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Anotácia  

Štúdia predstavuje druhú etapu riešenia projektu „Nedeklarovaná práca na Slovensku“. Pozornosť sa 
venuje analýze politík a opatrení  boja proti nedeklarovanej práci na Slovensku ako súčasti Európskej 
únie. Konkrétne boli popísané a vyhodnotené prístupy a opatrenia na potieranie nedeklarovanej 
práce v krajinách EÚ, ďalej vývoj prístupov a opatrení proti nedeklarovanej práci na Slovensku po 
vstupe do EÚ a napokon sú prezentované návrhy pracovníkov slovenských inštitúcií pôsobiacich 
v sektore boja proti nedeklarovanej práci (Inšpektoráty práce, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Sociálna poisťovňa, Odbory živnostenského podnikania, Daňové a Colné úrady a Mestské úrady). 

 

Kľúčové slová 

Nedeklarovaná práca, opatrenia na potieranie neohlásenej práce, odstrašovacie opatrenia, 
preventívne opatrenia, nápravné opatrenia, opatrenia na posilňovanie záväzku hlásiť prácu 

 

Abstract 

The study is the second phase of the project "Undeclared work in Slovakia." Attention is paid to the 
analysis of policies and measures to combat undeclared work in Slovakia as part of the European 
Union. Specifically, they described and evaluated approaches and measures to combat undeclared 
work in the EU, further development of approaches and measures against undeclared work in 
Slovakia after EU accession and were finally presented the proposal of the Slovak institutions, 
implementing the measures against undeclared work (Labor inspectorates, Offices of labour, social 
and family Affairs, Social insurance Agency, Departments for business, tax and customs authorities 
and city authorities). 

 

Key words 

Undeclared work, measures to combat undeclared work, measures of deterrence, measures enabling 
compliance, preventive measures, curative measures, measures fostering commitment to declared 
work 
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Úvod  

 

Výskumná úloha „Potieranie nedeklarovanej práce“ bola  v roku 2015 riešená ako II. etapa projektu 
„Nedeklarovaná práca na Slovensku“. V druhom roku riešenia tohto projektu sa výskum zameral na 
politiky a opatrenia boja proti nedeklarovanej práci na Slovensku ako súčasti Európskej únie. 
Konkrétne boli popísané a vyhodnotené prístupy a opatrenia na potieranie nedeklarovanej práce 
v krajinách EÚ, ďalej vývoj prístupov a opatrení proti nedeklarovanej práci na Slovensku po vstupe do 
EÚ a napokon boli prezentované návrhy pracovníkov slovenských inštitúcií realizujúcich opatrenia 
proti nedeklarovanej práci. V práci boli využité príklady zo súboru 186 opatrení realizovaných 
v členských štátoch Európskej únie zhromaždených Dublinskou nadáciou pre rozvoj životných 
a pracovných podmienok. Takisto boli využité výsledky empirického prieskumu názorov 284 
pracovníkov inštitúcií rezortov práce (Inšpektorátov práce, ÚPSVR SR, Sociálnej poisťovne), vnútra 
(odborov živnostenského podnikania), financií (daňové a colné úrady) a z mestských úradov. 
Respondenti sa vyjadrili k existujúcim a budúcim žiaducim opatreniam v tejto oblasti.  

Formy vykonávanej práce z aspektu legality zmluvného vzťahu a z aspektu dobrých mravov môžeme 
kategorizovať nasledovne1 : 

 Dodržiavanie formálnych 
náležitostí*: 

Áno 

Dodržiavanie formálnych 
náležitostí*: 

Nie 

Formálny zmluvný vzťah : Áno Legálna práca Nečestná (podvodná) práca 

Formálny zmluvný vzťah:  Nie Nezaregistrovaná práca Nezákonná (neprípustná) práca 

* Dodržiavanie formálnych náležitostí: takých, ktoré sú bežne používané v zmluvných vzťahoch 

V prípade "legálnej práce" ide o legálnu situáciu, kedy okolnosti skutočného zamestnania či 
obchodného vzťahu rešpektujú formálne náležitosti prijatej formy zmluvy (pracovnej alebo 
obchodnej) podpísanej zmluvnými stranami a sú používané v každom prípade.  A teda zmluvné strany 
riadne používajú takúto formu kontraktu a riadne pomenúvajú svoje zamestnanecké alebo 
kontraktačné vzťahy.  

Nezákonný (neprípustný) kontraktačný vzťah je taký, ktorý nerešpektuje okolnosti akéhokoľvek 
formálneho kontraktu, a teda daný stav sa nedá napraviť (príkladom je detská práca). 

V prípade nečestnej (podvodnej) práce ide síce o dohodnuté zamestnanie (či zmluvnú dohodu) 
používanú  na najímanie pracovníkov alebo subkontrahovanie niektorých činností, ktoré zahŕňajú 
výkon práce. Avšak skutočné okolnosti konkrétneho pracovného / zmluvného vzťahu nezodpovedajú 
(právnym / formálnym) náležitostiam, ktoré by oprávňovali prijatú formu zmluvnej práce či už priamo 
prostredníctvom pracovného pomeru alebo nepriamo prostredníctvom vzťahu subdodávky. 

                                                           
1 Eurofound, 2015 
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Nedeklarovaná práca sa týka takých zamestnaneckých či kontraktačných vzťahov, ktoré môžu byť 
plne legálne len v prípade že by boli zahlásené (zaregistrované) - napríklad čašník pracujúci  bez 
zmluvy.   

Je zrejmé, že v prípade neregistrovanej (nedeklarovanej či neohlasovanej) práce ide o prácu bez 
formálne uzatvoreného pracovného vzťahu, avšak o takú prácu, pri ktorej sú rešpektované všetky 
ostatné náležitosti (pracovné podmienky, ústne dohodnuté podmienky odmeňovania, atď.). Motívy 
používania formy neohlasovanej práce sú zrejmé – obísť daňové a odvodové povinnosti a tak znížiť 
cenu práce. Tomuto fenoménu sme sa venovali v predchádzajúcej etape výskumnej práce. 

V rámci tejto štúdie si všímame problematiku potierania nedeklarovanej práce. Ide najmä o popis 
a posúdenie opatrení používaných na vykynoženie tohto nešváru z praxe zamestnávateľov a fyzických 
osôb.  
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Kapitola 1. Opatrenia na potieranie nedeklarovanej práce v EÚ  

 

Najprv si priblížime charakteristiku a ciele príslušných opatrení. K tomu využijeme údaje zo štúdie 
Európskej komisie. 

Odborníci členia opatrenia na potieranie nedeklarovanej (neohlasovanej) práce na 2 veľké časti. Prvá 
časť opatrení je zameraná na zastrašovanie a odradzovanie od takéhoto vykonávania práce a využíva 
k tomu najmä represívne formy – pokuty a sankcie pri odhalení neohlásenej práce a opatrenia na 
zlepšenie odhaľovania neohlásenej práce. Druhá časť opatrení je zameraná na predchádzanie 
nedeklarovanej práci, v čom sú preventívne opatrenia, nápravné opatrenia a opatrenia na zvýšenie 
etiky pracovných vzťahov. Je zrejmé, že v súčasnosti je potrebné využívať opatrenia prináležiace aj do 
skupiny represií, aj do oblasti zvýšenia etiky podnikania a práce.  

Tabuľka 1: Politické opatrenia na boj proti nepriznanej (neohlásenej, neregistrovanej) práci v 31 
európskych krajinách, 20102   

Politický prístup % krajín, 
ktoré 
použili dané 
opatrenie 

% odborníkov ktorí považujú 
opatrenie za : 
Efektívne  Neutrálne Neefektívne 

1.  Zastrašovanie     

     

1.1.  Pokuty 91 50 45 5 
Administratívne sankcie voči prijímateľom 
pracovnej sily (zamestnávateľom) 

87 46 49 6 

Administratívne sankcie voči ponúkajúcim 
pracovnú silu (zamestnancom) 

83 41 59 0 

Pokuty voči zamestnávateľom 74 59 33 8 
Pokuty voči zamestnancom 52 53 42 5 
     
1.2.  Opatrenia na zlepšenie odhaľovania n.p. 100 64 34 2 
Porovnávanie a poskytovanie údajov 83 72 25 2 
Inšpekcie na pracovných miestach 100 75 17 8 
Registrácia pracovníkov pred začatím práce 
alebo počas prvého dňa v práci 

74 74 23 3 

Koordinačné stratégie naprieč rezortmi 57 56 44 0 
Vydávanie osvedčení podnikania, potvrdení 
o platení odvodov a daní 

65 62 33 5 

Využívanie dohľadu (napr. horúce telefónne 
linky) 

39 20 80 0 

Koordinované akcie naprieč rezortmi 61 64 36 0 
Koordinácia poskytovania údajov naprieč 
rezortmi 

65 82 19 0 

Povinné preukazy na pracovisku 65 70 30 0 
 

                                                           
2 Dettker a kol., 2010 
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Všetky opytované národné jednotky používajú v rámci zastrašovacích aktivít inšpekcie na pracovných 
miestach a považujú ich za vysoko efektívne.  

Ďalej vo vysokom počte krajín sú používané administratívne sankcie tak voči prijímateľom 
nedeklarovanej práce (teda zamestnávateľom), ako aj voči poskytovateľom (teda zamestnancom) 
nedeklarovanej práce. Tieto opatrenia však už nie sú považované až za tak efektívne, ako je to 
v prípade samotných inšpekcií, skôr sú považované za „neutrálne“.    

Tri štvrtiny krajín sa vyjadrili, že vykonávajú registráciu pracovníkov pred začatím práce alebo počas 
prvého dňa v práci a považujú to za vysoko efektívne opatrenie pri potieraní nedeklarovanej práce.  

Vyrubovanie pokút zamestnávateľom ohlásilo taktiež tri štvrtiny respondentov, z nich síce menší 
podiel respondentov ich považuje aj za efektívne, ale pokuty sú vnímane ako efektívnejšie než len 
púhe administratívne sankcie. Vyrubovanie pokút zamestnancom za nedeklarovanie práce 
preukázala len niečo vyše polovica krajín s mierne prevažujúcim názorom, že sú efektívne. 

Pomerne veľa krajín používa tiež prácu s údajmi : teda zisťovanie a postupovanie  údajov za účelom 
odhaľovania nedeklarovanej práce a koordináciu poskytovania údajov naprieč rezortmi. Tieto aktivity 
v týchto krajinách považujú za efektívne v boji proti zatajenej práci.  

Dve tretiny krajín používa tiež systém vydávania potvrdení tým podnikom, ktoré nepoužívajú 
neregistrovanú prácu, a považujú to za efektívny spôsob jej potierania v 62 % prípadov.  

Možno ešte uviesť, že cca dve tretiny krajín používa povinné preukazy na pracovisku a v 70 % to 
považujú za efektívne opatrenie proti nedeklarovanej práci. 

Významná časť opatrení na potieranie nedeklarovanej práce sa týka predchádzaniu takejto práce, 
Ktoré odborníci označujú ako „uľahčovanie plnenia si povinností“. V prvom rade sú to preventívne 
opatrenia. 

Pokračovanie Tabuľky 1.  

Politický prístup % krajín, 
ktoré 
použili dané 
opatrenie 

% odborníkov ktorí považujú 
opatrenie za : 
Efektívne  Neutrálne Neefektívne 

2.  Uľahčovanie plnenia si povinností       

     
2.1. Preventívne opatrenia 90 45 43 12 
Redukovanie predpisov, nariadení 48 56 38 6 
Zjednodušovanie procedúr dodržiavania 87 62 38 0 
Technologické inovácie (napr. registračné 
pokladne) 

43 73 27 0 

Nové pracovné kategórie (napr. malé či mikro- 
pracovné miesta) 

35 59 33 8 

Priame daňové stimuly (napr výnimky, odpočty) 61 57 33 10 
Stimuly sociálneho zabezpečenia  35 62 15 23 
Zjednodušenie prechodu z nezamestnanosti do 
SZČO 

65 29 63 8 

Zjednodušenie prechodu zo zamestnanosti do 44 15 77 8 
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SZČO 
Zvýšenie minimálnej mzdy 48 24 59 18 
Zníženie minimálnej mzdy 9 0 50 50 
Školenia a podpora začatia podnikania  61 50 46 4 
Mikrofinancie pre začatie podnikania 52 48 52 0 
Usmernenia o tom, ako formalizovať prácu 61 33 67 0 
Prepojenie dôchodkových (penzijných) 
systémov na formálnu prácu 

61 47 41 12 

Zavedenie dodávateľského reťazca 
zodpovednosti 

17 78 0 22 

Obmedzenie voľného pohybu (zahraničných) 
pracovníkov 

43 29 53 18 

 

Z celej plejády preventívnych opatrení najviac krajín (87 %) uviedlo, že zjednodušovalo procedúry 
dodržiavania predpisov;  toto opatrenie je považované za pomerne účinné (62 %). Takmer 2/3 krajín 
zjednodušovali prechod z nezamestnanosti do seba-zamestnanosti (SZČO), avšak s neutrálnym 
účinkom na ohlasovanie práce. 61 % krajín využívalo priame daňové stimuly (a považovali ich za 
efektívne pri potieraní nedeklarovanej práce – v 57 % prípadoch); tiež v 61 % krajín vydávali 
usmernenia o formalizovaní práce, hoci s neutrálnym dopadom na ohlasovanie práce; tiež v 61 % 
krajín sa uskutočnili školenia a poskytli sa peniaze na podporu začatia podnikania s 50 % efektom na 
ohlasovanie práce a taktiež v 61 % krajín využili prepojenie penzijných systémov na oficiálnu prácu 
s takmer polovičným efektom na ohlasovanie práce.  

Niektoré opatrenia boli uskutočnené len v menšom počte krajín, avšak s vysokým efektom na 
ohlasovanie práce – ako napr. zavádzanie technologických inovácií, zavedenie reťazca zodpovednosti 
u dodávateľov či využívanie sociálneho zabezpečenia ako stimulov pre deklarovanie práce. 

Už nie tak v masívnom rozsahu boli realizované opatrenia na nápravu existujúceho stavu podmienok 
a systému deklarovania práce. 

Pokračovanie Tabuľky 1. 

Politický prístup % krajín, 
ktoré 
použili 
dané 
opatrenie 

% odborníkov ktorí považujú 
opatrenie za : 
Efektívne  Neutrálne Neefektívne 

2.  Uľahčovanie plnenia si povinností      

     
2.2. Nápravné opatrenia 64 61 35 40 
Stimulovať producentov, aby kupovali priznané 
tovary a služby 

    

Servisné poukážky 26 58 42 0 
Cielené priame daňové stimuly 61 65 29 6 
Cielené nepriame dane 17 63 25 13 
     
Stimulovať záujemcov o prácu, aby formalizovali 
svoje aktivity 
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Celospoločenské amnestie 9 x x x 
Amnestie individuálne pre tých, čo dobrovoľne 
priznali vykonávanie nedeklarovanej práce 

17 75 25 0 

Formalizácia podnikateľského poradenstva 30 44 56 0 
Formalizácia podporných služieb podnikaniu 30 57 29 14 
Cielené znižovanie DPH 17 43 43 14 
Bezplatný softvér na evidenciu pre podniky  13 50 50 0 
Informačné materiály o evidencii práce 22 57 43 0 
Bezplatné školenie/poradenstvo o evidencii 22 57 43 0 
Postupné schémy formalizácie práce 13 67 33 0 
 

Krajiny zavádzali rozličné formy nápravných, či skôr napravovacích či opravovacích opatrení, avšak 
išlo o veľkú variabilitu opatrení skôr v menšom počte krajín. Jediným univerzálnejšie 
uskutočňovaným opatrením boli cielené priame daňové stimuly (v 61 % krajín), ktoré odborníci až 
v 65 % prípadoch vyhodnotili ako efektívne.  

Hoci v malom počte krajín, ale za efektívne vo vzťahu k uplatňovaniu registrovanej práce boli tiež 
považované individuálne amnestie pre tých pracovníkov, ktorí dobrovoľne priznali vykonávanie 
nedeklarovanej práce (v 75 % krajín, kde ich uplatnili), postupné zaraďovanie do formálnej práce (6 
7%), uplatňovanie cielených nepriamych daní (63 %), zavádzanie servisných poukážok (58 %), 
formalizácia podporných služieb podnikaniu (57 %), ale aj vydávanie informačných materiálov či 
bezplatné poradenstvo o evidencii práce (57 %). Ako užitočné boli vyhodnotené aj poskytovanie 
bezplatného softvéru na evidenciu pracovníkov v podnikoch a formalizácia podnikateľského 
prostredia. 

Krajiny uplatňovali aj opatrenia posilňujúce etiku a morálku registrovania práce, ktoré odborníci 
označujú súhrnným názvom „Posilňovanie záväzku ohlasovať prácu“.    

Pokračovanie Tabuľky 1. 

Politický prístup % krajín, 
ktoré 
použili 
dané 
opatrenie 

% odborníkov ktorí považujú 
opatrenie za : 
Efektívne  Neutrálne Neefektívne 

2.  Uľahčovanie plnenia si povinností      

     
2.3. Posilňovanie záväzku ohlasovať prácu 69 44 52 4 
Kampane s cieľom informovať nezahlásených  
pracovníkov o ich rizikách a nákladoch  

61 64 36 0 

Kampane s cieľom informovať nezahlásených  
pracovníkov o výhodách formalizovanej práce  

57 43 47 10 

Kampane s cieľom informovať používateľov 
produktov neohlásenej práce o rizikách 
a nákladoch  

61 50 40 10 

Kampane s cieľom informovať používateľov 
produktov neohlásenej práce o výhodách 
ohlásenej práce  

52 35 59 6 

Používať normatívne výzvy, aby ľudia hlásili svoje 52 33 57 0 
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aktivity 
Opatrenia na zmenu vnímania spravodlivosti 
systému 

26 25 75 0 

Opatrenia na zlepšenie procedurálnej stránky 
spravodlivosti systému (tj., do akej miery ľudia 
veria, že vláda s nimi zaobchádza s rešpektom, 
nestranným a zodpovedným spôsobom) 

17 60 40 0 

Opatrenia na zlepšenie vedomia ohľadne 
daňového, odvodového a pracovného práva 

65 50 50 0 

Prijímanie prístupu skôr na báze záväzkov ako 
poslušnosti (napr. citlivé nariadenia) 

30 50 40 10 

Kampane na podporu kultúry záväzku 
ohlasovania práce 

39 29 64 7 

 

Takmer 2/3 krajín uvádzalo do života opatrenia na zlepšenie ovládania a vedomostí v oblasti 
daňového, odvodového a pracovného práva a respondenti uviedli, že je to opatrenie užitočné, i keď 
vo vzťahu k ohlasovaniu práce napoly efektívne a napoly neutrálne. Významný počet krajín realizoval 
rozličné kampane (s cieľom informovať nezahlásených  pracovníkov o ich rizikách a nákladoch a o 
výhodách formalizovanej práce, s cieľom informovať používateľov produktov neohlásenej práce 
o rizikách a nákladoch nezahlásenej práce a o výhodách ohlásenej práce), ktoré však boli hodnotené 
ako efektívne len čiastočne. Za prevažne efektívne boli považované aj opatrenia na zvýšenie dôvery 
občanov v spravodlivosť systému zaobchádzania vlády s ľuďmi zodpovedným spôsobom, hoci takéto 
opatrenia prijalo len niekoľko členských krajín.  

 

Prieskum realizovaných opatrení na potieranie nedeklarovanej práce 

Podrobnejšie konkrétnymi opatreniami, ktoré prijali vlády krajín EÚ, sa zaoberal prieskum opatrení 
na potieranie neohlásenej práce v období 2008 – 2013, ktorý uskutočnila nadácia Eurofound 
v spolupráci s národnými monitorovacími strediskami. Eurofound zhromaždil databázu 186 príkladov 
opatrení uskutočnených v jednotlivých krajinách EU, v ktorých sa dokumentuje spôsob potierania 
nedeklarovanej práce. Zároveň v prevažnej väčšine príkladov je uvedený aj ich dopad a vyhodnotený 
je ich účinok v boji proti nedeklarovanej práci. Nasledovný text približuje hlavné zistenia z tohto 
prieskumu. 

 

1.  Odstrašovacie opatrenia 

1.A. Kontrola 

Opatrenia na Odhaľovanie nezahlásenej práce sú v krajinách EÚ väčšinou zamerané na zvýšenie 
efektívnosti kontrolnej činnosti a na zavedenie stratégií a postupov ohľadne práce s údajmi – ich 
zosúlaďovania a zdieľania na národnej a medzinárodnej úrovni.  
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-  Zvýšenie efektívnosti (účinnosti) kontroly 

Týka sa to takmer všetkých finančných úradov a inšpektorátov práce. Napríklad v posledných rokoch 
Belgicko, Česká republika, Dánsko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko prijali nové prístupy. Tieto 
iniciatívy siahajú od jednoduchého navýšenia počtu kontrol až po iniciatívy, ktoré usilujú o zlepšenie 
účinnosti kontrol, uplatnením takých ukazovateľov ako je počet zistených  priestupkov neohlásenej 
práce, hodnota nepriznaných daní či uvalených sankcií.  

Príkladmi konkrétnych opatrení sú inšpektori v Rumunsku, ktorí sa sústredili na kontroly v určitých 
odvetviach, kde sa predpokladal výskyt neohlásenej práce – stavebníctvo, odevný a textilný 
priemysel. V Lotyšsku a Portugalsku sa inšpektori sústredili na sektor hotelierstva a gastronómie. Vo 
Švédsku to boli sektory taxi-služieb, kaderníctva a stavebníctva. V Slovinsku robili kontroly 
v autoškolách a v Nórsku v sektore čistiarní a práčovní. Na odstránenie neohlásenej práce sa používali 
aj dopredu oznamované inšpekčné kontroly – napríklad v Dánsku v prípade kontrol v hoteloch, v 
reštauráciách, na staveniskách, v pekárňach, vrátniciach.  

Boli aj príklady opatrení o koordinácii kontrolných akcií. Napríklad v južnom Taliansku vytvorilo 
Ministerstvo práce na boj proti neohlásenej práci tímy zložené z inšpektorov práce, inšpektorov 
sociálnej starostlivosti, pracovníkov agentúry pracovných úrazov a pracovníkov policajných zložiek. 
Tieto tímy kontrolovali vytypovaných 10 tisíc poľnohospodárskych fariem a 10 tisíc stavenísk v 4 
regiónoch od marca do decembra v r. 2010. Zapojených bolo 550 domácich inšpektorov a 50 
externých inšpektorov. V rámci tejto rozsiahlej kontroly bolo zistených 20300 nelegálnych 
pracovníkov, z ktorých cca 9150 boli nezahlásení pracovníci. Pritom sa zistilo, že nelegálna práca 
v určitej forme sa vyskytla v 44 % poľnohospodárskych fariem a v 60 % firmách pôsobiacich v 
stavebnom sektore. 

Na zvýšenie účinnosti kontrol boli využívané aj ďalšie opatrenia – registrácia pracovníkov pred 
začatím práce a používanie identifikačných (pracovných) preukazov. Povinnosť zahlásiť nových 
zamestnancov na príslušné úrady platí v mnohých krajinách EÚ, pochopiteľne aj na Slovensku. 
V niektorých krajinách bolo zavedené používanie identifikačných preukazov na pracovisku. Napríklad 
v Luxemburgu zaviedli povinnosť pracovníkov nosiť na staveniskách identifikačnú kartu. Obsahovala 
osobné údaje každého pracovníka, meno zamestnávateľa, typ podpísanej pracovnej zmluvy a údaj 
o začiatku práce. 

- Koordinačné stratégie a aktivity, vrátane poskytovania údajov 

Príkladom takýchto opatrení je zavedenie Informačnej jednotky šedej ekonomiky vo Fínsku. Začala 
činnosť v roku 2011 ako súčasť daňovej správy Ministerstva financií a zameriava sa na vyšetrovanie 
špecifických organizácií a osôb podozrivých z pôsobenia v neohlasovanej práci. Jednotka je 
oprávnená získavať informácie od úradov vyžadujúcich správy o plnení požiadaviek a je oprávnená 
konať aj na základe všeobecných informácií. 20 pracovníkov (s rozpočtom cca 2 mil. Eur ročne) plní 2 
úlohy – zhromažďovanie a disemináciu informácií a vydávanie správ o dodržiavaní zákonov. 
V priebehu roka a pol jednotka splnila 40 úloh z oblasti zbierania a diseminácie informácií a cca 11 
tisíc správ o dodržiavaní zákonov pre iné úrady. Okrem iného boli zistené neohlásené mzdy 
v hodnote 42 mil. Eur a neohlásené predaje v hodnote 65 mil. Eur.  
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1.B. Pokuty 

Po roku 2008 veľa krajín EÚ zvýšilo pokuty za neohlásenú prácu. Na Slovensku sa dokonca dramaticky  
zvýšila horná hranica pokuty za neohlásenie nového pracovníka (zo 16600 Eur na 200000 Eur). 
Zavádzanie vyšších pokút sa však dialo bez dostatočného overenia, či vysoké pokuty skutočne povedú 
k zníženiu neohlasovanej práce (viď štúdiu Williamsa a Renooya z r. 2009). 

 

2.  Preventívne opatrenia 

Medzi preventívne opatrenia v súvislosti s potieraním neohlasovanej práce možno počítať 
nasledovné: 

- zjednodušovanie povinností ohľadne práce. Ide o také opatrenia ako redukcia počtu daňových 
formulárov a návratiek, či snaha o integrálny prístup k auditu – radšej jednou návštevou skontrolovať  
záznamy než vykonať samostatné kontroly pre rozličné dane. 

- zavádzanie technologických inovácií. Ide najmä o oblasť registrovania hotovostí (registračných 
pokladní). Vo Švédsku zaviedli legislatívu, kde register hotovostí sa skladá z dvoch častí : registračnej 
pokladnice a čiernej skrinky napojenej na pokladňu, ktorá číta transakcie. Informácie z čiernej skrinky 
sú prístupné len pre pracovníkov Švédskej daňovej agentúry. Po zavedení sa zvýšilo priznávanie DPH 
o 7 % v reštauráciách a o 11 % v kaderníctvach. V Poľsku Ministerstvo financií zaviedlo povinnosť 
elektronických fiškálnych pokladní pre celý rad profesií (lekárov, právnikov, daňových poradcov, pre 
fyzické osoby vykonávajúce súkromné aktivity, pre pohrebné domy a pre prekladateľov). Okamžitý 
efekt však bol menší ako sa očakávalo a zistilo sa viacero nedotiahnutých vecí ohľadne registrácie 
práce v týchto profesiách (napr. registrácia platieb pacientov po ordinačných hodinách, dohodnuté 
nižšie odmeny pri návštevách pacientov v ich domoch, ak „sa nebude papierovať“, atď.). 

- zavádzanie nových druhov legitímnej ekonomickej aktivity, respektíve legitimizovanie už 
vyskytujúcich sa foriem pracovných kontraktov, napríklad mini-práce v domácich službách 
v Nemecku. Príkladom je tiež úprava zákona o zamestnanosti v Maďarsku. Týka sa zjednodušenia 
registrácie sezónnej zamestnanosti a príležitostnej a dočasnej práce. Stačí, keď zamestnávateľ 
zaregistruje takúto prácu SMS-kou či elektronicky cez Systém klientskej brány. S tým je spojené aj 
zjednodušenie a zníženie daní, ktoré zaplatí zamestnávateľ za deň práce najatej osoby. Uvedené 
opatrenie bolo bohato využívané.  

 - stimulovanie ľudí pre zapájanie do regulárnej ohlasovanej práce aj cez zmeny systémov priamych 
i nepriamych daní, zdravotných a sociálnych odvodov,  

- podporovanie programov na vytvorenie a rozvoj mikro-podnikov a  

- podporovanie iniciatív s cieľom zabezpečiť plynulejší prechod do samostatnej zárobkovej činnosti. 
V Nemecku zaviedli prémiu ako prídavok k dávke v nezamestnanosti pre tých nezamestnaných, ktorí 
si založia vlastný podnik. Prémia sa poskytuje mesačne. Vyhodnocovacia štúdia ukázala, že po 19 
mesiacoch ešte stále fungovali podniky 75 % - 84 % poberateľov tejto prémie.  
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3. Nápravné opatrenia 

Tieto opatrenia sú vykonávané v snahe pomôcť tým, ktorí už participujú na neregistrovanej práci, aby 
mohli legitimizovať svoje aktivity. Ide o dve kategórie opatrení – jednak pomôcť neregistrovaným 
pracovníkom, aby sa stali registrovanými a jednak podnecovať zamestnávateľov, aby využívali skôr 
registrovanú ako neregistrovanú prácu.  

3.1. Čo sa týka pomoci neregistrovaným zamestnancom zaregistrovať sa, boli použité opatrenia ako: 

- celospoločenské amnestie. Z úrovne Európskeho parlamentu zaznela výzva na uzatváranie paktov 
na národných úrovniach o prihlasovaní neohlásenej práce bez sankcií v priebehu 2 rokov. Po uplynutí 
tohto obdobia by mali byť uvalené prísnejšie sankcie na tých, ktorí neuposlúchnu výzvu z národného 
paktu. V roku 2011 Španielsky parlament prijal dekrét o potieraní neohlásenej práce, pričom v prvej 
fáze sa zaručuje amnestia na registráciu neohlásených zamestnancov v priebehu 6 mesiacov. 
Zamestnávatelia mali len tú povinnosť platiť príspevky na sociálne poistenie od dátumu prihlásenia. 
Po uplynutí prechodného obdobia a zistení neregistrovanej práce, nastupujú výrazne vyššie sankcie 
než pred účinnosťou tohto zákona. Poznámka, aj v Španielsku majú škálu pokút, výška ktorých je 
odstupňovaná podľa závažnosti priestupku (maximálna pokuta je 187,5 tis. Eur). 

- dobrovoľné zverejňovanie.  

- cielená podpora podnikania a poradenské služby neregistrovaným firmám na pomoc ich návratu do 
formálnej ekonomiky. 

 

3.2. Opatrenia zacielené na povzbudenie kupujúcich, aby využívali tovary a služby produkované skôr 
na ohlasovanej než neohlasovanej báze, sú nasledovné: 

- cielené opatrenia v nepriamych daniach. Ide o reverzné zaťaženie DPH kupujúceho, nie producenta. 
Toto opatrenie bolo prijaté vo viacerých krajinách (Fínsko, Švédsko, Cyprus) pre sektor stavebníctva. 
Vo Fínsku po novom platí DPH hlavný dodávateľ stavby, a nie subdodávatelia. To bolo považované za 
efektívnejšie, pretože daňová povinnosť sa tak ľahko nevytratí ako v prípade subdodávateľského 
reťazca, keďže hlavní dodávatelia sú veľké, zavedené a renomované spoločnosti.  Pritom reverzný 
systém sa uplatňuje len na stavebné služby, ale už nie na materiál, pričom súkromní jednotlivci sú 
z tohto systému vylúčení. Po zavedení reverznej DPH sa vo Fínsku v priebehu 3 rokov zvýšili takéto 
príjmy z DPH o 80 mil. až 120 mil. Eur. 

- cielené opatrenia v priamych daniach. V Dánsku, Švédsku a Fínsku boli zavedené daňové stimuly pre 
spotrebiteľov s cieľom presunúť činnosť do formálnej ekonomiky v tých oblastiach, kde nelegálna 
ekonomika je rozšíreným javom. Príkladom sú daňové úľavy na domáce práce vo Švédsku. Ide 
o renovácie a služby pre domácnosť. V rámci určitého ročného limitu na domácnosť si dodávatelia 
účtujú v cene náklady na materiál, ale len polovicu nákladov na mzdové náklady vrátane DPH. 
Zostávajúcu časť ceny si dodávateľ vyžiada od Švédskej daňovej agentúry. Celkove za 1 rok táto 
agentúra registrovala 1,1 mil. osôb využívajúcich túto schému, keď dodávateľom vyplatila sumu 
v hodnote 18,2 mil. Eur. Švédska daňová agentúra odhadovala, že v roku 2011 v tomto sektore sa 
oproti roku 2005 znížil podiel neohlásenej práce o 10 %.  
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- dotácie mzdových nákladov vrátane kupónových schém. Servisné poukážky sa stali populárnym 
a rozšíreným nástrojom potierania nelegálnej práce, keďže boli použité v širokom okruhu aktivít 
rozširujúcich sa od obdobia globálnej krízy – napr. sezónna práca. Príkladom sú servisné poukážky 
v Taliansku v poľnohospodárskom sektore pri zbere hrozna. Cieľom bolo zaviesť poriadok do 
najímania študentov a dôchodcov na príležitostnú prácu počas oberačiek. Bolo stanovené, že jeden 
pracovník mohol odpracovať v kalendárnom roku len 30 dní pri zárobku maximálne 5 tis. Eur. Každý 
zamestnávateľ mohol vyplatiť za prácu na tieto poukážky maximálne ročne 10 tis. Eur. Poukážky sú 
úverované cez magnetickú kartu pracovníka, ktorý si môže vyberať vyberať hotovosť v bankomatoch. 
Magnetická karta nesie informácie o pracovníkovi, ktoré sú relevantné pre Agentúru sociálneho 
zabezpečenia a Agentúru úrazového poistenia. Keďže úrady vyhodnotili túto aktivitu ako úspešnú (v 
pilote za 1 sezónu bolo takto zapojených 36 tis. pracovníkov na 108 tis. pracovných dní), odporučili 
tento systém rozšíriť aj na iné sektory: súkromné cvičenia (napríklad hudobnej výchovy), 
záhradníctvo, brigádnické práce mladých ľudí cez prázdniny a podomový predaj.  

 

4. Opatrenia na povzbudenie záväzku ohlasovať prácu 

Tu je zámer prijať daňovú morálku dobrovoľne, a nie aby bola vymáhaná na báze povinností. 
Znamená to posun od priamej k nepriamej kontrole, od povinnosti k záväzku. Opatrenia s takouto 
filozofiou od obdobia globálnej krízy narástli.  

 

Kampane 

V tejto oblasti sa uplatnili rozličné informačné kampane. Majú za cieľ informovať neregistrovaných 
pracovníkov o nákladoch a rizikách, informovať potenciálnych používateľov nehlásenej práce 
(zamestnávateľov) o rizikách a nákladoch, informovať neregistrovaných pracovníkov o možných 
oficiálnych benefitoch – takých ako rast ich dôveryhodnosti v biznise a umožnenie podnikania, 
informovať potenciálnych používateľov neohlásenej práce o výhodách formálnej práce.  

Z Litvy prišla správa o zmene prístupu k potieraniu neohlásenej práce, keď sa Štátny inšpektorát 
práce rozhodol dať väčší dôraz na poradenstvo podnikateľom, na informovanie verejnosti a na rast 
povedomia o nehlásenej práci. Zahájili aktivity cez rozličné mediálne kanály (rádio, TV, tlač, internet, 
informačné tabule v obchodných centrách a vo verejnej doprave). Podľa ŠIP sa znížila tolerancia 
k neohlasovanej práci, keď v jednom roku (2011) oni zaznamenali 2400 anonymných oznámení 
o výskyte neohlásenej práce, z čoho po preverení sa ukázalo 50 % ako pravdivých. 

V Lotyšsku Konfederácia lotyšských zamestnávateľov zahájila kampaň proti šedej ekonomike, za 
férovú súťaž. V rámci toho použila reklamu „Pľujem naňho“ a on-line test merania dopadu 
individuálnych „šedých“ aktivít. On-line test vyplnilo 12 tis. osôb, ktoré v rámci 11 otázok testu mohli 
odhaliť „šedé“ správanie v obchodoch, na trhoch, pri poskytovaní služieb, u lekárov, v doprave 
(osobitné platby policajtom), v zamestnaní (práca na zmluvu a bez zmluvy, nehlásené príjmy z práce 
či „obálkové“ mzdy) a ich celkový dopad na Lotyšskú ekonomiku. Účastníci boli tiež poučení ako 
znižovať dopady šedej ekonomiky – napr. platením oficiálnych cien za služby, vyžadovaním si účtu 
v predajniach, overovaním si či počítadlo v taxíku je zapnuté a nákupom len autorizovaného paliva do 
automobilov. 
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V Nórsku sa sociálni partneri spolu s Ministerstvom financií a daňovými úradmi  rozhodli vyvinúť 
aktivity na zvýšenie povedomia škodlivosti nehlásenej práce, kedy poskytovali informácie 
o sociálnych dôsledkoch neohlásenej práce spoločnostiam, podnikateľom, pracovníkom 
a spotrebiteľom. Taktiež ich poskytovali návody ako uplatňovať daňové pravidlá prostredníctvom 
svojich webstránok a pripravili vzdelávacie programy zamerané na mladých ľudí. Prieskumy účinnosti 
tejto kampane ukázali, že až 80 %  mladých ľudí považovalo vzdelávacie programy za užitočné a viac 
než polovica z nich viac inklinuje k plateniu daní.   

V Bulharsku založili národné stredisko Podnikanie podľa pravidiel, presvedčení, že to pomôže zmeniť 
postoje podnikateľov a zamestnancov k neohlásenej práci a že to zvýši verejné povedomie o jej 
škodlivých dopadoch a následkoch. Založené bolo v spolupráci sociálnych partnerov. Pilotný sektor 
zahŕňal strojárstvo, elektrárenstvo, informačné technológie, stavebníctvo, ľahký priemysel, 
parfumériu a kozmetiku, mliekárenstvo, turizmus, nebankové finančné služby a služby všeobecného 
záujmu.  

V Slovinsku Ministerstvo práce a sociálnych vecí v spolupráci so sociálnymi partnermi v r. 2010 
naštartovalo kampaň „Zastavme neohlásenú prácu“ so zámerom informovať a zvýšiť verejné 
upovedomenie o rizikách a negatívnych dôsledkoch neohlásenej práce, a to z pohľadu štátu, 
podnikateľov a jednotlivcov. Využili sa na to rozličné reklamné médiá, plagáty, brožúry, rozhlasové 
reklamy, reklamy v časopisoch a na webe.  

Pritom nie vždy iniciátormi reklamných a upovedomovacích kampaní sú vlády. Viaceré príklady 
ukazujú aktivity sociálnych partnerov ako tých hlavných iniciátorov , napr. vo Švédsku a Nemecku 
v stavebnom a dopravnom sektore.  

 

Výzvy 

Po vypuknutí globálnej krízy sa spustili aj normatívne výzvy a oznámenia. Napríklad Estónska daňová 
a colná rada rozoslala listy 1300 spoločnostiam, kde ich žiadala prepracovať svoje informačné 
systémy v účtovnej a daňovej oblasti a podať hlásenie o výsledkov svojich podnikateľských aktivít. 
Z toho 1000 listov išlo tým spoločnostiam, ktoré vyplácali znateľne nižšie priemerné mzdy oproti 
iným v sektore či regióne a ďalších 300 listov išlo tým spoločnostiam, ktoré vytypovala EDCR, že 
vykazovali riziko skrytých obratov či fiktívnych faktúr. EDCR odhadovala v týchto 1300 spoločnostiach 
nezaplatenú daň na úrovni 30,2 mil. Eur a rozhodla sa poskytnúť im čas na vyrovnanie podlžností. Ak 
nie, nastúpia kontroly. Výsledkom bolo 500 následne kontrolovaných subjektov a znateľné zvýšenie 
počtu nahlásených zamestnancov i miezd a zníženie rozsahu neohlásených miezd v týchto 
spoločnostiach.  

Experti z Eurofound však konštatovali, že menšia pozornosť bola v krajinách EU v období po globálnej 
kríze venovaná otázkam vzdelávania v daňovej oblasti, otázkam zlepšovania vnímania a pociťovania 
správnej a distributívnej spravodlivosti daňového systému, ani zmene organizačnej kultúry daňových 
úradov. 
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Kapitola 2. Opatrenia na potieranie nedeklarovanej práce na Slovensku  

V nasledovnej časti sa zameriame na popis vytypovaných opatrení na potieranie nedeklarovanej 
práce na Slovensku najmä v súvislosti s reakciou na dôsledky globálnej krízy. Bližšie popíšeme 4 typy 
opatrení, a to aj z balíka represívnych opatrení, aj z balíka preventívnych opatrení. 

 

1. Sprísnenie kontroly a sankcií pri potieraní neohlasovanej práce 

Legislatíva na potieranie nedeklarovanej práce bola na Slovensku zavedená v rokoch 2005 – 2006 
dvomi zákonmi (Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a Zákon č. 
125/2006 Z.z. o inšpekcii práce). Nástup globálnej finančnej krízy koncom roku 2008 však mal za 
následok pokles HDP (o 4,9% v roku 2009), zhoršenie hospodárskej situácie podnikov a rast 
nezamestnanosti (až na 15,1% v 1. kvartáli 2010).  Situáciu na trhu práce zhoršovali osoby, ktoré sa 
vrátili domov ako nezamestnaní zo zahraničnej pracovnej migrácie. Zistenia z kontrol nedeklarovanej 
práce udávali v priebehu roku 2009 nárast počtu zistených osôb: zatiaľ čo v 2. polroku 2008 pri 
uskutočnení 5060 kontrol sa zistilo 635 nelegálne zamestnaných osôb, v 2. polroku 2009 pri 
uskutočnení 4068 kontrol bolo zistených 723 nelegálne zamestnaných osôb, najmä zo sektoru 
obchod, stavebníctvo, ubytovacie a stravovacie služby a priemyselná výroba (údaje z Národného 
inšpektorátu práce).  

Cieľom legislatívnych opatrení sprísnenia kontroly a sankcií bolo a je sťažiť podmienky na 
vykonávanie nelegálnej práce a odstrašiť od toho zamestnávateľov, zamestnancov i SZČO.  

Chronológia zavedených opatrení v rokoch 2005 až 2012: 

Sprísnenie ohlasovacej povinnosti zamestnávateľa: 

- od decembra 2009 boli zamestnávatelia vo vybraných rizikových odvetviach povinní ohlásiť 
zamestnávanie nielen do Sociálnej poisťovne (SP), ale aj na príslušný Inšpektorát práce, a to  
do 30 dní hlásiť od začiatku či zmeny činnosti, 

- od júla 2011 boli zamestnávatelia povinní ohlásiť zamestnávanie na SP ešte pred začiatkom 
výkonu kontroly. 

Zvýšenie právomocí inšpektorov práce: 

- Od decembra 2009 inšpektori práce hlásia nelegálne zamestnávanie orgánom činným 
v trestnom konaní pre účely trestného stíhania, 

- Od marca 2010 NIP zavádza centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických 
osôb, ktoré v predchádzajúcich 5 rokoch porušili zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania. Inšpektori práce hlásia živnostenskému úradu nelegálne zamestnávanie na 
účely zrušenia živnostenského oprávnenia za opakované porušenie zákazu nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania 

- Od apríla 2011 inšpektori práce môžu podať návrh na zrušenie agentúr dočasného 
zamestnávania a agentúr podporovaného zamestnávania. Inšpektori práce hlásia nelegálnu 
prácu SP, úradom práce, daňovým úradom a Policajnému zboru. 
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Posilnenie represívnych opatrení:  

- Od marca 2010 sa zvyšujú sadzby pokút za nedeklarovanú prácu. Maximálna sadzba sa 
zvyšuje z 33 000 Eur na 200 000 Eur, 

- Od septembra 2011 sa zavádza pôsobenie inšpektorov práce aj mimo svojich obvodov. 

Zvýšenie ochrany a spoločenského významu inšpektorov práce: 

- Od decembra 2009 na požiadanie inšpektorátu práce poskytne Policajný zbor spoluprácu 
a ochranu pri výkone inšpekcie práce, 

- Od roku 2012 sa zavádza preukaz inšpektora práce a uniforma inšpektora práce. 

Prekážkami dôslednejšieho vykonávania kontroly nedeklarovanej práce je pretrvávajúci nízky počet 
inšpektorov práce (cca 300 za celé Slovensko v roku 2012), ktorí majú v náplni práce nielen kontrolu 
nelegálnej práce, ale aj bezpečnosť práce.  V súčasnosti  pôsobí na Národnom inšpektoráte práce a na 
inšpektorátoch práce v 8 krajoch spolu cca 330 inšpektorov práce, z toho 36 priamo na oddeleniach 
kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 

Od začiatku roku 2010 klesol počet zistených osôb vykonávajúcich nelegálnu prácu. Podľa údajov NIP 
v 2. polroku 2010 pri 4017 kontrolách bolo zistených 503 nelegálne pracujúcich osôb (o 218 menej 
ako pred rokom) a v 2. polroku 2011 pri 4469 kontrolách bolo zistených 354 nelegálne pracujúcich 
osôb, teda ďalšie zníženie počtu prípadov. Na druhej strane sa zvýšila suma udelených pokút: napr. 
za  2. polrok 2011 oproti 2. polroku 2010 to bol nárast o 80 %.  

O kontrolnej činnosti v ďalších rokoch sa presvedčíme z publikovaných Správ NIP o vyhľadávaní a 
potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 

V správe za rok 2012 sa píše: Pri porovnávaní s rokmi 2010 a 2009 vykazuje rok 2012 výrazný nárast 
počtu kontrol, ale zistené bolo menšie množstvo nelegálne zamestnávaných. Na základe pomerových 
ukazovateľov je  teoreticky  možné konštatovať znižovanie miery nelegálneho zamestnávania na  trhu  
práce.   

Zvýšenie kontrolnej aktivity Inšpektorov práce zaznamenáva aj správa za rok 2013: V rámci  
kontrolnej činnosti inšpektorátov práce zameranej na výkon dozoru nad dodržiavaním právnych 
predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania bolo v roku 2013  
skontrolovaných 47 002 fyzických osôb. Z tohto počtu kontrolovaných osôb bolo zistené nelegálne  
zamestnávanie 1 056 fyzických osôb.  

Správa NIP za rok 2014 opätovne deklaruje navýšenie kontrolnej činnosti. Inšpektoráty práce v roku  
2014 vykonali 20 638 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej  práce a 
nelegálneho zamestnávania, v rámci ktorých bolo skontrolovaných 17 746 subjektov (právnických  
osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi) a 50 488 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na  
pracoviskách kontrolovaných subjektov. Výkonmi inšpekcie práce bolo odhalených 1 097 subjektov  
zamestnávateľov, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 
2138 fyzických osôb. Počet vykonaných inšpekcií práce je najvyšší v porovnaní s predchádzajúcimi  
tromi kalendárnymi rokmi. Vykonané kontroly v roku 2014 (20 638) sú v porovnaní s rokom 2013 (15  
974) navýšené o 29,20 %, v porovnaní s rokom 2012 (8  801) sú navýšené o 134,5 % a v porovnaní  s 
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rokom 2011 (9  576) sú výkony kontrol navýšené o 115,52 %. Porovnanie počtov výkonov svedčí  o 
zintenzívnení výkonov kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania.  

 

2. Potláčanie nelegálneho zamestnávania cudzincov 

Slovenský trh práce nemá skúsenosti so zamestnávaním cudzincov, keďže predstavujú len 1 % 
pracovnej sily (údaj IOM – International organization for migration za rok 2010). V decembri 2015 
podľa údajov ÚPSVR bolo na území Slovenska zamestnaných 19428 občanov krajín EÚ/EHPP. Navyše 
tu bolo zamestnaných 6109 štátnych príslušníkov tretích krajín (z toho cca polovica s povolením na 
zamestnanie a polovica len s informačnou kartou bez povolenia na zamestnanie). Kvôli tejto malej 
skúsenosti so zamestnávaním cudzincov bolo potrebné vyvinúť osobitné opatrenia na zamedzenie 
nedeklarovanej práce cudzích migrantov. 

V nedávnej minulosti sa zaviedla povinnosť informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v 
stanovenej lehote o začiatku zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny a povinnosť uhradiť 
náklady spojené s administratívnym vyhostením nelegálneho zamestnaného cudzinca. Zároveň sa 
umožnilo udelenie tolerovaného pobytu v prípade, ak sa cudzinec stal obeťou nelegálneho 
zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, alebo ak ide o nelegálne 
zamestnaného maloletého. Ak sa zistí, že zamestnávateľ zamestnával osobu nelegálne, je uvedený vo 
verejnom zozname na internete a je vylúčený z účasti na verejnom obstarávaní. Nelegálne pracujúci 
cudzinec môže byť administratívne vyhostený z územia SR a v závislosti od konkrétnej situácie mu 
zároveň môže byť stanovený zákaz vstupu na jeden až päť rokov. Za nelegálnu prácu je možné 
cudzincovi uložiť pokutu do výšky 331 €; pokuta pre zamestnávateľa je od 2000 Eur po 200 000 Eur. 
Zároveň sa stanovila povinnosť NIP každoročne poskytovať informácie o vykonaných kontrolách a ich 
výsledkoch Európskej komisii. Tieto sadzby boli v roku 2013 zvýšené. 

Tabuľka 2. Celkový počet zistených prípadov nelegálne zamestnaných cudzincov za roky 2008 – 2014 
  

Inštitúcia / Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Národný inšpektorát práce 40 24 7 9 4 13 80 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 69 69 43 17 12 9 19 
Prezídium policajného zboru 25 391 40 16 10 x 15 

Zdroj: Národný inšpektorát práce, Bratislava 

 

3. Ohlasovacia povinnosť zamestnávateľov 

Opatrenie ohlasovacej povinnosti zamestnávateľov má administratívny charakter a patrí medzi 
odstrašovacie opatrenia. Cieľom je jednak zabezpečiť výber poistných príspevkov od 
zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne a jednak predchádzať nedeklarovanej práci. Zároveň 
kompletná evidencia aktuálne zamestnaných umožňuje zistiť pri kontrole, či dotyčná osoba pracuje 
legálne.  

Povinnosť ohlasovať platila už aj predtým ( na základe zákona č. 274/1994 o Sociálnej poisťovni 
a neskôr zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení). Prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť bola 
jednotná pre všetky takéto prípady a bola termínovaná lehotou 8 dní. Takáto dĺžka ohlasovacej doby 
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sa javila ako dostatočná, keďže primárnou funkciou ohlasovacej povinnosti bolo zabezpečiť výber 
príspevkov do príslušných fondov poistenia in sickness, old-age, invalidity and surviving, neskôr aj 
unemployment and injuries. Od 1. apríla 2005 sa funkcia ohlasovacej povinnosti rozšírila aj na 
predchádzanie a potieranie nedeklarovanej práce a primerane tomu sa aj zmenili pravidlá 
ohlasovania pre zamestnávateľov: zamestnávateľ je povinný hlásiť každý začiatok pracovného 
pomeru ešte pred začatím výkonu práce a každé ukončenie pracovného pomeru najneskôr na druhý 
deň.  

Povinnosť vyplniť príslušný registračný list a elektronicky (alebo faxom či krátkou textovou správou) 
ho odoslať do pobočky Sociálnej poisťovne vzniká vždy ešte pred dňom začiatku pracovnej činnosti 
uvedenom na pracovnej zmluve (alebo na dohode o pracovnej činnosti či na dohode o vykonaní 
práce) a potom po dni ukončenia pracovnej činnosti zamestnanca. Takúto ohlasovaciu povinnosť 
majú aj samostatne zárobkovo činné osoby s tým rozdielom, že tam stačí dodatočná registrácia do 
Sociálnej poisťovne do 8 dní od začatia (či potom ukončenia) podnikania. Zamestnávateľ na 
predtlačenom formulári registračného listu zasiela do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne hlásenie 
o začatí a aj o ukončení pracovného pomeru zamestnanca. Ďalšími účastníkmi (okrem 
zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne) sú kontrolné orgány, ktoré „budú môcť pri výkone kontroly 
bezprostredne a rýchlejšie overiť pravdivosť kontrolovaných údajov o zamestnancovi“ (viď Dôvodovú 
správu k návrhu zákona o nelegálnej práci, č. materiálu MPSVR SR 2800/2004-II/1), najmä Národný 
inšpektorát práce.  

Sprísnenie ohlasovacej povinnosti, skrátenie času na ohlásenie zamestnávania, bolo jednou z reakcií 
na zistenia výkonu nelegálnej práce v predchádzajúcom období. Správy o kontrolách vykonávania 
nelegálnej práce dokladovali nízku mieru odhalenia nelegálnej práce. Príčinou bývali aj dodatočné 
plnenia ohlasovacej povinnosti (zamestnávateľ sa kontrolnému orgánu vyhováral, že príslušného 
zamestnanca ešte nestihol ohlásiť do Sociálnej poisťovne, keďže ten len nedávno nastúpil, a že to 
v zákonnej lehote 8 dní stihne).    

Len postupná elektronizácia štátnej správy, zamestnávateľských subjektov a SZČO spôsobila, že 
využívanie systému prihlasovania do Sociálnej poisťovne kontrolnými orgánmi sa len postupne 
stávalo efektívnym. Napríklad po 3 rokoch fungovania systému mohlo sa v reporte pre Eurofound 
konštatovať: „Zatiaľ systém funguje vyše 3 roky a pomáha najmä pri overovaní pravdivosti 
kontrolovaných údajov o zamestnancovi pri kontrolách zameraných na vyhľadávanie a potieranie 
nelegálnej práce vykonávaných Inšpektorátom práce, daňovými úradmi, Ústredím práce, sociálnych 
vecí a rodiny a Prezídiom policajného zboru“. 

Počas fungovania systému sa zintenzívnila spolupráca exekutívnych zložiek vlády a získali sa 
skúsenosti v oblasti efektívneho vyhľadávania nedeklarovanej práce. V súčasnosti kontrolné orgány 
disponujú (alebo si žiadajú disponovať) možnosťou on-line skontrolovať prihlásenie zamestnanca do 
Sociálnej poisťovne.  
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4. Predchádzanie nelegálnej práci prostredníctvom práce na dohodu 

Tento typ opatrenia patrí do balíka preventívnych opatrení. Cieľom opatrenia v roku 2004 bolo 
okrem iného znížiť motiváciu nelegálnej práce formou rozšírenia  externých pracovných pomerov. 
Cieľom opatrenia v roku 2012 je udržať atraktívnosť externých pracovných pomerov čo môže prispieť 
aj k nižšej motivácii k nelegálnej práci, ale zároveň zlepšiť finančnú situáciu poistných fondov a zvýšiť 
sociálnu ochranu zamestnanca.  

Od roku 2004 platí nová legislatíva (Zákon 5/2004 o službách zamestnanosti a novela Zákonníka 
práce), ktorá pomohla liberalizovať trh práce. V záujme zníženia mzdových nákladov sa 
zamestnávateľom umožnilo v širšom meradle prijímať do práce osoby formou externých pracovných 
pomerov, kedy oni nemusia platiť za zamestnancov odvody do starobného a zdravotného poistenia 
(namiesto 35,2 % platí sa len 1,05 % do poistných fondov z objemu vyplatených miezd). Práca externe 
na dohodu sa stala výhodnou aj pre zamestnancov, lebo tí neodvádzajú 13,4 % zo svojej hrubej mzdy 
do poistných fondov, ale z hrubej mzdy len zaplatia dane. Druhé opatrenie uvádzalo na trh práce 
Agentúry dočasného zamestnávania, čím sa urýchlil proces sprostredkovania práce, keď 
zamestnávateľ si najíma pracovníkov od tejto agentúry, ktorá platí za zamestnanca odvody do 
poistných fondov. Obe tieto opatrenia výrazne znížili záujem zamestnancov i zamestnávateľov 
pracovať nelegálne.  

Zníženie mzdového zaťaženia umožnilo zamestnávateľom najať väčší počet pracovníkov a prispieť tak 
k znižovaniu nezamestnanosti. Zároveň sa znížila motivácia zamestnávateľov k  nedeklarovanej práci.  

Od roku 2013 sa uplatnila novela Zákona 461/2003 o sociálnom poistení, ktorá zvýšila odvody na 
poistenie v prácach cez externý pracovný pomer, ale nie až v takej výške ako odvody pri 
štandardných pracovných pomeroch. Tým sa čiastočne zachováva zvýhodnenie externých pracovných 
pomerov oproti riadnym pracovným pomerom, čo by malo tiež prispieť k spomaleniu rastu 
nelegálnej práce.  

Zvýšením odvodového zaťaženia práce pri externých pracovných pomeroch sa zlepšujú verejné 
financie i sociálna ochrana pracovníkov, zvyšujú sa však aj mzdové náklady zamestnávateľov a tým aj 
motivácia nelegálneho zamestnávania. Keďže však zostáva istá miera nižšieho odvodového zaťaženia 
externých pracovných pomerov oproti riadnym pracovným pomerom, možno predpokladať len malý 
nárast motivácie poskytovania nelegálnej práce zamestnávateľmi.  

Vznikla veľmi početná skupina pracovníkov pracujúcich mimo riadneho pracovného pomeru a taktiež 
narástol počet self-employed, ktorí buď vôbec neplatia odvody do poistných fondov, alebo len na 
zákonom povolenej najnižšej úrovni. Dôsledkom je zhoršenie príjmov verejných fondov starobného 
poistenia, zdravotného poistenia, invalidného poistenia, nemocenského poistenia a poistenia 
v nezamestnanosti. Nižšia aktuálna úroveň poistných odvodov má za následok nižšiu sumu budúcich 
starobných dôchodkov týchto pracovníkov.   

Zamestnávatelia však žiadajú nezvyšovať aktuálnu úroveň mzdových nákladov, čo by sa mohlo 
negatívne prejaviť v náraste nelegálnej práce. „Upozorňujeme, že uvedené opatrenie spôsobí 
zvýšenie nákladov na dočasnú pracovnú silu, zhoršenie možnosti legálne zamestnať sa pre stovky tisíc 
ľudí, bez adekvátneho zvýšenia flexibility pracovného práva“, uvádza sa v stanovisku Republikovej 
únie zamestnávateľov zo dňa 2. júla 2012 k návrhu novely zákona 461/2003 o sociálnom poistení.  
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Slovensko využilo už dlhodobo existujúcu právnu formu externej práce mimo riadneho pracovného 
pomeru na zníženie motivácie k nelegálnej práci, keď umožnilo jej rozšírenie. Aktuálny rozsah 
zamestnávania podľa externej formy však pomaly stráca pôvodný doplnkový charakter, čo začína 
ohrozovať systém sociálnej ochrany. Pôvodná výhoda zníženia motivácie nelegálneho zamestnávania 
v čase hospodárskych ťažkostí a vysokej nezamestnanosti sa stáva nevýhodou pri potrebe 
konsolidácie verejných financií.  

Nasledovný graf ukazuje relatívne nízky podiel slovenských zamestnancov pracujúcich na dočasné 
pracovné kontrakty, aj keď trend je rastúci. Dočasné pracovné kontrakty sú typickejšie v tých 
krajinách, kde je vysoký podiel zamestnaných žien, ale v menšom pracovnom úväzku.  

 

Graf 1. Vývoj podielu zamestnancov s dočasnými pracovnými kontraktmi v krajinách EÚ (v %) 

 

Zdroj: Eurostat databáza 

 

Nevýhoda zamestnávania na dočasnú dobu je deklarovaná u tých, ktorí ako dôvod takejto práce 
uvádzajú nemožnosť nájsť si trvalú prácu. A tu Slovensko má vysoké ukazovatele (v roku 2014 až 87,3 
% pracovníkov má kontrakt na dobu určitú preto, lebo trvalú prácu si nenašli).  
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Graf 2. Vývoj podielu zamestnancov v krajinách EÚ v dočasnej práci z dôvodu nemožnosti nájdenia 
trvalej práce (v %) 

 

Zdroj: Eurostat databáza 

Takto príležitostná práca aj keď je nevýhodná, predsa len je súčasťou formálnej ekonomiky a tým 
spôsobom je prevenciou nelegálneho zamestnávania. 

 

Graf 3. Vývoj počtu pracovníkov na dohodu o vykonaní práce (DVP) a na dohodu o pracovnej činnosti 
(DPČ) v období január 2014 až apríl 2015 

 

Zdroj : Sociálna poisťovňa 

Práce na dohodu sú stále pomerne silne využívané. V priloženom grafe je dokladované, že napriek 
počiatočnému poklesu mimopracovných foriem zamestnávania tesne po zavedení účinnosti novely 
ZP od 1. júla 2014 (kde sa sprísnili podmienky uzatvárania dohody a vyplácania odmien), sa 
popularita využívania dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti neznížila. Pokles počtu 
takýchto dohôd na začiatku roku 2015 má sezónny charakter. 
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Kapitola 3. Návrhy na opatrenia pri potieraní nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania 

V rámci boja s nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním majú jednotlivé organizácie rozličné 
postavenie a kompetencie pri potieraní nelegálnej práce. Organizáciou, ktorá má priamo v náplni 
práce kontrolovať a ukladať sankcie je Národný inšpektorát práce so svojimi Inšpektorátmi práce (IP) 
v každom kraji Slovenska. Patrí do rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Do tohto 
rezortu patria aj ďalšie organizácie aktívne pôsobiace v oblasti boja s nelegálnou prácou – Úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a Sociálna poisťovňa (SP), ktoré však nemajú také povinnosti 
a právomoci ako IP. Z rezortu financií majú skúsenosti s odhaľovaním nelegálnej práce daňové úrady 
(DÚ) a colné úrady (CÚ). A napokon z rezortu vnútra majú skúsenosti v tejto oblasti pracovníci 
verejnej správy z odborov živnostenského podnikania (OŽP) na okresných úradoch. Mestské úrady 
(MÚ) nemajú útvary priamo zamerané na kontrolu nelegálnej práce, avšak podobne ako v prípade 
daňových úradov, sa ich pracovníci stretávajú s odhaľovaním nelegálnej práce, napríklad aj v rámci 
spoločných akcií v rámci boja s nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním. 

Prieskum z konca roku 2014 nám poskytol údaje o aktivitách organizácií v boji s nelegálnou prácou 
a nelegálnym zamestnávaním. Na tomto prieskume sa zúčastnilo spolu 284 respondentov, 
pracovníkov vyššie uvedených organizácií z celého Slovenska. (Podrobnejšie o výskume viď výskumnú 
štúdiu Bednárik, R. (2014): Nedeklarovaná práca na Slovensku. Prieskum názorov a postojov 
pracovníkov verejnej správy, Bratislava: IVPR). 

Na záver dotazníka boli respondentom položené 3 otvorené otázky na opatrenia používané v boji 
s nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním, na ktoré mohli voľne odpovedať. Jednak bolo 
zisťované, aké možnosti opatrení majú k dispozícii, ako tieto opatrenia ich úrady využívajú a jednak 
aké majú títo pracovníci návrhy na elimináciu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 
Z povahy otázok a kontextu dopytovania bolo zrejmé, že ide najmä o opatrenia proti neohlásenej 
práci, aj keď slovne boli respondenti opytovaní na nelegálnu prácu. 

 

Aké možnosti má Váš úrad, organizácia pri potieraní nelegálnej práce ? 

Respondenti, pracovníci organizácií rezortov práce, financií a vnútra, najčastejšie ako nástroj boja 
proti nelegálnej práci uvádzajú vykonávanie kontrol – takmer dve tretiny (64,4 %) z nich. Ďalšími 
nástrojmi sú ukladanie pokút a sankcií (uviedlo to 17,8 % respondentov), podávanie podnetov (po 
zistení skutočnosti nelegálnej práce) na príslušné orgány (15,4 % resp.) a poskytovanie poradenstva či 
vykonávanie osvety najmä medzi zamestnávateľmi (12,1 % respondentov). Podľa 7,3 % respondentov 
sa v ich organizácii využíva spolupráca s inými inštitúciami najmä pri kontrolných akciách či prepájaní 
príslušných informačných systémov a 4 % respondentov uvádzalo vyhľadávaciu činnosť pri zisťovaní 
nelegálnej práce.  

Inšpektoráty práce uplatňujú podľa vyjadrenia svojich pracovníkov najmä 3 významné aktivity pri 
potieraní nelegálnej práce. Jednak sú to represívne akcie – kontrola a ukladanie pokút, avšak 
angažujú sa aj v oblasti poskytovania poradenstva a osvety medzi podnikateľmi. Kontroly uvádza 80 
% respondentov IP, ukladanie pokút uvádza 71 % respondentov IP a poradenstvo 48,4 % 
respondentov IP. IP považujú za užitočné aj vykonávanie preventívnej činnosti u zamestnávateľov 
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(napr. vykonávanie transparentného výberového konania) – 12,9 % respondentov a 6,5 % IP uvádza 
aj spoluprácu s inými inštitúciami pri potieraní nelegálnej práce.  

Pracovníci ÚPSVR deklarovali, že pri potieraní nelegálnej práce tiež využívajú kontroly (90,7 % z nich), 
avšak ďalšie formy už uvádzajú menej. Pokuty a sankcie uvádza 25,6 % respondentov z ÚPSVR, 
spoluprácu s inými organizáciami pri odhaľovaní nelegálnej práce 14 % respondentov, poskytovanie 
poradenstva 11,6 % resp. Títo pracovníci ešte deklarujú účasť v preventívnej činnosti (7 %) a to, že 
podávajú či odstupujú podnety na kompetentné inštitúcie pri zistení nelegálnej práce (7 %). Z týchto 
respondentov 4,6 % uvádza, že ich ÚPSVR podporujú svojimi aktivitami v oblasti aktívnej politiky trhu 
práce zamestnanosť, čím vlastne taktiež prispievajú k znižovaniu motivácie pre nelegálnu prácu. 

Respondenti zo Sociálnej poisťovne deklarovali, že najviac oni pri potieraní nelegálnej práce 
pomáhajú kontrolami (50 % respondentov), ďalej podávajú či odstupujú podnety pri zistení 
nelegálnej práce (26,7 % respondentov, zúčastňujú sa na spoločne organizovaných aktivitách v boji 
s nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním (23,3 % respondentov SP), a občas využívajú aj 
pokuty a sankcie (uvádzalo to 16,7 % respondentov SP). 6,7 % respondentov uviedlo aj aktivity 
v oblasti poradenstva a osvety pri zabezpečovaní legálnej práce a legálneho zamestnávania. 

Pracovníci daňových úradov v 69,6 % prípadov uvádzali, že vykonávajú kontrolu, kde sa zisťujú aj 
prípady nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. Ďalej ešte konštatovali spoluprácu s inými 
inštitúciami pri potieraní nelegálnej práce (10,9 %), a vykonávanie vyhľadávacej činnosti ohľadne 
zisťovania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania (10,9 % respondentov z DÚ) a podávanie 
a odstupovanie podnetov na príslušné úrady (9,8 %). 

Pracovníci colných úradov deklarovali nižšiu účasť v oblasti priameho potierania nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania: 30 % respondentov CÚ deklarovalo vykonávanie kontrol a 10 % 
podávanie a odstupovanie podnetov na príslušné úrady. 

Ani pracovníci okresných úradov OŽP sa pri potieraní nelegálnej práce veľmi nevidia v kontrolách 
(31,7 % respondentov deklarovalo kontrolnú činnosť ich úradov v tejto oblasti), ale využívajú tiež 
podávanie a odstupovanie podnetov (19,5 %), či poskytovanie poradenstva a osvetovej činnosti 
ohľadne vykonávania legálnej práce (17,1 % respondentov). 

Pracovníci mestských úradov konštatovali skôr svoju oddelenosť od vykonávania kontrol  v oblasti 
nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce a menej aktivít pri ich potieraní. Len 18,9 % 
respondentov z MÚ uviedli nejaké aktivity v tejto oblasti. Buď išlo o kontroly (10,8 % respondentov), 
alebo o spoluprácu s inými inštitúciami pri potieraní nelegálnej práce (10,8 % respondentov), alebo 
o podávanie či odstupovanie podnetov na príslušné inštitúcie (8,1 %), prípadne o poskytovanie 
poradenstva pri vykonávaní legálnej práce (10,8 % respondentov). 

 

Ktoré z použitých opatrení sa v práci Vašej organizácie najviac osvedčili ? 

K tejto otázke sa vyjadrilo menej respondentov než k predchádzajúcej. Zatiaľ čo na otázku 
o používaných opatreniach odpovedalo 76,8 % respondentov, na otázku, že ktoré opatrenia sa 
osvedčili, odpovedalo 65,8 % respondentov.  



27 
 

Podľa pracovníkov štátnych inštitúcií sa najviac osvedčili kontroly (takto sa vyjadrilo 36,9 % 
respondentov). Osvedčenosť ďalších opatrení je vo výpovediach respondentov už uvádzaná v nižšom 
počte. Osvedčenosť pokút a sankcií deklaruje 12,7 % respondentov a osvedčenosť ostatných opatrení 
uvádza už menej ako 10 % respondentov: poradenstvo 7,7 % resp., spoluprácu s ostatnými 
inštitúciami 6,3 % resp., podávanie a odstupovanie podnetov uvádza 3,9 % resp. a vyhľadávaciu 
činnosť uvádza 3,5 % respondentov.  

Jedine pracovníci Inšpektorátov práce deklarujú vo vyššej miere osvedčenosť pokút a sankcií (54, % 
resp.), než osvedčenosť kontrolnej činnosti (41,9 % resp.). Keďže oni sami tie pokuty aj ukladajú, 
najlepšie vedia posúdiť, čo sa najviac osvedčilo v boji s nelegálnou prácou a nelegálnym 
zamestnávaním. Významné je aj zistenie, že IP deklarujú osvedčenosť aj poradenstva a osvety ako 
významného nástroja pri potieraní nelegálnej práce – 32,3 % z nich.  

Respondenti z ÚPSVR deklarujú osvedčenosť najmä vykonávaniu kontroly (60,5 % resp.) a čiastočne 
aj udeľovaniu pokút a sankcií (14 % respondentov). Upozorňujú ešte na vhodnosť osvetovej činnosti 
v tejto oblasti (7 % resp.), preventívnej činnosti (4,7 % resp.), spolupráci s ostatnými inštitúciami pri 
potieraní nelegálnej práce (4,7 % resp.) a podporovaniu zamestnávania (4,7 % resp.). 

Respondenti zo Sociálnej poisťovne deklarujú pri potieraní nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania osvedčenosť kontrolnej činnosti (36,7 % resp.), spolupráce s ostatnými inštitúciami 
(20 % resp.), pokút a sankcií (16, 7% resp.) a podávaniu či odstupovaniu podnetov (13,3 % resp.). 

Pracovníci daňových úradov tiež deklarujú v najvyššom počte osvedčenosť kontrol (47,8 %) a časť 
z nich (10,9 %) aj osvedčenosť vyhľadávacej činnosti. 

Pracovníci colných úradov spomínajú ako osvedčené formy opatrení tiež kontrolnú činnosť (20 % 
z nich) a poradenstvo (10 % resp.). 

Pracovníci okresných úradov OŽP sa skôr nevyjadrujú k osvedčeným opatreniam. Len 17,1 % z nich 
uvádza kontrolu a 14,6 % z nich zas poradenskú činnosť ako také opatrenia, ktoré sa osvedčili u nich. 
Sankcie sa osvedčili podľa 4,9 % z nich a podávanie či odstupovanie podnetov taktiež podľa 4,9 % 
respondentov. 

Ani pracovníci mestských úradov sa veľmi nevyjadrujú k osvedčenosti opatrení, len 32,4 % z nich 
uviedlo niektoré opatrenie. Podľa 10,8 % respondentov sa pri potieraní nelegálnej práce osvedčila 
spolupráca s inými inštitúciami a podľa 8,1 % respondentov je účinným nástrojom podpora 
podnikania – čím sa predchádza motivácii nelegálneho zamestnávania. 

 

Aké máte Vy návrhy opatrení na elimináciu (potieranie) nelegálnej práce ? 

Pri tejto otázke sa objavilo veľa odpovedí, viacero originálnych námetov, ba dokonca v niektorých 
prípadoch aj veľmi podrobne rozpracované vylepšenia legislatívy. Konkrétne návrhy podalo 80,2 % 
respondentov zo všetkých oslovených organizácií. Najviac návrhov smerovalo k osvedčeným 
opatreniam, najmä aby sa zvýšila kontrolná činnosť, zlepšila, viac sa vykonávala – 29,6 % 
respondentov takto radilo. Ďalších 13 % respondentov odporúčalo sprísniť pokuty a sankcie a 10,2 % 
respondentov odporúčalo zlepšiť spoluprácu príslušných orgánov pri potieraní nelegálnej práce. 
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Z represívnych opatrení respondenti ďalej odporúčali viac medializovať otázky, problémy a dôsledky 
nelegálnej práce (2,5 % respondentov) a urýchliť súdne konania v tejto oblasti (0, 3% resp.). Dokonca 
viacero návrhov smerovalo k takým zásadným opatreniam, ako je zrušenie oprávnenia na podnikanie 
pri zistení a opakovanom zistení nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania (4,2 % 
respondentov), alebo zákaz účasti v tendroch na verejné zákazky (0,3 %). Objavili sa tiež návrhy pri 
zistení nelegálnej práce odobrať sociálne či rodinné dávky (0,7 % resp.).   

Z pozitívnych opatrení 4,9 % respondentov odporúčalo posilniť poradenstvo, osvetu a zlepšenie 
informácií pri potieraní nelegálnej práce.  

Viacero odporúčaní smerovalo k zlepšeniu činnosti samotných inšpektorov práce. Viac kompetencií 
pre kontrolórov navrhovalo 8,8 % respondentov, navýšiť počty IP navrhovalo 2,1 % resp. a zlepšiť 
podmienky činnosti kontroly – v tom aj zvýšiť mzdy – navrhovalo 1,8 % respondentov. 

Viacero návrhov smerovalo do oblasti celoekonomických podmienok práce. 12,7 % respondentov 
navrhovalo podporiť zamestnávanie, tvorbu pracovných miest. Ďalších 4,6 % respondentov navrhuje 
zlepšiť podnikateľské prostredie. 18,7 % respondentov navrhuje znížiť odvody do sociálneho 
a zdravotného poistenia a ďalších 8,5 % respondentov navrhuje znížiť dane z pracovnej činnosti. Do 
tejto oblasti patria i návrhy na zvýšenie miezd či zvýšenie rozdielu medzi minimálnou mzdou 
a dávkami v hmotnej núdzi (3,2 % respondentov). 

Pracovníci oslovených inštitúcií mali aj návrhy smerujúce do legislatívy. Niektorí navrhujú zvýhodniť 
tých podnikateľov, ktorí dodržujú pravidlá legálneho zamestnávania (1,8 % respondentov). 
Odporúčajú tiež zlepšiť legislatívu, spresniť ju v zmysle dokazovania nelegálnej práce, dôkazné 
bremeno posunúť na zamestnávateľa či znížiť spodnú hranicu pokuty (4,9 % resp.), prípadne upresniť 
výkon závislej práce v legislatíve tak, aby sa ľahšie dala kontrolovať nelegálna práca (1,4 % resp.). 
Objavili sa tiež návrhy na zrušenie, prípadne výrazné obmedzenie práce na dohody či obmedzovanie 
vynútenej práce SZČO (4,2 % respondentov).  

Námety smerovali aj do oblasti administratívy, kde respondenti odporúčali skvalitniť evidenciu 
pracovníkov, odporúčali prihlasovať do SP iba elektronicky, prepojiť informačné databázy za účelom 
uľahčenia nahlasovania nelegálnej práce, prípadne zaviesť pracovné knižky (6,0 % respondentov). 

Objavili sa aj ďalšie námety (spolu 4,9 % respondentov): vypracovať dlhodobú koncepciu potierania 
nelegálnej práce, odlišne posudzovať oneskorené zahlásenie od nezahlásenia nového zamestnanca 
do Sociálnej poisťovne, obmedziť korupciu štátnych úradníkov, zamedziť prevod obchodných 
podielov pri podozrení nelegálnej práce, znížiť hranicu majetku na vyhlásenie bankrotu, zlepšiť výber 
daní, zamedziť vyplácanie mzdy „na ruku“, zaviesť paušálnu daň pre SZČO, odmeňovať nahlasovanie 
ponúk na nelegálnu prácu, viac kompetencií pre samosprávu a tiež návrh bol na to, aby poslanci išli 
príkladom pri prevencii nelegálnej práce. 

Námety podľa pracovísk: 

Až 87,1 % respondentov inšpektorov práce podalo svoje návrhy na potieranie nelegálnej práce. Tieto 
návrhy smerovali najmä na zvýšenie osvety a poradenstva (22,6 % respondentov), na zlepšenie 
spolupráce príslušných orgánov pri potieraní nelegálnej práce (16,1 % resp.), na spresnenie legislatívy 
(16,1 % resp.). IP tiež odporúčajú znížiť odvody do sociálneho a zdravotného poistenia (16,1 % resp.), 
viac kompetencií pre kontrolórov (9,7 % resp.) , posilnenie kontrolnej činnosti (9,7 % resp.), ale aj viac 
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celkove podporiť zamestnávanie (6,5 % resp.), znížiť dane z pracovnej činnosti (6,5 % resp.) či zvýšiť 
počty inšpektorov práce (6,5 % respondentov). 

Takmer všetci respondenti z ÚPSVR (97,7 %) podali návrhy na opatrenia potierania nelegálnej práce. 
Najviac ich návrhov sa týkalo posilnenia kontrolnej činnosti (37,2 % respondentov), posilnenia 
kompetencií kontrolórov (23,3 % resp.), legislatívneho obmedzenia dohôd o pracovnej činnosti či 
dohôd o vykonaní práce (18,6 % resp.) a sprísnenia sankcií (11,6 % resp.). Znateľný počet pracovníkov 
úradov práce odporúča tiež znížiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie (18,6 % resp.) a znížiť 
zdanenie práce (9,3 % respondentov).  

Zo Sociálnej poisťovne podalo námety 90 % respondentov. Najčastejšie navrhovali posilniť kontroly 
a častejšie ich uskutočňovať (43,3 % respondentov) a poskytnúť kontrolórom viac kompetencií (26,7 
% resp.). Odporúčali tiež sprísniť pokuty a sankcie za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie 
(13,3 % resp.), umožniť až zrušenie organizácie a zákaz ďalšej činnosti pri zistení nelegálnej práce 
(13,3 % resp.), zlepšiť spoluprácu s príslušnými orgánmi pri potieraní nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania (10,0 % resp.) a tiež odporúčali znížiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie (10,0 
% respondentov). 

Respondenti z daňových úradov podali návrhy v 72,8 % prípadov. In návrhy boli viac diverzifikované 
s tým, že až tak silne nenaliehali na zvýšenie kontrol ako napríklad pracovníci Sociálnej poisťovne či 
ÚPSVR. Za zlepšenie kontroly sa vyslovilo 25% respondentov DÚ, za sprísnenie pokút a sankcií bolo 
14,1 % resp. a za zlepšenie spolupráce príslušných orgánov pri potieraní nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania bolo 12% respondentov DÚ. Navrhovali tiež systémové opatrenia na 
podporu zamestnávania: vytvárať pracovné miesta (17,4 % resp.) a znižovať odvody na zdravotné 
a sociálne poistenie (20,7 % resp.). Časť pracovníkov DÚ (6,5 %) navrhovala tiež skvalitniť 
administratívu v súvislosti s identifikáciou nelegálnej práce. 

Z colných úradov dalo návrhy na opatrenia 60 % respondentov. Najviac navrhovali zlepšiť kontrolu 
(50 % resp.). Navrhovali tiež sprísniť pokuty a sankcie (10,0 % resp.), umožniť až zrušenie organizácie 
s výskytom nelegálnej práce (10% resp.), ale tiež zlepšiť administratívu (10,0 % resp.) či znížiť 
odvodové zaťaženie práce (10,0 % respondentov). 

Pracovníci OŽP z okresných úradov dali návrhy na opatrenia na potieranie nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania v 87,8 % prípadov.  Navrhovali represívne opatrenia – zvýšiť a zlepšiť 
kontrolu (36,6 % respondentov), sprísniť pokuty a sankcie (17,1 % resp.), zlepšiť spoluprácu 
príslušných orgánov pri potieraní nelegálnej práce (12,2 % resp.) či umožniť zrušenie organizácie 
s výskytom nelegálnej práce (9,8 % resp.). Mali tiež návrhy na systémové opatrenia na podporu 
zamestnávania – podporiť rast pracovných miest (14,6 % respondentov), zlepšiť podnikateľské 
prostredie (14,6 % resp.), či znížiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie (26,8 % resp.) prípadne 
znížiť dane z pracovnej činnosti (9,8 % respondentov). 

Návrhy na opatrenia pre potieranie nelegálnej práce podalo aj 62,2 % pracovníkov z mestských 
úradov.  Tieto návrhy boli zamerané jednak na posilnenie represívnych opatrení a jednak do oblasti 
systémových zmien znižujúcich motívy nelegálneho zamestnávania. Z represívnych opatrení títo 
pracovníci navrhovali zvýšiť kontroly (24,3 % respondentov), sprísniť pokuty a sankcie (13,5 % resp.) 
a aj zlepšiť spoluprácu príslušných organizácií pri potieraní nelegálnej práce (8,1 % resp.). Zo 
systémových opatrení navrhovali podporovať zamestnávanie, tvorbu pracovných miest (21,6 % 
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resp.), znížiť odvodové (18,9 % resp.) a daňové zaťaženie (18,9 % resp.) práce a zlepšiť legislatívu (8,1 
% respondentov).  

Prehľad existujúcich opatrení a predstava o používaní opatrení v praxi potierania neoznamovanej 
práce demonštrujú aktuálny stav v tejto oblasti. Keď si pripomenieme, že motiváciami neohlasovanej 
práce je dosahovanie vyšších ziskov, potom kontroly a pokuty stále majú náboj pôsobiť  
odstrašujúcim spôsobom na previnilcov a prinútiť ich zmeniť stratégiu dosahovania ziskov: nesnažiť 
sa dosiahnuť čo najvyšší zisk okamžite, ale dosahovať primerané zisky v prostredí spoločensky 
akceptovateľnej  ekonomickej činnosti.  Aby však boli kontroly a sankcie efektívne, treba – podľa 
zainteresovaných pracovníkov – posilniť technické, personálne a finančné kapacity kontroly. 

Zatiaľ sa menší dôraz kladie na predchádzanie nedeklarovanej práci, teda na používanie opatrení 
ktorých cieľom je zvýšenie etiky podnikania priamo. Väčšinou zatiaľ ide o opatrenia nepriamo 
podporujúce deklarovanie práce, ako znižovanie nákladov práce u novších foriem kontraktov, 
opatrné zásahy do daňového a odvodového systému, atď. 
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Záver 
 
Na Slovensku sa najčastejšie ako nástroj boja proti nelegálnej práci využívajú kontroly, inšpekcie na 
pracovných miestach. Je to totožné so situáciou v Európskej únii, kde takisto za najfrekventovanejší 
nástroj potierania nedeklarovanej práce sa považujú inšpekcie na pracovných miestach. Ide 
o represívne, zastrašovacie opatrenie, ktoré je aj v EÚ, aj na Slovensku považované za efektívne, 
a teda pôsobiace proti nedeklarovanej práci.  

Na Slovensku sa zdôrazňuje aj súčinnosť pri kontrolách, keď podľa 7,3 % respondentov sa v ich 
organizácii využíva spolupráca s inými inštitúciami najmä pri kontrolných akciách či prepájaní 
príslušných informačných systémov a 4 % respondentov uvádzalo vyhľadávaciu činnosť pri zisťovaní 
nelegálnej práce a podávanie a odstupovanie podnetov.   

Z balíka zastrašovacích opatrení sa na Slovensku často využívajú pokuty, ktoré však zatiaľ majú 
predovšetkým finančnú povahu. V krajinách EÚ sa často využívajú aj administratívne sankcie najmä 
voči zamestnávateľom previnivším sa využívaním neohlásenej práce: to môže byť inšpiráciou aj pre 
slovenské príslušné orgány.  

Je povzbudzujúce, že slovenské inštitúcie pri potieraní nedeklarovanej práce pôsobia aj 
prostredníctvom poskytovania poradenstva či vykonávania osvety najmä medzi zamestnávateľmi 
(12,1 % respondentov).  

Čo sa týka zlepšenia situácie na Slovensku, teda znižovania nedeklarovanej práce, európske námety 
môžu prispieť svojou inšpiráciou pre uplatnenie takýchto opatrení aj na Slovensku.  

Aj zainteresovaní pracovníci z rezortných inštitúcií  z nášho prieskumu odporúčajú pokračovať 
v realizácii opatrení osvedčených v Európskych krajinách, teda zvýšiť účinnosť kontrolnej činnosti 
(29,6 % respondentov takto radilo) a sprísniť pokuty a sankcie (13 % respondentov). Viacero 
odporúčaní od slovenských expertov smerovalo k zlepšeniu činnosti samotných inšpektorov práce. 
Viac kompetencií pre kontrolórov navrhovalo 8,8 % respondentov a ďalší respondenti navrhovali 
navýšiť počty inšpektorov práce a zlepšiť podmienky činnosti kontroly – v tom aj zvýšiť mzdy.  

Z represívnych opatrení slovenskí respondenti ďalej odporúčali viac medializovať otázky, problémy 
a dôsledky nelegálnej práce (2,5 % respondentov) a urýchliť súdne konania v tejto oblasti (0,3 % 
resp.). Dokonca viacero návrhov smerovalo k takým zásadným opatreniam, ako je zrušenie 
oprávnenia na podnikanie pri zistení a opakovanom zistení nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania (4,2 % respondentov), alebo zákaz účasti v tendroch na verejné zákazky (0,3 %). 
Objavili sa tiež návrhy pri zistení nelegálnej práce odobrať sociálne či rodinné dávky (0,7 % resp.).   

Námety našich odborníkov smerovali aj do oblasti administratívy, kde respondenti odporúčali 
skvalitniť evidenciu pracovníkov, odporúčali prihlasovať do Sociálnej poisťovne nových pracovníkov 
iba elektronicky, prepojiť informačné databázy za účelom uľahčenia nahlasovania nelegálnej práce, 
prípadne zaviesť pracovné knižky (6,0 % respondentov).  

Návrhy európskych expertov smerovali aj do oblasti prevencie. Navrhujú zjednodušovanie povinností 
ohľadne práce. Ide o také opatrenia ako redukcia počtu daňových formulárov a návratiek, zavádzanie 
technologických inovácií, napr. aj rozširovanie registračných pokladníc na profesie lekárov, právnikov, 
daňových poradcov, pre fyzické osoby vykonávajúce súkromné aktivity, pre prekladateľov, atď.  
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Inšpirujúce môže byť aj zjednodušenie registrácie sezónnej zamestnanosti a príležitostnej a dočasnej 
práce (napr. SMS-kou) a s tým spojené aj zjednodušenie a zníženie daní, ktoré zaplatí zamestnávateľ 
za deň práce najatej osoby.  

Z nápravných opatrení je inšpirujúce premietnuť do opatrení cielenú podporu podnikania 
a poradenské služby neregistrovaným firmám na pomoc ich návratu do formálnej ekonomiky. Taktiež 
podporovať návrat zamestnancov zo šedej do normálne fungujúcej ekonomiky, odlišne posudzovať 
oneskorené zahlásenie od nezahlásenia nového zamestnanca do Sociálnej poisťovne, poskytovať 
daňové úľavy na domáce práce, dotácie mzdových nákladov vrátane kupónových schém, či využívať 
systém servisných poukážok ako výraznú prekážku nedeklarovanej práce.  

V tejto oblasti aj slovenskí experti dali viacero námetov k náprave či zmene pomerov. Viacero 
návrhov smerovalo do oblasti celoekonomických podmienok práce. 12,7 % respondentov navrhovalo 
podporiť zamestnávanie, tvorbu pracovných miest. Ďalší respondenti navrhujú zlepšiť podnikateľské 
prostredie. 18,7 % respondentov navrhuje znížiť odvody do sociálneho a zdravotného poistenia 
a ďalších 8,5 % respondentov navrhuje znížiť dane z pracovnej činnosti. Do tejto oblasti patria 
i návrhy na zvýšenie miezd či zvýšenie rozdielu medzi minimálnou mzdou a dávkami v hmotnej núdzi.  

Slovenskí pracovníci v styku s možnou nedeklarovanou prácou mali aj návrhy smerujúce do 
legislatívy. Niektorí navrhli zvýhodniť tých podnikateľov, ktorí dodržujú pravidlá legálneho 
zamestnávania. Odporúčali tiež zlepšiť legislatívu, spresniť ju v zmysle dokazovania nelegálnej práce, 
dôkazné bremeno posunúť na zamestnávateľa či znížiť spodnú hranicu pokuty, prípadne upresniť 
výkon závislej práce v legislatíve tak, aby sa ľahšie dala kontrolovať nelegálna práca. Objavili sa tiež 
návrhy na zrušenie, prípadne výrazné obmedzenie práce na dohody či obmedzovanie vynútenej 
práce SZČO.   

Z pozitívnych opatrení slovenskí respondenti odporúčali posilniť poradenstvo, osvetu a zlepšenie 
informácií pri potieraní nelegálnej práce.  

Pre oblasť posilňovania záväzku ohlasovať prácu v rámci posilňovania etiky a morálky práce je na 
zváženie aj u nás vyvinúť a uplatniť aktivity bežné v krajinách EÚ zamerané na zvyšovanie povedomia 
obyvateľov a zamestnávateľov. Tieto aktivity  majú za cieľ informovať neregistrovaných pracovníkov 
i zamestnávateľov o nákladoch a rizikách, o možných benefitoch pri deklarovanej práci, a tiež 
informovať potenciálnych používateľov neohlásenej práce o výhodách formálnej práce. Či už to budú 
kampane, výzvy, školenia či poradenstvo, náklady na tieto akcie určite vyvážia zisky zo zlepšenia 
systému deklarovanej práce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



33 
 

Použitá literatúra 
 
Bednárik, R., Danihel, M., Sihelský, J. (2003): Nelegálna práca v podmienkach slovenskej spoločnosti. 
Nadácia Fr. Eberta: Bratislava 

Bednárik, R. (2009) : Registration system for work contracts, Slovakia. EIRO, Eurofound: Dublin   

Bednárik, R. (2009): Coordination of inspection activities at workplaces, Slovakia. EIRO, Eurofound: 
Dublin  

Bednárik, R. (2013): Tighter control over undeclared work, Slovakia. Expertise, Eurofound: Dublin  

Bednárik, R. (2013): Promoting external work contracts, Slovakia. Expertise, Eurofound: Dublin  

Bednárik, R. (2014): Nedklarovaná práca na Slovensku. Prieskum názorov a postojov pracovníkov 
verejnej správy. IVPR: Bratislava 

Databáza údajov prieskumu nelegálnej práce z roku 2014. IVPR, Bratislava 

Dekker, H., Oranje, E., Renooy, P., Rosing, F. and Williams, C. C. (2010), Joining up the fight against 
undeclared work in the European Union, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 
Brussels 

Eurofound (2013), Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway: 
Approaches and measures since 2008, Eurofound, Dublin 

Eurofound (2015): Inequalities in working conditions: Exploring fraudulent forms of contracting work 
and self-employment in the European Union. Backround note. Eurofound: Dublin 

Informatívne správy o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
vydávané Národným inšpektorátom práce, http://www.safework.gov.sk/?t=46&s=128&ins=nip – 
databáza správ od roku 2008.   

Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky vydávané Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, umiestnené na web-stránke od roku 2003 
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/analyticke-centrum/  

Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 

http://www.safework.gov.sk/?t=46&s=128&ins=nip
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/analyticke-centrum/

	Bednárik, R., Danihel, M., Sihelský, J. (2003): Nelegálna práca v podmienkach slovenskej spoločnosti. Nadácia Fr. Eberta: Bratislava
	Eurofound (2015): Inequalities in working conditions: Exploring fraudulent forms of contracting work and self-employment in the European Union. Backround note. Eurofound: Dublin

