
Mimosúdna dohoda o urovnaní 
uzavretá podľa § 32 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Dohoda“) medzi účastníkmi: 
 
PhDr. Martin Lacko, PhD. 
Dátum narodenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(ďalej len „Žalobca“) 

 
a 
 
Ústav pamäti národa 
IČO: 37977997 
so sídlom Miletičova 19, 820 18 Bratislava, Slovenská republika 
V zastúpení: 
Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.  
predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa 
(ďalej len „Žalovaný“) 

I. 
Dohoda 

 
1. Žalobca  a Žalovaný sa s poukazom na záujem ukončiť právnu neistotu medzi nimi a súdny spor, ktorý 
by predstavoval dlhšie trvajúci súdny spor medzi Žalobcom a Žalovaným a z tohto vyplývajúce ďalšie náklady na 
vedenie súdneho sporu, dohodli a vysporiadavajú medzi sebou zostávajúce sporné otázky a nároky z titulu 
skončenia pracovného pomeru zo strany Žalovaného ako zamestnávateľa so Žalobcom ako zamestnancom na 
základe oznámenia zo dňa 24.08.2016 č.sp. EO/2016/000888, doručeného žalobcovi dňa 26.08.2016, 
nasledovne: 
 
a) Pracovný pomer uzavretý medzi Žalovaným ako zamestnávateľom a Žalobcom ako zamestnancom na 
základe pracovnej zmluvy zo dňa xxx, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa xxx, sa skončí dohodou ku dňu 26. 08. 
2019.  
b) Žalobca sa zaväzuje, že do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu tejto dohody doručí 
Okresnému súdu Bratislava III späťvzatie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhrady 
mzdy vedenej pod sp.zn. 16Cpr/14/2016 v zostávajúcej časti konania o trvaní pracovného pomeru 
a náhrade mzdy s úrokom z omeškania v celom rozsahu s tým, že si nebude uplatňovať trovy konania a trovy 
právneho zastúpenia voči Žalovanému. Žalobca sa zároveň v tej istej lehote zaväzuje preukázať Žalovanému 
splnenie tejto povinnosti predložením kópie späťvzatia žaloby podľa predchádzajúcej vety tohto písmena 
opatreného podacou pečiatkou podateľne Okresného súdu Bratislava III, ako potvrdenia o doručení tohto 
podania Okresnému súdu Bratislava III. 
c) Žalovaný sa zaväzuje, že bude súhlasiť so späťvzatím žaloby podľa písmena b) tohto bodu Dohody 
s tým, že si nebude uplatňovať trovy konania a ani trovy právneho zastúpenia voči Žalobcovi. 
d) Žalovaný sa zaväzuje, že ak Žalobca splní svoj záväzok uvedený v písm. b) tohto bodu Dohody, 
Žalovaný najneskôr do desiatich (10) dní od preukázania splnenia povinnosti Žalobcom podľa písm. b) 
tohto bodu dohody uhradí Žalobcovi  

- náhradu mzdy za obdobie 36 mesiacov, s tým, že z tejto sumy vysporiada a túto sumu vyplatí 
Žalobcovi už bez povinných odvodov (resp. preddavkov) Žalobcu ako zamestnanca na 
sociálne poistenie do Sociálnej poisťovne a zdravotné poistenie do zdravotnej poisťovne 
a preddavkov na daň z príjmu (ďalej len Kompenzácia“). 

- uhradí Žalobcovi sumu úrokov z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy xxx EUR od 15.09.2016 do 
zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.10.2016 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.11.2016 do zaplatenia, 
zo sumy xxx EUR od 15.12.2016 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.01.2017 do zaplatenia, zo sumy 
xxx EUR od 15.02.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.03.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR 
od 15.04.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.05.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.06.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.07.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.08.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.09.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.10.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.11.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.12.2017 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.01.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.02.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.03.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.04.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.05.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.06.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.07.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.08.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.09.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.10.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.11.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.12.2018 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.01.2019 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.02.2019 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.03.2019 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.04.2019 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.05.2019 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
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15.06.2019 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.07.2019 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 
15.08.2019 do zaplatenia, zo sumy xxx EUR od 15.09.2019 do zaplatenia.  

e) Žalobca a Žalovaný si nebudú voči druhému účastníkovi Dohody uplatňovať žiadne nároky, náhradu 
škody, úrok z omeškania, náhradu nemajetkovej ujmy, ani inú formu kompenzácie či sankcie, ako dôsledok 
z titulu skončenia pracovného pomeru a predmetného súdneho sporu, s výnimkou nárokov uvedených 
v tejto Dohode.  
 
2. Splnením záväzku Žalovaného uvedeného v čl. I. ods. 1 písm. d) a e) tejto dohody, t.j. poskytnutím 
Kompenzácie Žalobcovi a uhradením úroku z omeškania, zaniká nárok Žalobcu na poskytnutie akéhokoľvek 
plnenia, ako aj všetky majetkové alebo nemajetkové nároky Žalobcu voči Žalovanému, ktoré mu vznikli 
v súvislosti so žalobou o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, spornými nárokmi a súdnym 
konaním, ako aj nároky, ktoré si Žalobca v tejto súvislosti a z tohto dôvodu dosiaľ neuplatnil, mohol uplatniť 
alebo môže uplatňovať v budúcnosti. Žalobca súčasne vyhlasuje a potvrdzuje, že sa nárokov uvedených 
v predchádzajúcej vete tohto bodu dohody výslovne vzdáva k okamihu poskytnutia plnení uvedených v čl. I. ods. 
1 písm. d) a e) tejto dohody. 
 
3. V prípade, ak by súd aj napriek výslovnému želaniu zmluvných strán zaviazal niektorú zo zmluvných 
strán na náhradu trov konania, zmluvná strana, ktorej bola priznaná náhrada trov konania sa zaväzuje, že si takto 
priznané trovy nebude voči povinnej zmluvnej strane uplatňovať a že sa ich po ich priznaní platne a účinne vzdá.  
 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi Dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
2. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom Žalobca obdrží po jej podpise jeden (1) rovnopis 

a Žalovaný obdrží dva (2) rovnopisy. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že 

tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že túto dohodu neuzatvárajú 
v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
V Bratislave, dňa 08. 12. 2022    V Bratislave, dňa 08. 12. 2022 
 
Žalobca       Žalovaný 
 
 
(podpísané)                                        (podpísané) 
...........................................     ............................................ 
PhDr. Martin Lacko, PhD.    Ústav pamäti národa 
       v zastúpení: 
       Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. 
       predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa 


