
 
 

 

Ústavný súd pozastavil účinnosť 
ustanovenia novely Zákonníka práce o 

možnosti ukončenia pracovného pomeru 
po dovŕšení 65 rokov veku zamestnanca 

 

  



 

29.12.2021 

 

Novela Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov (zákon č. 76/2021 Z. z.) s účinnosťou od 1. januára 

2022 mala rozšíriť možnosti zamestnávateľa o nový výpovedný dôvod ukončiť pracovný pomer so 

zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok (obe tieto 

podmienky musia byť splnené súčasne).  

Proti tejto novele Zákonníka práce sa postavila skupina poslancov NR SR a podala na Ústavnom súde SR návrh 

na vyslovenie nesúladu ustanovenia §63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce s Ústavou SR a ďalšími 

medzinárodnými právnymi dokumentami. 

Ústavný súd SR svojim Uznesením č. k. PL. ÚS 12/2021-79 zo dňa 15. decembra 2021 (zverejnené v Zbierke 

zákonov pod č. 539/2021 Z. z. dňa 29.12.2021) pozastavil účinnosť tohto nového ustanovenia Zákonníka 

práce. To znamená, že zatiaľ od 01.01.2022 táto nová možnosť výpovede ešte nebude platiť a zamestnávatelia 

ju nebudú môcť zatiaľ využiť pre skončenie pracovného pomeru. 

Toto pozastavenie účinnosti predmetného ustanovenia nie je zatiaľ konečným rozhodnutím vo veci a Ústavný 

súd SR bude ešte o tejto otázke rozhodovať v ďalšom konaní. Znamená to, že pozastavenie účinnosti 

preskúmavaného ustanovenia Zákonníka práce nie je prejudikovaný meritórny výsledok v tejto veci. Predmetom 

ďalšieho konania na Ústavnom súde SR bude ústavnoprávne posúdenie, či novelou Zákonníka práce doplnená 

nová možnosť zamestnávateľa dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného 

na nárok na starobný dôchodok, je v súlade s Ústavou SR a zákazom diskriminácie na základe veku. 

Až na základe výsledku konania v tejto veci na Ústavnom súde SR vydaním nálezu Ústavného súdu SR a jeho 

vyhlásením v Zbierke zákonov SR v prípade, že súd rozhodne o súlade preskúmavaného ustanovenia 

s Ústavou SR a s ďalšími predpismi, nadobudne toto nové ustanovenie § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce 

účinnosť. 

Obdobný dôvod skončenia pracovného pomeru, ktorým je dosiahnutie veku 65 rokov zamestnanca 

v štátnozamestnaneckom pomere, je upravený už od roku 2017 v zákone o štátnej službe.  

Podľa odôvodnenia predkladateľa novely Zákonníka práce by mala táto zmena podporiť celkovú zamestnanosť 

na Slovensku ako aj medzigeneračnú výmenu zamestnancov na pracovisku, ktorá bola v predchádzajúcich 

rokoch narušená etapovitým posúvaním dôchodkového veku a zotrvávaním zamestnancov starších ako 65 

rokov v pracovnom pomere u zamestnávateľa. Zvolená veková hranica 65 rokov je vyššia ako je všeobecná 

zákonná úprava vzniku nároku na priznanie starobného dôchodku.  

Vekové hranice pre účely zamestnania sa nachádzajú v pracovnoprávnych úpravách viacerých členských štátov 

EÚ. 

 

Mgr. Martina Poliačiková 

Advokát 

 

  



 

 

 

 

 

 

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. 

 

Sídlo:   

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44 

Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43 

Email: office-ba@r-p.sk 

IČ DPH: SK2022827620  

 

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360. 

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 29. apríla 2019. 

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o 

advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska 

4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. 

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými 

predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je 

príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.  

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business 

Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike 

prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná 

zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese: 

Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit 

poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania. 

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s 

vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.  

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.  

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.  
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