
ZÁKON 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme 

 
§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov 
(2) Verejný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo 
iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, 
ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c), výkon práce vo verejnom záujme je aj 
plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto právnických osôb podľa Obchodného 
zákonníka. 
(3) Osobný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo 
iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.3) 
(4) Rozpor záujmov podľa tohto zákona je skutočnosť, ak zamestnanec uprednostní osobný 
záujem pred verejným záujmom. 
  
§ 4 Právne úkony 
Ak je štatutárny orgán vymenovaný alebo zvolený kolektívnym orgánom podľa osobitného 
predpisu,11) robí právne úkony jeho predseda alebo iná fyzická osoba týmto orgánom 
poverená. 
  
§ 5 Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca 
(1) Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u 
zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u 
ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to 
neplatí ak osobitný predpis12) ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo 
ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom. 
(2) Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca ustanoveného v 
odseku 1 (ďalej len „výberové konanie“) sa overujú schopnosti a odborné znalosti 
uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má 
zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca. Pri výberovom konaní sa musí 
dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych 
vzťahoch ustanovená osobitným zákonom.12a) V súlade so zásadou rovnakého 
zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, 
farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo 
sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. 
(3) Výberové konanie vyhlasuje zamestnávateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných 
prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet. Výberové 
konanie na miesto štatutárneho orgánu vyhlasuje zriaďovateľ alebo zakladateľ alebo orgán 
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ, u ktorého bude funkciu štatutárneho 
orgánu vykonávať, patrí. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho 
začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje 
 a) názov zamestnávateľa vrátane obce, kde je sídlo zamestnávateľa, 
 b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním, 
 c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie 
podľa osobitného predpisu,4) 
 d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou, 
 e) zoznam požadovaných dokladov, 
 f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní. 
 (4) Zamestnávateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej 
členov. Členov výberovej komisie pri výberovom konaní na miesto štatutárneho orgánu 
vymenúva zriaďovateľ alebo zakladateľ. Ak zamestnávateľ nemá zriaďovateľa alebo 
zakladateľa, členov výberovej komisie vymenuje orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti 
zamestnávateľ patrí. Výberová komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej 
jedného člena určí zástupca zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie je 
nepárny. 



 (5) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) až e) a g), výberová 
komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením 
dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou 
formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom. 
 (6) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí 
poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné 
každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie; zamestnávateľ 
uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia. Uchádzač podľa poradia na účel 
preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu 
postupuje podľa § 3 ods. 4 až 7. 
 (7) Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do 
desiatich dní od jeho skončenia. 
 (8) Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na 
obsadzované miesto vedúceho zamestnanca, pretože žiadny uchádzač nevyhovel 
ustanoveným podmienkam, zamestnávateľ vyhlási nové výberové konanie. 
 (9) Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do 
vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie 
na šesť mesiacov. 
 (10) Uchádzač, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom 
konaní, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej 
ujmy v peniazoch. 
  
§ 9 Podnikanie, výkon inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca, ktorý 
vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánoch 
(1) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa 
uvedeného v § 1 ods. 2, nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť 
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. Zákaz členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch 
právnických osôb sa nevzťahuje na tohto vedúceho zamestnanca, ak je vyslaný do 
riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby zamestnávateľom a ak 
takáto činnosť vyplýva z výkonu jeho práce; tento vedúci zamestnanec nemôže od príslušnej 
právnickej osoby poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu. 
(2) Obmedzenia ustanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, vyšší územný celok, na vedeckú činnosť, 
pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, 
literárnu činnosť, umeleckú činnosť alebo športovú činnosť, činnosť sprostredkovateľa a 
rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní a na správu vlastného majetku alebo na správu 
majetku svojich maloletých detí, na činnosť v poradnom orgáne vlády, na činnosť člena v 
rozkladovej komisii a na činnosť, ktorá vyplýva z projektov financovaných z programov 
Európskej únie.Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, môže 
vykonávať činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa len vtedy, ak sa táto činnosť 
vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán, pre obec alebo pre vyšší územný celok. 
(3) Obmedzenie podľa odseku 1 sa tiež nevzťahuje na 
a) účasť vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, na projekte 
rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom ministerstvom alebo 
ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene Európskej únie a financovanom 
Európskou úniou, 
 b) činnosť vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, pri 
posudzovaní projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z 
iných zdrojov, 
 c) činnosti, ktorých predmetom je uskutočňovanie programu supervízie. 



(4) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, je povinný do 30 dní 
odo dňa jeho ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca skončiť inú zárobkovú činnosť, 
podnikanie alebo členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť spôsobom vyplývajúcim z príslušných 
právnych predpisov. 


