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ÚVOD  

Od 1. 1. 2019 je v účinnosti novela záko-
na č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorou sa pre zamestnávateľa 
zavádza nová zákonná povinnosť, a to 
oznámiť voľné pracovné miesto a jeho 
charakteristiku úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny, v ktorého územnom obvo-
de sa pracovné miesto nachádza.  

Zároveň je od 1. 7. 2018 v účinnosti no-
vela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, ktorá zavádza novú povinnosť za-
mestnávateľa, a to oznámiť každoroč-
ne, do 15. januára príslušnému orgánu 
verejného zdravotníctva údaje týkajúce 
sa zamestnancov vykonávajúcich prá-
cu zaradenú do druhej kategórie, pri-
čom prvýkrát si zamestnávateľ túto po-
vinnosť plní 15. 1. 2019.   

Od 1. 1. 2019 je taktiež v účinnosti nove-
la zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce, v zmysle ktorej zamestnávateľ 
nesmie zamestnancovi uložiť povin-
nosť zachovávať mlčanlivosť o jeho 
pracovných podmienkach vrátane 
mzdových podmienok a o podmienkach 
zamestnávania.   

V nasledovnom texte si Vás dovoľujeme 
stručne informovať o vyššie uvedených 
nových oznamovacích povinnostiach 
zamestnávateľa a o zákaze záväzkov 
mlčanlivosti zamestnancov o pracovných 
podmienkach.  

OZNÁMENIE VOĽNÉHO 

PRACOVNÉHO MIESTA   

▪ zamestnávateľ je povinný oznámiť 
voľné pracovné miesto a jeho cha-
rakteristiku úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, v ktorého územnom 
obvode sa pracovné miesto na-
chádza,  

 
▪ voľné pracovné miesto je novovy-

tvorené pracovné miesto alebo 
existujúce neobsadené pracovné 
miesto,  

 
▪ obligatórne sa táto povinnosť vzťahu-

je na každého zamestnávateľa v 
súkromnej sfére,  

 
▪ zamestnávateľ môže nahlásiť voľné 

pracovné miesto a splniť si tak 
oznamovaciu povinnosť nasledujú-
cimi spôsobmi:   

 
a) online prostredníctvom we-

bovej stránky www.istp.sk,  
 
b) vyplnením tlačiva nahláška 

voľných pracovných miest, 
ktorú prostredníctvom pošty, 
faxu alebo formou elektro-
nickej pošty môžete zaslať 
na príslušný úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (for-
mulár tlačiva je zverejnený 
na: 
https://www.upsvr.gov.sk/bux
us/generate_page.php?page
_id=13222), 

 
c) nahlásením voľného pracov-

ného miesta príslušnému 
úradu práce sociálnych vecí 
a rodiny telefonicky, 

  
d) osobne zamestnancom úra-

dov práce, sociálnych vecí 
a rodiny – agentom pre pra-
covné miesta,  

 
e) online prostredníctvom ko-

merčných portálov profe-
sia.sk a kariera.sk, 

 

 
JANUÁR 2019 

Nové oznamovacie povin-
nosti zamestnávateľa   
 
Zákaz záväzkov mlčanli-
vosti o pracovných pod-
mienkach  
 
 

 

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie k 
témam tohto vydania BEATOW PART-
NERS Legal Update, prosím, kontaktujte 
nás prostredníctvom emailu na adrese 
info@beatow.com. 
 
 
PRÁVNA VÝHRADA 
 
Informácie obsiahnuté v tejto publikácií sú 
uvádzané výlučne na informačné účely a 
v žiadnom prípade nepredstavujú ani nie 
sú mienené ako právne ani iné odborné 
poradenstvo ohľadom akejkoľvek záleži-
tosti. BEATOW PARTNERS s. r. o. ne-
preberá žiadnu zodpovednosť voči akej-
koľvek osobe vo vzťahu k čomukoľvek a 
ani ohľadom následkov čohokoľvek, čo sa 
vykonalo alebo čo sa opomenulo vykonať 
úplne alebo sčasti spoliehajúc sa na ob-
sah tejto publikácie alebo akúkoľvek jeho 
časť. Žiaden príjemca informácií obsiah-
nutých v tejto publikácií by nemal konať 
alebo zdržať sa konania na základe akej-
koľvek takejto informácie bez toho, aby si 
najskôr obstaral zodpovedajúcu právnu 
alebo inú odbornú radu, ktoré zohľadní 
konkrétne skutočnosti a okolnosti daného 
prípadu. 
 
Prenos informácií obsiahnutých v tejto 
publikácií nie je vykonávaný s úmyslom 
založiť medzi advokátskou kanceláriou 
BEATOW PARTNERS s. r. o. a príjem-
com týchto informácií vzťah advokáta a 
klienta. Rovnako takýto vzťah nezakladá 
samotné prijatie informácií obsiahnutých v 
tejto publikácií ich príjemcom. 

 
© [2019] BEATOW PARTNERS s. r. o. 

 
BEATOW PARTNERS s. r. o. je advokátskou 
kanceláriou existujúcou ako spoločnosť s ruče-
ním obmedzeným podľa § 15 zákona č. 
586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších 
predpisov, zapísanou v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Slovenská republi-
ka, oddiel Sro, vložka číslo 66108/B, so sídlom 
Panenská 23, 811 03 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO 36 868 841. 

 

http://www.istp.sk/
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13222
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13222
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13222
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f) ak máte svoje sídlo, alebo 

sídlo organizačnej jednotky 
mimo územia Slovenskej re-
publiky, resp. ak máte voľné 
pracovné miesto s miestom 
výkonu práce mimo územia 
Slovenskej republiky môžete 
nahlásiť voľné pracovné 
miesto priamo na úrade prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny, 
na útvare EURES.  

 
▪ pre štátnych príslušníkov tretích 

krajín (cudzincov) je pracovné po-
nuky potrebné naďalej inzerovať cez 
www.istp.sk alebo prostredníctvom 
príslušného úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny, 

  
▪ v súvislosti s nahlasovaním voľných 

pracovných miest je prostredníctvom 
príslušného úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny taktiež možné  zorga-
nizovať v spolupráci s úradom vý-
berové konanie na voľné pracovné 
miesta, ktoré potrebuje zamestnáva-
teľ obsadiť.  

SANKCIE  

 
V prípade nesplnenia si povinnosti 
oznámiť voľné pracovné miesto, Ústredie 
práce sociálnych vecí a rodiny a úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny uložia 
zamestnávateľovi pokutu do výšky 300 
EUR.   

OZNÁMENIE ÚDAJOV 

TÝKAJÚCICH SA 

ZAMESTNANCOV 

VYKONÁVAJÚCICH PRÁCU 

ZARADENÚ DO DRUHEJ 

KATEGÓRIE  

▪ zamestnávateľ je povinný oznámiť 
každoročne, do 15. januára v elek-
tronickej podobe príslušnému orgánu 
verejného zdravotníctva údaje týka-
júce sa zamestnancov vykonávajú-
cich prácu zaradenú do druhej kate-
górie k 31. decembru predchádzajú-
ceho kalendárneho roka,  

 
▪ tieto údaje je zamestnávateľ povinný 

poskytnúť aj zástupcom zamest-
nancov,  
 

▪  do druhej kategórie sa zaraďujú 
práce, pri ktorých vzhľadom na riziko 
nie je predpoklad poškodenia zdra-
via, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá 
odpoveď organizmu na záťaž fak-
tormi práce a pracovného prostredia; 
sú to práce, pri ktorých faktory práce 
a pracovného prostredia neprekraču-
jú limity alebo kritériá ustanovené 
osobitnými predpismi (napr. účtov-
ník, IT vývojár alebo lekár),  
 

▪ na posúdenie, či konkrétna pracovná 
pozícia spadá do druhej kategórie 
odporúčame konzultáciu s pracov-
nou zdravotnou službou, resp. od-
borníkom zabezpečujúcim u Vás 
BOZP,  
 

▪ novú oznamovaciu povinnosť si za-
mestnávateľ splní v elektronickej 
podobe,  

 
▪ oznamovaciu povinnosť si zamest-

návateľ splní vyplnením  formuláru 
pre elektronické oznamovanie práce 
zaradenej do druhej kategórie, ktorý 
zamestnávateľ vyplní na interneto-
vej stránke Úradu verejného zdra-
votníctva SR  
(http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/for
m15_V05.html) a zaslaním vyplne-
ného  formuláru na e-mailovú adresu 
kategoria2@uvzsr.sk,  

 
▪ po spracovaní  zaslaného elektronic-

kého formuláru bude do elektronickej 
schránky zamestnávateľa zaslané 
potvrdenie o tom, že Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR prijal ozná-
menie údajov týkajúcich sa zamest-
nancov vykonávajúcich prácu zara-
denú do druhej kategórie,  

 
▪ Úrad verejného zdravotníctva SR au-

tomaticky zabezpečí distribúciu úda-
jov príslušným orgánom verejného 
zdravotníctva podľa uvedených miest 
výkonu práce (pracovísk).  

 

mailto:kategoria2@uvzsr.sk
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SANKCIE  
 

V prípade nesplnenia si povinnosti 
oznámiť údaje týkajúce sa zamestnancov 
vykonávajúcich prácu zaradenú do dru-
hej kategórie,  príslušný orgán verejného 
zdravotníctva uloží zamestnávateľovi po-
kutu od 150 EUR do 20 000 EUR.     
 

ZÁKAZ  ZÁVÄZKOV 

MLČANLIVOSTI O PRACOVNÝCH 

PODMIENKACH  

▪ zamestnávateľ nesmie zamestnan-
covi uložiť povinnosť zachovávať 
mlčanlivosť o jeho pracovných 
podmienkach vrátane mzdových 
podmienok a o podmienkach za-
mestnávania, 
 

▪ zákaz záväzkov mlčanlivosti sa 
okrem mzdových podmienok vzťahu-
je na akékoľvek pracovné podmienky 
a podmienky zamestnávania (napr. 
ako aj na dĺžku pracovného pomeru 
alebo pracovný čas zamestnanca), 

 
▪ nikto nesmie byť na pracovisku 

prenasledovaný ani inak postiho-
vaný za to, že nezachová mlčanli-
vosť o svojich pracovných podmien-
kach vrátane mzdových podmienok a 
o podmienkach zamestnávania; ak 
teda zamestnanec sprístupní infor-
mácie o svojich pracovných pod-
mienkach, nesmú byť voči nemu zo 
strany zamestnávateľa uložené žiad-
ne sankcie, 
 

▪ v prípade, ak zamestnávateľ nedo-
drží vyššie uvedené podmienky, za-
mestnanec má právo podať zamest-
návateľovi sťažnosť, prípadne sa ob-
rátiť na súd a domáhať sa právnej 
ochrany, 

 
▪ ustanovenia pracovnej zmluvy 

alebo dohody ( o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru), 
ktorými sa zamestnanec zaväzuje 
zachovávať mlčanlivosť o svojich 
pracovných podmienkach vrátane 
mzdových podmienok a o podmien-

kach zamestnávania sú neplatné 
a je potrebné ich z textu pracovnej 
zmluvy/dohody odstrániť, 
 

 
SANKCIE  
 
Všeobecne platí, v prípade porušenia 
pracovnoprávnych predpisov že inšpek-
torát práce je oprávnený uložiť zamest-
návateľovi pokutu až do výšky 100 000 
EUR. Táto sankcia bude aplikovateľná aj 
na porušenie zákazu záväzkov mlčanli-
vosti o pracovných podmienkach.  
 


