová podala  žiadosť o vyšetrenie aj k tri-
bunálu pre odpočúvanie telekomunikácií, ale ten nedokázal bližšie určiť 
či k údajnému odpočúvaniu došlo. Minister vnútra sa vyjadril, že sťaž-
nosť týkajúca sa odpočúvania hovorov zo služobného telefónu nespadá 
pod zodpovednosť ministra vnútra ani v zmysle zákona. V apríli 1992, 
preto podala pani Haldorfová sťažnosť ku Komisii, z dôvodu odpočú-
vania jej služobného aj domáceho telefónu čím sa  zasiahlo do jej práva 
na súkromie a slobodu prejavu. Upozornila Komisiu aj na fakt, že nemala 
žiaden účinný prostriedok právnej nápravy stavu, ktorý bol podľa nej 
protiprávny. Pani Halfordová ako pomocník hlavného konštábla mala k 
dispozícii vlastnú kanceláriu a dva telefóny, z ktorých jeden bol určený 
na súkromné účely. Tieto telefóny boli súčasťou vnútorného okruhu po-

                                                                    
7 BARANCOVÁ, H. Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromného života, Brati-
slava:Sprint dva, 2010, s. 157-159. 
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72

 

72 
 

lície v Merseyside komunikačného systému mimo verejnej siete. O pou-
žívaní týchto telefónov neboli vydané žiadne obmedzenia ani žiadne 
usmernenie v tomto smere, len uistenie, že má povolenie vybavovať si 
záležitosti týkajúce sa prípadu, pokiaľ je v službe, vrátane použitia tele-
fónu. Jej domáci telefón pozostával z telefónneho prístroja zapojeného 
cez „koncový bod siete“ na verejnú telekomunikačnú sieť. Uviedla, že 
hovory, ktoré uskutočnila z domáceho a služobného telefónu, boli od-
počúvané s cieľom získať informácie, ktoré by mohli byť použité proti 
nej v konaní. Na podporu týchto tvrdení predložila rozličné dôkazy.  Ko-
misia vyhlásila sťažnosť za prijateľnú 2. marca 1995.  V podaní Európ-
skemu súdu pre ľudské práva Halfordová trvala na tom, že došlo k po-
rušeniu jej práv a žiadala, aby jej Súd priznal odškodnenie podľa článku 
50 Dohovoru. Súd  nakoniec rozhodol, že  

 článok 8 Dohovoru je aplikovateľný na sťažnosti týkajúce sa tak 
služobných ako aj domácich telefónov, 

 došlo k porušeniu článku 8 pokiaľ ide o hovory uskutočnené zo 
služobných telefónov sťažovateľky, 

 došlo k porušeniu článku 8 pokiaľ ide o hovory uskutočnené z 
domáceho telefónu sťažovateľky. 
 
Súd v tomto prípade konštatoval, že súkromná korešpondencia 

nestráca svoj súkromný charakter aj keď je posielaná z pracoviska.8 Z ju-
dikatúry nám teda vyplýva, že hovory zamestnancov z pracoviska či ich 
hovory zo služobných telefónov stále spadajú do oblasti ich súkromného 
života, a preto požívajú ochranu článku 8 Dohovoru „Každý má právo na 
rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.“9 

                                                                    
8 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva 73/1996/692/884, dostupné 
[online]. 
9 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dostupné [online]. 
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Podobný záver možno vyvodiť z rozhodnutia ESĽP vo veci Klass proti 
Nemecku.  

1.3.2. Fax a e-mail 

Otázka ochrany korešpondencie zamestnancov je citlivou otáz-
kou, a preto je pomerne ťažkou úlohou naň odpovedať.  Jeden z posled-
ných rozsudkov  ESĽP nám však poskytuje konkrétnejší náhľad do prob-
lematiky.      

Týmto dôležitým rozsudkom je  Barbulescu v. Romania prijatý 
dňa 12. januára 2016 týkajúci sa monitoringu zamestnancov ich zamest-
návateľom. Pán Barbulescu (ďalej len „sťažovateľ“), rumunský občan z 
Bukurešte, bol zamestnaný ako inžinier zodpovedný za obchod. Na žia-
dosť zamestnávateľa si vytvoril účet na Yahoo Messenger, z ktorého mal 
odpovedať na otázky alebo požiadavky klientov. Dňa 3. júla 2007 dostal 
od zamestnávateľa oznámenie, že jeho komunikácia môže byť monito-
rovaná. Následne ho zamestnávateľ informoval, že jeho komunikácia cez 
Yahoo Messenger bola monitorovaná od 5-13. júla, a že napriek vnútor-
ným smerniciam (ktoré zakazujú akékoľvek používanie firemných prí-
strojov na súkromné účely) používal Messenger na súkromné účely. Pán 
Barbulescu na to písomne odpovedal, že Messenger používal len na pra-
covné účely. Zamestnávateľ mu následne ukázal 45 stranový prepis za-
mestnancovej komunikácie z Yahoo Messenger, ktorý obsahoval aj súk-
romnú komunikáciu za sledované obdobie medzi ním a jeho bratom a 
snúbenicou. Zamestnávateľ dal sťažovateľovi dňa 01. augusta 2007 vý-
poveď pre porušenie interných predpisov zamestnávateľa. Sťažovateľ sa 
rozhodol zažalovať svojho zamestnávateľa o neplatnosť výpovede, 
keďže k nej došlo z dôvodu, že zamestnávateľ porušil jeho práva na súk-
romie a ochranu korešpondencie, chránená Rumunskou ústavou a trest-
ným zákonníkom. Rumunské súdy však rozhodli v jeho neprospech, a 
preto podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Sťažnosť bola 
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Súd v tomto prípade konštatoval, že súkromná korešpondencia 

nestráca svoj súkromný charakter aj keď je posielaná z pracoviska.8 Z ju-
dikatúry nám teda vyplýva, že hovory zamestnancov z pracoviska či ich 
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rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.“9 

                                                                    
8 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva 73/1996/692/884, dostupné 
[online]. 
9 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dostupné [online]. 
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namierená voči štátu, Rumunsku, ktoré podľa sťažovateľa, svojimi zá-
konmi a rozhodnutiami súdov  nezabezpečuje dostatočne ochranu práva 
na súkromie a porušilo odsek 1 Článku 8 Európskeho dohovoru o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd(ďalej len „Dohovor“) s ná-
zvom „Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života“, ktorý 
ustanovuje, že: „Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného 
a rodinného života, obydlia a korešpondencie.“ ESĽP preskúmal, či Ru-
munsko v zmysle Dohovoru spravodlivo vyvážilo právo na ochranu súk-
romia a korešpondencie sťažovateľa s oprávnenými záujmami zamest-
návateľa. Dospelo k rozhodnutiu, že Rumunsko konalo v súlade s Do-
hovorom, a to aj z nasledovných dôvodov. 

 Sťažovateľ mal podľa rumunského práva právo domáhať sa 
ochrany svojich práv na rumunských súdoch, ktoré sa ňou 
riadne zaoberali aj v kontexte práva na súkromie. 

 Sťažovateľ používal Yahoo Messenger na počítači zamestnáva-
teľa, počas pracovného času a v rozpore s vnútornými pred-
pismi, a teda porušil pracovnú disciplínu. 

 Tvrdenie sťažovateľa, že Yahoo Messenger nepoužíval na súk-
romné účely, vzbudilo odôvodnený predpoklad zamestnávateľa, 
že správy, ku ktorých obsahu sa dostane, budú len pracovného 
charakteru. 

 zamestnávateľ kontroloval iba komunikáciu na Yahoo Messen-
geri, kontrola zo strany zamestnávateľa bola teda obmedzená na 
vopred vymedzený účel a proporcionálna. 

 zamestnávateľ je bez ohľadu na škodu oprávnený kontrolovať, 
či zamestnanci plnia svoje pracovné povinnosti počas pracov-
ného času. 
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V prípade rozhodoval sedem členný senát, jeden sudca sa s roz-
hodnutím nestotožnil a v zdôvodnení zdôraznil potrebu viac chrániť 
právo na súkromie zamestnancov. Vo svojom nesúhlasom stanovisku 
upozornil na citlivú povahu korešpondencie zamestnanca, aj na potrebu 
osobitnej úpravy ochrany internetovej komunikácie na pracovisku. Ďalej 
namietal, že oznámenie o monitorovaní bolo nedostatočné, keďže neob-
sahovalo informácie o povahe, rozsahu ani efektoch monitorovania. 
V závere upozornil, že „Zamestnanci nenechávajú každé ráno svoje právo na 
súkromie pred dverami pracoviska.“10 Z uvedeného rozhodnutia hoci nevy-
plýva absolútne právo zamestnávateľa kontrolovať obsah komunikácie 
svojich zamestnancov, ale vyplýva, že tak môže robiť za splnenia urči-
tých podmienok.  

2. Ako legálne monitorovať zamestnancov?  

V prvom rade je dôležité spomenúť, že základnou podmienkou 
výkonu kontroly je vopred prerokovať jej zamýšľaný výkon so 
zástupcami zamestnancov a zamestnancov informovať o výkone, 
rozsahu aj spôsobe monitorovania. Ak má zamestnávateľ vážny 
dôvod spočívajúci v osobitnej povahe činnosti na nepretržitú kontrolu 
zamestnanca, je vhodné výkon kontroly upraviť priamo v pracovnej 
zmluve alebo vo vnútornom predpise.  Pojem „vážny dôvod“ nie je 
definovaný v ZP. Môžeme vychádzať len z odbornej literatúry kde sa 
pod týmto pojmom rozumie najmä – ochrana života a zdravia 
zamestnancov, porušovanie pracovnej disciplíny, ochrana obchodného 
tajomstva či ochrana majetku zamestnávateľa. Ostáva tak na posúdení 
súdu či v konkrétnom prípade určitý dôvod je vážnym dôvodom. 
Kontrola zamestnanca by taktiež nemala byť neprimeraná a narúšať jeho  
súkromie viac ako je nevyhnutné. Sledovanie sa môže vykonávať iba na 

                                                                    
10 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Barbulescu v. Romania - 
61496/08 [2016] ECHR 61, dostupné[online]. 
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10 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Barbulescu v. Romania - 
61496/08 [2016] ECHR 61, dostupné[online]. 
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pracovisku alebo v spoločných priestoroch zamestnávateľa. 

V prípade monitorovania e-mailovej komunikácie je bežnou 
praxou, že sa zamestnancovi pri nástupe do zamestnania pridelí 
konkrétna pracovná e-mailová adresa, ktorú je podľa pracovnej zmluvy, 
resp. pracovného poriadku, oprávnený používať iba  na plnenie  
pracovných povinností. Ak teda zamestnanec dal súhlas (v pracovnej 
zmluve alebo pracovnom poriadku) na výkon spomenutej  kontroly nad 
jeho e-mailovou komunikáciou je monitorovanie v súlade so zákonom. 
Situácia je komplikovanejšia, ak zamestnávateľ výslovne neurčí, že 
zamestnanec je oprávnený využívať pracovné e-mailové konto výlučne 
na pracovné účely. V takomto prípade môže zamestnanec dôvodne 
očakávať zvýšenú mieru súkromia i na pracovnom e-mailovom konte, a 
podľa toho sa aj zariadiť. K rovnakému záveru sa priklonil Európsky súd 
pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí Copland v. Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska, kde konštatoval, že je narušené právo na 
súkromie, ak monitorovaná osoba odôvodnene predpokladá určitú 
mieru súkromia pri používaní komunikačných prostriedkov, a to z 
dôvodu, že o možnosti monitorovania nebola upovedomená. Uvedený 
záver je potrebné aplikovať nie len na používania pracovného e-
mailového konta ale i používania pracovného telefónu, faxu, prehliadania 
internetu... Európsky súd pre ľudské práva teda považuje za daných 
okolností ochranu súkromia za nadradený záujem voči záujmom 
zamestnávateľa. 

Pri monitorovaní telefonických hovorov je však ochrana 
súkromia o niečo prísnejšia. Obsah telefonátov musí ostať v utajení. 
Zamestnávateľ nemôže odpočúvať telefónne rozhovory, môže iba zistiť 
volané čísla. Keďže vybavovaním súkromných hovorov zo služobných 
zariadení môže vzniknúť zamestnávateľovi škoda,  zamestnanec 
zodpovedá za takúto škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením 
povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.  
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Pre úplnosť je vhodné uviesť, že slovenské súdy vnímajú 
monitorovania zamestnancov s väčším zameraním na oprávnené záujmy 
a očakávania zamestnávateľa, čím do väčšej miery pripúšťajú 
monitorovanie zamestnancov.11 

Záver 

Vychádzajúc z judikatúry a právnej úpravy oblasti monitorova-
nia zamestnancov môžeme povedať, že áno monitorovanie zamestnan-
cov je legálne za splnenia určitých podmienok. K prípadom sledovania 
zamestnancov však je potrebné pristupovať individuálne, keďže zasaho-
vanie do práva na súkromie je pomerne citlivou oblasťou.  

Judikatúra je v neustálom rozvoji a časom sa táto oblasť určite 
viac prepracuje, pretože monitorovanie zamestnancov sa stáva čoraz 
bežnejšou súčasťou pracovného života a s dynamickým rozvojom tech-
nológií je aj čoraz jednoduchšie dosiahnuteľné. 
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11 Pozri rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave pod sp.zn. 6Co/203/2012. 
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Pre úplnosť je vhodné uviesť, že slovenské súdy vnímajú 
monitorovania zamestnancov s väčším zameraním na oprávnené záujmy 
a očakávania zamestnávateľa, čím do väčšej miery pripúšťajú 
monitorovanie zamestnancov.11 
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bežnejšou súčasťou pracovného života a s dynamickým rozvojom tech-
nológií je aj čoraz jednoduchšie dosiahnuteľné. 
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7. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave pod sp. zn. 
6Co/203/2012. 
 

Kontakt na autorku: 
kjamborova@atlas.sk 

Elektronizácia pracoviska 
 

Bc. Martin Puci 

Úvodné východiská 

 
„Budúcnosť je dnes.“  Tento výrok dokonale vystihuje situáciu, 

s ktorou sme konfrontovaní na dennej báze. Máme pocit, že rozvoj tech-
niky ešte nikdy v histórii nezaznamenal takú rýchlosť, ako je tomu v po-
sledných tridsiatich rokoch. Dopomohlo k tomu okrem iného nielen re-
latívne pokojné mierové obdobie, ale najmä vznik internetu ako takého 
a jeho prepracovanie sa na prvé miesta v pomyselných rebríčkoch najpo-
užívanejších komunikačných a informačných prostriedkov, resp. kaná-
lov. Internet sa čoraz viac stáva, ba môžeme povedať, že pri niektorých 
profesiách už aj je – hlavným pracovným nástrojom. Vďaka internetu 
vznikajú aj nové pracovné pozície, o ktorých sme donedávna ani neve-
deli, že raz budú existovať. Internet a postupná elektronizácia takmer 
všetkých činností sa stali fenoménom 21. storočia. Preto by bolo vhodné, 
aby sme objasnili, čo internet vlastne je a takisto aj niektoré kľúčové po-
jmy, ktoré s ním súvisia a budú potrebné pre pochopenie problematiky 
elektronizácie pracoviska a objasnenia možných problémov, resp. ich rie-
šení.  

Internet, aj kvôli faktu, že je dnes jedným z najčastejšie používa-
ných slov v našej slovnej zásobe, by mohol zdanlivo vyvolávať pocity, že 
ho nie je potrebné ani nejako zvlášť predstavovať. Avšak myslíme si, že 
pre úplné pochopenie a ponorenie sa do hĺbky predmetnej problematiky 
je potrebné ísť až k jeho počiatkom.  

Dejiny internetu sú samozrejme spojené so vznikom počítačov 
po roku 1945. Bolo potrebné vytvoriť prostriedok, pomocou ktorého by  
medzi sebou tieto zariadenia mohli komunikovať. Tým boli počítačové 
siete, pre ktorých vznik bola studená vojna medzi USA a ZSSR z dôvodu 
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obavy o zničenie komunikačnej infraštruktúry protivníkom. Spojené 
štáty teda poverili Agentúru ministerstva obrany pre pokročilé výskumné 
projekty – DARPA, aby zostavila také siete pre počítače, ktoré by nefun-
govali na princípe určitých riadiacich uzlov ako boli dovtedy telefónne 
ústredne, ale naopak, aby riadenie siete bolo čo najviac decentralizované 
kvôli tomu, aby sieť (anglicky net pozn. autora)  mohla fungovať aj pri 
výpadku niektorých jej častí.1 

Pre účely tejto práce, nie je potrebné uvádzať ďalšie fakty. Treba 
však v skratke skonštatovať, že internet ako taký vznikol ako decentrali-
zovaná sieť, ktorá nielen, že nie je postavená tak, aby sa dala kontrolovať, 
ale dokonca zachádza ešte ďalej a to takým spôsobom, že nie je viazaná  
ani na teritoriálnu pôsobnosť štátov a ich práva2 (hoci možno konštato-
vať, že niektoré štáty ako napr. Irán alebo Čína sa k takej kontrole zjavne 
priblížili). V tomto ponímaní možno o bezhraničnosti internetu hovoriť 
ako o jeho hlavnej črte. Ako už bolo spomenuté vyššie, vychádza to 
najmä zo skutočnosti, že v jeho počiatkoch to bola v prvom rade vojen-
ská technológia a teda jeho decentralizovaná architektúra nebola iba ve-
cou náhody, ale šlo o jednu zo základných podmienok pre jeho funk-
čnosť a splnenie strategicko-politických cieľov.3 Z dôvodu, že internet 
pôvodne nebol vytvorený pre masové použitie, neboli pri jeho zrode rie-
šené žiadne právne otázky súvisiace s jeho rozšírením medzi civilné oby-
vateľstvo.4 To však má za následok vznik niekoľko vážnych problémov 
ako ochrana spotrebiteľa, právne problémy e-commerce, ochrana práva 
na súkromie na internete a pod. S trochou nadnesenosti by sa dokonca 

                                                                    
1 Dostupné na internete http://www.rand.org/about/history/baran.html. 
2 SVANTESSON, B. „ImagineThere‘s No Countries…“: Geo-Identification, 
theLaw, and theNot-So-Borderless Internet. 10 J. Internet L. I. I, 20. 2007. 
3 MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. 
Praha: CZ.NIC, 2013. 2013. s. 159. 
4 MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. 
Praha: CZ.NIC, 2013. 2013. s. 159. 
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dalo povedať, že takmer všetko čo s internetom súvisí, nemá dostatočné 
právne zázemie z dôvodu, že právo nie je a ani nemôže byť tak dynamic-
kým odvetvím, akým je informatika. Jedným z najpálčivejších problé-
mov, ktoré s internetom a všeobecne s elektronizáciou súvisia, je prob-
lematika pracovného práva a vzťahmi, ktoré v rámci neho vznikajú. Sú 
to napríklad problémy, ale aj výhody používania internetu na pracovisku, 
či už ako pracovného nástroja alebo aj monitorovacieho nástroja v ru-
kách zamestnávateľa.  

Cieľom práce je zmapovanie výhod elektronizácie pracoviska, 
s ktorými môže zamestnávateľ rátať a súčasne poukázať na právne 
problémy s tým spojené, ktoré musí zamestnávateľ riešiť. 

1. Elektronizácia pracovných nástrojov 

Elektronizácia pracoviska je pomerne nejasný pojem, ktorý vy-
voláva množstvo otáznikov. S postupnou globalizáciou spoločností, 
ktoré často vykonávajú svoju činnosť simultánne vo viacerých krajinách, 
s exponenciálne zvyšujúcim sa počtom ich zamestnancov a v neposled-
nom rade so stúpajúcimi nárokmi na maximalizáciu efektivity pracov-
ného výkonu sa firmy uchyľujú k najnovším technológiám, aby obstáli 
v konkurenčnom boji. 

V súvislosti s už spomínanou globalizáciou možno konštatovať, 
že dnešná komunikácia v rámci spoločností je buď do plnej miery, alebo 
veľkej miery elektronizovaná. Organizujú sa videokonferencie vedúcich 
pracovníkov vnútroorganizačných zložiek, e-mailová komunikácia je už 
dnes tiež bežná. Napriek tomu, však zamestnávateľ musí aj v takejto na 
prvý pohľad banálnej veci ako je email, riešiť hneď viacero problémov, 
ktoré s jeho používaním súvisia. Čo email vlastne je? Aké hrozby môže 
zamestnávateľ očakávať, ak ho bude používať? Ako je potrebné email 
zabezpečiť, aby nedošlo k naplneniu týchto hrozieb? Je možné emaily 
sledovať? Dá sa vôbec prostredníctvom emailu uzatvoriť platný právny 
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úkon? Čo je v rámci vnútroorganizačných predpisov potrebné upraviť 
tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv ako zamestnancov, tak aj práv 
zamestnávateľa? Toto je len zlomok možných otázok súvisiacich s danou 
problematikou a v rámci tohto príspevku sa budeme snažiť odpovedať 
aspoň na niektoré z nich. 

E-mail, alebo email je skratka pre elektronickú poštu v rámci 
elektronických komunikačných systémov. Používatelia vďaka nemu po-
sielajú v zlomku sekundy dokumenty a správy doslova na opačnú stranu 
zemegule. E-mail však bez osobitných bezpečnostných opatrení nezaru-
čuje súkromie, pretože emailové správy vo všeobecnosti nie sú šifrované, 
musia prejsť cudzími počítačmi v sieti predtým ako dosiahnu cieľový po-
čítač, čo znamená, že pre iných je relatívne jednoduché zachytiť ho a pre-
čítať si jeho obsah a v neposlednom rade hrozí riziko na strane poskyto-
vateľa, pretože väčšina z nich ukladá na svojich serveroch kópie mailo-
vých správ pred tým, než sú doručené. Takéto zálohy zostávajú na serveri 
poskytovateľa pokojne aj niekoľko mesiacov napriek tomu, že používa-
teľ danú správu vymazal. S týmto problémom sa snažia dnes vysporiadať 
rôzne kryptografické (šifrovacie) aplikácie, ktoré obsah správ šifrujú po-
mocou rôznych algoritmov.5 Napriek tomu, že je komunikácia prostred-
níctvom emailu snáď najrozšírenejším pracovným komunikačným ná-
strojom, ktorý zjednodušil komunikáciu na veľké vzdialenosti, vďaka pri-
márnej absencii zabezpečovacích systémov môže byť pre užívateľov 
elektronickej pošty aj rovnako veľkým rizikom. Užitočnosť tohto ná-
stroja ohrozujú dva fenomény a to spam a emailové červy. 

Spam, inak povedané nevyžiadaná a hromadne rozosielaná 
správa prakticky rovnakého obsahu, je najzreteľnejším a najznámejším 
príkladom zneužitia elektronickej komunikácie. Zväčša ho vnímame pro-

                                                                    
5 Dostupné na internete < http://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-2.3.11.  
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stredníctvom rôznych reklám. Táto „marketingová“ praktika sa v dneš-
nej dobe udomácnila natoľko, že spamy dnes predstavujú asi 80-85 % 
všetkých emailov na svete. Spam však nemusí mať nutne formu reklamy. 
Druhou možnosťou je spam tzv. emailov, ktoré majú za úlohu získať od 
užívateľa heslá k rôznym kontám na internete. Jedná sa o tzv. phising.  

Názov pochádza z anglických slov password a fishing, teda doslova 
rybolov hesiel. Je to činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od 
používateľov rôzne heslá, napr. k bankovému účtu, alebo emailovému 
kontu. Zväčša útok prebieha formou linku na webstránku, ktorá vyzerá 
ako už existujúca dôveryhodná stránka, napr. internet banking a tá infor-
muje napríklad o nutnosti zmeniť si heslo na účte alebo obnovenie plat-
nosti prihlasovacieho mena a hesla. Phiseri zvyknú svoje obete kontak-
tovať ako členovia support teamu a požadujú potrebné údaje. Na túto 
ich taktiku naletia skôr menej obozretní užívatelia, pretože je všeobecne 
známym pravidlom, že členovia support teamov nikdy nekontaktujú zá-
kazníkov takýmto spôsobom, čo väčšina stránok deklaruje aj v mailoch 
pri potvrdení registrácie do internet bankingu alebo iných podobných 
internetových služieb.6 Únik hesla, napríklad od internet bankingu za-
mestnávateľa spôsobený zamestnancom ekonomického oddelenia, môže 
mať pre zamestnávateľa fatálne následky. Podobne môže zamestnanec 
zapríčiniť aj únik osobných údajov o ostatných zamestnancoch. Také-
muto zamestnancovi hovoríme insider threat. 

Na priečkach rebríčkov7 kybernetických hrozieb sa každoročne 
objavuje hrozba v podobe vlastného zamestnanca. Predovšetkým ide 
o zamestnancov s prístupom k citlivým informáciám, ako napr. vedúci 

                                                                    
6 Dostupné na internete: <https://books.google.sk/bo-
oks?id=I9P1EkTkigC&pg=PA433&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.  
7 Dostupné na internete: <https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-mana-
gement/evolving-threat-environment/enisa-threat-landscape/enisa-threat-
landscape-2014.  
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5 Dostupné na internete < http://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-2.3.11.  
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zamestnanci či administrátori. Títo môžu zaviniť buď úmyselný alebo 
neúmyselný únik informácií od zamestnávateľa. Takáto hrozba je nebez-
pečnejšia než hrozba vzdialených útočníkov, proti ktorým sa dá chrániť 
aj prostredníctvom rôznych firewallov, antivírusových systémov, riade-
nia prístupu a pod. Títo zamestnanci nielenže majú ľahší prístup do 
priestorov organizácie, ale navyše majú aj vedomosti aké typy citlivých 
informácií sú spracúvané a kde ich hľadať. Najväčšou hrozbou je typ za-
mestnanca – záškodníka,8 ktorý môže profitovať na tom, že predá prísne 
tajné informácie konkurencii. Okrem týchto majetkových cieľov ho k da-
nému skutku môže viesť aj vidina dobrodružstva a z toho plynúceho 
vzrušenia pri získavaní takýchto citlivých dát. 

Emailová komunikácia prináša nové riziká, mení zaužívaný po-
hľad na ochranu súkromia a ochranu osobnosti človeka.9 V rámci pra-
covnej sféry vznikajú stále nové spôsoby a formy kontroly výkonu práce, 
až sa stáva bežnou súčasťou pracovného prostredia to, že zamestnávateľ 
má možnosť nepretržitého dohľadu nad zamestnancom, ktorý stráca po-
čas výkonu práce svoje súkromie.10 Avšak z vyššie popísaných hrozieb, 
s ktorými je potrebné sa pri využívaní emailu vysporiadať, je jasné, že je 
v záujme zamestnávateľa zabezpečiť, aby emailová komunikácia bola 
ako pracovný nástroj čo najbezpečnejšia. Možnosťou ako túto bezpeč-
nosť dosiahnuť je monitorovanie emailov.  

                                                                    
8 Dostupné na internete: <https://www.csirt.gov.sk/insider-threat-873.html. 
9 DOLOBÁČ, M. Monitoring e-mailovej komunikácie zamestnanca v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na súk-
romný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010, vyd. Bratislava: 
Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 119. 
10 DOLOBÁČ, M. Monitoring e-mailovej komunikácie zamestnanca v judika-
túre Európskeho súdu pre ľudské práva. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na 
súkromný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010, vyd. Brati-
slava : Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 119. 
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Kontrola emailov nemusí slúžiť len na ochranu zamestnávateľa, 
ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jej predmetom môže byť aj 
ochrana zamestnanca. Jedným z takýchto prístupov je skenovanie ob-
sahu emailov. Tento sken uskutočňuje väčšina poskytovateľov emailovej 
služby prostredníctvom skríningu elektronickej pošty. Slúži na detekciu 
vírusov, odfiltrovania spamu a možných phisingových útokov a detekciu 
vopred určeného obsahu. 

Čo sa týka kontroly emailov uskutočnených práve zamestnáva-
teľom, náš Zákonník práce sa výslovne k takejto kontrole nevyjadruje. 
Súvisí to aj s tým, že ešte stále nie je ani v našej judikatúre presne stano-
vené, či je emailová komunikácia písomnou komunikáciou alebo nie. 
Tento problém je nutné riešiť naprieč celým spektrom právnych odvetví, 
nielen v pracovnom práve. V súčasnosti je nutné sa spoliehať na subsi-
diárne ustanovenia § 11 Občianskeho zákonníka o ochrane súkromia pri 
písomnostiach osobnej povahy, z ktorých vyhotovovanie záznamov sa 
smie použiť iba s privolením fyzickej osoby.11 Analogicky by sa táto si-
tuácia dala použiť aj na prípad elektronickej komunikácie, z čoho by sme 
teda mohli vyvodiť, že zamestnávateľ môže kontrolovať emaily zamest-
návateľa, avšak na to potrebuje jeho súhlas.12 

V súvislosti s takouto formou kontroly je potrebné položiť si 
otázku, do akej miery je možné konanie zamestnávateľa považovať za 
oprávnené a naopak, kedy už dochádza k podstatnému porušeniu jeho 
práva na súkromný život. S hľadaním odpovede na túto otázku sa nám 
snaží svojím novým rozhodnutím zo dňa 12. 1. 2016 pomôcť Európsky 

                                                                    
11 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
12KOTIRA, P. Kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov podľa právnych 
úprav vybraných členských štátov EÚ. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na 
súkromný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010,vyd. Brati-
slava : Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 131 
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8 Dostupné na internete: <https://www.csirt.gov.sk/insider-threat-873.html. 
9 DOLOBÁČ, M. Monitoring e-mailovej komunikácie zamestnanca v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na súk-
romný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010, vyd. Bratislava: 
Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 119. 
10 DOLOBÁČ, M. Monitoring e-mailovej komunikácie zamestnanca v judika-
túre Európskeho súdu pre ľudské práva. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na 
súkromný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010, vyd. Brati-
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11 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
12KOTIRA, P. Kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov podľa právnych 
úprav vybraných členských štátov EÚ. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na 
súkromný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010,vyd. Brati-
slava : Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 131 
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súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo veci Barbulescu v. Rumunsko,13 
týkajúcej sa práva zamestnanca na rešpektovanie jeho rodinného a súk-
romného života o ktorom hovorí čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“).   

ESĽP na základe skutočností, že : 

- interný predpis zamestnávateľa zakazoval používanie výpočtovej 
techniky k súkromným účelom,  

- zamestnanec bol vopred upozornený na skutočnosť, že jeho komu-
nikácia môže byť sledovaná, 

- zamestnávateľ zisťoval obsah konverzácie až na základe tvrdenia za-
mestnanca, že účet používal iba k plneniu svojich pracovných povin-
ností, 

- zamestnávateľ postupoval pri výpovedi v súlade so zákonom, 
- monitoring zamestnanca bol primeraný, pretože zamestnávateľ kon-

troloval iba správy v rámci aplikácie, ktorá bola hlavným pracovným 
nástrojom zamestnanca, 

- je právom zamestnávateľa kontrolovať či zamestnanec využíva pra-
covnú dobu k plneniu jeho pracovných úloh, 

dospel k záveru, že právo zamestnanca podľa Dohovoru nebolo poru-
šené.  

 Na základe uvedeného možno konštatovať, že aj keď tento roz-
sudok bol zjednodušene v médiách prezentovaný ako prevratný rozsu-
dok, vďaka ktorému má zamestnávateľ neobmedzené právo na monito-
rovanie zamestnanca, nie je tomu tak. Stále platí, čo sme konštatovali 
vyššie a síce, že zamestnávateľ môže monitoring zamestnancov uskutoč-
niť, avšak len v prípade, že zamestnanec o takomto postupe vedel. Naša 

                                                                    
13 Rozhodnutie ESĽP zo dňa 12.1.2016vo veci Bărbulescu v. Rumunsko č. 
61496/08. 

 

87 
 

právna úprava v tomto  zachádza ešte ďalej, keď hovorí dokonca o súh-
lase s takýmto konaním zamestnávateľa. 

 Domnievame sa, že za pomyselnú hranicu medzi ochranou na 
súkromie zamestnanca a ochranou zamestnávateľa by bolo možné pova-
žovať skutočnosť, ak by zamestnávateľ zahrnul do svojich vnútroorga-
nizačných predpisov aj časť o monitoringu emailovej komunikácie za-
mestnancov. Zamestnávateľ by si vytvoril zákonnú možnosť chrániť sa 
pred nástrahami súvisiacimi s týmto komunikačným nástrojom a zamest-
nanec by bol dopredu upozornený na fakt, že jeho emailová komunikácia 
môže byť monitorovaná. Na to, aby zamestnanec ochránil svoje súkro-
mie, by teda stačilo, aby počas pracovnej doby nevybavoval elektronickú 
poštu súkromnej povahy. Podmienka súhlasu zamestnanca s takým sle-
dovaním by bola naplnená súhlasom s vnútroorganizačnými predpismi 
zamestnávateľa ako celkom. 

 Emailová komunikácia však so sebou prináša ďalšie riziká, ktoré 
pociťuje najmä zamestnanec. Vzhľadom na to, že email je možné poslať 
kedykoľvek a odkiaľkoľvek, nabáda to zamestnávateľa, aby zapĺňal ema-
ilovú schránku zamestnanca aj mimo jeho pracovného času s tým, že od 
zamestnanca požaduje, aby elektronickú poštu kontroloval aj počas svo-
jej doby odpočinku. Zákonník práce tejto problematike tiež nevenuje ná-
ležitú pozornosť. Nájdeme v ňom iba vymedzenie pracovného času, pod 
ktorým zákon rozumie časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozí-
cii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pra-
covnou zmluvou.14 

V podstate by sme sa mohli určitými metódami výkladu dopra-
covať k tomu, že povinnosťou zamestnanca je využívať pracovný ná-
stroj (v tomto prípade email), teda aj kontrolovať by ho mal len v rámci 
svojho pracovného času. Je však na mieste otázka, či takáto formulácia 

                                                                    
14 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
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13 Rozhodnutie ESĽP zo dňa 12.1.2016vo veci Bărbulescu v. Rumunsko č. 
61496/08. 
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14 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 



88

 

88 
 

ustanovenia § 85 je postačujúca. Zamestnávateľ by požiadavku na kon-
trolu emailu mimo pracovného času mohol zahrnúť do pracovnej 
zmluvy, pričom by neporušil dikciu zákona. Ochrana zamestnanca pred 
takýmto konaním zamestnávateľa je teda žiaduca. Táto záležitosť by sa 
dala riešiť aj vnútroorganizačnými predpismi, v ktorých by bolo uve-
dené, že zamestnanec má povinnosť plniť úlohy zadávané emailom, 
resp. odpovedať na emaily zamestnávateľa iba počas pracovnej doby. To 
by však neriešilo problém všeobecne, ale len v rámci jednej organizácie. 
Preto by bolo vhodné uvažovať o zavedení takejto ochrany zamestnanca 
zaviesť aj v zákone, avšak aj v tomto prípade sa treba vyvarovať legisla-
tívneho optimizmu, teda mienky, že všetky ťažkosti sa dajú riešiť záko-
nom, pretože hneď by sme narazili na problém ochrany záujmov zamest-
návateľa.  

Život prináša mnohé nečakané situácie, a tak by zamestnávateľ 
mohol argumentovať aj tým, že môžu náhle  nastať určité udalosti, ktoré 
je potrebné neodkladne riešiť. Mohli by sme namietať, že zamestnávateľ 
nemusí použiť ako jediný komunikačný nástroj práve email, pretože dnes 
už má takmer každý zamestnanec mobilný telefón, ktorého číslo by za-
mestnávateľ samozrejme mal mať. Takto by sme sa však dostali znova 
k podobnej otázke, či by nebolo vhodné obmedziť kontaktovanie za-
mestnanca zamestnávateľom mimo pracovnej doby mobilným telefó-
nom a následne by sme sa do tohto problému viac a viac zacyklovali.  

Na otázku používania emailov mimo pracovnej doby by teda 
bolo možné odpovedať znova tým, že všetko závisí od dohody zamest-
návateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ by podmienky používania 
emailu (ktoré by si napríklad so zástupcami zamestnancov dojednal) za-
viedol do svojich vnútroorganizačných predpisov a zamestnanec by mo-
hol do pracovnoprávneho vzťahu vstúpiť s tým, že podmienky výkonu 
jeho práce boli vopred dohodnuté a on s nimi súhlasil. 
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2. Elektronizácia pracovného prostredia 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich častiach, zamestná-
vateľ má právo vyžadovať od zamestnanca, aby sa v rámci pracovnej 
doby a v rámci priestorov zamestnávateľa venoval v prvom rade pracov-
nej činnosti. Samozrejme, zamestnávateľ v záujme ochrany svojich ma-
jetkových, ale aj bezpečnostných záujmov, by mal mať možnosť do-
hľadu nad zamestnancom, aby zabránil buď nedôslednému plneniu si 
pracovných povinností zo strany zamestnanca, alebo zabránil úniku či už 
osobných údajov alebo citlivých informácií z prostredia spoločnosti 
a keď už by takýto únik nastal, aby vedel identifikovať zamestnanca, kto-
rého sme vyššie v práci pomenovali ako insider threat.  

Znova však s výhodami pre zamestnávateľa prichádzajú aj určité 
povinnosti, ktoré s takýmto monitorovaním zamestnancov súvisia. 
Hneď zo začiatku sa musí popasovať s údelom, ktorý so sebou prináša 
evidencia osobných údajov zamestnancov a ich ochrana. Tieto problémy 
však zamestnávateľ rieši tak či tak, pretože minimálne zamestnanci na 
personálnom oddelení prichádzajú dennodenne do styku s osobnými 
údajmi ostatných zamestnancov. Je tu však druhý, nemenej dôležitý 
a podľa nášho názoru aj viac komplikovaný problém, ktorý musí byť vy-
riešený, a síce konflikt práva na súkromie zamestnanca na jednej strane 
a práva na ochranu záujmov zamestnávateľa na strane druhej. Je však 
právna úprava dostatočne jasná a zrozumiteľná ohľadne toho, kde sa na-
chádza „zlatá stredná cesta“, v monitorovaní zamestnancov? Umožňujú 
takéto sledovanie slovenské právne normy? Sú dostatočne presné na to, 
aby zamedzili zneužitiu práva jednou alebo druhou stranou? A je vôbec 
právna úprava (či už na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni) na-
toľko vyspelá, že vie presne definovať pojem, na ktorom celá táto prob-
lematika stojí a padá zároveň, teda právo na súkromie? 

Pojem súkromie však nie je jednoduché definovať, hoci v ná-
znakoch sa o jeho definíciu pokúša Európsky súd pre ľudské práva (ďalej 
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len „ESĽP“), ktorý v niektorých svojich rozhodnutiach viaže tento po-
jem na fyzickú a psychickú integritu osoby.15 Skôr sa stretávame priamo 
s pojmom právo na súkromie, resp. súkromný život, ktorý už môžeme 
nájsť nielen v medzinárodných prameňoch práva, ako je napr. Medziná-
rodný pakt o občianskych a politických právach, prípadne v Charte zá-
kladných práv a slobôd (ďalej len „Charta“), ale zmienku o ochrane súk-
romia nachádzame aj v článku 16 Ústavy SR, ktorý hovorí o nedotknu-
teľnosti osoby a jej súkromia.16 Pri hlbšom skúmaní problematiky 
ochrany súkromia sa dostávame aj k Občianskemu zákonníku, ktorý vo 
svojich ustanoveniach § 11 a 12 priznáva fyzickej osobe právo na 
ochranu svojej osobnosti a spája ho s ochranou súkromia.17 Avšak defi-
nícia práva na súkromie pôsobí nedostatočne určito kvôli už spomínanej 
absencii definície súkromia ako takého. Je možno otázkou, či by takáto 
definícia bola dobrá, pretože už rímska myšlienka „omnis definitio (in iure) 
periculosa es“18 naznačuje, že postupom času by sa z tohto pojmu museli 
vyčleniť určité výnimky a teda by stratil na vážnosti. Rozvíjanie týchto 
úvah však nie je predmetom práce. 

Ako už bolo spomenuté, právo na súkromie je predmetom via-
cerých právnych predpisov, tak ako je aj predmetom viacerých oblastí 
bežného života. Jednou z takýchto oblastí je aj pracovný život a s ním 
spojené monitorovanie zamestnancov samotným zamestnávateľom.  

Podľa čl. 11 Základných zásad Zákonníka práce, zamestnávateľ 
môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kva-
lifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré 

                                                                    
15 MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. 
Praha: CZ.NIC, 2013. 2013. s. 35. 
16 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
17 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
18 Každá definícia v práve je nebezpečná viď Iavolenaus. Digesta 50, 17, 202. 
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môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykoná-
vať, vykonáva alebo vykonával.19 S tým sa spája taktiež zákaz pre zamest-
návateľa, bez vážneho dôvodu spočívajúceho v osobitnej povahe čin-
nosti zamestnávateľa, narúšať súkromie svojich zamestnancov na praco-
visku a v spoločných priestoroch tým, že by ich sledoval bez toho, aby 
na to boli upozornení. Podobnú skutočnosť možno konštatovať aj pri 
kontrole listových zásielok adresovaných zamestnancom ako súkrom-
ným osobám.20 Možnej analógii s elektronickou poštou sme sa venovali 
v predchádzajúcej časti práce. 

S monitorovaním zamestnancov súvisí aj to, že právo na súkro-
mie, nie je neobmedziteľné právo. Ako všetky ostatné práva, aj to má 
svoje hranice tam, kde začínajú práva ostatných.  Nielen už vyššie spo-
mínané medzinárodné pramene práva pripúšťajú možnosť obmedzenia 
práva na súkromie, ale pamätá na to aj Ústava SR, ktorá v tom istom 
článku, v ktorom hovorí o ochrane súkromia, dopĺňa aj možnosť jej ob-
medzenia v prípadoch ustanovených zákonom.21 Potvrdzuje to aj Ús-
tavný súd, ktorý umožňuje obmedziť právo na súkromie za určitých pod-
mienok. Tými sú: 

- legalita, znamenajúca to, že štát môže zasiahnuť do práva na súkro-
mie len vtedy, ak takýto zásah zákon pripúšťa a právna norma ho 
upravuje dostatočne jasne na to, aby bol za ustanovených podmie-
nok predvídateľný, 

- legitimita, pod ktorou treba rozumieť to, že musí ísť o legitímny cieľ 
zásahu, inak povedané, že musí ísť o záujem štátu (napr. ochrana 

                                                                    
19 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
20 BARANCOVÁ, H. Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromného ži-
vota v judikatúre európskych súdov. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na súk-
romný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010, vyd. Bratislava: 
Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 16. 
21 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
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19 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
20 BARANCOVÁ, H. Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromného ži-
vota v judikatúre európskych súdov. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na súk-
romný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010, vyd. Bratislava: 
Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 16. 
21 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
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národnej bezpečnosti), záujem spoločnosti (napr. ochrana zdravia 
alebo morálky), alebo musí ísť o záujem jednotlivca z dôvodu 
ochrany práv a slobôd iných, 

- proporcionalita, ktorú môžeme definovať ako možnosť zasiahnuť 
do práva na súkromie len v tom prípade , keď je to nevyhnutné, ak 
za daných okolností nie je možné dosiahnuť legitímny cieľ inak a pri 
dodržaní zásad a princípov demokratickej spoločnosti.22 

Negatívne vymedzený zákaz zamestnávateľa narúšať súkromie 
zamestnanca bez vážnych dôvodov je možné interpretovať pozitívnym 
spôsobom pomocou druhej vety čl. 11 Základných zásad Zákonníka 
práce. Zamestnávateľ je oprávnený narúšať súkromie zamestnanca na 
pracovisku, ak:  

- má na to vážny dôvod, 
- vážny dôvod spočíva v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa, 
- ide o zásah do súkromia na pracovisku zamestnávateľa alebo v jeho 

priestoroch, 
- spôsob zásahu do súkromia zamestnanca spočíva v jeho sledovaní 

s upovedomením zamestnanca alebo kontrole listových zásielok ad-
resovaných zamestnancovi ako súkromnej osobe.23 

Na tomto mieste je potrebné konštatovať, že pojem „vážny dô-
vod,“ je pomerne vágny napriek tomu, že sa týka tak citlivej témy ako je 
ochrana súkromia zamestnanca. Vážnym dôvodom vo svetle európskych 

                                                                    
22 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 10. 9. 2009, spisová 
značka II. 280/09-16. 
23 BARANCOVÁ, H. Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromného ži-
vota v judikatúre európskych súdov. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na súk-
romný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010, vyd. Bratislava: 
Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s.17. 
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prameňov práva môže byť aj ochrana vážnych majetkových záujmov za-
mestnávateľa. Vzhľadom na túto skutočnosť je však vhodné zamestná-
vateľom odporučiť vymedzenie týchto vážnych dôvodov vo svojich 
vnútroorganizačných predpisoch, hoci v prípade konania súdneho sporu 
je len súd kompetentný rozhodnúť, či vážne dôvody definované v ta-
komto vnútroorganizačnom predpise zodpovedajú zásade proporciona-
lity.24 

Z vyššie uvedeného môže vyplývať, že ak chce zamestnávateľ 
monitorovať svojich zamestnancov v podstate stačí, ak deklaruje vážny 
dôvod pre sledovanie svojich zamestnancov a uvedie to vo svojom vnút-
roorganizačnom predpise, s ktorým zamestnanec vyjadrí súhlas. Bo-
hužiaľ, je nutné konštatovať, že podľa momentálnej právnej úpravy to 
stačí.  

Dnešné metódy monitorovania zamestnancov sú veľmi rozma-
nité. Začínajú sa objavovať dochádzkové systémy fungujúce na báze bi-
ometrického snímania buď odtlačkov prstov zamestnancov alebo skenu 
sietnice. Podobné systémy sú už využívané aj ako autorizačný vstup do 
miestností s obmedzeným okruhom oprávnených osôb. Uvažuje sa aj o 
možnostiach použiť biometrický údaj zamestnanca aj pre vstup do jeho 
skrine v šatni a podobne. Ďalšou z možností monitorovania zamest-
nanca je tzv. skríning digitálnej identity. Digitálnu identitu zamestnanca 
môžeme zjednodušene vysvetliť ako životný cyklus zamestnanca, resp. 
dva životné cykly. „Veľký“ životný cyklus, ktorý zahŕňa celkové pôsobe-
nie zamestnanca vo firme od jeho nástupu cez zmeny zaradenia až po 
rozviazanie pracovného pomeru a „malý“ životný cyklus, ktorý predsta-

                                                                    
24 BARANCOVÁ, H. Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromného ži-
vota v judikatúre európskych súdov. In: Monitorovanie zamestnancov a právo na súk-
romný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. December 2010, vyd. Bratislava: 
Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 18. 
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vuje jeho jeden pracovný deň. Takýto „identity management“ nám po-
skytuje detailný obraz o zamestnancovi a jeho činnosti vrátane všetkých 
jeho osobných údajov a podobne. Je potrebné však povedať, že tento 
proces je veľmi náročný na kapacity, presnosť a spoľahlivosť. Jeho 
ďalšou veľkou nevýhodou je to, že napriek maximálnej snahe o bezpeč-
nosť údajov, stále celý tento systém spravuje iba človek a teda rizikom 
zostáva ľudský faktor a s ním spojený úmyselný alebo neúmyselný únik 
údajov, alebo zapríčinenie chýb v systéme.25 Aj preto dnes ešte tento spô-
sob monitoringu nie je rozšírený ani do takej miery, ako napríklad bio-
metrické snímanie. 

Najrozšírenejšou a zatiaľ aj najdostupnejšou skupinou monito-
rovacích systémov sú  kamerové systémy, ktoré zažívajú svoj rozmach 
v rámci monitorovania zamestnancov ako veľmi účinný nástroj kontroly. 
Inštalácia kamerového systému však vyvoláva otázky, ktorým nebola do 
súčasnosti venovaná dostatočná pozornosť slovenskou právnou vedou. 
Otázna je už len participácia zástupcov zamestnancov na monitorovaní 
zamestnancov, či prípadná náhrada škody zamestnávateľom pri nedodr-
žaní kritérií takéhoto sledovania.26 Zamestnávateľ má v rámci momen-
tálnej právnej úpravy silné postavenie, ktoré môže byť niekedy až zneu-
žité ako prostriedok pre rýchle ukončenie pracovného pomeru zo strany 
zamestnávateľa. Podobne je posilnená pozícia zamestnávateľa neexisten-
ciou potrebných ustanovení pracovného práva, ktoré by zavádzali zod-
povednosť pri neoprávnenom zásahu do súkromia zamestnanca. 

                                                                    
25 Dostupné na internete: < http://old.itnews.sk/tituly/infoware/2010-09-
29/c135978-iw-identity-management-trendy-a-prehlad-trhu>.  
26 ŠVEC, M. Aktuálne problémy videodohľadu v zahraničí. In: Monitorovanie za-
mestnancov a právo na súkromný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. Decem-
ber 2010,vyd. Bratislava : Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 85. 
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Možným, aspoň čiastočným riešením problému by bolo, ak by 
sa videodohľadu venovala aj právna úprava, hoci ako sme už konštato-
vali, určiť presné hranice, v ktorých sa možno pohybovať, je takmer ne-
možné. Existuje však možnosť stanovenia takých mantinelov, ktoré by 
zamestnávateľovi, ale aj zamestnancom dali aspoň predstavu o tom, kedy 
je monitoring prípustný. Príkladom by mohli byť demonštratívne vý-
počty priestorov, ktoré zamestnávateľ monitorovať nemôže. Šlo by na-
príklad o toalety, prezliekarne, fajčiarska miestnosť a podobne. V týchto 
priestoroch je monitorovanie zamestnancov buď neprípustné alebo za-
mestnávateľ na sledovanie týchto priestorov nemá dôvod (trebárs kvôli 
ich odpočinkovej funkcii). Na druhej strane by sa dali podobným spôso-
bom definovať priestory, kde je v záujme zamestnávateľa alebo zamest-
nancov možné, ba niekedy až potrebné, aby boli monitorované. Taký-
mito priestormi by boli napríklad priestory, kde majú zamestnanci ulo-
žené počas pracovnej doby svoje osobné veci, serverovňa, montážna 
hala, sklad a iné.  

Otázna je však spomínaná účasť zástupcov zamestnancov na 
monitoringu kamerovým systémom. V dôsledku snahy o čo najväčšiu 
flexibilitu pracovného práva je účasť zástupcov zamestnancov skôr ne-
žiaducim javom, najmä z dôvodu spomalenia reakčnej doby zamestnáva-
teľa na pochybenia zamestnancov zistené kamerovým systémom. To 
však nie je najväčším problémom, s ktorým sa táto úvaha musí vysporia-
dať. Hlavnou prekážkou účasti zástupcov zamestnancov na takomto 
monitorovaní je ich nedostatočná kompetencia, ktorá sa prejavuje najmä 
tým, že ak by aj zástupca zamestnancov zistil, že zamestnávateľ zneužíva 
svoje postavenie a monitoruje zamestnancov v rozpore s právnou úpra-
vou, účinná odpoveď by na takéto konanie neexistovala.27 Teoretickou 

                                                                    
27 ŠVEC, M. Aktuálne problémy videodohľadu v zahraničí. In: Monitorovanie za-
mestnancov a právo na súkromný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. Decem-
ber 2010,vyd. Bratislava : Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 91. 
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možnosťou by bolo teda rozšíriť práva zástupcov zamestnancov v zá-
kone, napríklad inšpirovať sa právnymi úpravami niektorých severských 
krajín, ktoré priznávajú zástupcom zamestnancov právo veta pri inštalácii 
sledovacích zariadení.28 Ďalším spôsobom kontroly zamestnávateľa zo 
strany zamestnancov by bola povinnosť zamestnávateľa prerokovať so 
zástupcami zamestnancov pochybenia pracovníkov zistené kamerovým 
systémom a spoločne nimi aj vyvodiť potrebné závery. 

Záver 

Ako každá problematika, aj problematika elektronizácie praco-
viska má svoje klady a zápory. Medzi klady možno zahrnúť napríklad 
zjednodušenie komunikácie v rámci podniku, resp. komunikácie so zá-
kazníkom prostredníctvom emailu, alebo dohliadanie na zamestnancov 
rôznymi spôsobmi, najčastejšie však za pomoci kamerových systémov. 
Za zápor  možno považovať právnu úpravu, ktorá zatiaľ danú tému ne-
rieši tak, ako by sa žiadalo. Súvisí to najmä s faktom, že právo nie je 
schopné dynamicky reagovať na extrémne rýchly vývoj nových techno-
lógií. Tento problém je badateľný naprieč spektrom všetkých právnych 
odvetví, z ktorých pracovné právo nie je výnimkou. Čo sa týka elektro-
nizácie pracovných nástrojov, konkrétne emailu ako nástroja slúžiaceho 
na komunikáciu, v práci sa nachádzajú úvahy o tom, aké prístupy v sú-
vislosti s ochranou súkromia zamestnanca a ochranou záujmov zamest-
návateľa sú prípustné. Dospeli sme k záveru, že je potrebné nastaviť ur-
čité podmienky, ktoré budú jasné a záväzné ako pre zamestnávateľa, tak 
aj pre zamestnanca. Riešením je zakomponovanie časti o monitoringu 
emailovej komunikácie zamestnanca počas pracovnej doby do vnútroor-
ganizačných predpisov, v ktorých by bol zamestnanec oboznámený so 
skutočnosťou, že v rámci ochrany zamestnávateľa, ale aj zamestnanca, je 

                                                                    
28 ŠVEC, M. Aktuálne problémy videodohľadu v zahraničí. In: Monitorovanie za-
mestnancov a právo na súkromný život: zborník príspevkov z vedeckého seminára: 9. Decem-
ber 2010,vyd. Bratislava : Edícia Juristika, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 91. 
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zamestnávateľ oprávnený monitorovať elektronickú komunikáciu za-
mestnanca počas pracovného času. 

K využívaniu emailu ako pracovného nástroja sa viaže aj prob-
lém dodržiavania pracovného času zamestnávateľom, teda nemožnosť 
zamestnávateľa vyžadovať od zamestnanca, aby si svoje maily kontrolo-
val aj počas času určeného na jeho odpočinok.  Skonštatovali sme, že 
zakotviť túto povinnosť v právom predpise by bolo komplikované, ba 
až neefektívne. Preto sme vyjadrili myšlienku riešiť aj tento problém 
vnútroorganizačným predpisom, resp. dohodou medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom v pracovnej zmluve. 

V rámci elektronizácie pracoviska však nastávajú situácie, kedy 
zamestnávateľ musí dohliadať na zamestnanca, aby zabránil nielen úniku 
informácií z pracoviska, ale aj nežiaducemu správaniu zo strany zamest-
nancov z dôvodu práva na ochranu svojich záujmov. Toto právo však 
hraničí s právom zamestnanca na ochranu jeho súkromia. Avšak určiť, 
kde presne sa táto hranica nachádza, je veľmi ťažké. Zároveň sa na za-
mestnávateľa kladie povinnosť svoje vnútroorganizačné predpisy upra-
viť tak, aby boli dostatočne zrozumiteľné a akceptovateľné pre zamest-
nancov, ktorých sa monitorovanie bude dotýkať. Vyjadrili sme však zne-
pokojenie, že právna úprava v danej oblasti vôbec nie je dostatočná 
a mala by monitorovanie zamestnancov riešiť aspoň v určitých bodoch, 
ktoré by poskytovali oporu takýmto opatreniam zo strany zamestnáva-
teľa. To by sa dalo dosiahnuť jednak vymedzením priestorov, kde by 
zamestnávateľ sledovanie zamestnancov uskutočňovať nemohol a na 
druhej strane priestorov, kde by to problém nebol. Účinné opatrenie slú-
žiace na ochranu súkromia zamestnancov vidíme aj vo väčšej kooperácii 
zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov, ktorí by mohli ovplyvniť 
umiestnenie sledovacích zariadení a mali by možnosť zasiahnuť aj do 
rozhodovania o vyvodzovaní následkov voči zamestnancom na základe 
skutočností zistených kamerovým systémom. 
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možnosťou by bolo teda rozšíriť práva zástupcov zamestnancov v zá-
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Problematika elektronizácie pracoviska a aspektov elektronizá-
cie pracovnoprávnych vzťahov je teda veľmi obšírna a zároveň pre našu 
právnu vedu nová. Pre jej riešenie bude teda určite nutné vypracovať 
viacero štúdií a odborných prác zameraných na túto oblasť a viesť o nich 
diskusiu v odborných kruhoch. 
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Ochrana súkromia zamestnanca v  judikatúre Európ-
skeho súdu pre ľudské práva 
 

Milan Šimkovič 

Úvod 

Jeden z najväčších fenoménov súčasnosti v oblasti vnútroštát-
neho ale aj medzinárodného práva,  je  nepochybne inštitút ľudských 
práv. Práve v tejto oblasti  môžeme v poslednej dobe pozorovať značný 
nárast záujmu verejnosti. Príčina takéhoto nárastu záujmu obyvateľstva 
o práva a slobody človeka, pravdepodobne súvisí s porušovaním právom 
chránených záujmov v tejto oblasti v minulom storočí. V tomto kontexte 
treba  preto povedať, že takéto zvýšenie pozornosti obyvateľstva v tejto 
rovine nasvedčuje tomu, že ľudia si začali uvedomovať aké sú základne 
práva a ich ochrana dôležité, nie len pre jednotlivca ale aj pre spoločnosť 
ako celok. 

Pojem základných ľudských práv môžeme vymedziť  rôznymi 
spôsobmi. V zásade ide o okruh práv a slobôd, ktoré človek získa pri 
narodení a ktoré patria každému bez ohľadu na rasu, pohlavie, etnickú, 
národnostnú alebo štátnu príslušnosť.1 A práva, ktoré predstavujú neod-
deliteľnú súčasť právneho štátu. Medzi ich základné charakteristické 
znaky patrí neodnateľnosť, nescudzitelnosť, nepremlčateľnosť a nezru-
šiteľnosť. Ľudské práva prešli v histórii ľudstva  nemalými zmenami. 
Kdeže spočiatku ľudské práva predstavovali akúsi výsadu šľachty a pa-
novníka,  až neskôr sa začali rozširovať aj na obyčajný ľud. Ľudské práva 
za celé toto obdobie ovplyvnilo niekoľko významných dokumentov. 
2Medzi tie najdôležitejšie patri  anglická Magna Charta Libertatum z roku 

                                                                    
1 Dostupné na internete: http://ludskeprava.euroiuris.sk/in-
dex.php?link=vseob_lud_prava.  
2 Dostupné na internete: https://sk.wikipe-
dia.org/wiki/%C4%BDudsk%C3%A9_pr%C3%A1va.  
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1215,  uhorská Zlatá bula z roku 1222, anglický Habeas Corpus Act 
z roku 1679 alebo anglická Listina práv (Bill of Rights) z roku 1689. Uve-
dené pakty sa ale len veľmi okrajovo týkali ľudských práv. Skutočná po-
doba ľudských práv ako ich poznáme dnes sa začala rozvíjať predovšet-
kým v období osvietenstva, pričom veľký vplyv na ľudské práva mali 
hlavne udalosti tohto obdobia. Jedným z najvýznamnejších javov, ktorý 
nemalou mierou poznačil úpravu ľudských práv je revolúcia, ktorá mala 
za ciel odstrániť absolutistickú moc vo Francúzku. Touto revolúciou je 
Veľká Francúzka revolúcia, ktorej význam v tejto oblasti spočíva v prijatí 
Deklarácie ľudských a občianskych práv. Deklarácia zrušila pôvodné roz-
delenie spoločnosti na stavy a deklarovala rovnosť všetkých ľudí pred 
zákonom bez akýchkoľvek privilégií viažucich sa k stavovskej prísluš-
nosti. Ďalší významný posun v tejto oblasti predstavuje prijatie Všeobec-
nej deklarácie ľudských práv. Deklarácia bola prijatá v roku 1948 na pôde 
OSN a jej dôležitosť spočíva v tom, že vymedzuje a opisuje zá-
kladné ľudské práva  v dôsledku čoho  tvorí základný prvok medziná-
rodného obyčajového práva.3 Medzi dohovory, ktoré sa významnou mie-
rou dotýkajú ľudských práv v európskom priestore je nepochybne Eu-
rópsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpí-
saný pod záštitou Rady Európy v roku 1950 v Ríme, ktorý zabezpečuje 
dodržiavanie ľudských práv a súčasne obsahuje inštitucionálny rámec, 
umožňujúci jednotlivcom brániť sa v prípadoch kedy im štát tieto práva 
upiera. Medzi dokumenty, ktoré rovnako veľkou mierou upravujú túto 
oblasť patrí určíte Medzinárodný pakt o občianskych a politických prá-
vach alebo Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúr-
nych právach, ktoré upravujú ľudské práva prvej a druhej generácie. Za-
tiaľ posledný dokument,  ktorý upravuje problematiku ľudských práv je 
Charta základných práv Európskej únie z roku 2000. Tá predstavuje ob-
zvlášť významný prameň ľudských práv v práve Európskej únie. Ľudské 

                                                                    
3 Dostupné na internete: http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/hu-
man_rights.html.  
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3 Dostupné na internete: http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/hu-
man_rights.html.  



102

 

102 
 

práva sa spravidla členia na tri základne skupiny, ktoré sa označujú aj 
generácie ľudských práv.4 Toto delenie jednak poukazuje na odlišné 
znaky jednotlivých práv a zároveň vypovedá o  historickej genéze ich 
vzniku. Prvá generácia ľudských práv obsahuje práva, ktoré sú zakotvené 
v ústavách jednotlivých štátov. Ide o práva občianskeho charakteru ako 
napríklad právo na život, právo na vlastníctvo alebo právo na súkromie   
a práva politickej povahy a teda právo na informácie, sloboda prejavu 
alebo volebné právo. Druhá a tretia generácia ľudských práv obsahuje 
ďalšie práva či už hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho významu. 
A však nás budú zaujímať predovšetkým práva prvej generácie a to pre-
dovšetkým právo na súkromie. Právo na súkromie tvorí nezastupiteľnú 
zložku v živote každého človeka. Keďže tvorí obsah prvej generácie ľud-
ských práv predstavuje jedno z najvýznamnejších práv človeka. Právo na 
súkromie môžeme vymedziť ako právo, ktoré má chrániť jednotlivca 
pred zásahom do oblasti života pre človeka nesmierne citlivej,  do ktorej 
má pristúp len malý okruh osôb v okolí jednotlivca, prípadne sféra do 
ktorej nemá právo zasiahnuť nik bez súhlasu dotyčného. Zároveň ide 
o sféru v rámci ktorej nemôže štát alebo iná osoba bezdôvodne získavať 
informácie a následne oboznámiť so zistenými skutočnosťami verej-
nosť. 

Predmet práva na súkromie predstavuje široký rozsah rôznych 
oprávnení jednotlivca. Môže sa vzťahovať na rozhovory akéhokoľvek 
typu, poštu, e-maily, pokojné bývanie a mnohé iné prejavy osobnej po-
vahy človeka.5 Právo na súkromie sa vo forme akéhosi duševného pokoja 
a na ničím a nikým nerušený osobný život postupne začal formovať na 
konci 19.storočia v Spojených štátoch amerických. Postupne sa z  jed-
notlivých zásad a princípov tvarovala štruktúra práva na súkromie kto-
rého dodržiavanie bolo neskôr zabezpečené súdnou mocou. Spočiatku 

                                                                    
4 Dostupné na internete: http://ludskeprava.euroiuris.sk/in-
dex.php?link=gen_lud_prav#prva_generacia.  
5 Dostupné na internete: http://prison-education.oad.sk/sk/text6.pdf.  
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išlo o právo, ktoré chránilo oblasť zverejňovania informácii dotýkajúcich 
sa súkromia osôb alebo verejných činiteľov a verejne známych osôb. 
Osoby sa chránili najmä pred neoprávneným zásahom zo strany komerč-
ných subjektov, predovšetkým médií, no postupne sa rozsah ochrany 
rozšíril aj na prípady kedy svojim zásahom na právach osoby spôsobil 
ujmu orgán štátnej moci v dôsledku čoho bol subjekt práv na súkromie 
chránený aj pred samotným štátom. Samotná americká judikatúra obsa-
huje niekoľko rozhodnutí vo veciach dotýkajúcich sa práva na súkromie.6 
Za zmienku stojí napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu vo veci 
Griswold proti štátu Connecticut alebo Roe v. Wade. Úpravu práva na 
súkromie v slovenskom vnútroštátnom práve obsahuje predovšetkým 
Ústava SR a to vo svojom druhom oddiel s názvom Základné ľudské 
práva a slobody a to v ustanoveniach čl.16, čl.19, čl.22 ods.1 a čl.41. 
Tieto ustanovenia deklarujú nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia a kaž-
dému priznávajú právo na ochranu pred neoprávneným zásahom do súk-
romného a rodinného života. Popri Ústave SR právo na súkromie upra-
vuje niekoľko ďalších právnych predpisov ako napríklad zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v oblasti občiansko-právnych vzťa-
hov alebo zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V oblasti pra-
covno-právnych vzťahov právny základ predstavuje zákon č. 311/2001 
Z. z.  Zákonník práce, ktorý neposkytuje len ochranu súkromia zamest-
nanca ale aj s ním spojenú ochranu osobných údajov. V súčasnosti je 
rozsah ochrany súkromia zamestnanca upravený v §13 ods. 4 kde zákon-
ník práce určuje zamestnávateľovi časové, vecné a priestorové pod-
mienky, za ktorých môže zamestnanca kontrolovať. Dnes je už úplne 
bežné, že zamestnávateľ z dôvodu zachovania pracovnej disciplíny 
a bezpečnosti na pracovisku pristupuje ku krokom, ktoré smerujú k mo-
nitoringu činnosti zamestnancov na pracovisku. V prípade kontroly za-
mestnanca je potrebné zdôrazniť, že zamestnávateľ môže monitorovať 
svojich zamestnancov napríklad tým, že vykonáva záznam telefonických 

                                                                    
6 Dostupné na internete: http://www.prave-spektrum.sk/print.php?411.  
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hovorov alebo, že kontroluje elektronickú poštu ale  len za dodržania 
podmienok stanovených zákonom. Medzi takéto podmienky patri to, že 
zamestnávateľ vopred prerokuje zamýšľaný výkon kontroly so zástup-
cami zamestnancov a vopred zamestnancov informuje o výkone kon-
troly. Alebo, že kontrola na pracovisku a v spoločných priestoroch môže 
prebiehať len v prípade významných dôvodov spočívajúcich v osobitnej 
povahe činnosti zamestnávateľa a to len dovoleným spôsobom. Prí-
padne, že zamestnávateľ môže zhromažďovať len tie osobné údaje, 
ktoré súvisia s kvalifikáciou zamestnanca, jeho profesionálnymi skúse-
nosťami alebo také,  ktoré môžu byť významné z hľadiska výkonu práce. 
A v prípade ak má samotný zamestnanec pocit, že zákonom dané pod-
mienky výkonu kontroly boli porušené môže sa popri iných alternatívach 
ako podanie sťažnosti, obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany. 
Záleží len na rozhodnutí zamestnanca, ktorú možnosť si zvolí. Popri 
vnútroštátnej právnej úprave súkromia zamestnanca prostredníctvom 
zákonníka prace, právo na súkromie upravujú aj rôzne medzinárodné do-
hovory a to v rámci všeobecnej úpravy ľudských práv vo Všeobecná dek-
larácia ľudských práv ale aj prostredníctvom jednotlivých dohovor Me-
dzinárodnej organizácie práce alebo Rady Európy a Európskeho parla-
mentu, ktoré upravujú ochranu súkromia zamestnancov.7 Jedným z ta-
kýchto dohovor je aj Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri 
automatizovanom spracúvaní osobných údajov a rôzne smernice a naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa spracúvania a uchová-
vania osobných údajov. Pokiaľ hovoríme o právnej úprave ochrany súk-
romia v medzinárodnom práve je nevyhnutné uviesť  aj inštitúcie, ktoré 
zabezpečujú ochranu týchto práv na medzinárodnej úrovni. Z celosve-
tového hľadiska je ochrana ľudských práv medzi, ktoré patrí aj právo na 
ochranu súkromia, zabezpečená najmä činnosťou Organizácie spojených 

                                                                    
7 Dostupné na internete: http://www.schengen.euroiuris.sk/in-
dex.php?link=kontrola_osob_udajov.  
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národov, ktorá ochranu zaisťuje prostredníctvom súboru právnych ná-
strojov, ktorého základom je Charta Organizácie spojených národov 
a Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948.8 Okrem Organizácie 
spojených národov, ktorá zohráva primárnu úlohu, ochranu v oblasti 
ľudských práv zabezpečujú aj iné orgány ako je Rada pre ľudské práva 
alebo Vysoký komisár  Organizácie spojených národov pre ľudské práva. 
Úlohou týchto orgánov je monitorovať dodržiavanie záväzkov vyplýva-
júcich z konkrétnych zmlúv pre zúčastnené signatárske štáty  pri ochrane 
ľudských práv. V Európskom meradle, základ pri ochrane práv zamest-
nanca tvorí na jednej strane činnosť inštitúcii Európskej únie, ktorá 
chráni ľudské práva na základe Zmluvy o Európskej únii a Charty zá-
kladných práv Európskej únie, ktorá tvorí súčasť primárneho práva Eu-
rópskej únie. A na druhej strane ochrana je na území Európy zabezpe-
čená aj medzinárodnými organizáciami ako je Rada Európy alebo Medzi-
národná organizácia práce, ktorej činnosť je priamo zameraná na 
ochranu zamestnanca  a to prostredníctvom prijímania, presadzovania 
a aplikovania rôznych medzinárodných pracovných noriem, ktoré sú pri-
jímané vo forme dohovorov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie 
práce. Rada Európy svoje aktivity podnecuje hlavne pomocou Európ-
skeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len 
„Dohovor“).9 Pre nás podstatný je predovšetkým článok 8 ktorý pri-
znáva každému právo na súkromný život a zároveň vylučuje akýkoľvek 
zásah štátu do tohto práva s výnimkou zákonných dôvodov. Tento do-
hovor ma predstavovať štandard a teda základ, ktorý každý členský štát 
Rady Európy musí spĺňať  pri ochrane ľudských práv. Plnenie záväzkov 
členských štátov, ktoré im vyplývajú z dohovoru zabezpečuje Európsky 
sud pre ľudské práva. Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP, 
Súd“) zohráva veľmi dôležitú úlohu pri ochrane ľudských práv a teda aj 

                                                                    
8 Dostupné na internete: http://www.un.org/en/sections/priorities/human-
rights/index.html. 
9 Dostupné na internete: http://www.europskaunia.sk/rada_europy. 
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8 Dostupné na internete: http://www.un.org/en/sections/priorities/human-
rights/index.html. 
9 Dostupné na internete: http://www.europskaunia.sk/rada_europy. 
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práv zamestnancov pretože zabezpečuje medzinárodnú ochranu, v prí-
padoch porušovania základných práv a slobôd garantovaných dohovo-
rom.  Dnes je už bežné, že zamestnávatelia aj v dôsledku rozvoja nových 
technológii a informačných služieb, majú čoraz väčšiu potrebu kontrolo-
vať svojich zamestnancov pri výkone práce. Sledovať zamestnancov je 
oveľa jednoduchšie ako v minulosti a preto je aj čoraz častejšie zasaho-
vane do práv zamestnancov týmto spôsobom. A však nie každá kontrola 
zo strany zamestnávateľa musí byť nevyhnutne posudzovaná ako zásah 
do súkromia zamestnanca. A práve za účelom dosiahnuť rovnováhu me-
dzi oprávnenými záujmami zamestnávateľa a právom na súkromie za-
mestnanca, Európsky súd pre ľudské práva vytvoril prostredníctvom 
svojej judikatúry pravidla tzv. monitoringu zamestnancov. Tieto pravidlá 
vymedzujú akým spôsobom má byť monitoring zamestnanca realizo-
vaný aby nezasahoval do práva na súkromie zamestnanca. Preto pri bliž-
šej analýze jednotlivých rozsudkov ESĽP v oblasti monitoringu zamest-
nancov môžeme vymedziť niekoľko zásad na ktoré sa viaže kontrola za-
mestnancov. Monitoring zamestnancov musí byť v súlade s tromi zá-
kladnými zásadami a to zásadou legality, legitimity a zásadou proporcio-
nality. Tieto zásady proklamujú, že monitoring zamestnancov nemá ne-
dôvodne zasahovať do ich práva na súkromie a že zamestnávateľ musí 
mať v súvislosti s monitoringom vážny a pádny dôvod spočívajúci v oso-
bitnej povahe jeho činnosti.10 

1. Halfordova proti Spojenému kráľovstvu11 

Na základe toho čo už bolo povedané nemôže byť pochýb 
o tom, že odpočúvanie telefonických hovorov je zásadným zásahom do 
práva na súkromie. A pravé takýmto zásahom do práva na súkromie  sa 

                                                                    
10 Dostupné na internete: http://www.epravo.sk/top/clanky/monitoring-za-
mestnancov-ano-ale-279.html.  
11 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva sťažnosť č. 13710/88 vo veci 
Halfordová proti Spojenému kráľovstvu 17. decembra 199. 
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zaoberal ESĽP vo veci Halfordová proti Spojenému kráľovstvu v apríli 
roku 1992. 

V prípade Halfordová proti Spojenému kráľovstvu sa sťažova-
teľka pani Halfordová domáhala svojho práva na ochranu súkromia a to 
na základe článku 8 Dohovoru. Pani Alison Halfordová pracovala v služ-
bách polície ako najvyššie postavená policajná dôstojníčka ženského po-
hlavia v Spojenom kráľovstve. Pani Halfordová sa niekoľko krát pokú-
šala svojimi žiadosťami o povýšenie na funkciu zástupcu hlavného kon-
štábla no neúspešné. Po opakovanom zamietnutí žiadosti sa rozhodla vo 
februári roku 1990 začať konanie na pracovnom súde proti hlavnému 
konštáblovi polície v Merseyside a ministrovi vnútra a to z dôvodu dis-
kriminácie na pracovisku na základe pohlavia. Po tom ako pani Halfor-
dová podala sťažnosť na pracovnom súde ostatný spolupracovníci sa ku 
nej správali nepriateľsky a okrem iného aj odpočúvali jej domáci a slu-
žobný telefón. Vzápätí bola obvinená z údajného nesplnenia si povin-
nosti a následne bola odvolaná z funkcie. Toto rozhodnutie bolo ná-
sledne preskúmané na najvyššom súde, ktorý zrušil príslušné rozhodnu-
tie a to z dôvodu, že sa v konaní objavil prvok nespravodlivosti. Stranám 
bolo nariadene vyjednávanie, ktoré viedlo k zmieru strán. Pani Halfor-
dová dostala za spôsobenú ujmu vysoké finančné odškodnenie a odišla 
do dôchodku z policajných služieb zo zdravotných dôvodov. Po tom čo 
sa konanie na pracovnom súde skončilo, pani Halfordová podala žiadosť  
k tribunálu pre odpočúvanie telekomunikácií  a to z dôvodu odpočúva-
nia  hovorov z jej služobného a domáceho telefónu. Sťažovateľka 
uviedla, že oba telefóny boli súčasťou vnútorného okruhu polície a teda 
komunikačného systému mimo verejnej siete. Na používanie týchto te-
lefónov neboli vydané žiadne obmedzenia ani žiadne usmernenia. Ďalej 
uvádza, že odpočúvanie malo byť uskutočnené s cieľov získať informá-
cií, ktoré by mohli byt použité proti nej v prebiehajúcom konaní o dis-
kriminácii. Na účely prípadu pred súdom vláda pripustila možné odpo-
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čúvania jej služobného telefónu avšak vylúčila, že by na základe predlo-
žených dôkazov bol odpočúvaný aj domáci telefón. Napriek uvedenému 
súd nedokázal bližšie určiť, či sa odpočúvanie uskutočnilo.  

1.1. Konanie pred Európskou komisiou pre ľudské práva 

Dňa 22.aprila 1992 pani Halfordová podala sťažnosť Európskej 
komisii  pre ľudské práva (ďalej len „Komisia“), aby preskúmala či žia-
dosť spĺňa základne podmienky a následne vykoná potrebné dôkazy.  
V sťažnosti pani Halfordová uviedla, že odpočúvanie hovorov, ktoré us-
kutočnila zo svojho služobného a domáceho telefónu predstavuje na zá-
klade článku 8 a 10 Dohovoru neoprávnený zásah do jej práva na súk-
romný život a slobodu prejavu. Taktiež uvádza zjavné porušenie práva 
na účinný prostriedok právnej nápravy a diskrimináciu na základe pohla-
via v rozpore s článkami 13 a 14 Dohovoru. Komisia vyhlásila sťažnosť 
za prijateľnú a vo svojej správe vyslovila stanovisko,  že došlo k poruše-
niu článku 8 a 13 pokiaľ išlo o služobný telefón pani sťažovateľky a že 
nedošlo k porušeniu článkov 8 a 10 alebo 13 pokiaľ išlo o jej domáci te-
lefón. 

1.2. Konanie pred súdom 

1.2.1.Porušenie článku 8 Dohovoru 

V konaní pred Súdom  bolo potrebné spresniť akej povahy boli 
služobné telefonáty a či môžu spadať do oblasti súkromného života. Sťa-
žovateľka v tejto veci poukazovala najmä na judikatúru Súdu a na široký 
výklad termínov, ktoré sú jej obsahom. Na strane druhej vláda predložila 
stanovisko na základe ktorého telefóne rozhovory, ktoré boli uskutoč-
nené na pracovisku, spadajú mimo rámca ochrany, pretože očakávanie 
súkromia vo vzťahu k nim nebolo rozumné. V súvislosti s tým zároveň 
uviedla, že zamestnávateľ by mal v zásade bez predbežného vedomia za-

 

109 
 

mestnanca mať možnosť monitorovať hovory, ktoré zamestnanec us-
kutočňuje z telefónu poskytnutého zamestnávateľom. Súd sa v tejto veci 
vyslovil s prihliadnutím na judikatúru, že telefonické hovory, ktoré sú us-
kutočnené  z pracoviska zamestnanca ako aj z domova môžu spadať do 
oblasti súkromného života zamestnanca, v zmysle článku 8 ods.1 Doho-
voru.  Následne na to poznamenal, že neexistuje žiadny dôkaz o akom-
koľvek upozornení zo strany zamestnávateľa, že by hovory z vnútor-
ného telekomunikačného systému, ktorý bol v prevádzke na riaditeľstve 
a ktorého bola pani Halfordová používateľkou mohli byť podrobené od-
počúvaniu. Preto zamestnankyňa mohla očakávať, že sú jej hovory súk-
romné a teda nepodliehajú odpočúvaniu. Na základe uvedených skutoč-
nosti Súd konštatuje, že telefonické rozhovory uskutočnené sťažovateľ-
kou  zo služobných telefónov spadajú  pod pojem súkromný život a ko-
rešpondencia a že článok 8 je pre túto časť sťažnosti aplikovateľný. V 
otázke či došlo k zásahu do práv, vláda, komisia a aj Súd sa v tejto veci 
zhodli v zmysle, že   služobné hovory boli odpočúvané a to s cieľom zís-
kania informácii, ktoré mali pomôcť polícii pri prebiehajúcom konaní 
o diskriminácii na základe pohlavia. Súd potom čo uviedol, že išlo o 
zjavný zásah do práva na súkromný život, musel posúdiť oprávnenosť 
konania, či zásah bol v súlade zo zákonom. V zmysle článku 8 ods. 2 
musí byť každý zásah zo strany štátneho orgánu do práv jednotlivca usta-
novený zákonom. Pričom z judikatúry vyplýva aby bol zákon dostatočne 
jasný a nebolo pochýb za akých podmienok môže byť do práv jednot-
livca zasiahnuté. Súdny dvor na základe vlastných zistení uviedol, že vo 
vnútroštátnom práve neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo 
podmienky odpočúvania telefonických hovorov uskutočnených na vnú-
torných komunikačných systémoch, a teda v tomto prípade ide o poru-
šenie článku 8 vo veci odpočúvania hovorov uskutočnených zo služob-
ného telefónu pani Halfordovej. 
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Vo veci odpočúvania domáceho telefónu, je potrebné uviesť, že 
článok 8 sa bude aplikovať aj v prípade ak boli odpočúvané hovory z do-
máceho telefónu, pretože tieto hovory na základe článku 8 spadajú pod 
pojem súkromný život. V otázke existencie zásahu do práv vo veci od-
počúvania domáceho telefónu sa sťažovateľka odvolala na dôkazy pred-
ložené pred komisiou. Ďalej uviedla, že vo vzťahu k judikatúre Súdu je 
prah dokazovania postavený priveľmi vysoko a že by tým mohla byt zní-
žená účinnosť ochrany poskytovaná Dohovorom. Súd v tejto veci pri-
pomína, že v prípadoch ako bol Klass a iní boli práva ohrozené samot-
nou existenciou zákona a praxe dovoľujúci tajný dohľad a však v prípade 
pani Halfordovej sa opatrenia dohľadu mali skutočné použiť a preto je 
potrebné  tento zásah dostatočne preukázať. Súd ďalej dodáva, že na-
koľko už komisia uviedla, že dôkazy nepreukázali dostatočnú pravdepo-
dobnosť, Súd sa prikláňa ku konštatovaniu komisie a na základe všetkých 
dôkazov, nepovažuje za preukázané, že došlo k zásahu do práva na súk-
romie  pani Halfordovej. A preto Súd dodáva, že článok 8 v prípade od-
počúvania hovorov uskutočnené z domu, porušený nebol. 

1.2.2. Porušenie článku 13 Dohovoru 

Pani Halfordová v sťažnosti ďalej uvádza porušenie článku 13 
Dohovoru a to z dôvodu, že jej vnútroštátne právo neposkytlo žiadnu 
možnosť sťažovať sa na odpočúvanie hovorov. Vláda uviedla, že sťaž-
nosť nebola odôvodnená  a teda nevznikol predmet sporu. Súd zdôraz-
ňuje v súvislosti s článkom 13 potrebu opravného prostriedku, ktorý by 
umožňoval vnútroštátnemu orgánu zaoberať sa vecou ako aj uskutočniť 
primeranú nápravu. Vždy však musí ísť o zdôvodnenú sťažnosť. Súd 
následne konštatuje, že sťažnosť pani Halfordovej bola nepochybne 
zdôvodnená pretože v jej prípade došlo k zásahu do jej súkromného ži-
vota a preto jej vznikol nárok na účinný vnútroštátny opravný prostrie-
dok v zmysle článku 13 Dohovoru. Z čoho vyplýva, že došlo k porušeniu 
článku 13 Dohovoru pokiaľ ide o sťažovateľkine služobné telefóny. Sťa-
žovateľka sa rovnako ako v prípade hovorov zo služobného tak aj pri 
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hovoroch z domáceho telefónu domáhala opravného prostriedku proti 
odpočúvaniu, ktorý však vnútroštátna úprava neobsahovala a preto aj vo 
veci domáceho telefónu poukazuje na zjavné porušenie článku 13 Do-
hovoru. Tu však Súd na základe zistenia o zásahu v zmysle článku 8 Do-
hovoru konštatuje, že nešlo o zdôvodnenú sťažnosť v zmysle článku 13 
Dohovoru. A k porušeniu článku 13 Dohovoru vo vzťahu k sťažnosti 
sťažovateľky tykajúcej sa jej domáceho telefónu nedošlo. 

V prípade článkov 10 a 14 Súd nepovažoval za potrebné ich oso-
bitné preskúmanie z dôvodu ekvivalentnosti so sťažnosťou článku 8. 
V závere rozhodnutia Súd udelil povinnosť žalovanému štátu zaplatiť 
poškodenej  10 600£ za spôsobenú ujmu porušením článku 8 a 13 Do-
hovoru  a 25 000£ za náklady a výdavky spojené s konaním. 

2. Niemietz proti Nemecku12  

V prípade Niemeietz proti Nemecku Súd rozhodoval o sťaž-
nosti nemeckého občana, ktorému bolo zasiahnuté do práva na súkro-
mie, prostredníctvom prehliadky jeho právnickej kancelárie. Dna 8. au-
gusta 1985 bol voči pánovi Neiemetz mníchovským okresným súdom 
vydaný príkaz na prehliadku sťažovateľovho úradu a na zabavenie doku-
mentov súvisiacich s trestným konaním pre urážlivé správanie. Pre-
hliadka bola vykonaná 13. novembra a boli prehliadnuté štyri skrinky s 
údajmi týkajúcimi sa klientov a niekoľko spisov.  Dňa 27. marca nasle-
dujúceho roku  sa sťažovateľ odvolal proti príkazu na prehliadku a však 
Krajinský súd Mníchov, vyhlásil odvolanie za neprijateľné a to z dôvodu, 
že prehliadka už prebehla a teda tu nie je právny záujem na vyslovení  
nezákonnosti príkazu. Sťažnosť pánovi Neiemetz následne zamietol  aj 

                                                                    
12 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva sťažnosť č. 13710/88 vo veci 
Niemietz proti Nemecku16. decembra 1992. 
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12 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva sťažnosť č. 13710/88 vo veci 
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Spolkový ústavný súd z dôvodu nedostatočných vyhliadok podania na 
úspech. 

2.1. Konanie pred Európskou komisiou pre ľudské práva 

Potom čo sťažovateľ vyčerpal všetky vnútroštátne prostriedky 
nápravy obrátil sa na nadštátne organizácie zabezpečujúce právnu 
ochranu. Vo februári roku 1988 podal sťažnosť na konanie pred Európ-
skou komisiou pre ľudské práva. V rámci konania pred Komisiou bola 
sťažnosť vyhlásená za prijateľnú a bolo vyjadrené porušenie článku 8 
Dohovoru.  

2.2. Konanie pred Súdom 

2.2.1. Porušenie článku 8 Dohovoru 

V konaní pred Súdom pán Neiemetz uviedol, že príkaz na pre-
hliadku jeho právnickej kancelárii predstavoval zásah do jeho práva na 
súkromný život a  predstavuje porušenie článku 8 Dohovoru. Vláda 
v tejto súvislosti tvrdí, že v tomto prípade nejde o porušenie konkrét-
neho článku a to z dôvodu rozdielu medzi súkromným a profesijným ži-
votom. Vláda uvádza, že článok 8 nemožno aplikovať v prípade pre-
hliadky advokátskej kancelárie pretože sa nejedná o obydlie na ktoré sa 
vzťahuje daný článok ale ide len o priestor  na obchodovanie. Súd v tejto 
veci  uvádza, že nemožno v živote jednotlivca z určitosťou diferencovať 
jeho profesijné  alebo obchodné aktivity a činnosti súkromného života. 
Je dôležité zdôrazniť, hlavne ak jednotlivec vykonáva slobodné povola-
nie môže jeho práca tvoriť časť jeho života do takej miery, že sa stane 
nemožným určiť oblasť v ktorej v daný moment koná. Taktiež podo-
týka, že ak by sa namietané opatrenie vzťahovalo len na profesijne akti-
vity, mohlo by to viesť k nerovnému zaobchádzaniu, pretože táto 
ochrana by zostala prístupná osobe, ktorej činnosť nemožno od seba 
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odlúčiť. Preto aj keď bola prehliadka nariadená len proti obchodným ak-
tivitám nie je to dôvod na neaplikovateľnosť článku 8. Pričom túto čin-
nosť nemožno rozlíšiť ani poukázaním na priestor v ktorom sa vyko-
náva, keďže činnosti, ktoré sa vzťahujú k profesii, možno vykonávať aj 
z domova, a aktivity, ktoré sa k povolaniu alebo obchodu nevzťahujú, 
možno vykonávať aj v úrade alebo priestoroch na obchodovanie. Na zá-
ver ešte dodáva, že tu neexistuje žiadny dôvod neaplikovateľnosti daného 
článku a to aj na základe ďalších skutočnosti týkajúcich  sa prípadu. Jed-
nou s takýchto skutočností je, že príkaz vydaný Mníchovským okresným 
súdom nariaďoval  obhliadku a zabavenie dokumentov bez uvedenia 
bližšej špecializácie. Taktiež samotnou prehliadkou bolo nazreté do do-
kumentov s údajmi klientov bez spojitosti s prípadom. Na základe uve-
deného, predchádzajúce dôvody vedú Súd k záveru,  že prehliadka sťa-
žovateľovej kancelárie predstavuje zásah do jeho práv podľa článku 8. 
Treba povedať, že Súd si pri každom prípade kedy ide o možný zásah do 
práva na súkromie jednotlivca musí položiť tri základne otázky a to či 
išlo o zásah legálny, či mal  legitímny ciel, a či bol zásah primeraný a ne-
vyhnutný v demokratickej spoločnosti. Pričom v prípade porušenia čo 
i len jedného vyššie uvedeného princípu by bolo konanie neoprávnené 
a bolo by v rozpore s článkom 8 Dohovoru v zmysle ktorého „má každý 
právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpon-
dencie“. V otázke či bol zásah v súlade zo zákonom sťažovateľ uviedol, 
že zásah nemohol byť v súlade zo zákonom pretože nebol podložený 
žiadnymi relevantnými faktami, ktoré by opodstatňovali prehliadku. Bol 
založený len na podozreniach a pochybnostiach a preto nenaplnil pod-
mienky uvedené v  zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, bez kto-
rých ide o konanie protizákonné. Navyše tu orgán úmyselne obišiel zá-
konné ustanovenia ochraňujúce profesijne tajomstvo v dôsledku čoho 
zasiahol aj do práv klientov. Súd sa v tejto veci prikláňa k názoru Komi-
sie a vlády. Súhlasí s ich názorom, že takéto tvrdenie nie je vôbec opod-
statnené a musí byť zamietnuté. Dodáva, že prehliadka nariadená Okres-
ným súdom v Mníchove naplnila všetky podmienky stanovené zákonom 
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a prikláňa sa ku stanovisku vydaného Krajinským súdom Mníchov 
a Spolkovým ústavným súdom na základe ktorého prehliadka bola zá-
konná v zmysle § 103 Trestného poriadku. Po tom čo Súd uznal legál-
nosť konania zo strany orgánu, zameral sa na zistenie legitimity cieľa, 
ktorý sa mal činnosťou dosiahnuť. V záležitosti legitimity obe strany ko-
nania, Komisia aj Súd dospeli k záveru, že zásah možno považovať za 
legitímny pretože sledoval ciele ktoré súviseli s predchádzaním zločin-
nosti a ochranou práv iných a teda sú v súlade s článkom 8 odsek 2 Do-
hovoru. Súd sa v poslednej otázke, či bol zásah nevyhnutný v demokra-
tickej spoločnosti prikláňa k názoru, že odôvodnenie Mníchovského 
okresného súdu možno považovať za relevantne v zmysle sledovaného 
cieľa. A teda už ako bolo vyššie uvedené ide o legitímne konanie. Na 
druhej strane príkaz na základe, ktorého bola prehliadka uskutočnená bol 
koncipovaný veľmi široko, pretože  sa týkal dokumentov bližšie neurče-
ných a bez akéhokoľvek obmedzenia alebo bližšej špecifikácie daných 
listín. Táto skutočnosť má osobitný význam práve pre tie krajiny v kto-
rých nie sú podobné prehliadky sprevádzané špeciálnou procesnou 
ochranou, ako je prítomnosť nezávislého pozorovateľa. Medzi takéto 
krajiny patri aj Nemecko. Ďalšou veľmi dôležitou skutočnosťou je náplň 
samotnej prehliadky vzhľadom na materiály, ktoré boli v skutočností 
kontrolované. Pretože súčasťou prehliadky boli aj spisy, ktoré obsahovali 
dôverné údaje vo vzťahu právnika a jeho klientov, ich prehliadka zasa-
hovala do  profesijného tajomstva v rozsahu, ktorý sa za daných okol-
ností javí zjavne neprimeraným. Navyše takýto zásah môže v prípadoch 
tykajúcich sa právnikov mať veľký vplyv na riadny výkon spravodlivosti, 
a preto aj na práva zaručené článkom 6 Dohovoru. Okrem toho takáto 
prehliadka môže nepriaznivo pôsobiť na mienku verejnosti a zároveň na 
profesijnú reputáciu  u jeho súčasných ale aj budúcich klientov, čo mu 
môže spôsobiť rozsiahle materiálne straty.  
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2.2.2 Náhrada za porušenie Dohovoru 

V závere rozhodnutia Súd dospel k názoru, že prehliadka práv-
nickej kancelárie sťažovateľa bola porušením článku 8 Dohovoru.  
A však keďže sťažovateľ nepreukázal, že porušenie článku 8 mu spôso-
bilo peňažnú ujmu, Súd mu žiadne zadosťučinenie nepriznal. V prípade 
nepeňažnej ujmy pokladá rozhodnutie samo o sebe za dostatočne zado-
sťučinenie.  

Záver 

Európsky súd pre ľudské práva môžeme označiť za jeden z vr-
cholných súdov v Európe zabezpečujúci plnenie záväzkov vyplývajúcich 
z Dohovoru pre členské štáty Rady Európy. Prostredníctvom svojej roz-
hodovacej činnosti posudzuje či zásah do práva alebo slobody na národ-
nej úrovni nepredstavuje aj porušenie Dohovoru.13 Rozhoduje v prípa-
doch keď štát svojim konaním porušil a nedodržal záväzky vyplývajúce 
z Dohovoru a to bez ohľadu na vnútroštátne predpisy. Jeho primárnou 
úlohu je ukončiť spor medzi stranami. Môže tak spraviť prostredníc-
tvom rozsudku v rámci ktorého rozhodne vo veci samej v konaní o in-
dividuálnej sťažnosti. Druhá možnosť je ukončenie sporu vo veci pro-
stredníctvom  uzatvorenia  dohody medzi stranami, keď posudzuje či 
dohoda rešpektuje základne práva garantované Dohovorom. Po rozhod-
nutí vo veci sa rozsudok stáva záväzný a štát je povinný ho vykonať a 
zabezpečiť nápravu v prípade porušenia práv. V prípade, ak v rozsudku 
konštatuje porušenie ustanovení  Dohovoru prizná poškodenému spra-
vodlivé zadosťučinenie.14 Satisfakcia môže zahŕňať náhradu majetkovej 
škody, ak bolo spôsobená skutočná škoda alebo náhradu nemajetkovej 

                                                                    
13 Dostupné na internete: https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/lud-
ske_prava-rada_europy.  
14 Dostupné na internete: http://www.euroiuris.sk/euroiuris/?q=sk/re/judika-
turaAVykonRozsudkkov.  
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ujmy, ako napríklad ujma spôsobená na zdraví sťažovateľa a taktiež 
úhradu nákladov a výdavkov spojene s konaním. Súd v niektorých situá-
ciách môže tiež dôjsť k záveru, že samotné konštatovanie porušenia práv 
je dostatočným zadosťučinením. Ak následky porušenia práv sťažova-
teľa naďalej pretrvávajú,  štát  je povinný v rámci výkonu rozsudku zá-
roveň uskutočniť potrebné opatrenia, prostredníctvom ktorých budú 
pretrvávajúce následky odstránené a pomery uvedené do pôvodného 
stavu. Súčasne má povinnosť prijať také opatrenia, ktoré zamedzia opa-
kovaniu porušovania práv. Avšak sú aj prípady, kedy je legislatíva v štáte 
zle postavená a samotné právne predpisy odporujú Dohovoru. V ta-
komto prípade je najlepším prostriedok nápravy zmena príslušnej legis-
latívy.  

Súd sa vo svojej rozsiahlej judikatúre zaoberá veľmi často aj prí-
padmi, kedy štát svojou mocou zasahuje do súkromia svojich občanov. 
V tejto súvislosti treba spomenúť, že Dohovor priznáva právo na súkro-
mie každému, ako jedno zo základných práv v rozsahu ktorého majú vše-
tci povinnosť nezasahovať do výkonu tohto práva, štát nevynímajúc. 
V konaniach vo veci Halfordová proti Spojenému kráľovstvu a Niemietz 
proti Nemecku sa Súd rovnako zaoberal prípadmi pri ktorých štát zasa-
hoval do práva na súkromie a to v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 
Išlo o situácie, pri ktorých štát zasiahol do práv jednotlivcov tým, že od-
počúval súkromné hovory alebo nahliadol do súkromných listín osôb, 
ktorých práva boli týmto dotknuté. Súd sa snaží prostredníctvom svojej 
judikatúry zabezpečiť ochranu v prípade každého neoprávneného zá-
sahu, preto aj v týchto prípadoch po vyhodnotení všetkých okolností prí-
padu konštatoval, že štát porušil právo na súkromie konkrétnych osôb 
a zároveň im priznal spravodlivé zadosťučinenie za ujmu, ktorá im bola 
spôsobená. 
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Procesná ochrana práva na súkromie zamestnanca 
 

Juliána Verešová 

Úvod 

Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým 
sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen 
so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, 
ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. 
Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, 
že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby za-
mestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia 
pozornosť pripadla ochrane práv a záujmov dotknutých zamestnancov. 
V súčasnosti sú hranice prípustného monitorovania zamestnancov často 
nejasné. Poukazovanie na limity v podobe existencie základných ľud-
ských práv a slobôd zakotvených v mnohých významných národných 
i medzinárodných dokumentoch už dnes neobstojí. Dôvodom je ich roz-
dielna interpretácia a aplikácia v praxi, obzvlášť v právnych poriadkoch 
európskych krajín, kde judikatúra nie je veľmi obsiahla a nepredstavuje 
záruku právnej istoty dotknutých subjektov.  

1. Pojem a obsah práva na súkromný život 

Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným ľudským 
právom, ktorého zakotvenie je obsiahnuté v množstve právnych predpi-
sov na medzinárodnej úrovni ako aj na úrovni vnútroštátneho práva. Člá-
nok 8 Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách garantuje 
každej osobe rešpektovanie jej súkromného a rodinného života, obydlia 
a korešpondencie. Charta základných práv EÚ zakotvuje vo svojom čl. 7 
rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie 
pre každého. Napriek rozsiahlej právnej úprave poskytujúcej ochranu 
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súkromia dochádza čoraz častejšie k rôznym zásahom do práva na súk-
romný život. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú formy takýchto 
zásahov v ostatnom čase rôzne. Ide predovšetkým o sledovanie zamest-
nancov prostredníctvom videokamier, sledovanie e-mailovej komuniká-
cie, odpočúvanie služobného telefónu či kontrola aktivít na internete. 
Dôvody, ktoré vedú zamestnávateľov k monitorovaniu svojich zamest-
nancov súvisia s ich ústavou garantovaným právom na vlastníctvo. Za-
mestnávatelia si sledovaním svojich zamestnancov zisťujú mieru využí-
vania pracovného času, kvalitu výkonu ich práce ako aj možnosti pred-
chádzania vzniku majetkovej ujmy na majetku zamestnávateľa pri overo-
vaní dodržiavania pracovnej disciplíny a možnom úniku informácií 
v prospech tretích subjektov.1  

Z ústavnoprávneho hľadiska tvorí sféru súkromia jednotlivca 
niekoľko oblastí, ktorých ochrana je garantovaná viacerými ustanove-
niami ústavy, konkrétne sú to čl. 16 ods.1, čl. 19 ods. 2 a 3 a čl. 22. Podľa 
článku 16 Ústavy SR sa zaručuje nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. 
Je otázne, či v oblasti pracovnoprávnych vzťahov je ochrana súkrom-
ného a rodinného života dostatočne zabezpečená, či právny model kon-
troly zamestnancov na pracoviskách nie je v rozpore s ochranou súk-
romného života zamestnancov, a či kamery umiestnené na pracoviskách 
a iné spôsoby videokontroly zamestnancov nezasahujú do ich základ-
ného práva na súkromný život. K obmedzeniu základného ľudského 
práva na súkromie dochádza len v prípadoch ustanovených zákonom. 
Podľa čl.  19 Ústavy SR má každý právo na ochranu pred neoprávneným 
zásahom do súkromného a rodinného života, na ochranu pred neopráv-
neným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním úda-
jov o svojej osobe. V zmysle čl. 22 Ústavy SR listové tajomstvo, tajom-

                                                                    
1 BARANCOVÁ, H. a kol. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. 
Bratislava: Sprint dva, 2010. s.9. 
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súkromia dochádza čoraz častejšie k rôznym zásahom do práva na súk-
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1 BARANCOVÁ, H. a kol. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. 
Bratislava: Sprint dva, 2010. s.9. 
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stvo dopravovaných správ a iných písomností  a ochrana osobných úda-
jov sa zaručujú. Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo 
iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí alebo za-
sielaných poštou alebo iným spôsobom s výnimkou prípadov, ak tak 
ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných tele-
fónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením. 

Ochrana súkromia je predmetom právnej úpravy predovšetkým 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len Občiansky zákonník). Generálnu klauzulu tvorí § 11 Ob-
čianskeho zákonníka, podľa ktorého má fyzická osoba právo na ochranu 
svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstoj-
nosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. V súlade 
s § 12 Občianskeho zákonníka písomnosti osobnej povahy, podobizne, 
obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej 
osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť 
len s jej privolením, s výnimkou ich vyhotovenia alebo použitia na 
úradné účely na základe zákona, na vedecké a umelecké účely a pre tla-
čové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani takéto použitie 
však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Vy-
chádzajúc z dikcie § 11 Občianskeho zákonníka je súkromie jednotlivca 
jednou zo základných zložiek osobnosti, ktorej citované ustanovenie po-
skytuje občianskoprávnu ochranu. Právna úprava ochrany osobnosti po-
skytovaná Občianskym zákonníkom nie je konečná, keďže ochrana jed-
notlivca pred neoprávneným monitorovaním je v mnohých prípadoch 
poskytovaná súbežne s inými právnymi predpismi z oblasti pracovného 
práva, súkromného práva a trestného práva, ktoré de facto dotvárajú 
úpravu ochrany poskytujúcu Občianskym zákonníkom.2 

                                                                    
2 MÉSZÁROS, P. Civilnoprávny rozmer ochrany osobných údajov. In: Monitorovanie 
zamestnancov a právo na súkromný život. S. 110 a nasl.. 
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Právo zamestnancov na súkromie je na pracovisku limitované 
právom zamestnávateľa a jeho oprávnenými záujmami, medzi ktoré ne-
pochybne patrí ochrana vlastníctva ako aj právo na podnikanie. Povin-
nosť zamestnanca správať sa v súlade s predpísanými pravidlami je za-
kotvená vo viacerých ustanoveniach Zákonníka práce. Podľa § 81 písm. 
a), c) a e) ZP je zamestnanec povinný pracovať zodpovedne a riadne, 
plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi, dodr-
žiavať právne predpisy a ostatné právne predpisy vzťahujúce sa na prácu 
ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený a hospodáriť riadne 
s prostriedkami zverenými zamestnávateľom. Jeho povinnosťou je sú-
časne chrániť majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zniče-
ním a zneužitím a nekonať v rozpore so záujmami zamestnávateľa.3  

 Ochrana súkromia zamestnanca zakotvená v § 13 ods. 4 Zákon-
níka práce predstavuje právnu úpravu lex specialis vo vzťahu k všeobec-
nej úprave obsiahnutej v Občianskom zákonníku, majúceho postavenie 
lex generalis. Zákonník práce formuluje právnu úpravu ochrany súkro-
mia zamestnanca podľa všeobecnej úpravy § 11 a nasl. Občianskeho zá-
konníka,  pričom v spojitosti so zákonom č. 112/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov poskytuje zamestnancovi i ďalšie právne prostriedky 
ochrany. Zákonník práce navyše určuje pravidlá, za ktorých môže dôjsť 
k zásahom do práva na súkromie zamestnancov, čím de facto obmedzuje 
šírku možných zásahov podľa všeobecnej právnej úpravy.  

V zmysle čl. 11 Základných zásad Zákonníka práce môže zamest-
návateľ zhromažďovať o zamestnancovi  len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a 
profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z 
hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. Čo 
sa týka oprávnení zamestnávateľa monitorovať svojich zamestnancov je 

                                                                    
3 BARANCOVÁ, H. a kol. Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného 
práva. Bratislava: Sprint dva, 2012 s. 18. 
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3 BARANCOVÁ, H. a kol. Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného 
práva. Bratislava: Sprint dva, 2012 s. 18. 
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kľúčovou úpravou § 13 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestná-
vateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestná-
vateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch za-
mestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov usku-
točňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elek-
tronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu, 
bez toho, aby ho na to vopred upozornil.4  

Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný 
prerokovať so zástupcami zamestnancov : 

 rozsah kontroly 
 spôsoby jej uskutočňovania 
 doby jej trvania  

  Zároveň je zamestnávateľ povinný informovať zamestnancov 
o kontrolnom mechanizme a to konkrétne o: 

 rozsahu kontroly  
 spôsobov jej uskutočňovania 
 dobe jej trvania  

Vychádzajúc z obsahového vymedzenia článku 11 Zákonníka 
práce možno vidieť dodržanie zásady legality, no určitosť zákona, pokiaľ 
ide o možnosti zásahu do práva na súkromný život zamestnanca, je 
veľmi sporná. Dodržanie zásady primeranosti sa odvíja od okolností 
konkrétneho prípadu, keďže ťažko možno dopredu obsahovo predurčiť 
obsah informácií o zamestnancovi, ktoré môžu byť významné z hľadiska 
práce, ktorú vykonával a vykonáva. Podľa ust. § 13 ods. 4 Zákonníka 

                                                                    
4 BARANCOVÁ, H. Základné práva a slobody v pracovnom práve. Plzeň:  Vydavatel-
ství a nakladatelství Aleš Čenek, 2012. s. 22  a tiež BARANCOVÁ, H. Monitoro-
vanie zamestnancov a právo na súkromný život. Bratislava: Sprint dva, 2010. s.16-19. 
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práce sa bude narušenie súkromia zamestnanca hodnotiť ako oprávnené, 
ak má naň zamestnávateľ vážny dôvod, pričom tento vážny dôvod musí 
spočívať v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa, pôjde o zásah do 
súkromia na pracovisku zamestnávateľa alebo v jeho spoločných pries-
toroch a bude sa vykonávať sledovaním zamestnanca s jeho upovedo-
mením. Pri porovnaní obsahu ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce s člán-
kami Európskeho dohovoru a Charty základných práv EÚ môžeme vi-
dieť rozpor. Aj keď sa zdá, že zásada legality je dodržaná, zakotvenie 
výnimky oprávňujúcej zásah do súkromia je koncipované tak široko, že 
umožňuje zamestnávateľovi nedodržať zásadu proporcionality a prime-
ranosti.5  

Pokiaľ ide o interpretáciu pojmu „osobitná povaha činnosti zamest-
návateľa“, možno ju chápať ako činnosti zamestnávateľa ku konkrétnej 
práci, teda činnosti v užšom slova zmysle (napr. zásobovanie, obsluha 
zákazníkov). Nedostatkom, ktorým disponuje ust. § 13 ods. 4 Zákonníka 
práce je to, že nekonkretizuje spôsob sledovania zamestnanca, čo zna-
mená akoby Zákonník práce pripúšťal všetky možnosti sledovania za-
mestnancov. Hoci dikcia ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce nevylučuje 
permanentné sledovanie zamestnancov, judikatúra ESĽP vylučuje tento 
spôsob a to aj vtedy, ak by šlo o sledovanie čisto pracovného výkonu 
zamestnanca.6 Tento nedostatok umožňuje zamestnávateľovi zvoliť naj-
rozličnejšie prostriedky monitorovania zamestnancov. Môžu to byť pro-
striedky umožňujúce vyhotovovanie obrazových či zvukových zázna-
mov, inštalovanie softvérov na vyhodnocovanie telefonických rozhovo-
rov a komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty. Pri všetkých 
týchto činnostiach dochádza k nakladaniu s informáciami, ktoré 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov môžu mať 

                                                                    
5 BARANCOVÁ, H. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. Brati-
slava: Sprint dva,2010. s. 18. 
6 BARANCOVÁ, H. Základné práva a slobody v pracovnom práve.  Plzeň:  Vydava-
telství a nakladatelství Aleš Čenek, 2012. s. 28. 
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slava: Sprint dva,2010. s. 18. 
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povahu osobných údajov týkajúcich sa či už zamestnanca alebo aj tretej 
osoby. Spomínané ustanovenie síce umožňuje sledovanie zamestnancov, 
ktoré narúša ich súkromie, no nestanovuje, či je oprávnený pri tejto čin-
nosti zasiahnuť do ich  osobných údajov.7  

Právo na ochranu osobných údajov patrí do kategórie práv za-
mestnanca na ochranu osobnosti, ktorých význam výrazne vzrástol roz-
širovaním automatizovaných systémov spracovania osobných údajov. 
Určité prvky tohto práva možno vidieť v § 75 Zákonníka práce, ktorý 
zakazuje zamestnávateľovi podať inému zamestnávateľovi, u ktorého sa 
zamestnanec uchádza o zamestnanie na jeho žiadosť posudok o pracov-
nej činnosti zamestnanca. Definícia osobných údajov je obsiahnutá v § 3 
zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého za osobné údaje 
možno považovať údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej 
osoby, ktorá je určiteľná najmä podľa všeobecného indikátora (rodné 
číslo) alebo na základe iných charakteristík fyziologickej, fyzickej alebo 
ekonomickej povahy. Zamestnávateľ je oprávnený získavať, zhromaž-
ďovať a spracovávať osobné údaje len so súhlasom fyzickej osoby- za-
mestnanca a je povinný ho oboznámiť s účelom zhromažďovania týchto 
údajov. Nedodržanie tejto zákonnej dikcie je podľa zákona o ochrane 
osobných údajov neprípustné. V prípade ak by zamestnávateľ porušil zá-
kon o ochrane osobných údajov, zamestnanec má právo domáhať sa 
ochrany svojich práv na súde.8  

2. Obmedzenie práva na súkromný život 

K zásahom do osobných údajov zamestnanca dochádza najčas-
tejšie už v rámci predzmluvných vzťahov, kedy zamestnávateľ nezriedka 

                                                                    
7 KOVALČÍKOVÁ, M. Ochrana osobných údajov v súvislosti s monitorovaním zamest-
nancov. s. 95. 
8 BARANCOVA, H., SCHRONK. R.  Pracovné právo. Bratislava: Sprint dva, 
2013. s.116-118. 
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žiada od budúceho zamestnanca uviesť bližšie osobné údaje nielen 
o sebe, ale aj o jeho rodine, rodičoch, manželovi a deťoch. K otázkam 
zamestnávateľa, ktoré by mohli zasiahnuť do osobnostných práv za-
mestnancov, patria najmä tie, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu, ro-
dinných pomerov, majetkových pomerov, tehotenstva, členstva v poli-
tických stranách či odborových organizáciách. Podľa judikatúry Európ-
skeho súdu pre ľudské práva „súkromný život zahrňuje telesnú a morálnu in-
tegritu osoby a pohlavný život.“ Obsah práva na rešpektovanie súkromného 
života spočíva najmä v utajení súkromného života, ktorý predpokladá za-
bezpečenie intimity miest, v ktorých sa súkromný život uskutočňuje. Eu-
rópsky súd v jednom zo svojich rozhodnutí konštatoval protiprávnosť 
konania zamestnávateľa tým, že zasiahol do jeho súkromného života 
opočúvaním telefonátov zamestnanca týkajúcich sa obchodných vecí.9  

Uskutočňovanie zásahov do práva na súkromie a tým aj do 
ochrany osobných údajov sa spravuje všeobecnými pravidlami, ktoré sú 
v judikátoch Európskeho súdu pre ľudské práva prezentované ako zá-
sada legitimity, legitímnosti a zásada proporcionality. Hoci uve-
dené zásady platia pre zásahy zo strany štátu, ktorý disponuje oveľa väč-
šími oprávneniami ako zamestnávatelia, s využitím analógie pre oblasť 
pracovnoprávnych vzťahov v dôsledku existencie princípu subordinácie 
vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec, sa zamestnávateľ dostáva do 
obdobného postavenia ako štát. Podstata zásady legality spočíva v tom, 
že oprávnenosť zásahu vyžaduje svoju oporu v zákone alebo súdnom 
precedense. Keďže je Slovenská republika súčasťou kontinentálneho 
typu právnej kultúry, ktorá súdne precedensy nezaraďuje medzi pramene 
práva, podkladom oprávnenosti zásahu bude len zákonná právna 
úprava.10  

                                                                    
9 Rozsudok Huvig proti Francúzsku zo dňa 24.4.1990. 
10 KOVALČÍKOVÁ, M. Ochrana osobných údajov v súvislosti s monitorova-
ním zamestnancov. s. 100 a nasl.. 
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Ďalšou zásadou je zásada legitímnosti, ktorá vyžaduje pre opráv-
nený zásah prítomný záujem zo strany štátu, spoločnosti a jednotlivca. 
Z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov nachádzame vyjadrenie tejto zá-
sady v článku 11 základných zásad, ktorý v prípadoch spočívajúcich 
v osobitnej povahy činností zamestnávateľa, bude považovať zásah do 
práv jednotlivých zamestnancov za oprávnený. Problémom je určiť, 
ktorý zásah je dostatočne vážny a zároveň spočíva aj v osobitnej povahe 
zamestnávateľa. Keďže Zákonník práce bližšie nešpecifikuje slovné spo-
jenia „vážny dôvod“ a „osobitná povaha činností zamestnávateľa“, spô-
sobuje tým oslabenie naplnenia zásady legitímnosti v plnej miere. Tento 
nedostatok zároveň dáva zamestnávateľovi široký priestor pre podriade-
nie akejkoľvek situácie pod vážny dôvod. Pri zásade proporcionality ide 
o stanovenie mantinelov pre voľbu prostriedkov, ktoré sa použijú pri zá-
sahu do práva na ochranu osobných údajov. Podľa tejto zásady je požia-
davkou pre oprávnenosť zásahu to, aby sa uskutočnil iba v nevyhnut-
ných prípadoch. Nevyhnutnosť možno vidieť v povinnosti zamestnáva-
teľa upozorniť zamestnancov na vykonanie sledovania, pričom zvolené 
prostriedky určené na sledovanie alebo kontrolu nie sú podmienené zís-
kaním predchádzajúceho súhlasu zo strany zamestnancov.11  

Požiadavka súhlasu zamestnanca/-ov sa vyžaduje v prípade vy-
hotovenia obrazových a zvukových záznamov na určitý nosič informácií, 
ktorá vyplýva z ust. § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka, nakoľko obra-
zové snímky, zvukové a obrazové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby 
a prejavov jej povahy možno vyhotovovať len s jej súhlasom, ktorý musí 
byť daný pred vyhotovením snímku alebo záznamu. Proces zaznamena-
nia výzoru zamestnanca, jeho hlasu alebo výkonu jeho pracovnej činnosti 
sa spravuje ustanoveniami § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných 
údajov, podľa ktorého sa uvedenú činnosť vyžaduje súhlas dotknutého 
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zamestnanca, ktorý nemožno stotožňovať so súhlasom podľa Občian-
skeho zákonníka. Okrem získania súhlasu musí zamestnávateľ splniť 
ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona, a to predovšetkým vymedziť 
jednoznačne, konkrétne a jasne účel spracovania osobných údajov, ktorý 
musí byť v súlade s Ústavou SR, ústavným zákonom a zákonom, ako aj 
medzinárodnými zmluvami záväznými pre SR.  Navyše je povinný určiť 
prostriedky a spôsoby, ktorými bude spracovanie uskutočňovať.  

3. Procesná ochrana práva na súkromie 

Procesná ochrana práva na súkromie je predmetom úpravy pre-
dovšetkým Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 13 ods. 1 Občian-
skeho zákonníka umožňuje fyzickej osobe najmä domáhať sa upustenia 
od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, odstráne-
nia následkov týchto zásahov a poskytnutia primeraného finančného za-
dosťučinenia, pričom uvedené ustanovenie predstavuje demonštratívny 
výpočet nárokov fyzickej osoby.  

Z uvedeného ustanovenia možno vyvodiť základnú triádu pro-
striedkov občianskoprávnej ochrany vo forme občianskoprávnych žalôb 
pre prípad neoprávneného zásahu do osobnosti fyzickej osoby:12 

a) negatórna žaloba – na upustenie od neoprávnených zásahov 
b) reštitučná žaloba- na odstránenie nepriaznivých následkov ne-

oprávneného zásahu 
c) satisfakčná žaloba- na poskytnutie primeraného zadosťučinenia 

vo forme morálnej alebo finančnej satisfakcie 

                                                                    
12 Podávanie žalôb zo strany aktívnych občanov. [online]. [cit. 2016-3-14]. Do-
stupné na internete <http://www.viaiuris.sk/aktivity/postupy-manualy/zastra-
suju-vas-pre-vase-aktivity/zakladny-manual-/podavanie-zalob-zo-strany-akti-
vnych-obcanov.html>. 
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Účelom negatórnej žaloby je dosiahnuť upustenie od konkrét-
neho neoprávneného konania, pričom nevyhnutnou podmienkou pre vy-
užitie tejto žaloby je, aby neoprávnený zásah stále trval, prípadne pokra-
čoval, resp. aby existovalo konkrétne nebezpečenstvo alebo hrozba jeho 
opakovania v budúcnosti. Využitie tejto žaloby neumožňuje dotknutej 
osobe domáhať sa toho, aby pôvodca zásahu zároveň vykonal určité po-
zitívne konanie tvoriace zábranu pre ďalší neoprávnený zásah. 

Využitím reštitučnej žaloby sa dotknutá osoba domáha pôvodcu 
zásahu, aby niečo konkrétne vykonal a tak obnovil stav existujúci pred 
neoprávneným zásahom. Podmienkou je existencia následkov porušenia, 
ktoré musí byť možné odstrániť, v čase podania tejto žaloby a to aj v prí-
pade, ak by samotný zásah už netrval. Uloženie povinnosti odstrániť ná-
sledky zásahu sa spravuje okolnosťami konkrétneho prípadu a spôsob 
ich uloženia zodpovedá forme zásahu. 

Satisfakčná žaloba prichádza do úvahy v prípade, ak nepriaznivý 
dôsledok neoprávneného zásahu na cti fyzickej osoby už vnikol a za spl-
nenia zákonných podmienok pre priznanie primeraného zadosťučinenia 
má súd povinnosť žalobe vyhovieť. Ide teda o subjektívne právo a nárok 
na priznanie primeraného zadosťučinenia, ktoré spočíva v určitom pl-
není a priznáva sa dotknutej osobe. Zadosťučinenie spočíva v plnení, 
ktoré môže mať: 

 morálnu povahu (nemajetkovú, morálna satisfakcia) 
 peňažnú povahu (majetkovú, peňažná satisfakcia) 

Cieľom morálnej satisfakcie je vyvážiť a zmierniť nepriaznivý 
následok neoprávneného zásahu. Ak súd posúdi, že forma morálneho 
zadosťučinenia je postačujúca ku konkrétnemu neoprávnenému zásahu, 
takúto formu prizná. Súd je povinný posudzovať okolnosti konkrétneho 
prípadu, pričom musí vychádzať z celkovej povahy veci ako aj z jednot-
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livých okolností prípadu ako sú intenzita, spôsob zásahu, charakter za-
siahnutej hodnoty osobnosti a pod. Formou morálneho zadosťučinenia 
bude následne zverejnenie ospravedlnenia, odvolanie difamujúcich výro-
kov, popretie pravdivosti výroku či uverejnenie súdneho rozhodnutia 
v tlači.13  

Popri ospravedlnení či zverejnení ospravedlnenia (morálna satis-
fakcia) pôsobí ako ďalší z významných inštitútov súkromného práva, s 
výrazným satisfakčným obsahom a efektívnym preventívnym účinkom 
inštitút primeraného finančného zadosťučinenia (relutárna satisfakcia). 
Jeho využitie v aplikačnej praxi v prípade sporov vzniknutých nielen 
z dôvodu diskriminácie výrazne balansuje z extrému do extrému. Jednou 
z príčin balansujúcej aplikačnej praxi je jeho nedostatočné využívanie po-
čas historického vývoja. Intenzívnejšie zapracovanie tohto inštitútu do 
dikcie zákonných úprav sa uskutočňovalo až po spoločenských zmenách 
v roku 1989. Dovtedajšia právna úprava chápala inštitút náhrady škody 
ako zmenšenie majetku a zmarený zisk. A priori odmietala peňažnú sa-
tisfakciu a umožňovala ju priznať iba pri škode na zdraví ako bolestné 
a sťaženie spoločenského uplatňovania. Iba v tomto prípade bolo možné 
kompenzovať peniazmi poškodenie zdravia a zabezpečiť si tým šťastie, 
radosť a pocity na vyváženie bolesti. Psychické útrapy jednotlivca v dô-
sledku poškodenia zdravia nebolo možné napraviť peňažným plnením, 
ale pripúšťalo sa ich vyvážiť zaopatrením príjemných pocitov, majúcich 
satisfakčnú schopnosť. Po celospoločenských zmenách v roku 1989 sa 
inštitút náhrady nemajetkovej ujmy začal postupne zapracovávať do rôz-
nych oblastí súkromného práva.  

                                                                    
13 Podávanie žalôb zo strany aktívnych občanov. [online]. [cit. 2016-3-14]. Do-
stupné na internete <http://www.viaiuris.sk/aktivity/postupy-manualy/zastra-
suju-vas-pre-vase-aktivity/zakladny-manual-/podavanie-zalob-zo-strany-akti-
vnych-obcanov.html>. 
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V súčasnosti je právna úprava inštitútu primeraného zadosťuči-
nenia roztrieštená vo viacerých súkromnoprávnych predpisoch od 
ochrany osobnosti cez nekalú súťaž, ochranu obchodného mena v ob-
chodnom práve, ochranu spotrebiteľa až po priznanie náhrady nemajet-
kovej ujmy ústavným súdom za porušenie základných práv na základe 
sťažnosti. Dôvodom rozsiahlej právnej úpravy je požiadavka rozšírenia 
ochrany poškodených subjektov.14 V súvislosti s náhradou nemajetkovej 
ujmy sa zvykne hovoriť o zadosťučinení, cieľom ktorého je odstránenie 
následkov škodovej udalosti i tých, ktoré nemožno odstrániť náhradou 
skutočnej škody či zmareného zisku.15 Podľa § 13 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka sa môže fyzická osoba domáhať náhrady nemajetkovej ujmy 
v peniazoch, ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä 
ak by nezákonným konaním bola v značnej miere znížená dôstojnosť 
alebo jej vážnosť v spoločnosti. Výšku náhrady určuje súd s prihliadnu-
tím na závažnosť vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých k porušeniu 
práv došlo.  

Pre priznanie peňažnej satisfakcie sa vyžaduje splnenie základnej 
podmienky, ktorou je nepostačujúca morálna satisfakcia. Zadosťučine-
nie v peniazoch plní podpornú funkciu, ktorá nastupuje až vtedy, ak sa 
prvotná funkcia ukáže ako nedostatočná. Opäť tu musí súd skúmať 
okolnosti konkrétneho prípadu, ktoré dokazujú, že z hľadiska intenzity, 
trvania a miery rozsahu nepriaznivých následkov vzhľadom na postave-
nie dotknutej osoby v spoločnosti a rodine morálne zadosťučinenie ne-
postačuje. Na základe vykonaného dokazovania musí dospieť k záveru, 
že v konkrétnom prípade skutočne došlo k zníženiu vážnosti danej 
osoby. Druhou podmienkou pre priznanie peňažnej satisfakcie je zníže-
nie dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti v značnej 
miere. Prežívanie a pociťovanie nemajetkovej ujmy treba hodnotiť vždy 

                                                                    
14 DOLOBÁČ, M.  Nároky z diskriminačného konania. Krakov: Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2014. s 84. 
15 STRAKA, P.  Primerané finančné zadosťučinenie. EQUILIBRIA, s.r.o. s. 59.   
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objektívne, s prihliadnutím na konkrétnu situáciu, hlavne na vek a posta-
venie dotknutej osoby. O zníženie vážnosti pôjde vtedy, ak vzhľadom na 
intenzitu, rozsah a trvanie zásahu, by každý na mieste dotknutej osoby 
cítil vzniknutú nemajetkovú ujmu.16  

Ak dospejeme k odôvodnenosti primeraného finančného zado-
sťučinenia so zreteľom na existenciu zavinenia, na rad prichádza do 
úvahy určenie výšky náhrady ujmy vyjadrenej v peniazoch. Spoluurčujú-
cim hľadiskom pre stanovenie výšky finančnej náhrady je podľa § 13 ods. 
3 Občianskeho zákonníka miera zavinenia zodpovedného subjektu na 
vzniknutom zásahu do osobnostných práv, ktorá priamo úmerne ovplyv-
ňuje nárast výšky finančnej satisfakcie. Okrem miery zavinenia, závaž-
nosti a intenzity neoprávneného zásahu do osobnostných práv jednot-
livca závisí výška primeranej náhrady aj od ostatných okolností konkrét-
neho prípadu, ktoré môžu byť priťažujúce, ale aj poľahčujúce. Možno 
konštatovať, že výšku primeraného finančného zadosťučinenia v pe-
niazoch nemožno vopred striktne stanoviť. Je totiž vecou všeobecného 
súdu, aby na základe zistení v konkrétnej veci stanovil jeho výšku.17  

Súdy pri určení výšky peňažnej satisfakcie zohľadňujú intenzitu 
zásahu do dôstojnosti a cti poškodenej osoby. Významným faktorom pri 
odôvodňovaní náhrad nemajetkovej ujmy v peniazoch je aj skutočnosť, 
že k zásahu do osobnostných práv došlo prostredníctvom médií, oso-
bitne, ak sa tak stalo prostredníctvom médií s celoštátnou pôsobnosťou. 
Súdy dokonca konštatujú, že nezákonný zásah uskutočnený prostredníc-
tvom médií má takú širokú publicitu, že priznanie náhrady nemajetkovej 
ujmy v peniazoch je opodstatnené. Ďalším zohľadňujúcim kritériom pre 

                                                                    
16 Podávanie žalôb zo strany aktívnych občanov. [online]. [cit. 2016-3-14]. Do-
stupné na internete <http://www.viaiuris.sk/aktivity/postupy-manualy/zastra-
suju-vas-pre-vase-aktivity/zakladny-manual-/podavanie-zalob-zo-strany-akti-
vnych-obcanov.html>. 
17 STRAKA, P.  Primerané finančné zadosťučinenie. EQUILIBRIA, s.r.o. s.70 
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priznanie nemajetkovej ujmy v peniazoch je fakt, že dotknutá osoba je 
známa, z čoho možno vyvodiť, že zmienka o nej musí nevyhnutne zau-
jať verejnosť viac ako údaj týkajúci sa neznámej osoby. V tomto prípade 
ESĽP skutočnosť, že v danom prípade ide o verejného činiteľa alebo 
osobu verejne známu, považuje za argument, prečo by táto osoba mala 
zniesť väčšiu mieru kritiky v porovnaní s ostatnými členmi spoločnosti.18  

Napriek rozsiahlym právnym prostriedkom ochrany, ktorými 
môžu dotknuté osoby disponovať pri domáhaní sa ochrany svojich práv 
na súde, nedochádza k ich využitiu pri všetkých neoprávnených zása-
hoch. Jednou z prekážok na iniciovanie konania vo veciach súvisiacich 
s ochranou osobnosti sa javí výška súdneho poplatku, ktorá je podľa po-
ložky 7 b sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súd-
nych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 66 eur a 3% 
z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy. To, či súdny poplatok de lege lata 
napĺňa ciele zákona je otázne, no v každom prípade svoje opodstatnenie 
má. Jeho účelom je ochrana súdu pred zbytočnými a neuváženými ná-
vrhmi, nemajúcimi svoje opodstatnenie. Konštrukcia poplatku sa popri 
význame nemajetkovej ujmy ako preventívneho, odradzujúceho a odme-
ňujúceho prostriedku ochrany javí ako nelogická. K samotnému po-
platku za návrh vyjadrený pevnou sadzbou pridáva percentuálnu sadzbu, 
čo predstavuje rozpor s povahou tohto inštitútu. Súdny poplatok je na-
vrhovateľ v zásade povinný zaplatiť na začiatku konania pred rozhodnu-
tím vo veci samej. Ak by prisúdená časť náhrady nemajetkovej ujmy 
predstavovala len nepatrný zlomok približujúci sa 3 % z pôvodne žalo-
vanej sumy, žalovaný by znášal výšku náhrad trov, ktorá by dosahovala 
sumu rovnajúcu sa výške náhrady ujmy, ktorá mu bola priznaná, čo je 
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spôsobené nezohľadnením výšky právoplatne prisúdenej sumy. Percen-
tuálna zložka súdneho poplatku je tým najväčším negatívom, ktorý odrá-
dza poškodené osoby v začatí konania.19  

 Prikláňame sa k názoru, že pokiaľ existuje systém, na základe 
ktorého po splnení zákonom stanovených podmienok bude žalobca/ža-
lobkyňa oslobodený od platenia súdnych poplatkov, poplatková povin-
nosť nepredstavuje bariéru vo využívaní súdnej ochrany v prípadoch po-
rušenia zásady rovnakého zaobchádzania. V súdnej praxi existujú prí-
pady, kedy po zdokladovaní majetkových, zárobkových, sociálnych 
a osobnostných pomerov, súdy vyhoveli žiadostiam žalobcov a žalobkýň 
o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Oslobodenie takýchto ko-
naní od platenia súdnych poplatkov by však mohlo spôsobiť nárast kve-
rulantských podaní, čo by mohlo mať v konečnom dôsledku negatívny 
dopad na poskytovanie účinnej právnej pomoci v odôvodnených prípa-
doch. 

4. Nároky z diskriminačného konania 

Okrem všeobecnej občianskoprávnej úpravy poskytuje pro-
striedky ochrany aj právna úprava zakotvená v tlačovom zákone a zá-
kone o vysielaní a retransmisii. Osobnostné práva fyzických osôb sú 
chránené aj úpravou osobných údajov informačných systémov ustano-
veniami pracovného práva. Na pracovisku dochádza často z dôvodu ak-
tívneho domáhania sa práv zamestnanca k jeho šikanovaniu zo strany 
zamestnávateľa, čo predstavuje jednu z foriem diskriminácie. Osobitným 
právnym predpisom poskytujúcim ochranu v prípadoch nedodržania zá-
sady rovnakého zaobchádzania je zákon o rovnakom zaobchádzaní 
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Zamestnanec, 
ktorý sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom 
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chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého 
zaobchádzania, môže podať žalobu na súd. V zmysle § 9 AZ sa môže 
domáhať, aby ten kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania upus-
til od svojho konanie, ak je to možné napravil protiprávny stav alebo 
poskytol primerané zadosťučinenie. Ak by primerané zadosťučinenie 
nebolo postačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchá-
dzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská váž-
nosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa domáhať 
aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorej výšku určí súd s pri-
hliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okol-
nosti, za ktorých došlo k jej vzniku.20  

Zníženie dôstojnosti ako zákonný predpoklad pre priznanie 
práva na primerané finančné zadosťučinenie predstavuje mnohokrát pre 
obete diskriminácie odradzujúci prvok najmä ak ide o konanie, ktoré sa 
uskutočnilo bez účasti svedkov, kedy je samotné preukázanie zníženia 
dôstojnosti značným spôsobom problematické.21 Všeobecné súdy pri 
rozhodovaní o primeranom zadosťučinení v prípade nepreukázania zní-
ženia dôstojnosti značným spôsobom priznajú ako primerané zadosťu-
činenie len ospravedlnenie bez náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. 
S takýmito závermi sa nemôžeme stotožňovať. K diskriminácii v pra-
covnoprávnych vzťahoch pochopiteľne nedochádza verejne a takéto ko-
nanie je známe len úzkemu okruhu osôb, ktorými môžu byť kolegovia 

                                                                    
20 Podávanie žalôb zo strany aktívnych občanov. [online]. [cit. 2016-3-14]. Do-
stupné na internete <http://www.viaiuris.sk/aktivity/postupy-manualy/zastra-
suju-vas-pre-vase-aktivity/zakladny-manual-/podavanie-zalob-zo-strany-akti-
vnych-obcanov.html>. 
21 STRAKA, P.  Primerané finančné zadosťučinenie. EQUILIBRIA, s.r.o. s. 60. 
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obete diskriminácie. Tieto skutočnosti by mali byť zohľadnené pri roz-
hodovaní, a preto by v prípade diskriminačného konania mali byť kla-
dené nižšie požiadavky ako pri ochrane osobnosti.22 

Dosiahnuť v čo najväčšej miere účinný prístup k spravodlivosti 
či už v prípadoch diskriminácie alebo v konaniach vo veci ochrany osob-
nosti je cieľom každej osoby, ktorá bola dotknutá na svojich právach. 
Prostriedky ochrany, ktoré im majú byť k dispozícii musia byť naozaj 
účinné, musia im poskytnúť primerané odškodnenia a zadosťučinenie za 
ujmu, ktorú porušením práv utrpeli a musia byť dostatočne účinné na to, 
aby porušovaniu práv vedeli do budúcnosti zabrániť. V tejto rovine 
vníma spravodlivosť zrejme každá osoba, ktorá podnikla právne kroky 
proti porušeniu svojich práv.  
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Z recenzných posudkov 

JUDr. Monika Smoleňová, PhD. 

Recenzovaný zborník študentských prác uvádza príspevky štu-
dentov tretieho a štvrtého ročníka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Ša-
fárika v Košiciach, ktoré sú výstupom z I. ročníka študentského sympó-
zia z pracovného práva na tému: „Ochrana súkromia zamestnanca.“ Recen-
zentka mala možnosť oboznámiť sa s obsahom príspevkov ešte pred ich 
prezentovaním na samotnom sympóziu. Z predbežného posúdenia vyp-
lynulo viacero pripomienok a podnetov, s ktorými sa autori príspevkov 
vysporiadali v dostatočnej miere a na sympóziu už vystúpili s viac-menej 
finálnou verziou ich prác.  

Pozitívne je potrebné ohodnotiť obsahové sa vysporiadanie jed-
notlivých autorov s vopred navrhnutými tézami (príkladmo T. Balogh - 
prepojenie aspektov náboženskej slobody s odevom a symbolmi repre-
zentujúcimi náboženstvo na pracovisku, M. Bendíková - skúmanie otázok 
„vmiešavania“ sa zamestnávateľa do romantických vzťahov kreujúcich 
sa na pracovisku, M. Puci - identifikovanie problémových aspektov 
ochrany súkromia zamestnanca v procese elektronizácie pracoviska...). 
Osobitne je potrebné vyzdvihnúť a pochváliť analýzu nielen vnútroštát-
neho práva (príkladmo D. Bodnárová v rámci teoreticko-právnych výcho-
dísk šikany na pracovisku), ale už akúsi (vítanú) samozrejmosť autorov 
ponúknuť relevantný rozbor úniového práva a súvisiacu autorsky spra-
covanú judikatúru (príkladmo K. Jámborová, M. Šimkovič). S tematickým 
záberom ochrany súkromia na pracovisku bezprostredne korešponduje 
aj problém súdneho uplatňovania nárokov pri porušení tohto základného 
práva, na ktoré zrozumiteľným a deskriptívnym spôsobom poukazuje J. 
Verešová, a napokon prínosný bol aj vysvetľujúci pohľad autora D. Da-
nočka na čoraz populárnejšiu tému chráneného oznamovania („whis-
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Z recenzných posudkov 

JUDr. Monika Smoleňová, PhD. 

Recenzovaný zborník študentských prác uvádza príspevky štu-
dentov tretieho a štvrtého ročníka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Ša-
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dísk šikany na pracovisku), ale už akúsi (vítanú) samozrejmosť autorov 
ponúknuť relevantný rozbor úniového práva a súvisiacu autorsky spra-
covanú judikatúru (príkladmo K. Jámborová, M. Šimkovič). S tematickým 
záberom ochrany súkromia na pracovisku bezprostredne korešponduje 
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tleblowing-u“). Potešiteľné je, že u viacerých autorov možno badať nad-
šenie a zanietenosť pre spracovanie problematiky, čo sa v prejavilo aj 
v diskusii k príspevkom, potom čo boli na sympóziu odprezentované. 

Kritickejšia pripomienka smeruje k nevyhnutnosti uvedomenia 
si, že napísanie príspevku sa nezaobíde bez štúdia, čo najširšieho spektra 
odbornej a vedeckej literatúry a nie všetky internetové stránky a informá-
cie na nich dostupné sú vhodnými zdrojmi pre príspevky takéhoto typu. 
Taktiež snaha o komplexný prístup k spracovaniu problematiky je pre 
príspevok kontraproduktívna, ba vzhľadom na ešte vnímateľný rozsah 
príspevku vopred odsúdená na neúspech. Odporúčanou je preto cesta 
problémovo orientovaného príspevku s jasne formulovanými závermi 
podporenými odôvodneniami. Domnievam sa, že väčšina autorov prí-
spevkov zahrnutých do predloženého zborníka má na túto cestu „na-
šliapnuté“, ako recenzentka odporúčam zborník na jeho publikovanie 
a sprístupnenie verejnosti. 

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 

Zborník študentských prác je výstupom zo sympózia posluchá-
čov Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, premiérovo 
organizovaného Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabez-
pečenia, na tému ochrana súkromia zamestnanca. Hneď úvodom recen-
zent veľmi rád zdôrazní, že všetci zúčastnení študenti preukázali veľké 
zanietenie, ochotu a v neposlednom rade i potrebné vedomosti a um pri 
spracovaní čiastkových tém a boli vítaným impulzom nielen pre seba na-
vzájom, ale aj pre svojich školiteľov.  

Čiastkové témy boli zvolené tak, aby na seba s minimálnym pre-
krytím nadväzovali a vytvárali tak jednotné dielo. Po prečítaní tohto diela 
je zrejmé, že autori sa vyhli jednoduchému komentovaniu zákonov a ne-
utiekali sa ani k popisu známych informácií, ktoré sú už v právnej vede 
považované za notoriety, ale ambiciózne zvolili aktuálne a mnohokrát 
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i kontroverzné témy akými sú náboženská sloboda a jej uplatňovanie na 
pracovisku (T. Balogh) alebo romantické vzťahy na pracovisku (M. Bendí-
ková). Recenzent si dovolí vysloviť, že v prípade tohto zborníka slovo 
aktuálnosť nie je len povinným termínom, ktorý musí byť všadeprítomný 
v každom posudku, ale poukazujúc napríklad na diela pojednávajúce 
o elektronizácii pracoviska (M. Puci) alebo o chránenom oznamovaní 
(Danočko) je skutočne vystihujúcim výrazom a hodnotou. Aktuálnosť 
rozhodne nechýba ani na prvý pohľad tradičným čiastkovým témam, 
ktoré reprezentuje problematika šikany na pracovisku (D. Bodnárová), mo-
nitorovanie komunikácie zamestnanca (K. Jámborová) či prehľad relevant-
nej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (M. Šimkovič). Jedno-
liatosť diela, netypickú pre zborníky prác, dotvára záverečný príspevok 
pojednávajúci o procesnoprávnych možnostiach a výzvach ochrany súk-
romia (J. Verešová). 

Istotne, kritickejším okom možno v jednotlivých príspevkoch 
nájsť i nedostatky, pri niektorých dielach sa javí citačný rozsah príliš 
úzky, štylistika nie je v každej jednej časti úplne hladká, no recenzent po-
važuje tieto chyby za „detské choroby“ a je presvedčený, že pri ďalšej 
vedeckej činnosti jednotlivých autorov postupne vymiznú. Možno net-
radične, ale záverom želám autorom vytrvalosť, ak ich vedecká činnosť 
láka a napĺňa, aby neustrnuli a stali sa v budúcnosti plnohodnotnými 
členmi vedeckej právnej komunity. 

Zborník odporúčam publikovať a potenciálnym čitateľom 
nájsť si čas na zalistovanie a zahľadenie sa do jeho obsahu. 

  



139

 

138 
 

tleblowing-u“). Potešiteľné je, že u viacerých autorov možno badať nad-
šenie a zanietenosť pre spracovanie problematiky, čo sa v prejavilo aj 
v diskusii k príspevkom, potom čo boli na sympóziu odprezentované. 

Kritickejšia pripomienka smeruje k nevyhnutnosti uvedomenia 
si, že napísanie príspevku sa nezaobíde bez štúdia, čo najširšieho spektra 
odbornej a vedeckej literatúry a nie všetky internetové stránky a informá-
cie na nich dostupné sú vhodnými zdrojmi pre príspevky takéhoto typu. 
Taktiež snaha o komplexný prístup k spracovaniu problematiky je pre 
príspevok kontraproduktívna, ba vzhľadom na ešte vnímateľný rozsah 
príspevku vopred odsúdená na neúspech. Odporúčanou je preto cesta 
problémovo orientovaného príspevku s jasne formulovanými závermi 
podporenými odôvodneniami. Domnievam sa, že väčšina autorov prí-
spevkov zahrnutých do predloženého zborníka má na túto cestu „na-
šliapnuté“, ako recenzentka odporúčam zborník na jeho publikovanie 
a sprístupnenie verejnosti. 

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 

Zborník študentských prác je výstupom zo sympózia posluchá-
čov Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, premiérovo 
organizovaného Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabez-
pečenia, na tému ochrana súkromia zamestnanca. Hneď úvodom recen-
zent veľmi rád zdôrazní, že všetci zúčastnení študenti preukázali veľké 
zanietenie, ochotu a v neposlednom rade i potrebné vedomosti a um pri 
spracovaní čiastkových tém a boli vítaným impulzom nielen pre seba na-
vzájom, ale aj pre svojich školiteľov.  

Čiastkové témy boli zvolené tak, aby na seba s minimálnym pre-
krytím nadväzovali a vytvárali tak jednotné dielo. Po prečítaní tohto diela 
je zrejmé, že autori sa vyhli jednoduchému komentovaniu zákonov a ne-
utiekali sa ani k popisu známych informácií, ktoré sú už v právnej vede 
považované za notoriety, ale ambiciózne zvolili aktuálne a mnohokrát 

 

139 
 

i kontroverzné témy akými sú náboženská sloboda a jej uplatňovanie na 
pracovisku (T. Balogh) alebo romantické vzťahy na pracovisku (M. Bendí-
ková). Recenzent si dovolí vysloviť, že v prípade tohto zborníka slovo 
aktuálnosť nie je len povinným termínom, ktorý musí byť všadeprítomný 
v každom posudku, ale poukazujúc napríklad na diela pojednávajúce 
o elektronizácii pracoviska (M. Puci) alebo o chránenom oznamovaní 
(Danočko) je skutočne vystihujúcim výrazom a hodnotou. Aktuálnosť 
rozhodne nechýba ani na prvý pohľad tradičným čiastkovým témam, 
ktoré reprezentuje problematika šikany na pracovisku (D. Bodnárová), mo-
nitorovanie komunikácie zamestnanca (K. Jámborová) či prehľad relevant-
nej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (M. Šimkovič). Jedno-
liatosť diela, netypickú pre zborníky prác, dotvára záverečný príspevok 
pojednávajúci o procesnoprávnych možnostiach a výzvach ochrany súk-
romia (J. Verešová). 

Istotne, kritickejším okom možno v jednotlivých príspevkoch 
nájsť i nedostatky, pri niektorých dielach sa javí citačný rozsah príliš 
úzky, štylistika nie je v každej jednej časti úplne hladká, no recenzent po-
važuje tieto chyby za „detské choroby“ a je presvedčený, že pri ďalšej 
vedeckej činnosti jednotlivých autorov postupne vymiznú. Možno net-
radične, ale záverom želám autorom vytrvalosť, ak ich vedecká činnosť 
láka a napĺňa, aby neustrnuli a stali sa v budúcnosti plnohodnotnými 
členmi vedeckej právnej komunity. 

Zborník odporúčam publikovať a potenciálnym čitateľom 
nájsť si čas na zalistovanie a zahľadenie sa do jeho obsahu. 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana súkromia zamestnanca 
Zborník študentských príspevkov 
 
Jana Žuľová (ed.) 
 
Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Odborné poradenstvo: Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica  
Rok vydania: 2016 
Náklad: 55 ks 
Rozsah strán: 140  
Rozsah: 6,71 AH 
Vydanie: prvé 
Tlač: EQUILIBRIA, s. r. o.  
 
 
ISBN 978-80-8152-408-0 (tlačená publikácia) 
ISBN 978-80-8152-409-7 (e-publikácia) 
 



čistý formát 146x206 mm 6594_OchranaSukrZames_A5_V2_55ks_36TH_OBALKA_NL_LLD

OCHRANA SÚKROMIA ZAMESTNANCA

KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

P R Á V N I C K Á  F A K U L T A

JANA ŽUĽOVÁ (ED.)

A5 (146x206mm) chrbát 7 mm

ISBN 9788081524080

K O Š I C E 2 0 1 6

čistý formát 146x206 mm6594_OchranaSukrZames_A5_V2_55ks_36TH_OBALKA_NL_LLD

OCHRANA SÚKROMIA ZAMESTNANCA

KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

PRÁVNICKÁ FAKULTA

JANA ŽUĽOVÁ (ED.)

A5 (146x206mm)chrbát 7 mm

ISBN 9788081524080

KOŠICE2016


