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Abstrakt 

Malé  a  stredné  podniky  sú  životnou  silou  slovenskej  ekonomiky.  Rozvoj  malých a 

stredných podnikov súvisí s úrovňou podnikateľského prostredia. Zmeny v podnikateľskom 

prostredí  sa  s určitým  časovým  odstupom  premietajú  aj  do  kvantitatívnych  

charakteristík sektora  malých  a stredných  podnikov,  ktorý  v podnikovej  ekonomike  

poskytuje  pracovné príležitosti 72,7 % aktívnej pracovnej sily a podieľa sa 53,3 % na tvorbe 

pridanej hodnoty. V súčasnosti sa podniky pohybujú v dynamicky náročnom prostredí a musia 

vyvíjať maximálne úsilie na to, aby dokázali byť úspešné a produktívne, a to nielen v 

súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Jedným z predpokladov tohto úspechu, bez ohľadu na veľkosť 

alebo zameranie podnikov, sú ľudské zdroje. Práve znalosti ľudí, ich schopnosti a jedinečná 

schopnosť tvorivosti, sa stávajú najdôležitejším strategickým zdrojom fungovania podnikov. 

Primárnym cieľom  príspevku je poukázať na význam a špecifiká personálnej práce v 

podnikaní malých a stredných podnikov v SR. 
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1. Úvod 

Získavanie zamestnancov je kľúčovou fázou formovania pracovnej sily organizácie. Patrí sem 

vyhľadávanie potrebných pracovných zdrojov, informovanie o voľných pracovných miestach, 

získavanie informácií o uchádzačoch, na základe ktorých sa bude realizovať ich výber. Každý 

podnik počas svojho rastu potrebuje nových ľudí, ktorí budú plniť roly a prichádzať na miesta 

tých, ktorí odišli. Dôležité je rozhodnutie o voľbe zdrojov uchádzačov. Podnik si vyberá 

spomedzi vlastných zamestnancov (povýšenie, preradenie) alebo sa obráti na externé zdroje. 

Získavanie zamestnancov je teda proces, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby mal podnik včas 

dostatočný počet vhodných uchádzačov o voľné pracovné miesta a náklady na jednotlivé 

činnosti tohto procesu boli primerané. Získavanie zamestnancov je súčasťou celkového 

procesu formovania pracovného potenciálu podniku(staffingu). Východiskami staffingu sú 

personálne plánovanie a analýza práce, ktoré nám definujú potrebných zamestnancov. 

Získaním týchto zamestnancov sa staffing nekončí, na získavanie nadväzujú ďalšie funkcie 

manažmentu ľudských zdrojov – výber, orientácia, adaptácia a pod. 

 

2. Dáta a metodlológia 

Dočasné pridelenie zamestnancov, resp. personálny lízing, ako jedna z metód získavania 

zamestnancov, sa v ostatných rokoch stalo preferovaným spôsobom osadzovania voľných 

pracovných miest aj pre malé a stredné podniky. Podnikom je často výhodnejšie „zapožičať si 

ľudí“, ako ich zamestnávať ako svojich kmeňových zamestnancov. Zmluvní zamestnanci 



44 
 

pracujú pre agentúru, ktorá je ich zamestnávateľom. Dočasné pridelenie zamestnancov 

využíva čoraz viac MSP ako alternatívu k vlastným, kmeňovým zamestnancom nakoľko 

odpadá množstvo personálnej práce. Cieľom predkladaného príspevku je zhodnotenie  

dočasného pridelenia zamestnancov v súvislosti s novelizáciou ZP, ktorou sa mení a dopĺňa 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony. Pri spracovaní predkladaného príspevku bolo použité metódy 

analýzy, syntézy a komparácie. 

 

3. Výsledky a diskusia  

Malé a stredné podniky predstavujú 99,85% z celkového počtu podnikov teda tvoria 

významnú súčasť našej ekonomiky, v rámci rozvinutých ekonomík sú považované za 

najpružnejšie, najefektívnejšie a najprogresívnejšie formy podnikania. Medzi najdôležitejšie 

vlastnosti malých a stredných podnikov patria dynamika, vysoká prispôsobivosť meniacim sa 

podmienkam trhu, úzka špecializácia, flexibilita. V ostatných rokoch sa snažia 

zamestnávatelia MSP, okrem iného, svoju flexibilnosť udržať aj pomocou dočasného 

pridelenie zamestnancov. Týmto spôsobom sa podniky snažili  vyhnúť prípadným problémom 

pri prepúšťaní. Dočasné pridelenie zamestnancov, sa stalo preferovaným spôsobom 

osadzovania voľných pracovných miest aj pre malé a stredné podniky. Podnikom je často 

výhodnejšie „zapožičať si ľudí“, ako ich zamestnávať ako svojich kmeňových zamestnancov. 

Takto zmluvní zamestnanci pracujú pre agentúru, ktorá je ich zamestnávateľom. Dočasné 

pridelenie zamestnancov využíva čoraz viac MSP ako alternatívu k vlastným, kmeňovým 

zamestnancom nakoľko im odpadá množstvo personálnej práce. 

Výhodami dočasného pridelenia zamestnancov pre zamestnávateľa sa stali nasledovné 

skutočnosti:  

 zamestnávateľ sa zbaví administratívnych procesov súvisiacich so mzdovou a 

personálnou agendou, ktorú preberie pracovná agentúra.  

 Absentuje riziko prebytočnej pracovnej sily v prípade, že sa náhle zníži produkcia. 

 Podnik môže jednoducho a rýchlo uvoľniť zamestnanca podľa meniacich sa potrieb, 

pretože ten má uzatvorenú zmluvu s agentúrou 

 Zmluvy i s takzvanými zmluvnými pracovníkmi sa uzatvárajú na čas určitý a sú 

dôležitým prvkom pri zachovaní možnosti pružne reagovať na odbytové trhy. 

 Flexibilné dodanie pracovnej sily, či už robotníckej alebo administratívnej na obdobie 

 trvania projektu. 

V uplynulých rokoch dominoval dopyt po flexibilnej pracovnej sile hlavne vo výrobných 

podnikoch, v súčasnosti sa trend presunul aj do iných sfér. O dočasné pridelenie 

zamestnancov je teraz záujem najmä v call centrách, servisných strediskách a v sektore 

zdieľaných služieb. To znamená v oblastiach, kde funguje väčšia fluktuácia zamestnancov a 

je potreba neustáleho dopĺňania nových zamestnancov. Týmto spôsobom však podniky 

neobsadzujú všetky pozície, prevládajú nižšie posty. Prostredníctvom dočasného pridelenia 

zamestnancov podniky nezvyknú zamestnávať riadiacich zamestnancova zamestnancov, ktorí 

majú prístup k dôverným údajom. K typickým znakom v tejto oblasti pre  Slovensko je fakt, 

že  podniky sú zvyknuté najímať si agentúrnych zamestnancov  hlavne do výroby. V iných 

štátoch Európy je  okrem týchto pozícií často zvykom kontraktovať aj vysoko 

kvalifikovaných špecialistov, ako sú programátori, výskumní pracovníci a pod. 
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Nevýhodami dočasného pridelenia zamestnancov pre zamestnancov sa stali nasledovné 

skutočnosti: 

 diskriminácia dočasne pridelených zamestnancov oproti tzv. kmeňovým 

zamestnancom 

 neistota 

 nezrozumiteľnosť ako i uvedenie dočasne pridelených zamestnancov do omylu 

ohľadom ich pracovno-právneho statusu ( robotnícke povolania) 

Prax ukázala, že dočasné prideľovanie zamestnancov tak ako má svoje pozitíva, má aj 

negatíva ktoré bolo potrebné eliminovať novelizáciou Zákonníka práce.  Dôvodom 

navrhovaných zmien boli, že zamestnávateľom zamestnanca, ktorý je dočasne pridelený k 

užívateľskému zamestnávateľovi, je počas jeho dočasného pridelenia stále agentúra 

dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľ zamestnanca.  

Cieľom návrhu novely Zákonníka práce bola potreba vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytujú v 

oblasti dočasného prideľovania zamestnancov. Najväčšie problémy praxe  sa dotýkali 

nasledovných oblastí - najmä týchto:  

 zavedenie spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie 

porovnateľnej mzdy agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom, 

 riešenie zastretého dočasného prideľovania zamestnanca právnickými osobami alebo 

fyzickými osobami, 

 obmedzenie dočasného pridelenia zamestnanca na výkon rizikovej práce zaradenej do 

4. kategórie 

 obmedzenie možnosti užívateľského zamestnávateľa dočasne prideliť už dočasne 

prideleného zamestnanca k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, 

 obmedzenie maximálnej dĺžky dočasného pridelenia a počtu opätovných dočasných 

pridelení a predĺžení dočasných pridelení, 

 ustanovenie spôsobu dojednania doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu 

medzi agentúrou dočasného zamestnávania a dočasne prideleným zamestnancom a 

zavedenie výpovedného dôvodu v prípade skončenia dočasného pridelenia pred 

uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, 

 obmedzenie možnosti zamestnávateľa dočasne prideliť zamestnanca počas prvých 

troch mesiacov od vzniku pracovného pomeru. 

Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí schválila vládny návrh zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

Novela sa zaviedla do Zákonníka práce vymedzenie pojmu užívateľský zamestnávateľ. 

Užívateľským zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej 

zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu dočasne 

pridelí na výkon práce zamestnanca v pracovnom pomere. 

Zamestnanci agentúry dočasného zamestnávania, ktorí vykonávajú prácu pre užívateľského 

zamestnávateľa môžu byť počas dočasného pridelenia vyslaní na pracovnú cestu len týmto 

zamestnávateľom. Týmto spôsobom chcel zákonodarca zabrániť fiktívnym pracovným 

cestám, ktoré agentúry dočasného zamestnávania uskutočňujú. Zamestnanca môže počas 

dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi vyslať na pracovnú cestu len 
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užívateľský zamestnávateľ. Na účely vyslania na pracovnú cestu sa užívateľský 

zamestnávateľ považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca. 

Dočasné pridelenie zamestnanca, v zmysle novely, sa zakazuje na výkon rizikovej práce 4. 

kategórie v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Zákaz je z dôvodu ochrany zdravia dočasne prideľovaných zamestnancov, ale aj ochrany 

zdravia zamestnancov užívateľského zamestnávateľa. Zamestnanci agentúry dočasného 

zamestnávania často nie sú dostatočne zaškolení alebo chránení, čo vedie k rizikám, ktoré pri 

výkone takejto práce hrozia. Týmto spôsobom sa má predísť zvýšenému riziku pracovných 

úrazov.  

Za dočasné pridelenie sa považuje aj výkon práce zamestnancom, ktorý vykonáva činnosť pre 

právnickú alebo fyzickú osobu a táto činnosť vykazuje určité znaky, na základe ktorých 

možno usúdiť, že ide o dočasné pridelenie, hoci sa zmluvné strany dohodli inak. Dôvodom je 

riešenie otázky obchádzania ustanovení o porovnateľných pracovných a mzdových 

podmienkach pre dočasne pridelených zamestnancov v porovnaní s tzv. kmeňovými 

zamestnancami. Nejde tu len o ochranu zamestnancov, ale aj o zabezpečenie spravodlivej 

hospodárskej súťaže medzi zamestnávateľmi. Pri obchádzaní ustanovení môžu byť 

zamestnanci poskytnutí za nižšie náklady, čo sa následne odráža aj na cene výrobkov a 

služieb. Užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, 

dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.   

Maximálna dĺžka trvania dočasného pridelenia je novelou obmedzená na najviac 24 

mesiacov, takisto bude obmedzený aj počet opätovných pridelení a predĺžení dočasného 

pridelenia. Týmto spôsobom sa zabráni zneužívaniu dočasného pridelenia na obchádzanie 

priameho vzťahu medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Medzi prvým a 

ďalším dočasným pridelením musí byť prestávka aspoň 6 mesiacov (prípadne 4 mesiace).  

Opätovným dočasný pridelením sa rozumie pridelenie pred uplynutím šiestich, resp. v 

niektorých prípadoch štyroch mesiacov pred skončením predchádzajúceho dočasného 

pridelenia.  

Novela upravuje  aj otázku  pracovných a mzdových podmienok, aktuálne za ne zodpovedá 

priamy zamestnávateľ (agentúra dočasného zamestnávania). To znamená, že užívateľský 

zamestnávateľ sa nemusí zapodievať otázkou, či mzda bola zamestnancovi vyplatená. Z tohto 

dôvodu novela navrhuje zaviesť systém nerozdielnej zodpovednosti. To znamená, že 

užívateľsky zamestnávateľ musí sledovať, či si priamy zamestnávateľ splnil mzdové 

povinnosti, pretože ak si priamy zamestnávateľ nesplní svoje záväzky voči zamestnancom, 

nastupuje ako zodpovedný subjekt popri alebo namiesto zamestnávateľa užívateľský 

zamestnávateľ. To isté platí aj pri zrážkach zo mzdy.  

Identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje zamestnávateľa alebo agentúry 

dočasného zamestnávania, ktorá mu zamestnanca dočasne pridelila a údaj o dátume vzniku a 

skončenia dočasného pridelenia budú vedené v evidencii dočasne pridelených zamestnancov, 

ktorú je povinný viesť užívateľský zamestnávateľ. Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného 

zamestnávania bude povinná viesť aj evidenciu pracovného času a to v mieste výkonu práce 

dočasne prideleného zamestnanca.  

Na žiadosť užívateľského zamestnávateľa je zamestnávateľ alebo agentúra povinná 

bezodkladne poskytnúť údaje potrebné na kontrolu, či zamestnávateľ alebo agentúra 

dočasného zamestnávania dodržiava povinnosť vo vzťahu k mzdovým podmienkam 

zamestnancov. Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania poskytujú 

užívateľskému zamestnávateľovi osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov.  
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4. Záver  

Uvedená novela Zákonníka práce prináša výrazné zmeny v oblasti dočasného pridelenia 

zamestnancov. Vzhľadom na potreby súčasného podnikateľského prostredia, kde je tlak na 

čoraz väčšiu flexibilitu, môže sprísnenie podmienok dočasného pridelenia viesť k zvýšeniu 

nákladov a zníženiu využívania dočasného pridelenia. I keď konkrétne dopady novej 

regulácie však bude možné zhodnotiť až na základe aplikácie v praxi, už dnes môžeme 

konštatovať , že boli odstránené negatíva a sú eliminované nepriaznivé vplyvy v oblasti 

dočasného pridelenia zamestnanca. 
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