
 

Koniec agentúrnemu zamestnávaniu?   
 

Od 1.3.2015 platí nová úprava agentúrneho zamestnávania. NR SR napriek predchádzajúcemu 
vetu prezidenta bezo zmien opätovne schválila vládny návrh zákona.  

Novela so sebou prináša najmä nasledovné nebezpečné zmeny: (i) povinný prechod 
agentúrneho zamestnanca do kmeňového stavu užívateľského zamestnávateľa ak je v rámci 24 
mesiacov opätovne pridelený k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi viac ako 
štyrikrát, (ii) povinnosť pre agentúry dohodnúť dobu trvania pracovného pomeru dátumom 
jeho skončenia, (iii) zákaz dočasného pridelenia zamestnancov na rizikové práce, (iv) 
povinnosť užívateľského zamestnávateľa kontrolovať agentúru, či dodržiava zásadu rovnakých 
mzdových podmienok, (v) povinnosť doplatiť mzdu namiesto agentúry, (vi) zrušenie 
oprávnenia agentúry vysielať dočasne pridelených zamestnancov na pracovné cesty.  

Uvedené zmeny zasiahnu najmä do flexibility inštitútu dočasného pridelenia a budú mať za 
následok zvýšenie nákladov zamestnávateľov. Momentálne zostáva už len čakať aký dopad 
budú mať tieto opatrenia na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest.  
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Aké isté je Vaše vlastníctvo?    
 

Nadobudli ste nehnuteľnosť a Vaše vlastníctvo bolo zapísané do katastra nehnuteľností. To 
však neznamená, že Vaše vlastnícke práva nemôžu byť v žiadnom prípade spochybnené. 
Zápisy v slovenskom katastri nehnuteľností totiž nie sú chránené nevyvrátiteľnou domnienkou 
hodnovernosti. V závislosti od konkrétnych okolností tým môže dochádzať k nie zanedbateľnej 
právnej neistote. 

V praxi sa preto odporúča skúmať nadobúdacie tituly danej nehnuteľnosti z časového hľadiska 
aspoň za také obdobie, aby sa prípadne dalo odvolať na predpisy o vydržaní. Pokiaľ totiž 
vlastníctvo nehnuteľnosti z nejakých dôvodov neprešlo, tak ako je to zapísané v katastri, na 
subjekt, na ktorý je v katastri nehnuteľnosti registrované, stáva sa domnelý nadobúdateľ 
nehnuteľností za splnenia istých podmienok oprávneným držiteľom tejto nehnuteľnosti a môže 
nadobudnúť vlastníctvo vydržaním. Oprávnený držiteľ sa stáva – aj keď nenadobudol účinne vlastníctvo –  
v konečnom dôsledku po uplynutí desaťročnej vydržacej lehoty vlastníkom nehnuteľnosti. V praxi je preto bežné 
skúmať nadobúdacie tituly nehnuteľnosti aspoň desať rokov spätne od jej nadobudnutia. Alternatívne alebo 
paralelne k skúmaniu nadobúdacích titulov možno v istých rizikových prípadoch uvažovať aj o tzv. title 
insurance.  
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