
Zamestnávateľ vás nemôže jednostranne preradiť na inú pozíciu. Musíte s tým súhlasiť.   Kariéra, 9.6.2011

S cestou nadol musíte súhlasiť
Zbaľ si veci, ideš na iné miesto, prikázal mi šéf. Mám súhlasiť? Môže tak urobiť? Možno iný príbeh, ale 
rovnaký problém trápi viacerých Slovákov.

Odpoveď je jednoduchá: Áno, môže tak urobiť, ale 
musíte s tým súhlasiť. Podľa Zákonníka práce totiž 
jednostranné preradenie zamestnanca na nižšiu 
pozíciu nie je možné. „To znamená, že ak sa 
zamestnanec so zamestnávateľom písomne 
nedohodnú a ani z pracovnej či kolektívnej zmluvy to 
nevyplýva, preradenie na akúkoľvek inú pozíciu nie 
je možné,“ vysvetľuje Marek Hradílek, konzultant v 
poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia.  
 
Najskôr zdvihnite prst  
Preradenie na nižšiu pracovnú pozíciu môže iniciovať 
váš šéf, ale i vy. Zamestnanci tak často robia 
napríklad po ťažkej chorobe, keď vedia, že by pôvodnú pozíciu nezvládli, ženy po materskej alebo 
rodičovskej, keď potrebujú viac času na deti, alebo keď si jednoducho potrebujú oddýchnuť od výkonnej 
funkcie. 

Zo strany zamestnávateľa je najčastejším dôvodom preradenia nespokojnosť s pracovným výkonom 
zamestnanca. Prv, než tak urobíte, skúste zistiť príčiny tohto stavu a dohovoriť mu. Najlepšie hneď, ako 
pokles výkonu spozorujete. „Až po dávaní spätnej väzby, stanovení nejakých akčných plánov, ako tieto veci 
zlepšiť, až po opakovanej výzve, tak, aby bol na to človek pripravený, nie prekvapený, je možné navrhnúť 
preradenie na nižšiu pozíciu a aj to odôvodniť. Napríklad: Nie som spokojná s tým, ako pracuješ, 
navrhujem, aby si pracoval na inej pozícii. Súhlasíš, nesúhlasíš?“ radí Jana Palenčárová, riaditeľka odboru 
Personálny vzťahový manažment VÚB. Z vlastnej skúsenosti vie, že takáto hrozba dokáže „priviesť k 
rozumu“. „Zažila som prípady, keď malo dôjsť k preradeniu, ale zachránili sme to včasnou spätnou väzbou 
a ten človek začal na sebe pracovať,“ dodáva. 

Ak však k preradeniu dôjde, musíte ho riešiť individuálne, pretože jednotný recept, ako dôjsť k obojstrannej 
spokojnosti, neexistuje. Záleží napríklad na dôvodoch, ktoré zamestnávateľa k takémuto rozhodnutiu viedli, 
a na zamestnancovi, ktorého sa zmena týka. „Sú ľudia, ktorí dokážu bez problémov ďalej fungovať aj na 
nižšej pozícii, a takisto je veľa takých, ktorí takúto situáciu nezvládnu, respektíve odmietnu ju prijať a čo 
najrýchlejšie sa začnú obzerať po inom pracovnom uplatnení,“ hovorí Marek Hradílek.  
 
Preradiť sa dá aj jednostranne  
Zákonník práce však počíta aj s jednostranným preradením – na prácu iného druhu alebo na inom mieste, 
než hovorí vaša zmluva. Napríklad, keď nemôžete vykonávať pôvodnú prácu, ste tehotná žena alebo sa 
musíte starať o dieťa mladšie než deväť mesiacov. Preradenie by sa však malo realizovať v rámci pracovnej 
zmluvy, práca by mala zodpovedať zdravotnému stavu zamestnanca, jeho schopnostiam a kvalifikácii. 
„Svojvoľné preradenie na nižšiu pozíciu, ktorá by nezodpovedala náplni práce dohodnutej v pracovnej 
zmluve, tu nie je možné. Súhlas zamestnanca s preradením sa nevyžaduje iba vtedy, ak ide o dočasné 
preradenie nevyhnutné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných 
následkov. Vo všetkých ostatných prípadoch musí zamestnávateľ dôvody preradenia so zamestnancom 
prerokovať, a to sa týka aj obdobia, počas ktorého má toto preradenie trvať,“ zdôrazňuje Tatiana Sykorová, 
HR manažérka spoločnosti Trenkwalder.  
 
Ústne preradenie neakceptujte  
Nech ste už teda preradenie iniciovali sami alebo váš zamestnávateľ, trvajte na písomnej forme. Žiadne 
ústne dohody tu neplatia. „O zmene pracovnej zmluvy musí zamestnávateľ vyhotoviť minimálne písomné 
oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní. V ústnej rovine to nestačí, pokiaľ nejde o 
prípad odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo zmiernenia jej následkov,“ informuje Tatiana Sykorová. 

Ak vám teda váš šéf povie – od zajtra robíš niečo iné a na inom mieste, a nejde pritom o mimoriadnu 
udalosť, žiadajte to čierne na bielom. Ústny príkaz neplatí, a s písomným nemusíte súhlasiť. Keď sa 
nedohodnete, prislúcha vám odstupné a začne platiť výpovedná lehota.  
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Plat klesnúť nemusí  
Nielen zmena pozície, ale aj výška mzdy, odmien či benefitov musí byť dohodnutá v zmluve. Automaticky 
vám ich môže zamestnávateľ upraviť len vtedy, ak ste mu to v tej predchádzajúcej dovolili. Preto sa vám 
môže stať, že síce budete zastávať nižšiu pozíciu, máte menej práce i menej zodpovednosti, no zarábať 
budete stále rovnako. „Ak sa však táto informácia dostane k vašim kolegom, môže to v organizácii vyvolať 
zlú atmosféru,“ upozorňuje Marek Hradílek. Podľa neho však aj napriek vysokej odmene ľudia, ktorí si 
cielene budujú kariéru a pre ktorých je kariérny rast dôležitý, „len ťažko nájdu na nižšej pozícii dostatok 
motivácie a chuti pracovať“. 
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