
Inšpektorát práce Bratislava 
Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

 
 

Telefón: 02/32182759                            Podateľňa: pondelok – piatok: 8:30 - 11:30 h, 12:30 - 14:00 h  
Fax:        02/32182739                             Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: pondelok 9:00 - 11:30 h, 12:30 - 14:00 h; streda  8:30 - 11:30 h, 12:30 - 14:00 h 
Fax – podateľňa: 02/32182711               Poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov: utorok 9:00 - 11:30 h, 12:30 - 14:00 h; štvrtok a piatok 8:30 - 11:30 h, 12:30 - 14:00 h 
E-mail: ip.bratislava@ba.ip.gov.sk        Poradenstvo v doprave:  utorok  9:00 - 11:30 h, 12:30 - 14:00 h; štvrtok  8:30 - 11:30 h, 12:30 - 14:00 h 

Váž. pán 
Ing. Pavol Škara  
Centrum I. 50/125-54  
018 41 Dubnica nad Váhom  
jojo.bubo@gmail.com 
   

 
 

 

 
Listom zo dňa 13.05.2013 sme Vám oznámili výsledok inšpekcie práce u Vášho bývalé-

ho zamestnávateľa – Rosnička Slovakia a.s., Kopčianska 89, Bratislava 851 01, IČO: 
35814918.  

Dňa 28.06.2013 ste sa informovali, či zamestnávateľ preukázal podanie mimoriadneho 
dovolania na Generálnu prokuratúru a zároveň ste oznámili, že Vám zamestnávateľ nevydal zá-
počtový list. 

 
K podaniu mimoriadneho dovolania uvádzame, že zamestnávateľ doteraz jeho podanie 

nepreukázal, vychádzali sme teda z právoplatného rozsudku krajského súdu. Výkon inšpekcie 
práce bol ukončený. 

 
K nevydaniu zápočtového listu ďalej uvádzame, že podľa ustanovenia § 14 zákona č. 

311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov akékoľvek nároky vyplývajúce z 
pracovnoprávnych vzťahov si poškodení môžu uplatniť iba súdnou cestou. Opodstatnenosť prí-
slušných nárokov je predmetom dokazovania pred súdom, ktorý ako jediný v pracovnoprávnych 
sporoch medzi fyzickou osobou a jej bývalým zamestnávateľom, môže vyniesť rozhodnutie zá-
väzné pre obidve strany. V zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a dopl-
není zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemôže inšpektorát práce, či inšpektor práce, 
priamo nariadiť zamestnávateľovi, aby zápočtový list vystavil a zaslal.  

 

  S pozdravom 
 
 

Ing. Dalibor Hlivák 
  hlavný inšpektor práce 

Vec 
Odpoveď  
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