
Zákonník práce obsahuje pre posúdenie hodnoty práce niekoľko kritérií:  
zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť, rovnaké či porovnateľné pracovné  
podmienky, rovnakú či porovnateľnú pracovnú výkonnosť a výsledky práce. 

ČO MÔŽETE UROBIŤ, KEĎ SA STRETNETE  
S NEROVNOSŤOU V ODMEŇOVANÍ? 

Pokúste sa riešiť situáciu priamo so zamestnávateľom. Podľa Zákonníka  

práce (§ 13 ods. 4) máte právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti  

s porušením zásady rovnakého zaobchádzania a zamestnávateľ je povinný  

na vašu sťažnosť bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu,  

upustiť od znevýhodňujúceho konania a odstrániť jeho následky.

V Zákonníku práce (§ 13 ods. 3) je upravený tzv. zákaz prenasledovania:   

zamestnávateľ nesmie zamestnanca akýmkoľvek spôsobom postihovať alebo  

znevýhodňovať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv  

vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. 

Vyjednávať môžete sami alebo prostredníctvom mediátora  

(www.komoramediatorov.sk, www.amssk.sk).

Oznámte situáciu inšpektorátu práce (zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce).

Situáciu môžete riešiť súdnou cestou – podaním žaloby. V takom prípade sa 

obráťte na advokátsku kanceláriu, odbory alebo špecializovanú mimovládnu 

organizáciu. 

Komiks, ktorý pripravila organizácia Gender Studies v Prahe,  
sme s jej láskavým súhlasom využili aj v slovenskej verzii letáka.

Tento leták vychádza v rámci projektu EQ-Train: Equality Training for Trainers. EQ-Train je projekt  
Programu celoživotného vzdelávania programu Leonardo da Vinci (Transfer inovácií), podporený  

Európskou úniou, Rakúskym spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, umenie a kultúru a vlastnými finančnými 
prostriedkami partnerských organizácií (ASPEKT podporila aj Mama Cash, Global Fund). Projekt koordinuje  

Netzwerk Österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen: www.netzwerk-frauenberatung.at.

PLATOVÁ DISKRIMINÁCIA  
NIE JE HRA, ALE REALITA!

Zásada rovnakého odmeňovania zaručuje ženám a mužom rovnakú mzdu  
za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. 

ROVNOSŤ ODMEŇOVANIA V PRÁVE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ČO VŠETKO SA ROZUMIE POD POJMOM ODMENA A ODMEŇOVANIE?

Odmena sa týka všetkých dávok poskytovaných peňažnou formou (napríklad 
odmeny, prémie, benefity, príplatky za nadčasy, dary zamestnávateľa, mimoriadne 
výplaty, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na bývanie,  
dopravu, ošatné, odstupné atď.) alebo vecnou formou (naturálna mzda -  
vo forme výrobkov, výkonov, prác a služieb), terajších alebo budúcich, ak ich  
zamestnávateľ priamo alebo nepriamo vypláca zamestnankyni alebo  
zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním.

ČO MÔŽU ZAMESTNANCI A ZAMESTNANKYNE POŽADOVAŤ V PRÍPADE 
NEROVNÉHO ODMEŇOVANIA NA ZÁKLADE POHLAVIA?

stanovenie rovnakej výšky mzdy ako u zamestnanca druhého pohlavia,  
ktorý vykonáva rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty u toho istého  
zamestnávateľa, no je odmeňovaný výhodnejšie  
a  
doplatenie rozdielu v odmene

PRÁVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ústava SR (čl. 12)
Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Zb. §13, §119a)
Antidiskriminačný zákon (zákon č. 365/2004 Zb. § 3 ods.1, § 6 ods. 2 písm. b) 

(1) Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa 
pohlavia. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje na každé plnenie za prácu, ako aj na 
plnenia, ktoré sa vyplácajú alebo sa budú vyplácať v súvislosti so zamestnaním 
podľa iných ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.
(2) Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu 
rovnakej hodnoty. Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje 
práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá 
je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri 
dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce  
v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa.
(3) Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest,  
hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek 
diskriminácie podľa pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže 

KDE VŠADE JE ZÁSADA ROVNAKEJ ODMENY  
ZA ROVNAKÚ PRÁCU A ZA PRÁCU ROVNAKEJ  
HODNOTY OBSIAHNUTÁ?

PARAGRAF 119a ZÁKONNÍKA PRÁCE UPRAVUJE ZÁSADU ROVNAKEJ 
ODMENY ZA ROVNAKÚ PRÁCU A PRÁCU ROVNAKEJ HODNOTY 
NASLEDOVNE: 

ASPEKT, záujmové združenie žien
Mýtna 38, 811 01 Bratislava
www.aspekt.sk

§ 119a

Projekt EQ-Train: www.frauenberatung.eu/eq-train.
aspekt@aspekt.sk

MÔŽETE SA OBRÁTIŤ NA: 

inšpektorát práce (www.safework.gov.sk/index.php/kontakty)
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (www.snslp.sk, info@snslp.sk)
Kanceláriu verejného ochrancu práv (www.vop.gov.sk, sekretariat@vop.gov.sk)
odborovú organizáciu, ktorej ste členom, alebo Slovenskú konfederáciu  
odborových zväzov 
Centrum právnej pomoci (www.legalaid.sk)
Slovenskú advokátsku komoru (www.sak.sk)
súd, ktorý môžete požiadať o ustanovenie advokáta alebo advokátky (návrh treba 
spojiť so žiadosťou o oslobodenie od súdnych poplatkov). 

zamestnávateľ okrem kritérií uvedených v odseku 2 uplatniť ďalšie objektívne 
merateľné kritériá, ktoré sa dajú uplatniť na všetkých zamestnancov  
bez rozdielu pohlavia.
(4) Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na zamestnancov rovnakého pohlavia,  
ak vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.




