
1. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie/

FوناقلاABغف<ظوتلاولمعلا .1
G

H



Obsah/
:ىوتحملا

Ø Čo je to závislá práca/
ØغلالمعلاوهامCDلقتسم

Ø Typy pracovnoprávnych vzťahov/
ØظوتلاتاقالععاونأSف

Ø Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie/
ØغلمعلاCDوناقلاZ[

]ZوناقلاCDغفSظوتلاو\
\

Ø Nevýhody nelegálnej práce/
ØغلمعلائواسمCDوناقلاZ[

\
Ø Pracovný pomer/

ØظوتلاةقالعSف
Ø Pracovná zmluva - čo má a môže obsahovať, a prečo je dobré si ju prečítať pred

podpísaním/
Øع–لمعلادقعlاذامnجلانماذاملويوتحSقهتءارقدvقوتلSهع



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Zákonník práce na Slovensku definuje závislú prácu ako prácu vykonávanú/

FلمعلانوناقفّرعT
U

VافولسZ[غلمعلاا]̂لقتسملاbاتلاcV

Ø vo vzťahu, v ktorom je zamestnávateľ nadriadený a zamestnanec voči nemu podriadený/

ØةقالعنمفلأتيFعالمعلابحاصاهيفنوكuترمwظوملانمة
y

ظوملالمعFوف
{

هتحتف

Ø osobne zamestnancom pre zamestnávateľa/

Øاّ]صخشلمعلاذ]فنتمتي
Ö

ظوملالwقنم
{

ف

Ø podľa pokynov zamestnávateľa/

ØÜلمعلابحاصتام]لعتبسح

Ø v mene zamestnávateľa/ 

Øا]نÜلمعلابحاصنعة

Ø v pracovnom čase určenom zamestnávateľom a/

Øلمع تاعاس لالخ متي F
ُ

دح
ّ

لمعلا بحاص اهد

Ø za mzdu alebo odmenu/

ØاقمÜدامرجأل
ّ

ي

Závislá práca/ لقتسملا89غلمعلا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Závislú prácu je možné vykonávať len/
9طارخنالاكنكم.

:
9طقفلقتسُم@?غلمع;

:
;:

Ø v pracovnom pomere/
ØDE

FظوتةقالعNف
Ø v obdobnom pracovnom vzťahu, ide najčastejšie o štátnozamestnanecký vzťah alebo/

ØوأDE
FظوتةقالعNنوكتو ,ةهباشمفDE

FلاوحألابلغأDE
FوكحلالمعلاjF

Ø výnimočne v inom pracovnoprávnom vzťahu - na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, a dohoda o 
brigádnickej práci študentov)/

ØDE
Fعًءانبةفلتخملمعةقالعvعُملمعزاجنإلقافتا}~ ّEظولاقاطنجراخNةفÑشÖسالáانثâä

F, امإDE
Fةمهمزاجنإللمعةقالع

لعتمماهمءادأللمعةقالعوأةنيعم èةقëبالطللةتّقؤملمعةقالعوألمعلا

Ak má práca znaky závislej práce je možné ju vykonávať len v pracovnoprávnom vzťahu na základe

pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd podľa zákonníka práce/
لمعلاتاقافتادحأوأفfظوتةقالعتحتطقفهlطارخنالانكمfفلقتسملا@?غلمعللةهباشمةعfبطلمعللنا^اذإ
لمعلانوناقتحتىرخألا

Typy pracovnoprávnych vzťahov/ لمعلاتاقالععاونأ



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

POZOR!/
!ه*(نا

Prácu, ktorá má znaky závislej práce, nie je možné
vykonávať na základe zmluvy podľa Občianskeho

zákonníka, napr. príkaznej zmluvy alebo

Obchodného zákonníka, napr. zmluvy o dielo/

NطارخنالانكمEال
O

PبطوذلمعWغلمعللةهباشمةعbcلقتسملا

nدملانوناقلاتحتلمعدقعنمض
O

P)فتلالمعلادقعكqrs
O

P( وأ

)فWظوتلادقعك(يراجتلانوناقلاتحت

Či ide o závislú prácu neurčuje názov zmluvy, ale jej

obsah/

ەاوتحمJنTلوهتيمسOوأهناونعJدقعلاعEنددحAال



Skills for Employment – Pracovná legislatíva/ Labour legislation

“Falošná živnosť”/ “fake trade”

Zdroj: Národný inšpektorát práce, „Legálna práca, legálne zamestnávanie“, 



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Je zakázané nelegálne pracovať ako aj niekoho nelegálne zamestnávať/
CDوناقلا>;غنم

EظوتوألمعلاMدحأفQمSشUنوناق>;غلXD
Eافولس\Mا

Zamestnanec nelegálne pracuje, ak/
aظوملالمعنوك

d
CDوناق>;غف

Eاذإ
Ø vykonáva závislú činnosť bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných

mimo pracovného pomeru, alebo/
Øظوملازجنأ

K
ف]ظوتلاةقالعجراخلمعلاتاقافتاعاونأدحأوأف]ظوتدقعنودVلقتسمPQغلمعف

Ø vykonáva závislú činnosť bez oprávnenia pracovať alebo bez oprávnenia zdržiavať sa na území
Slovenskej republiky/

Øظوملازجنأ
K

qrةماقإلاقحوألمعلاقحnعلوصحلانودVلقتسمPQغلمعف
sافولسw[ا

Nelegálna práca je priestupkom, za ktorý je možné zamestnancovi uložiť pokutu do 331 Eur/ 
r|وناقلاPQغلمعلا

s}ُتعPةحنج�qr
sافولسw[لماعلامّرغُ{واÜشàغلPQوناق|r

sVقأدحكوروي331ـå

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie/
ةMنوناقلا>;غفئاظولاولمعلا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø vykonáva závislú činnosť bez pracovnej zmluvy alebo

niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo

pracovného pomeru, alebo/

Øظوملازجنا
Q

المعف

ً

لمعزاجنإلقافتايأوألمعدقعنود^لقتسمWXغ

فnظوتلاقاطنجراخ

Ø vykonáva závislú činnosť bez oprávnenia pracovať alebo

bez oprávnenia zdržiavať sa na území Slovenskej

republiky, alebo/

Øظوملازجنا
Q

المعف

ً

قحوألمعلاقحuعلوصحلانود^لقتسمWXغ

}ةماقإلا
|

}
اÅnافولس

Ø zamestnanca neprihlási včas do Sociálnej poisťovne ako

poistenca/

ØملاذإÖجس
ّ

ظوملالمعلابحاصل
Q

}ف
|

}
ةnعامتجالاتانيمأتلاةسسؤم

ïXمأتةصnلوبuعلصحnلددحملاتقولانمض
|

Zamestnávateľ zamestnanca nelegálne zamestnáva, ak/ 

ظوملللمعلابحاصف6ظوت
B

ا6نوناقGHغنوكCف
K

اذإ



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Používanie dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru namiesto pracovného pomeru, 
alebo/

ØظوتلاةقالعجراخلمعلاتاقافتامادختساWكفZظوتلادقعنعل]دWف
Ø Uvedenie minimálnej mzdy v pracovnej zmluve a vyplácanie zvyšku odmeny “na ruku”, alebo/

Øمضتefgدألادحلاkgرجأللog
pمعفدودقعلاZوناقلادقعلاقاطنجراخرخآغلkg

p”og
pلاWد"

Ø Uvedenie nižšieho počtu hodín práce v pracovnej zmluve, ako má reálne zamestnanec
vykonávať, alebo/

Øمضتefgتاعاسog
pعفلاددعلانملقأدقعلا}pلاتاعاسلل�Äp[ظوملااهلمعÇف

Ø Iné nedodržanie zákona pri dohadovaní pracovných podmienok, prípadne nedodržanie
dohodnutých pracovných podmienok/

ØلتالىرخأتالاحáÄgمàعضوافتلاود]دحتءانثأنوناقلا}éèلالامدعوألمعلادقعطوáÄgماàلاëèاهيلعقفتملاطو

Iné zamestnávanie v rozpore so zákonom/
نوناقللةفلاخمنوكتدقBCDلاف@ظوتلانمىرخأعاونأ



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

A. Zamestnanec, ktorý pracuje nelegálne, nie je pod ochranou Zákonníka práce, ktorý

garantuje zamestnancom mnohé práva, ako napríklad/

UوناقOPغلMشKلمعGنمجردنيال
V

WامحلاتحتGطنعةمدقملاةabلاولمعلانوناققfg
Wظومللنمضت

k
دعف

ّ
قوقحة

اهنم
• právo na mzdu a mzdové zvýhodnenie/

EFقحلا•
GعلوصحلاLترملا

ّ
QعتلاوتاWXتاض

• právo na platenú dovolenku v rozsahu minimálne 4 týždňov v roku/
EFقحلا•

GعلوصحلاLرأنعلقتالةعوفدمةزاجإnنسعيباسأةعWXا
t

• právo na maximálnu dĺžku pracovného času a minimálnu dĺžku odpočinku/
EFقحلا•

Gدحتwقأددعدzمويتاحا{|ساولمعلاتاعاسلÄّلمعلانمة
• právo na ochranu pred svojvoľným prepustením z práce/

EFقحلا•
GامحلاwّسعتلالصفلانمةÖF

G
• právo na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie príspevku na stravovanie/

EFقحلا•
GعلوصحلاLجوQوأتاáماعطلد

• právo na zaistenie podmienok ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci/
EFقحلا•

GسانمفورظQمأتلةçéFلاوةمالسلاêëحصلاطوÄةEF
Gلمعلا

Nevýhody nelegálnej práce/ غلمعلائواسمOPوناقلاU
V

W



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

• právo na návštevu lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka/

ةلئاعلادارفأدحأةقفارموأبPبطلاةراHزقح•

• právo na zachovanie pracovného miesta počas materskej a rodičovskej dovolenky/

pف لالخ لمعلاk ظافتحالا و ةمومالا ةزاجا eع لوصحلا قح•
q

ةtuبألا وأ ةمومألا ة

• právo na odškodnenie v prípade vzniku pracovného úrazu/

wقحلا•
x

yعتلاtHاصإلضّرعتلادنعضkةw
x

yلمعلا

• a iné/

ىرخاقوقحو•

B. Zamestnanec si nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa/

ÜوناقلاpÑغلماعللقحÇال
x

yعلوصحلاeفختPضâxHäãyلعتم
å

دالوألاkق

C. Za zamestnanca zamestnávateľ neodvádza zdravotné poistenie/

ظوملل êyصلا èÑxمأتلا لمعلا بحاص عفدÇ ال
å

ف

D. V prípade choroby zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu a nemocenské/
wتاضtHعتeعلوصحلافظومللقحÇال

x
yضرملالاح

E. Zamestnanec nemá nárok na materské a rodičovské počas materskej a rodičovskej dovolenky/ 

ظومللقحÇال
å

ةtuبألاوأةمومألاةزاجإلالخةمومألاتاضtHعتeعلوصحلاف

Nevýhody nelegálnej práce/ غلمعلائواسمVWوناقلا[\
]



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

F. Zamestnanec nemôže požiadať o dávku v 
nezamestnanosti v prípade straty zamestnania/ 

QRةلاطNلللدKبلطلماعللقح@ال
Sلمعلانادقفلاح

G. Nesplnenie podmienok potrebného počtu rokov
poistenia v Sociálnej poisťovni pre priznanie dôchodku v 
starobe alebo invalidite/ 

eRوناقلاabغلمعلانعجت]ي
SاطممدعKةسسؤمنمبولطملاددعلاةق

QRةناعإوأيدعاقتبتارsعلوصحللةqعامتجالاتانيمأتلا
Sلوصحلاح

S{صزجع
H. Banky nebudú zamestnancovi ochotné, bez oficiálneho
príjmu alebo na základe nízkeho deklarovaného príjmu, 
poskytnúť pôžičku či úver/

QRنامتئالاوضورقلاحنملةّدعتسم )كونبلا(فراصملانوكتنل
Sمدعلاح

eRوناقلمعدوجو
Sاذإوأåمسرلّجسملالخدلاناqا éقحلانملقأqèê

S,
I. Iné/

.ىرخالìاشمو

Nevýhody nelegálnej práce/ غلمعلائواسمXYوناقلا]̂_



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Nerozmýšľajte krátkodobo, ale myslite aj na budúcnosť a prípadné
horšie časy, kedy sa Vám vyplatí, že ste pracovali legálne/ 

تالامتحالاءوساولaقتسملاSر̂كفامناو ,طقفQRصقلادمألاQRSكفتلاLعJتقتال
pkوناقلالمعلارامثjklجتسامدنع

l



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Pracovný pomer sa zakladá písomnou
pracovnou zmluvou medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom/

ت
ُ

لمعلابحاصG[\بXYZاتكدقعSعفQظوتلاةقالعFGب

ظوملاو
e

ف

Pracovný pomer vzniká dňom, ktorý bol

dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň

nástupu do práce/

kفQظوتلاةقالعأدiت
G

ZلعقفتُملامويلاQلهiلمعلاءدk
G

Z
لمعلادقع

Pracovný pomer/ ف>ظوتلاةقالع



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Zamestnanec má právo, aby mu zamestnávateľ dal jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy/

ØGظومللقح
O

لمعلابحاصنملمعلادقعنمةخسUVعلوصحلاف

Ø Pracovná zmluva musí byť písomná/

ØGنأبجGتكملمعلادقعنوكklا
m

Ø Musí byť uzatvorená so zamestnávateľom najneskôr v deň nástupu do práce/

ØGراتبلمعلادقععيقوتمتينأبجxدعتيالخــــ
ّ

لمعلاءد�مويى

Ø Ak sú v pracovnej zmluve časti, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo koletívnou zmluvou, 

tieto časti sú neplatné/

Øلمعلاقافتالوأنوناقللةفلاخملمعلادقعنمءازجأتدجواذإçéتعت ,لèêغءازجألاەذهèñةذفان

Pracovná zmluva/ لمعلادقع



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Pracovná zmluva musí povinne obsahovať/
DنأبجDعلمعلادقعيوتحU

Ø Druh práce spolu s jeho stručnou charakteristikou, vrátane popisu
najnáročnejšej činnosti/

ØنZتخمفصوولمعلاعaبطلdانّمضتُم ,هتع
k

opلاةمهمللفصو
qDقrs

qبلغأفظوملا
هdفهتقو

Ø Miesto výkonu práce, ako názov obce, resp. bližšie určenie miesta –
časť obce, adresa pracoviska, či sídla firmy/

Øو ,لمعلانا|مDعos
qصافتوةنيدملامساكلذdنمنا|ملالÖقdبتكموألمعلاناونعة

ةكáàلا
Ø Mzdové podmienky, ako sú napr. výška mzdy a ďalšie plnenia poskytované

za prácu, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve/
ØصافتdترملالéتاÖامês

qترملارادقمنمكلذ
ّ

ءاقلةمّدقملاىرخألادئاوفلاوتالدéلاوب
êsاهيدحتمتيملاذإ ,لمعلا

qاسألاقافتالاöq
Ø Deň nástupu do práce/

ØراتوأمويúخــــÖلمعلاءد

Čo musí pracovná zmluva obsahovať/ عCاذامHنأبجHلمعلادقعيوتح



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Pracovná zmluva môže obsahovať ďalšie pracovné podmienky/
IنّمضتينألمعلادقعلنكمYZـكىرخأطو

Ø Výplatné termíny/
Øترملاعفدخــــ1رات

ّ
ب

Ø Pracovný čas/
Øلمعلاتقو

Ø Výmeru dovolenky/
ØأددعNةعوفدملاةزاجإلاما

Ø Skúšobnú dobu/
Ø1_جتلاة\]فلا`aة

Ø Trvanie pracovného pomeru na dobu určitú alebo kratší pracovný čas/
Øزجلالمعلادقعوأددحملادقعلاةدمi

j
k

Ø Dĺžku výpovednej doby a iné/
Øوةلاقتسالاراعشاةدمtuىرخأطو

Ak pracovná zmluva neobsahuje ďalšie pracovné podmienky, zamestnávateľ je povinný ich zamestnancovi
písomne do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru oznámiť/

ظوملاراطخpبمزلملمعلابحاص
u

êãطوèZلاەذهâäãمضتمتيملاذإلمعلاءدwخــــÉراتنمرهشة~{فلالخلمعللىرخأطوYZيأwف
ë

قوملالمعلادقع
ّ

ع

Čo môže pracovná zmluva obsahovať/ tuىرخأطوNاهنيمضتنكمÖ
Ü

kلمعلادقع



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Pracovná zmluva stanovuje detaily pracovného vzťahu medzi
zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj ich jednotlivé práva, 
povinnosti, zodpovednosť a očakávania/

Hدح
ّ

ظوملاولمعلابحاصabcبفXظوتلاةقالعلXصافتلمعلادقعد
g

 ,ف
hجاولاوقوقحللةفاضالاoلوؤسملاوتاXصخشلاتاXلةvفرطلاالabc

Ak si ju prečítate vopred a porozumiete jej obsahu, budete sa
vedieť lepšie rozhodnúť, či takéto podmienky akceptujete alebo
nie. Pomôže Vám to minimalizovať možné nedorozumenia v 
budúcnosti so zamestnávateľom/

دقُمدقعلاتأرقاذإ
ّ

ام
Ü

مأدقعلااذهلوبقدåçتتنكاذإامرåçقتعيطتسâفوس ,
ûcلمعلابحاصabcبوكنùبمهافتلاءوسصرفلXلقتôعكلذكدعاسñسو ,ال

ü
لoقتسملا

Prečo je dobré si prečítať pracovnú zmluvu pred jej podpisom/ 

هعBقوتلMقلمعلادقعأرقتنأكBلعاذامل



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Pracovná zmluva môže obsahovať množstvo ustanovení, a preto je
najlepšie si ju najprv zobrať domov a prečítať v klude, prípadne sa
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Informačný materiál bol vytvorený ako súčasť Informačného balíčka o pracovnom práve pre 
utečencov v rámci projektu „Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh“. Za jeho obsah 
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Projekt je podporený vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej
schémy Julie Taft určenej na pomoc utečencom/ ملااذهVWقنمموعدمعوaل
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