


Zásada rovnakého zaobchádzania pri 
výkone prác vo verejných výskumných 
inštitúciách



Zásada rovnakého zaobchádzania 

• Čl.  153 ZFEÚ: 1. Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 Únia 
podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v týchto oblastiach: 

i) rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu          
práce a rovnaké zaobchádzanie v práci;

• Čl. 12 Ústavy SR: Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. 
Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné 
a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej 
republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a 
náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, 
príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné 
postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať 
alebo znevýhodňovať. 



Zákonník práce

• Čl. 1 ZP: ,, Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu 
zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na 
ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so 
zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť 
pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní 
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Tieto práva im 
patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, 
manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby 
pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného 
postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo 
iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, 
príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo 
iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je 
odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo 
okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí 
skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že 
cieľ je legitímny a požiadavka primeraná.“



Zákonník práce

• Čl. 6: ,,Ženy a muži majú právo na rovnaké 
zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, 
odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie 
a o pracovné podmienky. Tehotným ženám, matkám do 
konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám 
sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich 
biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením 
dieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich 
osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení. Ženám a 
mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im 
umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove 
detí a pri starostlivosti o ne.“



Zákonník práce

• § 13 ods. 3 ZP: ,,(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z 
pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. 
Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého 
účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. 
Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom 
pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za 
to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, 
žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o 
kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.“

• § 13 ods. 6 ZP: ,,(6) Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi 
sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania 
podľa odsekov 1 a 2 a nedodržaním podmienok podľa odsekov 3 až 
5; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez 
zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od 
takého konania a odstrániť jeho následky.“



Pracovná zmluva

• §41 ods. 1 ZP: ,, (1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy 
je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s 
právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z 
pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a 
mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu 
vykonávať.“

• § 42 ods. 1 a 2 ZP: ,, Pracovný pomer sa zakladá 
písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je 
zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.“ 



Zákon o nelegálnom zamestnávaní

• §2 Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická 
osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je 
podnikateľom a

• a) nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, 
ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah 
alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného 
predpisu alebo

• b) je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským 
štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou 
konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej 
len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené 
podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného 
predpisu.



Zákon o nelegálnom zamestnávaní

• §2 ods. 2 Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou 
alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu 

• a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo 
štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu,

• b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo 
štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju 
do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do 
siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na 
prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od 
uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto 
registra alebo

• c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho 
zamestnávanie podľa osobitného predpisu.



Zákon o rovnakom zaobchádzaní

• § 11 ods. 2: ,,Žalovaný je povinný preukázať, že
neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca
oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne
usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého
zaobchádzania došlo.“

• §2a ods. 3: ,,Nepriama diskriminácia je navonok
neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax,
ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať
osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama
diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie,
pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené
sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a
nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.“



Zákon o rovnakom zaobchádzaní

• § 2a ods. 4:,, Obťažovanie je také správanie, v
dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť
k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského,
zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho,
zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a
ktorého úmyslom alebo následkom je alebo
môže byť zásah do slobody alebo ľudskej
dôstojnosti.“



Zákonník práce

• §9 ods. 1 ZP: ,,(1) V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne
úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba,
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu;
zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne.
Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení
zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci
jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány
zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony
vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými
predpismi.“

• §142 ods. 3 ZP: ,,(3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať
prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú
uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne
náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.“



Equal treatment - AMGA

The beneficiaries must take all measures to
implement the principles set out in the Commission
Recommendation on the European Charter for
Researchers and the Code of Conduct for the
Recruitment of Researchers, in particular regarding:

-working conditions;

-transparent recruitment processes based on merit,
and

-career development.

The beneficiaries must ensure that researchers and
third parties involved in the action are aware of them.



Administratívne povinnosti 



Zásady zamestnávania a výberových 
konaní



Všeobecné zásady pre výberové 
konania



Pracovné podmienky



Kariérny rozvoj



Rodová rovnosť



Finančné nariadenie (2018/1046)

Čl. 62 ods. 2. ,,Ak existuje riziko konfliktu záujmov týkajúce sa člena
personálu národného orgánu, dotknutá osoba postúpi
záležitosť....... Ak došlo ku konfliktu záujmov, menovací orgán alebo
príslušný národný orgán zabezpečí, aby dotknutá osoba ukončila
všetky činnosti v tejto záležitosti. Príslušný povoľujúci úradník
vymenovaný delegovaním alebo príslušný národný orgán
zabezpečia, aby sa v súlade s platným právom vykonali akékoľvek
ďalšie vhodné kroky.
(3) Na účely odseku 1 dochádza ku konfliktu záujmov vtedy, keď je
ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej
operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných alebo
citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej
príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného
priameho alebo nepriameho osobného záujmu.“



Dôležité odkazy na záver

• Code of conduct for researchers
https://eraportal.sk/wp-

content/uploads/2019/03/Europska_charta_vyskumnych_pracovnikov_a_Kodex_spravania_p
re_nabor_vyskumnych_praco.pdf

https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/ri_landscape_2017.pdf


Ďakujeme za pozornosť

JUDr. Viera Petrášová
Národný kontaktný bod
Právne a finančné otázky
Európske výskumné infraštruktúry


