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Predslov 

Pracovné prostredie a v rámci neho existujúce pracovnoprávne 
vzťahy odzrkadľujú spoločenký a ekonomický vývoj spoločnosti. Jed-
nými z ústredných tém sa v ostatných rokoch stáva automatizácia a digi-
talizácia spoločnosti, priamo, či nepriamo vytváraný nátlak na zvyšovanie 
produktivity v pracovnom prostredí a s tým súvisiaca ochrana a význam 
duševného zdravia zamestnancov. Jednotlivé témy, ale aj výsledky ich 
vzájomnej interakcie, podmieňujú vznik nových otázok, na ktoré sa od-
borníci z odvetvia pracovného práva snažia hľadať odpovede.  

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  v rámci svojej vedeckej čin-
nosti, najmä riešenia projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pra-
covisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, skúma 
a analyzuje právne aspekty nových rizík, ktoré ohrozujú a ovplyvňujú 
pracovné prostredie.  

Témou „Nové výzvy ochrany zdravia zamestnancov“ vytvorili 
členovia katedry študentom možnosť načrieť hlbšie do aktuálnych práv-
nych problémov a premietnuť výsledky svojej tvorivej činnosti do pred-
kladaných odborných príspevkov. Zborník študentského sympózia je 
obsahovo bohatým dielom, ktorý ponúka čitateľovi priestor na obozná-
menie sa so zaujímavými otázkami a aplikačnými problémami, ktoré ich 
sprevádzajú.  

Za piaty ročník sympózia patrí poďakovanie všetkým zúčastne-
ným študentom a členom katedry pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia, ktorí sa podieľali na jeho odbornom garantovaní a organi-
začnom zabezpečení.  

Košice, jún 2020      
editori  
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Neúmerný pracovný čas a jeho vplyv na zdravie za-
mestnanca 

Ján Pollák 

Abstrakt 
Témou príspevku je posúdenie následkov neúmerného pracovného času a jeho vplyv na 
zdravie zamestnanca. V prvej kapitole analyzujeme na základe lekárskych štúdií 
dopad neúmerného pracovného času na fyzické, ale aj psychické zdravie zamestnanca 
a poukazujeme na dôležitosť odpočinku po práci. V druhej kapitole tohto príspevku 
načrtneme problémy súvisiace s nadmerných zaťažením zamestnancov prostredníctvom 
moderných technológií a rizikom technostresu. 

Kľúčové slová: nadmerný pracovný čas, zdravie zamestnanca, choroba, technostres 

Úvod 

 V dnešnom uponáhľanom svete sa práca nadčas stáva čoraz viac 
bežnejšou pre stále väčšie množstvo zamestnancov. Málokto si však uve-
domuje, aké následky sú spájané s nadmerným pracovným zaťažením. 
Za prácu nadčas možno považovať prácu, ktorú „zamestnanec vykonáva na 
príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vy-
plývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a mimo rámca rozvrhu pra-
covných zmien.“ 1 

 Dlhá pracovná doba je od konca 19. storočia  jednou z najdôle-
žitejších tém v oblasti zdravia pri práci. Význam regulácie pracovnej doby 
je možné vnímať aj cez množstvo právnej úpravy regulujúcu práve túto 
oblasť, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Ako príklad môže 

                                                      

9788081686863. str. 233 

1 ŽUĽOVÁ, J. -  BARINKOVÁ. M. -  DOLOBÁČ, M. Pracovné právo v poznám-
kach s príkladmi. 2. dopl. a aktualiz. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 
9788081686863. str. 233 
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slúžiť Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. no-
vembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (ďalej 
len „Európska smernica o pracovnom čase“), ktorá stanovila minimálne 
všeobecné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pre organizáciu 
pracovného času pracovníkov. Stanovuje, že pracovníci by mali mať ma-
ximálny štyridsaťosem hodinový pracovný čas vrátane nadčasov.2  V po-
sledných desaťročiach sa na celom svete dosiahol značný pokrok pri sta-
novovaní zákonných limitov pracovného času. V súčasnosti má väčšina 
európskych krajín stanovený maximálny pracovný čas pod štyridsaťosem 
hodín týždenne a približne polovica z nich má stanovený limit na štyrid-
sať hodín. Aj napriek tomu všetkému v súčasnosti pracuje nad štyridsať-
osem hodín týždenne celosvetovo približne dvadsaťdva percent pracov-
níkov.3  

1. Dopad neúmerného pracového času na fyzické a duševné 
zdravie  

Je vo všeobecnosti známe, že práca ovplyvňuje ľudské zdravie. 
Existuje veľké množstvo štúdií, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. 
Na jednej strane niektoré štúdie podporujú myšlienku, že práca je pro-
spešná pre zdravie, ukazujú napríklad, že nepracujúci jednotlivci majú 
často horšie zdravie ako pracujúca populácia. Na druhej strane niektoré 
štúdie zdôrazňujú negatívny vplyv práce na jednotlivca. V tomto prí-
spevku sa budeme zaoberať tými štúdiami, ktoré zobrazujú negatívny 
dopad nadmernej práce na ľudské zdravie. 

                                                      
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 
o niektorých aspektoch organizácie pracovného času. [online] eur-lex.europa.eu 
[cit. dňa 21.03.2019] Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=celex:32003L0088> 
3 ALFONSO, P. – FONSECA, M. – PIRES, F. J. Impact of working hours on 
sleep and mental health. In: Occupational Medicine. 2007, zväzok. 67, vydanie č. 5, 
377-382 s. ISSN 0962-7480. Dostupné na internete: <https://acade-
mic.oup.com/occmed/article/67/5/377/3859790> 
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1.1  Riziko cievnej mozgovej príhody  

 Cievna mozgová príhoda je veľmi závažným ochorením, pri kto-
rom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo kr-
vácaním do mozgu.4  Následkom cievnej mozgovej príhody môže byť 
paralýza pravej alebo ľavej časti tela (závisí od toho, či bola postihnutá 
pravá alebo ľavá časť mozgu), problém s rečou, problémy so zrakom, 
zhoršená pamäť a podobne.5    

Výsledky francúzskej štúdie publikovanej v roku 2019, vykona-
nej na vyše 140.000 účastníkoch, hovoria, že pri ľuďoch, ktorí pracujú 
desať a viac hodín denne, a to aspoň päťdesiat dní v roku po dobu de-
siatich rokov, existuje zvýšené riziko mozgovej cievnej príhody o dvad-
saťdeväť percent. Z hľadiska pohlavia nie je rozdiel či ide o ženy alebo 
mužov, avšak štúdia poukázala na zvýšené riziko u tzv. „white-collar 
workers“ (označenie pre ľudí, ktorí nepracujú manuálne ako napríklad 
manažérov, právnikov, podnikateľov a podobne) pod päťdesiat rokov.6 

1.2 Dopad na spánok a mentálne zdravie  

Ďalšia štúdia sa zamerala na dopad nadmerného pracovného 
času na spánok a mentálne zdravie zamestnancov. Za nadmerný pra-
covný čas si definovali prácu nad štyridsaťosem hodín týždenne. Existuje 
všeobecná zhoda, že dlhý pracovný čas nepriaznivo ovplyvňuje spánok, 

                                                      
4 DOBIÁŠ, V. Repetitórium urgentnej medicíny - Cievne mozgové príhody 
v prednemocničnej praxi. In: Via practica. 2005, roč. 2, č. 7-8, 321-323 s. ISSN 
1339-424X. Dostupné na internete: < http://www.so-
len.sk/pdf/2e0c8b968741f241825c698c9b7af0dc.pdf> 
5 AMERICAN STROKE ASSOCIATION. Effects of Stroke [online] stroke.org 
[cit. dňa 20.03.2020] Dostupné na internete: 
<https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke> 
6 FADEL, M. a kol. 20.07.2019. Association Between Reported Long Working 
Hours and History of Stroke. In: CONSTANCES Cohort. 2019, 50:1879–1882. 
Dostupné na internete: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STRO-
KEAHA.119.025454> 
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4 DOBIÁŠ, V. Repetitórium urgentnej medicíny - Cievne mozgové príhody 
v prednemocničnej praxi. In: Via practica. 2005, roč. 2, č. 7-8, 321-323 s. ISSN 
1339-424X. Dostupné na internete: < http://www.so-
len.sk/pdf/2e0c8b968741f241825c698c9b7af0dc.pdf> 
5 AMERICAN STROKE ASSOCIATION. Effects of Stroke [online] stroke.org 
[cit. dňa 20.03.2020] Dostupné na internete: 
<https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke> 
6 FADEL, M. a kol. 20.07.2019. Association Between Reported Long Working 
Hours and History of Stroke. In: CONSTANCES Cohort. 2019, 50:1879–1882. 
Dostupné na internete: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STRO-
KEAHA.119.025454> 
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čo táto štúdia iba potvrdila. Štúdia navyše preukázala, že existuje vý-
znamný inverzný vzťah medzi časom stráveným v práci a dĺžkou spánku. 
Nedostatočné zotavenie po práci z dôvodu absencie kvalitného spánku 
zvyšuje riziko celkovej únavy a zdravotných problémov. Zlá kvalita 
spánku môže následne spôsobovať úzkosti a depresie.7 

  Na potrebu dostatočného zotavenia sa po práci reaguje aj slo-
venská právna úprava a to konkrétne v Čl. 36 písm. e) Ústavy Slovenskej 
republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len „Ústava SR“), podľa ktorého: „Za-
mestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im 
zabezpečuje najmä primeraný odpočinok po práci.“.8   Konkretizáciu spomenu-
tého článku Ústavy SR nájdeme ale v ustanovení § 92 ods. 1  zákona  č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), kde je sta-
novené, že zamestnávateľ musí zamestnancovi rozvrhnúť pracovný čas 
tak, aby mal zamestnanec zabezpečený odpočinok najmenej dvanásť po 
sebe nasledujúcich hodín v priebehu dvadsiatich štyroch hodín medzi 
koncom jednej a začiatkom druhej zmeny. V prípade ak ide o mladis-
tvého zamestnanca, minimálny odpočinok musí trvať najmenej štrnásť 
po sebe nasledujúcich hodín v priebehu dvadsiatich štyroch hodín.9  
Ustanovenie § 92 ods. 2 Zákonníka práce stanovuje prípady, za akých 
okolností je možné túto dobu odpočinku zamestnancovi nad osemnásť 
rokov skrátiť na osem hodín. 

 Sú to: 

• práca v nepretržitých prevádzkach, 
• pri turnusovej práci, 
• pri naliehavých poľnohospodárskych prácach, 

                                                      
7 ALFONSO, P. – FONSECA, M. – PIRES, F. J. Impact of working hours on 
sleep and mental health. In: Occupational Medicine. 2007, zväzok. 67, vydanie č. 5, 
377-382 s. ISSN 0962-7480 Dostupné na internete: <https://acade-
mic.oup.com/occmed/article/67/5/377/3859790> 
8 Čl. 36 písm. e) Ústava SR 
9 Ust. § 92 ods. 1 Zákonníka práce 
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• pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, 
• pri naliehavých opravárenských prácach ak ide o odvrátenie 

nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamest-
nancov, 

• pri mimoriadnych udalostiach.10 

Dôležité je ale dodať, že tieto zákonné minimá, ktoré sú stano-
vené pre minimálny odpočinok medzi dvoma pracovnými zmenami, sa 
nevzťahujú na prácu nadčas, ale iba na stanovenie pracovného času v 
rámci pracovných zmien, a to z dôvodu, že práca nie je súčasťou pracov-
nej zmeny. Skrátiť dobu odpočinku je možné len na osem hodín a len z 
taxatívne vymedzených dôvodov, ktoré sú vyššie uvedené. Akékoľvek 
ďalšie skracovanie doby odpočinku zamestnanca medzi dvoma pracov-
nými zmenami je neprípustné (okrem výnimiek v práci v doprave podľa 
osobitných predpisov).11 

Tieto psychické problémy spôsobené nadmernou prácou ne-
majú dopad iba na jednotlivca, ale taktiež na produktivitu celej spoloč-
nosti. V rozvinutých krajinách je zlé duševné zdravie zodpovedné za 
jednu tretinu až polovicu všetkých dlhodobých ochorení a postihnutí v 
produktívnom veku. Porucha spánku je spojená s podstatným zhoršením 
kvality života jednotlivca. Na rozdiel od ľudí, ktorí majú dobrý spánok, 
sú ľudia s pretrvávajúcou poruchou spánku oveľa viac náchylní na zra-
nenia, častejšie chýbajú v práci, majú zníženú pracovnú výkonnosť a 
zhoršenú kvalitu života a zároveň častejšie navštevujú zariadenia posky-
tujúce zdravotnú starostlivosť.12 

                                                      
10 ust. § 92 ods. 2 Zákonníka práce 
11 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce: komentár. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. 
ISBN 9788074004162. str. 605 
12 ALFONSO, P. – FONSECA, M. – PIRES, F. J. Impact of working hours on 
sleep and mental health. In: Occupational Medicine. 2007, zväzok. 67, vydanie č. 5, 
377-382 s. ISSN 0962-7480. Dostupné na internete: <https://acade-
mic.oup.com/occmed/article/67/5/377/3859790> 
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K rovnakým záverom dospeli aj ďalšie štúdie, z ktorých vyplýva, 
že práca nadčas súvisí s krátkym alebo narušeným spánkom.13 

1.3 Syndróm vyhorenia 

„Podľa viacerých autorov sa syndróm vyhorenia najčastejšie vyskytuje ako 
subjektívne prežívanie telesného, citového a duševného vyčerpania. Je konečným štá-
diom procesu, keď sa človek dlhodobo a intenzívne zaoberá situáciami, ktoré sú pre 
neho emocionálne veľmi náročné.“14  Inými slovami by sa dalo povedať, že 
syndróm vyhorenia je zapríčinený nezvládnutým stresom resp. dlhodo-
bým preťažením. Príčinou je v tomto prípade stres a vyhorenie je dôsled-
kom.15  

Medzi rizikové faktory v pracovnom prostredí môžeme zaradiť 
najmä zvýšenú záťaž až preťaženie a nepriaznivé pracovné podmienky, 
pod ktorými rozumieme nadmerný pracovný čas, nedostatok prestávok 
v práci, práca v chaotickom prostredí alebo pod tlakom a podobne.16  

Syndróm vyhorenia ovplyvňuje rôzne oblasti života pracovníka: 
1) emocionálnu oblasť, 
2) medziľudské vzťahy, 
3) fyzickú odolnosť, 
4) náchylnosť na návykové látky, 
5) výkonnosť v práci.17 

                                                      
13 tamtiež  
14 MOROVICSOVÁ, E. Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie. In: Psy-
chiatria pre prax. 2016. roč. 17, č. 4. ISSN 1339-4258. Dostupné na internete: 
<http://www.solen.sk/pdf/975942ba9932d6de5f5c0ff1a3c0923e.pdf> 
15 ZAVARIKOVÁ, M. 2019. S hrôzou do práce: Syndróm vyhorenia môže postihnúť 
každého [online] npz.sk [cit. dňa 21.03.2020] Dostupné na internete: 
<https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Syn-
drom_vyhorenia.aspx?did=1&sdid=49&tuid=0&page=1&> 
16 tamtiež 
17 tamtiež 

11 
 

Ad 1) Pracovník v prvom štádiu pociťuje pocit frustrácie, ktorý 
sa neskôr môže pretransformovať na hnev. Následne sa pridajú pocity 
strachu a úzkosti, čo väčšinou vyústi do depresie a niekedy až do zúfal-
stva. Tieto stavy si už väčšinou vyžadujú pomoc odborníkov, a to buď 
psychológa alebo psychiatra. 

Ad 2) Vyššie spomenuté negatívne emócie majú neželaný dopad 
na medziľudské vzťahy. Ľudia sa zvyčajne začnú vyhýbať spoločným 
kontaktom a prestávajú sa zaujímať o problémy a city ostatných. Inter-
akcia s ostatnými ľuďmi sa odrazu zdá zložitejšia. Jednotlivci môžu byť 
náladoví, podráždení a taktiež sú menej tolerantní a trpezliví. V prípade 
konfliktov je zvyčajnou reakciou emocionálny výbuch alebo intenzívne 
nepriateľstvo.18  

Ad 3) „Spolu s citovým vyčerpaním a zhoršujúcimi sa medziľudskými 
vzťahmi klesá pri vyhorení aj fyzická odolnosť. Často sa objavujú menšie choroby – 
prechladnutie, bolesti hlavy a chrbta, nespavosť, panuje všeobecný pocit únavy a vyčer-
pania. Celkovo sa objavuje viacero zdravotných problémov, okrem spomínaných aj 
alergické, srdcové a zažívacie problémy a iné vážne choroby.“ 19 

Ad 4) Nie málokedy sa stáva, že vyššie uvedené problémy majú 
za následok zvýšenú konzumáciu alkoholických nápojov alebo jedla. 
Rovnako častým javom je zvýšené užívanie liekov na spanie, upokojenie 
alebo zlepšenie nálady. V prípade, že sú ľudia závislí na nikotíne alebo 
kofeíne, dochádza k zhoršeniu týchto závislostí. 

Ad 5) Ďalším príznakom syndrómu vyhorenia je dlhotrvajúca 
znížená výkonnosť v práci. Prejavuje sa niekoľkými spôsobmi od straty 

                                                      
18 ZAVARIKOVÁ, M. 2019. S hrôzou do práce: Syndróm vyhorenia môže postihnúť 
každého [online] npz.sk [cit. dňa 21.03.2020] Dostupné na internete: 
<https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Syn-
drom_vyhorenia.aspx?did=1&sdid=49&tuid=0&page=1&> 
19 tamtiež 
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19 tamtiež 
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záujmu o prácu cez ľahostajnosť až po nekvalitné odvádzanie práce. Jed-
notlivec trpiaci syndrómom vyhorenia slabne až nakoniec stráca schop-
nosť pracovať.20 

Najviac ohrozenými profesiami syndrómom vyhorenia sú lekári, 
zdravotné sestry, zdravotnícky personál, učitelia, novinári a právnici 
(najmä advokáti).21  U mladých zamestnancov sa syndróm vyhorenia vy-
skytuje častejšie ako u osôb starších ako tridsať alebo štyridsať rokov, čo 
naznačuje, že syndróm vyhorenia sa objavuje na začiatku kariéry a môže 
byť rizikovým faktorom rozvoja depresie. Avšak zjavný vzťah medzi 
syndrómom vyhorenia a vekom nie je jednotný a na jeho objasnenie sú 
potrebné ďalšie štúdie.22  

Napriek všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam sa v Sloven-
skej republike ani v ostatných krajinách Európskej únie, s výnimkou 
Litvy, syndróm vyhorenia nepovažuje za chorobu z povolania. Podobne 
sú na tom aj iné duševné ochorenia, ktoré sú spôsobené dlhodobým vy-
stavením stresu v práci.23   

1.4 Smrť z prepracovania 

Takmer štvrtina japonských spoločností vyžaduje od zamestnan-
cov, aby pracovali viac ako osemdesiat hodín nadčasov mesačne, ktoré 

                                                      
20 tamtiež 
21 MOROVICSOVÁ, E. Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie. In: Psy-
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často ani nie sú zaplatené, vyplýva to z ich vládneho prieskumu.24  V roku 
2002 japonské Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnych vecí spus-
tilo program pre prevenciu voči poruchám zdravia z dôvodu prepraco-
vania. V roku 2005 sa preto zákonom ustanovilo zdravotné poradenstvo, 
ktoré prebieha formou pohovoru s lekárom. Možno to považovať za 
dôsledok toho, že v rokoch 2002 až 2005 Ministerstvo zdravotníctva, 
práce a sociálnych vecí uznalo približne 300 prípadov ochorení mozgu a 
srdca za pracovné úrazy v dôsledku prepracovania.25   Vládny prieskum 
z roku 2016 ukázal, že riziku smrti z prepracovania je vystavený jeden z 
piatich japonských zamestnancov. Ďalej sa ukázalo, že od januára do 
marca toho roku spáchalo samovraždu kvôli práci vyše 2000 zamestnan-
cov, pričom desiatky ďalších zamestnancov sa stali obeťami infarktu, 
cievnej mozgovej príhody a ďalších zdravotných problémov, ktoré spô-
sobila prepracovanosť.26  V Japonsku majú na smrť prepracovania do-

                                                      
24 SAIIDI, U. Japan has some of the longes working hour in the world. 
It’s trying to change. [online] cnbc.com [cit. dňa 26.03.2020] Dostupné 
na internete: https://www.cnbc.com/2018/06/01/japan-has-some-of-
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26 KADEŘÁBKOVÁ, M. 2017. Smrt z přepracování karóši: Problém Japonců 
známe i u nás. [onlne] flowee.cz [cit. dňa 26.03.2020] Dostupné na inter-
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konca aj vymedzený termín – „karoshi“. Jav karoshi bol v Japonsku de-
finovaný už v roku 1982 a predstavuje smrť na srdcovú alebo mozgovú 
príhodu vyvolanú v práci rastúcou fyzickou únavou a preťažením.27 

2. Technostres a vplyv na zdravie zamestnanca 

S rozvojom moderných technológii sa mení aj spôsob výkonu 
práce. Moderné technické zariadenia, ako sú napr. notebooky, tablety, 
mobilné telefóny a podobne, nám umožňujú byť v spojení bez ohľadu 
na to, kde na svete sa nachádzame. Týmto trendom sa začínajú čoraz viac 
prispôsobovať aj zamestnávatelia. Čoraz viac zamestnávateľov totiž vy-
žaduje, aby boli ich zamestnanci k dispozícii na telefóne alebo e-maili aj 
po pracovnej dobe. 

V súčasnosti je pojem technostres vnímaný ako problém nad-
merného používania technológii a s tým súvisiaca vyťaženosť zamest-
nancov. S ohľadom na vykonávanie práce sú tieto technológie veľkou 
výhodou, pretože mnohé veľké spoločnosti si tak vytvárajú online úloži-
ská, na ktorých sa nachádzajú dokumenty potrebné pre prácu, komuni-
káciu a podobne.28  Zamestnanci, ak im to práca, ktorú vykonávajú 
umožňuje, môžu následne využívať aj home office, ktorý je v dnešnej 
dobe považovaný za jeden z najväčších pracovných benefitov.  To, čo je 
považované za najväčšiu výhodu, môže byť zároveň najväčšia nevýhoda. 
Neustála dostupnosť podkladov k práci si vyžaduje neustále pripojenie k 

                                                      
27 IWASAKI, K. – TAKAHASHI, M. – NAKATA, A. Health Problems due to 
Long Working  Hours in Japan: Working Hours, Worker’s Compensation (Ka-
roshi), and Preventive Measures. In: Industrial Health, 2006, zväzok 44, vydanie 
č. 4 537-540 s. ISSN 1880-8026 Dostupné na internete: <https://www.resear-
chgate.net/publication/6711049_Health_Prob-
lems_due_to_Long_Working_Hours_in_Japan_Working_Hours_Wor-
kers'_Compensation_Karoshi_and_Preventive_Measures> 
28 DOLOBÁČ, M. – SEILEROVÁ, M. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v 
informačnom veku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. 
ISBN 9788081526893. str. 85 
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internetu. Nie je ničím výnimočným, ak zamestnanci musia pracovať 
doma po pracovnej dobe alebo dokonca aj počas dovolenky. 

Následky technostresu môžu byť tak fyziologického charakteru 
ako psychického charakteru. Medzi fyziologické dôsledky môžeme zara-
ďovať napríklad syndróm zrakovej únavy, bolesti chrbtice alebo preťa-
ženie ruky ako následok jej dlhodobého a jednostranného zaťaženia. Ná-
sledky psychického charakteru sa prejavujú ako problémy so spánkom, 
znížená koncentrácia, poruchy pamäte, záchvaty hnevu a podobne.29 

Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na možné zdravotné ri-
ziká spojené s neúmerným pracovným časom. Preukázali sme, že neú-
merný pracovný čas má vplyv tak na fyzické, ako aj psychické zdravie 
zamestnanca. Nadmerné pracovné zaťaženie môže u zamestnanca spô-
sobiť srdcové ochorenia, cievnu mozgovú príhodu a v extrémnych prí-
padoch dokonca až smrť. Na psychickom zdraví sa môže prepracova-
nosť prejaviť nedostatkom spánku, syndrómom vyhorenia, s ktorým sú 
spájané úzkosť, depresia či sklony k samovražde. Rovnako sme pouká-
zali na nepriaznivý vplyv technológií a požiadavku zamestnávateľov na 
zamestnancov byť takmer neustále pripojený online alebo „byť na tele-
fóne“. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti by sme odporučili za-
mestnávateľom, aby sa snažili vytvoriť svojim zamestnancom čo naj-
priaznivejšie pracovné podmienky, napríklad vytváraním oddychových 
zón, a to najmä pre zamestnancov, ktorí musia odpracovať veľké množ-
stvo hodín za mesiac. Viac odpracovaných hodín totiž nie je zárukou 
vyššej produktivity práce. Ako príklad možno uviesť už spomínané Ja-

                                                      
29 DOLOBÁČ, M. 2017. Pracovné právo v digitálnej dobe. Editor Helena BARAN-
COVÁ, editor Andrea OLŠOVSKÁ. Praha: Leges, 2017. ISBN 9788075022592. 
str. 58-59 
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ponsko, ktoré síce patrí medzi krajiny s najviac odpracovanými hodi-
nami, avšak v tabuľkách produktivity práce je medzi krajinami G730  na 
poslednom mieste. 
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Abstrakt 

Hlavnou témou tohto príspevku je opis a rozbor rôznych druhov šikany, ktoré mô-
žeme rozpoznať na pôde pracoviska. Máme za to, že šikana je v dnešnej dobe dôle-
žitou, no častokrát aj opomínanou témou a je potrebné venovať jej zvýšenú pozornosť. 
V práci sa v jednotlivých kapitolách venujeme konkrétne problematike mobbingu, 
bossingu, staffingu a  bullyingu.  Cieľom je poskytnúť základné informácie nielen o 
prejavoch, účastníkoch a priebehu šikany, ale aj o spôsobe právnej ochrany obete voči 
konaniu agresora. 

Kľúčové slová: šikana, dobré mravy, zamestnanec, zamestnávateľ, pracovisko 

Úvod 

 Spoločnosť v 21. storočí, správanie ľudí a postoje k iným sa 
vplyvom zmien a modernizácie v takmer každej oblasti rapídne menia. O 
zmenách ako celku nemožno v globále tvrdiť, či sú pozitívneho alebo 
práve naopak negatívneho charakteru. Nepochybne, máme ako spoloč-
nosť za sebou mnoho udalostí a s nimi spojených skúseností, z ktorých 
môžeme čerpať a vyhnúť sa tak zbytočným problémom. Avšak, človek 
ako nedokonalý tvor bude stále konať podľa svojich inštinktov a pre-
svedčení, ktoré ho nie vždy dovedú na tie správne chodníčky a občas ho 
vplyvom závisti či pomstychtivosti zavedú aj do situácií, z ktorých je cesta 
von v ideálnom prípade len náročná, no vo väčšine sa k nej pridáva aj 
tvrdá sankcia, ako výstraha pred možným budúcim správaním rovnakého 
charakteru. Najčastejšie k takýmto nepríjemným situáciám dochádza pri 
práci v kolektíve, kedy je jedinec sústavne obklopený ľuďmi, ich rôznymi 
náladami a často aj poznámkami, ktoré ešte hodnú chvíľu musí vo svo-
jom vnútri spracovať. Keďže s uzatvorením životnej kapitoly s názvom 
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mladistvosť prichádza možnosť absolútneho začlenenia sa  do pracov-
noprávnych vzťahov, takmer každá osoba strávi podstatnú časť svojho 
života vykonávaním závislej práce. V dôsledku negatívneho prístupu, či 
už zo strany zamestnávateľa alebo iných zamestnancov, môže jednodu-
cho dôjsť ku konfliktu, a preto je viac než potrebné zabezpečiť zamest-
nancom pracovné prostredie, v ktorom by sa cítili bezpečne a do najvyš-
šej možnej miery aj príjemne. Konflikt môže mať rôzne podoby, no tou 
najzávažnejšou je obťažovanie, ktoré v sebe zahŕňa rôzne odnože, ako 
je napríklad mobbing, bossing, staffing, bullying a mnoho ďalších. Prob-
lematika obťažovania ako celku, ale aj jej samotných druhov je pomerne 
rozsiahla a je potrebné skúmať ju z mnohých sfér, no cieľom tohto prí-
spevku je objasniť aspoň základné pojmové odlíšenia či právnu úpravu 
zastrešujúcu formy obťažovania a spôsoby domáhania sa spravodlivosti.
  

1.   Šikana a dobré mravy 

 Vzťahy na pracovisku by sa nepochybne mali realizovať v 
zmysle dobrých mravov. Ak by sme sa domáhali legálnej definície tohto 
pojmu, v právnych predpisoch by sme sa k nej nedopátrali. Keďže dobré 
mravy predstavujú dynamickú kategóriu a menia sa v čase a priestore, 
zákonodarca by si ich definovaním zviazal ruky a plynutím času by táto 
úprava mohla predstavovať pre spoločnosť problémy. K vymedzeniu 
ich pojmu sa možno jednoduchšie dopátrať v judikatúre súdov. Naprí-
klad, podľa uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 2011 
možno dobré mravy definovať ako „Pravidlá správania sa, ktoré sú v 
prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho 
hodnotového poriadku“1. Tieto pravidlá možno považovať za ukazova-
tele, na základe ktorých možno zhodnotiť, či určité konanie je alebo nie 
je v súlade s predstavami spoločnosti. Obdobnú definíciu možno nájsť 

                                                      
1 Uznesenie Ústavného súdu SR z 24. 2. 2011, č. k. IV. ÚS 55/2011-19 
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v rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 7. júla 2010, a teda  že ide o: 
„Obvyklé, poctivé a spravodlivé správanie sa, pričom sú dôležité predo-
všetkým všetky okolnosti, za ktorých bol právny úkon uzatvorený. Ich 
obsah spočíva v uvedenom mimoprávnom súbore pravidiel chovania, 
ktorý je všeobecne uznávaným vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi a 
rešpektuje právne princípy spoločenského poriadku. V rozpore s dob-
rými mravmi je právny úkon vtedy, ak odporuje takýmto pravidlám cho-
vania, ktoré povahu právnych noriem samé osebe nemajú“2. V dôsledku 
neexistencie ich taxatívneho či demonštratívneho výpočtu, zváženie jed-
notlivých prípadov ostáva súdu. 

 Z logiky veci je zrejmé, že každé konanie šikanózneho charak-
teru bude v rozpore s dobrými mravmi, zatiaľ čo možnosti rozporu s 
dobrými mravmi sa šikanou nevyčerpávajú, ale možno tu subsumovať aj 
obťažovanie, diskrimináciu a mnoho ďalšieho. Vo všeobecnosti sa asi 
každý triezvo uvažujúci jedinec zhodne na tom, že šikana predstavuje či 
už zneužitie alebo priamo aj porušenie práva, čo sa nepochybne prieči 
dobrým mravom. Rovnako ako pri dobrých mravoch, napriek vysokej 
miere nebezpečnosti, v slovenskom právnom poriadku absentuje právna 
úprava, ktorej výlučným predmetom by bola ochrana pred šikanou či už 
na pracovisku, alebo v akomkoľvek inom prostredí. Jej uznania sa možno 
domáhať interpretáciou zákonov a definíciu jej pojmu nájdeme najčas-
tejšie v súdnych rozhodnutiach. Ak ale nazrieme do Zákonníka práce, 
ako základného formálneho prameňa pracovného práva, § 13 nám ob-
jasní viacero faktov týkajúcich sa dobrých mravov na pracovisku. Do-
zvedáme sa, že v súlade so spomenutými dobrými mravmi musí byť vý-
kon práv a povinností spojených s pracovnoprávnymi vzťahmi, alebo že 
zamestnávateľ nesmie narúšať súkromie zamestnanca. Ustanovenie § 13 
Zákonníka práce okrem iného odkazuje na zákon č. 365/2004 o rovna-

                                                      
2 Krajský súd v Žiline-rozsudok zo 7. júla 2010 sp.zn. 6 Co 319/2009 
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2 Krajský súd v Žiline-rozsudok zo 7. júla 2010 sp.zn. 6 Co 319/2009 
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kom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskriminá-
ciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zá-
kon), ktorý definuje rôzne druhy diskriminácie a stanovuje prostriedky 
právnej ochrany pre prípady, že by došlo k porušeniu jeho zásad. Medzi 
nimi sa nachádza aj kategória „obťažovanie“, pod ktorú by sa asi naj-
presnejšie dala zahrnúť šikana. Podľa definície ide o „správanie, v dô-
sledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, 
nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťu-
júceho alebo urážajúceho prostredia, a ktorého úmyslom alebo násled-
kom je, alebo môže byť, zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti“3. 
Aby sa to dalo za obťažovanie považovať, dotknutá osoba musí toto 
správanie vnímať ako nepríjemné a urážlivé a domáhať sa upustenia od 
neho. Zákonník práce ďalej v § 3 stanovuje, že vo všeobecnosti nikto nie 
je vyňatý z povinnosti dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, a 
to okrem iného aj v pracovnoprávnych vzťahoch. Ako to už býva zvy-
kom, zákonodarca ani v tomto prípade nezabudol na výnimky, pri kto-
rých, práve naopak, rozdielne zaobchádzanie pripúšťa. 

2. Definovanie pojmov 

2.1 Mobbing   
 V niektorej literatúre sa možno dočítať, že pojmy mobbing a 
šikana sú vnímané ako synonymá, no podľa iných medzi nimi nachá-
dzame rozdiely. Pojem mobbing má prirodzene svoje korene v anglic-
kom jazyku a jeho základom je sloveso „mob“, teda napadnúť alebo do-
tierať. Definícia tohto slova hovorí, že sa jedná o systematické obťažo-
vanie osoby zo strany jednej osoby alebo aj skupiny osôb z oblasti spo-
lupracovníkov. Je to forma psychického násilia, ktoré sa odohráva na 
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načný zákon) 
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pracovisku a nesie so sebou možné následky psychických porúch v dô-
sledku útokov agresora. 

 Mobbing môže mať rôzne podoby, ako napríklad zosmiešňova-
nie či intrigy. Aby bola naplnená jeho podstata, musí sa dané správanie 
opakovať nepretržite, aspoň raz do týždňa, obeť sa musí cítiť byť pod 
tlakom a podobne. Cieľom je vo väčšine snaha o prinútenie obete, aby 
dobrovoľne opustila kolektív a pracovisko. Jeho príčiny sa tiež líšia od 
prípadu k prípadu, ale najčastejšie k nemu dochádza v dôsledku konku-
rencie medzi zamestnancami. Využívaním šikanóznych metód sa zamest-
nanci snažia vytvoriť tlak na vybranú osobu, aby sa zbavili konkurencie 
alebo jednoducho, aby vyventilovali nenávisť nahromadenú vo svojom 
vnútri. K začiatku mobbingu je potrebná nejaká iskra, ktorou zvykne byť 
konflikt. 

 Ľudia majú sklon uchyľovať sa k menej racionálnym riešeniam 
situácií, keď na nich vplýva hnev alebo pocit žiarlivosti. Ak sa nachádza 
v prostredí, v ktorom prevládajú podobné myšlienkové pochody, ostatní 
sa ľahko nechajú strhnúť jedným agresorom a pôsobia spoločne, nega-
tívne voči obeti, namiesto promptného zásahu a odvrátenia škodlivých 
následkov. Tak sa nátlak na jedinca postupne graduje a závisí len na ňom, 
akou je silnou osobnosťou a do akej miery dokáže znášať stres. Postupne 
s istotou stratí schopnosť brániť sa, rezignuje a podľahne nátlaku, teda 
agresor či skupina agresorov dosiahnu svoj cieľ a vyčlenia ho z kolektívu. 

2.2   Bossing 

 Podobným, no v niektorých aspektoch odlišným, spôsobom ši-
kany na pracovisku je „bossing“. Pojem „boss“ pochádza opäť z anglic-
kého jazyka a znamená šéf. Pochopiteľne teda pôjde o znepríjemňovanie 
času na pracovisku zo strany šéfa- zamestnávateľa. 

 Prejavy môžu byť rôzne, ale ich cieľom je nadobudnutie pocitu 
nadvlády a neobmedzenej moci nad zamestnancom. Aby to zamestnáva-
teľ agresor dosiahol, využíva na to rozličné, na prvý pohľad legitímne 
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prostriedky, ako napríklad zadávanie nadmerného množstva úloh v po-
rovnaní s ostatnými, trestanie za zanedbateľné excesy pri práci, odmiet-
nutie schválenia dovolenky, na ktorú by mal nárok a podobne. Najčas-
tejšie sa s ním môžeme stretnúť v prostrediach, kde vládne silná konku-
rencia a kde aj manažér musí bojovať o zachovanie svojej pozície. Z toho 
dôvodu udržuje vybraného zamestnanca v neustálom strese a nátlaku. 
Agresor si svoju obeť vyberá najmä na základe antipatie, ktorú spôsobuje 
napríklad vyššia kvalifikácia, nadpriemerná inteligencia, príjemnejší 
vzhľad, odborný prejav a mnoho ďalších aspektov. U zamestnanca má 
znášanie šikanóznych prejavov často vážne zdravotné následky, ako po-
ruchy koncentrácie, spánku, príjmu potravy, pridať sa môže aj komplex 
menejcennosti alebo depresie. 

 Riešenie nie je jednoduché a urobiť prvý krok k snahe o ukon-
čenie obťažovania dá zabrať. Rozumným riešením by bol rozhovor so 
zamestnávateľom za prítomnosti svedkov, vďaka čomu by bolo verejne 
poukázané na diskrimináciu a zamestnávateľ by sa mohol stiahnuť do 
úzadia. Zamestnanci sa avšak častejšie rozhodnú radšej dobrovoľne 
ukončiť pracovný pomer alebo sa o zážitky podeliť so psychológom, 
ktorý vyhodnotí situáciu a podá radu, ako ďalej v konkrétnom prípade 
postupovať. V menej ideálnom prípade môžu siahnuť po alkohole alebo 
iných omamných a psychotropných látkach, avšak neuvedomujú si, že 
ich nadmerným požívaním svoj problém nevyriešia, ale práve naopak, 
sami sa uchytia do pripravenej pasce. 

2.3  Staffing 

Aj keď šikanovanými sú vo vysokej miere zamestnanci, nie je 
vylúčené, že sa karta obráti a na strane obete bude zamestnávateľ. Tento 
spôsob diskriminácie má aj svoje konkrétne pomenovanie, a to „staf-
fing“. Opäť, pôjde o pojem pochádzajúci z anglického jazyka. Jeho zá-
kladom je slovo „staff“, teda personál, zamestnanci. Málokomu je známe, 
že obťažovanie môže pochádzať aj takpovediac zdola, čiže zo strany za-
mestnancov. Je to určite ojedinelejší spôsob a jeho výskyt nie je v tejto 
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dobe taký markantný, ale určite stojí za zmienku, keďže jeho zmysel a 
následky môžu mať nebezpečný charakter. Nebezpečným faktorom je, 
že manažéri na vrcholovom poste majú v zmysle svojej pozície vyššie 
postavenie ako ktorýkoľvek iný zamestnanec na pracovisku, čo môže 
spôsobiť, že sa hanbia priznať, že niekto voči nim vystupuje ponižujúcim 
spôsobom. 

Staffing môžeme najčastejšie spozorovať v momente, keď sa do 
pozície dostane nový, možno mladší manažér. Zamestnanci, ktorí sú buď 
zvyknutí na inú nadriadenú osobu alebo inú pracovnú morálku mu v mo-
mente prvého konania v rozpore s ich predstavami dajú pocítiť, že v 
prostredí, do ktorého prišiel voči nim nič nezmôže, a že sa bude musieť 
podriadiť predstavám podriadeným a zaužívanému spôsobu. V dôsledku 
toho vedúci stratí akúkoľvek autoritu aj napriek tomu, že môže byť oso-
bou na správnom mieste s odborným vzdelaním a kvalifikáciou. 

Je viac ako podstatné voči takému správaniu včas a vhodným 
spôsobom zakročiť a podchytiť problém ihneď v zárodku. Ak zamest-
návateľ spozoruje, že správanie je v rozpore so zákonom, môže sa rýchlo 
stať tým, ktorý obráti situáciu vo svoj prospech a vyvodí voči stafferom 
dôsledky. Ak ale nenastane takáto situácia, rozumným riešením je rozho-
vor a hľadanie kompromisov medzi predstavami jednotlivých strán. Tu 
je ale podľa názoru psychológov vhodnejšie, ak sa rozhovory uskutočnia 
medzi zainteresovanými stranami individuálne. Ak by bol manažér kon-
frontovaný väčšou skupinou zamestnancov, mohol by byť ľahko pritla-
čený k múru a dokonca by to mohlo celú situáciu ešte o niečo viac zhor-
šiť. Určite je vhodné z rozhovoru vynechať vyhrážanie vyvodením dô-
sledkov, ale skôr sa treba zamerať na prejavenie ľudskosti, pochopenia a 
úprimnosti. Je chybou, ak sa manažér pokúsi pôsobiť tvrdo a neob-
lomne, prípade ak sa situácia dostane do štádia, že nastane obrátenie 
mince a staffing sa odrazu premení na bossing. Treba konať okamžite, 
ale najmä s rozvahou a pokojom. 
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3. Právna ochrana 

Vzhľadom na to, že každá osoba má právo na to, aby jej osob-
nosť bola chránená, tak sa môže v dôsledku dosiahnutia spravodlivosti 
obrátiť či už na súd, alebo sa domáhať nápravy stavu prostredníctvom 
podania sťažnosti zamestnávateľovi, alebo dať podnet priamo na in-
špektorát práce na preskúmanie situácie. 

Podstatné náležitosti týkajúce sa inšpekcie možno nájsť v zá-
kone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Dať podnet na inšpektorát práce môže 
akákoľvek fyzická alebo prípadne aj právnická osoba, ktorá chce pouká-
zať na to, že dochádza k porušovaniu ustanovení spomenutého zákona. 
V prípade, že inšpektorát vyhodnotí podnet ako opodstatnený, uskutoční 
inšpekciu. Ak sa potvrdí existencia závažnej situácie a potreba jej akút-
neho riešenie s cieľom odstránenia nedostatkov, nariadi v určenej lehote 
jej odstránenie a uloží za ňu sankciu, ktorej výška závisí od závažnosti 
situácie. Inšpektorátom práce sa ale možnosti na ochranu nevyčerpávajú. 

Poškodený kedykoľvek môže požiadať o pomoc Slovenské ná-
rodné stredisko pre ľudské práva so sídlom v Bratislave zriadené záko-
nom č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre 
ľudské práva. Na stredisko môže dať podnet každá fyzická osoba, ktorá 
sa cíti byť diskriminovaná či šikanovaná, keďže podľa § 1 ods. 2 písm. e) 
zákona č. 308/1993 Z. z., úlohou strediska okrem iného je, že: „Zabez-
pečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie“4. 
Možnosťou prichádzajúcou do úvahy je aj obrátiť sa na Verejného 
ochrancu práv- ombudsmana. 

                                                      
4 Zákon č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľud-
ské práva, § 1 ods. 2 písm.e) 
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Ak subjekt pociťuje, že konanie voči jeho osobe je v rozpore so 
zásadou rovnakého zaobchádzania, môže sa podľa § 13 Občianskeho zá-
konníka5  domáhať, aby porušiteľ od svojho konania upustil, napravil 
protiprávny stav a poskytol primerané zadosťučinenie, napríklad vo 
forme ospravedlnenia. V prípade, že to nestačí, môže požiadať aj o ná-
hradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, výšku ktorej určí s prihliadnutím 
na okolnosti konkrétneho prípadu príslušný súd, keďže každý má právo, 
aby bol jeho prípad riešený okrem mediácie aj prísnejším spôsobom, a to 
súdnou cestou. 

Súdnou cestou sa možno svojich práv domáhať aj na základe § 
9 ods. 2 Zákona č. 365/2004 Z. z.. Môže tak urobiť ten kto sa domnieva, 
že jeho práva boli porušene nedodržaním zásady rovnakého zaobchádza-
nia a má právo žiadať o napravenie protiprávneho stavu alebo poskytnu-
tie primeraného zadosťučinenia. 

4. Zhrnutie 

Hoci sa o šikane na pracovisku často hovorí v rôznych médiách, 
na verejných diskusiách alebo na školách, mnohí z nás si skutočne neu-
vedomujú, aké markantné stopy by na ľudskej psychike mohla zanechať. 
Jej následky vo väčšine prehliadajú práve tí, z ktorých iniciatívy takéto 
konanie nastáva, teda agresori. Dôvodov môže byť niekoľko, ale je po-
trebné zamyslieť sa nad tými najzávažnejšími. Samotný problém môže 
pochádzať okrem iného aj z praxe súdov, ktorý potvrdzuje, že rozsah 
primeraného zadosťučinenia nie je postačujúci. Realita ukazuje, že trest 
za konanie v rozpore s dobrými mravmi má skôr satisfakčný charakter a 
pohybuje sa v rozmedzí od 100€ do 500€, čo podľa nášho názoru nie je 
najvhodnejším riešením. Bolo by potrebné zamyslieť sa nad alternatívou, 
kedy by zadosťučinenie nadobudlo sankčnú povahu a pôsobilo by na 
agresora edukatívne. Ako však povedal francúzsky spisovateľ Honoré 

                                                      
5 Zákon č. 40/1964 Zb. 
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3. Právna ochrana 

Vzhľadom na to, že každá osoba má právo na to, aby jej osob-
nosť bola chránená, tak sa môže v dôsledku dosiahnutia spravodlivosti 
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špektorát práce na preskúmanie situácie. 

Podstatné náležitosti týkajúce sa inšpekcie možno nájsť v zá-
kone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 
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situácie. Inšpektorátom práce sa ale možnosti na ochranu nevyčerpávajú. 
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zákona č. 308/1993 Z. z., úlohou strediska okrem iného je, že: „Zabez-
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4 Zákon č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľud-
ské práva, § 1 ods. 2 písm.e) 
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De Balzac: „Lakomec má dva druhy potravy: peniaze a pohŕdanie dru-
hými“, preto ak sami v sebe cítime nesúlad, nepokoj, nervozitu, nemô-
žeme od ľudí v našom okolí očakávať vľúdnosť a milý úsmev. Lebo po-
koj a dobré vzťahy, ktoré s ľuďmi okolo seba máme, si nemožno kúpiť 
ani sa všetky peniaze sveta. 

Záver 

 V našom príspevku sme poukázali na nežiadúci jav na pracovi-
sku, ktorým je šikana. Uviedli sme, že existuje v rôznych podobách a 
agresorom nemusí byť stále len zamestnávateľ, ale práve naopak, vysky-
tujú sa aj prípady, kedy sa on stane obeťou teroru na pracovisku.  

 Definovali sme rôzne druhy šikany, menovite mobbing, bossing, 
staffing a bullying a uviedli sme hlavné črty ich prejavu. Navyše sme v 
príspevku poučili čitateľov o právnej ochrane obetí voči agresorom. Po-
ukázali sme aj na to, že tresty za takéto nežiadúce správanie sú podľa 
aktuálnej legislatívy nedostačujúce a je potrebné zamyslieť sa nad efek-
tívnejšou ochranou, ktorá by nadobudla prísnejšiu sankčnú povahu.  

Tieto poznatky sme čerpali z najmä knižných zdrojov, ale taktiež 
aj zo zákonov a judikátov upravujúcich danú problematiku. 
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Mystery shopping – spôsob kontroly alebo 
mobbing zo strany zamestnávateľa 

Ivan Vaňa 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá otázkou tzv. mystery shoppingu ako prostriedku kontroly za-
mestnanca zo strany zamestnávateľa. Tento spôsob kontroly je v praxi čoraz častejší 
a preto nastáva mnoho otázok o (ne)oprávnenosti jeho použitia. Keďže ide o spôsob 
kontroly odlišný od spôsobov, ktoré pripúšťa Zákonník práce (monitorovanie zamest-
nanca, kontrola elektronickej pošty.....), je potrebné nájsť právnu úpravu, ktorou sa 
bude tento spôsob kontroly zamestnanca spravovať.  Príspevok sa snaží podať ucelenú 
odpoveď na otázku či, a za akých podmienok je možné takýto spôsob kontroly použiť 
a či možno pri takomto spôsobe kontroly uvažovať o tzv. bossingu – šikana zo strany 
zamestnávateľa. 

Kľúčové slová: mobbing, bossing, mystery shopping, právo na súkromie, kontrola 
zamestnanca 

Úvod 

 Tak ako v každom dvojstrannom právnom vzťahu aj v pracov-
noprávnom pomere stoja proti sebe vzájomné práva a povinností dvoch 
subjektov. Hoci pracovnoprávny vzťah sa znakom nadriadenosti a pod-
riadenosti líši od klasického občianskoprávneho vzťahu, ktorého nevy-
hnutným znakom je rovnosť subjektov, aj v pracovnoprávnom vzťahu 
prislúchajú určité práva a povinnosti zamestnávateľovi ako nadriade-
nému subjektu tohto vzťahu, ako aj zamestnancovi ako subjektu podria-
denému. Úprava zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len 
„Zákonník práce“), zákona č. 160/2015 Z. z.  Civilný sporový poriadok 
( ďalej len „Civilný sporový poriadok“) alebo aj zákona č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti sa snaží pomocou svojej úpravy ( napr.: základné 
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zásady Zákonníka práce, informačná povinnosť, spory s ochranou slab-
šej strany, ingerencia orgánov štátnej správy na úseku služieb zamestna-
nosti....)1  tento nepomer medzi právami a povinnosťami subjektov vy-
vážiť. Práva a povinnosti subjektov, ktoré sú vo vzájomnej synalagme, 
limitujú zamestnanca a zamestnávateľa v ich konaní. Zamestnávateľovi 
síce prislúcha právo kontrolovať zamestnanca pri výkone práce, no toto 
právo je limitované zamestnancovým právom na súkromie. Práve právo 
na súkromie a možnosť kontroly zamestnanca zo strany zamestnávateľa 
bezprostredne súvisí aj s témou tohto príspevku – mystery shopping. 

1. Vymedzenie základných pojmov súviciacich s otázkou mys-
tery shoppingu 

Pred samotným vymedzením pojmu mystery shopping, je po-
trebné si aspoň v krátkosti ozrejmiť pojmy, bez ktorých vysvetlenia nie 
je možné samotný pojem mystery shopping ale aj pozitíva a negatíva 
tohto spôsobu kontroly zamestnanca, správne  pochopiť. 

Prvým z týchto pojmov je právo na súkromie. Právo na súkro-
mie je upravené v značnom množstve vnútroštátnych, medzinárodných 
ale aj európskych predpisov, či už ide o Všeobecnú deklaráciu ľudských 
práv, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,  Chartu 
základných práv Európskej únie alebo Ústavu Slovenskej republiky.V 
právnej úprave ale aj odbornej literatúre sa mnohokrát namiesto pojmu 
súkromie  stretávame s pojmom súkromný život, pričom pod pojmom 
súkromný život si možno predstaviť určité aspekty zahrňujúce sociálnu 

                                                      
1 K týmto otázkam napr. Gešková, K. Spory s ochranou slabšej strany. In Geš-
ková, K. – Smyčková, R. – Zámožík, J. Repetitórium civilného procesného 
práva. Bratislava: Iuris Libri, 2017, s. 131 a nasl.; Tomaš, L. Právo na prístup 
k zamestnaniu v hľadáčiku zdravotne postihnutej osoby. In Barinková, M. (ed.) 
Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca. Zborník vedeckých študentských 
príspevkov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 7 
a nasl. 



31

Mystery shopping – spôsob kontroly alebo 
mobbing zo strany zamestnávateľa 

Ivan Vaňa 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá otázkou tzv. mystery shoppingu ako prostriedku kontroly za-
mestnanca zo strany zamestnávateľa. Tento spôsob kontroly je v praxi čoraz častejší 
a preto nastáva mnoho otázok o (ne)oprávnenosti jeho použitia. Keďže ide o spôsob 
kontroly odlišný od spôsobov, ktoré pripúšťa Zákonník práce (monitorovanie zamest-
nanca, kontrola elektronickej pošty.....), je potrebné nájsť právnu úpravu, ktorou sa 
bude tento spôsob kontroly zamestnanca spravovať.  Príspevok sa snaží podať ucelenú 
odpoveď na otázku či, a za akých podmienok je možné takýto spôsob kontroly použiť 
a či možno pri takomto spôsobe kontroly uvažovať o tzv. bossingu – šikana zo strany 
zamestnávateľa. 

Kľúčové slová: mobbing, bossing, mystery shopping, právo na súkromie, kontrola 
zamestnanca 

Úvod 

 Tak ako v každom dvojstrannom právnom vzťahu aj v pracov-
noprávnom pomere stoja proti sebe vzájomné práva a povinností dvoch 
subjektov. Hoci pracovnoprávny vzťah sa znakom nadriadenosti a pod-
riadenosti líši od klasického občianskoprávneho vzťahu, ktorého nevy-
hnutným znakom je rovnosť subjektov, aj v pracovnoprávnom vzťahu 
prislúchajú určité práva a povinnosti zamestnávateľovi ako nadriade-
nému subjektu tohto vzťahu, ako aj zamestnancovi ako subjektu podria-
denému. Úprava zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len 
„Zákonník práce“), zákona č. 160/2015 Z. z.  Civilný sporový poriadok 
( ďalej len „Civilný sporový poriadok“) alebo aj zákona č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti sa snaží pomocou svojej úpravy ( napr.: základné 

31 
 

zásady Zákonníka práce, informačná povinnosť, spory s ochranou slab-
šej strany, ingerencia orgánov štátnej správy na úseku služieb zamestna-
nosti....)1  tento nepomer medzi právami a povinnosťami subjektov vy-
vážiť. Práva a povinnosti subjektov, ktoré sú vo vzájomnej synalagme, 
limitujú zamestnanca a zamestnávateľa v ich konaní. Zamestnávateľovi 
síce prislúcha právo kontrolovať zamestnanca pri výkone práce, no toto 
právo je limitované zamestnancovým právom na súkromie. Práve právo 
na súkromie a možnosť kontroly zamestnanca zo strany zamestnávateľa 
bezprostredne súvisí aj s témou tohto príspevku – mystery shopping. 

1. Vymedzenie základných pojmov súviciacich s otázkou mys-
tery shoppingu 

Pred samotným vymedzením pojmu mystery shopping, je po-
trebné si aspoň v krátkosti ozrejmiť pojmy, bez ktorých vysvetlenia nie 
je možné samotný pojem mystery shopping ale aj pozitíva a negatíva 
tohto spôsobu kontroly zamestnanca, správne  pochopiť. 

Prvým z týchto pojmov je právo na súkromie. Právo na súkro-
mie je upravené v značnom množstve vnútroštátnych, medzinárodných 
ale aj európskych predpisov, či už ide o Všeobecnú deklaráciu ľudských 
práv, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,  Chartu 
základných práv Európskej únie alebo Ústavu Slovenskej republiky.V 
právnej úprave ale aj odbornej literatúre sa mnohokrát namiesto pojmu 
súkromie  stretávame s pojmom súkromný život, pričom pod pojmom 
súkromný život si možno predstaviť určité aspekty zahrňujúce sociálnu 

                                                      
1 K týmto otázkam napr. Gešková, K. Spory s ochranou slabšej strany. In Geš-
ková, K. – Smyčková, R. – Zámožík, J. Repetitórium civilného procesného 
práva. Bratislava: Iuris Libri, 2017, s. 131 a nasl.; Tomaš, L. Právo na prístup 
k zamestnaniu v hľadáčiku zdravotne postihnutej osoby. In Barinková, M. (ed.) 
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príspevkov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 7 
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a fyzickú identitu jednotlivcov, včítane práva na osobnú autonómiu a na 
osobný rozvoj jednotlivca, ako aj právo na založenie a rozvíjanie vzťahov 
s inými ľudskými bytosťami a s vonkajším svetom.2  S právom na súkro-
mie bezprostredne súvisí ochrana tohto práva. Právo na súkromie chráni 
najmä vnútorný a citový  život človeka ako aj ochranu rodinného života 
fyzickej osoby a jej vzťahov k iným osobám, s ktorými je v úzkom pria-
teľskom alebo citovom vzťahu.3   Je teda právom fyzických osôb aby 
samy rozhodli podľa ich vlastného uváženia, akým spôsobom, a v akom 
rozsahu môžu byť sprístupnené skutočnosti z ich osobného súkromia.4  
Je však nemožné podať vyčerpávajúcu definíciu pojmu súkromný život, 
no bolo by reštriktívne, ak by sme pod tento pojem zahrnuli len „vnú-
torný svet“  človeka a úplne z neho vylúčili „vonkajší svet“, keďže pod 
pojem právo na súkromný život môžeme zahrnúť aj vytváranie a rozví-
janie vzťahov s inými.5  K takémuto vytváraniu a rozvíjaniu vonkajších 
vzťahov, dochádza aj v rámci pracovnoprávnych vzťahov a preto je ob-
lasť ochrany súkromia významná aj z pohľadu pracovného práva. 

Právo na súkromie zamestnanca pri výkone práce však nie je ab-
solútne. Nie je ničím nezvyčajné, že zamestnávateľ sa snaží chrániť svoje 
záujmy, zvyšovať svoje zisky a kontrolovať zamestnancov či nimi vyko-
návaná práca je v súlade s pracovným poriadkom platiacim u zamestná-
vateľa a či je práca vykonávaná tak, ako to bolo dohodnuté v pracovnej 
zmluve alebo ako to vyplýva z pokynov zamestnávateľa. Judikatúra sfor-
mulovala tri zásady, ktorých splnenie sa vyžaduje aby sme mohli hovoriť 
o oprávnenom zásahu do súkromia. Prvou z nich je zásada legality – zá-
konnosti, ktorá vyžaduje, aby k zásahom do súkromia dochádzalo len v 

                                                      
2 DRGONEC, J., Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax, 2. Prepracované a do-
plnené vydanie , Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 415. 
3 VOJČIK, P. a kol., Občianske právo hmotné, Plzeň: Aleš Čenek, 2012, s. 123. 
4 ŠTEVČEK, M. a kol., Občiansky zákonník I. §1 – 450. Komentár, Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 65. 
5 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva č. 13710/88 vo veci Niemetz 
proti Nemecku z o 16. decembra 1992. 
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súlade s platnými právnymi predpismi, teda iba v prípadoch, ak takýto 
zásah právny poriadok pripúšťa a ak takýto zásah dostatočne jasne upra-
vujú právne normy.6   Zákonný podklad k takýmto zásahom do práva na 
súkromný život musí byť dostatočné určitý,7   a následky tohto zásahu 
dostatočne predvídateľné.8   Druhou zásadou je zásada legitimity. Zásada 
legitimity určuje dôvody a podmienky, za splnenia ktorých môže dôjsť k 
obmedzeniu práva na súkromie zamestnanca. Jednotlivé dôvody uvádza 
napríklad, už vyššie spomenutý, Dohovor o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd v článku 8 ods. 2.9  Naskytá sa otázka, či za legitímny 
cieľ zásahov do súkromia môžeme považovať záujmy zamestnávateľa, a 
to najmä tie majetkové.10   Poslednou zásadou je zásada proporcionality, 
podľa ktorej k  zásahu do súkromia môže dôjsť len v nevyhnutných prí-
padoch, ak cieľ nemožno dosiahnuť inými miernejšími prostriedkami.11  
Ujma, ktorá vznikne osobe na príslušnom ľudskom práve nemôže byť 
neprimeraná vo vzťahu k cieľu, ktorý bol  zamýšľaný.12 

                                                      
6 ŠVEC, M., VALENTOVÁ, T., Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťa-
hoch. Prvé vydanie, Bratislava: WoltersKluwer, 2016, s. 14 – 15.  Treba uviesť, 
že Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd má v súlade s čl. 
154c Ústavy SR prednosť pred zákonom. K otázkam prednosti medzinárod-
ných zmlúv podľa čl. 154c Ústavy SR napr.Palúš, I. Základné práva a slobody. 
In Palúš, I. – Somorová, Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky. 3. vydanie. Ko-
šice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 135 a nasl.;Tomaš, 
L.Miestne referendum po ostatnej novele zákona o obecnom zriadení. In Jus-
tičná revue, 2018, č. 5, s. 677. 
7 Rozsudok ESĽP Amannvs. Švajčiarsko zo dňa 16. 2. 2000. 
8 Nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS SR 117/07 zo dňa 4. februára 2009. 
9 ŠVEC, M., VALENTOVÁ, T., Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťa-
hoch. Prvé vydanie, Bratislava: WoltersKluwer, 2016, s. 14 – 15. 
10 BARANCOVÁ, H., Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca ( mož-
nosti a riziká), Praha: Leges, 2016, s. 35. 
11 ŠVEC, M., VALENTOVÁ, T., Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťa-
hoch. Prvé vydanie, Bratislava: WoltersKluwer, 2016, s. 14 – 15. 
12 BARANCOVÁ, H., Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca ( mož-
nosti a riziká), Praha: Leges, 2016, s. 35. 
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Podľa nášho názoru v prípade ak by nebola niektorá z uvede-
ných zásad splnená, a to najmä zásada proporcionality, mohli by sme ho-
voriť o šikanóznom správaní zamestnávateľa – o tzv. bossingu.  Termín 
bossing treba odlíšiť od tzv. mobbingu. Kým pri mobbingu sú subjekty 
šikanovaného a šikanujúceho zväčša v rovnakom pracovnom zaradení 
(postavení), pri bossingu vystupuje ako šikanujúci subjekt v pracovnom 
vzťahu nadriadený – zamestnávateľ. Pojmy mobbing a bossing síce nie 
sú v slovenskom právnom poriadku definované, no ako pomôcka k po-
súdeniu skutočnosti, či ide o šikanózne správanie nám môže poslúžiť 
zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblas-
tiach a o ochrane pred diskrimináciou (ďalej len „antidiskriminačný zá-
kon“), ktorý vymedzuje formou legálnych definícií pojmy priama a ne-
priama diskriminácia. Bossing sa prejavuje najmä v podobe zvýšených 
požiadaviek na výkony zamestnanca oproti iným zamestnancom, odliš-
nom odmeňovaní porovnateľných zamestnancov alebo zvýšenými časo-
vými nárokmi na jedného zamestnanca.13 

2. Mystery shopping 

Z predchádzajúcich odsekov jednoznačne vyplýva, že zamestná-
vateľ má za splnenia podmienok ( napr. súhlas zamestnanca, upozorne-
nie zamestnanca, oprávnený záujem zamestnávateľa, splnenie zásad le-
gality, legitimity, proporcionality...) právo kontrolovať zamestnanca pri 
výkone práce a to aj napriek tomu, že takouto kontrolou zasiahne v do-
volenej miere do súkromia zamestnanca. Zákonník práce v § 13 ods. 4 
počíta s možnosťou monitorovania, vykonávania záznamov telefonic-
kých hovorov a kontrolou elektronickej pošty zamestnanca. 

Pri všetkých uvedených spôsoboch zásahov do súkromia dochá-
dza  k monitorovaniu zamestnanca pomocou elektronických zariadení 

                                                      
13 Mobbing a bossing (online): (citované 4.4. 2020) Dostupné na: 
https://www.pravnenoviny.sk/mobbing-a-bossing-sikana-na-pracovisku 
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slúžiacich na najrôznejšie účely. Pri takzvanom mystery shoopingu ide o 
kontrolu zamestnanca osobou odlišnou od zamestnávateľa pomocou 
utajenej identity. Pri tomto spôsobe kontroly dochádza k použitiu tech-
nológií slúžiacich na zaznamenávanie zvuku alebo obrazu aj zvuku. O  
monitoringu zamestnanec nevie. 

Samotný pojem mystery shopping ako spôsob zisťovania kvality 
poskytovaných služieb sa používa v Spojených štátoch amerických už od 
začiatku 40. rokov 20. storočia. Táto metóda mapovania a zisťovania 
kvality služieb sa v tejto zemi prevádza dokonca aj formou falošných pa-
cientov, ktorí navštevujú nemocnice.14 

Takýto spôsob kontroly zamestnancov sa rozvíja najmä v ob-
chodoch, kde dochádza k predaju tovaru alebo v zariadeniach, kde sa 
poskytujú služby, a to najmä v maloobchodných predajniach, hoteloch, 
reštauráciách, bankách, čerpacích staniciach alebo reťazcoch rýchleho 
občerstvenia. Monitoruje sa ním predovšetkým komunikácia zamest-
nanca so zákazníkom. Mystery shopping vykonávajú najmä agentúry, 
ktoré získane informácie o zamestnancovi poskytujú za odplatu zamest-
návateľovi.  Nemusí ísť iba o výkon jednorazovej kontroly. Z uvedeného 
jasne vyplýva, že pri tomto spôsobe monitorovania zamestnanca dochá-
dza k zásahu do súkromia fyzickej osoby ako aj k spracovaniu osobných 
údajov. 

Podľa literatúry nemôžeme takýto spôsob monitorovania zara-
diť medzi spôsoby, ktorých použitie pripúšťa § 13 ods. 4 Zákonníka 
práce ( monitorovanie, kontrola elektronickej pošty...), pretože ide o oso-
bitný zásah do súkromia nevykonávaný priamo zamestnávateľom. Uva-
žovať by sa podľa nášho názoru dalo jedine o kontrole zamestnancov 

                                                      
14 MALCOVSKÁ, V., Komparácia kvality služieb v reštauráciách Potrefená 
husa na území hlavného mesta Prahy, Diplomová práca, Praha: Vysoká škola 
hotelová v Prahe, 2018, s. 81 
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ako o všeobecnom oprávnení zamestnávateľa. Ak by sme sa uspokojili s 
takýmto výkladom, musel by sa podľa Zákonníka práce (§ 13 ods. 4 
druhá veta) prerokovať rozsah, spôsob a doba trvania  takéhoto spôsobu 
kontroly/ kontrolného mechanizmu so zástupcami zamestnancov. Zá-
roveň by sa informácie o rozsahu, spôsobe a dobe trvania kontroly mu-
seli vhodným spôsobom oznámiť zamestnancov – najvhodnejšie písom-
nou formou. Tento záver sa však môže javiť ako nepostačujúci, pretože 
§ 13 ods. 4 druhá veta nevyžaduje priamo súhlas zamestnanca na takúto 
kontrolu, pri ktorej väčšinou dochádza aj k spracúvaniu osobných úda-
jov. Ako rozoberieme ďalej, otázne je aj použitie oprávneného záujmu 
zamestnávateľa ako právneho základu. 

Ak by sme sa na mystery shopping, obzvlášť ten, pri ktorom 
dochádza k zaznamenávaniu obrazu a zvuku,  pozreli z pohľadu Občian-
skeho zákonníka, vyžadoval by sa na takýto zásah do súkromia súhlas 
osoby, ktorej sa zásah týka. Právo fyzickej osoby udeliť súhlas k vyhoto-
veniu a použitiu obrazových snímok a obrazových a zvukových zázna-
mov a povinnosť osoby vyhotovujúcej takéto záznamy mať povolenie 
na vyhotovenie a použitie týchto záznamov, vyplýva z § 12 ods. 1 Ob-
čianskeho zákonníka.15  V praxi môže dochádzať aj k uskutočňovaniu 
mystery shoppingu u konkurencie.  V takomto prípade sa nedá predpo-
kladať súhlas zamestnanca konkurenčného zamestnávateľa s touto for-
mou kontroly - či skôr zisťovaním informácií - a preto k vyhotovovaniu 
obrazových a zvykových záznamov nebude môcť dôjsť.16 

S prihliadnutím na skutočnosť, že pri mystery shoppingu môže 
dochádzať (a väčšinou aj dochádza) k spracúvaniu  osobných údajov, 
treba sa na uvedenú problematiku pozrieť aj s ohľadom na zákonnú 

                                                      
15 K tejto problematike bližšie napr. Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pav-
lík, V. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podleobčanského práva. 3. prepracované 
a doplněnévydání. Praha: Linde, 1996, s. 245 a nasl. 
16 HAJDÚCHOVÁ, H., Mystery shooping: Bakalárska práca, Praha, Fakulta so-
ciálních věd. Univerzita Karlova  v Prahe, 2007, s. 51 
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úpravu v oblasti ochrany osobných údajov. Podľa zákonač. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 
údajov“) je spracúvanie osobných údajov zákonné na základe viacerých 
právnych základov. Pre oblasť mystery shoppingu je dôležitý najmä súh-
las dotknutej osoby a oprávnený záujem prevádzkovateľa (zamestnáva-
teľa). Súhlas zamestnanca musí byť daný už vopred a musí byť preuká-
zateľný počas celej doby spracovania jeho osobných údajov.17 Pri posu-
dzovaní či ide o oprávnený záujem sa treba zamerať na porovnanie 
oprávneného záujmu prevádzkovateľa (zamestnávateľa) so záujmami a 
právami dotknutej osoby (zamestnanca) na ochranu osobných údajov. 
Ak práva a záujmy dotknutej osoby prevažujú nad oprávneným záujmom 
prevádzkovateľa (zamestnávateľa), nebude môcť dôjsť k spracúvanie 
osobných údajov na tomto právnom základe (§ 13 ods. 1 písm. f). Čo 
však možno chápať pod pojmom oprávnený záujem ?  V jednom z me-
todických usmernení Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej re-
publiky je uvedené, že pred samotným spracovaním osobných údajov 
musí dôjsť k tzv. testu proporcionality pozostávajúceho z troch krokov: 

1. Identifikácia nevyhnutného záujmu prevádzkovateľa alebo 
tretej strany 

2. Vykonanie testu nevyhnutnosti 
3. Vykonanie porovnávacieho testu – skutočnosť, že nepre-

važujú základné práva a slobody osoby, ktorej sa ochrana 
údajov týka nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa18 

Test proporcionality následne dá odpoveď na otázku, či opráv-
nený záujem prevádzkovateľa prevyšuje nad základnými právami a slo-

                                                      
17 BARANCOVÁ, H., Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie, Bratislava: C. H. 
Beck, 2015, s. 100 
18 Rozsudok SD EÚ C-13/16 vo veci  Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas pārvalde proti Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“ zo dňa 
4. mája 2017 
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bodami dotknutých osôb. Medzi oprávnené záujmy prevádzkovateľa (za-
mestnávateľa) môžeme zaradiť napr. rôzne formy marketingu a reklamy, 
ochranu majetku, monitorovanie priestorov kamerovým systémom.19  
Otázne tak je, či by mystery shopping testom proporcionality prešiel. 
Problém by sa mohol naskytnúť pri posudzovaní každého kroku testu 
proporcionality. Zamestnávateľ má samozrejme záujem na čo najlepšom 
plnení pracovných úloh, napredovaní spoločnosti a zvyšovaní zisku, no 
mystery shopping sa nemusí javiť ako nevyhnutný prostriedok. Podľa 
nášho názoru tak ostáva najvhodnejším právnym základom na spracúva-
nie osobných údajov pri mystery shoppingu, dopredu daný súhlas za-
mestnanca. 

Nie pri každej kontrole zamestnanca formou mystery shoppingu 
musí dôjsť k spracúvaniu a použitiu osobných údajov. Bude tomu tak v 
prípade ak zamestnávateľ neposkytne agentúre pri zadávaní zákazky 
osobné údaje žiadneho zamestnanca. Agentúra vykoná mystery shooping 
bez toho aby mala prístup k osobným údajom konkrétneho zamestnanca 
a zamestnávateľ nebude môcť z podkladov vypracovaných agentúrou 
zistiť, v prítomnosti ktorého z jeho zamestnancov k mystery shoppingu 
došlo. Pôjde tak teda napr. o prípad, ak sa pri mystery shoppingu nepo-
užili prostriedky na zaznamenávanie obrazu a zvuku a zo záverov agen-
túry nebude môcť zamestnávateľ nadobudnúť poznatok, o ktorého za-
mestnanca išlo ( vo vypracovaní, ktoré poskytne agentúra zamestnávate-
ľovi nebude určený presný dátum/čas, kedy k mystery shoppingu došlo). 

                                                      
19 Metodické usmernenie č. 2/2018 – Zákonnosť spracúvania, Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, . Pre úplnosť sa žiada uviesť, že meto-
dické usmernenie nepredstavuje prameň práva, t. j. nie je právne záväzné -  
k otázkam normotvorby a vydávania interných inštrukcií v štátnej správe napr. 
Dobrovičová, G. Pramene práva. In Bröstl, A. a kol. Teória práva. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2013, s. 66 – 67;Tomaš, L. Dualizmus výnosov a opatrení v normotvorbe 
štátnej správy (1998 – 2015). In Legal Point, č. 01-02/2017, s. 42 – 47. 
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Konkrétne zásahy do súkromia, teda aj mystery shopping, treba 
posudzovať za súčasného rešpektovania už vyššie spomenutých zásad 
legality, legitimity a proporcionality. V súvislostí so zachovaním zásady 
legality sa naskytá otázka, či môžeme hovoriť o jej splnení, keďže nee-
xistuje ustanovenie zákona, pod ktoré by sme mohli mystery shoppings 
určitosťou zaradiť. Nejasnosti vznikajú aj pri zásade proporcionality. Za-
mestnávateľ totiž má iné menej invazívne prostriedky, ktorými môže vý-
kon práce zamestnanca kontrolovať (dotazníky spokojnosti, osobná 
kontrola). Navyše pri tomto spôsobe kontroly nedochádza ku kontrole 
samotným zamestnávateľom, ale cudzím subjektom. Pri kontrole za-
mestnanca pomocou mystery shoppingu treba takisto dbať na to, aby 
získané údaje neboli uchovávane dlhšie ako je to nevyhnutné na dosiah-
nutie sledovaného účelu.20 

Nami vyššie prezentované pohľady na mystery shopping z po-
hľadu rozličných právnych predpisov nevychádzajú z konkrétneho práv-
neho zakotvenie mystery shoppingu v právnom poriadku, ale z pohľadu 
záverov prezentovaných v literatúre a praxi. Aj v literatúre však môžeme 
nájsť odlišné názory na túto problematiku. Podľa profesorky Barancovej 
dochádza týmto spôsobom tajného preverovania zamestnanca k zásahu 
do jeho osobnostných práv podľa Občianskeho zákonníka, ako aj o pro-
tiprávny zásah do súkromného života ako základného ľudského práva. 
Pri takýchto zásahoch do ľudského práva na ochranu súkromného života 
nie sú podľa súčasného právneho stavu splnené požiadavky legality, le-
gitimity a proporcionality, a to bez ohľadu na to, či uvedená činnosť voči 
zamestnancovi sa vykonáva pravidelne alebo nepravidelne či nahodilo, 

                                                      
20 BARANCOVÁ, H., Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca ( mož-
nosti a riziká), Praha: Leges, 2016, s. 52 – 55. 
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ako aj bez ohľadu na to, či ju vykonáva zamestnávateľ alebo tretí sub-
jekt.21 

V praxi väčšinou prebieha mystery shopping nasledovne. Za-
mestnávateľ v snahe o napredovanie jeho firmy a maximalizácií ziskov 
osloví agentúru vykonávajúcu mystery shopping. Agentúra vyšle mystery 
shoppera do konkrétneho obchodu/podniku. Úlohou mystery shoppera 
je predstierať nákup služieb a produktov. Ide teda o fiktívneho kupujú-
ceho, ktorého úlohou je kladenie otázok zamestnancovi tohto ob-
chodu/podniku a snaha o kúpu produktu. Nezriedka používa mystery 
shopper pri tomto fiktívnom obchode aj technické prostriedky slúžiace 
na zaznamenávanie zvuku a obrazu. Následne sa mystery shopping vy-
hodnotí a toto vyhodnotenie sa za odplatu poskytne zamestnávateľovi, 
ktorý tak môže posúdiť kvalitu služieb poskytovaných jeho zamestnan-
cami, prípadne aj porovnať v čom zaostáva za konkurenciou. 

Mystery shopping však môže mať aj iné podoby. V praxi sú naj-
bežnejšie:  

 Mystery Visit – osobné návštevy prevádzok, reštaurácií, 
bánk  a ich hodnotenie a hodnotenie obsluhujúceho perso-
nálu 

 Mystery Call – telefonáty do call centier, alebo priamo na 
predajňu, pri ktorých sa hodnotí prístup k zákazníkovi, 
schopnosť zákazníka identifikovať, reakcie na otázky, for-
málna úroveň telefonátu. 

 Mystery Email – otázky, objednávky formou emailu. Hod-
notí sa formálna stránka komunikácie prostredníctvom 
emailu a čas odpovedí na email. 

                                                      
21 BARANCOVÁ, H., Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie, Bratislava: C. H. 
Beck, 2015, s. 100 
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 Mystery Delivery -  zisťuje sa  úroveň poskytovaných slu-
žieb kuriérskych spoločností, dodržovanie dohodnutých 
termínov, stav doručenej zásielky, prípadne úroveň inštalá-
cie daného produktu, vystupovanie a prístup kuriéra alebo 
pracovníka doručovateľskej služby   

 B2B Mystery shopping - jedná sa o fiktívnu objednávku u 
konkurenčných spoločností, prostredníctvom ktorej vy-
hodnocuje predajné techniky, metódy, procesy, úroveň po-
skytovaného servisu a cenové požiadavky daných firiem. 

 Mystery shopping retenčných aktivít – súvisí s hodnotením 
aktivít, ktoré súvisia s udržaním si zákazníka, ktorý je roz-
hodnutý ukončiť službu, odísť z podniku, ukončiť zmluvu 
s firmou. Sleduje sa reakcia zamestnanca, jeho aktivita a 
snaha presvedčiť zákazníka. Oceňuje sa ak zamestnanec 
zisťuje dôvod odchodu, nespokojnosti, ak sa snaží udržať 
si zákazníka prostredníctvom ponúknutia zľavy, bonusu.22 

Už od roku 1947 sa otázkou mystery shoppingu zaoberá aj sve-
tová organizácia ESOMAR, ktorej hlavným cieľom je sprostredkovanie 
kvalitnejšieho prieskumu trhu. Ide o neziskovú organizáciu združujúcu 
členské agentúry ( Česko – SIMAR) s cieľom vykonávať dohľad nad 
zvyšovaním kvality služieb, ktoré tieto agentúry poskytujú.23  Zo stanov 
organizácie vyplýva, že výstupy získane prostredníctvom mystery 
shoppingu nesmú byť použité k potrestaniu zamestnancov alebo k ich 
znevýhodneniu oproti iným zamestnancom. Pri mystery shoppingu ta-
kisto nesmie dochádzať k zisťovaniu informácií, ktorých následkom by 

                                                      
22MALCOVSKÁ, V., Komparácia kvality služieb v reštauráciách Potrefená husa 
na území hlavného mesta Prahy, Diplomová práca, Praha: Vysoká škola hote-
lová v Prahe, 2018, s. 81 
23 Esomar (online): (citované 11.4. 2020) Dostupné na: https://www.eso-
mar.org 
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ako aj bez ohľadu na to, či ju vykonáva zamestnávateľ alebo tretí sub-
jekt.21 

V praxi väčšinou prebieha mystery shopping nasledovne. Za-
mestnávateľ v snahe o napredovanie jeho firmy a maximalizácií ziskov 
osloví agentúru vykonávajúcu mystery shopping. Agentúra vyšle mystery 
shoppera do konkrétneho obchodu/podniku. Úlohou mystery shoppera 
je predstierať nákup služieb a produktov. Ide teda o fiktívneho kupujú-
ceho, ktorého úlohou je kladenie otázok zamestnancovi tohto ob-
chodu/podniku a snaha o kúpu produktu. Nezriedka používa mystery 
shopper pri tomto fiktívnom obchode aj technické prostriedky slúžiace 
na zaznamenávanie zvuku a obrazu. Následne sa mystery shopping vy-
hodnotí a toto vyhodnotenie sa za odplatu poskytne zamestnávateľovi, 
ktorý tak môže posúdiť kvalitu služieb poskytovaných jeho zamestnan-
cami, prípadne aj porovnať v čom zaostáva za konkurenciou. 

Mystery shopping však môže mať aj iné podoby. V praxi sú naj-
bežnejšie:  

 Mystery Visit – osobné návštevy prevádzok, reštaurácií, 
bánk  a ich hodnotenie a hodnotenie obsluhujúceho perso-
nálu 

 Mystery Call – telefonáty do call centier, alebo priamo na 
predajňu, pri ktorých sa hodnotí prístup k zákazníkovi, 
schopnosť zákazníka identifikovať, reakcie na otázky, for-
málna úroveň telefonátu. 

 Mystery Email – otázky, objednávky formou emailu. Hod-
notí sa formálna stránka komunikácie prostredníctvom 
emailu a čas odpovedí na email. 

                                                      
21 BARANCOVÁ, H., Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie, Bratislava: C. H. 
Beck, 2015, s. 100 
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mohlo byť vyvolanie psychickej obavy zamestnanca o jeho osobnú bez-
pečnosť ( vierovyznanie, pôvod...).24 

Organizácia ESOMAR už od roku 1948 pravidelné vypracúva 
súbory pravidiel a odporúčaní, v súlade s ktorými by mal  byť mystery 
shopping vykonávaný. Najvýznamnejší z nich je Medzinárodný  kódex 
ICC/ESOMAR pre výskum trhu, výskum verejnej mienky, sociologický 
výskum a dátovú analytiku, ktorý je na stránke organizácie prístupný aj v 
českom jazyku. Kódex je založený na troch základných princípoch, ktoré 
majú najmä interpretačný význam pri uplatňovaní článkov Kódexu: 

1. Pri zhromažďovaní osobných údajov od subjektu údajov 
pre účely výskumu musiavýskumníci transparentne určiť, 
aké informácie plánujú zhromažďovať, určiť účel, pre 
ktorý budú údaje zhromaždené , a uviesť, s kým budú in-
formácie zdieľané, a v akej forme. 

2. Výskumní pracovníci musia zaistiť, aby osobné údaje pou-
žité vo výskume bolidôkladne chránené pred neoprávne-
ným prístupom a neboli bez súhlasu subjektu údajov zve-
rejnené.  

3. Výskumníci sa musia vždy správať eticky a nerobiť  nič, čo 
by mohlo spôsobiť ujmu subjektom údajov, alebo poško-
diť povesť výskumu trhu, verejnej mienky a sociologického 
výskumu.25 

V oblasti mystery shoopingu pôsobí aj asociácia s názvom Mys-
tery shopping professionals association (MSPA), ktorá združuje mystery 
shoppingové agentúry po celom svete.  Hlavnými cieľmi tejto asociácie, 

                                                      
24 HAJDÚCHOVÁ, H., Mystery shooping: Bakalárska práca, Praha, Fakulta so-
ciálních věd. Univerzita Karlova  v Prahe, 2007, s.51 
25Esomar (online): (citované 11.4. 2020) Dostupné na:https://www.eso-
mar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/ codes-andguideli-
nes/ICCESOMAR_Code_Czech_.pdf 
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ktorá združuje viac ako 450 členov ( Slovensko -FEEDBACK, s.r.o., IP-
SOS s.r.o., Market Vision Slovakia)26, je:  

1. Stanoviť profesionálne normy a etiku pre toto odvetvie. 
2. Vzdelávať poskytovateľov, klientov a nakupujúcich, aby 

zlepšovali kvalitu služieb. 
3. Zlepšiť imidž tohto odvetvia prostredníctvom vzťahov 

s verejnosťou. 
4. Podporovať členov  a potenciálnych klientov. 

MSPA sa delí na jednotlivé kapitoly a to pre oblasť Severnej 
Ameriky, Európy/Afriky a Ázie/Tichomoria. Každú túto kapitolu riadi 
Správna rada. Zástupcovia kapitol sú spoločne členmi Globálnej porad-
nej rady.27 

Skutočnosť, že oblasť mystery shoppingu sa stáva predmetom 
záujmu celosvetových organizácií, značí to, že táto oblasť sa stáva čoraz 
častejšie prostriedkom, po ktorom (nielen) zamestnávatelia siahajú. Chý-
bajúca a nepostačujúca právna úprava je v niektorých otázkach nahra-
dzovaná súborom pravidiel a usmernení, ktoré majú pomôcť mystery 
shoppingovým agentúram pri realizácii mystery shoppingu. Podľa nášho 
názoru je však len otázkou času, kedy sa bude musieť s úpravou mystery 
shoppingu  vysporiadať aj slovenský zákonodarca. 

3.  Mystery shopping ako prostriedok šikany zamestnanca 

V predchádzajúcich odsekoch sme sa snažili čo najpodrobnejšie 
vysvetliť pojem mystery shopping. Zamerali sme sa najmä na mož-
nosť/nemožnosť jeho zaradenie pod niektoré zo zákonných ustanovení. 
Následne sme v krátkosti rozobrali jednotlivé formy mystery shoppingu 

                                                      
26MSPA(online): (citované 11.4. 2020) Dostupné na: https://www.mspa-
ea.org/en_GB/search-mspa-companies.html 
27MSPA(online): (citované 11.4. 2020) Dostupné na: https://www.mspa-
ea.org/en_GB/about-us.html 
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a organizácie zaoberajúce sa touto problematikou. Zo všetkých  uvede-
ných informácií vyplýva záver, že mystery shopping sa využíva ako spô-
sob kontroly zamestnanca zamestnávateľom, aj napriek tomu, že chýba 
jeho právne zakotvenie. Na tomto závere nemení nič ani skutočnosť, že 
niektorí autori považujú takýto spôsob kontroly za neoprávnený zásah 
do súkromia (súkromného života) zamestnanca. 

Chýbajúca právna úprava mystery shoppingu dáva zamestnáva-
teľovi nepochybne možnosť využívať mystery shopping ako prostriedok 
šikany zamestnanca. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime uviesť nie-
ktoré prípady, kedy budeme môcť povedať, že mystery shopping sa vy-
užil na účel nestotožňujúci sa s účelom mystery shoppingu a došlo tak k 
šikane zamestnanca zamestnávateľom – tzv. bossing. Pôjde najmä o: 

1. Nadmerná kontrola jedného zamestnanca mystery shoppin-
gom  

Literatúra aj prax počítajú s možnosťou opakovanej kontroly 
pomocou mystery shoppingu. Opakovaný mystery shopping môže za-
mestnávateľovi nepochybne pomôcť pri posudzovaní či došlo k zmene 
a zlepšeniu stavu v jeho prevádzkach pri poskytovaní tovarov a služieb. 
Aj pri mystery shoppingu však môže podľa nášho názoru dôjsť k šikane 
zamestnanca formou priamej diskriminácie. Ako sme už vyššie uviedli, 
mystery shopping sa líši od spôsobov kontroly, ktoré enumeruje Zákon-
ník práce v § 13 ods.4. S týmito spôsoby kontroly má ale mnoho podob-
ných znakov, či už je to používanie prostriedkov na zaznamenávanie ob-
razu alebo sledovanie výkonu práce zamestnanca. Ak by sme napr. na 
pracovisku vykonávali záznam telefonických hovorov len jedného so za-
mestnancov, hoci rovnakú prácu ako on by vykonávalo viacero zamest-
nancov, šlo by o diskrimináciu. Podobný záver môžeme vyvodiť aj pri 
spôsobe kontroly prostredníctvom mystery shoppingu, a to napriek 
tomu, že tento spôsob kontroly nemáme právne zakotvený. Zamestná-
vateľ sa môže snažiť využiť mystery shopping šikanujúcim spôsobom v 
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týchto prípadoch: viackrát opakovaná kontrola jedného zamestnanca a 
nekontrolovanie zamestnancov v rovnakej/porovnateľnej pozícií, hoci 
ich výkony sú rovnaké, opakované kontroly v snahe prinútiť zamest-
nanca dať výpoveď a ďalšie. 

2. Výpoveď alebo vyvodenie iného postihu voči zamestnancovi 
na základe výsledku vyplývajúceho z vykonaného mystery 
shoppingu 

Zamestnávatelia sa snažia dosiahnuť aby ich zamestnanci podá-
vali čo najlepšie výkony a využívali pracovný čas na plnenie povinností, 
ktoré im vyplývajú z pracovného pomeru. Na dosiahnutie tohto cieľa 
využívajú aj prostriedky kontroly, teda aj mystery shopping. V prípade ak 
sa pomocou mystery shoppingu zistia nedostatky výkonu práce konkrét-
neho zamestnanca, snaží sa zamestnávateľ prijať také opatrenia, aby sa 
neželaný stav zmenil. Zo stanov, etických kódexov a iných dokumentov 
organizácií, ktoré sme už uviedli vyššie, vyplýva nemožnosť postihu za-
mestnanca, na ktorom bol mystery shopping vykonaný, formou výpo-
vede, skončenia pracovného pomeru alebo inou formou postihu. Ani 
toto však podľa nášho názoru nemožno vnímať absolútne – bezvýni-
močne. Výnimky by podľa nášho názoru mohli byť napr. nasledovné: 
zistenie závažného porušovania pracovnej disciplíny  aj pri opakovanej 
(opakovaných) kontrole, situácia ak by sa preklenutie pre zamestnanca 
nepriaznivých výsledkov mystery shoppingu nedalo dosiahnuť iným 
spôsobom ako napr. jeho preradením na inú prácu 

3. Zneužitie informácií zistených mystery shoppingom / infor-
mácie, ktoré sa pri mystery shoppingu zisťovať nesmú 

Mystery shopping, ako spôsob kontroly, má slúžiť najmä na od-
halenie slabín konkrétnych prevádzok ( mystery shopping vo vlastných 
prevádzkach) alebo pomôcť zamestnávateľovi oboznámiť sa so spô-
sobmi a postupmi, ktoré používajú konkurenčné firmy ( mystery 
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shopping v konkurenčných prevádzkach). Je neprípustné aby sa zamest-
návateľ snažil pomocou mystery shoopingu zistiť informácie o vierovy-
znaní, orientácií alebo rodinných pomerov svojich zamestnancov. Orga-
nizácia ESOMAR uvádza, že pri mystery shoppingu nesmie dochádzať 
k zisťovaniu akýchkoľvek informácií, ktorých následkom by mohlo byť 
vyvolanie psychickej obavy zamestnanca o jeho osobnú bezpečnosť.28  
Možno teda vyvodiť, že aj v prípade ak by pokyn zamestnávateľa znel k 
zisťovaniu takýchto informácií, agentúra by mala odmietnuť ich zisťo-
vanie a prípadne aj  upozorniť zamestnávateľa na neoprávnenosť také-
hoto postupu.  

Pri mystery shoppingu dochádza medzi agentúrou (jej pracovní-
kom) a zamestnancom k výmene množstvá informácií. Nie všetky musia 
vždy nevyhnutne súvisieť s vykonávanou prácou ( pracovník agentúry 
chce pôsobiť nenápadne, ako obyčajný zákazník). Zamestnávateľ sa tak 
dostane k informáciám, ktoré môže využiť voči zamestnancovi šikanu-
júcim spôsobom, obzvlášť v prípadoch ak sa pri výkone mystery 
shoppingu používali aj prostriedky na zaznamenávanie zvuku. 

 

Záver 

 Nedostatok právnej úpravy v akejkoľvek otázke sa vždy javí ako 
zásadný problém, obzvlášť v prípadoch ak sa otázka právom neupravená 
v praxi bežne a čoraz častejšie využíva. Preto aj v otázke mystery 
shoppingu bude musieť dôjsť k právnemu zakotveniu, ktoré určí jed-
noznačné mantinely používanie tohto spôsobu kontroly. Pri zákonnom 
zakotvení tejto otázky bude dôležité vysporiadať sa s pohľadom na mys-
tery shopping skrz všetky relevantné právne predpisy. Okrem iného sa 
bude musieť právna úprava zamerať aj na určenie rozličných podmienok 

                                                      
28 HAJDÚCHOVÁ, H., Mystery shooping: Bakalárska práca, Praha, Fakulta so-
ciálních věd. Univerzita Karlova  v Prahe, 2007, s.51 
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na vykonávanie mystery shoppingu vo vlastných prevádzkach a u kon-
kurencie. Limitované  by podľa nášho názoru mali byť aj jednotlivé agen-
túry vykonávajúce mystery shopping a to cez potrebu získavania opráv-
není a povolení na výkon tejto činnosti. 
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Účinky digitalizácie na zdravie pri práci 

Annamária Novotná 

Abstrakt 

Digitalizácia a nové technológie ovplyvňujú charakter pracovných miest a úloh, sekto-
rov a odvetví, v ktorých ľudia pracujú, dokonca aj ich vnímanie práce. Trendy uka-
zujú, že technológie s podporou IKT1  do roku 2025 zmenia zariadenie, nástroje a 
systémy používané na organizovanie, riadenie a poskytovanie produktov, služieb a 
znalostí. Rastúca digitálna ekonomika predstavuje výzvy pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci. Predkladaný príspevok stručne popisuje, čo sa rozumie digitalizá-
ciou (nielen) v pracovnom prostredí a v akých smeroch účinky tohto procesu vplývajú 
na zdravie zamestnanca. 

Kľúčové slová: digitalizácia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, duševné 
zdravie 

Úvod 

Zdravie pri práci je hodnota, k ochrane ktorej je zaviazaný za-
mestnávateľ. Je to zamestnávateľ, ktorý zodpovedá za realizáciu Ústavou 
Slovenskej republiky (úst. zákon č. 460/1992 Zb. v z. n. p.) garantova-
ného práva zamestnancov na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. 
Ústavná norma deklarujúca právo na bezpečnosť práce rešpektuje všetky 
významné medzinárodné dokumenty, ako sú Charta Organizácie spoje-
ných národov, Európska sociálna charta, Dohovor Medzinárodnej orga-
nizácie práce č. 155 o bezpečnosti a zdraví zamestnancov a pracovnom 
prostredí a i. Východiskovým dokumentom je tiež Listina základných 
práv a slobôd, ktorá bola do právnej sústavy štátu uvedená ako ústavný 
zákon (zákon FZ ČSFR č. 23/1991 Zb.). Bezpečnostno-pracovné zásady 
sú v Listine principiálne zakotvené najmä v práve na ochranu zdravia, 

                                                      

1 Informačné a komunikačné technológie. 
1 Informačné a komunikačné technológie. 
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práve zamestnancov na uspokojivé pracovné podmienky a v práve žien, 
mladistvých a osôb zdravotne postihnutých na osobitnú ochranu v pra-
covných vzťahoch. 

V systéme právneho poriadku Slovenskej republiky bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) ďalej upravuje súbor zá-
konov, nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok príslušných minis-
terstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktorý vymedzuje 
minimálny rozsah opatrení na zaistenie BOZP. Do uvedeného súboru 
okrem Ústavy Slovenskej republiky zaradzujeme predovšetkým zákon č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p., zákon 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), 
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a iné. Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP pojmovo 
vymedzuje § 39 Zákonníka práce.  Citované právne predpisy regulujú 
povinnosti zamestnávateľa na úseku BOZP, čím sa vytvárajú predpo-
klady pre stanovenie princípov, zásad a opatrení BOZP, určujú nástroje 
zabezpečenia BOZP a v neposlednom rade sa kreuje systém riadenia 
BOZP a tvorba bezpečnostnej stratégie v jednotlivých podnikoch. Je 
však otázne do akej miery sú tieto právne predpisy pripravené pružne 
reagovať na negatívne, ale aj pozitívne účinky digitalizácie, pretože o di-
gitalizácii sa dnes hovorí všade. Faktom ostáva, že v najbližších niekoľ-
kých rokoch práve ona zmení pracovný svet aj pracovné návyky. Hoci 
zmena pre zamestnávateľov a zamestnancov predstavuje rad rizík, mohla 
by priniesť aj niekoľko príležitostí. 

1.  Pojem digitalizácia, jej výhody a nevýhody a možné účinky 

 Samotný pojem slova digitalizácia zastrešuje mnoho významov. 
V širšom ponímaní predstavuje prevod informácií z analógového tvaru 
(analógového signálu, napr. elektrického napätia, zvuku, svetlosti, tlaku) 
do číslicového (digitálneho) tvaru, spravidla do počítačových súborov. V 
rôznych odvetviach má však tento pojem špecifický význam a môže byť 
chápaný najmä ako: 
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 digitalizácia obrazu – snímanie a premena grafických tvarov 
do číslicových tvarov (spravidla pomocou skenera), 

 digitalizácia písma – snímanie a premena písma do číslico-
vého tvaru (spravidla pomocou skenera a softvéru OCR), 

 digitalizáciu zvuku – zaznamenávanie a prevod zvukových 
signálov do číselných tvarov (vzorkovanie, rozlišovanie 
vzorky), 

 3D digitalizácia – snímanie a prenos rozmerov trojrozmer-
ných predmetov do číslicového tvaru (spravidla pomocou 
3D skenerov), 

 digitalizácia v knihovníctve – transformácia obrazov a do-
kumentov do grafických počítačových súborov. 

Digitalizácia na úseku práce predstavuje pre osobu zamestnanca 
ako aj zamestnávateľa súbor technických a informačných postupov, 
ktoré slúžia na zlepšenie, sfunkčnenie a zefektívnenie samotného výkonu 
práce alebo pracovného prostredia. Vylepšenia určitých zaužívaných pra-
covných postupov alebo dokonca samotných pracovných zariadení majú 
nielen vplyv na samotný výsledok vykonávaných prác, ale prejavujú sa v 
širokom spektre pracovných odvetví na rôznych úrovniach a v rôznych 
podobách – od jednoduchej e-mailovej komunikácie, elektronického 
podpisu pomocou elektronickej čítačky kariet, cez celé digitálne plat-
formy určené na poskytovanie služieb prostredníctvom informačných 
systémov až po konkrétne zdravotnícke zaradenia a prístroje (EKG, rön-
tgen atď.) či používanie exoskeletov pri práci. Takýto rastúci, každo-
denný „rozkvet“ digitalizácie a elektronizácie sa prejavuje určitou pozi-
tívnou aj negatívnou dávkou na živote a zdraví človeka. 

Samotné účinky digitalizácie sa teda môžu prejavovať v dvoch 
rovinách – a to v podobe pozitívnych a negatívnych účinkov. Pozitívne 
účinky vidíme v už spomínanom zefektívnení práce, produktivite práce, 
vyšších výkonov, v manažmente a v neposlednom rade v platobnej 
schopnosti zamestnávateľa, solventnosti a zvyšovaní kapitálu v dôsledku 
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dokonalejších technológií a vyššou pracovnou zručnosťou na úseku jed-
notlivých odvetví. Napríklad v oblasti školstva je to zavádzanie najmo-
dernejších informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho 
procesu, tvorba e-learningového obsahu vyučovania a školenia pedagó-
gov pre aktívne používanie informačno-komunikačných technológií vo 
vyučovacom procese. Na úseku vedy, techniky a inovácii zasa digitalizá-
cia predstavuje postup od stanovenia agendy, k experimentovaniu, zdie-
ľaniu znalostí a zapojeniu verejnosti, na dosiahnutie otvoreného prístupu 
k výsledkom vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. V 
prípade zdravotníctva to môže byť eObjednávanie, eČakacia listina, eLa-
boratórium, ePreskripcia, eWarning. E-nástroj je softvér, ktorý môže 
fungovať na internete, v počítači, na telefóne, v tablete alebo akomkoľ-
vek inom elektronickom zariadení. Písmeno „e“ zo slova „elektronický“ 
slúži na odlíšenie týchto nástrojov od tradičných papierových nástrojov 
alebo publikácií. 

Elektronické nástroje sú interaktívne. Vyžadujú si od používa-
teľa vstupné informácie, či už vo forme znalostí (napr. vyplnením začiar-
kavacieho alebo dátového poľa), alebo merania prostredia (napr. merania 
hladiny hluku alebo svetla pomocou smartfónu). Na základe týchto 
vstupných údajov nástroj vyprodukuje informácie pre potreby používa-
teľa (napr. na usmernenie používateľa v rozhodovacom procese). V 
tomto zmysle sa elektronický nástroj líši od statického alebo pasívneho 
nástroja, ako je tradičný informačný leták, kontrolný zoznam alebo elek-
tronická príručka. 

E-nástroje BOZP majú poskytovať podporu a/alebo zdroje or-
ganizáciám (najmä mikropodnikom a malým podnikom (ďalej aj ako 
„MMP“), keďže tieto podniky ich zvyčajne potrebujú najviac), aby im 
pomohli riadiť riziká pri práci. Elektronické nástroje môžu byť vyvinuté 
na najrozmanitejšie účely. Môžu byť veľmi všeobecné a určené širokému 
publiku, ale aj podstatne viac špecifické a adaptované. Napríklad slúžia: 
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 na pomoc pri zavádzaní právnych predpisov v oblasti 
BOZP (hlavný subjekt BOZP si má splniť svoje zákonné 
povinnosti), 

 na pomoc pri propagácii kultúry prevencie (na zvyšovanie 
povedomia, na informačné účely), 

 na účely odbornej prípravy (napr. elektronické vzdeláva-
nie). 

V kultúre má digitalizácia jasnú podobu v elektronických mé-
diach, ako informačné prostriedky, ktorými sa umožňuje šírenie rôznych 
informácií, údajov, faktov, programov, autorských diel, úradných diel, 
prejavov, ktorým sa venuje mediálne právo. Na úseku podnikania – napr. 
elektronický obchod má viacero výhod: 

 neobmedzená otváracia doba, 
 široký sortiment tovarov a služieb, 
 možnosť porovnania cien jednotlivých tovarov a služieb, 
 dostupnosť informácií o produktoch a službách, 
 dostupnosť produktov nehmotného charakteru. 

Nevýhody elektronického obchodu sú napríklad tieto: 

 zákazník nevidí tovar fyzicky pred nákupom, ale až po ná-
kupe, 

 predajca nedodrží dodaciu lehotu, 
 predajca nedodá tovar vôbec, prípadne je dodaný tovar po-

škodený, 
 predajca uvádza nedostatočné informácie o produktoch, 
 predajca ponúka nelegálny tovar (napr. softvér). 

Negatívnymi účinkami môžu byť konkrétne zdravotné prob-
lémy spojené s využívaním moderných prostriedkov a technológií, naprí-
klad závažne poškodenie krčných stavcov a bolestí chrbtice ako dôsledok 
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nesprávneho postoja pri práci. Únava či poškodenie očí z dôvodu využí-
vania počítačov. Syndróm karpálneho tunela pri práci s ovládacím zaria-
dením alebo v dôsledku neustáleho opakovania (i drobného) pohybu, 
akým môže byť aj posúvanie počítačovej myši alebo písanie na kláves-
nici, migrény a bolesti hlavy, problémy so spánkom. Konkrétnejšie sa 
problémom, ktorých vznik umožňuje digitalizácia budem venovať v na-
sledujúcom texte. 

2.  Choroby spojené s prácou a dopad digitalizácie na zdravie 
pri práci  

 V rámci výkonu niektorých prác prostredníctvom účinných zdi-
gitalizovaných nástrojov (napr. on-line služieb alebo on-line platforiem) 
je zrejmý nielen vznik nových druhov zdravotných ťažkostí, respektíve 
ťažká predvídateľnosť možného ochorenia zamestnanca pri práci ta-
kýmto spôsobom, ale aj vývoj a transformácia určitých ochorení pri 
„digi-práci“, keďže sa bežný formalizovaný postup výkonu práce a záro-
veň aj prideľovania práce mení pomocou ITK na digitálny. 

2.1 Všeobecne o chorobách súviciacich s prácou  

Počet pracovných úrazov za posledných 10 rokov klesol o 25 %. 
Choroby súvisiace s prácou stále však každoročne zodpovedajú približne 
za 2,4 milióna úmrtí na celom svete,  z nich je 200 000 v Európe. 

K chorobám súvisiacim s prácou patria: 
 muskuloskeletálne poruchy, 
 stres a poruchy duševného zdravia  
 rakovina súvisiaca s prácou, 
 kožné choroby,  
 choroby súvisiace s prácou zapríčinené biologickými agen-

smi. 
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smi. 
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„Choroba súvisiaca s prácou“ je každá choroba zapríčinená 
alebo zhoršená faktormi na pracoviskách. Patria k tomu mnohé choroby, 
ktoré majú komplexnejšie príčiny zahŕňajúce kombináciu faktorov súvi-
siacich s prácou a faktorov nesúvisiacich s prácou. 

„Choroba z povolania“ je každá choroba zapríčinená hlavne 
expozíciou pri práci fyzikálnemu, organizačnému, chemickému alebo bi-
ologickému rizikovému faktoru alebo kombinácii týchto faktorov. Cho-
roby z povolania sú väčšinou tie choroby uvedené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, ktoré vznikajú v dôsledku expozície rizikovým fak-
torom pri práci. Uznanie choroby z povolania môže byť spojené s od-
škodnením, ak je jasné, že existuje príčinný vzťah medzi expozíciou pri 
práci a chorobou. Európsky zoznam chorôb z povolania poskytuje od-
porúčania, na základe ktorých by sa choroby z povolania mali zahrnúť 
do vnútroštátnych zoznamov. Obsahuje tiež odporúčania na zavedenie 
pravidiel na odškodnenie, prevenciu a zber štatistických údajov. V 
usmerňovacích dokumentoch na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni sú 
stanovené diagnostické a expozičné kritériá pre uznanie choroby súvisia-
cej s prácou ako choroby z povolania uvedenej v zozname. Ďalšie kritériá 
sa vzťahujú na odškodnenie súvisiace väčšinou s minimálnymi stupňami 
ujmy alebo pracovnej neschopnosti. Mnohé členské štáty uverejňujú 
údaje o uznaných chorobách z povolania vo výročných správach, naprí-
klad o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V pozadí mnohých druhov chorôb vrátane rakoviny, respirač-
ných porúch, kardiovaskulárnych chorôb, kožných chorôb a musku-
loskeletálnych porúch a duševných zdravotných problémov môže byť 
práca alebo práca môže spôsobiť ich zhoršenie. Aj keď hlavné príčiny 
týchto chorôb môžu byť komplexné, o určitých expozíciách na pracovi-
sku je známe, že prispievajú k rozvoju alebo progresii choroby vrátane 
expozície: 
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 nebezpečným látkam, ako napríklad chemickým látkam 
a biologickým agensom vrátane karcinogénnych látok, 

 žiareniu  vrátane ionizujúceho žiarenia  a ultrafialového žia-
renia  zo slnka, 

 fyzikálnym faktorom vrátane vibrácií , hluku , manuálneho 
zdvíhania  a sedavého spôsobu práce, 

 pracovno-organizačným a psychosociálnym rizikovým fak-
torom, ako napríklad práca na zmeny a stres. 

Riziká spojené s týmito expozíciami a ich vzájomnými kombiná-
ciami a meniacimi sa spôsobmi práce je potrebné dôsledne monitorovať. 

2.2 Vznik choroby a choroby súvisiace s digitalizáciou pri práci  

Azda najväčší vplyv v pracovnom prostredí majú on-line plat-
formy, ktoré sa používajú naprieč celým spektrom rôznych vzťahov. Je 
to spôsobené dynamikou digitalizácie ako výsledok mnohých technolo-
gických zmien. Pre vysvetlenie si predstavme zamestnankyňu v obchode 
v pokladni. Určite využíva elektronickú pokladňu, ktorá zasa používa 
špeciálny program určený výlučne na blokovanie potravín. Táto zamest-
nankyňa, sa však na rôznych úsekoch správy stretáva s on-line platfor-
mami, cez ktoré môže robiť množstvo transakcií – výber peňažných pro-
striedkov z účtu, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnu-
teľností prostredníctvom elektronického podania, zaplatenie parkova-
cieho miesta alebo bežná komunikácia cez mobilnú aplikáciu. Tieto on-
line platformy musí niekto vytvárať, spravovať, vylepšovať, riešiť vznik-
nuté problémy s ich používaním. Práca prostredníctvom on-line platfo-
riem môže zapríčiniť množstvo už existujúcich aj nových rizík v oblasti 
BOZP, a to fyzických aj psychosociálnych. Prečo je tomu tak? Skutoč-
nosť, že zamestnanci on-line platforiem vykazujú mnoho podobností so 
zamestnancami pridelenými na dočasný výkon práce a agentúrnymi za-
mestnancami (prípadne pracujú v postavení tzv. dohodárov), však zna-
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mená, že sú rovnako vystavený riziku v oblasti BOZP. Preventívne opat-
renia pre BOZP, sú obvykle komplexnejšie a účinnejšie na pracoviskách 
s väčším počtom zamestnancov. Zamestnanci on-line platforiem často-
krát pracujú z domu, sú mladší, čo považujeme na nezávislý rizikový fak-
tor pre pracovné úrazy alebo vznik choroby spôsobenej digitalizáciou, 
avšak je menej pravdepodobné, že prešli školením ohľadom BOZP, po-
učením o následkoch a prevencii vzniku chorôb dlhým, opakovaným a 
každodenným používaním takýchto platforiem, alebo programov a v ne-
poslednom rade s ich správnym zaobchádzaním, zapojením a používa-
ním. Práca pomocou digitálnych on-line platforiem podporuje rýchle 
pracovné tempo, bez prestávok, ktoré môže vyvolať nehodu. Chýbajúce 
náležité školenie navyše môže zvýšiť riziko nehôd, aj v prípadoch povo-
laní ako je stavebníctvo alebo doprava, čo môže byť katastrofálne. Digi-
tálna práca na on-line platformách, so sebou prináša riziká ako sú kon-
krétne fyziologické ťažkosti: 

 trvalé vystavenie elektromagnetickému poľu, 
 únava zraku, problémy so zrakom, 
 muskuloskeletálne ochorenia (bolesti chrbta, krčnej chrb-

tice, ramien, zápästia, prstov) 
 bolesti hlavy, 
 problémy so žalúdkom, 
 ochabnuté a opuchnuté nohy, 
 zvýšené potenie. 

Psychosociálne riziká zahrňujú: 

 izoláciu, 
 stres, 
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 technostres2 (nervozita, únava, poruchy pamäti, záchvaty 
hnevu, nespavosť, nočné mory, netrpezlivosť, znížená 
schopnosť sústrediť sa, strach zo zlyhania) 

 závislosť na technológiách, 
 zahltenie informáciami, 
 vyhorenie, 
 problémy s držaním tela, 
 kyberšikana, 
 poruchy správania (zvýšená ustaranosť, strach zo zlyhania 

či zlého výkonu, informačná preťaženosť, odmietanie no-
vých technológií). 

2.2.1 Psychosociálne riziká a stres pri práci ako výsledok digitali-
zácie 

Psychosociálne riziká a stres súvisia s digitálnym prevedením 
práce a patria k najzávažnejším otázkam v oblasti BOZP. Vo veľkej 
miere ovplyvňujú zdravie jednotlivcov, organizácií a ekonomiky štátu. 

Pre pracovníkov a zamestnancov sa stáva stres na pracovisku 
bežný a so stresom súvisí asi polovica všetkých vymeškaných pracovných 
dní. Tak ako mnohé iné problémy týkajúce sa psychického zdravia, aj 
stres býva často nepochopený alebo stigmatizovaný. Ak však budeme na 
psychosociálne riziká a stres nazerať ako na organizačnú záležitosť, t. j. 
zdravotný problém a nie ako na zlyhanie jednotlivca, možno ich riadiť 
rovnako dobre ako ktorékoľvek iné bezpečnostné a zdravotné riziká na 
pracovisku v súvislosti s digitalizáciou, pretože práve tá by mala pracov-
níkovi na parcovisku pomáhať. Účelom digitalizácie nie je zvyšovať úro-
veň stresu a tým podporovať zhoršenie zdravotného stavu. 

                                                      
2 Neschopnosť čeliť novým technológiám. 
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Psychosociálne riziká vznikajú v dôsledku zlého plánovania, or-
ganizácie a riadenia práce a tiež zlého sociálneho pracovného kontextu a 
môžu mať negatívne psychické, fyzické a sociálne dôsledky ako sú stres 
súvisiaci s digitálnou prácou (alebo vo všeobecnosti prácou), vyhorenie 
alebo depresia. Medzi pracovné podmienky, ktoré vedú k vzniku psy-
chosociálnych rizík, patria napríklad: 

 nadmerné pracovné zaťaženie (množstvo pracovných úloh 
vykonávaných prostredníctvom inovatívnych technológii 
a softvérov); 

 odporujúce si úlohy a nedostatočne jasné vymedzenie úloh 
(časť práce vykonáva napríklad papierovou formou, časť 
práce elektronickými formulármi); 

 nedostatočné zapojenie pracovníka do rozhodovania o ve-
ciach, ktoré sa ho týkajú, a nedostatočný vplyv na spôsob 
vykonávania práce (nemožnosť ovplyvniť rozhodnutie za-
mestnávateľa a neschopnosť zastaviť digitálny pokrok); 

 zle riadená organizačná zmena, neistota zamestnania (na-
hradzovanie osobnej činnosti zamestnanca programom); 

 neúčinná komunikácia, nedostatok podpory zo strany ve-
denia alebo kolegov (v dôsledku veľkého generačného roz-
dielu na pracovisku);3 

 psychické obťažovanie až násilie z tretej strany (v dôsledku 
nezvládnutia pracovných úloh digitálnou formou). 

Pri posudzovaní náročnosti pracovných úloh spojených s digita-
lizáciou je dôležité nezamieňať psychosociálne riziká, ako napríklad nad-
merné pracovné zaťaženie, s podmienkami, ktoré môžu byť stimulujúce 

                                                      
3 Efektívnejšia práca u mladších zamestnancov môže viesť k frustrácii z nedo-
kázania si osvojiť nové digitalizované praktiky na pracovisku alebo byť spúšťa-
čom iných chorôb. 
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a niekedy náročné, ale v ktorých pracovné prostredie poskytuje oporu a 
pracovníci sú náležite vyškolení a motivovaní k tomu, aby podávali výkon 
podľa svojich najlepších schopností. Dobré psychosociálne prostredie 
podporuje kvalitný výkon a osobný rozvoj a tiež duševnú a fyzickú po-
hodu pracovníka. 

Zamestnanci zažívajú „digitálny stres“ v prípade, ak nároky vy-
plývajúce z ich práce sú neúmerné a väčšie ako ich schopnosť im čeliť. 
Okrem problémov súvisiacich s duševným zdravím sa u pracovníkov, 
ktorí dlhodobo trpia takýmto stresom, môžu rozvinúť závažné fyzické 
zdravotné problémy ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia alebo 
ochorenia svalov a kostí, práve ako následok z práce v digitálnom pro-
stredí. 

Negatívny vplyv na organizáciu zahŕňa nízky celkový obchodný 
výkon, zvýšený počet absencií, tzv. príliš dôslednú dochádzku (zamest-
nanec príde do práce, keď je chorý a nie je schopný odvádzať požado-
vaný výkon) a zvýšená miera nehôd a úrazov. Absencie sú obvykle dlhšie 
než tie, ktoré vznikajú z iných dôvodov, a stres súvisiaci s prácou môže 
prispievať k zvýšenej miere predčasného odchodu do dôchodku. 

2.3 Bezpečnosť digitálnych výrobkov 

Zamestnávateľ s úmyslom zlepšiť pracovné prostredie a uľahčiť 
prácu svojim zamestnancom by mal vždy pamätať na následky dlhodo-
bého využívať digitálnych prostriedkov na výkon práce a mal by si sta-
rostlivo zvážiť aké nové technológie bude zavádzať, keďže takého 
trendy majú vplyv v prvom rade na pracovníkov. Pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť výrobkov (technic-
kých zariadení), ktoré vo svojej profesionálnej činnosti bude používať 
zamestnávateľ a  fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a nie je zamestnáva-
teľ. Bezpečnosť výrobkov (technických zariadení) počas ich používania 
je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky na zais-
tenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci už v etape pred uvedením 
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výrobku (technického zariadenia), ale aj pred realizáciou projektov a pra-
covných postupov ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon“). 

Problematiku bezpečnosti výrobku (technického zariadenia, 
projektu, pracovného postupu) nepriamo upravuje aj požiadavka zákona, 
podľa ktorej zamestnávateľ (prevádzkovateľ) môže používať výrobky 
(užívať stavby, resp. prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pra-
covné postupy), len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil 
ich projektant, konštruktér alebo výrobca.   

Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh alebo do pre-
vádzky musia zabezpečiť, aby výrobky spĺňali bezpečnostné a zdravotné 
požiadavky ustanovené právnymi predpismi. Osobitné požiadavky platia 
pre uvádzanie určených výrobkov na trh alebo do prevádzky. Výrobky a 
ich uvedenie na trh alebo do prevádzky musia spĺňať požiadavky uve-
dené v zákone č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístup-
ňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (ďalej len „zákon o zhode“)., najmä nariadeniach vlády Slovenskej 
republiky. 

Koordinátorom transpozície smerníc Európskej únie o bezpeč-
nosti výrobkov do právnych predpisov Slovenskej republiky je Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej Republiky. 

Záver 

Približne polovica zamestnancov považuje pracovný stres na 
svojom pracovisku za bežný. Medzi najčastejšie uvádzané príklady pra-
covného stresu patrí reorganizácia práce alebo neistota zamestnania, dlhý 
pracovný čas, či vysoké pracovné zaťažovanie a obťažovanie a násilie na 
pracovisku. Preventívny, holistický a systematický prístup k riadeniu 
zdravotných rizík súvisiacich s digitalizáciou na pracoviskách sa považuje 
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za najúčinnejší. Psychosociálne riziká sa považujú za zložitejšie a z hadi-
ska ich riadenia aj obťažnejšie ako tzv. tradičné riziká v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci. Je potrebné, aby sa zvyšovala informo-
vanosť a vyvíjali jednoduché praktické nástroje, ktorými by sa uľahčilo 
riešenie problémov súvisiacich s pracovným stresom a zdravotnými 
komplikáciami v dôsledku digitalizácie. Správnym prístupom možno za-
bezpečiť úspešnú prevenciu a riadenie rizík a stresu súvisiaceho s prácou 
bez ohľadu na veľkosť alebo typ podniku. Je možné s nimi pracovať 
rovnakým logickým a systematickým spôsobom ako s inými rizikami v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Nie je to len morál-
nou povinnosťou a dobrou investíciou pre zamestnancov, ale aj zákon-
nou požiadavkou stanovenou v rámcovej smernici 89/391/EHS, ktorú 
podporujú rámcové dohody sociálnych partnerov o strese súvisiacom s 
prácou a obťažovaní a násilí pri práci. Meniacimi sa nárokmi a rastúcimi 
tlakmi na pracovisku sa zaoberá aj Európsky pakt za duševné zdravie a 
pohodu, ktorý zamestnávateľov vyzýva, aby zaviedli ďalšie dobrovoľné 
opatrenia na podporu duševnej pohody. 

Hoci zodpovednosť za náležité posúdenie a riadenie rizík na 
pracovisku spočíva podľa zákona na zamestnávateľoch, je veľmi dôle-
žité, aby sa na ňom podieľali aj zamestnanci. Zamestnanci a ich zástup-
covia najlepšie poznajú riziká, ktoré sa na ich pracovisku môžu vyskyt-
núť. Ich zapojenie je zárukou, že realizované opatrenia budú primerané 
aj účinné. Najlepšou prevenciou ako sa nenechať ovplyvniť digitálnym 
svetom je nepodceňovať sa, plniť pracovné úlohy postupne, sústrediť sa 
na konkrétne pracovné postupy súvisiace s digitalizáciou, v prípade ne-
funkčnosti PC, skenera, tlačiarne počkať na školenie, nepísať napr. e-
maily mimo pracovnej doby, uprednostniť osobnú komunikáciu, vypnúť 
pred spaním prístroje, zmeniť si zvonenie jednotlivých aplikácií na prí-
jemnejšie, využívať sebareflexiu alebo nechať si čas na rozmyslenie.  
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Elektrosmog na pracovisku a ochrana zdravia za-
mestnanca 

Jana Oravcová 

„Wi-Fi je ako pupočná šnúra moderného sveta“1 

 
Abstrakt 

V tomto príspevku sa budeme venovať znečisteniu - najmä pracovného prostredia, 
elektrinou, ktoré je možno v spoločnosti známejšie pod pojmom elektrosmog. Ide o 
taký druh znečistenia, ktorý nie je možné vidieť, chytiť ani cítiť a predsa nám môže 
spôsobiť vážne zdravotné problémy. Tento druh smogu sa nachádza v dnešnej dobe 
už takmer všade a sme mu vystavení tak doma, v dopravných prostriedkoch, v ob-
chodných centrách, v školách ako aj na pracovisku. Aj napriek tomu, že na nás 
pôsobí takmer nonstop je možné sa pred ním chrániť, resp. jeho pôsobenie aspoň v 
značnej miere eliminovať a tak zmierniť následky, ktoré spôsobuje. 

Kľúčové slová: elektromagnetické znečistenie, elektrosmog, Wi-Fi, poškodenie 
zdravia, ochrana pred elektrosmogom 

Úvod 

 Elektrosmog, alebo aj elektromagnetické znečistenie prostredia, 
ktoré nie je možné priamo vnímať našimi zmyslami, je v dnešnej dobe 
predmetom viacerých výskumov. Z výsledkov týchto výskumov vyplýva, 
že technické zariadenia nachádzajúce sa nie len na pracovisku, akými sú 
napríklad Wi-Fi routere, mobilné telefóny, tablety, notebooky, záchra-
nárske vysielačky, umelé osvetlenie, tlačiarne ale aj predlžovacie káble či 

                                                      
1 10 Mind Blowing WiFi Facts You Probably Never Knew. Dostupné na inter-
nete: <https://medium.com/@mariyamrocks/interesting-wifi-facts-
8e3e1b2b252a>

 67 
 

mikrovlnky nám síce na jednej strane uľahčujú prácu či život, ale na 
strane druhej generujú rušivé magnetické polia, ktoré ovplyvňujú ľudský 
imunitný systém a tým spôsobujú vážne zdravotné problémy. Tieto zdra-
votné ťažkosti, ktoré sa síce vo väčšej miere prejavia aj po desiatich ro-
koch, majú už aj v malom rozsahu značný vplyv na efektivitu práce za-
mestnancov. Samozrejme, že ak zamestnanec trpí hoci aj menej závaž-
nými príznakmi pôsobenia elektrosmogu na jeho organizmus, akými sú 
napríklad bolesť hlavy, tráviace ťažkosti či syndróm vyhorenia prejaví sa 
to aj v kvalite výsledku jeho práce vykonávanej pre zamestnávateľa.  

 Za najväčší problém možno považovať to, že vedecké výskumy 
týkajúce sa skúmania pôsobenia elektromagnetického žiarenia na ľudský 
organizmus sú v podstate ešte stále len v plienkach. A preto nie je možné 
s istotou tvrdiť, ktoré konkrétne účinky možno elektrosmogu pripísať, a 
ani dobu v ktorej budú tieto negatívne prejavy badateľné.  

 To čo konkrétne elektrosmog je, kde všade sa s ním dostávame 
do kontaktu a niektoré možné účinky bližšie rozoberáme v jednotlivých 
kapitolách tohto príspevku. Zároveň v poslednej kapitole uvádzame vy-
brané možnosti, ktoré slúžia na zníženie pôsobenia elektromagnetického 
žiarenia, ktoré si na pracovisku alebo aj v domácnosti zvládne urobiť 
naozaj každý.   

1. Čo je to elektrosmog? 

 Výraz elektrosmog je zložený z dvoch slov a to slova elektro 
(ktoré značí súvislosť s elektrickými zariadeniami) a smog. Smog je výraz 
označujúci chemické znečistenie atmosféry spôsobené ľudskou činnos-
ťou. Názov pochádza z anglického spojenia slov smoke (dym) a fog 
(hmla) a znamená, že atmosféra je obohatená o zložky, ktoré v nej nor-
málne nie sú a ktoré sú škodlivé pre zdravie.2 Názov elektrosmog sa javí 

                                                      
2 Bližšie pozri: <https://formy-smogu-a-jeho-vplyv-na-zp.webnode.sk/defini-
cia-smogu/> 
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Elektrosmog na pracovisku a ochrana zdravia za-
mestnanca 

Jana Oravcová 

„Wi-Fi je ako pupočná šnúra moderného sveta“1 

 
Abstrakt 

V tomto príspevku sa budeme venovať znečisteniu - najmä pracovného prostredia, 
elektrinou, ktoré je možno v spoločnosti známejšie pod pojmom elektrosmog. Ide o 
taký druh znečistenia, ktorý nie je možné vidieť, chytiť ani cítiť a predsa nám môže 
spôsobiť vážne zdravotné problémy. Tento druh smogu sa nachádza v dnešnej dobe 
už takmer všade a sme mu vystavení tak doma, v dopravných prostriedkoch, v ob-
chodných centrách, v školách ako aj na pracovisku. Aj napriek tomu, že na nás 
pôsobí takmer nonstop je možné sa pred ním chrániť, resp. jeho pôsobenie aspoň v 
značnej miere eliminovať a tak zmierniť následky, ktoré spôsobuje. 

Kľúčové slová: elektromagnetické znečistenie, elektrosmog, Wi-Fi, poškodenie 
zdravia, ochrana pred elektrosmogom 

Úvod 

 Elektrosmog, alebo aj elektromagnetické znečistenie prostredia, 
ktoré nie je možné priamo vnímať našimi zmyslami, je v dnešnej dobe 
predmetom viacerých výskumov. Z výsledkov týchto výskumov vyplýva, 
že technické zariadenia nachádzajúce sa nie len na pracovisku, akými sú 
napríklad Wi-Fi routere, mobilné telefóny, tablety, notebooky, záchra-
nárske vysielačky, umelé osvetlenie, tlačiarne ale aj predlžovacie káble či 

                                                      
1 10 Mind Blowing WiFi Facts You Probably Never Knew. Dostupné na inter-
nete: <https://medium.com/@mariyamrocks/interesting-wifi-facts-
8e3e1b2b252a>
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mikrovlnky nám síce na jednej strane uľahčujú prácu či život, ale na 
strane druhej generujú rušivé magnetické polia, ktoré ovplyvňujú ľudský 
imunitný systém a tým spôsobujú vážne zdravotné problémy. Tieto zdra-
votné ťažkosti, ktoré sa síce vo väčšej miere prejavia aj po desiatich ro-
koch, majú už aj v malom rozsahu značný vplyv na efektivitu práce za-
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nými príznakmi pôsobenia elektrosmogu na jeho organizmus, akými sú 
napríklad bolesť hlavy, tráviace ťažkosti či syndróm vyhorenia prejaví sa 
to aj v kvalite výsledku jeho práce vykonávanej pre zamestnávateľa.  
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(ktoré značí súvislosť s elektrickými zariadeniami) a smog. Smog je výraz 
označujúci chemické znečistenie atmosféry spôsobené ľudskou činnos-
ťou. Názov pochádza z anglického spojenia slov smoke (dym) a fog 
(hmla) a znamená, že atmosféra je obohatená o zložky, ktoré v nej nor-
málne nie sú a ktoré sú škodlivé pre zdravie.2 Názov elektrosmog sa javí 

                                                      
2 Bližšie pozri: <https://formy-smogu-a-jeho-vplyv-na-zp.webnode.sk/defini-
cia-smogu/> 
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ako nevhodný vzhľadom k definíciu slova smog. Alternatívou v pome-
novanie tohto fenoménu je názov elektromagnetické znečistenie. Za 
elektrosmog považujeme teda každé elektromagnetické vlnenie, ktoré je 
umelo vyrobené človekom a teda nemá prírodný charakter.3 

Na rozdiel od klasického smogu, ktorý sa dá veľmi ľahko vní-
mať v mestách priamo našimi očami a nosom, sa elektrosmog nedá pri-
rodzenými ľudskými zmyslami zistiť. Je ho možné merať a vyhodnoco-
vať len pomocou špeciálnych na to určených zariadení.  

Elektromagnetické polia akejkoľvek frekvencie predstavujú je-
den z najbežnejších a najrýchlejšie rastúcich vplyvov prostredia. Celá po-
pulácia ľudstva je v dnešnej dobe vystavená rôznym stupňom elektro-
magnetických polí ako aj úrovni, o ktorých možno predpokladať, že sa 
budú s postupujúcim vývojom technológií naďalej zvyšovať. Veď len 
v dnešnej dobe je aspoň 6,9 miliardy osôb, ktoré používajú mobilné te-
lefóny každý deň. Pričom elektromagnetické polia produkované mobil-
nými telefónmi klasifikuje Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny 
ako potenciálne karcinogénne pre ľudí.4 Nemalé je aj číslo 1,93 milióna, 
ktoré predstavuje počet osôb, ktoré v Európe v roku 2018 umreli na ra-
kovinu.5 

 Môže to mať nejaký súvis práve so všade sa nachádzajú-
cim elektrosmogom ?  

 

 

 

                                                      
3 Bližšie pozri: <http://elektrosmog.voxo.eu/co-je-elektrosmog> 
4 Bližšie pozri: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/de-
tail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones> 
5 Bližšie pozri: <https://www.teraz.sk/slovensko/na-rakovinu-vlani-zomrelo-
193-miliona/417948-clanok.html> 
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1.1 Elektrosmog na pracovisku  

Nie len doma, ale aj v práci sme vystavení rôznym typom elek-
tromagnetického žiarenia z počítačov, Wi-Fi routerov, mobilných telefó-
nov, scanerov ako aj iných zariadení, ktoré každodenne používame. Za 
zdroj opakovaného ožarovania na pracovisku možno taktiež považovať 
napríklad aj kopírky, tlačiarne, umelé zdroje svetla alebo faxy. 

Je priam nemožné, aby sa niekto na pracovisku vyhol pôsobeniu 
zdrojom nebezpečných emisií elektromagnetických polí, a preto sa tento 
problém týka naozaj každého. Avšak samozrejme s prihliadnutím na pro-
fesiu platí, že určití zamestnanci sú vystavení vyššiemu zdravotnému ri-
ziku než iní zamestnanci. Napríklad elektrikári, pracovníci sieťových od-
vetví, zamestnanci elektrární, železniční zamestnanci, administratívni 
pracovníci, letoví dispečéri alebo aj zvárači alebo krajčíri – títo všetci vy-
konávajú činnosti, u ktorých bolo preukázané zvýšené riziko zdravot-
ných problémov v dôsledku vystavenia zvýšeným úrovniam tak umelého 
ako aj prirodzeného elektromagnetického žiarenia.6  

Nové technológie vo vzťahu k vytváraniu bezpečných pracov-
ných podmienok by mali byť garantom zlepšovania ochranných pracov-
ných pomôcok zamestnancov a zdravších a bezpečnejších pracovných 
podmienok. V skutočnosti je však vo veľmi veľa prípadoch táto oblasť 
zamestnávateľmi opomínaná, niekedy z dôvodu nevedomosti – čo platí 
predovšetkým u malých zamestnávateľov a taktiež veľmi často aj z dô-
vodu nedostatku finančných prostriedkov. Právny štát garantuje právo 
na bezpečné a zdravé pracovné podmienky, avšak v skutočnosti pone-
cháva takmer všetky úlohy v tejto oblasti zamestnávateľom a seba zaťažil 
najmä kontrolou v tejto oblasti. 

                                                      
6 BLANK, M. Doba jedová 7. Elektrosmog. Praha: Nakladatelství Triton. 2017. s. 
248. 
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6 BLANK, M. Doba jedová 7. Elektrosmog. Praha: Nakladatelství Triton. 2017. s. 
248. 
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Zamestnávateľ má v prípade práce so zobrazovacími jednot-
kami7 povinnosť analyzovať pracovné podmienky a hodnotiť pod-
mienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazo-
vacími jednotkami, osobitne z hľadiska záťaže zraku, podpornej a pohy-
bovej sústavy a psychickej pracovnej záťaže.8 Zároveň Nariadenie vlády 
SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných po-
žiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami stanovuje vo svojej 
Prílohe č. 1 minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky, ktoré sa 
týkajú napríklad obrazovky, klávesnice, pracovného stolu, pracovného 
sedadla, neionizujúceho žiarenia, svetla, hluku ako aj mikroklimatických 
podmienok.9 

Ďalšie povinnosti v tejto oblasti ukladá zamestnávateľovi naprí-
klad Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu. Toto nariadenie 
upravuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagne-
tickému poľu na pracovisku a na predchádzanie rizikám, ktoré vznikajú 
alebo môžu vznikať v súvislosti s touto expozíciou. Avšak vzťahuje sa 
len na účinky krátkodobého vystavenia sa elektromagnetickému poľu 
a teda podmienky ním upravené sa nevzťahujú na prípady dlhodobej ex-
pozície, resp. ani na riziká, ktoré môžu vznikať pri kontakte s neizolova-
ným vodičom. Pri posudzovaní rizík expozície elektromagnetickému 

                                                      
7 Zobrazovacou jednotkou sa rozumie zariadenie s obrazovkou na znázorňova-
nie abecedno-číslicových alebo grafických znakov bez ohľadu na použitý spôsob 
zobrazovania 
8 Ust. § 4 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z.z. o mini-
málnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazova-
cími jednotkami  
9 Bližšie informácie pozri na: <https://www.slov-lex.sk/pravne-pred-
pisy/SK/ZZ/2006/276/20060701#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_nariade-
niu_vlady_c_276_2006_z_z.oznacenie> 
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poľu musí brať zamestnávateľ ohľad najmä na vplyv na zdravie osobit-
ných skupín zamestnancov.10 

Zamestnávateľ je následne po posúdení rizík povinný zostaviť a 
vykonať program technických opatrení na prevenciu rizík a bezpečnosti 
osobitných skupín zamestnancov. Na základe tohto posúdenia sa určia 
pracoviská, na ktorých je možné predpokladať vystavenie zamestnanca 
elektromagnetickému poľu – tieto pracoviská sa následne vyznačia bez-
pečnostným a zdravotným označením za použitia výstražných značiek. 
Prístup na tieto pracoviská sa, ak je to možné, obmedzí. 

Oproti domácemu prostrediu je možné vplyv elektromagnetic-
kého žiarenia na pracovisku obmedziť trochu zložitejšie, avšak nie je to 
v žiadnom prípade nemožné. 

V tretej kapitole tohto príspevku sa zameriavame na možnosti, 
ktorými je možné toto pôsobenie aspoň z časti obmedziť, a tak sa chrá-
niť pred negatívnymi vplyvmi, ktoré toto žiarenie ľudskému telu spôso-
buje.11 

2. Vplyv a účinky elektrosmogu na ľudský organizmus 

Hoci si to možno ani neuvedomujeme, ale každý z nás sa každo-
denne zúčastňuje najväčšieho biologického experimentu všetkých čias. 
Po prvýkrát v dejinách ľudstva totižto takmer každá osoba drží denno-
denne pri svojej hlave vysokovýkonný mikrovlnný vysielač – mobilný te-
lefón, používa počítač, sedí niekoľko hodín denne oproti monitoru, sur-
fuje na internete vďaka Wi-Fi a využíva iné technické zariadenia, ktoré 
sú zdrojom nebezpečného žiarenia. 

                                                      
10 Pod pojmom osobitné skupiny zamestnancov možno zahrnúť tehotné ženy 
a mladistvých, zamestnancov, ktorí nosia na tele zdravotnícke pomôcky ( naprí-
klad inzulínovú pumpu) a zamestnancov, ktorí majú implantované pasívne 
alebo aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky (napríklad kardiostimulá-
tor). 
11 Bližšie pozri str. 77. 
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10 Pod pojmom osobitné skupiny zamestnancov možno zahrnúť tehotné ženy 
a mladistvých, zamestnancov, ktorí nosia na tele zdravotnícke pomôcky ( naprí-
klad inzulínovú pumpu) a zamestnancov, ktorí majú implantované pasívne 
alebo aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky (napríklad kardiostimulá-
tor). 
11 Bližšie pozri str. 77. 
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Mobilné telefóny generujú elektromagnetické pole a vyžarujú 
elektromagnetické žiarenie. Túto vlastnosť samozrejme nemajú len mo-
bilné telefóny, ale aj iné elektronické prístroje napájané striedavým 
prúdom, ako aj tie, ktoré je možné používať bezdrôtovo. 

Ako teda pravidelné vystavovanie sa elektromagnetickým po-
ľom vplýva na ľudský organizmus? Mnoho negatívnych dopadov, medzi 
ktoré patrí napríklad Alzheimerova choroba alebo rôzne typy rakoviny 
sa prejavia až po niekoľkých desaťročiach. Vedecké účinky o biologic-
kých a zdravotných dôsledkoch po vystaveniu sa elektromagnetickému 
žiareniu sú momentálne ešte stále len v plienkach, avšak diagnózy a ich 
následky či dlhodobá liečba, resp. nemožnosť liečby, ktoré vznikajú v 
súvislosti s vplyvom elektromagnetického žiarenia pre odborníkov nie sú 
celkom neznáme. V súčasnej dobe stále nie je možné úplne presne po-
tvrdiť, či ten ktorý typ expozície elektromagnetického poľa – napríklad 
pätnásť minútové rozhovory cez mobilný telefón denne po dobu desia-
tich rokov, povedú ku konkrétnym zdravotným problémom – napríklad 
k rozvoju rakoviny. Rovnako tak ani vedci nie sú schopní určiť akú mieru 
vystavenia elektromagnetickému poľu je možné ešte považovať za bez-
pečnú.  

Veda nám v tejto chvíli ešte síce nevie dať odpovede na všetky 
otázky, ale jedno je isté, a to, že všetky typy elektromagnetického žiarenia 
majú preukázateľný vplyv na živé organizmy. Pričom nemožno hovoriť 
o pozitívnom vplyve. 

Niektoré možné následky elektromagnetického žiarenia je 
možné nájsť v „Kompetenčnej iniciatíve na ochranu človeka, životného prostredia 
a demokracie“ zostavenej skupinou vedcov zaoberajúcich sa účinkami mo-
bilnej a bezdrôtovej komunikácie. V úryvku z Výzvy medzinárodných le-
károv z roku 2012 bolo uvedené: „Naše telo pozostáva z veľkej časti z 
vody a je riadené bioelektrickými impulzmi. Elektromagnetické žiarenie 
môže rušiť tieto prírodné procesy. Tieto lúče prenikajú do tela a bránia 
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optimálnemu prísunu buniek. Ak sme vystavení umelým elektromagne-
tickým poliam (nazývaným elektromagnetický smog alebo elektrosmog), 
tieto môžu mať zásadný vplyv na biologické procesy v našom tele s účin-
kami, ktorý môžu byť napríklad nedostatok koncentrácie a problémy so 
spánkom, oslabenie imunitného systému, strata vlasov, syndróm vyhore-
nia, tráviace poruchy, hyperaktívnu štítnu žľazu duševné napätie 
a stres...“12  

Príkladom toho ako elektromagnetické žiarenie môže mať vplyv 
aj na každodenný život človeka je aj rozhodnutie Krajského súdu Tren-
čín, v konaní vedenom pod sp. zn. 25Sa/7/2017, v ktorom sa žalobkyňa 
domáhala preskúmania rozhodnutia, ktorým jej bola zamietnutá žiadosť 
o priznanie invalidného dôchodku. U žalobkyne sa „začali prejavovať silné 
svalové kŕče a nepríjemné prenikavé bolesti končatín počnúc chodid-
lami brániace normálnemu našľapovaniu, pokračujúc kolenami, znefunkčňujúce 
ľavé koleno, v priebehu niekoľkých mesiacov postúpili nahor až po bedrové kĺby a 
krížovú časť chrbtice, podobne bolesti v oblasti kĺbov na prstoch a ramenných kĺbov, 
pričom kĺby na prstoch a ľavom kolene sa občas prejavujú aj opuchom a zníženou 
hybnosťou, bolesti kĺbov dolných končatín sa občas prejavujú ich náhlym nečakaným 
podlomením niektorého kĺbu pri chôdzi. Žalobkyňa sa nemôže dlhší čas pohybovať v 
ľudnatom prostredí a v doprave bez ochrany hlavy, často i tváre a celého tela, pretože 
výrazne intenzívnou prenikavou bolesťou hlavy a kĺbov cíti každý aktívny mo-
bil a ďalšie zdroje EM žiarenia, ktoré jej v priebehu niekoľkých hodín spôsobia 
bolestivý stav pohybového aparátu a znížia pohyblivosť dolných končatín. Ak by si 
končatiny nechránila ochranným odevom aspoň 8 - 10 hodín denne aj v domácom 
prostredí, viedlo by to k postupnej strate pohyblivosti a k výraznej prenikavej bolesti 
v rôznych častiach tela.“13  Žalobkyňu v tomto prípade neuznali za osobu 

                                                      
12 What is electrosmog? Background information and possibe consequences. 
Dostupné na internete <https://www.vivobase.de/en/electrosmog/what-is-
electrosmog/> 
13 Bližšie pozri: http://merit.slv.cz/KSTN/25Sa/7/2017 
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zdravotne ťažko postihnutú, pretože diagnóza označovaná ako syndróm 
elektromagnetickej hypersenzitivity14 nie je zakategorizovaná v zozname 
chorôb uvedených v prílohe 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom po-
istení a to aj napriek tomu, že jej touto diagnózou v dnešnom modernom 
svete trpí čoraz viac ľudí, pričom im bráni sa efektívne uplatniť na trhu 
práce. 

3. Ako sa chránit pred elektrosmogom/Možnosti ochrany pred 
elektrosmogom 

V tejto kapitole sa zameriame na kroky, ktoré je možné podnik-
núť, aby sa znížil vplyv pôsobenia elektromagnetických polí na ľudský 
organizmus či už na pracovisku alebo doma. 

V súčasnosti v spoločnosti ešte stále platí predpoklad, že žiare-
nie Wi-Fi ako aj mobilných telefónov ( smartfónov) a lúče iných umelo 
vytvorených polí sú neškodné a to najmä z dôvodu, že sa zvyčajne dodr-
žujú zákonné limity hodnôt emisií. Hodnota špecifickej miery absorpcie 
sa používa ako základ na vymedzenie limitných hodnôt emisií v oblasti 
mobilných komunikácií. Pričom ide o opatrenie zamerané na absorpciu 
elektromagnetických polí v tele alebo na rôznych materiáloch. Absorpcia 
elektromagnetickej energie má vždy za následok zahrievanie tela, a preto 
sú v dôsledku toho založené limitné hodnoty emisií pre smartfóny iba na 
tepelnom účinku elektromagnetického žiarenia. V tomto prípade sa teda 
neprihliada na iné vplyvy žiarenia, akými sú napríklad poškodenia bun-
kového genómu.15 Niektoré krajiny však v tejto oblasti už zašli omnoho 
ďalej. Príkladom môže byť India, v ktorej boli súdom zakázané stožiare 

                                                      
14 Syndróm elektromagnetickej senzitivity definoval už v roku 1997 Bergqvist 
ako jav, pri ktorom osoby, ktoré používajú zariadenia vyžarujúce elektromagne-
tické polia, alebo sa zdržujú v ich blízkosti, pociťujú zdravotné ťažkosti.  
15 V širšom zmysle je genóm súbor všetkých génov organizmu. Bližšie pozri: 
<https://biopedia.sk/genetika/zakladne-geneticke-pojmy> 
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mobilných telefónov v oblastiach kde sa nachádzajú školy alebo nemoc-
nice práve kvôli zdravotným rizikám, ktoré spôsobujú. V Izraeli, Bel-
gicku, Francúzsku, Španielsku či Austrálii je zakázané Wi-Fi v škôlkach 
a predškolských zariadenia a rovnako sa obmedzuje aj jeho používanie 
na školách.16 Všetky tieto krajiny uskutočnili výskumy, z ktorých záve-
rom bolo, že toto neionizujúce žiarenie spôsobuje oxidačný stres a 
poškodenie DNA, ktoré je chrbticou všetkých zdravotných prob lé-
mov. Obzvlášť sa to týka detí, pretože kostná dreň detskej hlavy ab-
sorbuje 10-krát viac žiarenia ako žiarenie dospelých. 

V našom právnom poriadku upravuje určité požiadavky, 
ktoré majú ochraňovať zamestnancov pred rizikami, ktoré súvisia 
s vystavením sa elektromagnetickému poľu nariadenie vlády č. 
206/2016 Z.z., ktorého predmetom je „stanoviť minimálne požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz na 
pracovisku a na predchádzanie rizikám, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v 
súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.“ 

Samozrejme, že si ochrana pracovného priestoru vždy vyža-
duje trochu práce, ale ak sa to urobí správne bude to mať za následok 
bezpečné pracovné prostredie bez stresu. Vždy existuje niekoľko 
možných prístupov a riešení, ktoré si spoločne priblížme v ďalších 
častiach príspevku. 

3.1 Ochrana pred elektromagnetickým žiarením vysielaným 
z Wi-Fi routeru 

Wi-Fi je v dnešnej dobe veľmi užitočná vec a stretneme sa s ňou 
naozaj už takmer všade, niekedy ju dokonca zámerne vyhľadávame. Wi-
Fi je dostupná už aj v autobusoch pri ceste do práce, v kaviarňach, vo 

                                                      
16 Why are countries banning Wifi in schools? Research continues to show he-
alth hazard. Dostupné na internete: <https://www.emfhome.com/news/wifi-
health-school> 
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16 Why are countries banning Wifi in schools? Research continues to show he-
alth hazard. Dostupné na internete: <https://www.emfhome.com/news/wifi-
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76

76 
 

vlakoch, v školách a v neposlednom rade aj doma a na pracovisku. 
V mnohých prípadoch, napríklad u ľudí s pevným počítačom, ktorý je 
obvykle umiestnený na jednom mieste, nepredstavuje prechod z eterne-
tového káblu na Wi-Fi žiadnu výhodu. Tieto spomínané ethernetové 
káble sú bežne v obchodoch dostupné v akejkoľvek dĺžke, dokonca aj 
sto metrovej čo umožňuje pripojiť sa na internet z akéhokoľvek miesta 
v kancelárií či dome. 17 

Práve preto je potrebné zvážiť či je naozaj prechod z ether-
netového káblu na Wi-Fi nevyhnutný, prípadne, či nie je lepšie pre-
pojiť celú domácnosť z Wi-Fi späť na ethernet a tak sa zbaviť pôso-
benia Wi-Fi. 

Ak však podmienky neumožňujú zbaviť sa Wi-Fi úplne netreba 
zabúdať na to, že Wi-Fi sieť nemusí byť zapnutá trvalo. Je síce pravda, 
že niektoré Wi-Fi routery nemajú tlačidlo, ktorým by sa dali vypnúť 
a preto je ich potrebné vytiahnuť priamo zo zástrčky, ale netreba zabú-
dať na to, že spustené Wi-Fi do našich domovov a kancelárií neustále 
vypúšťa mikrovlnné žiarenie, vďaka ktorému máme okrem pohodlného 
prístupu na internet aj poriadnu dávku radiácie. Preto sa odporúča Wi-Fi 
v čase keď sa nepoužíva vypínať. V tejto oblasti nám môže byť vzorom 
už spomínané Francúzsko, ktoré v roku 2015 prijalo, ktorý zakazuje Wi-
Fi vo všetkých materských školách. Okrem toho tento zákon stanovuje, 
že Wi-Fi musí byť vypnutá vo všetkých základných školách. Zapnúť sa 
môže len vtedy, ak to je potrebné k výučbe. Ak je to možné, uprednos-
tňuje sa káblové pripojenie.18 

 

                                                      
17 BLANK, M. Doba jedová 7. Elektrosmog. Praha: Nakladatelství Triton. 2017. s. 
243. 
18 Bližšie pozri: <https://www.badatel.net/niektore-krajiny-zakazali-pouziva-
nie-wi-fi-a-mobilnych-telefonov-v-okoli-skol-malych-deti-a-tehotnych-zien/> 
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3.2 Ochrana pred elektromagnetickým žiarením správnym 
umiestnením káblov 

Tzv. predlžovačky sú síce extrémne užitočné, ale generujú elek-
tromagnetické pole veľmi nízkych frekvencií. Preto by sa mali umiestniť 
tak, aby neboli blízko nábytku, na ktorom sa sedí či leží. Predlžovacie 
káble by taktiež mali byť položené rovno a nemali by byť cez nich polo-
žené iné káble, pretože vplyvom ich zmotania môže dôjsť k nepredvída-
teľnému navýšeniu emisií extrémne nízkych frekvencií. 

Veľmi podobne to platí aj pri iných kábloch od elektrospotrebi-
čov – napríklad tlačiarne, počítača či skenera. Aj pri nich platí, že ak sa 
používajú naraz a sú zapojené v jednej zástrčke tak sa môže stať, že dô-
jde k vzájomnému prekríženiu alebo zamotaniu týchto káblov čo rov-
nako ako u predlžovačiek môže viesť k nepredvídateľnému nárastu emi-
sií extrémne nízkych frekvencií. Ak budú tieto káble umiestnené odde-
lene tak emisie elektromagnetických polí budú oveľa stabilnejšie a pred-
vídateľnejšie.19  

3.3 Vymeňte žiarovky za žiarivky  

Nie len doma, ale aj na pracovisku - či už v kancelárií, vo fabrike 
alebo hoci aj pri pokladni nesedávame predsa po tme. Priestor nám 
osvetľujú elektrické svetelné zdroje, medzi ktoré najčastejšie patria žia-
rovky alebo žiarivky. Žiarivky vyžarujú v porovnaní so žiarovkami gene-
rujú oveľa silnejšie elektromagnetické pole. Napríklad bežná žiarivka na-
chádzajúca sa na strope v kancelárií vyžaruje elektromagnetické pole do 
vzdialenosti 15cm až v sile 100mG, kým žiarovka do tejto vzdialenosti 
vyžaruje elektromagnetické pole len v sile 6mG.20 

                                                      
19 BLANK, M. Doba jedová 7. Elektrosmog. Praha: Nakladatelství Triton. 2017. s. 
235. 
20 BLANK, M. Doba jedová 7. Elektrosmog. Praha: Nakladatelství Triton. 2017. s. 
236. 
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Záver 

Elektrosmog ako taký a jeho pôsobenie a vplyv na naše orga-
nizmy ešte nie je v dnešnej dobe úplne prebádanou oblasťou. Avšak 
z viacerých vedeckých výskumov niekoľkých štátov a organizácií vy-
plýva, že jeho dlhodobé pôsobenie má negatívne účinky na ľudský orga-
nizmus. Medzi zdravotné komplikácie, za ktoré môžeme vďačiť práve 
dlhodobému pôsobeniu elektromagnetického žiarenia zaradzujeme na-
príklad bolesti hlavy, zníženú imunitu, nespavosť, pocity únavy, znížený 
výkon, tráviace problémy. Z najzávažnejších účinkov sem patrí napríklad 
cukrovka, rakovina, poškodenie DNA alebo kardiomyopatia.21 Všetky 
tieto následky môžu mať negatívny dopad nie len na efektivitu práce za-
mestnanca, ktorý je ich pôsobeniu vystavený počas celej pracovnej doby 
pri používaní technických prostriedkov, ktoré generujú elektromagne-
tické žiarenie, ale aj na kvalitu a dĺžku jeho života.  

 Niektoré štáty si uvedomujú riziká, ktoré tieto výdobytky tech-
niky spôsobujú a za tým účelom prijímajú rôzne opatrenia na zamedzenie 
ich škodlivého pôsobenia. Príkladom môžu byť štáty Európskej únie – 
napríklad Španielsko, Francúzsko a Belgicko, ktoré sa snažia odstrániť 
alebo znížiť používanie Wi-Fi a mobilných telefónov na školách a pred-
školských zariadeniach. Francúzsko dokonca prijalo v roku 2015 zákon, 
ktorý stanovuje povinnosť vypnúť Wi-Fi v čase keď sa nepoužíva.22 Av-
šak Slovenská republika medzi tieto krajiny nepatrí. 

 Na našom území je základná právna úprava obsiahnutá v naria-
deniach vlády. Ide napríklad o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadav-
kách pri práci so zobrazovacími jednotkami, ktoré upravuje napríklad 

                                                      
21 Dostupné na internete: <https://sk.geovital.com/em-ziarenia-elektrosmog-
dna-3-2/> 
22 Why are countries banning Wifi in schools? Research continues to show he-
alth hazard. Dostupné na internete: <https://www.emfhome.com/news/wifi-
health-school> 
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povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi prestávku po 4 
hodinách práce so zobrazovacími jednotkami, ako aj minimálne bezpeč-
nostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so 
zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie. Ďalším je Naria-
denie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeč-
nostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisia-
cimi s expozíciou elektromagnetickému poľu, ktoré sa zameriava práve 
na elimináciu škodlivého pôsobenia elektromagnetického žiarenia na pra-
covisku ako aj ochrane osobitných kategórií zamestnancov, ktorými sú 
tehotné ženy, mladiství zamestnanci a ďalší. Avšak nie len tieto kategórie 
osôb si zasluhujú väčšiu mieru ochrany, preto by mal každý zamestnáva-
teľ prijať aj ďalšie opatrenia a prispôsobiť, resp. upraviť zamestnancom 
pracovné prostredie tak, aby v čo najväčšej miere znížil toto negatívne 
pôsobenie elektrosmogu na organizmus všetkých svojich zamestnancov. 
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Pracovnoprávne postavenie influencera v priestore 
sociálnych sietí a ochrana jeho zdravia 

Martina Makaturová 

Abstrakt 

Predkladaný príspevok ponúka stručný pohľad na problém nového fenoménu, ktorý 
vznikol s rozvojom sociálnych sietí a to je povolanie influencer. Cieľom autora je pou-
kázať na možnosti, ktoré influenceri majú, aby potvrdili svoje právne postavenie a 
taktiež objasniť problematiku kyberšikany, s ktorou sa influenceri často stretávajú. 

Kľúčové slová: influencer, právne postavenie, pracovnoprávna subjektivita, kyber-
šikana 

Úvod 

Ľudia mali už od nepamäti istú tendenciu vzhliadať k iným, 
mocnejším ľuďom, ktorí v nich vyvolávali pocit bezpečia, poskytovali im 
ochranu alebo boli pre nich vzorom. Či už to boli náčelníci klanov, králi, 
cisári alebo iní politickí vodcovia, všetci z nich mali v sebe vlastnosť, 
ktorá v ľuďoch vyvolala to, že k nim vzhliadali a nasledovali ich. Dnes 
už politici nemajú takú dôveru ako kedysi, no to neznamená, že ľudia 
prestali vzhliadať k iným. Pre dnešnú spoločnosť sú vzormi skôr herci, 
speváci, youtuberi, moderátori a podobne. Títo ľudia sa moderne ozna-
čujú jedným pojmom – influencer. 

Čo ale tento pojem znamená? Influencer (z anglického influence 
- vplyv), je osoba verejne známa, ktorá má na sociálnych sieťach dosta-
točný počet fanúšikov, ktorí ju podporujú a ktorí ju považujú za svoj 
vzor. Táto osoba disponuje veľkým vplyvom na rozhodovanie svojich 
fanúšikov, pretože predmetná skupina verí, že jej názor je ten správny. 
Influencerom sa môže stať ktokoľvek, pričom  talent nie je podmienkou. 
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taktiež objasniť problematiku kyberšikany, s ktorou sa influenceri často stretávajú. 
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Úvod 

Ľudia mali už od nepamäti istú tendenciu vzhliadať k iným, 
mocnejším ľuďom, ktorí v nich vyvolávali pocit bezpečia, poskytovali im 
ochranu alebo boli pre nich vzorom. Či už to boli náčelníci klanov, králi, 
cisári alebo iní politickí vodcovia, všetci z nich mali v sebe vlastnosť, 
ktorá v ľuďoch vyvolala to, že k nim vzhliadali a nasledovali ich. Dnes 
už politici nemajú takú dôveru ako kedysi, no to neznamená, že ľudia 
prestali vzhliadať k iným. Pre dnešnú spoločnosť sú vzormi skôr herci, 
speváci, youtuberi, moderátori a podobne. Títo ľudia sa moderne ozna-
čujú jedným pojmom – influencer. 

Čo ale tento pojem znamená? Influencer (z anglického influence 
- vplyv), je osoba verejne známa, ktorá má na sociálnych sieťach dosta-
točný počet fanúšikov, ktorí ju podporujú a ktorí ju považujú za svoj 
vzor. Táto osoba disponuje veľkým vplyvom na rozhodovanie svojich 
fanúšikov, pretože predmetná skupina verí, že jej názor je ten správny. 
Influencerom sa môže stať ktokoľvek, pričom  talent nie je podmienkou. 
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Sila (a mediálny dosah) influencera neobišla pozornosti ani pod-
nikateľským subjektom, ktoré  jeho vplyv využívajú  na propagáciu svojej 
značky  za účelom zvýšenia ziskov a počtu zákazníkov. Môžeme to na-
zvať aj istým psychologickým trikom, pretože ak osoba, ku ktorej vzhlia-
dame, má na sebe nejakú značku oblečenia, pije konkrétny druh nápoja 
alebo sa vezie istým automobilom, vzbudzuje to v nás pocit, že práve 
tieto produkty sú tie pravé aj pre nás. 

Úlohou podnikateľského subjektu je vybrať si  influencera, ktorý 
by oslovil nielen to najširšie publikum, ale aby sa vplyv influencera pre-
tavil v čo najrozsiahlejšie zisky. 

1. Právne postavenie influencera  

Influencer je zvolený, čo ďalej? Základné otázky, ktoré musí 
podnikateľský subjekt (ďalej aj „zadávateľ“) zvážiť je doba trvania práv-
neho vzťahu medzi ním a influencerom (dlhodobá, krátkodobá spolu-
práca). Najčastejšie sa stáva, že sa zadávateľ  rozhodne pre dlhodobú 
spoluprácu, hlavne v prípadoch, ak vplyv influencera prináša zisk. Ino-
kedy môže dôjsť k jednorazovej spolupráci, ktorá môže byť vo svojej 
podstate rovnako efektívna. Všetko závisí od dohody, ktorú strany medzi 
sebou uzavrú. 

Ako táto dohoda bude vyzerať? Je tu niekoľko možností – buď 
uzavrú pracovnoprávny vzťah, občianskoprávny vzťah alebo obchod-
noprávny vzťah. 

1.1  Pracovnoprávny vzťah 
Je výkon činnosti influencerom pre zadávateľa pracovnopráv-

nym vzťahom? Vykonáva influencer závislú prácu? Zákonník práce de-
finuje závislú prácu ako prácu vykonávanú: „vo vzťahu nadriadenosti zamest-
návateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, 
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podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnáva-
teľom.“1 Ak by práca, ktorú by influencer pre zadávateľa mal vykonávať, 
spĺňala znaky závislej práce, strany by museli uzavrieť pracovný pomer. 

Avšak nevzniká tu úplne typický pracovnoprávny vzťah. Totižto 
pri bežnom pracovnoprávnom vzťahu založenom písomnou pracovnou 
zmluvou sa v zmluve určuje druh práce, miesto výkonu práce, deň ná-
stupu do práce a trvanie pracovného pomeru, mzdové podmienky, pra-
covný čas, dovolenka, práva a povinnosti zamestnávateľa a poprípade 
iné osobitné ustanovenia. Zvyčajne je miesto výkonu práce sídlo spoloč-
nosti, resp. iná budova spoločnosti, pracovný čas je osem hodín denne, 
päť dní v týždni, z čoho vyplýva aj dovolenka 20 dní, mzda zvykne byť 
hodinová. Pri influenceroch je to trošku komplikovanejšie. Všetko sa dá 
zmluvne dohodnúť, ale otázka je, ako. Influenceri poväčšine pracujú 
z domu, čiže tu môžeme hovoriť aj o tzv. domáckej práci, čo je vlastne 
„pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa pod-
mienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste.“2 
Čo sa týka pracovného času, tu záleží, čo od neho jeho zamestnávateľ 
bude vyžadovať a čo všetko sa bude rátať do pracovného času. Naprí-
klad ak influencer natáča videá, kde pravidelne používa produkt, tak sa 
môžu dohodnúť, že do pracovného času sa zahrnie aj natáčanie aj stri-
hanie videa. Pracovný čas by sa mohol určiť na osem hodín denne, nie 
však päť dní v týždni, ale iba dva, podľa čoho by sa rátala aj dovolenka 
(4x2 dni). Mzda sa môže určiť na hodinu či úkolovo, tiež to závisí od 
dohody strán. 

Ďalšou otázkou, ktorou je potrebné sa zoberať je pracovno-
právna subjektivita. Čo v prípade, ak influencer je neplnoletou osobou, 
respektíve nemá pracovnoprávnu subjektivitu? Môže uzavrieť pracovný 
pomer?  

                                                      
1 §1 ods. 2 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
2 §52 ods. 1 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
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Pracovnoprávna subjektivita fyzickej osoby je spôsobilosť mať 
práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch buď ako zamestnanec 
alebo ako zamestnávateľ. Zložkami pracovnoprávnej subjektivity sú: 1. 
spôsobilosť mať práva a povinnosti, 2. spôsobilosť na pracovnoprávne 
úkony, 3. deliktuálna sposobilosť, 4. procesná spôsobilosť.3 Táto subjek-
tivita u zamestnanca vzniká „dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; 
zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by pred-
chádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.“4 Teda osoba, 
v našom prípade influencer, môže uzavrieť pracovnoprávny vzťah len 
vtedy, keď v deň nástupu do práce už dovŕšil 15 rokov a skončil povinnú 
školskú dochádzku. 

Pri influenceroch starších, ako 15 rokov, ale mladších ako 18, 
Zákonník práce vyžaduje vyjadrenie zákonného zástupcu: „Na uzatvorenie 
pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho 
zákonného zástupcu.“5 Zákonný zástupca súhlasiť nemusí, pracovný pomer 
bude platný aj napriek jeho nesúhlasu. Ani absencia takéhoto vyjadrenia 
nemá za následok neplatnosť pracovného pomeru.  

Často sa stáva, že influencerom je aj dieťa, teda osoba, ktorá ešte 
nedovŕšila 15 rokov. Čo potom? Zákonník práce jasne detskú prácu za-
kazuje, avšak existujú výnimky. „ Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov 
alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej do-
chádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím 
charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo 
školskú dochádzku len pri a) účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych pred-

                                                      
3 ŽULOVÁ, J. – BARINKOVÁ, M. – DOLOBÁČ, M. Pracovné právo v poznám-
kach s príkladmi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. s. 43. ISBN 978-80-8168-280-
3 
4 §11 ods. 2 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
5 §41 ods. 4 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
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staveniach a umeleckých predstaveniach, b) športových podujatiach c) reklamných čin-
nostiach.“6 Detského influencera by sme mohli zaradiť medzi reklamné 
činnosti, v prípade vystupovania na akcii by sme to zaradili pod účinko-
vanie alebo spoluúčinkovanie na kultúrnych predstaveniach a umelec-
kých predstaveniach. Byť influencerom totižto dieťaťu a jeho vývinu ni-
jako neškodí a preto to teda nerátame pod detskú prácu. 

1.2 Občianskoprávny vzťah 

Pri krátkodobej či dokonca jednorazovej spolupráci nie je po-
trebné uzatvoriť pracovnoprávny vzťah. V takomto prípade môžeme 
uvažovať  uzatvorení napríklad občianskoprávneho vzťahu, ktorý môže 
vzniknúť napríklad zmluvou o dielo alebo príkaznou zmluvou. 

Zmluva o dielo je dobrou voľbou v prípade, že sa strany do-
hodnú na jednorazovej spolupráci. „Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávate-
ľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná 
na svoje nebezpečenstvo.“7 Objednávateľom bude teda zadávateľ a zhotovi-
teľom influencer. Objednávateľ si  môže objednať, aby influencer zve-
rejnil video alebo fotku, či iný príspevok na sociálnu sieť a za to dostane 
odmenu vo výške, na akej sa dohodli. 

Príkazná zmluva je v Občianskom zákonníku definovaná nasle-
dovne: „príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará ne-
jakú vec alebo vykoná inú činnosť.“ Príkazca bude zadávateľ, príkazník influ-
encer a iná činnosť, ktorú má príkazca vykonať bude napríklad zverej-
nenie príspevku na sociálnej sieti. Na prvý pohľad to vyzerá, že za prí-
kaznú zmluvu nie je odmena, ale opak je pravdou. „Príkazca je povinný 
poskytnúť príkazníkovi odmenu iba vtedy, ak bola dohodnutá alebo je obvyklá, 
najmä vzhľadom na povolanie príkazníka.“8 Strany sa teda dohodnú, že prí-
kazca dá príkazníkovi odmenu, ak splní to, na čom sa dohodli. Odmena 

                                                      
6 §11 ods. 4 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
7 §631 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
8 §730 ods. 1 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
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6 §11 ods. 4 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
7 §631 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
8 §730 ods. 1 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
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sa však nemusí poskytnúť, ak bude dohoda znieť inak, napríklad, že spo-
ločnosť influencerovi poskytne produkt, ktorý influencer použije naprí-
klad vo videu a potom si ho nechá. To sa v praxi tiež môže stať. 

V takomto prípade by sa dala uzatvoriť aj zámenná zmluva, či 
už písomná alebo ústna. Zámenná zmluva je podobná kúpnej, v podstate 
ide o zmluvu „podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že 
každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu 
stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.“9 Zadávateľ  
sa teda môže s influencerom dohodnúť, že mu ponúkne produkt a influ-
encer mu dá pozitívne hodnotenie. 

1.3 Obchodnoprávny vzťah 

Ak strany chcú vstúpiť do obchodnoprávneho vzťahu, môžu 
uzavrieť zmluvu podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchod-
ného zákonníka: „Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je 
upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet 
svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.“ Takouto zmluvou môže byť 
napríklad zmluva o reklame, ktorá je dobrou možnosťou vtedy, ak má 
ísť o dlhodobú spoluprácu. 

2. Ochrana zdravia influencera 

 Byť influencerom vyzerá, akoby to bola práca snov. Človek nie 
je nútený pracovať od rána do večera, môže pracovať z domu, kedy sa 
mu chce, jeho práca ani nie je ťažká, stačí mu zverejňovať fotky na In-
stagram alebo videá na Youtube, sem-tam sa objaví na nejakej akcii, je 
populárny, ľudia ho majú radi, má veľmi ľahko zarobené peniaze, jedno-
ducho práca snov. Avšak ani toto povolanie nie je úplne bez rizika. In-
fluencerstvo je totižto hlavne práca na sociálnych sieťach, ktorej súčas-
ťou je často aj kyberšikana. 

                                                      
9 §611 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
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Kyberšikana (alebo aj elektronické šikanovanie či e-šikana) je zá-
merné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažo-
vanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov, ktoré 
spravidla trvá dlhý čas. Táto šikana sa odohráva väčšinou na internete 
(cez sociálne siete) alebo aj priamo cez mobilný telefón (napríklad pro-
stredníctvom SMS a MMS správ.) Najčastejšie ľudia šikanujú svojich 
známych, no môže sa stať, že ich obeť sa stane aj niekto úplne cudzí. 
Agresor zvykne konať anonymne, uisťuje sa tým, že nikto nepríde na to, 
aká je jeho skutočná identita. Kyberšikana je od tej bežnej oveľa nebez-
pečnejšia, keďže trvá 24 hodín denne a človek sa pred ňou nemôže scho-
vať. Spôsobuje veľký tlak, hlavne na psychicky slabšie osoby. 

Aj influencer sa často s takouto kyberšikanou stýka. Agresorom 
je často pre influencera neznámy človek. Ale v tomto prípade nemôžeme 
hovoriť o tom, že agresor šikanuje neznámu osobu, keďže influencer je 
preňho niekto, koho život zo sociálnych sietí veľmi dobre pozná. Títo 
agresori si často ani neuvedomujú, že to, čo robia, je šikana. Majú len 
nudný život, ktorý si kompenzujú zlými komentármi pod príspevkami 
influencerov a vôbec si neuvedomujú, čo tým môžu spôsobiť. 

Treba však uznať, že influencerov ich fanúšikovia bránia a hate-
rom nič nedarujú. Je to niečo, čo influencera môže povzbudiť a donútiť 
ho nevnímať tie protivné komentáre, ktoré ho urážajú a zhadzujú. Je však 
pravda, že človeka sa viac dotkne jeden zlý komentár, ako ho poteší de-
sať milých, preto často influenceri popri tých zlých tie dobré ani nevní-
majú. 

Najhoršou variantou, ktorá môže nastať, je to, keď sa proti jed-
nému influencerovi obráti ten druhý. Vtedy sa proti sebe postavia fanú-
šikovské základne oboch a začnú útočiť nielen proti influencerom, ale aj 
proti sebe navzájom. Vyzerá to ako nič, no slabším povahám to môže 
psychicky veľmi ublížiť. 
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Na influencerov je vyvíjaný tlak aj bez zlých komentárov. Sú 
známi. Obyčajní ľudia sú na nich zvedaví, všade ich sledujú bulvárni no-
vinári, ktorých hlavným cieľom je vyhrabať na nich niečo zaujímavé, naj-
lepšie nejakú „špinu,“ ktorá by ich mohla zdiskreditovať, pretože takéto 
články sa najlepšie predávajú. Influenceri prichádzajú o svoje súkromie a 
aj to je pre nich psychickou záťažou, ktorej musia každodenne odolávať. 

Kyberšikane a ani neustálemu sledovaniu novinárov sa zabrániť 
nedá. Vždy to tu bude existovať a jediné, čo influencerovi zostáva, je 
zmieriť sa s tým a zvyknúť si na to. Dôležité je však, aby nebol ticho a 
so svojimi starosťami sa niekomu zveril. Či už kamarátovi, členovi rodiny 
alebo v prípade vážnejších problémov psychológovi. 

Záver  

Ak sa teda niekto rozhodne stať sa influencerom, musí si veľmi 
dobre premyslieť, či mu to za to stojí. Každý človek, ktorý má potenciál 
stať sa známym, si musí uvedomiť, že jeho súkromie takmer zanikne a 
že bude vystavený nenávistným komentárom závistlivých sledovateľov. 
Influencer by mal byť psychicky stabilný, aby tieto situácie zvládal a aby 
sa psychicky nezrútil, prípadne sa nepokúsil spáchať samovraždu, ako sa 
to často v showbiznise deje. 

Influencer si taktiež musí veľmi dobre rozmyslieť, s akou spo-
ločnosťou sa dohodne o spolupráci. Je dôležité, aby si aj on overil kvalitu 
spoločnosti a produktu, ktorý bude prezentovať, aby sa nestalo, že vďaka 
nekvalitnému produktu stratí na vážnosti a postupne tým influencerom 
byť prestane. Tiež je potrebné poriadne si premyslieť, akú zmluvu uzav-
rie, aby bola preňho čo najvýhodnejšia a aby sa nestalo, že ho spoločnosť 
bude využívať za zlých podmienok alebo neadekvátnu odmenu. 
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Ochrana duševného zdravia pedagogických za-
mestnancov 

Marko Mašan 

Abstrakt 

V poslednom období sa začína klásť väčší dôraz na duševné zdravie jednotlivcov a 
oblasť pracovného práva nie je výnimkou. Osobitnú kategóriu zamestnancov tvoria 
pedagogickí zamestnanci, a práve  preto sme sa na nich zamerali v tomto príspevku a 
s osobitným zreteľom  na  učiteľov ako pedagogických zamestnancov. Venujeme sa 
pracovnému času a jeho vplyvu na duševné zdravie, ako aj opatreniami a možnosťami, 
ktoré poskytuje zákonodarca na ochranu duševného zdravia týchto zamestnancov. 

Kľúčové slová: učiteľ, duševné zdravie, prostriedky ochrany duševného zdravia 

Úvod 

Pedagogickí zamestnanci vykonávajú prevažne duševnú prácu. 
Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že hlavná úloha týchto zamestnancov je 
vzdelávať, čím značne vplývajú na vytváranie spoločnosti. So zreteľom 
na takéto kľúčové postavenie pedagogických zamestnancov treba veno-
vať osobitnú pozornosť ich ochrane v rámci spoločnosti, ako aj pri vý-
kone ich pracovnej činnosti. Špecifické postavenie pedagogických pra-
covnoprávnych vzťahov si uvedomuje aj zákonodarca, a to tak, že na 
úpravu týchto vzťahov, popri Zákonníku práce, zákone č. 311/2001 Z. 
z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), prijal osobitnú právnu 
úpravu najmä zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
553/2003 Z.z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, ale aj zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme), 
ktorá je v pozícií lex specialis k ZP. Zákonodarca v osobitných predpi-
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soch  odlišne upravuje kvalifikačné predpoklady na výkon takýchto  pra-
covných činností, odmeňovanie, ako aj pracovný čas a osobitné práva a 
povinnosti pedagogických zamestnancov. Súčasť  právnych predpisov 
tvoria aj niektoré ustanovenia, ktoré majú chrániť duševné zdravie týchto 
zamestnancov a práve  daným  ustanoveniam sa bližšie venujeme v tejto 
práci.   

Hoci okruh pedagogických zamestnancov je pomerne rozsiahly, 
my sa zameriame hlavne na učiteľov. Postavenie učiteľa ako pedagogic-
kého zamestnanca ovplyvňuje mnoho faktorov, ktoré priamo vplývajú 
na jeho duševné zdravie. Osobitosťou v prípade učiteľov je, že zamest-
návateľ vie len čiastočne ovplyvňovať pracovné prostredie, v ktorom 
učiteľ vykonáva svoju pracovnú činnosť.  Hoci zamestnávateľ je 
schopný pôsobiť na pracovné prostredie, ako aj na materiálne zabezpe-
čenie potrebné pre výkon  práce, prípadne na vzťahy medzi zamestnan-
cami,  nemá veľký dosah na žiakov. Práve práca so žiakmi tvorí gro vý-
konu práce učiteľa v jeho pracovnom pomere. 

1.  Vplyv pracovného času 

Pri určovaní  týždenného pracovného času zákonodarca pome-
núva výkon práce so žiakmi ako „priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorou 
sa uskutočňuje školský vzdelávací program, výchovný program, program vzdelávania 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov “1 čo tvorí „základný 
úväzok “. Tento podľa nariadenia vlády2 nemôže presiahnuť 22 hodín 
týždenne, pričom nariadenie osobitne stanovuje dĺžku hodín v minútach  
pre jednotlivé druhy činností  pedagogických zamestnancov (napr. učiteľ 
strednej školy 45 min. rovná sa jedna hodina základného úväzku). Rozsah 
týždenného pracovného času určuje riaditeľ/ zamestnávateľ. Podľa 
nášho názoru zákonodarca takto chráni jednak duševné zdravie učiteľov 

                                                      
1 §7 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 Nariadenie vlády č. 201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 
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na takéto kľúčové postavenie pedagogických zamestnancov treba veno-
vať osobitnú pozornosť ich ochrane v rámci spoločnosti, ako aj pri vý-
kone ich pracovnej činnosti. Špecifické postavenie pedagogických pra-
covnoprávnych vzťahov si uvedomuje aj zákonodarca, a to tak, že na 
úpravu týchto vzťahov, popri Zákonníku práce, zákone č. 311/2001 Z. 
z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), prijal osobitnú právnu 
úpravu najmä zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
553/2003 Z.z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, ale aj zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme), 
ktorá je v pozícií lex specialis k ZP. Zákonodarca v osobitných predpi-
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soch  odlišne upravuje kvalifikačné predpoklady na výkon takýchto  pra-
covných činností, odmeňovanie, ako aj pracovný čas a osobitné práva a 
povinnosti pedagogických zamestnancov. Súčasť  právnych predpisov 
tvoria aj niektoré ustanovenia, ktoré majú chrániť duševné zdravie týchto 
zamestnancov a práve  daným  ustanoveniam sa bližšie venujeme v tejto 
práci.   

Hoci okruh pedagogických zamestnancov je pomerne rozsiahly, 
my sa zameriame hlavne na učiteľov. Postavenie učiteľa ako pedagogic-
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na jeho duševné zdravie. Osobitosťou v prípade učiteľov je, že zamest-
návateľ vie len čiastočne ovplyvňovať pracovné prostredie, v ktorom 
učiteľ vykonáva svoju pracovnú činnosť.  Hoci zamestnávateľ je 
schopný pôsobiť na pracovné prostredie, ako aj na materiálne zabezpe-
čenie potrebné pre výkon  práce, prípadne na vzťahy medzi zamestnan-
cami,  nemá veľký dosah na žiakov. Práve práca so žiakmi tvorí gro vý-
konu práce učiteľa v jeho pracovnom pomere. 

1.  Vplyv pracovného času 

Pri určovaní  týždenného pracovného času zákonodarca pome-
núva výkon práce so žiakmi ako „priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorou 
sa uskutočňuje školský vzdelávací program, výchovný program, program vzdelávania 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov “1 čo tvorí „základný 
úväzok “. Tento podľa nariadenia vlády2 nemôže presiahnuť 22 hodín 
týždenne, pričom nariadenie osobitne stanovuje dĺžku hodín v minútach  
pre jednotlivé druhy činností  pedagogických zamestnancov (napr. učiteľ 
strednej školy 45 min. rovná sa jedna hodina základného úväzku). Rozsah 
týždenného pracovného času určuje riaditeľ/ zamestnávateľ. Podľa 
nášho názoru zákonodarca takto chráni jednak duševné zdravie učiteľov 

                                                      
1 §7 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 Nariadenie vlády č. 201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 
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so zreteľom na náročnosť vykonávania tejto pracovnej činnosti a záro-
veň chráni aj študentov, teda maloletých/ mladistvých a dbá na ich  ne-
primeranú  záťaž, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť ich vývoj.  Av-
šak týždenný pracovný čas má dve zložky. Prvou je základný úväzok 
a druhou zložkou je  „čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva 
ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnos-
ťou“.3 Druhú zložku už zákonodarca bližšie nešpecifikuje a ani neurčuje 
jej rozsah. Uvedené je potrebné posudzovať  vo vzťahu k ZP tak, že 
k základnému  úväzku  sa môže pridať druhá zložka v takom roz-
sahu, aby súčasne neprekročil 40h maximálny týždenný pracovný čas 
normovaný ZP.  Podľa nášho názoru de lege ferenda by sa tento čas 
neurčoval a zamestnanec  by ho mal využiť podľa potreby podobne ako 
v prípade práce podľa § 52 ZP. Bolo by to akési rozšírenie už jestvujúcej 
úpravy, keďže zákonodarca ustanovuje, že riaditeľ môže dovoliť zamest-
nancom, aby činnosti vykonávané v rámci druhej zložky vykonávali aj 
mimo pracoviska, pričom táto skutočnosť môže mať pozitívny dopad 
na duševné zdravie učiteľa, lebo trávi menej času na pracovisku a môže 
vykonávať danú  činnosť v domácom prostredí. Na tomto mieste je dô-
ležité poznamenať, že verejné školy sú viazané kolektívnou zmluvou vyš-
šieho stupňa, ktorá normuje ustanovený pracovný čas na  37, 5 h. týž-
denne.  

Za súčasnej situácie vyvstáva otázka rozsahu týždenného 
pracovného času v obdobiach, keď nie sú žiaci v škole, a teda učiteľ 
nemôže vykonávať  svoj základný úväzok, ale iba ostatné činnosti. 
V podstate sa jedná najmä o krátky časový úsek na začiatku a konci 
letných prázdnin. Teda učiteľ v tomto období nemôže vykonávať svoju 
hlavnú pracovnú náplň  a vykonáva iba úlohy z druhej zložky  
týždenného pracovného času, ktorá, ako sme uviedli vyššie, nie je 

                                                      
3 §7 ods.2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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rozsahovo určená zákonodarcom. Nami navrhovaná právna úprava by 
mohla situáciu v tomto období riešiť dvoma spôsobmi. Prvým je, že by 
dĺžka týždenného pracovného času mala zodpovedať zvyšku 
z maximálneho týždenného pracovného času (40 h.), od ktorého 
odpočítame 22 h. (základný úväzok), čo predstavuje 18 h.  Teda v tomto 
čase (18 h.) by mal učiteľ vykonávať na pracovisku ostatnú činnosť, 
ktorá môže predstavovať vypracovanie plánov, prípravu dokumentácie 
študentov a podobné činnosti. 

V danom období, najmä letných prázdnin, ostáva naďalej 
otvorená problematika určenia práce nadčas, keďže tá je osobitne 
upravená §7 ods.4 „Vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, 
ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca, sa považuje za jednu 
hodinu práce nadčas“. So zreteľom na toto ustanovenie, učiteľovi v danej 
situácii nemožno nariaďovať prácu nadčas a to s ohľadom na to, že 
zamestnanci nenaplnia podmienku 22 h., nad ktoré sa môže ukladať 
práca nadčas.  

Druhým variantom nazerania nami navrhovanej právnej úpravy 
na tento problém by bol, že by sa zamestnávateľ stále držal základného 
úväzku  (aj napriek tomu, že učiteľ nemôže vykonávať priamu  
výchovno-vzdelávaciu činnosť) a určoval by  základný úväzok v rozsahu 
22 h., čím by zároveň bola aj riešená situácia s nariaďovaním práce 
nadčas.   

Tiež treba poznamenať, že podľa účinnej právnej úpravy učiteľ 
môže vykonávať iné  činnosti, ktoré vyplývajú z definície primárnej 
výchovno-vzdelávacej činnosti (ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací 
program, výchovný program, program vzdelávania pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov) aj keď v škole nemajú žiakov.  

Nami navrhovaná právna úprava  je vo všeobecnosti (nie len pri 
situáciách,  kedy nie sú v škole žiaci) priaznivejšia  pre zamestnanca. 
Podľa terajšej právnej úpravy je týždenný pracovný čas stanovený 
v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (pre verejné školy)  presnou 
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časovou sadzbou 37,5 h. Súkromné školy sú limitované ZP a teda môžu 
ustanoviť čas maximálne do 40 h. týždenne a táto sadzba zahŕňa obe 
zložky pracovného času. Tým pádom má zamestnanec určenú dĺžku 
druhej zložky pracovného času a zároveň je aj ručený rozsah týždenného 
pracovného času  v neprítomnosti žiakov. Avšak  práca nadčas musí byť 
naďalej nariaďovaná v zmysle § 7 ods.4, teda nad 22h. základného 
úväzku. Hoci práve tento spôsob riešenia situácie je v praxi najčastejší 
(určovanie týždenného pracovného času v rozsahu 40 hodín alebo 37,5 
hodiny), možno voči nemu namietať nevýhodnosť pre zamestnanca. 
Nevýhodnosť vidíme v tom, že sa tým narúša vyššie spomínaný zámer  
zákonodarcu, teda ochrana učiteľa s ohľadom na náročnosť pracovnej 
činnosti, ktorú vykonáva v rámci základného úväzku, ako aj 
problematika pri odmeňovaní, keďže sa pracovný čas rozpočítava  na 
dlhší úsek a učiteľ je odmeňovaný na základe tarifného platu4. Rovnako, 
tak učiteľ trávi viac času na pracovisku, hoci ako bolo spomenuté,  
zamestnávateľ môže povoliť  výkon druhej časti času aj mimo 
pracoviska.  Ďalším negatívom podľa nášho názoru je, že učiteľovi za 
výkon ostatnej činnosti nemôže byť priznané mzdové zvýhodnenie za 
prácu nadčas v období letných prázdnin, keďže to sa priznáva len za 
výkon  primárnej výchovno-vzdelávacej činnosti  vykonávanej nad 
základný úväzok.    

Osobitná kategória v problematike týždenného pracovného 
času sú stredné odborné školy a im podobné inštitúcie. Na týchto 
školách sa musí nerovnomerne rozvrhovať pracovný čas, lebo výučba sa 

                                                      
4 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 27 „-
tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa za-
mestnancovi poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak sa 
zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, peňažné plnenia mu 
patria v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času okrem príplatku 
podľa § 13b ods.1.“ -  teda čím dlhší je ustanovený pracovný čas, tak tým sa znižuje 
plat za hodinu, čo môže mať dopad napr. na mzdové zvýhodnenia   
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prelína s odborným výcvikom žiakov, a preto je niekedy problematické  
rozvrhnúť samotný základný úväzok, nieto usporiadať obe zložky 
týždenného pracovného času.  

Je zrejmé že pracovný čas má vo všeobecnosti vplyv na zdravie 
zamestnanca, či už telesné alebo aj duševné. Na základe vyššie 
uvedeného, môžeme tvrdiť, že na duševné zdravie učiteľov má pracovný 
čas osobitný dosah, čo je vidieť aj na komplikovanosti právnej úpravy. 
Počas trvania základného úväzku je na učiteľa kladený vyšší psychický 
tlak, ktorého intenzita často závisí od žiakov, ktorých vyučuje. Treba brať 
na zreteľ, že je to väčšia časť pracovného času.  Preto by bolo vhodné, 
aby  zamestnávatelia rozsiahlejšie využívali možnosť vykonávania 
ostatných činnosti učiteľov mimo pracoviska, prípadne im v školských 
poriadkoch priznali  oprávnenia na lepšie zvládnutie žiakov napr. im 
ukladať výchovné  tresty v podobe práce na zveľadení školy , ak by to 
bolo nevyhnutné. 

2. Preukazovanie zdravotnej (duševnej) spôsobilosti zamest-
nanca 

V prípade  učiteľa ako pedagogického zamestnanca je (mal by 
byť) kladený väčší dôraz na jeho duševný stav, respektíve na psychické 
vlastnosti a rozpoloženie. Takýto osobitný zreteľ treba brať, jednak kvôli 
ochrane samotného učiteľa, keďže školské prostredie a žiaci vedia veľmi 
negatívne a zaťažujúco vplývať na psychiku učiteľa, taktiež sa musí 
učiteľ vysporiadať s pomerne veľkou mierou zodpovednosti, ktorú nesie 
za žiakov, či už po vzdelávacej stránke ako aj  po stránke trestnoprávnej,  
keďže nesie zodpovednosť za život a zdravie žiakov, kým ich má na 
starosti.  Druhou stránkou mince je už samotný  styk a vplyv  učiteľa na 
žiakov a nebezpečenstvo, ktoré môže pre žiakov vzniknúť v dôsledku 
zlého psychického stavu učiteľa.  

Zákonodarca upravuje spôsob ochrany duševného zdravia 
zamestnanca, a to už pri požiadavke zdravotnej spôsobilosti, ktorú 
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4 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 27 „-
tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa za-
mestnancovi poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak sa 
zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, peňažné plnenia mu 
patria v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času okrem príplatku 
podľa § 13b ods.1.“ -  teda čím dlhší je ustanovený pracovný čas, tak tým sa znižuje 
plat za hodinu, čo môže mať dopad napr. na mzdové zvýhodnenia   
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prelína s odborným výcvikom žiakov, a preto je niekedy problematické  
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rozdeľuje na telesnú a duševnú5. Učiteľ svoju zdravotnú spôsobilosť 
preukazuje ešte pred vznikom pracovného vzťahu, a to potvrdením (nie 
lekárskym posudkom)   od všeobecného  lekára . Tu treba podotknúť, 
že duševná stránka je mierne zanedbaná, keďže ju má posúdiť 
„len“ všeobecný lekár, aj keď je na mieste otázka, či by bolo vhodné 
požadovať potvrdenie od špecialistu, teda či takéto zaťaženie uchádzača 
o zamestnanie je proporcionálne k možnému ohrozeniu duševného 
zdravia učiteľa, ako aj možnému nebezpečenstvu pre žiakov (túto 
situáciu môžeme komparovať  prípadne s povinnosťou učiteľov 
dokladovať odpis z trestného registra6).   

Avšak pri niektorých druhoch pedagogických zamestnancov sú 
požiadavky sprísnené podľa osobitného predpisu (zamestnanec centra 
pre deti a rodiny)7. V zmysle ustanovení § 16 ods.4, ak má zamestnávateľ 
dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti 
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, 
aby najneskôr do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť 
posudkom od všeobecného lekára, pričom náklady s ním spojené 
uhrádza zamestnávateľ. Ak učiteľ nebude spĺňať podľa tohto posudku 
zdravotné predpoklady, zamestnávateľ mu musí dať výpoveď podľa § 
63 ods. 1 písm. c) ZP (zdravotné dôvody).  Treba si uvedomiť, že sa stále 
jedná o posúdenie telesnej ako aj duševnej spôsobilosti a s ohľadom na 
pracovnú náplň učiteľa a charakter činnosti, ktoré vykonáva, možno 
konštatovať, že prekážka zdravotnej nespôsobilosti sa bude prevažne 
vyskytovať v duševnej forme.  

                                                      
5 § 16 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
6  § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
7 § 58 zákona č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Podľa nášho názoru celá dikcia § 16, teda zdravotnej 
spôsobilosti, má za účel skôr chrániť žiakov pred negatívnym vplyvom 
ako samotného učiteľa a jeho duševné zdravie, aj keď možno dôvodiť, 
že keď sú negatívne duševné prejavy natoľko zrejmé, že ich zaznamená 
laik (zamestnávateľ),  je vhodné,  aby zamestnanec prestal vykonávať 
pracovnú činnosť a môže to pre neho byť impulz pre vyhľadanie 
odbornej pomoci. Právna úprava teda chráni i duševné zdravie týchto 
zamestnancov.  

Za ustanovenia, ktoré sa už priamo zameriavajú na ochranu 
zamestnanca, a aj jeho duševné zdravie, môžeme považovať ustanovenia 
o právach pedagogických zamestnancov v § 3 ods.1.  Spomínané 
ustanovenie sumarizuje a koncentruje oprávnenia, ktorými disponuje 
pedagogický zamestnanec na základe tohto  právneho predpisu. V 
zmysle  § 3 ods.1 písm. a) má pedagogický zamestnanec právo na: 
„zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu 
pred prejavmi násilia zo strany detí, žiakov, poslucháčov, zákonných zástupcov alebo 
iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
a zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb“.  Samotný prejav 
fyzického násilia, či jeho hrozba má negatívny dosah aj na psychiku 
človeka. V súčasnosti sa učiteľ čoraz častejšie stretáva s takýmito 
prejavmi hlavne vo forme vyhrážania sa (hrozbou), či už od samotných 
žiakov ako aj od ich rodičov (zákonných zástupcov). Takýto stav  zvyšuje 
psychický tlak na učiteľa a vzbudzuje v ňom strach a nervozitu. Ochrana 
duševného zdravia sa v danej problematike nedá generalizovať a závisí 
od konkrétneho prípadu, aj keď predsa len možno načrtnúť akýsi možný 
postup.  Učiteľ by o takomto stave mal upovedomiť vedenie, ktoré by 
malo byť prvým garantom  tohto práva učiteľa. Pokiaľ  vedenie/ 
zamestnávateľ nebudú schopní vyriešiť situáciu, je potrebné, aby bola 
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vyvodená, deliktuálna, prípadne trestnoprávna zodpovednosť8. 
Zamestnávateľ, má zabezpečiť odbornú pomoc učiteľovi, ak sa u neho 
dostavia nejaké negatívne dopady na jeho duševný stav (takejto 
povinnosti zamestnávateľa sa budeme ešte venovať).  

Učiteľovi  prislúcha aj právo na ochranu pred sociálno-
patologickými javmi,  či už v rámci vzťahov interných (medzi 
zamestnancami, vedením) ako aj externých (rodičia, iné osoby).9 Pod 
pojmom sociálno-patologický jav možno rozumieť akékoľvek správanie 
jednotlivca, ktoré je v rozpore so spoločenskou normou a predstavuje 
nežiadaný jav v spoločnosti, ktorý ju negatívne ovplyvňuje10. Môžeme tu 
teda zaradiť hrubé, agresívne správanie, alkoholizmus, šikanovanie, 
vytváranie neprimeraného psychického nátlaku. Každá z uvedených 
možností predstavuje zásah do duševného zdravia učiteľa, pričom na 
jeho ochranu má dbať zamestnávateľ, pri interných vzťahoch  tým, že 
tieto vzťahy koriguje a vykonáva svoju riadiacu pôsobnosť, pričom by 
mal využívať svoje autoritatívne postavenie. Rovnako je dôležité, aby sa 
o výskyte sociálno-patologických javov na pracovisku dozvedel 
a umožnil zamestnancom, aby takúto situáciu s ním mohli riešiť, 
prípadne poskytol aj odbornú psychologickú pomoc pri potrebe zo 
strany dotknutého zamestnanca. Zamestnávateľ môže aj preventívne 
pôsobiť, napr. prostredníctvom usporadúvania rôznych akcií, ktoré 
slúžia takpovediac na utužovanie kolektívu.  

                                                      
8 Napr. Trestný zákon  § 360  Nebezpečné vyhrážanie, § 155-157 Ublíženie na 
zdraví 
9 §3 od.1 písm. b) ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní ve-
dúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, 
ďalších zamestnancov, zriaďovateľa,6) zákonných zástupcov, iných fyzických 
osôb alebo právnických osôb, 
10 BANINCOVÁ, K., Sociálno-patologické javy v školskom prostredí. Do-
stupné na: https://www.academia.edu/31721686/Soci%C3%A1lnopatolo-
gick%C3%A9_javy_v_%C5%A1kolskom_prostred%C3%AD 
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Nezanedbateľný prvok, ktorý má vplyv na duševný stav učiteľov 
je nepochybne hodnotenie ich pracovnej činnosti. Je dôležité, aby 
hodnotenie bolo objektívne a nieslo aj pozitívne prvky, aj keď je 
v konečnom dôsledku negatívne. Zákonodarca na to odkazuje 
v ustanovení § 3 ods.1 písm. h)11. 

3. Prevencia a prostriedky ochrany  

Najväčšiu možnosť ochrany duševného zdravia učiteľa 
poskytuje zákonodarca v § 79 ods. 3, „Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne 
zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom 
čase12 preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo 
zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie 
konfliktov“. Teda zákonodarca priamo ukladá povinnosť  
zamestnávateľovi, aby aspoň  raz rok na jeho náklady zabezpečil 
preventívne psychologické poradenstvo pre zamestnanca, pričom podľa 
nášho názoru by to mal zamestnávateľ ukladať zamestnanom ako 
povinnosť, čím by sa viac garantovala ich ochrana. Podľa nášho názoru, 
by tak mal zamestnávateľ robiť aj vo vyššie uvedených prípadoch 
(sociálno-patologických jav, násilie), teda keď  bolo ohrozené, alebo ešte 
len hrozí ohrozenie duševného zdravia zamestnanca. Čo sa týka druhej 
časti vety daného ustanovenia (a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané 
na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov), podľa 
nášho názoru by bolo vhodné, ak by sám zamestnávateľ organizoval 
takéto činnosti, prípadne by aspoň zamestnancov viedol k ich využívaniu, 
a to najmä na pracoviskách, kde sa vyskytujú negatívne vplyvy, alebo 
prípadne aspoň ako prevenciu. Rovnako by bolo vhodné ak by 
zákonodarca ukladal povinnosť zamestnancovi zúčastniť sa takejto akcie 
v prípade ak ju organizuje zamestnávateľ. Takto by tento prostriedok 

                                                      
11  Pedagogický zamestnanec má právo na objektívne hodnotenie výkonu pra-
covnej činnosti. 
12  Z hľadiska pracovného času by sme to zaradili do základného úväzku.  
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10 BANINCOVÁ, K., Sociálno-patologické javy v školskom prostredí. Do-
stupné na: https://www.academia.edu/31721686/Soci%C3%A1lnopatolo-
gick%C3%A9_javy_v_%C5%A1kolskom_prostred%C3%AD 
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Nezanedbateľný prvok, ktorý má vplyv na duševný stav učiteľov 
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11  Pedagogický zamestnanec má právo na objektívne hodnotenie výkonu pra-
covnej činnosti. 
12  Z hľadiska pracovného času by sme to zaradili do základného úväzku.  



100

100 
 

ochrany nabral viac na sile, a zabezpečila by sa aj  pravidelnosť, ktorá je 
pri prevencii veľmi dôležitá. Presne takéto  ustanovia  obsahovala aj 
predchádzajúca právna úprava.13 Bohužiaľ, v praxi sa jeho obsah 
uplatňuje len zriedkavo, čo hodnotíme veľmi negatívne, vzhľadom na to, 
že toto ustanovenie je najpriamejší prostriedok ochrany duševného 
zdravia, aký má zamestnávateľ (teda aj zamestnanec) k dispozícii.  

Medzi ochranné prostriedky môžeme zaradiť aj ustanovenie § 
82 ods. 514, podľa ktorého zamestnancovi zamestnávateľ povolí 
prerušenie výkonu pracovnej činnosti najviac na jeden školský rok, ak 
pedagogický zamestnanec vykonával pracovnú činnosť nepretržite 
najmenej desať rokov. Za toto obdobie neprináleží zamestnancovi plat. 
Takáto „prestávka“  môže slúžiť aj ako ochrana pred takzvaným 
syndrómom vyhorenia, prípadne vytvára istý časový priestor na 
regeneráciu duševného zdravia zamestnanca, či už priamo po narušení 
duševného zdravia alebo aj v rámci  prevencie. Osobitne treba zdôrazniť, 
že je to právo a nie povinnosť zamestnanca, teda mu to nemôže byť 
dané príkazom zamestnávateľa.   

Záver 

Pedagogický zamestnanec je nesmierne dôležitý stavebný kameň 
spoločnosti. V poslednom  období možno badať zhoršenie jeho spolo-
čenského postavenia (minimálne v porovnaní s obdobím pred rokom 
1989). Takéto zhoršenie postavenia má rozhodne negatívny dosah aj na 

                                                      
13 Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
14 Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi zamestnávateľ 
povolí prerušenie výkonu pracovnej činnosti najviac na jeden školský rok, ak 
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonával pracovnú čin-
nosť nepretržite najmenej desať rokov. Pedagogickému zamestnancovi alebo 
odbornému zamestnancovi za čas prerušenia výkonu pracovnej činnosti nepatrí 
mzda alebo plat. 
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duševné zdravie týchto zamestnancov.  Významné postavenie pedago-
gických zamestnancov a nutnosť ich ochrany zákonodarca zdôrazňuje aj 
tým, že ich v ustanovení  § 3 ods. 3 považuje za chránené osoby, v zmysle 
§ 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona.  

Môžeme konštatovať, že za súčasného stavu zákonodarca po-
skytuje vyššie spomínané  prostriedky,  ktoré majú chrániť duševné zdra-
vie  pedagogických zamestnancov, avšak možnosti ich uplatnenia  do 
značnej miery spočívajú  na zamestnávateľovi. Teda v každom individu-
álnom prípade závisí ochrana duševného zdravia od naladenia zamestná-
vateľa. Preto sa domnievame, že  by bolo možno vhodnejšie, ak by zá-
konodarca ukladal viac povinností  zamestnávateľovi, aby dbal na du-
ševné zdravie (napr.  rozšíril aplikáciu § 79, tým, že zamestnávateľ bude 
povinný organizovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvláda-
nie agresivity a podobné zhromaždenia).    

Čo sa týka problematiky vzťahu duševného zdravia  a pôsobenia 
žiakov naň, môžeme skonštatovať, že sa jedna o celospoločenský prob-
lém a z argumentácie a contrario, môžeme tvrdiť, že práve učitelia ako 
pedagogickí zamestnanci sú nosná časť riešenia tohto problému. Ide o 
to, že  hlavnou úlohou učiteľov (pedagogických zamestnancov) je okrem 
vzdelávania aj výchova. Aj tu môžeme hodnotiť individuálny prístup 
podľa situácie, ale rovnako, keďže rozhodne treba chrániť učiteľovo du-
ševné zdravie, musíme ho vybaviť dostačujúcimi donucovacími pro-
striedkami voči jeho zverencom. Čo sa týka presnej špecifikácie takýchto 
prostriedkov, je to veľmi problematická téma, najmä so zreteľom na zá-
sahy učiteľa  do fyzickej integrity žiaka (čo bolo v malej miere prípustné  
pred 20 -30 rokmi, je dnes hrubo cez čiaru napr. plieskanie  pravítkom 
po prstoch). Konkrétne máme na mysli možnosť  nariadenia určitej  
práce po škole na zveľadení areálu a podobné opatrenia. Taktiež pri roz-
širovaní donucovacích prostriedkov  netreba zabúdať na  zásadu propor-
cionality a subsidiarity, teda či takéto opatrenie bude nevyhnutné uložiť 
so zreteľom na nedisciplinovanosť žiaka a keďže sa jedná o sprísnenie v 
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akej intenzite je prípustné s ohľadom na udržanie poriadku a zaistenie 
účelu vzdelávania a výchovy žiakov.  

Problematike by tiež rozhodne  pomohlo presnejšie vymedzenie 
druhej zložky týždenného pracovného času, či už presnejšie vymedzenie 
činností, ktoré tam spadajú, ako aj jej určenie dĺžky  času, čo by hlavne 
pomohlo riešiť otázku pracovného času počas období, kedy žiaci nie sú 
v škole (napríklad letné prázdniny). So zreteľom na nedostatočné vyme-
dzenie zákonodarcu sú pedagogickí zamestnanci často znevýhodňovaní 
s ohľadom na odmeňovanie.  Preto by mal zákonodarca  vymedziť roz-
sah druhej zložky pracovného času  ako urobil so základným úväzkom, 
prípadne by stačilo, aby upravil možnosti jeho určenia. Tým by sa garan-
tovala aj väčšia právna istota týchto zamestnancov. Prípadne, ak by sa 
viac apelovalo  na umožnenie výkonu práce mimo pracoviska.  

Na záver môžeme zhrnúť, že hoci sa chráni duševné zdravie pe-
dagogických zamestnancov a sú na to vytvorené aj prostriedky,  je po-
trebné sprísniť/ rozšíriť  takú ochranu, ktorá by boha hodná takéhoto 
zamestnanca, so zreteľom na jeho postavenia a dôležitosť v spoločnosti.   
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Syndróm vyhorenia – príčiny, následky, ochrana 

Mária Kavuľová 
Abstrakt 

Cieľom príspevku bolo komplexne priblížiť a zachytiť problematiku syndrómu 
vyhorenia z právneho, psychologického a čiastočne aj psychiatrického pohľadu. 
Predpokladali sme, že syndróm vyhorenia je novší jav, ktorý sa neopiera len o piliere 
psychológie ako je mu často pripisované. Ide o celospoločenský a medziodborový 
problém, ktorého uchopenie a riešenie je ešte len na začiatku, čo sa nám aj potvrdilo. 
Čo sa týka jeho zaradenia je právnej oblasti, to je ešte len v počiatku a myslíme si že 
práve medziodborové štúdie budú pri jeho zakotvení prispievať. 

Kľúčové slová: syndróm vyhorenia, štúdie, právna úprava 

Úvod 

Zdravie je to najdôležitejšie čo máme, na mysli máme fyzické, 
tak aj psychické zdravie. Cieľom príspevku je komplexne priblížiť a 
zachytiť problematiku syndrómu vyhorenia z právneho, 
psychologického a čiastočne psychiatrického pohľadu. Poznatky 
spracované pri písaní príspevku sme čerpali hlavne z domácich zákonov, 
medzinárodných dokumentov, domácich monografií, časopisov, 
domácich a zahraničných internetových stránok a taktiež judikatúry. 
Zoznam týchto prameňov sa nachádza na konci príspevku.  

Príspevok pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sme sa 
zaoberali pojmom syndrómu vyhorenia z právneho aj psychologického 
hľadiska. Tento pojem sme sa snažili podchytiť z rôznych uhlov a čo 
najviac ho vysvetliť. Taktiež sme v nej spomenuli jeho príznaky a fázy. 
Upriamili sme pozornosť na stres na pracovisku, s ktorým ďalej v 
príspevku pracujeme. Druhá kapitola sa zaoberá štyrmi príčinami 
syndrómu vyhorenia a tromi zahraničnými štúdiami. V tretej kapitole 
rozoberáme päť následkov syndrómu vyhorenia a taktiež judikatúru, 
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ktorá sa ho aspoň z časti dotýka. Vo štvrtej kapitole sme sa zamerali na 
preventívnu ochranu syndrómu vyhorenia, štúdiu  a vnútroštátnu právnu 
úpravu pracovného stresu.  

V podstate v celom príspevku prevláda metóda syntézy 
výskumu, s ktorou sa nám veľmi dobre pracovalo. Hľadali sme súvislosti 
a prepojenia medzi jednotlivými odbormi. 

1. Pojem syndróm vyhorenia 

Pre syndróm vyhorenia neexistuje legálna definícia a dokonca sa 
v jeho vymedzení rozchádzajú aj rôzni autori z oblasti psychológie. Na 
úvod do problematiky si musíme ozrejmiť, čo je syndróm vyhorenia, aké 
sú jeho príznaky a fázy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zara-
ďuje syndróm vyhorenia do doplnkovej kategórie diagnóz, teda nie je 
zaradený medzi choroby. WHO však zaraďuje do Medzinárodnej klasi-
fikácie chorôb (ICD) neurasténiu, ktorá sa vyznačuje stavmi únavy a vy-
čerpania, ale tá nepokrýva všetky príznaky syndrómu vyhorenia, ktorými 
sú vyčerpanie, odcudzenie a pokles výkonnosti. To znamená, že osoby 
trpiace týmto syndrómom sú znevýhodňované, pretože ich problém nie 
je považovaný za chorobu, teda zdravotné poisťovne im nemusia prepla-
tiť liečbu, no s týmto pojmom sa operuje tak často, že sa niektorí 
domnievajú, že ide o vyčerpanie. Syndróm vyhorenia je novodobý jav, 
ktorý sa rozširuje následkom zmien v pracovnej oblasti, globalizácie, roz-
padu rodinných štruktúr, demografického rozvoja. Existuje viacero fázo-
vých modelov syndrómu vyhorenia, na porozumenie si uvedieme štvor-
fázový model od Edelwicha a Brodského: 

 Idealistické nadšenie: v tejto fáze sa prejavujú vysoké 
ideály a množstvo energie, ktoré sú v rozpore s nereálnymi 
nárokmi, ktoré kladie osoba na seba aj iných. 
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 Stagnácia: osoba sa zoznámila s realitou, zažila sklamanie, 
stále vykonáva svoju prácu, ale prehodnocuje svoje ideály 
a vzrušenie upadáva. 

 Frustrácia: osoba pochybuje o zmysle a výsledkoch svojej 
práce o svojej snahe, cíti sa bezmocná. 

 Apatia: vnútorná rezignáciu nastupuje ako obrana proti 
frustrácií, osoba sa vyhýba kontaktom, je zúfalá, sklamaná, 
nevidí možnosť zmeny a robí len nutné veci a snaží sa ich 
vybaviť čo najrýchlejšie. 

Syndróm vyhorenia je vždy podmienený vnútornými a vonkaj-
šími faktormi ktorými sú na jednej strane povahové vlastnosti, tu mô-
žeme hovoriť o vyhorení v užšom slova zmysle/ vyhorení vlastným pri-
činením/ aktívnym vyhorením. Na druhej strane je to prostredie a tu mô-
žeme hovoriť o wearout-e/ pasívnom vyhorení. Syndróm vyhorenia sa 
stritkne nešpecifikuje len na profesijnú sféru ale aj na osobný život. Naj-
väčšou hrozbou je, ak pôsobí niekoľko stresových faktorov súčasne, 
a najhoršie je to ak sa prelínajú v súkromí aj na pracovisku.1 Zámerne 
v tejto časti nespomíname zamestnanca a zamestnávateľa, nakoľko syn-
dróm vyhorenia môže postihnúť kohokoľvek, od radového zamestnanca 
až po generálneho riaditeľa, avšak môže postihnúť aj zamestnanca pra-
cujúceho na polovičný úväzok ako aj nezamestnaného.  

„Syndróm vyhorenia“ je jedným z najdôležitejších klinických 
syndrómov súvisiacich s pracovnými podmienkami. Podľa Maslacha a 
Jacksona  je to výsledok chronického stresu na pracovisku, ktorý nebol 
úspešne vyriešený. Vyznačuje sa emotívnym 

                                                      
1 STOCK Ch. Syndróm vyhoření a jak jej zvládnout. 1. vydanie, Praha : Grada 
Publishing, a.s., 2010, 13-26  s. ISBN 978-80-247-3553-5 
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vyčerpaním, depersonalizáciou (negativizmus / cynizmus) a 
strata osobných výsledkov v práci a vyskytuje sa prevažne v opatrovateľ-
ských a sociálnych profesiách (sociálni pracovníci, učitelia, zdravotné ses-
try, lekári, ochrancovia). Emocionálne vyčerpanie je hlavným faktorom, 
ktorý so sebou prináša behaviorálne a prevádzkové zmeny v práci s ná-
sledným znížením angažovanosti a produktivity, zvýšenej neprítomnosti 
a zníženej pracovnej schopnosť, ako aj narušením rodinných a spoločen-
ských vzťahov. Hlavné psychiatrické príznaky sú okrem chronických, 
únava a neustále vyčerpanie, poruchy koncentrácie a pamäti, úzkosť a 
depresívne poruchy, ktoré môžu dokonca viesť k samovraždám a dro-
govým závislostiam. Bežnými somatickými príznaky sú bolesti hlavy, gas-
trointestinálne poruchy (podráždený žalúdok, hnačka), alebo kardiovas-
kulárne poruchy (tachykardia, arytmie).2 

Pojem pracovný stres nemá legálnu definíciu, ale vyznačuje sa 
individuálnym charakterom, kedy to čo jedného stresuje, pre druhého 
nemusí stáť ani za povšimnutie. Aby sa zabezpečila jeho prevencia, re-
gulácia a eliminácia je potrebné identifikovať stresové faktory, jeho ná-
sledky a vplyv na fyzické zdravie a duševnú pohodu zamestnanca.3 

2. Príčiny syndrómu vyhorenia 

Syndróm vyhorenia je prepojený s výkonom práce, schopnos-
ťou osoby zvládať požiadavky a problémy v práci. Vplýva tu viacero fak-
torov, ktoré môžu, ale aj nemusia byť medzi sebou prepojené. Henning 

                                                      
2 Technical backgrounder on the problematic diseases in the proposed list to 
replace the list annexed to the List of Occupational Diseases Recommendation, 
2002 (No. 194) challenge [online]. [cit. 2020-03-08]. Dostupné na internete: ˂ 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/meetingdocument/wcms_116823.pdf ˃ 
3 SEILEROVÁ M. Stres spojený s prácou, jeho právne aspekty a regulácia. In 
Starostlivosť o zdravie zamestnancov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-665-7, s. 313-314 
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replace the list annexed to the List of Occupational Diseases Recommendation, 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
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3 SEILEROVÁ M. Stres spojený s prácou, jeho právne aspekty a regulácia. In 
Starostlivosť o zdravie zamestnancov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-665-7, s. 313-314 
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a Keler vypracovali rizikové faktory, ktoré môžu viesť k syndrómu vy-
horenia učiteľa, avšak tieto príčiny sú všeobecné, preto sa domnievame, 
že ich možno aplikovať celoplošne: 

 Individuálne fyzické príčiny: bezmocnosť, zbavovanie 
sa zodpovednosti a nadmerná snaha o vysoký výkon. 

 Individuálne psychické príčiny: strata zmyslu práce, ne-
dodržiavanie psychohygieny a negatívne myslenie. 

 Inštitucionálne príčiny: negatívne pracovné prostredie, 
neadekvátne priestory, nevhodné osvetlenie, slabé mete-
riálno-techncké zabezpečenie, atď. 

 Spoločenské príčiny: nízky spoločenský status danej pro-
fesie, nespokojnosť s finančným ohodnotením, slabá/ 
žiadna možnosť kariérneho rastu, nedostatočná  kooperá-
cia a narušenie vzťahov na pracovisku.4 

Vyhorenie je spojené so stratou dôvery a záujmu o iných, často 
v kombinácii s cynickým postojom. Niekoľko nedávnych štúdií sa zame-
ralo tento konkrétny stresový problém v EÚ sektore pohostinstva: 

 Štúdia Ledgerwooda, Crottsa a Everetta z 1998: Bola 
založená na reprezentatívnej vzorke 96 zamestnancov v pr-
vej línii v 7 veľkých hoteloch na Novom Zélande preskú-
mala hodnotenie medzi vnímaním ich pracovného prostre-
dia a vyhorením zo strany zamestnancov. Autori dospeli k 
záveru, že vnímanie spravodlivosti a súdržnosti zamestnan-
cami, po ktorom nasleduje sociálna podpora, dôvera a 
uznanie, boli dôležitejšími faktormi na zmiernenie vyhore-
nia ako aspekty fyzického pracovného prostredia. Tvrdia, 

                                                      
4 BARANOVSKÁ A. Syndróm vyhorenia – nebezpečenstvo súčasnosti. In 
Právny kuriér pre školy. ISSN 1337-0170, 2010,  roč. 11, č. 6, s. 6-9. 
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že keďže takéto faktory sú vo väčšej miere pod kontrolou 
a sú otvorené pre ovplyvňovanie riadenia, možno to pova-
žovať za sľubné zistenie z hľadiska riadenia a organizácie. 

 Štúdia Buica a Thomasa z 2001: Uskutočnila sa medzi 
strednými manažérmi v 4 hoteloch v štáte Ohio (USA), 
ktoré boli ohodnotené štyrmi hviezdičkami alebo vyššie (N 
= 103). Rizikovými faktormi v tomto prípade boli pre syn-
dróm vyhorenia: vek (bol mladý); pohlavie (ako žena); ro-
dinný stav (slobodný alebo rozvedený); nové na riadiacej 
pozícii; práca v oddeleniach front office, potravinárskej vý-
roby a nápojov; nízka sociálna podpora rodiny alebo nad-
riadených; a nespokojnosť s peňažným odmeňovaním. 

 Štúdia Conteho a kol. z 2001: Koncept „časovej nalieha-
vosti“ a jeho vzťah k syndrómu vyhorenia a iným osobným 
a organizačným črtám sa skúmal v 393 cestovných kancelá-
riách v USA. Časová naliehavosť je koncept spojený s ča-
sovým tlakom a spôsobom, ako najefektívnejšie a najpro-
duktívnejšie využívať dostupný čas. Štúdia odhalila, že 
„všeobecné ponáhľanie“ je jednou z piatich základných di-
menzií koncepcie, bolo spojené s vyhorením a vyčerpaním, 
ako aj s depersonalizáciou. Ženy vo všeobecnosti dosaho-
vali vyššie skóre v dimenzii „všeobecného zhonu“ ako 
muži.5 

 

3. Následky syndrómu vyhorenia 

                                                      
5 Violence at work in hotels, catering and tourism [online]. [cit. 2020-03-08]. 
Dostupné na internete: ˂https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_161998.pdf ˃ 
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4 BARANOVSKÁ A. Syndróm vyhorenia – nebezpečenstvo súčasnosti. In 
Právny kuriér pre školy. ISSN 1337-0170, 2010,  roč. 11, č. 6, s. 6-9. 
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že keďže takéto faktory sú vo väčšej miere pod kontrolou 
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3. Následky syndrómu vyhorenia 

                                                      
5 Violence at work in hotels, catering and tourism [online]. [cit. 2020-03-08]. 
Dostupné na internete: ˂https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_161998.pdf ˃ 
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Rovnako ako sú rôzne príčiny syndrómu vyhorenia poznáme aj 
jeho rozličné následky, ktoré môžeme generalizovať: 

 Negatívne emócie: pocit frustrácie sa zmení v zlosť, na-
sledujú pocity úzkosti a strachu, zúfalstva, ktoré môžu pre-
rásť až v depresiu, čím sa tieto negatívne emócie stávajú 
chronickými, s potrebou navštíviť odborníka, ktorým je 
psychológ prípadne psychiater. 

 Medziľudské vzťahy: komunikácia s ostatnými je sťa-
žená, osoba je podráždená a náladová, môže dochádzať 
k emocionálnym výbuchom prípadne k intenzívnemu ne-
priateľstvu. Osoba sa začne vyhýbať spoločenským kontak-
tom a citovo sa uzatvára. 

 Fyzická odolnosť: opakujúce sa choroby, ako sú prechlad-
nutie, bolesti hlavy, chrbta, kĺbov, nespavosť, pocity únavy 
a vyčerpania. Objavujúce a zhoršujúce sa alergie, zažívacie 
problémy a iné vážnejšie choroby nie sú výnimkou. 

 Návykové látky: prejedanie, nechutenstvo, fajčenie, poží-
vanie kávy/ alkoholu, užívanie liekov na bolesť, na spanie, 
na upokojenie či zlepšenie nálady. Tieto neduhy môžu pre-
rásť v závislosti. 

 Dlhodobo znížená výkonnosť: kvalitatívne a kvantita-
tívne znížená výkonnosť. Strata záujmu o prácu a nakoniec 
aj strata schopnosti pracovať (môže sa prejaviť ako strach 
z práce).6 

                                                      
6 S HRÔZOU DO PRÁCE: Syndróm vyhorenia môže postihnúť každého [on-
line]. [cit. 2020-03-08]. Dostupné na internete:  

˂https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Syn-
drom_vyhorenia.aspx?did=1&sdid=49&tuid=0&page=full&˃ 
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Pri skúmaní judikatúry sme neobjavili žiadne rozhodnutie zao-
berajúce sa výslovne syndrómov vyhorenia, avšak našli sme konania, 
ktoré sa tohto problému aspoň trochu dotýkajú. 

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) 
v prípade Lakatošová a Lakatoš proti Slovenskej republike z dňa 
11.12.2018 k sťažnosti č. 655/16 pre porušenie čl. 14 v spojený s čl. 
2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (účinné 
vyšetrovanie rasových podtónov trestného činu): V danom prípade  
mestský policajt, ktorý nebol v deň útoku v službe vzal nelegálne kúpenú 
zbraň s dvoma plnými zásobníkmi, ktoré následne vyprázdnil streľbou 
na rodinu Lakatošovcov, z ktorej 3 členov zabil a 2 postrelil. Vnútroš-
tátne orgány pochybili, nakoľko sa nezaoberali rasovým motívom trest-
ného činu, aj keď na to poškodení upozorňovali a slovenský právny po-
riadok zahŕňa dostatočné mechanizmy ich ochrany, avšak v danom prí-
pade neboli primerane uplatnené. ESĽP priznal každému z poškodených 
25 000 € z titulu nemajetkovej ujmy. Nás v tomto konkrétnom prípade 
zaujíma spoločný znalecký posudok vypracovaný dvoma znalcami z od-
vetvia psychiatrie a jedným znalcom z odvetvia klinickej psychológie: 
„Útočník si jasne nepamätá, čo sa stalo, ale bol schopný zrekonštruovať niektoré 
udalosti a pripustiť, že na niekoho strieľal. Taktiež spomenul incidenty, ktoré mal 
on aj jeho kolegovia s osobami rómskeho pôvodu, svoje obavy, strach a zúfalstvo zo 
svojej neschopnosti riešiť s nimi problémy. Útočník dlhodobo trpel nahromadeným 
emočným napätím, ktoré sa uvoľnilo ako vystupňovaný afekt a pravdepodobne bolo 
ovplyvnené alkoholom, ktorý skonzumoval večer predtým. Taktiež trpel prechodnou 
duševnou poruchou, ktorá sa nazýva abnormálna skratová rekcia s klinickým prie-
behom vystupňovaného afektu, ktorá vyústila do jeho zmenšenej príčetnosti v kritic-
kom okamihu, čo znamená, že mal v čase spáchania skutku zníženú schopnosť roz-
poznať protiprávnosť svojho konania a ovládať ho. Ďalej klinický psychológ usúdil, 
že sa u útočníka rozvíjala paranoická osobnosť v pozadí s intenzívnym strachom 
z možných agresívnych prejavov niektorých rómskych spoluobčanov proti nemu, alebo 
osobám jemu blízkym, čo u neho evokovalo paranoickú obranu. Psychológ zistil, že 
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významne determinujúcim motívom správania sa útočníka mohlo byť opakované pre-
žívanie frustrácie pri výkone vlastnej práce a skutočnosť, že nebol schopný vyriešiť 
otázku verejného poriadku v meste, čím sa u neho vyvíjal syndróm vyhorenia ako jeden 
z možných motivačných faktorov. Avšak bezprostredný motív jeho konania v kritic-
kom čase skutku nebol jednoznačne jasný.ˮ Ako si môžeme všimnúť jedným 
z motivačných faktorov je práve syndrómu vyhorenia, a jeho následkom 
sa stal zločin úkladnej vraždy (sčasti dokonaný a sčasti v štádiu pokusu), 
zločin nedovoleného ozbrojovania a prečin porušovania domovej slo-
body, za ktorý bol útočník odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 
deviatich rokov, nakoľko bol mimoriadne znížený z dôvodu zmenšenej 
príčetnosti. Strelná zbraň prepadla štátu a bolo mu nariadené ústavné 
ochranné psychiatrické liečenie spolu s ochranným dohľadom na dobu 
troch rokov.7 

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (VS EÚ), vo 
veci T-567/16 z 23.10.2018, v prípade McCoy proti Výboru regió-
nov: Predmetom sporu je návrh podaný na základe článku 270 ZFEÚ 
na zrušenie rozhodnutia Výboru regiónov z 02.12.2014 potvrdzujúceho 
závery posudkovej komisie zo 07.05.2014, ktorými zamietla žiadosť ža-
lobcu uznať chorobu, ktorou trpí, za chorobu z povolania a na náhradu 
nemajetkovej ujmy vo výške 25 000 €, ktorá bola údajne žalobcovi spô-
sobená. V danom prípade VS EÚ zrušil rozhodnutie predsedníctva Vý-
boru regiónov z 02.12.2014 o zamietnutí uznať chorobu McCoya, ktorá 
viedla k jeho invalidite, za chorobu z povolania v zmysle čl. 78 ods. 5 
služobného poriadku. Taktiež určil, že Výbor regiónov je povinný zapla-
tiť pánovi McCoyovi sumu 5 000 € z titulu nemajetkovej ujmy a nahra-
diť mu trovy konania. Z lekárskych správ vyplýva, že pán McCoy trpel 

                                                      
7 Rozsudok ESĽP v prípade Lakatošová a Lakatoš proti Slovenskej republike 
z dňa 11.12.2018 k sťažnosti č. 655/16 pre porušenie čl. 14 v spojený s čl. 2 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
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chorobou z povolania, teda „úzkostno-depresívnymi poruchami vyplý-
vajúcimi zo závažného konfliktu s administratívou, ktorý sa podobá psy-
chickému obťažovaniuˮ, s ktorými je spojený a vyplýva z neho syndróm 
nervového vyhorenia. Ako si môžeme všimnúť syndróm vyhorenia ne-
musí mať len svoje typické následky, ale zároveň môže byť sám násled-
kom pracovného stresu, ktorému bol pán McCoy vystavený.8 

4. Ochrana pred syndrómom vyhorenia 

Najlepšou ochranou je prevencia, ktorá môže rozvíjať osob-
nostné charakteristiky, taktiež prispieva k lepšiemu zvládaniu stresových 
situácií, k posilneniu biologických, psychologických, sociálnych a ekono-
mických faktorov, ktoré kladne ovplyvňujú, posilňujú, podporujú a de-
terminujú dobrú kvalitu života, zdravia, výkonnosti a zdatnosti, čím pri-
spievajú k zmysluplnému životu. Preventívne opatrenia môžeme roz-
deliť na dve úrovne:  

 Preventívne opatrenia na úrovni jednotlivca: táto úro-
veň je v kompetencii jednotlivca. Ide o dodržiavanie zdra-
vej životosprávy, aktívne využívanie prostriedkov psycho-
hygieny, relaxačných techník, posilňovanie ochranných fak-
torov (záujmové aktivity, sociálne opory, ...). Trénovanie 
sociálnych zručností, osvojovanie stratégií zvládania stresu, 
rozvíjanie a udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov 
doma aj na pracovisku, taktiež vyvíjanie úsilia na konštruk-
tívne riešenie problémov a zapájanie sa do celoživotného 
vzdelávania prispievajú k lepšiemu zvládaniu nepredvída-
teľných situácií a zmien. Odporúča sa zvyšovať si kvalifi-
káciu, študovať cudzie jazyky, aktívne využívať voľný čas, 

                                                      
8 Rozsudok VS EÚ, vo veci T-567/16 z 23.10.2018, v prípade McCoy proti Vý-
boru regiónov 
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zúčastňovať sa rozličných záujmových a pohybových akti-
vít. 

 Preventívne opatrenia na úrovni organizácie: táto úro-
veň je v kompetencii zamestnávateľov a vedúcich pracov-
níkov, ktorý môžu realizovať aktivity zamerané na preven-
ciu u svojich zamestnancov. Ide o oceňovanie pracovní-
kov, rozvíjanie tímovej práce (v rámci odborných a organi-
začných problémov a taktiež emočnej ventilácie). Najlep-
ším miestom na zlepšovanie a upevňovanie interpersonál-
nych vzťahov sú „teambuildingyˮ a iné neformálne stret-
nutia mimo pracoviska. Je veľmi dôležité aby boli jasne za-
definované role v pracovných tímoch, dosiahnutá rovno-
váha medzi kompetenciami a zodpovednosťou pracovní-
kov, nakoľko vysoký stupeň zodpovednosti a nízky stupeň 
kompetencie sú zdrojmi psychickej záťaže. Ďalšou zložkou 
je poskytovanie adekvátneho množstva informácií, podpo-
rovanie vzdelávania pracovníkov, vytváranie a udržiavanie 
vhodných podmienok na regeneráciu podriadených a prijí-
manie primeraného množstva nových ľudí.9 

Z prieskumnej štúdie s názvom Syndróm vyhorenia ako 
choroba z povolania v Európskej únií vyplýva, že Lotyšsko ako je-
diná krajina EÚ má syndróm vyhorenia v zozname chorôb z povolania. 
Zatiaľ boli dávky zo sociálneho poistenia pre pacientov so syndrómom 
vyhorenia vyplatené v Lotyšsku, Francúzsku, Dánsku, Portugalsku 
a Švédsku. Na Slovensku máme zoznam chorôb z povolania, ktorý sa 
nachádza v prílohe č. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 
avšak syndróm vyhorenia sa v zozname nenachádza. Zo štúdie ďalej pre 

                                                      
9 PSYCHIATRIA PRE PRAX: Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie 
[online]. [cit. 2020-03-08]. Dostupné na internete: ˂http://www.so-
len.sk/pdf/975942ba9932d6de5f5c0ff1a3c0923e.pdf ˃ 
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Slovensko vyplýva že syndróm vyhorenia je stále otvorenou témou, hod-
notiacim kritériom je posúdenie výboru a individuálne psychiatrické 
a pracovné vyšetrenie, zaužívané hodnoty pri akčnom pláne na zníženie 
stresu pri práci sú na úrovni 15 %, zaužívané hodnoty pri účasť zamest-
nancov na riešení psychosociálnych rizík sú na úrovni 43 % a zaužívané 
hodnoty pri využívanie služieb psychológov sú na úrovni 10 %, avšak 
zatiaľ u nikoho na Slovensku nebol potvrdený syndróm vyhorenia.10 

4.1 Vnútroštátna právna úprava pracovného stresu je súčasťou 
všeobecného systému regulovania ochrany práce 

Podľa § 147 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
je zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťo-
vať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel 
vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, po-
trebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. 
Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých 
činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutoč-
nostiam. 

Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov hovorí, že zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečovať, aby chemické, 
fyzikálne, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú 
záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnan-
cov. 

Na základe § 2 ods. 1 písm.) vyhlášky Ministerstva zdravot-
níctva SR č. 542/2007 Z. Z. o podrobnostiach o ochrane zdravia 

                                                      
10 Burnout syndrome as an occupational disease in the European Union: an ex-
ploratory study [online]. [cit. 2020-03-12]. Dostupné na internete: ˂ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5889935/˃ 
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pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a 
senzorickou záťažou rozumieme psychickou pracovnou záťažou fak-
tor, ktorý predstavuje súhrn všetkých hodnotiteľných vplyvov práce, pra-
covných podmienok a pracovného prostredia pôsobiacich na kognitívne, 
senzorické a emocionálne procesy človeka, ktoré ho ovplyvňujú a vyvo-
lávajú stavy zvýšeného psychického napätia a zaťaženia psychofyziolo-
gických funkcií. 

Podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sú pracovné podmienky fyzikálne, chemické, bio-
logické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob výkonu práce pô-
sobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese; 
sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pra-
covného prostredia. 

Opatrenia proti zvýšenej psychickej pracovnej záťaži sú cielené 
voči tomu, aby sa vzniku pracovného stresu predchádzalo, no explicitne 
nie je pracovný stres právne upravený. To korešponduje s vymedzením 
psychickej pracovnej záťaže, podľa ktorej ide o súhrn takých vplyvov 
práce, ktoré vedú k stavu zvýšeného psychického napätia.11 

Podľa právnej úpravy je ochrana duševného zdravia ukotvená 
len minimálne, avšak nemáme žiadnu úpravu, ktorá by sa podrobnejšie 
venovala pracovnému stresu a ochrane duševného zdravia, nakoľko je 
len súčasťou všeobecného systému regulovania ochrany práce. Z nášho 
pohľadu by si zaslúžila osobitný prístup, ktorý bude regulovať starostli-
vosť o duševné zdravie zamestnanca a eliminovať psychosociálne riziká. 

                                                      
11 SEILEROVÁ M. Stres spojený s prácou, jeho právne aspekty a regulácia. In 
Starostlivosť o zdravie zamestnancov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach, 2018. s. 315. ISBN 978-80-8152-665-7. 
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Záver 

Záverom môžeme povedať že právna úprava nie len na 
Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie je v danej oblasti 
nedostatočná. Nakoľko aj zo štúdií vyplýva že ako iba jediná krajina 
Európskej únie bola schopná zahrnúť syndróm vyhorenia do systémy 
chorôb z povolania. Samozrejme uznávame že problematika ochrany 
duševného zdravia a pracovného stresu, ktoré sú s ňou spojené sú taktiež 
len v začiatkoch, ale už len poukazovanie na danú problematiku môže 
byť do budúcna impulzom na jej zmenu aj v právnom zakotvení. 
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