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PRED  SE  DA

NÁ ROD NEJ RADY SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY

vy hla su je

úpl né zne nie zá ko na č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce,
ako vy plý va zo zmien a do pln kov vy ko na ných zá ko nom č. 165/2002 Z. z., 

zá ko nom č. 408/2002 Z. z., zá ko nom č. 413/2002 Z. z. a zá ko nom č. 210/2003 Z. z.

ZÁ KON NÍK PRÁ CE

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

ZÁ KLAD NÉ ZÁ SA DY

Čl. 1

Fy zic ké oso by majú prá vo na prá cu a na slo bod nú
vo¾ bu za mest na nia, na spra vod li vé a uspo ko ji vé pra -
cov né pod mien ky a na ochra nu pro ti ne za mest na nos ti. 
Tie to prá va im pat ria bez akých ko¾ vek ob me dze ní
a pria mej dis kri mi ná cie ale bo ne pria mej dis kri mi ná cie
pod ¾a po hla via, man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu,
rasy, far by ple ti, ja zy ka, veku, zdra vot né ho sta vu, vie ry 
a ná bo žen stva, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od -
bo ro vej čin nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du,
prí sluš nos ti k ná rod nos ti ale bo et nic kej sku pi ne, ma -
jet ku, rodu ale bo iné ho pos ta ve nia s vý nim kou prí pa -
du, ak to usta no vu je zá kon ale bo ak je na vý kon prác
vec ný dô vod, kto rý spo čí va v pred po kla doch ale bo po -
žia dav kách a v po va he prá ce, kto rú má za mest na nec
vy ko ná va�.

Čl. 2

Pra cov nop ráv ne vz�a hy pod ¾a toh to zá ko na môžu
vzni ka� len so sú hla som fy zic kej oso by a za mest ná va te -
¾a. Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich z  pracovno -
právnych vz�a hov musí by� v sú la de s dob rý mi mrav mi; 
nik to ne smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na ško -
du dru hé ho účast ní ka pra cov nop ráv ne ho vz�a hu ale bo 
spo lu za mes tnan cov.

Čl. 3

Za mest nan ci majú prá vo na mzdu za vy ko na nú prá -
cu, na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá -
ci, na od po či nok a zo ta ve nie po prá ci. Za mest ná va te lia
sú po vin ní pos ky to va� za mest nan com mzdu a utvá ra�
pra cov né pod mien ky, kto ré za mest nan com umož ňu jú
čo naj lep ší vý kon prá ce pod ¾a ich schop nos tí a ve do -
mos tí, roz voj tvo ri vej ini cia tí vy a pre hl bo va nie kva li fi -
ká cie. 

Čl. 4

Za mest nan ci ale bo zá stup co via za mest nan cov majú
prá vo na pos ky to va nie in for má cií o hos po dár skej a fi -
nanč nej si tu á cii za mest ná va te ¾a a o pred po kla da nom
vý vo ji jeho čin nos ti, a to zro zu mi te¾ ným spô so bom a vo
vhod nom čase. Za mest nan ci sa môžu vy jad ro va�
a pred kla da� svo je ná vr hy k pri pra vo va ným roz hod nu -
tiam za mest ná va te ¾a, kto ré môžu ovplyv ni� ich pos ta -
ve nie v pra cov nop ráv nych vz�a hoch.

Čl. 5

Za mest nan ci a za mest ná va te lia sú po vin ní riad ne pl -
ni� svo je po vin nos ti vy plý va jú ce z pra cov nop ráv nych
vz�a hov. 

Čl. 6

Ženy a muži majú prá vo na rov na ké za ob chá dza nie,
ak ide o prí stup k za mest na niu, od me ňo va nie a pra cov -
ný pos tup, od bor né vzde lá va nie a o pra cov né pod mien -
ky. Že nám sa za bez pe ču jú pra cov né pod mien ky umož -
ňu jú ce im účas� na prá ci s oh¾a dom na ich fy zio lo gic ké
pred po kla dy a s oh¾a dom na ich spo lo čen skú funk ciu
v ma ter stve a že nám a mu žom s oh¾a dom na ich ro din -
né po vin nos ti pri vý cho ve detí a sta rost li vos ti o ne.

Čl. 7

Mla dis tví majú prá vo na prí pra vu na po vo la nie a za -
bez pe če nie pra cov ných pod mie nok umož ňu jú cich roz -
voj ich te le sných a du šev ných schop nos tí.

Čl. 8

Za mest ná va te lia sú po vin ní ro bi� opat re nia v zá uj me
ochra ny ži vo ta a zdra via za mest nan cov pri prá ci a zod -
po ve da jú pod ¾a toh to zá ko na za ško dy spô so be né za -
mest nan com pra cov ným úra zom ale bo cho ro bou z po -
vo la nia. Za mest nan ci majú prá vo na hmot né
za bez pe če nie pri ne schop nos ti na prá cu, v sta ro be
a v sú vis los ti s te ho ten stvom a ro di čov stvom na zá kla -
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de pred pi sov o so ciál nom za bez pe če ní. Za mest nan com
so zme ne nou pra cov nou schop nos �ou za mest ná va te¾
za bez pe ču je pra cov né pod mien ky umož ňu jú ce im
uplat ni� a roz ví ja� ich schop nos ti na prá cu s oh¾a dom
na ich zdra vot ný stav. Pra cov nop ráv ne vz�a hy sú v čase 
ne schop nos ti za mest nan cov na prá cu z dô vo dov cho ro -
by, úra zu, te ho ten stva ale bo ma ter stva a ro di čov stva
vo zvý še nej mie re chrá ne né zá ko nom.

Čl. 9

Za mest nan ci a za mest ná va te lia, kto rí sú po ško de ní
po ru še ním po vin nos tí vy plý va jú cich z pra cov nop ráv -
nych vz�a hov, môžu svo je prá va uplat ni� na súde. Za -
mest ná va te lia ne smú zne vý hod ňo va� a po ško dzo va�
za mest nan cov pre to, že za mest nan ci uplat ňu jú svo je
prá va vy plý va jú ce z pra cov nop ráv nych vz�a hov.

Čl. 10

Za mest nan ci a za mest ná va te lia majú prá vo na ko -
lek tív ne vy jed ná va nie; v prí pa de roz po ru ich zá uj mov
za mest nan ci majú prá vo na štrajk a za mest ná va te lia
majú prá vo na vý lu ku. Od bo ro vé or gá ny sa zú čas tňu jú
na pra cov nop ráv nych vz�a hoch vrá ta ne ko lek tív ne ho
vy jed ná va nia. Za mest na nec ká rada ale bo za mest na -
nec ký dô ver ník sa zú čas tňu jú na pra cov nop ráv nych
vz�a hoch za pod mie nok usta no ve ných zá ko nom. Za -
mest ná va te¾ je po vin ný umož ni� od bo ro vé mu or gá nu,
za mest na nec kej rade ale bo za mest na nec ké mu dô ver -
ní ko vi pô so bi� na pra co vis kách.

PRVÁ  ČASŤ

VŠE OBEC NÉ USTA NO VE NIA

Pô sob nos�  Zá kon ní  ka prá ce

§ 1

(1) Ten to zá kon upra vu je in di vi du ál ne  pracovno -
právne vz�a hy v sú vis los ti so za mest ná va ním fy zic kých
osôb práv nic ký mi oso ba mi ale bo fy zic ký mi oso ba mi
a ko lek tív ne pra cov nop ráv ne vz�a hy.

(2) Ak ten to zá kon v pr vej čas ti ne us ta no vu je inak,
vz�a hu je sa na tie to práv ne vz�a hy Ob čian sky zá kon -
ník.

(3) Pra cov nop ráv ne vz�a hy vzni ka jú naj skôr od uza -
tvo re nia pra cov nej zmlu vy ale bo do ho dy o prá ci vy ko -
ná va nej mimo pra cov né ho po me ru, ak ten to zá kon ale -
bo oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak.

§ 2

(1) Na práv ne vz�a hy pri vý ko ne štát nej služ by sa
vz�a hu je ten to zá kon, len ak to usta no vu je oso bit ný
pred pis.

(2) Na práv ne vz�a hy vy plý va jú ce z vý ko nu ve rej nej
funk cie sa vz�a hu je ten to zá kon, ak to vý slov ne usta no -
vu je ale bo ak to usta no vu je oso bit ný pred pis.

§ 3

(1) Pra cov nop ráv ne vz�a hy za mest nan cov pri vý ko ne
ve rej nej služ by sa spra vu jú tým to zá ko nom, ak oso bit -
ný pred pis ne us ta no vu je inak.

(2) Pra cov nop ráv ne vz�a hy za mest nan cov v do pra ve,
čle nov po sá dok lodí plá va jú cich pod štát nou vlaj kou
Slo ven skej re pub li ky, za mest nan cov súk rom ných bez -
peč nost ných slu žieb a pro fe sio nál nych špor to vcov sa
spra vu jú tým to zá ko nom, ak oso bit ný pred pis ne us ta -
no vu je inak.

(3) Pra cov nop ráv ne vz�a hy za mest nan cov cir kví a
ná bo žen ských spo loč nos tí, kto rí vy ko ná va jú du cho -
ven skú čin nos�, sa spra vu jú tým to zá ko nom, ak ten to
zá kon, oso bit ný pred pis, me dzi ná rod ná zmlu va, zmlu -
va uza tvo re ná me dzi Slo ven skou re pub li kou a cir kva mi 
a ná bo žen ský mi spo loč nos �a mi ale bo vnú tor né pred pi -
sy cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí ne us ta no vu jú
inak.

§ 4

Pra cov nop ráv ne vz�a hy me dzi druž stvom a jeho člen -
mi sa spra vu jú tým to zá ko nom, ak oso bit ný pred pis ne -
us ta no vu je inak.

§ 5

(1) Pra cov nop ráv ne vz�a hy me dzi za mest nan ca mi
vy ko ná va jú ci mi prá cu na úze mí Slo ven skej re pub li ky
a za hra nič ným za mest ná va te ¾om, ako aj me dzi cu dzin -
ca mi a oso ba mi bez štát nej prí sluš nos ti pra cu jú ci mi na 
úze mí Slo ven skej re pub li ky a za mest ná va te¾ mi so síd -
lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky sa spra vu jú tým to
zá ko nom, ak práv ne pred pi sy o me dzi ná rod nom prá ve
súk rom nom ne us ta no vu jú inak.

(2) Pra cov nop ráv ne vz�a hy za mest nan cov, kto rých
za mest ná va te lia vy sie la jú na vý kon prác k iné mu za -
mest ná va te ¾o vi z úze mia člen ské ho štá tu Eu róp skej
únie na úze mie Slo ven skej re pub li ky, sa spra vu jú tým -
to zá ko nom, oso bit ný mi pred pis mi ale bo prí sluš nou
ko lek tív nou zmlu vou,  kto ré upra vu jú 
a) dĺž ku pra cov né ho času a od po či nok,
b) dĺž ku do vo len ky,
c) mi ni mál nu mzdu, mi ni mál ne mzdo vé ná ro ky a mzdo -

vé zvý hod ne nie za prá cu nad čas, 
d) bez peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci,
e) pra cov né pod mien ky žien, mla dis tvých a za mest nan -

cov sta ra jú cich sa o die �a mlad šie ako tri roky,
f) rov na ké za ob chá dza nie s muž mi a so že na mi a zá kaz 

dis kri mi ná cie.

(3) Usta no ve nie od se ku 2 sa ne po u ži je, ak sú pra cov -
nop ráv ne ná ro ky za mest nan ca vy plý va jú ce z práv nych
pred pi sov Slo ven skej re pub li ky vý hod nej šie. Vý hod -
nos� sa po su dzu je pri kaž dom pra cov nop ráv nom ná ro -
ku samo stat ne.

(4) Usta no ve nie od se ku 2 písm. c) sa ne po u ži je, ak
čas, na kto rý bol za mest na nec vy sla ný, ne pre siah ne je -
den me siac v ka len dár nom roku.
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(5) Usta no ve nia od se ku 2 písm. b) a c) sa ne po u ži jú,
ak čas prá ce, kto rú vy ko ná va vy sla ný za mest na nec,
ne pre siah ne 22 dní v ka len dár nom roku. 

§ 6

Pod mien ky, za kto rých môže by� pri ja tý do pra cov -
nop ráv ne ho vz�a hu cu dzi nec ale bo oso ba bez štát nej
prí sluš nos ti, usta no vu je oso bit ný pred pis.

Za mest  ná va te ¾

§ 7

(1) Za mest ná va te¾ je práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká
oso ba, kto rá za mest ná va as poň jed nu fy zic kú oso bu
v pra cov nop ráv nom vz�a hu, a ak to usta no vu je oso bit -
ný pred pis, aj v ob dob ných pra cov ných vz�a hoch.

(2) Za mest ná va te¾ vy stu pu je v pra cov nop ráv nych
vz�a hoch vo svo jom mene a má zod po ved nos� vy plý va -
jú cu z tých to vz�a hov. Za mest ná va te ¾om je aj or ga ni -
zač ná jed not ka za mest ná va te ¾a, ak to usta no vu jú oso -
bit né pred pi sy ale bo sta no vy pod ¾a oso bit né ho
pred pi su. Ak je účast ní kom pra cov nop ráv ne ho vz�a hu
za mest ná va te¾, ne mô že ním by� sú čas ne jeho or ga ni -
zač ná jed not ka a na opak.

(3) So za mest nan com, kto rý je aj šta tu tár nym or gá -
nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho or gá nu, do hod ne pod -
mien ky pod ¾a § 43 ods. 1 v pra cov nej zmlu ve or gán ale -
bo práv nic ká oso ba, kto rá ho ako šta tu tár ny or gán
usta no vi la.

(4) Za mest ná va te¾ je po vin ný za bez pe čo va� pre va žu -
jú ci pred met čin nos ti naj mä za mest nan ca mi v pra cov -
nom po me re ale bo v ob dob nom pra cov nom vz�a hu.

§ 8

(1) Spô so bi los� fy zic kej oso by ma� prá va a po vin nos ti 
v pra cov nop ráv nych vz�a hoch ako za mest ná va te¾ vzni -
ká na ro de ním. Túto spô so bi los� má aj po ča té die �a, ak
sa na ro dí živé. 

(2) Spô so bi los� fy zic kej oso by vlast ný mi práv ny mi
úkon mi na do bú da� prá va a bra� na seba po vin nos ti
v pra cov nop ráv nych vz�a hoch ako za mest ná va te¾ vzni -
ká do vŕ še ním 18 ro kov veku; do vte dy za ňu koná zá -
kon ný zá stup ca.

§ 9

(1) V pra cov nop ráv nych vz�a hoch robí práv ne úko ny
za za mest ná va te ¾a, kto rý je práv nic ká oso ba, šta tu tár -
ny or gán; za mest ná va te¾, kto rý je fy zic ká oso ba, koná
osob ne. Na mies to nich môžu ro bi� práv ne úko ny aj
nimi po ve re ní za mest nan ci. Iní za mest nan ci za mest ná -
va te ¾a, naj mä ve dú ci jeho or ga ni zač ných út va rov, sú
opráv ne ní ako or gá ny za mest ná va te ¾a ro bi� v mene za -
mest ná va te ¾a práv ne úko ny vy plý va jú ce z ich funk cií
ur če ných or ga ni zač ný mi pred pis mi.

(2) Za mest ná va te¾ môže pí som ne po ve ri� ïal ších svo -
jich za mest nan cov, aby ro bi li ur či té práv ne úko ny
v pra cov nop ráv nych vz�a hoch v jeho mene. V pí som -

nom po ve re ní musí by� uve de ný roz sah opráv ne nia po -
ve re né ho za mest nan ca.

(3)  Ve dú ci za mest nan ci za mest ná va te ¾a, kto rý mi sú
jeho or gá ny (od sek 1), ako aj jeho ïal ší za mest nan ci,
kto rí sú po ve re ní ve de ním na jed not li vých stup ňoch
ria de nia za mest ná va te ¾a, sú opráv ne ní ur čo va� a uk la -
da� pod ria de ným za mest nan com za mest ná va te ¾a pra -
cov né úlo hy, or ga ni zo va�, ria di� a kon tro lo va� ich prá -
cu a dá va� im na ten účel zá väz né po ky ny.

§ 10

(1) Práv ne úko ny šta tu tár nych or gá nov a po ve re ných 
za mest nan cov (§ 9 ods. 1 a 2) za vä zu jú za mest ná va te ¾a, 
kto rý na zá kla de tých to úko nov na do bú da prá va a po -
vin nos ti.

(2) Ak šta tu tár ny or gán ale bo po ve re ný za mest na nec
pre kro čil práv nym úko nom v pra cov nop ráv nych vz�a -
hoch svo je opráv ne nie, ne za vä zu jú tie to úko ny za mest -
ná va te ¾a, ak za mest na nec ve del ale bo mu sel ve die�, že
ten to šta tu tár ny or gán ale bo po ve re ný za mest na nec
svo je opráv ne nie pre kro čil. To isté pla tí, ak práv ny
úkon uro bil za mest na nec za mest ná va te ¾a, kto rý na to
ne bol opráv ne ný zo svo jej funk cie, ani tým ne bol po ve -
re ný.

Za mest  na nec

§ 11

(1) Za mest na nec je fy zic ká oso ba, kto rá v  pracovno -
právnych vz�a hoch, a ak to usta no vu je oso bit ný pred -
pis, aj v ob dob ných pra cov ných vz�a hoch vy ko ná va pre
za mest ná va te ¾a zá vis lú prá cu pod ¾a jeho po ky nov za
mzdu ale bo za od me nu.

(2) Spô so bi los� fy zic kej oso by ma� v pra cov nop ráv -
nych vz�a hoch prá va a po vin nos ti ako za mest na nec
a spô so bi los� vlast ný mi práv ny mi úkon mi na do bú da�
tie to prá va a bra� na seba tie to po vin nos ti vzni ká, ak
ïa lej nie je usta no ve né inak, dňom, keï fy zic ká oso ba
do vŕ ši 15 ro kov veku; za mest ná va te¾ však ne smie do -
hod nú� ako deň ná stu pu do prá ce deň, kto rý by pred -
chá dzal dňu, keï fy zic ká oso ba skon čí po vin nú škol -
skú do chádz ku.

(3) Za mest na nec môže uza tvo ri� do ho du o hmot nej
zod po ved nos ti naj skôr v deň, keï do vŕ ši 18 ro kov veku.

(4) Fy zic ká oso ba, kto rá ne do vŕ ši la 15 ro kov veku,
môže vý ni moč ne vy ko ná va� ¾ah ké prá ce, kto ré svo jím
cha rak te rom a roz sa hom ne ohro zu jú jej zdra vie, bez -
peč nos�, jej ïal ší vý voj ale bo škol skú do chádz ku pri 
a) účin ko va ní ale bo spo lu ú čin ko va ní na kul túr nych

pred sta ve niach a ume lec kých pred sta ve niach, 
b) špor to vých pod u ja tiach,
c) re kla mných čin nos tiach.

(5) Fy zic kej oso be, kto rá ne do vŕ ši la 15 ro kov veku,
vý kon ¾ah kých prác po vo ¾u je prí sluš ný in špek to rát
prá ce po do ho de s or gá nom na ochra nu zdra via. V po -
vo le ní sa určí po čet ho dín a pod mien ky, za kto rých sa
¾ah ké prá ce môžu vy ko ná va�.
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§ 11a

Zá stup co via za mest nan cov

(1) Zá stup co via za mest nan cov sú prí sluš ný od bo ro -
vý or gán, za mest na nec ká rada ale bo za mest na nec ký
dô ver ník. Zá stup com za mest nan cov je aj zá stup ca za -
mest nan cov pre bez peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci 
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

(2) V druž stve, kde je sú čas �ou člen stva aj pra cov -
nop ráv ny vz�ah čle na k druž stvu, je na úče ly toh to zá -
ko na zá stup com za mest nan cov oso bit ný or gán druž -
stva vo le ný člen skou schô dzou.

§ 12

Zru še ný

§ 13

Zá kaz dis kri mi ná cie

(1) Za mest nan com pat ria prá va vy plý va jú ce z  pra -
cov nop ráv nych vz�a hov bez akých ko¾ vek ob me dze ní
a pria mej dis kri mi ná cie ale bo ne pria mej dis kri mi ná cie
pod ¾a po hla via, man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu,
rasy, far by ple ti, ja zy ka, veku, zdra vot né ho sta vu, vie ry 
a ná bo žen stva, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od -
bo ro vej čin nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du,
prí sluš nos ti k ná rod nos ti ale bo et nic kej sku pi ne, ma -
jet ku, rodu ale bo iné ho pos ta ve nia ok rem prí pa du, ak
to usta no vu je zá kon ale bo ak je na vý kon prác vec ný
dô vod, kto rý spo čí va v pred po kla doch ale bo po žia dav -
kách a v po va he prá ce, kto rú má za mest na nec vy ko ná -
va�.

(2) Za mest ná va te¾ ne smie zis �o va� se xu ál nu orien tá -
ciu za mest nan ca.

(3) Na úče ly zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia pod ¾a
od se ku 1 sa pria mou dis kri mi ná ciou ro zu mie, ak sa
so za mest nan com za ob chá dza me nej priaz ni vo, ako sa
za ob chá dza, za ob chá dza lo ale bo by sa moh lo za ob chá -
dza� s iným za mest nan com v po rov na te¾ nej si tu á cii.
Ne pria mou dis kri mi ná ciou je na vo nok neu trál ny po -
kyn, roz hod nu tie ale bo prax zne vý hod ňu jú ce za mest -
nan ca v po rov na ní s iný mi za mest nan ca mi, ak ten to
po kyn, roz hod nu tie ale bo prax nie sú pri me ra né a ne -
vy hnut né a ne mož no ich ospra ve dl ni� ob jektív ny mi
sku toč nos �a mi. Za pria mu dis kri mi ná ciu ale bo ne pria -
mu dis kri mi ná ciu sa po va žu je aj po kyn na dis kri mi ná -
ciu za mest nan ca.

(4) Za for mu dis kri mi ná cie sa po va žu je aj ob �a žo va -
nie, ak ide o ne žia du ce sprá va nie s úmys lom ale bo
účin kom po ru ši� ¾ud skú dôs toj nos�, a kto ré vy tvá ra pre 
za mest nan ca ne pria te¾ ské, za stra šu jú ce, za han bu jú -
ce, po ni žu jú ce ale bo uráž li vé pros tre die.

(5) Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich z pra cov -
nop ráv nych vz�a hov musí by� v sú la de s dob rý mi mrav -
mi. Nik to ne smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na
ško du dru hé ho účast ní ka pra cov nop ráv ne ho vz�a hu
ale bo spo lu za mes tnan cov. Nik to ne smie by� na pra co -
vi sku v sú vis los ti s vý ko nom pra cov nop ráv nych vz�a -
hov pre na sle do va ný ani inak po stih o va ný za to, že podá 

na iné ho za mest nan ca ale bo za mest ná va te ¾a s�až nos�,
ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie trest né ho stí ha nia. 

(6) Za mest na nec má prá vo poda� za mest ná va te ¾o vi
s�až nos� v sú vis los ti s po ru še ním práv a po vin nos tí
usta no ve ných v od se koch 1 až 5; za mest ná va te¾ je po -
vin ný na s�až nos� za mest nan ca bez zby toč né ho od kla -
du od po ve da�, vy ko na� ná pra vu, upus ti� od ta ké ho ko -
na nia a od strá ni� jeho ná sled ky. 

(7) Za mest na nec, kto rý sa cíti po ško de ný v dô sled ku
ne do dr ža nia pod mie nok usta no ve ných v od se koch 1
až 6, môže sa do má ha� svo jich práv na súde vrá ta ne
pri me ra nej ná hra dy ne ma jet ko vej ujmy v pe nia zoch.
Ak za mest na nec, kto rý sa po va žu je za po ško de né ho
z dô vo du ne up la tne nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza -
nia, pre u ká že súdu sku toč nos ti, z kto rých mož no od vo -
di�, že do šlo k pria mej ale bo ne pria mej dis kri mi ná cii, je 
po vin nos �ou za mest ná va te ¾a pre u ká za�, že ne do šlo
k po ru še niu zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia.

(8) Za mest ná va te¾ ne smie za mest nan ca po stih o va�
ale bo zne vý hod ňo va� pre to, že za mest na nec uplat ňu je
svo je prá va vy plý va jú ce z pra cov nop ráv nych vz�a hov.

§ 14

Rie še nie spo rov

Spo ry me dzi za mest nan com a za mest ná va te ¾om
o ná ro ky z pra cov nop ráv nych vz�a hov pre jed ná va jú
a roz ho du jú súdy.

Práv ne úko ny

§ 15

Pre jav vôle tre ba vy kla da� tak, ako to so zre te ¾om na
okol nos ti, za kto rých sa uro bil, zod po ve dá dob rým
mra vom.

§ 16

(1) Na práv ne úko ny, pri kto rých sa vy ža du je pí som -
ná for ma, je pot reb ná u tých, kto rí ne mô žu pí sa� ale bo
čí ta�, no tár ska zá pis ni ca ale bo zá pis ni ca po tvr de ná
dvo ma sú čas ne prí tom ný mi za mest nan ca mi za mest -
ná va te ¾a o tom, že práv ny úkon zod po ve dá pre ja ve nej
vôli.

(2) No tár ska zá pis ni ca ale bo zá pis ni ca po tvr de ná
dvo ma sú čas ne prí tom ný mi za mest nan ca mi za mest -
ná va te ¾a sa ne vy ža du je, ak má ten, kto ne mô že čí ta�
ale bo pí sa�, schop nos� oboz ná mi� sa s ob sa hom práv -
ne ho úko nu po mo cou prí stro jov ale bo špe ciál nych po -
mô cok a je schop ný zá pis ni cu vlast no ruč ne pod pí sa�.

§ 17

Ne plat nos� práv ne ho úko nu

(1) Práv ny úkon, kto rým sa za mest na nec vo pred
vzdá va svo jich práv, je ne plat ný. 

(2) Práv ny úkon, na kto rý ne u de li li pred pí sa ný sú -
hlas zá stup co via za mest nan cov, práv ny úkon, kto rý
ne bol vo pred pre ro ko va ný so zá stup ca mi za mest nan -
cov, ale bo práv ny úkon, kto rý sa ne u ro bil for mou pred -
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pí sa nou tým to zá ko nom, je ne plat ný, len ak to vý slov ne 
usta no vu je ten to zá kon ale bo oso bit ný pred pis.

(3) Ne plat nos� práv ne ho úko nu ne mô že by� za mest -
nan co vi na ujmu, ak ne plat nos� ne spô so bil sám. Ak
vznik ne za mest nan co vi ná sled kom ne plat né ho práv ne -
ho úko nu ško da, je za mest ná va te¾ po vin ný ju na hra di�.

Zmlu va

§ 18

Zmlu va pod ¾a toh to zá ko na ale bo iných  pracovno -
právnych pred pi sov je uza tvo re ná, len čo sa účast ní ci
do hod li na jej ob sa hu.

§ 19

(1) Účast ník, kto rý ko nal v omy le, kto rý dru hé mu
účast ní ko vi mu sel by� zná my, má prá vo od zmlu vy od -
stú pi�, ak sa omyl týka ta kej okol nos ti, že by bez neho
k zmlu ve ne do šlo.

(2) Od pra cov nej zmlu vy mož no od stú pi�, len kým za -
mest na nec ne na stú pi do prá ce v do jed na ný deň bez
toho, že by mu v tom brá ni la pre káž ka v prá ci, ale bo do
týž dňa ne u po ve do mí za mest ná va te ¾a o tej to pre káž ke.

§ 20

Za bez pe če nie práv a po vin nos tí
z pra cov nop ráv nych vz�a hov

(1) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a -
hov mož no za bez pe či� do ho dou o zráž kach zo mzdy, ru -
če ním ale bo zria de ním zá lož né ho prá va.

(2) Uspo ko je nie ná ro ku za mest ná va te ¾a mož no za -
bez pe či� do ho dou me dzi ním a za mest nan com o zráž -
kach zo mzdy. Do ho da sa musí uza tvo ri� pí som ne, inak 
je ne plat ná.

(3) Ak vznik ne pod ¾a toh to zá ko na ale bo pod ¾a iné ho
pra cov nop ráv ne ho pred pi su po vin nos� za mest nan ca
za pla ti� po h¾a dáv ku za mest ná va te ¾o vi ale bo ak vznik -
ne po vin nos� za mest ná va te ¾a za pla ti� po h¾a dáv ku za -
mest nan co vi, môže sa iná fy zic ká oso ba ale bo práv nic -
ká oso ba za ru či� pí som ným vy hlá se ním, že túto
po h¾a dáv ku uspo ko jí, ak tak ne u ro bí sám dlž ník.

(4) Ná rok na ná hra du ško dy na zve re ných hod no -
tách, kto ré je za mest na nec po vin ný vy úč to va�, a ná rok
na ná hra du ško dy, kto rú za mest na nec spô so bil za -
mest ná va te ¾o vi úmy sel ne, môže za mest ná va te¾ so za -
mest nan com za bez pe či� pí som nou zmlu vou o zria de ní
zá lož né ho prá va k ne hnu te¾ nos ti, kto rú za mest na nec
vlast ní.

P la  tob ná ne schop nos�  za mest  ná va te  ¾a
a uspo ko jo  va nie  ná ro  kov za mest  nan cov

z pra cov né ho po me ru pr i  p la  tob nej
ne schop nos t i  za  mest  ná va te  ¾a

§ 21

(1) Na úče ly uspo ko jo va nia ná ro kov za mest nan cov
z pra cov né ho po me ru pri pla tob nej ne schop nos ti sa za -

mest ná va te¾ po va žu je za pla tob ne ne schop né ho, ak bol 
po da ný ná vrh na vy hlá se nie kon kur zu a
a) súd roz ho dol o vy hlá se ní kon kur zu ale bo
b) súd ná vrh na vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok

ma jet ku za mie tol.

(2) Dňom vzni ku pla tob nej ne schop nos ti za mest ná -
va te ¾a je deň vy da nia uzne se nia súdu o vy hlá se ní kon -
kur zu ale bo deň vy da nia uzne se nia súdu, kto rým súd
za mie tol ná vrh na vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok 
ma jet ku.

§ 22

(1) Ak sa za mest ná va te¾ sta ne pla tob ne ne schop ný
pod ¾a § 21 a ne mô že uspo ko ji� ná ro ky za mest nan cov
z pra cov né ho po me ru, uspo ko ja sa tie to ná ro ky z ga -
ranč né ho fon du pod ¾a oso bit ných pred pi sov.

(2) Ná ro ky za mest nan cov z pra cov né ho po me ru, kto -
ré sa uspo ko ju jú z ga ranč né ho fon du (ïa lej len „pe ňaž -
ná ná hra da“), sú:
a) ná rok na mzdu a ná hra du za čas pra cov nej po ho to -

vos ti,
b) ná rok na ná hra du mzdy za sviat ky a pri pre káž kach

v prá ci,
c) ná rok na ná hra du mzdy za do vo len ku, na kto rú vzni -

kol ná rok po čas ka len dár ne ho roka, v kto rom vznik -
la pla tob ná ne schop nos� za mest ná va te ¾a, ako aj za
pred chá dza jú ci ka len dár ny rok,

d) ná rok na od stup né, kto ré pat rí za mest nan com pri
skon če ní pra cov né ho po me ru,

e) ná rok na ná hra du mzdy pri oka mžitom skon če ní pra -
cov né ho po me ru (§ 69),

f) ná rok na ná hra du mzdy pri ne plat nom skon če ní pra -
cov né ho po me ru (§ 79),

g) ná ro ky ces tov ných, s�a ho va cích a iných vý dav kov,
kto ré vznik li pri pl ne ní pra cov ných po vin nos tí,

h) ná rok na ná hra du ško dy v sú vis los ti s pra cov ným
úra zom ale bo cho ro bou z po vo la nia,

i) súd ne tro vy v sú vis los ti s uplat ne ním ná ro kov z pra -
cov né ho po me ru za mest nan ca na súde z dô vo du zru -
še nia za mest ná va te ¾a vrá ta ne trov práv ne ho za stú -
pe nia.

(3) Pe ňaž ná ná hra da pod ¾a od se ku 2 písm. a) až f) sa
pos kyt ne za mest nan co vi v sume prí sluš né ho ná ro ku
zní že né ho o po ist né na ne mo cen ské po is te nie a dô -
chod ko vé za bez pe če nie, zdra vot né po is te nie, prí spe vok 
na po is te nie v ne za mest na nos ti, kto ré je po vin ný pla ti�
za mest na nec, prí spe vok na do pln ko vé dô chod ko vé po -
is te nie, kto ré pla tí za mest na nec pod ¾a oso bit né ho
pred pi su, a pred da vok na daň ale bo daň z príj mov zo
zá vis lej čin nos ti a funk čných po žit kov pod ¾a oso bi tné -
ho pred pi su, vy po čí ta ných pod ¾a pod mie nok plat ných
v prí sluš nom ka len dár nom me sia ci, za kto rý sa uve de -
ný ná rok za mest nan ca zis �u je.

(4) Pe ňaž ná ná hra da sa pos kyt ne naj viac v roz sa hu
troch me sia cov z po sled ných 18 me sia cov tr va nia pra -
cov né ho po me ru pred chá dza jú cich za čiat ku pla tob nej
ne schop nos ti ale bo dňu skon če nia pra cov né ho po me -
ru z dô vo du pla tob nej ne schop nos ti za mest ná va te ¾a.

(5) Pe ňaž ná ná hra da ne smie pre siah nu� troj ná so bok 
sumy prie mer nej me sač nej mzdy za mest nan ca v hos -
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po dár stve Slo ven skej re pub li ky za prvý pol rok pred -
chá dza jú ce ho ka len dár ne ho roka.

In for  mač ná po v in nos�

§ 23

(1) Za mest ná va te¾, pred bež ný správ ca kon kurz nej
pod sta ty ale bo správ ca kon kurz nej pod sta ty je po vin ný 
pí som ne in for mo va� zá stup cov za mest nan cov, a ak
u za mest ná va te ¾a ne pô so bia zá stup co via za mest nan -
cov, pria mo za mest nan cov o svo jej pla tob nej ne schop -
nos ti do pia tich dní od jej vzni ku.

(2) Za mest na nec je po vin ný za mest ná va te ¾o vi, pred -
bež né mu správ co vi kon kurz nej pod sta ty ale bo správ -
co vi kon kurz nej pod sta ty na vlast nú žia dos� ozná mi�
všet ky in for má cie pot reb né v sú vis los ti s po tvr de ním
ná ro kov z pra cov né ho po me ru pod ¾a § 22.

(3) Za mest ná va te¾, pred bež ný správ ca kon kurz nej
pod sta ty ale bo správ ca kon kurz nej pod sta ty a za mest -
na nec sú po vin ní ozná mi� Ná rod né mu úra du prá ce
všet ky in for má cie sú vi sia ce s pos kyt nu tím pe ňaž nej
ná hra dy.

§ 24

Za mest ná va te¾, pred bež ný správ ca kon kurz nej pod -
sta ty ale bo správ ca kon kurz nej pod sta ty po tvr dí za -
mest nan co vi ná ro ky z pra cov né ho po me ru pod ¾a § 22
ods. 2 za po sled né tri me sia ce pra cov né ho po me ru pred
vzni kom pla tob nej ne schop nos ti za mest ná va te ¾a ale bo
za po sled né tri me sia ce pred skon če ním pra cov né ho po -
me ru. Po tvr de nie o ná ro koch za mest nan ca z pra cov né -
ho po me ru sú čas ne pred lo ží Ná rod né mu úra du prá ce.

§ 25

(1) Ná rok na pe ňaž nú ná hra du za mest na nec uplat -
ňu je na Ná rod nom úra de prá ce, a to do 30 dní od vzni -
ku pla tob nej ne schop nos ti za mest ná va te ¾a ale bo odo
dňa skon če nia pra cov né ho po me ru.

(2) Ná rok na pe ňaž nú ná hra du môže za mest na nec
uplat ni� aj po le ho te uve de nej v od se ku 1, naj ne skôr do
60 dní od vzni ku pla tob nej ne schop nos ti za mest ná va -
te ¾a ale bo od skon če nia pra cov né ho po me ru, ak le ho tu
zmeš kal pre dô le ži tú pre káž ku na stra ne za mest nan ca.

§ 26

Vy lú če nie ná ro ku

Za mest na nec nemá ná rok na pe ňaž nú ná hra du, ak
pra cov nú zmlu vu uza tvo ril po vzni ku pla tob nej ne -
schop nos ti za mest ná va te ¾a, ak bol na pla tob nú ne -
schop nos� za mest ná va te ¾a pí som ne upo zor ne ný.

Pre  chod práv a  po v in nos t í
z  pra cov nop ráv nych vz�a  hov

§ 27

Ak za nik ne za mest ná va te¾, kto rý má práv ne ho ná -
stup cu, pre chá dza jú prá va a po vin nos ti z  pracovno -

právnych vz�a hov na toh to ná stup cu, ak oso bit ný
pred pis ne us ta no vu je inak.

§ 28

(1) Ak sa pre vá dza za mest ná va te¾ ale bo čas� za mest -
ná va te ¾a ale bo ak sa pre vá dza úlo ha ale bo čin nos� za -
mest ná va te ¾a ale bo ich čas� k iné mu za mest ná va te ¾o vi, 
pre chá dza jú prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych
vz�a hov voči pre ve de ným za mest nan com na pre be ra jú -
ce ho za mest ná va te ¾a.

(2) Prá va a po vin nos ti do te raj šie ho za mest ná va te ¾a
voči za mest nan com, kto rých pra cov nop ráv ne vz�a hy
do dňa pre vo du za nik li, zos tá va jú ne do tknu té.

(3) Čas� za mest ná va te ¾a na úče ly toh to zá ko na je
kaž dá or ga ni zač ná zlož ka, kto rá je schop ná samo stat -
nej čin nos ti bez oh¾a du na to, či je táto čin nos� hlav ná
ale bo do pln ko vá.

§ 29

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný naj ne skôr je den me siac 
pred tým, ako dô jde k pre cho du práv a po vin nos tí z pra -
cov nop ráv nych vz�a hov, pí som ne in for mo va� zá stup -
cov za mest nan cov, a ak u za mest ná va te ¾a ne pô so bia
zá stup co via za mest nan cov, pria mo za mest nan cov o 
a) dá tu me ale bo na vr ho va nom dá tu me pre cho du,
b) dô vo doch pre cho du, 
c) pra cov nop ráv nych, eko no mic kých a so ciál nych dô -

sled koch pre cho du na za mest nan cov,
d) plá no va ných opat re niach pre cho du vz�a hu jú cich sa 

na za mest nan cov.

(2) Za mest ná va te¾ je po vin ný s cie ¾om do siah nu� do -
ho du naj ne skôr me siac pred tým, ako usku toč ní opat -
re nia vz�a hu jú ce sa na za mest nan cov, pre ro ko va� tie to
opat re nia so zá stup ca mi za mest nan cov. 

(3) Po vin nos ti usta no ve né v od se koch 1 a 2 sa vz�a -
hu jú aj na pre be ra jú ce ho za mest ná va te ¾a. 

§ 30

Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov pre -
chá dza jú smr �ou za mest ná va te ¾a, kto rý je fy zic kou
oso bou, na jeho de di čov.

§ 31

(1) Ak sa pre dá va za mest ná va te¾ ale bo jeho čas�, prá -
va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov pre chá -
dza jú z pre dá va jú ce ho za mest ná va te ¾a na ku pu jú ce ho
za mest ná va te ¾a.

(2) Ak po od stú pe ní od zmlu vy o pre daji za mest ná va -
te ¾a ale bo jeho čas ti ne dô jde k pre cho du práv a po vin -
nos tí z  pra cov nop ráv nych vz�a hov na ïal šie ho na do -
bú da te ¾a, uspo ko je nie ná ro kov z pra cov nop ráv nych
vz�a hov za bez pe ču je pre dá va jú ci za mest ná va te¾. 

(3) Ak zamestnávate¾-prenajímate¾ dá do ná jmu čas�
za mest ná va te ¾a iné mu za mest ná va te ¾o vi, prá va a po vin -
nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov voči za mest nan com
tej to čas ti pre chá dza jú na zamestnávate¾a-nájomcu.
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(4) Ak po skon če ní ná jmu za mest ná va te ¾a ale bo jeho
čas ti ne dô jde k pre cho du práv a po vin nos tí z pra cov -
nop ráv nych vz�a hov na ïal šie ho ná jom cu, uspo ko je nie 
ná ro kov z pra cov nop ráv nych vz�a hov za bez pe ču je za -
mestnávate¾-prenajímate¾.

(5) Ak sa zru šu je za mest ná va te¾, určí or gán, kto rý
za mest ná va te ¾a zru šu je, kto rý za mest ná va te¾ je po vin -
ný uspo ko ji� ná ro ky za mest nan cov zru še né ho za mest -
ná va te ¾a ale bo uplat ňo va� jeho ná ro ky.

(6) Ak sa pri zru še ní za mest ná va te ¾a vy ko ná va jeho
lik vi dá cia, má lik vi dá tor po vin nos� uspo ko ji� ná ro ky
za mest nan cov zru še né ho za mest ná va te ¾a. 

(7) Ak dô jde k pre cho du práv a po vin nos tí z pra cov -
nop ráv nych vz�a hov, je za mest ná va te¾ po vin ný do dr -
žia va� ko lek tív nu zmlu vu do hod nu tú pred chá dza jú cim 
za mest ná va te ¾om, a to až do skon če nia jej účin nos ti. 

(8) Pri pre cho de práv a po vin nos tí z pra cov nop ráv -
nych vz�a hov z do te raj šie ho za mest ná va te ¾a na pre be -
ra jú ce ho za mest ná va te ¾a práv ne pos ta ve nie a funk cia
zá stup cov za mest nan cov zos tá va jú za cho va né do uply -
nu tia funk čné ho ob do bia, ak sa ne do hod nú inak.

Do ho da o  spor  ných ná ro  koch

§ 32

Účast ní ci si môžu upra vi� svo je spor né ná ro ky do ho -
dou o spor ných ná ro koch, kto rá musí by� pí som ná,
inak je ne plat ná. 

§ 33

(1) Ná rok je pot reb né uspo ko ji� na mies te usta no ve -
nom tým to zá ko nom ale bo do ho dou účast ní kov. Ak nie
je mies to pl ne nia tak to ur če né, je ním byd li sko ale bo
síd lo toho, čí ná rok sa má uspo ko ji�. 

(2) Ak sa uspo ko ju je ná rok do ru čo va ním po štou, je
ná rok uspo ko je ný oka mi hom do ru če nia pl ne nia. Ak sa
ná rok uspo ko ju je pros tred níc tvom ban ky ale bo po boč -
ky za hra nič nej ban ky v Slo ven skej re pub li ke, je ná rok
uspo ko je ný pri pí sa ním pe ňaž ných pros tried kov na
účet opráv ne né ho.

(3) Ak nie je le ho ta uspo ko je nia ná ro ku usta no ve ná
práv nym pred pi som ale bo ak nie je ur če ná v roz hod nu -
tí ale bo do hod nu tá, musí sa ná rok uspo ko ji� do sied -
mich dní odo dňa, keï o uspo ko je nie opráv ne ný účast -
ník po žia dal.

(4) Ná rok mož no uspo ko ji� aj zlo že ním do úrad nej
úscho vy.

§ 34

Ak je za mest ná va te¾ ale bo za mest na nec po vin ný
uspo ko ji� viac pe ňaž ných ná ro kov a pl ne nie ne sta čí na
vy rov na nie všet kých pe ňaž ných ná ro kov, je vy rov na ný
ten ná rok, o kto rom po vin ný pri pl ne ní vy hlá si, že ho
chce uspo ko ji�.  Ak tak ne u ro bí, je pl ne ním uspo ko je ný
ná rok naj skôr splat ný.

§ 35

Smr� za mest nan ca

(1) Ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak, pe ňaž né
ná ro ky za mest nan ca jeho smr �ou ne za ni ka jú. Do
štvor ná sob ku jeho prie mer né ho me sač né ho zá rob ku
pre chá dza jú mzdo vé ná ro ky z pra cov né ho po me ru po -
stup ne pria mo na jeho man že la, deti a ro di čov, ak s ním 
žili v čase smr ti v do mác nos ti. Pred me tom de dič stva sa
stá va jú, ak tých to osôb niet.

(2) Pe ňaž né ná ro ky za mest ná va te ¾a za ni ka jú smr �ou 
za mest nan ca s vý nim kou ná ro kov, o kto rých sa prá vo -
plat ne roz hod lo ale bo kto ré za mest na nec pred svo jou
smr �ou pí som ne uznal čo do dô vo du aj sumy, a ná ro kov 
na ná hra du ško dy spô so be nej úmy sel ne ale bo stra tou
pred me tov zve re ných za mest nan co vi na pí som né po -
tvr de nie.

(3) Ná rok na ná hra du za bo les� a ná rok za s�a že nie
spo lo čen ské ho uplat ne nia [§ 198 ods. 1 písm. b)] za ni -
ká smr �ou za mest nan ca.

§ 36

Le ho ty a doby

(1) K zá ni ku prá va pre to, že sa v usta no ve nej le ho te
ne up lat ni lo, do chá dza len v prí pa doch uve de ných
v § 25 ods. 2, § 63 ods. 3 a 4, § 68 ods. 2, §  69 ods. 3,
§ 75 ods. 3, § 77, § 103 ods. 4, § 193 ods. 2 a § 240
ods. 7. Ak sa prá vo uplat ni lo po uply nu tí usta no ve nej
le ho ty, súd pri hliad ne na zá nik prá va, aj keï to účast -
ník ko na nia ne na miet ne.

(2) Ne pre ml ču jú sa ná ro ky za mest nan ca na ná hra du 
za stra tu na zá rob ku a na ná hra du za stra tu na dô -
chod ku z dô vo du pra cov né ho úra zu ale bo cho ro by z po -
vo la nia (§ 200 až 202) ale bo inej ško dy na zdra ví (§ 192)
a ná ro ky na ná hra du ná kla dov na vý ži vu po zos ta lých
(§ 207). Ná ro ky na jed not li vé pl ne nia z nich vy plý va jú ce 
sa však pre ml ču jú.

§ 37

Po čí ta nie času

Doba, na kto rú boli ob me dze né prá va ale bo po vin -
nos ti, a doba, kto rej uply nu tím je pod mie ne ný vznik
prá va ale bo po vin nos ti, sa za čí na pr vým dňom a kon čí
sa uply nu tím po sled né ho dňa ur če nej ale bo do hod nu -
tej doby.

§ 38

Do ru čo va nie

(1) Pí som nos ti za mest ná va te ¾a tý ka jú ce sa vzni ku,
zme ny a skon če nia pra cov né ho po me ru ale bo vzni ku,
zme ny a zá ni ku po vin nos tí za mest nan ca vy plý va jú cich 
z pra cov nej zmlu vy mu sia by� do ru če né za mest nan co vi 
do vlast ných rúk. To pla tí rov na ko o pí som nos tiach tý -
ka jú cich sa vzni ku, zmien a zá ni ku práv a po vin nos tí
vy plý va jú cich z do ho dy o prá ci vy ko ná va nej mimo pra -
cov né ho po me ru. Pí som nos ti do ru ču je za mest ná va te¾
za mest nan co vi na pra co vi sku, v jeho byte ale bo kde -
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ko¾ vek bude za stih nu tý. Ak to nie je mož né, mož no pí -
som nos� do ru či� po štou ako do po ru če nú zá siel ku.

(2) Pí som nos ti do ru čo va né po štou za mest ná va te¾ za -
sie la na po sled nú ad re su za mest nan ca, kto rá je mu
zná ma, ako do po ru če nú zá siel ku s do ru čen kou a po -
znám kou „do vlast ných rúk“.

(3) Pí som nos ti za mest nan ca tý ka jú ce sa vzni ku zme -
ny a zá ni ku pra cov né ho po me ru ale bo vzni ku, zme ny
a zá ni ku po vin nos tí za mest nan ca vy plý va jú cich z pra -
cov nej zmlu vy ale bo z do ho dy o prá ci vy ko ná va nej
mimo pra cov né ho po me ru do ru ču je za mest na nec na
pra co vi sku ale bo ako do po ru če nú zá siel ku.

(4) Po vin nos� za mest ná va te ¾a ale bo za mest nan ca
do ru či� pí som nos� sa spl ní, len čo za mest na nec ale bo
za mest ná va te¾ pí som nos� pre vez me ale bo len čo ju poš -
ta vrá ti la za mest ná va te ¾o vi ale bo za mest nan co vi ako
ne do ru či te¾ nú, ale bo ak do ru če nie pí som nos ti bolo
zma re né ko na ním ale bo opo me nu tím za mest nan ca
ale bo za mest ná va te ¾a. Účin ky do ru če nia na sta nú aj
vte dy, ak za mest na nec ale bo za mest ná va te¾ pri ja tie pí -
som nos ti od miet ne.

Vý klad nie  ktorých poj  mov

§ 39

(1) Práv ne pred pi sy a ostat né pred pi sy na za is te nie
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci sú pred pi sy na
ochra nu ži vo ta a pred pi sy na ochra nu zdra via, hy gie -
nic ké a pro ti e pi de mic ké pred pi sy, tech nic ké pred pi sy,
tech nic ké nor my, do prav né pred pi sy, pred pi sy o po -
žiar nej ochra ne a pred pi sy o ma ni pu lá cii s hor ¾a vi na -
mi, vý buš ni na mi, zbra ňa mi, rá dio ak tív ny mi lát ka mi,
jed mi a iný mi lát ka mi škod li vý mi zdra viu, ak upra vu jú
otáz ky tý ka jú ce sa ochra ny ži vo ta a zdra via.

(2) Pred pi sy na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra -
via pri prá ci sú aj pra vid lá o bez peč nos ti a ochra ne
zdra via pri prá ci vy da né za mest ná va te¾ mi po do ho de
s prí sluš ným or gá nom in špek cie prá ce, s prí sluš ným
or gá nom na ochra nu zdra via a so zá stup ca mi za mest -
nan cov.

§ 40

(1) Osa me lý za mest na nec je za mest na nec, kto rý žije
sám a je slo bod ný, ov do ve ný ale bo roz ve de ný muž, slo -
bod ná, ov do ve ná ale bo roz ve de ná žena. 

(2) Za osa me lé ho za mest nan ca sa po va žu je aj osa me -
lý muž ale bo žena z iných váž nych dô vo dov.

(3) Mla dis tvý za mest na nec je za mest na nec mlad ší
ako 18 ro kov.

(4) Kto je zá kon ný zá stup ca mla dis tvé ho za mest nan -
ca, usta no vu je oso bit ný pred pis.

(5) Ro din ný prí sluš ník na úče ly toh to zá ko na je man -
žel, vlast né die �a, die �a zve re né za mest nan co vi prá vo -
plat ným roz hod nu tím prí sluš né ho or gá nu na ne skor -
šie osvo je nie ale bo do pes tún skej sta rost li vos ti, ale bo
do vý cho vy, ro dič za mest nan ca, sú ro de nec za mest nan -

ca, man žel sú ro den ca za mest nan ca, ro dič man že la,
sú ro de nec man že la, pra ro dič za mest nan ca, pra ro dič
jeho man že la, vnuk za mest nan ca a iná oso ba, kto rá so
za mest nan com žije spo loč ne v do mác nos ti.

(6) Te hot ná za mest nan ky ňa na úče ly toh to zá ko na je
za mest nan ky ňa, kto rá svoj ho za mest ná va te ¾a pí som ne 
in for mo va la o svo jom sta ve a pred lo ži la o tom le kár ske
po tvr de nie.

(7) Doj čia ca za mest nan ky ňa na úče ly toh to zá ko na je 
za mest nan ky ňa, kto rá svoj ho za mest ná va te ¾a pí som ne 
in for mo va la o tej to sku toč nos ti.

DRU HÁ  ČASŤ

PRA COV NÝ PO MER

§ 41

 Pred zmluv né vz�a hy

(1) Pred uza tvo re ním pra cov nej zmlu vy je za mest ná -
va te¾ po vin ný oboz ná mi� fy zic kú oso bu s prá va mi a po -
vin nos �a mi, kto ré pre ňu vy ply nú z pra cov nej zmlu vy,
s pra cov ný mi pod mien ka mi a mzdo vý mi pod mien ka mi, 
za kto rých má prá cu vy ko ná va�.

(2) Ak sa na vý kon prá ce vy ža du je zdra vot ná spô so bi -
los� na prá cu ale bo psy chic ká spô so bi los� na prá cu,
ale bo iný pred po klad pod ¾a oso bit né ho zá ko na, za -
mest ná va te¾ môže uza tvo ri� pra cov nú zmlu vu len s fy -
zic kou oso bou zdra vot ne spô so bi lou ale bo psy chic ky
spô so bi lou na túto prá cu, ale bo s fy zic kou oso bou, kto -
rá spĺ ňa iný pred po klad pod ¾a oso bit né ho zá ko na. 

(3) Za mest ná va te¾ môže uza tvo ri� pra cov nú zmlu vu
s mla dis tvým iba po pred chá dza jú com le kár skom vy -
šet re ní mla dis tvé ho.

(4) Na uza tvo re nie pra cov nej zmlu vy s mla dis tvým je
za mest ná va te¾ po vin ný vy žia da� si vy jad re nie jeho zá -
kon né ho zá stup cu.

(5) Za mest ná va te¾ môže od fy zic kej oso by, kto rá sa
uchá dza o prvé za mest na nie, vy ža do va� len in for má cie, 
kto ré sú vi sia s prá cou, kto rú má vy ko ná va�. Za mest ná -
va te¾ môže od fy zic kej oso by, kto rá už bola za mest ná va -
ná, po ža do va� pred lo že nie pra cov né ho po sud ku a po -
tvr de nia o za mest na ní.

(6) Za mest ná va te¾ ne smie vy ža do va� od fy zic kej oso -
by in for má cie 
a) o te ho ten stve, 
b) o ro din ných po me roch,
c) o bez ú hon nos ti s vý nim kou, ak ide o prá cu, pri kto -

rej sa pod ¾a oso bit né ho pred pi su vy ža du je bez ú hon -
nos�, ale bo ak po žia dav ku bez ú hon nos ti vy ža du je
po va ha prá ce, kto rú má fy zic ká oso ba vy ko ná va�,

d) o po li tic kej prí sluš nos ti, od bo ro vej prí sluš nos ti a ná -
bo žen skej prí sluš nos ti.

(7) Fy zic ká oso ba je po vin ná in for mo va� za mest ná va -
te ¾a o sku toč nos tiach, kto ré brá nia vý ko nu prá ce ale bo
kto ré by moh li za mest ná va te ¾o vi spô so bi� ujmu,
a o dĺž ke pra cov né ho času u iné ho za mest ná va te ¾a, ak
ide o mla dis tvé ho.
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(8) Za mest ná va te¾ pri pri jí ma ní fy zic kej oso by do za -
mest na nia ne smie po ru ši� zá sa du rov na ké ho za ob chá -
dza nia, ak ide o prí stup k za mest na niu (§ 13 ods. 1 a 2).

(9) Ak za mest ná va te¾ pri vzni ku pra cov né ho po me ru
po ru ší po vin nos ti usta no ve né v od se koch 5, 6 a 8, fy zic -
ká oso ba má prá vo na pri me ra nú pe ňaž nú ná hra du.

Pra cov ná zmlu va

§ 42

(1) Pra cov ný po mer sa za kla dá pí som nou pra cov nou
zmlu vou me dzi za mest ná va te ¾om a za mest nan com.
Jed no pí som né vy ho to ve nie pra cov nej zmlu vy je za -
mest ná va te¾ po vin ný vy da� za mest nan co vi.

(2) Ak oso bit ný pred pis usta no vu je vo¾ bu ale bo vy -
me no va nie ako pred po klad vy ko ná va nia funk cie šta tu -
tár ne ho or gá nu ale bo vnú tor ný pred pis za mest ná va te -
¾a usta no vu je vo¾ bu ale bo vy me no va nie ako
po žia dav ku vy ko ná va nia funk cie ve dú ce ho za mest -
nan ca v pria mej ria dia cej pô sob nos ti šta tu tár ne ho or -
gá nu, pra cov ný po mer s tým to za mest nan com sa za -
kla dá pí som nou pra cov nou zmlu vou až po jeho zvo le ní
ale bo vy me no va ní. 

§ 43

(1) V pra cov nej zmlu ve je za mest ná va te¾ po vin ný so
za mest nan com do hod nú� pod stat né ná le ži tos ti, kto rý -
mi sú:
a) druh prá ce, na kto rý sa za mest na nec pri jí ma, a jeho

struč ná cha rak te ris ti ka,
b) mies to vý ko nu prá ce (obec a or ga ni zač nú čas� ale bo

inak ur če né mies to),
c) deň ná stu pu do prá ce,
d) mzdo vé pod mien ky, ak nie sú do hod nu té v ko lek tív -

nej zmlu ve.

(2) Za mest ná va te¾ v pra cov nej zmlu ve uve die ok rem
ná le ži tos tí pod ¾a od se ku 1 aj ïal šie pra cov né pod mien -
ky, a to vý plat né ter mí ny,  pra cov ný čas, vý me ru do vo -
len ky a dĺž ku  vý po ved nej doby. 

(3) Ak sú pra cov né pod mien ky pod ¾a od se ku 1
písm. d) a od se ku 2 do hod nu té v ko lek tív nej zmlu ve,
sta čí uvies� od kaz na usta no ve nia ko lek tív nej zmlu vy;
inak sta čí uvies� od kaz na prí sluš né usta no ve nia toh to
zá ko na.

(4) V pra cov nej zmlu ve mož no do hod nú� ïal šie pod -
mien ky, o kto ré majú účast ní ci zá u jem, naj mä ïal šie
hmot né vý ho dy.

(5) Ak je mies to vý ko nu prá ce v cu dzi ne, za mest ná va -
te¾ v pra cov nej zmlu ve ïa lej uve die 
a) dobu vý ko nu prá ce v cu dzi ne,
b) menu, v kto rej sa bude vy plá ca� mzda, prí pad ne jej

čas�,
c) ïal šie pl ne nia spo je né s vý ko nom prá ce v cu dzi ne

v pe nia zoch ale bo na tu rá liách,
d) prí pad né pod mien ky ná vra tu za mest nan ca z cu dzi -

ny.

(6) In for má cie uve de né v od se ku 5 sa pos kyt nú za -
mest nan co vi len vte dy, ak čas za mest na nia v cu dzi ne
pre siah ne je den me siac.

§ 44

(1) Ak pí som ná pra cov ná zmlu va ne ob sa hu je pod -
mien ky usta no ve né v § 43 ods. 2, 4 a 5, je za mest ná va -
te¾ po vin ný naj ne skôr do jed né ho me sia ca od vzni ku
pra cov né ho po me ru vy ho to vi� za mest nan co vi pí som né
ozná me nie ob sa hu jú ce tie to pod mien ky.

(2) Ak sa má pra cov ný po mer skon či� pred uply nu tím 
jed né ho me sia ca od ná stu pu do za mest na nia, musí za -
mest ná va te¾ za mest nan co vi vy da� pí som né ozná me nie
o pri ja tí do za mest na nia naj ne skôr do skon če nia pra -
cov né ho po me ru.

(3) Ak je mies to vý ko nu prá ce v cu dzi ne, za mest ná va -
te¾ je po vin ný pí som né ozná me nie o pri ja tí do za mest -
na nia vy da� pred od cho dom za mest nan ca do cu dzi ny.

§ 45

Skú šob ná doba

(1) V pra cov nej zmlu ve mož no do hod nú� skú šob nú
dobu, kto rá je naj viac tri me sia ce. Skú šob nú dobu ne -
mož no pre dl žo va�.

(2) Skú šob ná doba sa pre dl žu je o čas pre ká žok v prá -
ci na stra ne za mest nan ca.

(3) Skú šob ná doba sa musí do hod nú� pí som ne, inak
je ne plat ná.

§ 46

Vznik pra cov né ho po me ru

Pra cov ný po mer vzni ká odo dňa, kto rý bol do hod nu tý 
v pra cov nej zmlu ve ako deň ná stu pu do prá ce.

§ 47

Po vin nos ti vy plý va jú ce z pra cov né ho po me ru

(1) Odo dňa, keï vzni kol pra cov ný po mer,
a) za mest ná va te¾ je po vin ný pri de ¾o va� za mest nan co vi

prá cu pod ¾a pra cov nej zmlu vy, pla ti� mu za vy ko na nú
prá cu mzdu, utvá ra� pod mien ky na pl ne nie pra cov -
ných úloh a do dr žia va� ostat né pra cov né pod mien ky 
usta no ve né práv ny mi pred pis mi, ko lek tív nou zmlu -
vou a pra cov nou zmlu vou,

b) za mest na nec je po vin ný pod ¾a po ky nov za mest ná va -
te ¾a vy ko ná va� prá ce osob ne pod ¾a pra cov nej zmlu vy 
v ur če nom pra cov nom čase a do dr žia va� pra cov nú
dis cip lí nu.

(2) Pri ná stu pe do za mest na nia je za mest ná va te¾ po -
vin ný za mest nan ca oboz ná mi� s pra cov ným po riad -
kom, s ko lek tív nou zmlu vou a s práv ny mi pred pis mi
vz�a hu jú ci mi sa na prá cu ním vy ko ná va nú, s práv ny mi 
pred pis mi a ostat ný mi pred pis mi na za is te nie bez peč -
nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, kto ré musí za mest na -
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nec pri svo jej prá ci do dr žia va�, a s usta no ve nia mi upra -
vu jú ci mi zá kaz dis kri mi ná cie. 

(3) Za mest ná va te¾ ne smie po su dzo va� ako ne spl ne -
nie po vin nos ti, ak za mest na nec od miet ne vy ko na� prá -
cu ale bo spl ni� po kyn, kto ré 
a) sú v roz po re so vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred -

pis mi ale bo s dob rý mi mrav mi,
b) bez pros tred ne a váž ne ohroz u jú ži vot ale bo zdra vie

za mest nan ca ale bo iných osôb.

(4) Za mest ná va te¾ je po vin ný pred kla da� zá stup com
za mest nan cov sprá vy o do hod nu tých no vých pra cov -
ných po me roch v le ho tách, kto ré s nimi do ho dol.

§ 48

Pra cov ný po mer na ur či tú dobu

(1) Pra cov ný po mer je do hod nu tý na ne ur či tý čas, ak
ne bo la v pra cov nej zmlu ve vý slov ne ur če ná doba jeho
tr va nia ale bo ak v pra cov nej zmlu ve ale bo pri jej zme ne
ne bo li spl ne né zá kon né pod mien ky na uza tvo re nie pra -
cov né ho po me ru na ur či tú dobu. Pra cov ný po mer je
uza tvo re ný na ne ur či tý čas aj vte dy, ak pra cov ný po -
mer na ur či tú dobu ne bol do hod nu tý pí som ne.

(2) Pra cov ný po mer na ur či tú dobu mož no do hod nú�, 
pre dĺ ži� ale bo opä tov ne do hod nú� naj dlh šie na tri roky. 
Opä tov ne do hod nu tý pra cov ný po mer na ur či tú dobu
je pra cov ný po mer, kto rý má vznik nú� pred uply nu tím
šies tich me sia cov po skon če ní pred chá dza jú ce ho pra -
cov né ho po me ru na ur či tú dobu me dzi tými is tý mi
účast ník mi.

(3) Pre dĺ ži� ale bo opä tov ne do hod nú� pra cov ný po -
mer na ur či tú dobu nad tri roky mož no len z dô vo du
a) za stu po va nia za mest nan ca,
b) vy ko ná va nia prác, pri kto rých je pot reb né pod stat ne 

zvý ši� po čet za mest nan cov na pre chod ný čas ne pre -
sa hu jú ci osem me sia cov v ka len dár nom roku,

c) spl ne nia úlo hy vy me dze nej vý sled kom,
d) do hod nu té ho v ko lek tív nej zmlu ve.

(4) Dô vod na pre dĺ že nie ale bo opä tov né do hod nu tie
pra cov né ho po me ru pod ¾a od se ku 3 sa uve die v pra cov -
nej zmlu ve.

(5) Pra cov ný po mer na ur či tú dobu nad tri roky mož -
no pre dĺ ži� ale bo opä tov ne do hod nú� aj bez dô vo du
uve de né ho v od se ku 3
a) s ve dú cim za mest nan com, kto rý je v pria mej ria dia -

cej pô sob nos ti šta tu tár ne ho or gá nu, a s ve dú cim za -
mest nan com, kto rý je v pria mej ria dia cej pô sob nos ti 
toh to ve dú ce ho za mest nan ca,

b) s tvo ri vým za mest nan com vedy, vý skumu, vý vo ja,
c) so za mest nan com na vý kon čin nos ti, pre kto rú je

pred pí sa né vzde la nie ume lec ké ho sme ru,
d) so za mest nan com, kto rý vy ko ná va opat ro va te¾ skú

služ bu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,
e) so za mest nan com, kto rý je po be ra te ¾om sta ro bné ho

dô chod ku, in va lid né ho dô chod ku, vý slu ho vé ho dô -
chod ku ale bo in va lid né ho vý slu ho vé ho dô chod ku,

f) so za mest nan com u za mest ná va te ¾a, kto rý za mest -
ná va naj viac 20 za mest nan cov,

g) so za mest nan com, o kto rom to usta no vu je zá kon ale -
bo me dzi ná rod ná zmlu va,

h) s vy so ko škol ským uči te ¾om.

(6) Za mest nan ca v pra cov nom po me re na ur či tú
dobu ne mož no zvý hod ni� ale bo ob me dzi�, naj mä ak ide
o pra cov né pod mien ky sú vi sia ce s bez peč nos �ou
a ochra nou zdra via pri prá ci, v po rov na ní so za mest -
nan com v pra cov nom po me re na ne ur či tý čas.

(7) Za mest ná va te¾ in for mu je vhod ným spô so bom za -
mest nan cov v pra cov nom po me re na ur či tú dobu a zá -
stup cov za mest nan cov o pra cov ných mies tach na ne -
ur či tý čas, kto ré sa u neho uvo¾ ni li.

Pra cov ný po mer na krat  š í  pra cov ný čas

§ 49

(1) Za mest ná va te¾ môže so za mest nan com do hod nú� 
v pra cov nej zmlu ve krat ší pra cov ný čas, ako je usta no -
ve ný týž den ný pra cov ný čas.

(2) Za mest ná va te¾ môže so za mest nan com do hod nú� 
zme nu usta no ve né ho týž den né ho pra cov né ho času na
krat ší týž den ný pra cov ný čas a zme nu krat šie ho týž -
den né ho pra cov né ho času na usta no ve ný týž den ný
pra cov ný čas.

(3) Krat ší pra cov ný čas ne mu sí by� roz vrh nu tý na
všet ky pra cov né dni.

(4) Za mest nan co vi v pra cov nom po me re na krat ší
pra cov ný čas pat rí mzda zod po ve da jú ca do hod nu té mu
krat šie mu pra cov né mu času.

(5) Za mest na nec v pra cov nom po me re na krat ší pra -
cov ný čas sa ne smie zvý hod ni� ale bo ob me dzi� v po rov -
na ní so za mest nan com za mest na ným na usta no ve ný
týž den ný pra cov ný čas.

(6) Pra cov ný po mer na krat ší pra cov ný čas, v kto rom
je roz sah pra cov né ho času me nej ako 20 ho dín týž den -
ne, môže za mest ná va te¾ ale bo za mest na nec skon či� vý -
po ve ïou z aké ho ko¾ vek dô vo du ale bo bez uve de nia dô -
vo du. Vý po ved ná doba je 15 dní a za čí na ply nú� dňom,
v kto rom sa do ru či la vý po veï.

(7) Na pra cov ný po mer na krat ší pra cov ný čas pod ¾a
od se ku 6 sa ne vz�a hu jú usta no ve nia § 48 ods. 2 až 4,
§ 62, § 64 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 71 ods. 2, § 73,
§ 74, § 76 a § 240 ods. 7.

(8) Za mest ná va te¾ in for mu je zro zu mi te¾ ným spô so -
bom za mest nan cov a zá stup cov za mest nan cov o mož -
nos tiach pra cov ných miest na krat ší pra cov ný čas a na
usta no ve ný týž den ný pra cov ný čas.

§ 50

Za mest ná va te¾ môže do hod nú� nie ko¾ ko pra cov ných
po me rov s tým is tým za mest nan com len na čin nos ti
spo čí va jú ce v prá cach iné ho dru hu; prá va a po vin nos ti
z tých to pra cov ných po me rov sa po su dzu jú samo stat -
ne.
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§ 51

Zru še ný

§ 52

Do mác ky za mest na nec

(1) Pra cov ný po mer za mest nan ca, kto rý ne vy ko ná va
prá cu na pra co vi sku za mest ná va te ¾a, ale pod ¾a pod -
mie nok do hod nu tých v pra cov nej zmlu ve pre neho vy -
ko ná va do hod nu tú prá cu doma ale bo na inom do hod -
nu tom mies te v pra cov nom čase, kto rý si sám
roz vr hu je (ïa lej len „do mác ky za mest na nec“), sa spra -
vu je tým to zá ko nom s tý mi to od chýl ka mi:
a) ne vz�a hu jú sa na neho usta no ve nia o roz vrh nu tí ur -

če né ho týž den né ho pra cov né ho času a o pre sto joch, 
b) pri dô le ži tých osob ných pre káž kach v prá ci mu ne -

pat rí od za mest ná va te ¾a ná hra da mzdy s vý nim kou
úmr tia ro din né ho prí sluš ní ka,

c) ne pat rí mu mzda za prá cu nad čas, mzdo vé zvý hod ne -
nie za prá cu vo svia tok, mzdo vé zvý hod ne nie za noč -
nú prá cu a za prá cu v s�a že nom a zdra viu škod li vom
pra cov nom pros tre dí.

(2) Za mest na nec, kto rý prí le ži tost ne ale bo za mi mo -
riad nych okol nos tí so sú hla som za mest ná va te ¾a ale bo
po do ho de s ním vy ko ná va svo ju prá cu ako za mest na -
nec doma ale bo na inom ako ob vyk lom mies te vý ko nu
prá ce, za pred po kla du, že druh prá ce, kto rý za mest na -
nec vy ko ná va pod ¾a pra cov nej zmlu vy, to umož ňu je,
ne po va žu je sa za do mác ke ho za mest nan ca.

 § 52a

Za mest na nec vy ko ná va jú ci du cho ven skú čin nos�

Na pra cov nop ráv ne vz�a hy za mest nan cov cir kví
a ná bo žen ských spo loč nos tí, kto rí vy ko ná va jú du cho -
ven skú čin nos�, sa ne vz�a hu jú usta no ve nia o pra cov -
nom čase a o ko lek tív nych pra cov nop ráv nych vz�a -
hoch.

§ 53

Uza tvo re nie pra cov nej zmlu vy so žia kom uči liš �a

(1) Po úspeš nom vy ko na ní zá ve reč nej skúš ky ale bo
ma tu rit nej skúš ky ale bo po skon če ní štú dia (prí pra vy
na po vo la nie) je za mest ná va te¾, pre kto ré ho sa žiak pri -
pra vo val na po vo la nie, po vin ný uza tvo ri� so žia kom
stred né ho od bor né ho uči liš �a, od bor né ho uči liš �a ale -
bo uči liš �a (ïa lej len „uči liš te“) pra cov nú zmlu vu
a umož ni� mu ïal ší od bor ný rast. Skú šob nú dobu ne -
mož no do hod nú�. Do hod nu tý druh prá ce musí zod po -
ve da� kva li fi ká cii zís ka nej v učeb nom ale bo štu dij nom
od bo re, ak sa so žia kom ne do hod ne inak. Uza tvo re nie
pra cov nej zmlu vy môže za mest ná va te¾ od miet nu� len
po pre ro ko va ní so zá stup ca mi za mest nan cov, ak nemá
pre žia ka vhod nú prá cu, pre to že sa me nia jeho úlo hy,
ale bo pre zdra vot nú ne spô so bi los� žia ka. Pra cov nú
zmlu vu môže za mest ná va te¾ so žia kom uza tvo ri� aj
pred skon če ním štú dia (prí pra vy na po vo la nie) naj skôr
v deň, keï do vŕ ši 15 ro kov veku.

(2) Za mest ná va te¾, pre kto ré ho sa žiak pri pra vu je na
po vo la nie, môže so žia kom uči liš �a uza tvo ri� do ho du,

v kto rej sa žiak za via že, že po vy ko na ní zá ve reč nej
skúš ky ale bo ma tu rit nej skúš ky, ale bo po skon če ní
štú dia (prí pra vy na po vo la nie) zo tr vá u za mest ná va te ¾a
v pra cov nom po me re po ur či tý čas, naj viac tri roky. Do
ob do bia zo tr va nia v pra cov nom po me re sa ne za po čí ta -
va jú ob do bia uve de né v § 155 ods. 4. Do ho da sa môže
uza tvo ri� len pri uzat vá ra ní pra cov nej zmlu vy; musí sa
uza tvo ri� pí som ne, inak je ne plat ná.

(3) Ak za mest nan co vi vznik ne v čase, po kto rý sa za -
via zal zo tr va� v pra cov nom po me re pod ¾a od se ku 2,
pra cov ný po mer ale bo ob dob ný slu žob ný po mer, ale bo
pra cov ný vz�ah k iné mu za mest ná va te ¾o vi, kto rý zís ka -
nú kva li fi ká ciu za mest nan ca vy u ží va, je ten to za mest -
ná va te¾ po vin ný uhra di� pred chá dza jú ce mu za mest ná -
va te ¾o vi po mer nú čas� pri me ra ných ná kla dov na jeho
vý cho vu v učeb nom od bo re ale bo v štu dij nom od bo re,
ak sa ne do hod nú inak. To isté pla tí, ak za mest nan co vi
vznik ne v tom to čase nie ktorý z uve de ných pra cov ných
vz�a hov u ïal šie ho za mest ná va te ¾a (u ïal ších za mest -
ná va te ¾ov).

(4) Uhrá dza jú sa pri me ra né ná kla dy za celý čas vý -
cho vy v uči liš ti. Po mer ná čas� pri me ra ných ná kla dov je 
čas�, kto rá zod po ve dá ne spl ne né mu času zá väz ku.

(5) Po vin nos� za mest ná va te ¾a uhra di� ná kla dy ne -
vzni ká, ak
a) za mest na nec ne mô že vy ko ná va� pod ¾a le kár ske ho

po sud ku ale bo roz hod nu tia or gá nu štát nej zdra vot -
níc kej sprá vy, ale bo roz hod nu tia or gá nu so ciál ne ho
za bez pe če nia po vo la nie, na kto ré sa pri pra vo val, prí -
pad ne do te raj šiu prá cu z dô vo dov uve de ných v § 63
ods. 1 písm. c) a § 69 ods. 1,

b) pred chá dza jú ci za mest ná va te¾ po ru šu je po vin nos�,
kto rú má voči za mest nan co vi pod ¾a pra cov nej zmlu -
vy ale bo ko lek tív nej zmlu vy, ale bo práv nych pred pi -
sov,

c) za mest na nec na sle du je man že la do mies ta jeho byd -
li ska ale bo mla dis tvý za mest na nec na sle du je ro di -
čov do mies ta ich no vé ho byd li ska,

d) pred chá dza jú ci za mest ná va te¾ skon čí so za mest nan -
com pra cov ný po mer s vý nim kou § 63 ods. 1 písm. e)
a § 68 ods. 1,

e) z úda jov pred chá dza jú ce ho za mest ná va te ¾a v po tvr -
de ní o za mest na ní ne vy plý va, že ïal šie mu za mest ná -
va te ¾o vi vznik ne  po vin nos� uhra di� tie to ná kla dy.

§ 54

Do ho da o zme ne pra cov ných pod mie nok

Do hod nu tý ob sah pra cov nej zmlu vy mož no zme ni�
len vte dy, ak sa za mest ná va te¾ a za mest na nec do hod -
nú na jeho zme ne. Za mest ná va te¾ je po vin ný zme nu
pra cov nej zmlu vy vy ho to vi� pí som ne.

Pre  ra  de nie  na inú prá cu

§ 55

(1) Vy ko ná va� prá ce iné ho dru hu ale bo na inom
mies te, ako boli do hod nu té v pra cov nej zmlu ve, je za -
mest na nec po vin ný len vý ni moč ne, a to v prí pa doch
usta no ve ných v od se koch 2 a 4.
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(2) Za mest ná va te¾ je po vin ný pre ra di� za mest nan ca
na inú prá cu, ak
a) za mest na nec stra til vzh¾a dom na svoj zdra vot ný

stav pod ¾a le kár ske ho po sud ku ale bo roz hod nu tia
or gá nu štát nej zdra vot níc kej sprá vy, ale bo roz hod -
nu tia or gá nu so ciál ne ho za bez pe če nia dlho do bo spô -
so bi los� vy ko ná va� na ïa lej do te raj šiu prá cu, ale bo
ak ju ne smie vy ko ná va� pre cho ro bu z po vo la nia ale -
bo pre ohroz e nie to u to cho ro bou, ale bo ak do sia hol
na pra co vi sku naj vy ššiu prí pust nú ex po zí ciu ur če -
nú zá väz ným po sud kom prí sluš né ho or gá nu na
ochra nu zdra via, 

b) te hot ná žena ale bo mat ka die �a �a mlad šie ho ako de -
vä� me sia cov vy ko ná va prá cu, kto rou sa ne smú tie to 
ženy za mest ná va� ale bo kto rá pod ¾a le kár ske ho po -
sud ku ohroz u je jej te ho ten stvo ale bo ma ter ské po sla -
nie,

c) je to ne vy hnut né pod ¾a le kár ske ho po sud ku ale bo
roz hod nu tia or gá nu na ochra nu zdra via v zá uj me
ochra ny zdra via iných osôb pred pre nos ný mi cho ro -
ba mi (ïa lej len „ka ran tén ne opat re nie“),

d) je to ne vy hnut né pod ¾a prá vo plat né ho roz hod nu tia
súdu ale bo iné ho prí sluš né ho or gá nu,

e) za mest na nec pra cu jú ci v noci na zá kla de le kár ske -
ho po sud ku je uzna ný za ne spô so bi lé ho na noč nú
prá cu,

f) te hot ná žena ale bo mat ka die �a �a mlad šie ho ako de -
vä� me sia cov pra cu jú ca v noci po žia da o pre ra de nie
na den nú prá cu.

(3) Ak ne mož no do siah nu� účel pre ra de nia pod ¾a od -
se ku 2 pre ra de ním za mest nan ca v rám ci pra cov nej
zmlu vy, môže za mest ná va te¾ pre ra di� za mest nan ca
v tých to prí pa doch po do ho de aj na prá cu iné ho dru hu,
ako bol do hod nu tý v pra cov nej zmlu ve.

(4) Za mest ná va te¾ môže pre ra di� za mest nan ca aj bez
jeho sú hla su na čas ne vy hnut nej pot re by na inú prá cu, 
ako bola do hod nu tá, ak je to pot reb né na od vrá te nie
mi mo riad nej uda los ti ale bo na zmier ne nie jej  bezpro -
stredných ná sled kov.

(5) Prá ca, na kto rú za mest ná va te¾ pre ra ïu je za mest -
nan ca pod ¾a od se ku 3, musí zod po ve da� zdra vot nej
spô so bi los ti za mest nan ca na prá cu. Za mest ná va te¾ je
po vin ný pri hliad nu� aj na to, aby táto prá ca bola pre za -
mest nan ca vhod ná vzh¾a dom na jeho schop nos ti a kva -
li fi ká ciu.

(6) Za mest ná va te¾ je po vin ný vo pred pre ro ko va� so
za mest nan com dô vod pre ra de nia na inú prá cu a dobu,
po čas kto rej má pre ra de nie tr va�. Ak pre ra de ním za -
mest nan ca do chá dza k zme ne pra cov nej zmlu vy, za -
mest ná va te¾ je po vin ný vy da� mu pí som né ozná me nie
o dô vo de pre ra de nia na inú prá cu a o jeho tr va ní ok rem
prí pa dov uve de ných v od se ku 4.

§ 56

Pred uza tvo re ním do ho dy o zme ne pra cov ných pod -
mie nok pod ¾a § 54 a pred pre ra de ním za mest nan ca na
prá cu iné ho dru hu, ako bol do hod nu tý v pra cov nej
zmlu ve pod ¾a § 55, je za mest ná va te¾ po vin ný za bez pe -
či� jeho le kár ske vy šet re nie v prí pa doch usta no ve ných

oso bit ným pred pi som. Úhra du za pos kyt nu tú zdra vot -
nú sta rost li vos� ne mož no od za mest nan ca po ža do va�.

§ 57

Pra cov ná ces ta

Za mest ná va te¾ môže za mest nan ca vy sla� na pra cov -
nú ces tu mimo ob vo du obce pra vi del né ho pra co vi ska
ale bo byd li ska za mest nan ca na ne vy hnut ne pot reb né
ob do bie len s jeho sú hla som. To ne pla tí, ak vy sla nie na
pra cov nú ces tu vy plý va pria mo z po va hy do hod nu té ho
dru hu prá ce ale bo mies ta vý ko nu prá ce ale bo ak mož -
nos� vy sla nia na pra cov nú ces tu je do hod nu tá v pra -
cov nej zmlu ve. Na pra cov nej ces te za mest na nec vy ko -
ná va prá cu pod ¾a po ky nov ve dú ce ho za mest nan ca,
kto rý ho na pra cov nú ces tu vy slal.

§ 58

Do čas né pri de le nie

(1) Za mest ná va te¾ môže so za mest nan com pí som ne
do hod nú�, že ho do čas ne pri de lí na vý kon prá ce k inej
práv nic kej oso be ale bo fy zic kej oso be (ïa lej len „uží va -
te¾ ský za mest ná va te¾ “ ). V do ho de musí by� uve de ný
ná zov práv nic kej oso by ale bo meno a priez vis ko fy zic -
kej oso by, ku kto rej sa za mest na nec pri de ¾u je, deň, keï 
do čas né pri de le nie vznik ne, druh prá ce, mies to vý ko nu 
prá ce, mzda a ob do bie, na kto ré sa do čas né pri de le nie
do hod lo.

(2) Uží va te¾ ský za mest ná va te¾, ku kto ré mu bol za -
mest na nec do čas ne pri de le ný, ukla dá za mest nan co vi
v mene za mest ná va te ¾a po čas do čas né ho pri de le nia
pra cov né úlo hy, or ga ni zu je, ria di a kon tro lu je jeho prá -
cu, dáva mu na ten to účel po ky ny, utvá ra priaz ni vé
pra cov né pod mien ky tý ka jú ce sa naj mä pra cov né ho
času a za is �u je bez peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci
rov na ko ako ostat ným za mest nan com. Ve dú ci za mest -
nan ci uží va te¾ ské ho za mest ná va te ¾a ne mô žu voči do -
čas ne pri de le né mu za mest nan co vi ro bi� práv ne úko ny
v mene za mest ná va te ¾a, kto rý za mest nan ca do čas ne
pri de lil.

(3) Po čas do čas né ho pri de le nia pos ky tu je za mest -
nan co vi mzdu, ná hra du mzdy, ces tov né ná hra dy za -
mest ná va te¾, kto rý za mest nan ca do čas ne pri de lil. Pra -
cov né pod mien ky a mzdo vé pod mien ky do čas ne
pri de le ných za mest nan cov mu sia by� rov na ké ako
u ostat ných za mest nan cov uží va te¾ ské ho za mest ná va -
te ¾a.

(4) Ak za mest ná va te¾, kto rý za mest nan ca do čas ne
pri de lil, uhra dil za mest nan co vi ško du, kto rá mu vznik -
la pri pl ne ní pra cov ných úloh ale bo v pria mej sú vis los ti 
s ním u uží va te¾ ské ho za mest ná va te ¾a, má ná rok na
ná hra du voči to mu to za mest ná va te ¾o vi, ak sa za mest -
ná va te lia ne do hod nú inak.

(5) Do čas né pri de le nie sa skon čí uply nu tím času, na
kto rý sa do hod lo. Pred uply nu tím toh to času sa kon čí
do čas né pri de le nie do ho dou účast ní kov pra cov né ho
po me ru, ale bo uply nu tím de sia tich pra cov ných dní odo 
dňa, keï sa pre jav vôle účast ní ka skon či� do čas né pri -
de le nie dru hé mu účast ní ko vi ozná mil.
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Skon če nie  pra cov né ho po me ru

§ 59

(1) Pra cov ný po mer mož no skon či�
a) do ho dou,
b) vý po ve ïou,
c) oka mžitým skon če ním,
d) skon če ním v skú šob nej dobe.

(2) Pra cov ný po mer do hod nu tý na ur či tú dobu sa
skon čí uply nu tím do hod nu tej doby.

(3) Pra cov ný po mer cu dzin ca ale bo oso by bez štát nej
prí sluš nos ti, ak k jeho skon če niu ne do šlo už iným spô -
so bom, sa skon čí dňom, kto rým
a) sa má skon či� jeho po byt na úze mí Slo ven skej re pub -

li ky pod ¾a vy ko na te¾ né ho roz hod nu tia o od ňa tí po vo -
le nia na po byt,

b) na do bud ne prá vo plat nos� roz su dok uk la da jú ci tej to 
oso be trest vy hos te nia z úze mia Slo ven skej re pub li -
ky,

c) uply nu la doba, na kto rú bolo vy da né po vo le nie na po -
byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(4) Pra cov ný po mer za ni ká smr �ou za mest nan ca.

§ 60

Do ho da o skon če ní pra cov né ho po me ru

(1) Ak sa za mest ná va te¾ a za mest na nec do hod nú na
skon če ní pra cov né ho po me ru, pra cov ný po mer sa
skon čí do hod nu tým dňom.

(2) Do ho du o skon če ní pra cov né ho po me ru za mest -
ná va te¾ a za mest na nec uzat vá ra jú pí som ne. V do ho de
mu sia by� uve de né dô vo dy skon če nia pra cov né ho po -
me ru, ak to za mest na nec po ža du je ale bo ak sa pra cov -
ný po mer skon čil do ho dou z dô vo dov or ga ni zač ných
zmien.

(3) Jed no vy ho to ve nie do ho dy o skon če ní pra cov né -
ho po me ru vydá za mest ná va te¾ za mest nan co vi.

§ 61

Vý po veï

(1) Vý po ve ïou môže skon či� pra cov ný po mer za -
mest ná va te¾ aj za mest na nec. Vý po veï musí by� pí som -
ná a do ru če ná, inak je ne plat ná.

(2) Za mest ná va te¾ môže da� za mest nan co vi vý po veï
iba z dô vo dov usta no ve ných v tom to zá ko ne. Dô vod vý -
po ve de sa musí vo vý po ve di skut ko vo vy me dzi� tak, aby 
ho ne bo lo mož né za me ni� s iným dô vo dom, inak je vý -
po veï ne plat ná. Dô vod vý po ve de ne mož no do da toč ne
me ni�.

(3) Ak za mest ná va te¾ dal za mest nan co vi vý po veï
pod ¾a § 63 ods. 1 písm. b), ne smie po čas troch me sia cov 
zno vu utvo ri� zru še né pra cov né mies to a pri ja� po
skon če ní pra cov né ho po me ru na toto pra cov né mies to
iné ho za mest nan ca.

(4) Vý po veï, kto rá bola do ru če ná dru hé mu účast ní -
ko vi, mož no od vo la� len s jeho sú hla som. Od vo la nie vý -
po ve de, ako aj sú hlas s jej od vo la ním tre ba uro bi� pí -
som ne.

§ 62

Vý po ved ná doba

(1) Ak je daná vý po veï, pra cov ný po mer sa skon čí
uply nu tím vý po ved nej doby. Vý po ved ná doba je rov na -
ká pre za mest ná va te ¾a aj za mest nan ca a je naj me nej
dva me sia ce. Ak je daná vý po veï za mest nan co vi, kto rý
od pra co val u za mest ná va te ¾a naj me nej pä� ro kov, je
vý po ved ná doba naj me nej tri me sia ce.

(2) Vý po ved ná doba za čí na ply nú� od pr vé ho dňa ka -
len dár ne ho me sia ca na sle du jú ce ho po do ru če ní vý po -
ve de a skon čí sa uply nu tím po sled né ho dňa prí sluš né -
ho ka len dár ne ho me sia ca, ak nie je usta no ve né inak.

§ 63

Vý po veï daná za mest ná va te ¾om

(1) Za mest ná va te¾ môže da� za mest nan co vi vý po veï
iba z dô vo dov, ak
a) sa zru šu je ale bo pre mies tňu je za mest ná va te¾ ale bo

jeho čas�,
b) sa za mest na nec sta ne nad by toč ný vzh¾a dom na pí -

som né roz hod nu tie za mest ná va te ¾a ale bo prí sluš né -
ho or gá nu o zme ne jeho úloh, tech nic ké ho vy ba ve -
nia, o zní že ní sta vu za mest nan cov s cie ¾om zvý ši�
efek tív nos� prá ce ale bo o iných or ga ni zač ných zme -
nách,

c) za mest na nec stra til vzh¾a dom na svoj zdra vot ný
stav pod ¾a le kár ske ho po sud ku ale bo roz hod nu tia
or gá nu štát nej zdra vot níc kej sprá vy, ale bo roz hod -
nu tia or gá nu so ciál ne ho za bez pe če nia dlho do bo spô -
so bi los� vy ko ná va� do te raj šiu prá cu, ale bo ak ju ne -
smie vy ko ná va� pre cho ro bu z po vo la nia ale bo pre
ohroz e nie to u to cho ro bou, ale bo ak do sia hol na pra -
co vi sku naj vy ššiu prí pust nú ex po zí ciu ur če nú zá väz -
ným po sud kom prí sluš né ho or gá nu na ochra nu
zdra via,

d) za mest na nec
1. ne spĺ ňa pred po kla dy usta no ve né práv ny mi

pred pis mi na vý kon do hod nu tej prá ce, 
2. pre stal spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a § 42 ods. 2, 
3. ne spĺ ňa bez za vi ne nia za mest ná va te ¾a po žia dav -

ky na riad ny vý kon do hod nu tej prá ce ur če né za -
mest ná va te ¾om vo vnú tor nom pred pi se ale bo

4. ne us po ko ji vo plní pra cov né úlo hy a za mest ná va -
te¾ ho v po sled ných šies tich me sia coch pí som ne
vy zval na od strá ne nie ne dos tat kov a za mest na -
nec ich v pri me ra nom čase ne od strá nil,

e) sú u za mest nan ca dô vo dy, pre kto ré by s ním za mest -
ná va te¾ mo hol oka mžite skon či� pra cov ný po mer, ale -
bo pre me nej zá važ né po ru še nie pra cov nej dis cip lí -
ny; pre me nej zá važ né po ru še nie pra cov nej
dis cip lí ny mož no da� za mest nan co vi vý po veï, ak bol 
v po sled ných šies tich me sia coch v sú vis los ti s po ru -
še ním pra cov nej dis cip lí ny pí som ne upo zor ne ný na
mož nos� vý po ve de.

(2) Za mest ná va te¾ môže da� za mest nan co vi vý po veï,
ak ne jde o vý po veï pre ne us po ko ji vé pl ne nie pra cov -
ných úloh, pre me nej zá važ né po ru še nie pra cov nej dis -
cip lí ny ale bo z dô vo du, pre kto rý mož no oka mžite skon -
či� pra cov ný po mer, iba vte dy, ak
a) za mest ná va te¾ nemá mož nos� za mest nan ca ïa lej za -
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mest ná va�, a to ani na krat ší pra cov ný čas v mies te,
kto ré bolo do hod nu té ako mies to vý ko nu prá ce, 

b) za mest na nec nie je ochot ný pre js� na inú pre neho
vhod nú prá cu, kto rú mu za mest ná va te¾ po nú kol
v mies te, kto ré bolo do hod nu té ako mies to vý ko nu
prá ce.

(3) Pre po ru še nie pra cov nej dis cip lí ny ale bo z dô vo -
du, pre kto rý mož no oka mžite skon či� pra cov ný po mer,
môže da� za mest ná va te¾ za mest nan co vi vý po veï iba
v le ho te dvoch me sia cov odo dňa, keï sa o dô vo de vý po -
ve de doz ve del, a pre po ru še nie pra cov nej dis cip lí ny
v cu dzi ne aj do dvoch me sia cov po jeho ná vra te z cu dzi -
ny, naj ne skôr vždy do jed né ho roka odo dňa, keï dô vod
vý po ve de vzni kol.

(4) Ak sa v prie be hu le ho ty dvoch me sia cov uve de nej
v od se ku 3 ko na nie za mest nan ca, v kto rom mož no vi -
die� po ru še nie pra cov nej dis cip lí ny, sta ne pred me tom
ko na nia iné ho or gá nu, mož no da� vý po veï ešte do
dvoch me sia cov odo dňa, keï sa za mest ná va te¾ doz ve -
del o vý sled ku toh to ko na nia. 

(5) Ak za mest ná va te¾ chce da� za mest nan co vi vý po -
veï pre po ru še nie pra cov nej dis cip lí ny, je po vin ný
oboz ná mi� za mest nan ca s dô vo dom vý po ve de a umož -
ni� mu vy jad ri� sa k nemu.

Zá kaz vý  po ve  de

§ 64

(1) Za mest ná va te¾ ne smie da� za mest nan co vi vý po -
veï v ochran nej dobe, a to
a) v dobe, keï je za mest na nec uzna ný do čas ne za prá ce -

neschop né ho pre cho ro bu ale bo úraz, ak si túto ne -
schop nos� úmy sel ne ne vy vo lal ale bo ne spô so bil pod
vply vom al ko ho lu, omam ných lá tok ale bo psy cho -
trop ných lá tok, a v dobe od po da nia ná vr hu na ústav -
né ošet ro va nie ale bo od ná stu pu na kú pe¾ nú lieč bu
až do dňa ich skon če nia,

b) pri po vo la ní do služ by v ozbro je ných si lách odo dňa,
keï bol za mest na nec po vo la ný na vý kon zá klad nej
služ by do ru če ním po vo lá va cie ho roz ka zu, ale bo keï
bol na vý kon mi mo riad nej služ by po vo la ný mo bi li -
zač nou vý zvou ale bo mo bi li zač ným ozná me ním ale -
bo po vo lá va cím roz ka zom, až do uply nu tia dvoch týž -
dňov po jeho pre pus te ní z ta kejto služ by; to pla tí
rov na ko v prí pa de ci vil nej služ by,

c) v dobe, keï je za mest nan ky ňa te hot ná, keï je za -
mest nan ky ňa na ma ter skej do vo len ke ale bo keï je
za mest nan ky ňa a za mest na nec na ro di čov skej do vo -
len ke,

d) v dobe, keï je za mest na nec plne uvo¾ ne ný na vý kon
ve rej nej funk cie,

e) v dobe, keï je za mest na nec pra cu jú ci v noci uzna ný
na zá kla de le kár ske ho po sud ku do čas ne ne spô so bi -
lým na noč nú prá cu.

(2) Ak je za mest nan co vi daná vý po veï pred za čiat -
kom ochran nej doby tak, že by vý po ved ná doba mala
uply nú� v ochran nej dobe, pra cov ný po mer sa skon čí
uply nu tím po sled né ho dňa ochran nej doby ok rem prí -
pa dov, keï za mest na nec ozná mi, že na pre dĺ že ní pra -
cov né ho po me ru ne tr vá.

(3) Zá kaz vý po ve de sa ne vz�a hu je na vý po veï danú
za mest nan co vi
a) z dô vo dov usta no ve ných v § 63 ods. 1 písm. a),
b) z dô vo du, pre kto rý môže za mest ná va te¾ oka mžite

skon či� pra cov ný po mer, ak ne jde o za mest nan ky ňu
na ma ter skej do vo len ke a o za mest nan ca na ro di čov -
skej do vo len ke (§166 ods. 1); ak je daná za mest nan -
ky ni ale bo za mest nan co vi vý po veï z toh to dô vo du
pred ná stu pom na ma ter skú do vo len ku a ro di čov -
skú do vo len ku tak, že by vý po ved ná doba uply nu la
v čase tej to ma ter skej do vo len ky a ro di čov skej do vo -
len ky, skon čí sa vý po ved ná doba sú čas ne s ma ter -
skou do vo len kou a ro di čov skou do vo len kou,

c) pre iné po ru še nie pra cov nej dis cip lí ny [§ 63 ods. 1
písm. e)], ak ne jde o te hot nú za mest nan ky ňu ale bo
ak ne jde o za mest nan ky ňu na ma ter skej do vo len ke
ale bo za mest nan ky ňu a za mest nan ca na ro di čov -
skej do vo len ke,

d) ak z vlast nej viny stra til pred po kla dy na vý kon do -
hod nu tej prá ce pod ¾a oso bit né ho zá ko na.

§ 65

(1) Pri vý po ve di da nej za mest nan co vi pre to, že ne -
smie ïa lej vy ko ná va� do te raj šiu prá cu pre ohroz e nie
cho ro bou z po vo la nia, a pri vý po ve di da nej pre do siah -
nu tie naj vy ššej prí pust nej ex po zí cie na pra co vi sku ur -
če nej zá väz ným po sud kom prí sluš né ho or gá nu na
ochra nu zdra via, je za mest ná va te¾ po vin ný za bez pe či�
tým to za mest nan com nové vhod né za mest na nie.
V tých prí pa doch sa vý po ved ná doba skon čí až vte dy,
keï za mest ná va te¾ túto po vin nos� spl ní, ak sa so za -
mest nan com ne do hod ne inak.

(2) Po vin nos� za bez pe či� za mest nan co vi nové vhod né 
za mest na nie za mest ná va te¾ nemá, ak za mest na nec ne -
bol ochot ný pre js� na inú pre neho vhod nú prá cu, kto -
rú mu za mest ná va te¾ pred vý po ve ïou po nú kol. Táto
po vin nos� za mest ná va te ¾a za ni ká, ak za mest na nec bez
váž ne ho dô vo du od miet ne vhod né za mest na nie, do
kto ré ho mo hol na stú pi�.

§ 66

Za mest nan co vi so zme ne nou pra cov nou schop nos -
�ou a za mest nan co vi so zme ne nou pra cov nou schop -
nos �ou s �až ším zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su (ïa lej len „za mest na nec so zme ne nou
pra cov nou schop nos �ou“) môže da� za mest ná va te¾ vý -
po veï len s pred chá dza jú cim sú hla som Ná rod né ho
úra du prá ce, inak je vý po veï ne plat ná. Ten to sú hlas sa 
ne vy ža du je, ak ide o vý po veï dá va nú za mest nan co vi,
kto rý do sia hol vek ur če ný na ná rok na sta ro bný dô cho -
dok, ale bo z dô vo dov usta no ve ných v § 63 ods. 1
písm. a) a e).

§ 67

Vý po veï daná za mest nan com

Za mest na nec môže da� za mest ná va te ¾o vi vý po veï
z aké ho ko¾ vek dô vo du ale bo bez uve de nia dô vo du.
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Oka mžité  skon če  nie  pra cov né ho po me ru

§ 68

(1) Za mest ná va te¾ môže oka mžite skon či� pra cov ný
po mer, ak za mest na nec
a) bol prá vo plat ne od sú de ný pre úmy sel ný trest ný čin, 
b) po ru šil zá važ ne pra cov nú dis cip lí nu.

(2) Za mest ná va te¾ môže pod ¾a od se ku 1 oka mžite
skon či� pra cov ný po mer iba v le ho te jed né ho me sia ca
odo dňa, keï sa o dô vo de na oka mžité skon če nie doz ve -
del, naj ne skôr však do jed né ho roka odo dňa, keï ten to
dô vod vzni kol. O za čiat ku a ply nu tí me sač nej le ho ty
rov na ko pla tia usta no ve nia § 63 ods. 3 a 4.

(3) Za mest ná va te¾ ne mô že oka mžite skon či� pra cov -
ný po mer s te hot nou za mest nan ky ňou, so za mest nan -
ky ňou na ma ter skej do vo len ke ale bo so za mest nan ky -
ňou a za mest nan com na ro di čov skej do vo len ke,
s osa me lou za mest nan ky ňou ale bo s osa me lým za -
mest nan com, ak sa sta rá o die �a mlad šie ako tri roky,
ale bo so za mest nan com, kto rý sa osob ne sta rá o blíz ku
oso bu, kto rá je oso bou s �až kým zdra vot ným pos tih nu -
tím. Môže však s nimi s vý nim kou za mest nan ky ne na
ma ter skej do vo len ke a za mest nan ca na ro di čov skej do -
vo len ke (§ 166 ods. 1) z dô vo dov uve de ných v od se ku 1
skon či� pra cov ný po mer vý po ve ïou.

§ 69

(1) Za mest na nec môže pra cov ný po mer oka mžite
skon či�, ak
a) pod ¾a le kár ske ho po sud ku ne mô že ïa lej vy ko ná va�

prá cu bez váž ne ho ohroz e nia svoj ho zdra via a za -
mest ná va te¾ ho ne pre ra dil do 15 dní odo dňa pred lo -
že nia toh to po sud ku na inú pre neho vhod nú prá cu,

b) za mest ná va te¾ mu ne vy pla til mzdu ale bo ná hra du
mzdy, ale bo ich čas� do 15 dní po uply nu tí jej splat -
nosti,

c) je bez pros tred ne ohroz e ný jeho ži vot ale bo zdra vie.

(2) Mla dis tvý za mest na nec môže oka mžite skon či�
pra cov ný po mer aj vte dy, ak ne mô že vy ko ná va� prá cu
bez ohroz e nia svo jej mo rál ky.

(3) Za mest na nec môže oka mžite skon či� pra cov ný
po mer iba v le ho te jed né ho me sia ca odo dňa, keï sa
o dô vo de na oka mžité skon če nie pra cov né ho po me ru
doz ve del.

(4) Za mest na nec, kto rý oka mžite skon čil pra cov ný
po mer, má ná rok na ná hra du mzdy v sume svoj ho prie -
mer né ho me sač né ho zá rob ku za vý po ved nú dobu
dvoch me sia cov.

§ 70

Oka mžité skon če nie pra cov né ho po me ru musí za -
mest ná va te¾ aj za mest na nec uro bi� pí som ne, mu sia
v ňom skut ko vo vy me dzi� jeho dô vod tak, aby ho ne bo lo 
mož né za me ni� s iným dô vo dom, a mu sia ho v usta no -
ve nej le ho te do ru či� dru hé mu účast ní ko vi, inak je ne -
plat né. Uve de ný dô vod sa ne smie do da toč ne me ni�.

§ 71

Skon če nie pra cov né ho po me ru
do hod nu té ho na ur či tú dobu

(1) Pra cov ný po mer uza tvo re ný na ur či tú dobu sa
skon čí uply nu tím tej to doby.

(2) Ak za mest na nec po kra ču je po uply nu tí do hod nu -
tej doby s ve do mím za mest ná va te ¾a ïa lej vo vý ko ne
prá ce, pla tí, že sa ten to pra cov ný po mer zme nil na pra -
cov ný po mer uza tvo re ný na ne ur či tý čas, ak sa za mest -
ná va te¾ ne do hod ne so za mest nan com inak.

(3) Pred uply nu tím do hod nu tej doby sa môže skon či� 
pra cov ný po mer pod ¾a od se ku 1 aj iný mi spô sob mi uve -
de ný mi v § 59.

(4) Za mest ná va te¾ môže oka mžite skon či� pra cov ný
po mer na ur či tú dobu aj bez uve de nia dô vo du; v ta -
komto prí pa de má za mest na nec ná rok na ná hra du
mzdy v sume prie mer né ho me sač né ho zá rob ku za
dobu, po kto rú mal tr va� pra cov ný po mer.

§ 72

Skon če nie pra cov né ho po me ru v skú šob nej dobe

(1) V skú šob nej dobe môže tak za mest ná va te¾, ako aj
za mest na nec skon či� pra cov ný po mer pí som ne z aké -
ho ko¾ vek dô vo du ale bo bez uve de nia dô vo du.

(2) Pí som né ozná me nie o skon če ní pra cov né ho po -
me ru sa má do ru či� dru hé mu účast ní ko vi spra vid la as -
poň tri dni pred dňom, keï sa má pra cov ný po mer
skon či�.

§ 73

Hro mad né pre púš �a nie

(1) Ak za mest ná va te¾ ale bo čas� za mest ná va te ¾a (§ 28 
ods. 3) roz via že pra cov ný po mer vý po ve ïou z dô vo dov
uve de ných v § 63 ods. 1 písm. a) a b) ale bo do ho dou
z tých is tých dô vo dov po čas 90 dní naj me nej s 20 za -
mest nan ca mi, ide o hro mad né pre púš �a nie.

(2) S cie ¾om do siah nu� do ho du je za mest ná va te¾ po -
vin ný naj ne skôr je den me siac pred za ča tím hro mad né -
ho pre púš �a nia pre ro ko va� so zá stup ca mi za mest nan -
cov opat re nia umož ňu jú ce pred ís� hro mad né mu
pre púš �a niu za mest nan cov ale bo ho ob me dzi�, pre do -
všet kým pre ro ko va� mož nos� ich umies tne nia vo vhod -
nom za mest na ní na iných svo jich pra co vis kách, a to aj
po pred chá dza jú cej prí pra ve, a opat re nia na zmier ne -
nie ne priaz ni vých dô sled kov hro mad né ho pre púš �a nia
za mest nan cov. Na ten účel je za mest ná va te¾ po vin ný
pos kyt nú� zá stup com za mest nan cov všet ky pot reb né
in for má cie a pí som ne ich in for mo va� naj mä o
a) dô vo doch hro mad né ho pre púš �a nia,
b) poč te a štruk tú re za mest nan cov, s kto rý mi sa má

pra cov ný po mer roz via za�,
c) cel ko vom poč te a štruk tú re za mest nan cov, kto rých

za mest ná va,
d) dobe, po čas kto rej sa hro mad né pre púš �a nie bude

usku toč ňo va�,
e) kri té riách na vý ber za mest nan cov, s kto rý mi sa má

pra cov ný po mer roz via za�.
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(3) Od pis pí som nej in for má cie pod ¾a od se ku 2 za -
mest ná va te¾ do ru čí sú čas ne aj Ná rod né mu úra du prá -
ce. 

(4) Za mest ná va te¾ po pre ro ko va ní hro mad né ho pre -
púš �a nia so zá stup ca mi za mest nan cov je po vin ný
pred lo ži� pí som nú in for má ciu o vý sled ku pre ro ko va nia
a) Ná rod né mu úra du prá ce,
b) zá stup com za mest nan cov.

(5) Zá stup co via za mest nan cov môžu Ná rod né mu
úra du prá ce pred lo ži� pri po mien ky tý ka jú ce sa hro -
mad né ho pre púš �a nia.

(6) Pri hro mad nom pre púš �a ní za mest ná va te¾ môže
da� za mest nan co vi vý po veï z dô vo dov uve de ných v § 63 
ods. 1 písm. a) a b) ale bo ná vrh na roz via za nie pra cov -
né ho po me ru do ho dou z tých is tých dô vo dov naj skôr po 
uply nu tí jed né ho me sia ca odo dňa do ru če nia pí som nej
in for má cie pod ¾a od se ku 4.

(7) Za mest ná va te¾ s Ná rod ným úra dom prá ce pre ro -
ku je opat re nia umož ňu jú ce pred ís� hro mad né mu pre -
púš �a niu ale bo ho ob me dzi�, a to naj mä
a) pod mien ky udr ža nia za mest na nos ti,
b) mož nos ti za mest na� uvo¾ ňo va ných za mest nan cov

u iných za mest ná va te ¾ov,
c) mož nos ti pra cov né ho uplat ne nia uvo¾ ňo va ných za -

mest nan cov v prí pa de ich re kva li fi ká cie.

 (8) Le ho tu usta no ve nú v od se ku 6 Ná rod ný úrad
prá ce vy u ži je na h¾a da nie rie še ní prob lé mov spo je ných
s plá no va ným hro mad ným pre púš �a ním. 

 (9) Ak za mest ná va te¾ po ru ší po vin nos ti usta no ve né
v od se ku 2, má za mest na nec, s kto rým za mest ná va te¾
skon čí pra cov ný po mer v rám ci hro mad né ho pre púš �a -
nia, ná rok na ná hra du mzdy naj me nej v sume dvoj ná -
sob ku jeho prie mer né ho zá rob ku pod ¾a § 134.

(10) Usta no ve nia od se kov 1 až 9 sa ne vz�a hu jú na
a) skon če nie pra cov né ho po me ru uza tvo re né ho na ur či -

tú dobu uply nu tím tej to doby,
b) čle nov po sá dok lodí plá va jú cich pod štát nou vlaj kou 

Slo ven skej re pub li ky.

(11) Usta no ve nia od se kov 6 až 8 sa ne vz�a hu jú na za -
mest ná va te ¾a, na kto ré ho bol sú dom vy hlá se ný kon -
kurz.

§ 74

Účas� zá stup cov za mest nan cov
pri skon če ní pra cov né ho po me ru

Vý po veï ale bo oka mžité skon če nie pra cov né ho po -
me ru zo stra ny za mest ná va te ¾a je za mest ná va te¾ po -
vin ný vo pred pre ro ko va� so zá stup ca mi za mest nan cov, 
inak je ne plat ná. Zá stup ca za mest nan cov je po vin ný
pre ro ko va� vý po veï ale bo oka mžité skon če nie pra cov -
né ho po me ru zo stra ny za mest ná va te ¾a do de sia tich
ka len dár nych dní odo dňa do ru če nia pí som nej žia dos ti
za mest ná va te ¾om. Ak v uve de nej le ho te ne dô jde k pre -
ro ko va niu, pla tí, že k pre ro ko va niu do šlo.

§ 75

Pra cov ný po su dok a po tvr de nie o za mest na ní

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný vy da� za mest nan co vi

pra cov ný po su dok do 15 dní od jeho po žia da nia. Za -
mest ná va te¾ však nie je po vin ný vy da� za mest nan co vi
pra cov ný po su dok skôr ako dva me sia ce pred skon če -
ním pra cov né ho po me ru. Pra cov ným po sud kom sú
všet ky pí som nos ti tý ka jú ce sa hod no te nia prá ce za -
mest nan ca, jeho kva li fi ká cie, schop nos tí a ïal ších
sku toč nos tí, kto ré majú vz�ah k vý ko nu prá ce. Za mest -
na nec má prá vo na hliad nu� do osob né ho spi su a ro bi�
si z neho od pi sy.

(2) Pri skon če ní pra cov né ho po me ru je za mest ná va -
te¾ po vin ný vy da� za mest nan co vi po tvr de nie o za mest -
na ní a uvies� v ňom naj mä
a) dobu tr va nia pra cov né ho po me ru,
b) druh vy ko ná va ných prác,
c) či sa zo mzdy za mest nan ca vy ko ná va jú zráž ky, v čí

pro spech, v akej výš ke a v akom po ra dí je po h¾a dáv -
ka, pre kto rú sa majú zráž ky ïa lej vy ko ná va�,

d) úda je o pos kyt nu tej mzde za vy ko na nú prá cu, o  po -
skytnutej ná hra de mzdy a ná hra de za čas pra cov nej
po ho to vos ti, o zra ze ných pred dav koch na daň z príj -
mov a o ïal ších sku toč nos tiach roz ho du jú cich pre
roč né zúč to va nie pred dav kov na daň zo zá vis lej čin -
nos ti a z funk čných po žit kov a pre vý po čet pod po ry
v ne za mest na nos ti,

e) údaj o do ho de o zo tr va ní v pra cov nom po me re u za -
mest ná va te ¾a po ur či tú dobu, po vy ko na ní zá ve reč -
nej skúš ky ale bo ma tu rit nej skúš ky, ale bo po skon -
če ní štú dia, ale bo prí pra vy na po vo la nie vrá ta ne
úda ja o tom, kedy sa táto doba skon čí (§ 53 ods. 2).

(3) Ak za mest na nec s ob sa hom pra cov né ho po sud ku
ale bo po tvr de nia o za mest na ní ne súh la sí a za mest ná -
va te¾ na po žia da nie za mest nan ca pra cov ný po su dok
ale bo po tvr de nie o za mest na ní ne up ra ví ale bo ne do pl -
ní, môže sa do má ha� v le ho te troch me sia cov odo dňa,
keï sa o ich ob sa hu doz ve del, na súde, aby bol za mest -
ná va te¾ za via za ný pri me ra ne ich upra vi�.

(4) Iné in for má cie je za mest ná va te¾ opráv ne ný o za -
mest nan co vi po dá va� iba s jeho sú hla som, ak oso bit ný
pred pis ne us ta no vu je inak.

§ 76

Od stup né a od chod né

(1) Za mest ná va te¾ môže pos kyt nú� za mest nan co vi
od stup né, ak sa pra cov ný po mer skon čí vý po ve ïou
z dô vo dov uve de ných v § 63 ods. 1 písm. a) až c). 

(2) Za mest nan co vi pri skon če ní pra cov né ho po me ru
pat rí od stup né v sume naj me nej dvoj ná sob ku jeho
prie mer né ho me sač né ho zá rob ku, ak sú hla sí so skon -
če ním pra cov né ho po me ru pred za ča tím ply nu tia vý po -
ved nej doby z dô vo dov uve de ných v § 63 ods. 1 písm. a)
až c); za mest nan co vi, kto rý od pra co val u za mest ná va -
te ¾a naj me nej pä� ro kov, pat rí od stup né v sume naj me -
nej troj ná sob ku jeho prie mer né ho me sač né ho zá rob ku
za vý po ved nú dobu. Ak za mest na nec po žia da o skon če -
nie pra cov né ho po me ru, je za mest ná va te¾ po vin ný tej to 
žia dos ti vy ho vie�.

(3) Ak za mest na nec po skon če ní pra cov né ho po me ru 
na stú pi opä� k tomu is té mu za mest ná va te ¾o vi ale bo
k jeho práv ne mu ná stup co vi do pra cov né ho po me ru
pred uply nu tím času ur če né ho pod ¾a pos kyt nu té ho od -
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stup né ho, je po vin ný vrá ti� od stup né ale bo jeho po mer -
nú čas�. Po mer ná čas� od stup né ho sa určí pod ¾a poč tu
dní od opä tov né ho ná stu pu do pra cov né ho po me ru do
uply nu tia času vy plý va jú ce ho z pos kyt nu té ho od stup -
né ho.

(4) Od stup né ne pat rí za mest nan co vi, u kto ré ho pri
or ga ni zač ných zme nách ale bo ra cio na li zač ných opat -
re niach do chá dza k pre cho du práv a po vin nos tí z pra -
cov nop ráv nych vz�a hov na iné ho za mest ná va te ¾a pod ¾a 
toh to zá ko na.

(5) Od stup né vy plá ca za mest ná va te¾ po skon če ní
pra cov né ho po me ru v naj bliž šom vý plat nom ter mí ne
ur če nom u za mest ná va te ¾a na vý pla tu mzdy, ak sa za -
mest ná va te¾ ne do hod ne s uvo¾ ňo va ným za mest nan -
com na vý pla te od stup né ho inak.

(6) Pri pr vom skon če ní pra cov né ho po me ru, po na do -
bud nu tí ná ro ku na sta ro bný dô cho dok, in va lid ný dô -
cho dok ale bo dô cho dok za vý slu hu ro kov pat rí za mest -
nan co vi od chod né naj me nej v sume jeho prie mer né ho
me sač né ho zá rob ku pod ¾a § 134.

Ná ro ky z  ne p lat  né ho
skon če nia  pra cov né ho po me ru

§ 77

Ne plat nos� skon če nia pra cov né ho po me ru vý po ve -
ïou, oka mžitým skon če ním, skon če ním v skú šob nej
dobe ale bo do ho dou môže za mest na nec, ako aj za mest -
ná va te¾ uplat ni� na súde naj ne skôr v le ho te dvoch me -
sia cov odo dňa, keï sa mal pra cov ný po mer skon či�.

§ 78

(1) Ak dal za mest na nec ne plat nú vý po veï ale bo ak
skon čil ne plat ne pra cov ný po mer oka mžite ale bo v skú -
šob nej dobe a za mest ná va te¾ mu ozná mil, že trvá na
tom, aby na ïa lej vy ko ná val prá cu, jeho pra cov ný po -
mer sa ne kon čí.

(2) Ak ne vy ko ná val za mest na nec prá cu v sú vis los ti
s ne plat ným skon če ním pra cov né ho po me ru, môže od
neho za mest ná va te¾ po ža do va� ná hra du ško dy, kto rá
mu tým vznik la, odo dňa, keï ozná mil za mest nan co vi,
že trvá na ïal šom vy ko ná va ní prá ce.

(3) Ak skon čil za mest na nec pra cov ný po mer ne plat -
ne a za mest ná va te¾ ne tr vá na tom, aby za mest na nec
u neho na ïa lej pra co val, pla tí, ak sa za mest ná va te¾ so
za mest nan com pí som ne ne do hod ne inak, že pra cov ný
po mer sa skon čil do ho dou, ak
a) bola daná ne plat ná vý po veï, uply nu tím vý po ved nej

doby,
b) bol pra cov ný po mer ne plat ne skon če ný oka mžite,

dňom, keï mal pra cov ný po mer skon či�,
c) bol pra cov ný po mer ne plat ne skon če ný v skú šob nej

dobe, dňom, keï sa mal pra cov ný po mer skon či�.

(4) Za mest ná va te¾ ne mô že voči za mest nan co vi uplat -
ňo va� ná hra du ško dy v prí pa doch usta no ve ných v od -
se ku 3.

§ 79

(1) Ak za mest ná va te¾ dal za mest nan co vi ne plat nú
vý po veï ale bo ak s ním ne plat ne skon čil pra cov ný po -
mer oka mžite ale bo v skú šob nej dobe a ak za mest na -
nec ozná mil za mest ná va te ¾o vi, že trvá na tom, aby ho
na ïa lej za mest ná val, jeho pra cov ný po mer sa ne kon čí,
s vý nim kou, ak súd roz hod ne, že ne mož no od za mest -
ná va te ¾a spra vod li vo po ža do va�, aby za mest nan ca na -
ïa lej za mest ná val. Za mest ná va te¾ je po vin ný za mest -
nan co vi pos kyt nú� ná hra du mzdy. Táto ná hra da pat rí
za mest nan co vi v sume jeho prie mer né ho zá rob ku odo
dňa, keï ozná mil za mest ná va te ¾o vi, že trvá na ïal šom
za mest ná va ní, až do času, keï mu za mest ná va te¾
umož ní po kra čo va� v prá ci ale bo ak súd roz hod ne
o skon če ní pra cov né ho po me ru.

(2) Ak cel ko vý čas, za kto rý by sa mala za mest nan co -
vi pos kyt nú� ná hra da mzdy, pre sa hu je de vä� me sia cov, 
môže súd na žia dos� za mest ná va te ¾a jeho po vin nos�
na hra di� mzdu za čas pre sa hu jú ci de vä� me sia cov pri -
me ra ne zní ži�, prí pad ne ná hra du mzdy za mest nan co vi
vô bec ne pri zna�; súd pri svo jom roz ho do va ní pri hliad -
ne naj mä na to, či za mest na nec bol v tom to čase za -
mest na ný u iné ho za mest ná va te ¾a, akú prá cu tam vy -
ko ná val a aký zá ro bok do sia hol ale bo z aké ho dô vo du
sa do prá ce ne za po jil.

(3) Ak za mest ná va te¾ skon čil pra cov ný po mer ne -
plat ne a za mest na nec ne tr vá na tom, aby ho za mest ná -
va te¾ ïa lej za mest ná val, pla tí, ak sa so za mest ná va te -
¾om ne do hod ne pí som ne inak, že sa jeho pra cov ný
po mer skon čil do ho dou, ak
a) bola daná ne plat ná vý po veï, uply nu tím vý po ved nej

doby,
b) bol pra cov ný po mer ne plat ne skon če ný oka mžite ale -

bo v skú šob nej dobe, dňom, keï sa mal pra cov ný po -
mer skon či�.

(4) V prí pa doch usta no ve ných v od se ku 3 písm. b) za -
mest na nec má ná rok na ná hra du mzdy v sume svoj ho
prie mer né ho zá rob ku pod ¾a § 134 za vý po ved nú dobu
dvoch me sia cov.

§ 80

Pri ne plat nej do ho de o skon če ní pra cov né ho po me ru
sa po stu pu je pri po su dzo va ní ná ro ku za mest nan ca na
ná hra du ušlej mzdy ob dob ne ako pri ne plat nej vý po ve -
di da nej za mest nan co vi za mest ná va te ¾om. Za mest ná -
va te¾ ne mô že uplat ňo va� ná rok na ná hra du ško dy pre
ne plat nos� do ho dy.

§ 81

Zá klad né po vin nos ti za mest nan ca

Za mest na nec je po vin ný naj mä
a) pra co va� zod po ved ne a riad ne, pl ni� po ky ny nad ria -

de ných vy da né v sú la de s práv ny mi pred pis mi,
b) by� na pra co vi sku na za čiat ku pra cov né ho času,  vy -

užíva� pra cov ný čas na prá cu a od chá dza� z neho až
po skon če ní pra cov né ho času,

c) do dr žia va� práv ne pred pi sy a ostat né pred pi sy vz�a -
hu jú ce sa na prá cu ním vy ko ná va nú, ak bol s nimi
riad ne oboz ná me ný,
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d) v ob do bí, v kto rom má pod ¾a oso bit né ho pred pi su ná -
rok na ná hra du príj mu pri do čas nej pra cov nej ne -
schop nos ti, do dr žia va� lie čeb ný re žim ur če ný ošet ru -
jú cim le ká rom,

e) hos po dá ri� riad ne s pros tried ka mi, kto ré mu zve ril
za mest ná va te¾, a chrá ni� jeho ma je tok pred po ško de -
ním, stra tou, zni če ním a zne uži tím a ne ko na� v roz -
po re s opráv ne ný mi zá uj ma mi za mest ná va te ¾a,

f) za cho vá va� ml čan li vos� o sku toč nos tiach, o kto rých
sa doz ve del pri vý ko ne za mest na nia a kto ré v zá uj me 
za mest ná va te ¾a ne mož no ozna mo va� iným oso bám.

§ 82

Zá klad né po vin nos ti ve dú cich za mest nan cov

Ve dú ci za mest na nec je ok rem po vin nos tí uve de ných
v § 81 po vin ný naj mä
a) ria di� a kon tro lo va� prá cu za mest nan cov,
b) utvá ra� priaz ni vé pra cov né pod mien ky a za is �o va�

bez peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci,
c) za bez pe čo va� od me ňo va nie za mest nan cov pod ¾a vše -

obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, ko lek tív -
nych zmlúv a pra cov ných zmlúv,

d) utvá ra� priaz ni vé pod mien ky na zvy šo va nie od bor -
nej úrov ne za mest nan cov a na uspo ko jo va nie ich so -
ciál nych po trieb,

e) za bez pe čo va�, aby ne do chá dza lo k po ru šo va niu pra -
cov nej dis cip lí ny,

f) za bez pe čo va� pri ja tie včas ných a účin ných opat re ní
na ochra nu ma jet ku za mest ná va te ¾a.

§ 83

Vý kon inej zá rob ko vej čin nos ti

(1) Za mest na nec môže po pri svo jom za mest na ní vy -
ko ná va nom v pra cov nom po me re vy ko ná va� zá rob ko vú 
čin nos�, kto rá je zhod ná ale bo ob dob ná s pred me tom
čin nos ti za mest ná va te ¾a, len s jeho pred chá dza jú cim
pí som ným sú hla som.

(2) Za mest ná va te¾ môže ude le ný sú hlas pod ¾a od se -
ku 1 pí som ne od vo la�. V pí som nom od vo la ní sú hla su je
za mest ná va te¾ po vin ný uvies� dô vo dy zme ny svoj ho
roz hod nu tia. Za mest na nec je po tom po vin ný bez zby -
toč né ho od kla du zá rob ko vú čin nos� skon či� spô so bom
vy plý va jú cim z prí sluš ných práv nych pred pi sov.

(3) Ob me dze nia usta no ve né v od se koch 1 a 2 sa ne -
vz�a hu jú na vý kon ve dec kej, pe da go gic kej, pub li cis tic -
kej, lek tor skej, pred ná ša te¾ skej, li te rár nej a ume lec kej
čin nos ti.

§ 84

Pra cov ný po ria dok

(1) Za mest ná va te¾ môže vy da� pra cov ný po ria dok po
pred chá dza jú com sú hla se zá stup cov za mest nan cov,
inak je ne plat ný.

(2) Pra cov ný po ria dok bliž šie kon kre ti zu je v sú la de
s práv ny mi pred pis mi usta no ve nia toh to zá ko na pod ¾a
oso bit ných pod mie nok za mest ná va te ¾a.

(3) Pra cov ný po ria dok je zá väz ný pre za mest ná va te ¾a 
a pre všet kých jeho za mest nan cov. Na do bú da účin nos� 

dňom, kto rý je v ňom ur če ný, naj skôr však dňom, keï
bol u za mest ná va te ¾a zve rej ne ný.

(4) Kaž dý za mest na nec musí by� s pra cov ným po -
riad kom oboz ná me ný. Pra cov ný po ria dok musí by�
kaž dé mu za mest nan co vi prí stup ný.

TRE  T IA  ČASŤ

PRA COV NÝ ČAS A DOBA OD PO ČIN KU

§ 85

Pra cov ný čas

(1) Pra cov ný čas je ča so vý úsek, v kto rom je za mest -
na nec k dis po zí cii za mest ná va te ¾o vi, vy ko ná va prá cu
a plní po vin nos ti  v sú la de s pra cov nou zmlu vou. 

(2) Doba od po čin ku je aká ko¾ vek doba, kto rá nie je
pra cov ným ča som.

(3) Na úče ly ur če nia roz sa hu pra cov né ho času a roz -
vrh nu tia pra cov né ho času je týž dňom se dem po sebe
na sle du jú cich dní.

(4) Pra cov ný čas v prie be hu 24 ho dín ne smie pre -
siah nu� osem ho dín, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak.

(5) Pra cov ný čas za mest nan ca je naj viac 40 ho dín
týž den ne. Za mest na nec, kto rý má pra cov ný čas roz -
vrh nu tý tak, že pra vi del ne vy ko ná va prá cu strie da vo
v oboch zme nách v dvoj zmen nej pre vádz ke, má pra cov -
ný čas naj viac 38 a 3/4 ho di ny týž den ne a vo všet kých
zme nách v troj zmen nej pre vádz ke ale bo v ne pre tr ži tej
pre vádz ke má pra cov ný čas naj viac 37 a 1/2 ho di ny
týž den ne.

(6) Pra cov ný čas za mest nan ca, kto rý pra cu je s do ká -
za ným che mic kým kar ci no gé nom pri pra cov ných pro -
ce soch s ri zi kom che mic kej kar ci no ge ni ty, je naj viac 33 
a 1/2 ho di ny týž den ne.

(7) Mla dis tvý za mest na nec mlad ší ako 16 ro kov má
pra cov ný čas naj viac 30 ho dín týž den ne, aj keï pra cu je 
pre via ce rých za mest ná va te ¾ov. Mla dis tvý za mest na -
nec star ší ako 16 ro kov má pra cov ný čas naj viac 37
a 1/2 ho di ny týž den ne, aj keï pra cu je pre via ce rých za -
mest ná va te ¾ov. Pra cov ný čas mla dis tvé ho za mest nan -
ca ne smie v prie be hu 24 ho dín pre siah nu� osem ho dín.

(8) Pra cov ný čas, kto rý za mest ná va te¾ určí pod ¾a od -
se kov 1, 5 až 7, je usta no ve ný týž den ný pra cov ný čas.

(9) Pra cov ný čas za mest nan ca vrá ta ne prá ce nad čas
je naj viac 48 ho dín týž den ne.

§ 86

Rov no mer né roz vrh nu tie pra cov né ho času

(1) O rov no mer nom roz vrh nu tí pra cov né ho času roz -
ho du je za mest ná va te¾ po do ho de so zá stup ca mi za -
mest nan cov.

(2) Pri rov no mer nom roz vrh nu tí pra cov né ho času na
jed not li vé týžd ne roz diel dĺž ky pra cov né ho času pri pa -
da jú ci na jed not li vé týžd ne ne pre siah ne tri ho di ny
a pra cov ný čas v jed not li vých dňoch ne pre siah ne de vä�
ho dín. Prie mer ný týž den ný pra cov ný čas ne smie pri -
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tom v ur či tom ob do bí, spra vid la štvor týž dňo vom, pre -
sa ho va� hra ni cu pre usta no ve ný týž den ný pra cov ný
čas.

(3) Pri rov no mer nom roz vrh nu tí pra cov né ho času
roz vr hu je za mest ná va te¾ týž den ný pra cov ný čas zá sad -
ne na pä� pra cov ných dní v týžd ni.

§ 87

Ne rov no mer né roz vrh nu tie pra cov né ho času

(1) Ak po va ha prá ce ale bo pod mien ky pre vádz ky ne -
do vo ¾u jú, aby sa pra cov ný čas roz vr hol rov no mer ne na
jed not li vé týžd ne, za mest ná va te¾ môže po pre ro ko va ní
so zá stup ca mi za mest nan cov ale bo po do ho de so za -
mest nan com roz vrh nú� pra cov ný čas ne rov no mer ne
na jed not li vé týžd ne. Prie mer ný týž den ný pra cov ný čas
ne smie pri tom pre siah nu� v ob do bí naj viac šty roch me -
sia cov usta no ve ný týž den ný pra cov ný čas.

(2) Za mest ná va te¾ môže po do ho de so zá stup ca mi za -
mest nan cov ale bo po do ho de so za mest nan com roz vrh -
nú� pra cov ný čas ne rov no mer ne na jed not li vé týžd ne
na ob do bie dlh šie ako šty ri me sia ce, naj viac na ob do bie 
12 me sia cov, ak ide o čin nos ti, pri kto rých sa v prie be -
hu roka pre ja vu je roz diel na pot re ba prá ce. Prie mer ný
týž den ný pra cov ný čas po čas toh to ob do bia ne smie pri -
tom pre siah nu� usta no ve ný týž den ný pra cov ný čas.
Rov na ko môže by� roz vrh nu tý pra cov ný čas pre ur či té
or ga ni zač né út va ry ale bo dru hy prác.

(3) Za mest nan co vi so zme ne nou pra cov nou schop -
nos �ou, te hot nej žene, žene ale bo mu žo vi, kto rý sa tr va -
le sta rá o die �a mlad šie ako tri roky, osa me lé mu za -
mest nan co vi, kto rý sa tr va le sta rá o die �a mlad šie ako
15 ro kov, mož no roz vrh nú� pra cov ný čas ne rov no mer -
ne len po do ho de s ním.

(4) Pra cov ný čas v prie be hu 24 ho dín ne smie pre -
siah nu� 12 ho dín.

(5) Pra cov ný čas za mest nan ca ha sič skej jed not ky
v prie be hu 24 ho dín ne smie pre siah nu� 18 ho dín.

Pruž ný pra cov ný čas

§ 88

(1) V zá uj me zvý še nia efek tív nos ti prá ce a lep šie ho
za bez pe če nia po trieb za mest nan cov môže za mest ná va -
te¾ po pre ro ko va ní so zá stup ca mi za mest nan cov za -
vies� pruž ný pra cov ný čas.

(2) Pri uplat ne ní pruž né ho pra cov né ho času si za -
mest na nec volí sám za čia tok ale bo aj ko niec pra cov né -
ho času v jed not li vých dňoch v rám ci ča so vých úse kov
ur če ných za mest ná va te ¾om (vo li te¾ ný pra cov ný čas).
Me dzi dva úse ky vo li te¾ né ho pra cov né ho času je vlo že -
ný ča so vý úsek, v kto rom je za mest na nec po vin ný by�
na pra co vi sku (zá klad ný pra cov ný čas). Pruž ný pra cov -
ný čas mož no uplat ňo va� pri rov no mer nom roz vrh nu tí
pra cov né ho času na jed not li vé týžd ne a aj pri jeho ne -
rov no mer nom roz vrh nu tí.

(3) Za čia tok a ko niec zá klad né ho pra cov né ho času
určí za mest ná va te¾ tak, aby pri ur če nom týž den nom

pra cov nom čase 40 ho dín bol zá klad ný pra cov ný čas
v jed not li vých pra cov ných dňoch naj me nej pä� ho dín.

(4) Vo li te¾ ný pra cov ný čas roz vrh ne za mest ná va te¾
na za čia tok a ko niec pra cov nej zme ny tak, aby úsek vo -
li te¾ né ho pra cov né ho času na za čiat ku pra cov nej zme -
ny bol pri ur če nom týž den nom pra cov nom čase 40 ho -
dín naj me nej jed nu ho di nu.

(5) Ak je týž den ný pra cov ný čas me nej ako 40 ho dín,
po stu pu je sa pod ¾a od se kov 3 a 4 s tým, že sa dĺž ka úse -
kov zá klad né ho pra cov né ho času a vo li te¾ né ho pra cov -
né ho času určí v po me re k týž den né mu pra cov né mu
času.

(6) Zá klad ný pra cov ný čas spo lu s úsek mi vo li te¾ né -
ho pra cov né ho času tvo rí den ný pre vádz ko vý čas.

§ 89

(1) Pruž ný pra cov ný čas sa uplat ní naj mä ako
a) pruž ný pra cov ný deň, pri kto rom si za mest na nec

sám volí za čia tok pra cov nej zme ny a je po vin ný v prí -
sluš nom pra cov nom dni od pra co va� celú pra cov nú
zme nu pri pa da jú cu na ten deň pod ¾a za mest ná va te -
¾om ur če né ho roz vr hu pra cov né ho času,

b) pruž ný pra cov ný týž deň pri rov no mer ne roz vrh nu -
tom pra cov nom čase, pri kto rom si za mest na nec
sám volí za čia tok a ko niec pra cov ných zmien a je po -
vin ný v prí sluš nom týžd ni od pra co va� celý ur če ný
týž den ný pra cov ný čas, pri čom dĺž ka pra cov nej zme -
ny môže by� naj viac 12 ho dín,

c) pruž né štvor týž dňo vé pra cov né ob do bie, pri kto rom
si za mest na nec sám volí za čia tok a ko niec pra cov -
ných zmien a je po vin ný v ob do bí šty roch po sebe idú -
cich týž dňov, kto ré určí za mest ná va te¾, od pra co va�
pra cov ný čas ur če ný za mest ná va te ¾om na toto štvor -
týž dňo vé ob do bie.

(2) Na prí pad ný vý kon prá ce pre sa hu jú ci pri uplat -
ne ní pruž né ho pra cov né ho dňa dĺž ku pra cov nej zme ny, 
pri uplat ne ní pruž né ho pra cov né ho týž dňa dĺž ku ur če -
né ho týž den né ho pra cov né ho času a pri uplat ne ní
pruž né ho štvor týž dňo vé ho pra cov né ho ob do bia štvor -
týž dňo vý pra cov ný čas sa ne pri hlia da, ak nie je prá cou
nad čas ale bo nad pra co va ním ne od pra co va nej čas ti
pra cov né ho času.

§ 90

Za čia tok a ko niec pra cov né ho času

(1) Pra cov ná zme na je čas� usta no ve né ho týž den né -
ho pra cov né ho času, kto rý je za mest na nec po vin ný na
zá kla de vo pred ur če né ho roz vr hu pra cov ných zmien
od pra co va� v rám ci 24 ho dín po sebe na sle du jú cich,
a pre stáv ka v prá ci.

(2) Prá cou na zme ny je spô sob or ga ni zá cie pra cov né -
ho času, pri kto rom za mest nan ci je den dru hé ho strie -
da jú na rov na kom pra co vi sku pod ¾a ur či té ho roz vr hu
a v prie be hu ur či té ho ob do bia dní ale bo týž dňov pra cu -
jú v rôz nom čase.

(3) Za mest na nec pra cu jú ci v pra cov ných zme nách je
kaž dý za mest na nec, kto ré ho pra cov ný re žim je or ga ni -
zo va ný for mou prá ce na pra cov né zme ny.
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 (4) Za čia tok a ko niec pra cov né ho času a roz vrh pra -
cov ných zmien určí za mest ná va te¾ po do ho de so zá -
stup ca mi za mest nan cov a ozná mi to pí som ne na mies -
te u za mest ná va te ¾a, kto ré je za mest nan co vi prí stup né.

 (5) Ran ná zme na ne smie v zá sa de za čí na� pred 6.
ho di nou, od po lud ňaj šia zme na ne smie v zá sa de kon či�
po 22. ho di ne.

 (6) Za mest ná va te¾ môže pra cov ný čas tej is tej zme -
ny po do ho de so zá stup ca mi za mest nan cov roz de li� na
dve čas ti.

 (7) Ran ná zme na je pra cov ná zme na, kto rej pre važ -
ná čas� spa dá do času me dzi 6. ho di nou a 14. ho di nou.
Od po lud ňaj šia zme na je pra cov ná zme na, kto rej pre -
važ ná čas� spa dá do času me dzi 14. ho di nou a 22. ho di -
nou. Noč ná zme na je pra cov ná zme na, kto rej pre važ ná
čas� spa dá do času me dzi 22. ho di nou a 6. ho di nou.

 (8) Ak je pra cov ný čas roz vrh nu tý do dvoch pra cov -
ných zmien, ide o dvoj zmen ný pra cov ný re žim. Ak za -
mest ná va te¾ roz vrh ne pra cov ný čas do troch pra cov -
ných zmien, ide o troj zmen ný pra cov ný re žim.
Pra cov ný re žim, v kto rom pra cov ná čin nos� pre bie ha
sú vis lo po všet ky dni v týžd ni, je ne pre tr ži tý pra cov ný
re žim. 

 (9) Roz vrh nu tie pra cov né ho času je za mest ná va te¾
po vin ný ozná mi� za mest nan co vi naj me nej týž deň vo -
pred a s plat nos �ou naj me nej na týž deň.

(10) Za mest ná va te¾ môže po do ho de so zá stup ca mi
za mest nan cov ur či� čas pot reb ný na osob nú očis tu po
skon če ní prá ce, kto rý sa za mest nan co vi za po čí ta do
pra cov né ho času.

(11) Ak to pre vádz ka za mest ná va te ¾a do vo ¾u je, môže
za mest ná va te¾ po vo li� za mest nan co vi na jeho žia dos�
zo zdra vot ných dô vo dov ale bo z iných váž nych dô vo dov
na jeho stra ne vhod nú úpra vu ur če né ho týž den né ho
pra cov né ho času ale bo ju s ním za tých is tých pod mie -
nok do hod nú� v pra cov nej zmlu ve.

§ 91

Pre stáv ky v prá ci

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný pos kyt nú� za mest nan -
co vi, kto ré ho pra cov ná zme na je dlh šia ako šes� ho dín,
pre stáv ku na od po či nok a je de nie v tr va ní 30 mi nút.
Mla dis tvé mu za mest nan co vi, kto ré ho pra cov ná zme na
je dlh šia ako šty ri a 1/2 ho di ny, je za mest ná va te¾ po -
vin ný pos kyt nú� pre stáv ku na od po či nok a je de nie v tr -
va ní 30 mi nút. Ak ide o prá ce, kto ré sa ne mô žu pre ru -
ši�, musí sa za mest nan co vi aj bez pre ru še nia
pre vádz ky ale bo prá ce za bez pe či� pri me ra ný čas na od -
po či nok a je de nie.

(2) Po dro bnej šie pod mien ky pos kyt nu tia pre stáv ky
na od po či nok a je de nie vrá ta ne jej pre dĺ že nia za mest -
ná va te¾ do hod ne so zá stup ca mi za mest nan cov.

(3) Za mest ná va te¾ je po vin ný ozná mi� za mest nan -
com pre stáv ku na od po či nok a je de nie spô so bom usta -
no ve ným v § 90.

(4) Pre stáv ky na od po či nok a je de nie sa ne po sky tu jú
na za čiat ku a kon ci zme ny.

(5) Pre stáv ky na od po či nok a je de nie sa ne za po čí ta -
va jú do pra cov né ho času. 

(6) To ne pla tí v prí pa de pre stá vok pos ky to va ných
z dô vo dov za is te nia bez peč nos ti a ochra ny zdra via za -
mest nan cov pri prá ci, kto ré sa za po čí ta va jú do pra cov -
né ho času.

§ 92

Ne pre tr ži tý den ný od po či nok

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný
čas tak, aby za mest na nec mal me dzi kon com jed nej
a za čiat kom dru hej zme ny mi ni mál ny od po či nok v tr -
va ní 12 po sebe na sle du jú cich ho dín v prie be hu 24 ho -
dín a mla dis tvý za mest na nec as poň 14 ho dín v prie be -
hu 24 ho dín.

(2) Ten to od po či nok mož no skrá ti� až na osem ho dín
za mest nan co vi star šie mu ako 18 ro kov v ne pre tr ži tých
pre vádz kach a pri tur nu so vej prá ci, pri na lie ha vých
op ra vár skych prá cach, ak ide o od vrá te nie ne bez pe -
čen stva ohroz u jú ce ho ži vot ale bo zdra vie za mest nan -
cov, a pri mi mo riad nych uda los tiach. V iných prí pa -
doch môže za mest ná va te¾ ten to od po či nok skrá ti� iba
po do ho de so za mest nan com.

(3) Za mest nan co vi, kto rý sa vrá til z pra cov nej ces ty
po 24. ho di ne, sa pos kyt ne čas na ne vy hnut ný od po či -
nok od skon če nia pra cov nej ces ty do ná stu pu do prá ce
v roz sa hu osem ho dín, a ak ten to čas spa dá do pra cov -
né ho času za mest nan ca, aj ná hra da mzdy vo výš ke
jeho prie mer né ho zá rob ku.

§ 93

Ne pre tr ži tý od po či nok v týžd ni

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný roz vrh nú� pra cov ný
čas tak, aby za mest na nec mal raz za týž deň dva po sebe 
na sle du jú ce dni ne pre tr ži té ho od po čin ku, kto ré mu sia
pri pa da� na so bo tu a ne de ¾u ale bo na ne de ¾u a pon de -
lok.

(2) Ak po va ha prá ce a pod mien ky pre vádz ky  ne -
umožňujú roz vrh nú� pra cov ný čas pod ¾a od se ku 1,
pos kyt nú sa dva po sebe na sle du jú ce dni ne pre tr ži té ho
od po čin ku v týžd ni v iných dňoch týž dňa.

(3) Ak z pre vádz ko vých dô vo dov ne mož no roz vrh nú�
pra cov ný čas pod ¾a od se kov 1 a 2, môže za mest ná va te¾
po pre ro ko va ní so zá stup ca mi za mest nan cov ale bo po
do ho de so za mest nan com star ším ako 18 ro kov roz vrh -
nú� pra cov ný čas tak, aby za mest na nec mal raz za týž -
deň naj me nej 24 ho dín ne pre tr ži té ho od po čin ku, kto rý
by mal pri pad nú� na ne de ¾u.

Dni  pra cov né ho po ko ja

§ 94

(1) Dni pra cov né ho po ko ja sú dni, na kto ré pri pa dá
ne pre tr ži tý od po či nok za mest nan ca v týžd ni, a sviat ky.

(2) Prá cu v dňoch pra cov né ho po ko ja mož no na ria di�
len vý ni moč ne, a to po pre ro ko va ní so zá stup ca mi za -
mest nan cov.
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(3) V deň ne pre tr ži té ho od po čin ku za mest nan ca
v týžd ni mož no za mest nan co vi na ria di� len tie to ne vy -
hnut né prá ce, kto ré sa ne mô žu vy ko na� v pra cov ných
dňoch:
a) na lie ha vé op ra vár ske prá ce,
b) na kla da cie a vy kla da cie prá ce,
c) in ven túr ne a uzá vier ko vé prá ce,
d) prá ce vy ko ná va né v ne pre tr ži tej pre vádz ke za za -

mest nan ca, kto rý sa ne do sta vil na zme nu,
e) prá ce na od vrá te nie ne bez pe čen stva ohroz u jú ce ho

ži vot, zdra vie ale bo pri mi mo riad nych uda los tiach,
f) prá ce ne vy hnut né so zre te ¾om na uspo ko jo va nie ži -

vot ných, zdra vot ných a kul túr nych po trieb oby va te¾ -
stva,

g) kŕ me nie a ošet ro va nie hos po dár skych zvie rat,
h) na lie ha vé prá ce v po ¾no hos po dár stve v rast lin nej vý -

ro be pri za kla da ní, ošet ro va ní a zbe re pes to va ných
plo dín a pri spra co va ní po tra vi nár skych su ro vín.

(4) Vo svia tok mož no za mest nan co vi na ria di� len
prá ce, kto ré mož no na ria di� v dňoch ne pre tr ži té ho od -
po čin ku za mest nan ca v týžd ni, prá ce v ne pre tr ži tej
pre vádz ke a prá ce pot reb né pri strá že ní ob jektov za -
mest ná va te ¾a.

§ 95

Na pra co vis kách s noč ný mi zme na mi sa za čí na deň
pra cov né ho po ko ja ho di nou zod po ve da jú cou ná stu pu
pra cov nej zme ny, kto rá v pra cov nom týžd ni na stu pu je
pod ¾a roz vr hu zmien ako prvá.

§ 96

Pra cov ná po ho to vos�

(1) Ak za mest ná va te¾ v odô vod ne ných prí pa doch na
za bez pe če nie ne vy hnut ných úloh na ria di za mest nan -
co vi ale bo sa s ním do hod ne, aby sa mimo rám ca roz vr -
hu pra cov ných zmien a nad ur če ný týž den ný pra cov ný
čas vy plý va jú ci z vo pred ur če né ho roz vrh nu tia pra cov -
né ho času zdr žia val po ur če ný čas na ur či tom mies te
a bol pri pra ve ný na vý kon prá ce, ide o pra cov nú po ho -
to vos�. 

(2) Pra cov nú po ho to vos� môže za mest ná va te¾ na ria -
di� naj viac v roz sa hu osem ho dín v týžd ni ale bo 36 ho -
dín v me sia ci a naj viac 100 ho dín v ka len dár nom roku.
Nad ten to roz sah je pra cov ná po ho to vos� prí pust ná len
po do ho de so za mest nan com.

(3) Za kaž dú ho di nu pra cov nej po ho to vos ti pat rí za -
mest nan co vi ná hra da naj me nej 20 % mi ni mál ne ho
mzdo vé ho ná ro ku v Sk za ho di nu pre prvý stu peň ná -
roč nos ti prá ce a v prí pa de pra cov nej po ho to vos ti na
pra co vi sku naj me nej 50 % mi ni mál ne ho mzdo vé ho ná -
ro ku v Sk za ho di nu pre prvý stu peň ná roč nos ti prá ce
(§ 120). Ná hra da za pra cov nú po ho to vos� ne pat rí za
čas, v kto rom do šlo po čas jej tr va nia k vý ko nu prá ce.
Ten to vý kon je prá cou nad čas.

§ 97

Prá ca nad čas

(1) Prá ca nad čas je prá ca vy ko ná va ná za mest nan -

com na prí kaz za mest ná va te ¾a ale bo s jeho sú hla som
nad ur če ný týž den ný pra cov ný čas vy plý va jú ci z vo pred 
ur če né ho roz vrh nu tia pra cov né ho času a vy ko ná va ná
mimo rám ca roz vr hu pra cov ných zmien.

 (2) U za mest nan ca s krat ším pra cov ným ča som je
prá ca nad čas prá ca pre sa hu jú ca jeho týž den ný pra cov -
ný čas. To mu to za mest nan co vi ne mož no na ria di� prá -
cu nad čas.

 (3) Pri pruž nom pra cov nom čase je prá ca nad čas
prá ca vy ko ná va ná za mest nan com na prí kaz za mest ná -
va te ¾a ale bo s jeho sú hla som mimo zá klad né ho pra cov -
né ho času pri uplat ne ní
a) pruž né ho pra cov né ho dňa nad dĺž ku pra cov nej zme -

ny pri pa da jú cej na prí sluš ný deň pod ¾a roz vr hu týž -
den né ho pra cov né ho času ur če né ho za mest ná va te -
¾om,

b) pruž né ho pra cov né ho týž dňa nad ur če ný týž den ný
pra cov ný čas,

c) pruž né ho štvor týž dňo vé ho pra cov né ho ob do bia nad
ur če ný pra cov ný čas pri pa da jú ci na toto ob do bie.

 (4) Ak za mest na nec nad pra cú va prá cou vy ko ná va -
nou nad ur če ný týž den ný pra cov ný čas pra cov né vo¾ -
no, kto ré mu za mest ná va te¾ pos ky tol na jeho žia dos�,
ale bo pra cov ný čas, kto rý od pa dol pre ne priaz ni vé po -
ve ter nost né vply vy, ne jde o prá cu nad čas.

 (5) Prá cu nad čas môže za mest ná va te¾ na ria di� len
v prí pa doch pre chod nej a na lie ha vej zvý še nej pot re by
prá ce, ale bo ak ide o ve rej ný zá u jem, a to aj na čas ne -
pre tr ži té ho od po čin ku me dzi dvo ma zme na mi, prí pad -
ne za pod mie nok usta no ve ných v § 94 ods. 2 až 4 aj na
dni pra cov né ho po ko ja. Ne pre tr ži tý od po či nok me dzi
dvo ma zme na mi sa ne smie pri tom skrá ti� na me nej ako 
osem ho dín.

 (6) Prá ca nad čas ne smie pre siah nu� v prie me re
osem ho dín týž den ne v ob do bí naj viac šty roch me sia -
cov po sebe na sle du jú cich, ak sa za mest ná va te¾ so zá -
stup ca mi za mest nan cov ne do hod ne na dlh šom ob do bí, 
naj viac však 12 me sia cov po sebe na sle du jú cich.

 (7) V ka len dár nom roku mož no na ria di� za mest -
nan co vi prá cu nad čas v roz sa hu naj viac 150 ho dín.

 (8) Do poč tu ho dín naj viac prí pust nej prá ce nad čas
v roku sa ne za hŕ ňa prá ca nad čas, za kto rú za mest na -
nec do stal ná hrad né vo¾ no ale bo kto rú vy ko ná val pri
a) na lie ha vých op ra vár skych prá cach,
b) mi mo riad nych uda los tiach a na lie ha vých prá cach,

kde hro zi lo ne bez pe čen stvo ohroz u jú ce ži vot, zdra -
vie ale bo ve¾ ké hos po dár ske ško dy.

 (9) Roz sah a pod mien ky prá ce nad čas určí za mest -
ná va te¾ po do ho de so zá stup ca mi za mest nan cov. 

(10) Za mest ná va te¾ môže z váž nych dô vo dov do hod -
nú� so za mest nan com vý kon prá ce nad čas nad hra ni cu 
usta no ve nú v od se ku 7 v roz sa hu naj viac 250 ho dín.

(11) Za mest nan co vi, kto rý vy ko ná va ri zi ko vé prá ce,
ne mož no na ria di� prá cu nad čas. Prá cu nad čas mož no
s tým to za mest nan com do hod nú� vý ni moč ne pri prá -
cach pod ¾a od se ku 8 a na za bez pe če nie bez peč né ho
a ply nu lé ho vý rob né ho pro ce su.
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§ 98

Noč ná prá ca

(1) Noč ná prá ca je prá ca vy ko ná va ná v čase me dzi
22. ho di nou a 6. ho di nou.

(2) Za mest na nec pra cu jú ci v noci je na úče ly toh to
zá ko na za mest na nec, kto rý
a) vy ko ná va prá ce, kto ré vy ža du jú, aby sa pra vi del ne

vy ko ná va li v noci v roz sa hu naj me nej troch ho dín po
sebe na sle du jú cich, ale bo 

b) kto rý prav de po dob ne od pra cu je v noci naj me nej
500 ho dín za rok.

(3) Za mest ná va te¾ je po vin ný za bez pe či�, aby sa za -
mest na nec pra cu jú ci v noci po dro bil po sú de niu zdra -
vot nej spô so bi los ti na prá cu v noci
a) pred za ra de ním na noč nú prá cu,
b) pra vi del ne pod ¾a pot re by, naj me nej raz za rok,
c) ke dy ko¾ vek v prie be hu za ra de nia na noč nú prá cu

pre zdra vot né po ru chy vy vo la né vý ko nom noč nej prá -
ce,

d) ak o to po žia da te hot ná žena ale bo mat ka die �a �a
mlad šie ho ako de vä� me sia cov.

(4) Ná kla dy za po sú de nie zdra vot nej spô so bi los ti
pod ¾a od se ku 3 uhrá dza za mest ná va te¾ pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.

(5) Pra co vi sko, na kto rom sa pra cu je v noci, je za -
mest ná va te¾ po vin ný vy ba vi� pros tried ka mi na pos kyt -
nu tie pr vej po mo ci vrá ta ne za bez pe če nia pros tried kov
umož ňu jú cich pri vo la� rých lu le kár sku po moc.

(6) Za mest ná va te¾ je po vin ný pra vi del ne pre ro kú va�
so zá stup ca mi za mest nan cov or ga ni zá ciu prá ce v noci.
Za mest ná va te¾ je po vin ný za is ti� za mest nan com pra -
cu jú cim v noci bez peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci
zod po ve da jú cu cha rak te ru ich prá ce a za bez pe či�, aby
ochran né a pre ven tív ne služ by ale bo za ria de nia tý ka -
jú ce sa bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci boli pre
za mest nan cov pra cu jú cich v noci vždy k dis po zí cii
a aby boli rov no cen né s tými, kto ré majú k dis po zí cii
ostat ní za mest nan ci.

(7) Za mest ná va te¾, kto rý pra vi del ne za mest ná va za -
mest nan cov v noci, je po vin ný upo ve do mi� o tej to sku -
toč nos ti prí sluš ný in špek to rát prá ce a zá stup cov za -
mest nan cov, ak si to vy ža du jú.

(8) Za mest ná va te¾ je po vin ný u za mest nan ca pra cu -
jú ce ho v noci roz vrh nú� usta no ve ný týž den ný pra cov ný 
čas tak, aby prie mer ná dĺž ka pra cov nej zme ny ne pre -
kro či la osem ho dín v dobe naj viac šty roch ka len dár -
nych me sia cov po sebe na sle du jú cich, pri čom pri  vý -
počte prie mer nej dĺž ky pra cov nej zme ny za mest nan ca
pra cu jú ce ho v noci sa vy chá dza z pä� den né ho pra cov -
né ho týž dňa.

(9) Pra cov ný čas u za mest nan ca vy ko ná va jú ce ho
�až kú te le snú prá cu ale bo �až kú du šev nú prá cu, ale bo
prá cu, pri kto rej by moh lo dôjs� k ohroz e niu ži vo ta ale -
bo zdra via, ne smie pre siah nu� osem ho dín v prie be hu
24 ho dín. Za mest ná va te¾ po do ho de so zá stup ca mi za -
mest nan cov v sú la de s práv ny mi pred pis mi na za is te -
nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci vy me dzí ok -
ruh �až kých te le sných prác ale bo �až kých du šev ných

prác, ale bo prác, pri kto rých by moh lo dôjs� k ohroz e -
niu ži vo ta ale bo zdra via.

§ 99

Evi den cia

Za mest ná va te¾ je po vin ný vies� evi den ciu pra cov né -
ho času, prá ce nad čas, noč nej prá ce a pra cov nej po ho -
to vos ti za mest nan ca.

§ 100

Do vo len ka

Za mest nan co vi vzni ká za pod mie nok usta no ve ných
tým to zá ko nom ná rok na
a) do vo len ku za ka len dár ny rok ale bo jej po mer nú

čas�,
b) do vo len ku za od pra co va né dni,
c) do dat ko vú do vo len ku.

Do vo len ka za ka len dár  ny rok

§ 101

Za mest na nec, kto rý po čas ne pre tr ži té ho tr va nia pra -
cov né ho po me ru k tomu is té mu za mest ná va te ¾o vi vy -
ko ná val u neho prá cu as poň 60 dní v ka len dár nom
roku, má ná rok na do vo len ku za ka len dár ny rok, prí -
pad ne na jej po mer nú čas�, ak pra cov ný po mer ne tr val
ne pre tr ži te po čas ce lé ho ka len dár ne ho roka. Za od pra -
co va ný deň sa po va žu je deň, v kto rom za mest na nec od -
pra co val pre važ nú čas� svo jej zme ny. Čas ti zmien od -
pra co va né v rôz nych dňoch sa ne sčí ta jú.

§ 102

Po mer ná čas� do vo len ky je za kaž dý celý ka len dár ny
me siac ne pre tr ži té ho tr va nia toho is té ho pra cov né ho
po me ru jed na dva nás ti na do vo len ky za ka len dár ny
rok.

§ 103

(1) Zá klad ná vý me ra do vo len ky je naj me nej šty ri
týžd ne.

(2) Do vo len ka vo vý me re naj me nej pia tich týž dňov
pat rí za mest nan co vi, kto rý do kon ca ka len dár ne ho
roka do vŕ ši as poň 15 ro kov pra cov né ho po me ru po
18. roku veku.

(3) Do vo len ka uči te ¾ov vrá ta ne ria di te ¾ov škôl a ich
zá stup cov, uči te ¾ov ma ter ských škôl vrá ta ne ria di te ¾ov
tých to škôl a ich zá stup cov, maj strov od bor nej vý cho vy
a vy cho vá va te ¾ov je osem týž dňov v ka len dár nom roku.

(4) Ná rok na dlh šiu ako zá klad nú vý me ru do vo len ky
je za mest na nec po vin ný pre u ká za� naj ne skôr do kon ca 
ka len dár ne ho roka, v kto rom uplat ňu je ná rok na dlh -
šiu do vo len ku; inak ná rok na dlh šiu do vo len ku za ten
ka len dár ny rok za ni ká. 

(5) Do času tr va nia pra cov né ho po me ru sa za po čí ta -
va, ak spa dá do doby po 18. roku veku, čas
a) tr va lej sta rost li vos ti o die �a vo veku do troch ro kov,
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b) vý ko nu služ by v ozbro je ných si lách, ozbro je ných bez -
peč nost ných zbo roch a v Zbo re vä zen skej a jus tič nej
strá že, vý ko nu ci vil nej služ by ale bo štát nej služ by, 

c) úspeš ne skon če né ho štú dia,
d) ve dec kej (ume lec kej) aš pi ran tú ry, 
e) dok to rand ské ho štú dia,
f) člen stva v druž stve, kde sú čas �ou člen stva je tiež pra -

cov ný vz�ah,
g) osob nej sta rost li vos ti o blíz ku oso bu, kto rá bola pre -

važ ne ale bo úpl ne bez vlád na a ne bo la umies tne ná
v za ria de ní so ciál nych slu žieb ale bo ob dob nom zdra -
vot níc kom za ria de ní, osob nej sta rost li vos ti o dlho do -
bo �až ko zdra vot ne pos tih nu té ma lo le té die �a, kto ré
si vy ža do va lo mi mo riad nu sta rost li vos�, ak ne bo lo
umies tne né v ús ta ve pre také deti,

h) prí pra vy na po vo la nie vy ko ná va nej pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov, 

i) po kto rý bol za mest na nec ve de ný v evi den cii ne za -
mest na ných ako evi do va ný ne za mest na ný ale bo po -
be ral in va lid ný dô cho dok,

j) väz by ale bo vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy, ak bolo
trest né stí ha nie pro ti za mest nan co vi za sta ve né ale -
bo ak bol spod ob ža lo by oslo bo de ný, hoci aj v ne skor -
šom ko na ní, a tres tu od ňa tia slo bo dy vy ko na né ho
na pod kla de zru še né ho roz sud ku, kto rý pre sa hu je
vý me ru mier nej šie ho tres tu ulo že né ho v ne skor šom
ko na ní,

k) čin nos ti samo stat ne zá rob ko vo čin nej oso by.

(6) Čas tr va nia pra cov né ho po me ru v cu dzi ne, prí -
pad ne iné za po čí ta te¾ né ob do bia strá ve né v cu dzi ne sa
za po čí ta va jú do času roz ho du jú ce ho pre dĺž ku do vo -
len ky za rov na kých pod mie nok, ako keby za mest na nec
pra co val na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(7) Ob do bia uve de né v od se koch 1 až 6 sa ne za po čí -
ta va jú, ak spa da jú do času tr va nia pra cov né ho po me -
ru; ak sa kry jú na vzá jom, za po čí ta va jú sa len raz.

§ 104

Ak do vo len ku čer pá za mest na nec s ne rov no mer ne
roz vrh nu tým pra cov ným ča som na jed not li vé týžd ne
ale bo na ob do bie ce lé ho ka len dár ne ho roka (§ 87), pat rí 
mu to¾ ko pra cov ných dní do vo len ky, ko¾ ko ich na jeho
do vo len ku pri pa dá v ce lo roč nom prie me re.

§ 105

Do vo len ka za od pra co va né dni

Za mest nan co vi, kto ré mu ne vzni kol ná rok na do vo -
len ku za ka len dár ny rok ani na jej po mer nú čas�, pre -
to že ne vy ko ná val v ka len dár nom roku u toho is té ho za -
mest ná va te ¾a prá cu as poň 60 dní, pat rí do vo len ka za
od pra co va né dni v dĺž ke jed nej dva nás ti ny do vo len ky
za ka len dár ny rok za kaž dých 22 od pra co va ných dní
v prí sluš nom ka len dár nom roku.

Do dat  ko vá do vo len ka

§ 106

(1) Za mest na nec, kto rý pra cu je po celý ka len dár ny
rok pod ze mou pri �až be ne ras tov ale bo pri ra ze ní tu ne -

lov a štôl ní, a za mest na nec, kto rý vy ko ná va prá ce
zvláš� �až ké ale bo zdra viu škod li vé, má ná rok na do dat -
ko vú do vo len ku v dĺž ke jed né ho týž dňa. Ak za mest na -
nec za tých to pod mie nok pra cu je len čas� ka len dár ne -
ho roka, pat rí mu za kaž dých 22 tak to od pra co va ných
dní jed na dva nás ti na do dat ko vej do vo len ky.

(2) Za za mest nan ca, kto rý pra cu je v s�a že ných ale bo
zdra viu škod li vých pod mien kach ale bo kto rý vy ko ná va
prá ce zvláš� �až ké ale bo zdra viu škod li vé, sa na úče ly
do dat ko vej do vo len ky pod ¾a toh to zá ko na po va žu je za -
mest na nec, kto rý
a) tr va le pra cu je v zdra vot níc kych za ria de niach ale bo

na ich pra co vis kách, kde sa ošet ru jú cho rí s ná kaz li -
vou for mou tu ber ku ló zy a syn dró mom zís ka nej imu -
nit nej ne dos ta toč nos ti (HIV/AIDS),

b) je pri prá ci na pra co vis kách s in fekč ný mi ma te riál mi 
vy sta ve ný pria me mu ne bez pe čen stvu ná ka zy,

c) je pri prá ci vo výz namnej mie re vy sta ve ný ne priaz ni -
vým účin kom io ni zu jú ce ho žia re nia,

d) pra cu je pri pria mom ošet ro va ní ale bo pri ob slu he du -
šev ne cho rých ale bo men tál ne pos tih nu tých as poň
v roz sa hu po lo vi ce ur če né ho týž den né ho pra cov né -
ho času,

e) pra cu je ne pre tr ži te as poň je den rok v tro pic kých ale -
bo iných zdra vot ne ob �až ných ob las tiach,

f) vy ko ná va mi mo riad ne na má ha vé prá ce, pri kto rých
je vy sta ve ný pô so be niu škod li vých fy zi kál nych ale bo 
che mic kých vply vov v ta kom roz sa hu, že môžu vo
výz namnej mie re ne priaz ni vo pô so bi� na zdra vie za -
mest nan ca,

g) pra cu je s do ká za ný mi che mic ký mi kar ci no gén mi ale -
bo pri pra cov ných pro ce soch s ri zi kom che mic kej
kar ci no ge ni ty.

(3) Dru hy prác zvláš� �až kých ale bo zdra viu škod li -
vých, pra co vi ská a ob las ti, kde sa také prá ce vy ko ná va -
jú, usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo -
ven skej re pub li ky po do ho de s Mi nis ter stvom zdra vot -
níc tva Slo ven skej re pub li ky.

§ 107

Za do dat ko vú do vo len ku ne mož no pos kyt nú� ná hra -
du mzdy; táto do vo len ka sa musí vy čer pa�, a to pred -
nost ne.

§ 108

Zru še ný

§ 109

Krá te nie do vo len ky

(1) Ak ne pra co val za mest na nec, kto rý spl nil pod -
mien ku od pra co va nia as poň 60 dní v ka len dár nom
roku, za kto rý sa do vo len ka pos ky tu je, z dô vo du vý ko -
nu zá klad nej služ by, ná hrad nej služ by ale bo ci vil nej
služ by na mies to tej to služ by, z dô vo du čer pa nia ro di -
čov skej do vo len ky (§ 166 ods. 2) a pre dô le ži té osob né
pre káž ky v prá ci, kto ré sa ne uvá dza jú v § 141 ods. 2,
krá ti sa mu do vo len ka za pr vých 100 tak to za meš ka -
ných pra cov ných dní o jed nu dva nás ti nu a za kaž dých
ïal ších 22 dní rov na ko o jed nu dva nás ti nu. Do vo len ka
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sa za mest nan co vi ne krá ti za ob do bie pra cov nej ne -
schop nos ti vznik nu tej v dô sled ku pra cov né ho úra zu
ale bo cho ro by z po vo la nia, za kto rú za mest ná va te¾ zod -
po ve dá.

(2) Za kaž dú ne os pra ve dl ne ne za meš ka nú zme nu
(pra cov ný deň) môže za mest ná va te¾ krá ti� za mest nan -
co vi do vo len ku o je den až dva dni. Ne os pra ve dl ne né za -
meš ka nia krat ších čas tí jed not li vých zmien sa sčí ta jú.

(3) Pri krá te ní do vo len ky pod ¾a od se ku 1 sa musí za -
mest nan co vi, kto ré ho pra cov ný po mer u toho is té ho
za mest ná va te ¾a tr val po čas ce lé ho ka len dár ne ho roka,
pos kyt nú� do vo len ka as poň v dĺž ke jed né ho týž dňa,
mla dis tvé mu za mest nan co vi v dĺž ke dvoch týž dňov.

(4) Za mest nan co vi, kto rý ne pra co val pre vý kon tres -
tu od ňa tia slo bo dy, sa za kaž dých 22 tak to za meš ka -
ných pra cov ných dní krá ti do vo len ka za ka len dár ny
rok o jed nu dva nás ti nu. Rov na ko sa krá ti do vo len ka za
vý kon väz by, ak bol za mest na nec prá vo plat ne od sú de -
ný ale bo ak bol za mest na nec spod ob ža lo by oslo bo de -
ný, prí pad ne ak bolo pro ti nemu trest né stí ha nie za sta -
ve né len pre to, že nie je za spá cha ný trest ný čin trest ne
zod po ved ný ale bo že mu bola ude le ná mi los�, ale bo že
trest ný čin bol am nes to va ný.

(5) Do vo len ku za od pra co va né dni a do dat ko vú do vo -
len ku mož no krá ti� iba z dô vo dov usta no ve ných v od se -
ku 2.

(6) Do vo len ka, na kto rú vzni kol ná rok v prí sluš nom
ka len dár nom roku, sa krá ti len z dô vo dov, kto ré vznik li
v tom roku.

Spo loč  né usta no ve nia o  do vo len ke

§ 110

(1) Týž dňom do vo len ky je se dem po sebe na sle du jú -
cich dní.

(2) Za ne pre tr ži té tr va nie pra cov né ho po me ru sa po -
va žu je aj skon če nie do te raj šie ho pra cov né ho po me ru
a bez pros tred ne nad vä zu jú ci vznik no vé ho pra cov né ho
po me ru za mest nan ca k tomu is té mu za mest ná va te ¾o -
vi.

§ 111

(1) Čer pa nie do vo len ky ur ču je za mest ná va te¾ po pre -
ro ko va ní so za mest nan com pod ¾a plá nu do vo le niek ur -
če né ho s pred chá dza jú cim sú hla som zá stup cov za -
mest nan cov tak, aby si za mest na nec mo hol do vo len ku
vy čer pa� spra vid la vcel ku a do kon ca ka len dár ne ho
roka. Pri ur čo va ní do vo len ky je pot reb né pri hlia da� na
úlo hy za mest ná va te ¾a a na opráv ne né zá uj my za mest -
nan ca.

(2) Za mest ná va te¾ môže po do ho de so zá stup ca mi za -
mest nan cov ur či� hro mad né čer pa nie do vo len ky, ak je
to ne vy hnut né z pre vádz ko vých dô vo dov a zlu či te¾ né so
zá uj mom za mest nan cov. Hro mad né čer pa nie do vo len -
ky ne smie by� viac ako dva týžd ne a v ume lec kých sú -
bo roch z po vo la nia šty ri týžd ne. V di vad le a v inej ume -
lec kej usta no viz ni, kto rej pred me tom čin nos ti je

in ter pre to va� hu dob né die la, mož no ur či� hro mad né
čer pa nie do vo len ky v ce lej vý me re.

(3) Ak sa pos ky tu je do vo len ka v nie ko¾ kých čas tiach,
musí by� as poň jed na čas� naj me nej dva týžd ne, ak sa
za mest na nec so za mest ná va te ¾om ne do hod ne inak.
Čer pa nie do vo len ky je za mest ná va te¾ po vin ný ozná mi�
za mest nan co vi as poň 14 dní vo pred. Toto ob do bie
môže by� vý ni moč ne skrá te né so sú hla som za mest nan -
ca.

§ 112

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný na hra di� za mest nan co -
vi ná kla dy, kto ré mu bez jeho za vi ne nia vznik li pre to, že 
za mest ná va te¾ mu zme nil čer pa nie do vo len ky ale bo ho
od vo lal z do vo len ky.

(2) Za mest ná va te¾ ne smie ur či� čer pa nie do vo len ky
na ob do bie, keï za mest na nec vy ko ná va zá klad nú služ -
bu, ná hrad nú služ bu, zdo ko na ¾o va ciu služ bu, ci vil nú
služ bu ale bo ci vil nú služ bu na mies to zdo ko na ¾o va cej
služ by, keï je uzna ný za prá ce neschop né ho pre cho ro -
bu ale bo úraz, a na ob do bie, po čas kto ré ho je za mest -
na nec na ma ter skej do vo len ke a ro di čov skej do vo len -
ke. Po čas ostat ných pre ká žok v prá ci na stra ne
za mest nan ca môže za mest ná va te¾ ur či� za mest nan co vi 
čer pa nie do vo len ky len na jeho žia dos�.

(3) Ak pri pad ne po čas do vo len ky za mest nan ca svia -
tok na deň, kto rý je inak jeho ob vyk lým pra cov ným
dňom, ne za po čí ta va sa mu do do vo len ky.

(4) Ak za mest ná va te¾ určí za mest nan co vi ná hrad né
vo¾ no za prá cu nad čas ale bo za prá cu vo svia tok tak, že
by pri pad lo do do vo len ky, je po vin ný ur či� mu ná hrad -
né vo¾ no na iný deň.

§ 113

(1) Za mest ná va te¾ môže ur či� za mest nan co vi čer pa -
nie do vo len ky, aj keï do po sia¾ ne spl nil pod mien ky na
vznik ná ro ku na do vo len ku, ak mož no pred po kla da�, že 
za mest na nec tie to pod mien ky spl ní do kon ca ka len dár -
ne ho roka ale bo do skon če nia pra cov né ho po me ru.

(2) Ak si za mest na nec ne mô že do vo len ku vy čer pa�
v ka len dár nom roku z na lie ha vých pre vádz ko vých dô -
vo dov ale bo pre to, že za mest ná va te¾ ne ur čí jej čer pa -
nie, ale bo pre pre káž ky v prá ci, je za mest ná va te¾ po vin -
ný pos kyt nú� ju za mest nan co vi tak, aby sa skon či la
naj ne skôr do kon ca bu dú ce ho ka len dár ne ho roka. Za -
mest ná va te¾ je po vin ný ur či� za mest nan co vi čer pa nie
as poň šty roch týž dňov do vo len ky v ka len dár nom roku,
ak má na ne ná rok a ak ur če niu do vo len ky ne brá nia
pre káž ky v prá ci na stra ne za mest nan ca. Ak si za mest -
nan ky ňa (za mest na nec) ne mô že vy čer pa� do vo len ku
pre čer pa nie ro di čov skej do vo len ky ani do kon ca bu dú -
ce ho ka len dár ne ho roka, pos kyt ne jej za mest ná va te¾
ne vy čer pa nú do vo len ku po skon če ní ro di čov skej do vo -
len ky. 

§ 114

Ak na stú pi za mest na nec v prie be hu do vo len ky služ -
bu v ozbro je ných si lách ale bo ci vil nú služ bu, ak bol

Čiastka 189 Zbierka zákonov č. 433/2003 Strana 3313



uzna ný za prá ce neschop né ho pre cho ro bu ale bo úraz
ale bo ak ošet ru je cho ré ho čle na ro di ny, do vo len ka sa
mu pre ru šu je. To ne pla tí, ak za mest ná va te¾ určí čer pa -
nie do vo len ky na čas ošet ro va nia cho ré ho čle na ro di ny
na žia dos� za mest nan ca. Do vo len ka sa pre ru šu je aj ná -
stu pom ma ter skej do vo len ky a ro di čov skej do vo len ky
(§ 166 ods. 1).

§ 115

Ak bol za mest na nec do čas ne pri de le ný na vý kon prá -
ce pre iné ho uží va te¾ ské ho za mest ná va te ¾a, pos kyt ne
mu do vo len ku ale bo jej čas� ten to za mest ná va te¾. Ak
ne vy čer pá za mest na nec do vo len ku pred skon če ním
do čas né ho pri de le nia, pos kyt ne mu ju za mest ná va te¾,
kto rý za mest nan ca do čas ne pri de lil.

§ 116

(1) Za mest nan co vi pat rí za vy čer pa nú do vo len ku ná -
hra da mzdy v sume jeho prie mer né ho zá rob ku.

(2) Ná hra du mzdy za ne vy čer pa nú do vo len ku mož no
za mest nan co vi pos kyt nú� len vte dy, ak ne mo hol vy čer -
pa� do vo len ku z dô vo du skon če nia pra cov né ho po me -
ru.

(3) Za do vo len ku ale bo jej čas�, kto rú za mest na nec
ne mo hol vy čer pa�, pat rí za mest nan co vi ná hra da mzdy
v sume jeho prie mer né ho zá rob ku.

§ 117

Za mest na nec je po vin ný vrá ti� vy pla te nú ná hra du
mzdy za do vo len ku ale bo jej čas�, na kto rú stra til ná rok 
ale bo na kto rú mu ná rok ne vzni kol.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

MZDA A PRIE MER NÝ ZÁ RO BOK

Mzda

§ 118

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný pos ky to va� za mest nan -
co vi za vy ko na nú prá cu mzdu.

(2) Mzda je pe ňaž né pl ne nie ale bo pl ne nie pe ňaž nej
hod no ty (na tu rál na mzda) pos ky to va né za mest ná va te -
¾om za mest nan co vi za prá cu. Za mzdu sa ne po va žu je
pl ne nie pos ky to va né v sú vis los ti so za mest na ním  po -
d¾a iných usta no ve ní toh to zá ko na ale bo pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov, naj mä ná hra da mzdy, od stup né, od -
chod né, ces tov né ná hra dy, prí spev ky zo so ciál ne ho
fon du, vý no sy z ka pi tá lo vých po dielov (ak cií) ale bo ob li -
gá cií a ná hra da za pra cov nú po ho to vos�. Za mzdu sa
tiež ne po va žu je ïal šie pl ne nie pos ky to va né za mest ná -
va te ¾om za mest nan co vi zo zis ku po zda ne ní.

(3) Ako mzda sa po su dzu je aj pl ne nie pos ky to va né
za mest ná va te ¾om za mest nan co vi za prá cu pri prí le ži -
tos ti jeho pra cov né ho vý ro čia ale bo ži vot né ho vý ro čia,
ak sa ne po sky tu je zo zis ku po zda ne ní ale bo zo so ciál -
ne ho fon du.

§ 119

(1) Mzda ne smie by� niž šia ako mi ni mál na mzda
usta no ve ná oso bit ným pred pi som.

(2) Mzdo vé pod mien ky za mest ná va te¾ do hod ne s prí -
sluš ným od bo ro vým or gá nom v ko lek tív nej zmlu ve ale -
bo so za mest nan com v pra cov nej zmlu ve. Pre čle na
druž stva, u kto ré ho je pod ¾a sta nov pod mien kou člen -
stva pra cov ný vz�ah, mož no mzdo vé pod mien ky upra -
vi� aj uzne se ním člen skej schô dze.

(3) Mzdo vé pod mien ky mu sia by� rov na ké pre mu žov
a ženy bez akej ko¾ vek dis kri mi ná cie pod ¾a po hla via.
Ženy a muži majú prá vo na rov na kú mzdu za prá cu rov -
na kej zlo ži tos ti, zod po ved nos ti a na má ha vos ti vy ko ná -
va nú pri rov na kých pra cov ných pod mien kach a pri do -
sa ho va ní rov na kej vý kon nos ti a vý sled kov prá ce.

§ 120

Mi ni mál ne mzdo vé ná ro ky

(1) Za mest ná va te¾, u kto ré ho nie je od me ňo va nie za -
mest nan cov do hod nu té v ko lek tív nej zmlu ve, je po vin -
ný pos kyt nú� za mest nan co vi mzdu naj me nej v sume
mi ni mál ne ho mzdo vé ho ná ro ku ur če né ho pre stu peň
ná roč nos ti prá ce (ïa lej len „stu peň“) prí sluš né ho pra -
cov né ho mies ta. Ak mzda za mest nan ca ne do siah ne
v ka len dár nom me sia ci v pre po čte na od pra co va nú ho -
di nu sumu mi ni mál ne ho mzdo vé ho ná ro ku, za mest ná -
va te¾ pos kyt ne za mest nan co vi do pla tok v sume roz die -
lu me dzi do siah nu tou mzdou a su mou mi ni mál ne ho
mzdo vé ho ná ro ku usta no ve né ho pre stu peň pat ria ci
prí sluš né mu pra cov né mu mies tu.

(2) Do mzdy pod ¾a od se ku 1 sa ne za hŕ ňa mzda za
prá cu nad čas (§ 121), mzdo vé zvý hod ne nie za prá cu vo
svia tok (§ 122), mzdo vé zvý hod ne nie za noč nú prá cu
(§ 123) a mzdo vé zvý hod ne nie za prá cu v s�a že nom
a zdra viu škod li vom pra cov nom pros tre dí (§ 124). Do
poč tu od pra co va ných ho dín pod ¾a od se ku 1 sa ne za hŕ -
ňa jú ho di ny prá ce nad čas.

(3) Pra cov ným mies tom pod ¾a od se ku 1 je sú hrn pra -
cov ných čin nos tí, kto ré za mest na nec vy ko ná va pod ¾a
pra cov nej zmlu vy. Za mest ná va te¾ pod ¾a od se ku 1 je po -
vin ný pri ra di� kaž dé mu pra cov né mu mies tu stu peň
v sú la de s cha rak te ris ti ka mi stup ňov ná roč nos ti pra -
cov ných miest uve de ný mi v prí lo he.

(4) Sadz ba mi ni mál ne ho mzdo vé ho ná ro ku pre prí -
sluš ný stu peň je ná sob kom ho di no vej mi ni mál nej
mzdy usta no ve nej oso bit ným pred pi som pri usta no ve -
nom týž den nom pra cov nom čase 40 ho dín a ko efi cien ta 
mi ni mál nej mzdy.

 Stu peň  Ko efi cient
mi ni mál nej mzdy

1 1,0

2 1,2

3 1,4

4 1,6

5 1,8

6 2,0

Strana 3314 Zbierka zákonov č. 433/2003 Čiastka 189



(5) Pri usta no ve ní týž den né ho pra cov né ho času  po -
d¾a § 85 na me nej ako 40 ho dín sa ho di no vé sadz by mi -
ni mál nych mzdo vých ná ro kov úmer ne zvý šia.

(6) Sadz ba mi ni mál ne ho mzdo vé ho ná ro ku sa za ok -
rúh ¾u je na ce lých de sa� ha lie rov na hor.

§ 121

Mzda za prá cu nad čas

(1) Za prá cu nad čas pat rí za mest nan co vi do siah nu tá 
mzda a mzdo vé zvý hod ne nie naj me nej 25 % jeho prie -
mer né ho zá rob ku. Ak sa za mest ná va te¾ so za mest nan -
com do hod ne na čer pa ní ná hrad né ho vo¾ na za prá cu
nad čas, pat rí za mest nan co vi za ho di nu prá ce nad čas
ho di na ná hrad né ho vo¾ na; v tom to prí pa de mu mzdo vé
zvý hod ne nie ne pat rí. Ak za mest ná va te¾ ne po skyt ne za -
mest nan co vi ná hrad né vo¾ no po čas troch ka len dár -
nych me sia cov ale bo v inak do hod nu tom ob do bí po vý -
ko ne prá ce nad čas, pat rí za mest nan co vi mzdo vé
zvý hod ne nie pod ¾a pr vej vety.

(2) Za mest ná va te¾ môže do hod nú� so za mest nan -
com, že vo výš ke mzdy bude zoh ¾ad ne ná prí pad ná prá -
ca nad čas, naj viac však v sú hrne 150 ho dín roč ne. S ve -
dú cim za mest nan com, kto rý je v pria mej ria dia cej
pô sob nos ti šta tu tár ne ho or gá nu, a s ve dú cim za mest -
nan com, kto rý je v pria mej ria dia cej pô sob nos ti toh to
ve dú ce ho za mest nan ca, môže za mest ná va te¾ do hod -
nú�, že vo výš ke mzdy bude zoh ¾ad ne ná prí pad ná do -
hod nu tá prá ca nad čas. V tých to prí pa doch za mest nan -
co vi za prá cu nad čas ne pat rí mzda vrá ta ne mzdo vé ho
zvý hod ne nia za prá cu nad čas pod ¾a od se ku 1 a ne mô že
za túto dobu čer pa� ná hrad né vo¾ no.

§ 122

Mzda a ná hra da mzdy za svia tok

(1) Za prá cu vo svia tok za mest nan co vi pat rí do siah -
nu tá mzda a mzdo vé zvý hod ne nie naj me nej 50 % jeho
prie mer né ho zá rob ku. Mzdo vé zvý hod ne nie pat rí aj za
prá cu vy ko ná va nú vo svia tok, kto rý pri pad ne na deň
ne pre tr ži té ho od po čin ku za mest nan ca v týžd ni.

(2) Ak sa za mest ná va te¾ so za mest nan com do hod ne
na čer pa ní ná hrad né ho vo¾ na za prá cu vo svia tok, pat rí 
za mest nan co vi za ho di nu prá ce vo svia tok ho di na ná -
hrad né ho vo¾ na. V tom prí pa de mu mzdo vé zvý hod ne -
nie ne pat rí. Ak za mest ná va te¾ ne po skyt ne za mest nan -
co vi ná hrad né vo¾ no po čas troch ka len dár nych
me sia cov ale bo v inak do hod nu tom ob do bí po vý ko ne
prá ce vo svia tok, pat rí za mest nan co vi mzdo vé zvý hod -
ne nie pod ¾a od se ku 1. Za čer pa nie ná hrad né ho vo¾ na
pat rí za mest nan co vi ná hra da mzdy v sume jeho prie -
mer né ho zá rob ku.

(3) Za mest nan co vi, kto rý ne pra co val pre to, že svia -
tok pri pa dol na jeho ob vyk lý pra cov ný deň, pat rí ná -
hra da mzdy v sume jeho prie mer né ho zá rob ku, ak mu
mzda ušla pre svia tok. U za mest nan ca, kto rý je od me -
ňo va ný me sač nou mzdou, sa svia tok, kto rý pri pad ne
na jeho ob vyk lý pra cov ný deň, po va žu je za od pra co va -
ný deň, za kto rý mu pat rí mzda. To mu to za mest nan co vi 
ná hra da mzdy za svia tok ne pat rí. V ko lek tív nej zmlu ve
ale bo v pra cov nej zmlu ve mož no do hod nú�, že aj u za -

mest nan ca, kto rý je od me ňo va ný me sač nou mzdou, sa
bude po stu po va� pod ¾a pr vej vety.

(4) Ná hra da mzdy za svia tok ale bo mzda pod ¾a od se -
ku 3 dru hej vety ne pat rí za mest nan co vi, kto rý ne os -
pra ve dl ne ne za meš ká zme nu bez pros tred ne pred chá -
dza jú cu sviat ku ale bo bez pros tred ne po ňom
na sle du jú cu, ale bo zme nu na ria de nú za mest ná va te -
¾om na svia tok, prí pad ne čas� nie ktorej z tých to zmien.

(5) S ve dú cim za mest nan com môže za mest ná va te¾
v pra cov nej zmlu ve do hod nú� mzdu už s pri hliad nu tím
na prí pad nú prá cu vo svia tok. Mzdo vé zvý hod ne nie ani
ná hrad né vo¾ no za prá cu vo svia tok v tom to prí pa de ve -
dú ce mu za mest nan co vi ne pat ria.

§ 123

Mzdo vé zvý hod ne nie za noč nú prá cu

(1) Za mest nan co vi pat rí za noč nú prá cu po pri do -
siah nu tej mzde za kaž dú ho di nu noč nej prá ce mzdo vé
zvý hod ne nie naj me nej 20 % mi ni mál ne ho mzdo vé ho
ná ro ku usta no ve né ho v § 120 ods. 4 v Sk za ho di nu pre
prvý stu peň.

(2) S ve dú cim za mest nan com mož no v pra cov nej
zmlu ve do hod nú� mzdu už s pri hliad nu tím na prí pad -
nú noč nú prá cu. Mzdo vé zvý hod ne nie v ta kom prí pa de
ve dú ce mu za mest nan co vi ne pat rí.

§ 124

Mzdo vé zvý hod ne nie za prá cu v s�a že nom
a zdra viu škod li vom pra cov nom pros tre dí

(1) Za mest nan co vi pat rí mzdo vé zvý hod ne nie za prá -
cu v s�a že nom a zdra viu škod li vom pra cov nom pros tre -
dí, pri kto rej je ohroz e ný ži vot ale bo zdra vie za mest nan -
ca v prí pa de, ak je ri zi ko pre kro če nia naj vy ššie
prí pust ných hod nôt ale bo ex po zí cie za mest nan ca
škod li vým fak to rom prá ce ale bo pra cov né ho pros tre -
dia, kto ré sú usta no ve né oso bit ný mi pred pis mi. Ri zi ko
toh to pre kro če nia na zá kla de žia dos ti za mest ná va te ¾a,
zá stup cu za mest nan cov ale bo za mest nan ca po su dzu je 
prí sluš ný or gán na ochra nu zdra via.

(2) Pra cov né čin nos ti, pri kto rých je ohroz e ný ži vot
ale bo zdra vie v pra cov nom pros tre dí, sú čin nos ti s ri zi -
kom škod li vé ho pô so be nia
a) pro fe sio nál nej in fek cie,
b) io ni zu jú ce ho žia re nia ale bo ne io ni zu jú ce ho žia re -

nia,
c) che mic kých kar ci no gé nov,
d) che mic kých škod li vín ale bo
e) fy zi kál nych vply vov (na prí klad pra chu, tep lo ty, hlu -

ku, vib rá cií, zvý še né ho tla ku vzdu chu).

(3) Za prá cu v s�a že nom a zdra viu škod li vom pra cov -
nom pros tre dí pat rí za mest nan co vi po pri do siah nu tej
mzde za kaž dú ho di nu prá ce v ta kom pros tre dí mzdo vé
zvý hod ne nie naj me nej 20 % mi ni mál ne ho mzdo vé ho
ná ro ku usta no ve né ho v § 120 ods. 4 v Sk za ho di nu pre
prvý stu peň.

(4) Mzdo vé zvý hod ne nie mož no pos ky to va� aj pri 
a) niž šej in ten zi te vply vov škod li vých fak to rov prá ce
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ale bo pra cov né ho pros tre dia, ako zod po ve dá po stu -
pu pod ¾a od se ku 1, 

b) pô so be ní ïal ších vply vov pra cov né ho pros tre dia, pri
kto rých ešte nie je ohroz e ný ži vot ale bo zdra vie pod ¾a 
od se ku 2, ale za mest nan co vi prá cu výz namne s�a žu -
jú.

(5) Pri do hod nu tí mzdo vé ho zvý hod ne nia za prá cu
v s�a že nom a zdra viu škod li vom pra cov nom pros tre dí
pod ¾a od se ku 4 sa usta no ve nie od se ku 3 ne up lat ní.

§ 125

Mzda pri vý ko ne inej prá ce

(1) Ak je za mest na nec pre ra de ný na inú prá cu z dô -
vo du ohroz e nia cho ro bou z po vo la nia, ka ran tén ne ho
opat re nia, kto ré sa mu ulo ži lo pod ¾a oso bit ných pred -
pi sov, od vrá te nia mi mo riad nej uda los ti ale bo na zmier -
ne nie jej bez pros tred ných ná sled kov a ak po pre ra de ní
do siah ne v pre po čte na od pra co va nú ho di nu niž šiu
mzdu ako pri vý ko ne prá ce pod ¾a pra cov nej zmlu vy,
pat rí mu do pla tok naj me nej do sumy jeho prie mer né ho
zá rob ku, kto rý do sa ho val pred pre ra de ním. Do pla tok
sa pos ky tu je po čas pre ra de nia, naj dlh šie po čas 12 po
sebe na sle du jú cich me sia cov odo dňa pre ra de nia.

(2) Do pla tok pri ohroz e ní cho ro bou z po vo la nia pat rí
aj vte dy, ak za mest na nec na stú pi do pra cov né ho po me -
ru k iné mu za mest ná va te ¾o vi, pre to že pre neho do te raj -
ší za mest ná va te¾ nemá inú vhod nú prá cu. Do pla tok
pos ky tu je za mest nan co vi za mest ná va te¾, kto rý ho za -
mest ná va v čase, po kto rý do pla tok pat rí. Ná kla dy na
do pla tok to mu to za mest ná va te ¾o vi je po vin ný uhra di�
za mest ná va te¾, u kto ré ho vznik lo ohroz e nie cho ro bou
z po vo la nia.

(3) Ná kla dy na do pla tok pri ka ran tén nom opat re ní
ulo že nom pod ¾a oso bit ných pred pi sov uhra dí or gán na
ochra nu zdra via za mest ná va te ¾o vi, kto rý ho pos ky tol. 

(4) Sú čas �ou ná kla dov na do pla tok pod ¾a od se kov 2
a 3 sú aj od vo dy do po ist ných fon dov, kto ré je za mest -
ná va te¾ po vin ný pla ti� pod ¾a oso bit ných pred pi sov.

(5) Ná rok na úhra du uplat ní za mest ná va te¾ v or gá ne
na ochra nu zdra via v pí som nej žia dos ti do 30 dní od
skon če nia ka ran tén ne ho opat re nia. 

(6) Or gán na ochra nu zdra via ná kla dy na do pla tok
ne uh ra dí, ak k ulo že niu ka ran tén ne ho opat re nia pri šlo 
v pria mej sú vis los ti s po ru še ním po vin nos tí za mest ná -
va te ¾a na pred chá dza nie vzni ku a ší re nia pre nos ných
ocho re ní a na ob me dze nie ich vý sky tu.

§ 126

Mzda pri chyb nej prá ci

Ak za mest na nec vy ro bí za vi ne ne svo jou chyb nou
prá cou ne po da rok, ne pat rí mu za prá cu na ňom mzda.
Ak mož no ne po da rok op ra vi� a ak za mest na nec uro bí
op ra vu sám, pat rí mu mzda za prá cu na tom to vý rob ku, 
nie však mzda za vy ko na nie op ra vy. Ak za mest na nec
ne po da rok ne za vi nil, pat rí mu mzda ako za bez chyb nú
prá cu. Táto mzda mu pat rí aj vte dy, ak sa mu po ozná -
me ní ne dos tat ku ne u lo ži lo za sta vi� prá cu. Rov na ko
ako pri ne po da rkoch sa po stu pu je pri chyb nom vy ko -

ná va ní mon tá ží, opráv, úprav, sta veb ných prác a pri
ne správ nom ale bo chyb nom pos kyt nu tí služ by.

§ 127

Na tu rál na mzda

(1) Za mest nan co vi mož no pos ky to va� čas� mzdy,
s vý nim kou mi ni mál nej mzdy, for mou na tu rál nej
mzdy. Na tu rál nu mzdu môže za mest ná va te¾ pos ky to -
va� len so sú hla som za mest nan ca a za pod mie nok
s ním do hod nu tých.

(2) Ako na tu rál nu mzdu mož no pos ky to va� vý rob ky,
vý ko ny, prá ce a služ by. Pos ky to va nie na tu rál nej mzdy
vo for me lie ho vín ale bo iných ná vy ko vých lá tok nie je
do vo le né. Z¾a va na ces tov nom pre za mest nan ca do -
prav cu sa ne po va žu je za na tu rál nu mzdu.

(3) Na tu rál na mzda sa vy jad ru je v pe ňaž nej for me
v ce nách to va ru od vý rob cu ale bo v ce nách slu žieb od
pos ky to va te ¾a slu žieb pod ¾a ce no vé ho pred pi su plat né -
ho v čase pos ky to va nia na tu rál nej mzdy.

(4) Ak za mest ná va te¾ v rám ci svo jich prie sto rov zria -
dil ob chod né za ria de nia na pre daj to va ru ale bo na  po -
skytovanie slu žieb, ne smie za mest nan ca nú ti�, aby
v tých to ob chod ných za ria de niach ku po val to var ale bo
vy u ží val ich služ by. V prí pa de, že z dô vo dov od lú če nos ti 
pre vádz ky ne mož no po u ží va� iné ob chod né za ria de nia,
je za mest ná va te¾ po vin ný za bez pe či�, aby sa pre daj to -
va ru ale bo pos ky to va nie slu žieb ne vy u ží va li na do sa -
ho va nie vlast né ho zis ku ale bo aby sa to var pre dá val
a služ by pos ky to va li za ceny v mies te ob vyk lé v čase
pre daja to va ru ale bo pos ky to va nia slu žieb.

§ 128

Mzda v cu dzej mene

Za mest nan co vi s mies tom vý ko nu prá ce pod ¾a pra -
cov nej zmlu vy v cu dzi ne mož no pos ky to va� mzdu ale bo
jej čas� v cu dzej mene. Pre po čet výš ky mzdy v slo ven -
ských ko ru nách na cu dziu menu sa vy ko ná va pod ¾a
kur zu pe ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene vy hlá se -
né ho Ná rod nou ban kou Slo ven ska v deň pred chá dza -
jú ci dňu ur če né mu na vý pla tu mzdy pod ¾a § 130 ods. 2
ale bo v iný do hod nu tý deň.

§ 129

Splat nos� mzdy

(1) Mzda je splat ná po za du za me sač né ob do bie, a to
naj ne skôr do kon ca na sle du jú ce ho ka len dár ne ho me -
sia ca, ak sa v ko lek tív nej zmlu ve ale bo v pra cov nej
zmlu ve ne do hod lo inak.

(2) Na žia dos� za mest nan ca musí mu by� mzda splat -
ná po čas do vo len ky vy pla te ná pred na stú pe ním do vo -
len ky. To pla tí i pri ná stu pe do služ by v ozbro je ných si -
lách ale bo do ci vil nej služ by.

(3) Pri skon če ní za mest na nia vy pla tí za mest ná va te¾
za mest nan co vi mzdu splat nú za me sač né ob do bie
v deň skon če nia za mest na nia, ak sa ne do hod li inak.
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§ 130

Vý pla ta mzdy

(1) Mzda sa za ok rúh ¾u je na celé ko ru ny sme rom na -
hor a vy plá ca sa za mest nan co vi v pe nia zoch. V inom
dru hu pl ne nia ale bo v cu dzej mene mož no mzdu vy plá -
ca�, len ak to umož ňu je ten to zá kon ale bo oso bit ný
pred pis.

(2) Mzda sa vy plá ca vo vý plat ných ter mí noch do hod -
nu tých v pra cov nej zmlu ve ale bo v ko lek tív nej zmlu ve.
S do mác kym za mest nan com mož no do hod nú� vý pla tu
mzdy aj za do da nie kaž dej skom ple ti zo va nej pri de le nej
prá ce.

(3) Me dzi vý plat ný mi ter mín mi môže za mest ná va te¾
pos ky to va� pred da vok na mzdu v do hod nu tých ter mí -
noch. Na žia dos� za mest nan ca môže za mest ná va te¾
pos kyt nú� pred da vok na mzdu aj v inom ter mí ne, na
kto rom sa so za mest nan com do hod nú.

(4) Mzda sa vy plá ca v pra cov nom čase a na pra co vi -
sku, ak sa v pra cov nej zmlu ve ne do hod lo inak. Ak sa
za mest na nec z váž nych dô vo dov ne mô že do sta vi� po
vý pla tu mzdy ale bo ak pra cu je na vzdia le nom pra co vi -
sku, za šle mu za mest ná va te¾ mzdu tak, aby mu bola
do ru če ná v deň ur če ný na jej vý pla tu, ale bo naj ne skôr
v naj bliž ší na sle du jú ci pra cov ný deň na svo je ná kla dy
a ne bez pe čen stvo, ak sa ne do hod nú inak.

(5) Pri vy úč to va ní mzdy je za mest ná va te¾ po vin ný vy -
da� za mest nan co vi pí som ný do klad ob sa hu jú ci úda je
o jed not li vých zlož kách mzdy a o vy ko na ných zráž kach
a o cel ko vej cene prá ce. Údaj o cel ko vej cene prá ce tvo rí
sú čet mzdy a úhra dy po ist né ho na zdra vot né po is te nie, 
ne mo cen ské po is te nie a dô chod ko vé za bez pe če nie
a prí spev ku na po is te nie v ne za mest na nos ti pla te ných
za mest ná va te ¾om. Na žia dos� za mest nan ca mu za -
mest ná va te¾ pred lo ží na na hliad nu tie do kla dy, na kto -
rých zá kla de bola mzda vy po čí ta ná.

(6) Za mest na nec môže na pri ja tie mzdy pí som ne spl -
no moc ni� inú oso bu. Bez pí som né ho spl no moc ne nia
mož no vy pla ti� mzdu inej oso be ako za mest nan co vi, len 
ak tak usta no ví oso bit ný pred pis.

(7) Za mest ná va te¾ nemá prá vo akým ko¾ vek spô so -
bom ob me dzo va� za mest nan ca vo vo¾ nom na kla da ní
s vy pla te nou mzdou.

(8) Za mest ná va te¾ je po vin ný po u ká za� mzdu ale bo
jej čas� ur če nú za mest nan com na ním ur če ný účet
v ban ke ale bo v po boč ke za hra nič nej ban ky v Slo ven -
skej re pub li ke, ak o to za mest na nec pí som ne po žia da
ale bo ak sa za mest ná va te¾ so za mest nan com na ta kom
po stu pe do hod ne tak, aby ur če ná suma pe ňaž ných
pros tried kov moh la by� pri pí sa ná na ten to účet naj ne -
skôr v deň ur če ný na vý pla tu. Ak o to za mest na nec po -
žia da, môže za mest ná va te¾ čas ti mzdy ur če né za mest -
nan com po u ka zo va� aj na viac úč tov, kto ré si
za mest na nec sám ur čil.

Zráž ky zo mzdy a po ra d ie  zrá žok

§ 131

(1) Zo mzdy za mest ná va te¾ pred nost ne vy ko ná zráž -

ky po ist né ho na ne mo cen ské po is te nie a dô chod ko vé
za bez pe če nie, po ist né ho na zdra vot né po is te nie, prí -
spev ku na po is te nie v ne za mest na nos ti, prí spev ku na
do pln ko vé dô chod ko vé po is te nie, kto ré je po vin ný pla -
ti� za mest na nec, zráž ky pred dav ku na daň ale bo dane,
ne do plat ku pred dav ku na daň, ne do plat ku na dani,
ne do plat ku, kto rý vzni kol za vi ne ním da ňov ní ka na
pred dav ku na daň a na dani vrá ta ne prí slu šen stva
a ne do plat ku z roč né ho zúč to va nia pred dav kov na daň
z príj mov zo zá vis lej čin nos ti a funk čných po žit kov.

(2) Po vy ko na ní zrá žok pod ¾a od se ku 1 môže za mest -
ná va te¾ zra zi� zo mzdy len
a) pred da vok na mzdu, kto rý je za mest na nec po vin ný

vrá ti� pre to, že ne bo li spl ne né pod mien ky na pri zna -
nie tej to mzdy,

b) sumy pos tih nu té vý ko nom roz hod nu tia na ria de ným 
sú dom ale bo or gá nom štát nej sprá vy, 

c) pe ňaž né tres ty (po ku ty), ako aj ná hra dy ulo že né za -
mest nan co vi vy ko na te¾ ným roz hod nu tím prí sluš -
ných or gá nov,

d) ne prá vom pri ja té sumy dá vok dô chod ko vé ho za bez -
pe če nia, ne mo cen ské ho po is te nia, štát nych so ciál -
nych dá vok a dá vok so ciál nej po mo ci, pe ňaž ných prí -
spev kov na kom pen zá ciu so ciál nych dô sled kov
�až ké ho zdra vot né ho pos tih nu tia, ak je za mest na -
nec po vin ný ich vrá ti� na zá kla de vy ko na te¾ né ho roz -
hod nu tia,

e) ne vy úč to va né pred dav ky ces tov ných ná hrad,
f) ná hra dy s�a ho va cích a iných vý dav kov, kto ré sa za -

mest nan co vi vy pla ti li a kto ré je za mest na nec po vin -
ný pod ¾a pra cov nop ráv nych pred pi sov vrá ti�,

g) ná hra du mzdy za do vo len ku, na kto rú za mest na nec
stra til ná rok, prí pad ne na kto rú mu ná rok ne vzni -
kol,

h) ne prá vom pri ja tú pod po ru v ne za mest na nos ti ale bo
pred da vok na pod po ru v ne za mest na nos ti, ak je za -
mest na nec po vin ný ho vrá ti� na zá kla de vy ko na te¾ -
né ho roz hod nu tia pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

(3) Ďal šie zráž ky zo mzdy, kto ré pre sa hu jú rá mec
zrá žok uve de ných v od se koch 1 a 2, môže za mest ná va -
te¾ vy ko ná va� len na zá kla de pí som nej do ho dy so za -
mest nan com o zráž kach zo mzdy.

(4) Zráž ky zo mzdy pod ¾a od se kov 1 a 2 mož no vy ko -
ná va� len v roz sa hu usta no ve nom oso bit ným pred pi -
som. Pri po h¾a dáv kach, na kto ré súd ale bo správ ny or -
gán na ria dil vý kon roz hod nu tia, spô sob vy ko ná va nia
zrá žok a ich po ra die upra vu jú usta no ve nia o vý ko ne
roz hod nu tia zráž ka mi zo mzdy.

(5) Pri pe ňaž ných tres toch (po ku tách) a ná hra dách
ulo že ných vy ko na te¾ ný mi roz hod nu tia mi prí sluš ných
or gá nov a pri pre plat koch na dáv kach so ciál ne ho za -
bez pe če nia sa po ra die zrá žok spra vu je dňom, keï za -
mest ná va te ¾o vi bolo do ru če né vy ko na te¾ né roz hod nu -
tie prí sluš né ho or gá nu.

(6) Pri ne vy úč to va ných pred dav koch ces tov ných ná -
hrad, s�a ho va cích a iných vý dav koch, pri ná hra de
mzdy za do vo len ku, pri pred dav koch na mzdu ale bo jej
zlož ku, kto ré je za mest na nec po vin ný vrá ti� pre to, že sa 
ne spl ni li pod mien ky na ich pri zna nie, sa po ra die zrá -
žok spra vu je dňom, keï sa za ča lo s vy ko ná va ním zrá -
žok.
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(7) Pri zráž kach vy ko ná va ných na zá kla de do ho dy
o zráž kach zo mzdy sa po ra die spra vu je dňom uza tvo -
re nia do ho dy. Pri zráž kach vy ko ná va ných na zá kla de
do ho dy o zráž kach zo mzdy uza tvo re nej s iným za mest -
ná va te ¾om ale bo s fy zic kou oso bou sa po ra die zrá žok
spra vu je dňom do ru če nia tej to do ho dy za mest ná va te -
¾o vi.

(8) Ak za mest na nec na stú pi do pra cov né ho po me ru
k iné mu za mest ná va te ¾o vi, zos tá va po ra die, kto ré zís -
ka li po h¾a dáv ky pod ¾a od se kov 4 a 5, za cho va né aj
u no vé ho za mest ná va te ¾a. Po vin nos� vy ko ná va� zráž ky
vzni ká no vé mu za mest ná va te ¾o vi už dňom, keï sa od
za mest nan ca ale bo od do te raj šie ho za mest ná va te ¾a do -
zvie, že sa vy ko ná va li zráž ky zo mzdy a pre aké po h¾a -
dáv ky. To isté pla tí aj o vy ko ná va ní zrá žok zo mzdy pod -
¾a od se ku 7, ak v do ho de o zráž kach zo mzdy ne bol
ten to úči nok vý slov ne vy lú če ný.

§ 132

Usta no ve nia § 129 až 131 sa vz�a hu jú rov na ko aj na
ná hra du mzdy a ná hra du za čas pra cov nej po ho to vos ti, 
ak ide o ich splat nos�, vý pla tu a vy ko ná va nie zrá žok.

§ 133

Nor mo va nie prá ce

(1) Za mest ná va te¾ môže ur či� nor my spot re by prá ce.
Pri ur čo va ní po ža do va né ho množ stva prá ce a pra cov -
né ho tem pa musí vzia� do úva hy pra cov né tem po pri -
me ra né fy zio lo gic kým a ne u rop sy chic kým mož nos -
tiam, práv ne pred pi sy a ostat né pred pi sy na za is te nie
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, čas na osob nú
očis tu po skon če ní prá ce a čas na pri ro dze né pot re by
za mest nan ca.

(2) Za mest ná va te¾ je po vin ný za bez pe či�, aby pred po -
kla dy na uplat ne nie no riem spot re by prá ce boli utvo re -
né pred za ča tím prá ce. Nor my spot re by prá ce a ich
zme ny sa mu sia za mest nan com ozná mi� vždy pred za -
ča tím prá ce a ne smú sa uplat ňo va� so spät nou plat -
nos �ou.

(3) Ak za vá dza nie a zme ny no riem spot re by prá ce nie
sú do hod nu té v ko lek tív nej zmlu ve, za mest ná va te¾ za -
vá dza nor my a ich zme ny vy ko ná va až po pre ro ko va ní
so zá stup ca mi za mest nan cov.

Pr ie  mer ný zá ro  bok
na pra cov nop ráv ne úče ly

§ 134

(1) Prie mer ný zá ro bok na pra cov nop ráv ne úče ly (ïa -
lej len „prie mer ný zá ro bok“) zis �u je za mest ná va te¾ zo
mzdy zúč to va nej za mest nan co vi na vý pla tu v roz ho du -
jú com ob do bí a z ob do bia od pra co va né ho za mest nan -
com v roz ho du jú com ob do bí.

(2) Roz ho du jú cim ob do bím je ka len dár ny štvr� rok
pred chá dza jú ci štvr� ro ku, v kto rom sa zis �u je prie mer -
ný zá ro bok. Prie mer ný zá ro bok sa zis �u je vždy k pr vé -
mu dňu ka len dár ne ho me sia ca na sle du jú ce ho po roz -

ho du jú com ob do bí a po u ží va sa po čas ce lé ho štvr� ro ka, 
ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(3) Ak za mest na nec v roz ho du jú com ob do bí ne od -
pra co val as poň 22 dní ale bo 170 ho dín, po u ží va sa na -
mies to prie mer né ho zá rob ku prav de po dob ný zá ro bok.
Prav de po dob ný zá ro bok sa zis tí zo mzdy, kto rú za mest -
na nec do sia hol od za čiat ku roz ho du jú ce ho ob do bia,
ale bo zo mzdy, kto rú by zrej me do sia hol.

(4) Prie mer ný zá ro bok sa zis �u je ako prie mer ný ho di -
no vý zá ro bok. Ak sa pod ¾a pra cov nop ráv nych pred pi -
sov má po u ži� prie mer ný me sač ný zá ro bok, po stu pu je
sa tak, že prie mer ný ho di no vý zá ro bok sa vy ná so bí
prie mer ným poč tom pra cov ných ho dín pri pa da jú cich
v roku na je den me siac pod ¾a týž den né ho pra cov né ho
času za mest nan ca.

(5) Ak je prie mer ný zá ro bok za mest nan ca niž ší ako
mi ni mál na mzda, na kto rú by za mest nan co vi vzni kol
ná rok v ka len dár nom me sia ci, v kto rom vznik la pot re -
ba prie mer ný zá ro bok po u ži�, zvý ši sa prie mer ný zá ro -
bok na sumu zod po ve da jú cu tej to mi ni mál nej mzde. Ak 
u za mest ná va te ¾a nie je od me ňo va nie za mest nan cov
do hod nu té v ko lek tív nej zmlu ve a prie mer ný zá ro bok
za mest nan ca je niž ší ako prí sluš ný mi ni mál ny mzdo vý
ná rok (§ 120 ods. 4), zvý ši sa prie mer ný zá ro bok na
sumu zod po ve da jú cu to mu to mi ni mál ne mu mzdo vé -
mu ná ro ku.

(6) Ak sa pod ¾a pra cov nop ráv nych pred pi sov po u ží va 
v sú vis los ti s ná hra dou ško dy prie mer ný zá ro bok u žia -
kov zá klad ných škôl, žia kov stred ných škôl a štu den -
tov vy so kých škôl ale bo u za mest nan cov so zme ne nou
pra cov nou schop nos �ou, kto rí nie sú za mest na ní a kto -
rých prí pra va na po vo la nie (čin nos�) sa vy ko ná va pod ¾a 
oso bit ných pred pi sov, vy chá dza sa zo sumy prie mer né -
ho zá rob ku ur če nej pod ¾a od se ku 5 pr vej vety.

(7) Ak sa za mest nan co vi v roz ho du jú com ob do bí zúč -
tu je na vý pla tu mzda (čas� mzdy), kto rá sa pos ky tu je za 
dlh šie ob do bie ako ka len dár ny štvr� rok, na úče ly zis �o -
va nia prie mer né ho zá rob ku sa určí jej po mer ná čas�
pri pa da jú ca na ka len dár ny štvr� rok. Zvyš ná čas� (čas -
ti) sa za hr nie (za hr nú) do mzdy pri zis �o va ní prie mer né -
ho zá rob ku v ïal šom ob do bí (ïal ších ob do biach). Pri
ur čo va ní po mer ných čas tí mzdy za mest ná va te¾ pri hlia -
da na po diel ob do bia od pra co va né ho za mest nan com
v roz ho du jú com ob do bí ale bo v ïal ších roz ho du jú cich
ob do biach z fon du pra cov né ho času na prí sluš né ob do -
bie.

(8) Ak za mest na nec vy ko ná va prá cu v nie ko¾ kých
pra cov ných vz�a hoch u toho is té ho za mest ná va te ¾a,
po su dzu je sa mzda v kaž dom pra cov nom vz�a hu samo -
stat ne.

(9) Ak sa na úče ly vý po čtu pe ňaž ných pl ne ní vy chá -
dza pod ¾a vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov
z prie mer né ho me sač né ho čis té ho zá rob ku za mest nan -
ca, zis �u je sa ten to zá ro bok z prie mer né ho me sač né ho
zá rob ku od po čí ta ním súm po ist né ho na ne mo cen ské
po is te nie a dô chod ko vé za bez pe če nie, po ist né ho na
zdra vot né po is te nie, prí spev ku na po is te nie v ne za -
mest na nos ti, prí spev ku na do pln ko vé dô chod ko vé po -
is te nie a pred dav ku na daň z príj mov fy zic kých osôb vy -
po čí ta ných pod ¾a pod mie nok a sa dzieb plat ných pre
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za mest nan ca v me sia ci, v kto rom sa ten to zá ro bok zis -
�u je.

(10) Usta no ve nia od se kov 1 až 9 pla tia pri me ra ne na
úče ly zis �o va nia prav de po dob né ho zá rob ku.

(11) Po dro bnos ti zis �o va nia prie mer né ho zá rob ku
ale bo prav de po dob né ho zá rob ku mož no do hod nú�
v ko lek tív nej zmlu ve.

§ 135

Prie mer ný zá ro bok za mest nan ca za roz ho du jú ce ob -
do bie, kto ré pred chá dza dňu na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na, sa zis tí z hru bej mzdy zúč to va nej za mest -
nan co vi na vý pla tu v roz ho du jú com ob do bí a z času od -
pra co va né ho za mest nan com v roz ho du jú com ob do bí
zní že né ho o ho di ny zod po ve da jú ce tr va niu pre stá vok
na je de nie a od dych v roz ho du jú com ob do bí. Rov na ko
sa na zis �o va nie prie mer né ho zá rob ku v ïal šom roz ho -
du jú com ob do bí zní ži po čet ho dín od pra co va ných za -
mest nan com od za čiat ku roz ho du jú ce ho ob do bia do
na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, ak ten to zá kon
na do bud ne účin nos� v prie be hu roz ho du jú ce ho ob do -
bia.

P IA  TA  ČASŤ

PRE KÁŽ KY V PRÁ CI

Pre káž ky z  dô vo dov vše obec né ho zá  uj  mu

§ 136

(1) Za mest ná va te¾ pos kyt ne za mest nan co vi pra cov -
né vo¾ no na ne vy hnut ne pot reb ný čas na vý kon ve rej -
ných funk cií, ob čian skych po vin nos tí a iných úko nov
vo vše obec nom zá uj me, ak túto čin nos� ne mož no vy ko -
na� mimo pra cov né ho času. Pra cov né vo¾ no pos kyt ne
za mest ná va te¾ bez ná hra dy mzdy, ak ten to zá kon, oso -
bit ný pred pis ale bo ko lek tív na zmlu va ne us ta no vu je
inak ale bo ak sa za mest ná va te¾ so za mest nan com ne -
do hod ne inak.

(2) Za mest ná va te¾ uvo¾ ní za mest nan ca dlho do bo na
vý kon ve rej nej funk cie a na vý kon od bo ro vej funk cie.
Ná hra da mzdy od za mest ná va te ¾a, u kto ré ho je v pra -
cov nom po me re, mu ne pat rí. 

(3) Za mest ná va te¾ uvo¾ ní za mest nan ca dlho do bo na
vý kon funk cie v od bo ro vom or gá ne pô so bia com u toh to
za mest ná va te ¾a za pod mie nok do hod nu tých v ko lek tív -
nej zmlu ve a na vý kon funk cie čle na za mest na nec kej
rady po do ho de so za mest na nec kou ra dou.

§ 137

(1) Ve rej ná funk cia, ob čian ska po vin nos� a iný úkon
vo vše obec nom zá uj me je na úče ly toh to zá ko na čin -
nos�, o kto rej to usta no vu je ten to zá kon ale bo oso bit ný
pred pis.

(2) Ob čian ska po vin nos� je naj mä čin nos�
a) sved ka, tl moč ní ka, znal ca, iných osôb pred vo la ných 

na ko na nie na súde ale bo inom štát nom or gá ne ale -
bo or gá ne územ nej samo sprá vy,

b) pri pos kyt nu tí pr vej po mo ci, 

c) pri po vin ných le kár skych pre hliad kach, 
d) pri opat re niach pro ti pre nos ným cho ro bám, 
e) pri iných na lie ha vých opat re niach liečebno-preventívnej 

sta rost li vos ti, 
f) pri izo lá cii z dô vo dov veterinárno-ochranných opat -

re ní, 
g) pri mi mo riad nych uda los tiach, 
h) v prí pa doch, keï je fy zic ká oso ba po vin ná pod ¾a oso -

bit ných pred pi sov pos kyt nú� osob nú po moc,
i) pri po vin nej účas ti za mest nan cov na re kon dič ných

po by toch.

(3) Iný úkon vo vše obec nom zá uj me je naj mä
a) da ro va nie krvi a afe ré za,
b) da ro va nie ïal ších bio lo gic kých ma te riá lov, 
c) vý kon funk cie v od bo ro vom or gá ne,
d) čin nos� čle na za mest na nec kej rady a za mest na nec -

ké ho dô ver ní ka,
e) účas� zá stup cov za mest nan cov na vzde lá va ní,
f) čin nos� čle na vo leb ných ko mi sií vo vo¾ bách, kto ré vy -

hla su je pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li -
ky a v re fe ren de a čin nos� čle na or gá nov na ¾u do vé
hla so va nie o od vo la ní pre zi den ta Slo ven skej re pub li -
ky,

g) čin nos� čle na hor skej služ by ale bo inej or ga ni zo va -
nej zá chran nej sku pi ny po čas osob nej účas ti na zá -
chran nej ak cii,

h) čin nos� ve dú ce ho tá bo ra pre deti a mlá dež, jeho zá -
stup cu pre hos po dár ske veci a zá stup cu pre zdra vot -
né veci, od die lo vé ho ve dú ce ho, vy cho vá va te ¾a, in -
štruk to ra, prí pad ne zdra vot ní ka v tá bo re pre deti
a mlá dež,

i) čin nos� čle na po rad né ho or gá nu vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky,

j) čin nos� čle na roz kla do vej ko mi sie, 
k) čin nos� sprost red ko va te ¾a ale bo roz hod cu pri ko lek -

tív nom vy jed ná va ní, 
l) čin nos� re gis tro va né ho kan di dá ta pri vo¾ be do Ná -

rod nej rady Slo ven skej re pub li ky, pre zi den ta Slo ven -
skej re pub li ky a do or gá nov územ nej samo sprá vy.

§ 138

Ná hra da mzdy pri vý ko ne ob čian skej po vin nos ti
a inom úko ne vo vše obec nom zá uj me

Za mest ná va te¾ pos kyt ne za mest nan co vi pra cov né
vo¾ no na ne vy hnut ne pot reb ný čas s ná hra dou mzdy na 
účas� na re kon dič ných po by toch, na po vin ných le kár -
skych pre hliad kach, na da ro va ní krvi a afe ré ze, da ro -
va ní ïal ších bio lo gic kých ma te riá lov a na účas� zá -
stup cov za mest nan cov na vzde lá va ní.

§ 139

Ná hra da mzdy pri vý ko ne služ by
v ozbro je ných si lách a ci vil nej služ by

(1) Ak je za mest na nec po vin ný do sta vi� sa osob ne
v sú vis los ti s pl ne ním bran nej po vin nos ti na or gán vo -
jen skej sprá vy ale bo na vy šet re nie, za mest ná va te¾ mu
pos kyt ne pra cov né vo¾ no na ne vy hnut ne pot reb ný čas.

(2) Za mest nan co vi, kto rý na stu pu je zá klad nú služ -
bu, ná hrad nú služ bu, zdo ko na ¾o va ciu služ bu, ci vil nú
služ bu ale bo ci vil nú služ bu na mies to zdo ko na ¾o va cej

Čiastka 189 Zbierka zákonov č. 433/2003 Strana 3319



služ by, za mest ná va te¾ pos kyt ne v po sled nom týžd ni
pre do dňom, kto rý je ur če ný na ná stup tej to služ by je -
den deň pra cov né ho vo¾ na tak, aby si mo hol vy ba vi�
svo je osob né a ro din né veci a včas sa do sta vi� na ur če né 
mies to.

(3) Ak má za mest na nec na stú pi� zá klad nú služ bu,
ná hrad nú služ bu, zdo ko na ¾o va ciu služ bu, ci vil nú
služ bu a ci vil nú služ bu na mies to zdo ko na ¾o va cej služ -
by v mies te ta kom vzdia le nom od svoj ho byd li ska, že
ces ta do prav ný mi pros tried ka mi, kto ré je opráv ne ný
po u ži�, trvá viac ako šes� ho dín, má ná rok na je den ces -
tov ný deň, a ak vy ža du je taká ces ta viac ako 12 ho dín,
na dva ces tov né dni. Ak za mest na nec pra cu je v mies te
ta kom vzdia le nom od mies ta svoj ho tr va lé ho byd li ska,
že ces ta z jeho pra co vi ska do mies ta tr va lé ho byd li ska
trvá viac ako šes� ho dín, pat rí mu ïal ší ces tov ný deň.

 (4) Za mest nan co vi, kto rý na stu pu je zá klad nú služ -
bu, ná hrad nú služ bu a ci vil nú služ bu, za mest ná va te¾
pos ky tu je ná hra du mzdy v sume jeho prie mer né ho zá -
rob ku za prvé dva týžd ne tej to služ by. Táto ná hra da
mzdy je splat ná naj ne skôr tri dni pre do dňom, kto rý je
ur če ný na ná stup služ by.

 (5) Za kaž dú zme nu (pra cov ný deň) ale bo jej pre važ -
nú čas�, kto rú za mest na nec ne os pra ve dl ne ne za meš ká 
po čas šty roch týž dňov bez pros tred ne pred chá dza jú -
cich ná stu pu zá klad nej služ by, ná hrad nej služ by, zdo -
ko na ¾o va cej služ by, ci vil nej služ by ale bo ci vil nej služ by 
na mies to zdo ko na ¾o va cej služ by, za mest ná va te¾ môže
skrá ti� ná hra du mzdy za je den deň až tri dni. Ak za -
mest na nec za meš ká ne os pra ve dl ne ne zme nu ale bo jej
čas� po vy pla te ní ná hra dy mzdy, je po vin ný vrá ti� za -
mest ná va te ¾o vi sumu zod po ve da jú cu skrá te niu ná hra -
dy mzdy.

 (6) Na ces tu z mies ta, kde bol za mest na nec pre pus -
te ný zo zá klad nej služ by, z ná hrad nej služ by, zo zdo ko -
na ¾o va cej služ by, z ci vil nej služ by ale bo vý ko nu ci vil nej
služ by na mies to zdo ko na ¾o va cej služ by do mies ta tr va -
lé ho byd li ska, prí pad ne pra co vi ska, pat ria za mest nan -
co vi ces tov né dni za pod mie nok a v roz sa hu uve de nom
v od se ku 3.

 (7) Za čas pra cov né ho vo¾ na a za ces tov né dni  po -
skytnuté pod ¾a od se kov 1 až 3 a od se ku 6 pat rí za mest -
nan co vi ná hra da mzdy v sume jeho prie mer né ho zá rob -
ku.

 (8) Za mest na nec je po vin ný na stú pi� do prá ce naj -
ne skôr tre tí deň po skon če ní zá klad nej služ by, ná hrad -
nej služ by, zdo ko na ¾o va cej služ by, ci vil nej služ by ale bo 
vý ko nu ci vil nej služ by na mies to zdo ko na ¾o va cej služ -
by. Za čas pred ná stu pom do prá ce ne pat rí mzda ani
ná hra da mzdy. Do toh to času sa ne za hŕ ňa jú prí pad né
ces tov né dni pod ¾a od se ku 6.

 (9) Po čas vý ko nu zdo ko na ¾o va cej služ by a pri vý ko -
ne ci vil nej služ by na mies to zdo ko na ¾o va cej služ by za -
mest nan co vi pat rí od za mest ná va te ¾a po čas tej to služ -
by ná hra da mzdy vo výš ke 85 % jeho prie mer né ho
zá rob ku.

(10) Ak za mest na nec vy ko ná va po skon če ní jed né ho
dru hu služ by v ozbro je ných si lách bez pros tred ne služ -
bu toho is té ho ale bo iné ho dru hu ale bo ci vil nú služ bu,
po su dzu je sa nad vä zu jú ca služ ba z h¾a di ska ná ro ku na 

ná hra du mzdy ako po kra čo va nie pred chá dza jú cej
služ by. Ak vy ko ná va zá klad nú služ bu ale bo ná hrad nú
služ bu v dvoch ale bo vo via ce rých čas tiach, pat rí mu
pred na stú pe ním dru hej ale bo ïal šej čas ti služ by od
za mest ná va te ¾a ná hra da mzdy za je den týž deň odo
dňa, kto rý je ur če ný na na stú pe nie dru hej ale bo ïal šej
čas ti služ by.

(11) Ná hra du mzdy pod ¾a od se kov 1 až 4 a od se kov 6, 
9 a 10 za mest ná va te ¾o vi uhra dí prí sluš ný or gán vo jen -
skej sprá vy. Ne uh rá dza sa ná hra da mzdy, kto rú za -
mest ná va te¾ pos ky tol na zá kla de ko lek tív nej zmlu vy
a kto rá pre sa hu je rá mec usta no ve ný oso bit ným pred -
pi som.

(12) Po skon če ní služ by v ozbro je ných si lách ale bo
ci vil nej služ by pat rí za mest nan co vi mzda odo dňa opä -
tov né ho na stú pe nia do prá ce.

§ 140

Zvy šo va nie kva li fi ká cie

(1) Účas� na ïal šom vzde lá va ní, v kto rom má za mest -
na nec zís ka� pred po kla dy usta no ve né práv ny mi pred -
pis mi ale bo spl ni� po žia dav ky ne vy hnut né na riad ny
vý kon prá ce do hod nu té v pra cov nej zmlu ve, je pre káž -
kou v prá ci na stra ne za mest nan ca.

(2) Za mest ná va te¾ môže pos ky to va� za mest nan co vi
pra cov né vo¾ no a ná hra du mzdy v sume jeho prie mer -
né ho zá rob ku, naj mä ak je pred po kla da né zvý še nie
kva li fi ká cie v sú la de s pot re bou za mest ná va te ¾a. Zvý -
še nie kva li fi ká cie je aj jej zís ka nie ale bo roz ší re nie.

(3) Pra cov né vo¾ no pod ¾a od se ku 2 pos kyt ne za mest -
ná va te¾ naj me nej
a) v roz sa hu pot reb nom na účas� na vy u čo va ní,
b) dva dni na prí pra vu a vy ko na nie kaž dej skúš ky,
c) pä� dní na prí pra vu a vy ko na nie zá ve reč nej skúš ky

a ma tu rit nej skúš ky,
d) 40 dní na prí pra vu a vy ko na nie štát nej skúš ky ale bo

di zer tač nej skúš ky,
e) de sa� dní na vy pra co va nie a ob ha jo bu zá ve reč nej

prá ce, dip lo mo vej prá ce ale bo di zer tač nej prá ce.

(4) Za pra cov né vo¾ no pos kyt nu té za mest nan co vi na
vy ko na nie op rav nej skúš ky ne pat rí ná hra da mzdy.

§ 141

Dô le ži té osob né pre káž ky v prá ci

(1) Za mest ná va te¾ ospra ve dl ní ne prí tom nos� za -
mest nan ca v prá ci za čas jeho pra cov nej ne schop nos ti
pre cho ro bu ale bo úraz, po čas ma ter skej do vo len ky
a ro di čov skej do vo len ky (§ 166), ka ran té ny, ošet ro va -
nia cho ré ho čle na ro di ny a po čas sta rost li vos ti o die �a
mlad šie ako de sa� ro kov, kto ré ne mô že by� z váž nych
dô vo dov v sta rost li vos ti det ské ho vý chov né ho za ria de -
nia ale bo ško ly, v kto rých sta rost li vos ti die �a inak je,
ale bo ak oso ba, kto rá sa inak sta rá o die �a, ocho re la
ale bo sa jej na ria di la ka ran té na (ka ran tén ne opat re -
nie), prí pad ne sa po dro bi la vy šet re niu ale bo ošet re niu
v zdra vot níc kom za ria de ní, kto ré ne bo lo mož né za bez -
pe či� mimo pra cov né ho času za mest nan ca. Za ten to
čas ne pat rí za mest nan co vi ná hra da mzdy, ak oso bit ný
pred pis ne us ta no vu je inak. 
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(2) Za mest ná va te¾ pos kyt ne za mest nan co vi pra cov -
né vo¾ no s ná hra dou mzdy v sume jeho prie mer né ho zá -
rob ku ale bo bez ná hra dy mzdy naj mä z tých to dô vo dov
a naj me nej v tom to roz sa hu:
a) vy šet re nie ale bo ošet re nie za mest nan ca v zdra vot níc -

kom za ria de ní
1. pra cov né vo¾ no s ná hra dou mzdy sa pos kyt ne na

ne vy hnut ne pot reb ný čas, naj viac na se dem dní
v ka len dár nom roku, ak vy šet re nie ale bo ošet re -
nie ne bo lo mož né vy ko na� mimo pra cov né ho
času,

2. ïal šie pra cov né vo¾ no bez ná hra dy mzdy sa  po -
skytne na ne vy hnut ne pot reb ný čas, ak vy šet re -
nie ale bo ošet re nie ne bo lo mož né vy ko na� mimo
pra cov né ho času,

3. pra cov né vo¾ no s ná hra dou mzdy sa pos kyt ne na
ne vy hnut ne pot reb ný čas na pre ven tív ne le kár -
ske pre hliad ky sú vi sia ce s te ho ten stvom, ak vy -
šet re nie ale bo ošet re nie ne bo lo mož né vy ko na�
mimo pra cov né ho času,

b) na ro de nie die �a �a man žel ke za mest nan ca; pra cov né 
vo¾ no s ná hra dou mzdy sa pos kyt ne na ne vy hnut ne
pot reb ný čas na pre voz man žel ky do zdra vot níc ke ho
za ria de nia a spä�,

c) spre vá dza nie
1. ro din né ho prí sluš ní ka do zdra vot níc ke ho za ria -

de nia na vy šet re nie ale bo ošet re nie pri ná hlom
ocho re ní ale bo úra ze a na vo pred ur če né vy šet re -
nie, ošet re nie ale bo lie če nie; pra cov né vo¾ no s ná -
hra dou mzdy sa pos kyt ne len jed né mu z ro din -
ných prí sluš ní kov na ne vy hnut ne pot reb ný čas,
naj viac na se dem dní v ka len dár nom roku, ak
bolo spre vá dza nie ne vy hnut né a uve de né úko ny
ne bo lo mož né vy ko na� mimo pra cov né ho času,

2. zdra vot ne pos tih nu té ho die �a �a do za ria de nia
so ciál nej sta rost li vos ti ale bo špe ciál nej ško ly;
pra cov né vo¾ no s ná hra dou mzdy sa pos kyt ne len 
jed né mu z ro din ných prí sluš ní kov na ne vy hnut -
ne pot reb ný čas, naj viac na de sa� dní v ka len dár -
nom roku,

d)  úmr tie ro din né ho prí sluš ní ka
1. pra cov né vo¾ no s ná hra dou mzdy na dva dni pri

úmr tí man že la ale bo die �a �a a na ïal ší deň na
účas� na poh re be tých to osôb,

2. pra cov né vo¾ no s ná hra dou mzdy na je den deň na 
účas� na poh re be ro di ča a sú ro den ca za mest -
nan ca, ro di ča a sú ro den ca jeho man že la, ako aj
man že la sú ro den ca za mest nan ca a na ïal ší deň,
ak za mest na nec ob sta rá va poh reb tých to osôb,

3. pra cov né vo¾ no s ná hra dou mzdy na ne vy hnut ne
pot reb ný čas, naj viac na je den deň, na účas� na
poh re be pra ro di ča ale bo vnu ka za mest nan ca,
ale bo pra ro di ča jeho man že la, ale bo inej oso by,
kto rá síce ne pat rí k uve de ným prí buz ným, ale
žila so za mest nan com v čase úmr tia v do mác nos -
ti, a na ïal ší deň, ak za mest na nec ob sta rá va
poh reb tých to osôb,

e) vlast ná svad ba; pra cov né vo¾ no bez ná hra dy mzdy
sa pos kyt ne na je den deň,

f) zne mož ne nie ces ty do za mest na nia z po ve ter nost -
ných dô vo dov in di vi du ál nym do prav ným pros tried -
kom, kto rý po u ží va za mest na nec �až ko zdra vot ne
pos tih nu tý; pra cov né vo¾ no s ná hra dou mzdy sa  po -

skytne na  ne vy hnut ne pot reb ný čas, naj viac na je -
den deň,

g) ne pred ví da né pre ru še nie pre máv ky ale bo meš ka nie
pra vi del nej ve rej nej do pra vy; pra cov né vo¾ no bez ná -
hra dy mzdy sa pos kyt ne na ne vy hnut ne pot reb ný
čas, ak ne mo hol za mest na nec do siah nu� mies to pra -
co vi ska iným pri me ra ným spô so bom,

h) pre s�a ho va nie za mest nan ca, kto rý má vlast né by to -
vé za ria de nie; pra cov né vo¾ no bez ná hra dy mzdy sa
pos kyt ne na ne vy hnut ne pot reb ný čas, naj viac na je -
den deň pri s�a ho va ní v tej is tej obci a pri s�a ho va ní
do inej obce naj viac na dva dni; ak ide o s�a ho va nie
v zá uj me za mest ná va te ¾a, pos kyt ne sa pra cov né vo¾ -
no s ná hra dou mzdy,

i) vy h¾a da nie no vé ho mies ta pred skon če ním pra cov né -
ho po me ru; pra cov né vo¾ no bez ná hra dy mzdy sa  po -
skytne na ne vy hnut ne pot reb ný čas, naj viac na je den 
pol deň v týžd ni po čas zod po ve da jú cej vý po ved nej
doby; v rov na kom roz sa hu sa pos kyt ne pra cov né vo¾ -
no s ná hra dou mzdy pri skon če ní pra cov né ho po me -
ru vý po ve ïou da nou za mest ná va te ¾om ale bo do ho -
dou z dô vo dov uve de ných v § 63 ods. 1 písm. a) až c);
pra cov né vo¾ no mož no so sú hla som za mest ná va te ¾a
zlu čo va�.

(3) Za mest ná va te¾ môže pos kyt nú� za mest nan co vi
z dô vo dov uve de ných v od se ku 2 ïal šie pra cov né vo¾ no
bez ná hra dy mzdy, prí pad ne mu môže pos kyt nú� pra -
cov né vo¾ no bez ná hra dy mzdy z iných váž nych dô vo -
dov, naj mä na za ria de nie dô le ži tých osob ných, ro din -
ných a iných vecí, kto ré ne mož no vy ba vi� mimo
pra cov né ho času.

§ 141a

Do čas né pre ru še nie vý ko nu prá ce

Ak je za mest na nec dô vod ne po do zri vý zo zá važ né ho
po ru še nia pra cov nej dis cip lí ny a jeho ïal ší vý kon prá ce 
by ohro zo val dô le ži tý zá u jem za mest ná va te ¾a, môže za -
mest ná va te¾ po pre ro ko va ní so zá stup ca mi za mest nan -
cov za mest nan co vi do čas ne, naj dlh šie na je den me -
siac, pre ru ši� jeho vý kon prá ce. Za mest nan co vi po
dobu do čas né ho pre ru še nia vý ko nu prá ce pat rí ná hra -
da mzdy vo výš ke jeho prie mer né ho zá rob ku.

§ 142

Pre káž ky na stra ne za mest ná va te ¾a

(1) Ak za mest na nec ne mô že vy ko ná va� prá cu pre
pre chod ný ne dos ta tok spô so be ný po ru chou na stro jo -
vom za ria de ní, v do dáv ke su ro vín ale bo po hon nej sily,
chyb ný mi pra cov ný mi pod klad mi ale bo iný mi po dob -
ný mi pre vádz ko vý mi prí či na mi (pre stoj) a ne bol po do -
ho de pre ra de ný na inú prá cu, pat rí mu ná hra da mzdy
v sume jeho prie mer né ho zá rob ku.

(2) Ak za mest na nec ne mo hol vy ko ná va� prá cu pre
ne priaz ni vé po ve ter nost né vply vy, pos kyt ne mu za -
mest ná va te¾ ná hra du mzdy naj me nej 50 % jeho prie -
mer né ho zá rob ku.

(3) Ak ne mo hol za mest na nec vy ko ná va� prá cu pre
iné pre káž ky na stra ne za mest ná va te ¾a, ako sú uve de -
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né v od se koch 1 a 2, za mest ná va te¾ mu pos kyt ne ná -
hra du mzdy v sume jeho prie mer né ho zá rob ku.

(4) Ak za mest ná va te¾ vy me dzil v pí som nej do ho de so
zá stup ca mi za mest nan cov váž ne pre vádz ko vé dô vo dy,
pre kto ré za mest ná va te¾ ne mô že za mest nan co vi pri de -
¾o va� prá cu, ide o inú pre káž ku v prá ci na stra ne za -
mest ná va te ¾a, pri kto rej pat rí za mest nan co vi ná hra da
mzdy v sume ur če nej do ho dou naj me nej 60 % jeho prie -
mer né ho zá rob ku. Do ho du pod ¾a pr vej vety ne mož no
na hra di� roz hod nu tím za mest ná va te ¾a.

§ 143

Pre káž ky v prá ci pri pruž nom pra cov nom čase

(1) Pre káž ky v prá ci na stra ne za mest nan ca sa pri
uplat ne ní pruž né ho pra cov né ho času po su dzu jú ako
vý kon prá ce s ná hra dou mzdy len v roz sa hu, v kto rom
za siah li do zá klad né ho pra cov né ho času. V roz sa hu,
v kto rom za siah li do vo li te¾ né ho pra cov né ho času, sa
po su dzu jú ako ospra ve dl ne né pre káž ky v prá ci, nie
však ako vý kon prá ce a ne po sky tu je sa za ne ná hra da
mzdy.

(2) Ak ten to zá kon ale bo ko lek tív na zmlu va pri pre -
káž kach v prá ci na stra ne za mest nan ca usta no ví pres -
nú dĺž ku ne vy hnut ne pot reb né ho času, za kto rý za -
mest nan co vi pat rí pra cov né vo¾ no, po su dzu je sa ako
vý kon prá ce celý ten to čas; za je den deň sa pri tom po -
va žu je čas zod po ve da jú ci prie mer nej dĺž ke pra cov nej
zme ny vy plý va jú ci z ur če né ho týž den né ho pra cov né ho
času za mest nan ca.

(3) Pre káž ky v prá ci na stra ne za mest ná va te ¾a sa po -
su dzu jú ako vý kon prá ce, ak za siah li do pra cov nej
zme ny za mest nan ca, a to za kaž dý jed not li vý deň pri
uplat ne ní
a) pruž né ho pra cov né ho dňa naj viac v roz sa hu dĺž ky

pra cov nej zme ny pri pa da jú cej za mest nan co vi na prí -
sluš ný deň,

b) pruž né ho pra cov né ho týž dňa a pruž né ho štvor týž -
dňo vé ho pra cov né ho času naj viac v roz sa hu prie mer -
nej dĺž ky pra cov nej zme ny vy plý va jú cej z ur če né ho,
prí pad ne z krat šie ho pra cov né ho času prí sluš né ho
za mest nan ca.

(4) Ak za mest na nec ne od pra co val pre ospra ve dl ne né 
pre káž ky v prá ci uve de né v od se ku 1 dru hej vete celý
den ný pra cov ný čas pri uplat ne ní pruž né ho pra cov né -
ho dňa ale bo celý týž den ný pra cov ný čas pri uplat ne ní
pruž né ho pra cov né ho týž dňa, ale bo celý pra cov ný čas
pri pa da jú ci na štvor týž dňo vé pra cov né ob do bie, pre to -
že mu v tom brá ni la pre káž ka v prá ci na jeho stra ne, je
po vin ný túto ne od pra co va nú čas� pra cov né ho času
nad pra co va� v pra cov ných dňoch bez zby toč né ho od -
kla du po od pad nu tí pre káž ky v prá ci, ak sa so za mest -
ná va te ¾om ne do ho dol inak. Nad pra co va nie je mož né
len vo vo li te¾ nom pra cov nom čase, ak ne bo la do hod nu -
tá iná doba a nad pra co va nie nie je prá cou nad čas.

§ 144

Spo loč né usta no ve nie o pre káž kach v prá ci

(1) Ak je pre káž ka v prá ci za mest nan co vi vo pred zná -
ma, je po vin ný včas po žia da� za mest ná va te ¾a o pos kyt -

nu tie pra cov né ho vo¾ na. Inak je za mest na nec po vin ný
upo ve do mi� za mest ná va te ¾a o pre káž ke v prá ci a o jej
pred po kla da nom tr va ní bez zby toč né ho od kla du.

(2) Pre káž ku v prá ci a jej tr va nie je za mest na nec po -
vin ný za mest ná va te ¾o vi pre u ká za�. Prí sluš né za ria de -
nie je po vin né po tvr di� mu do klad o exis ten cii pre káž ky
v prá ci a o jej tr va ní. Ak má za mest na nec ná rok na pra -
cov né vo¾ no bez ná hra dy mzdy, za mest ná va te¾ je po vin -
ný mu umož ni� nad pra co va nie za meš ka né ho času, ak
tomu ne brá nia váž ne pre vádz ko vé dô vo dy.

(3) Ako vý kon prá ce sa po su dzu je čas,
a) keï za mest na nec ne pra cu je pre pre káž ky v prá ci

s vý nim kou času pra cov né ho vo¾ na pos kyt nu té ho
na žia dos� za mest nan ca, ak sa vo pred do hod lo jeho
nad pra co va nie, a času, po kto rý bola prá ca pre ru še -
ná pre ne priaz ni vé po ve ter nost né vply vy,

b) do vo len ky,
c) keï si za mest na nec vy be rá ná hrad né vo¾ no za prá cu

nad čas ale bo za prá cu vo svia tok,
d) keï za mest na nec ne pra cu je pre to, že je svia tok, za

kto rý mu pat rí ná hra da mzdy ale bo za kto rý sa mu
jeho me sač ná mzda ne krá ti,

e) kto rý mla dis tvý za mest na nec strá vi pri od bor nej prí -
pra ve v rám ci sys té mu te o re tic kej ale bo prak tic kej
prí pra vy.

(4) Na úče ly do vo len ky sa ako vý kon prá ce ne po su -
dzu je čas vý ko nu zá klad nej služ by, ná hrad nej služ by,
ci vil nej služ by na mies to tej to služ by a čas za meš ka ný
pre dô le ži té osob né pre káž ky v prá ci, ak sa ne uvá dza jú
v tom to zá ko ne. Čas ma ter skej do vo len ky a ro di čov skej
do vo len ky pod ¾a § 166 ods. 1 a čas prá ce neschop nos ti
vznik nu tý v dô sled ku pra cov né ho úra zu ale bo cho ro by
z po vo la nia, za kto ré za mest ná va te¾ zod po ve dá, sa po -
su dzu je ako vý kon prá ce. 

(5) Na zis te nie, či sú spl ne né pod mien ky vzni ku ná -
ro ku na do vo len ku, sa po su dzu je za mest na nec, kto rý
je za mest na ný po ur če ný týž den ný pra cov ný čas, ako by 
v ka len dár nom týžd ni pra co val pä� pra cov ných dní, aj
keï jeho pra cov ný čas nie je roz vrh nu tý na všet ky pra -
cov né dni v týžd ni. To pla tí aj na zis te nie poč tu dní na
úče ly krá te nia do vo len ky s vý nim kou ne os pra ve dl ne -
nej ne prí tom nos ti v prá ci.

(6) Usta no ve nia od se kov 3 až 5 ne pla tia na úče ly
vzni ku ná ro ku na mzdu (od me nu) za vy ko na nú prá cu.

(7) O tom, či ide o ne os pra ve dl ne né za meš ka nie prá -
ce, roz ho du je za mest ná va te¾ po do ho de so zá stup ca mi
za mest nan cov. Ak ne dô jde k do ho de, môže za mest ná -
va te¾ po žia da� o roz hod nu tie súd.

§ 145

Ná hra dy vý dav kov pos ky to va né za mest nan com
v sú vis los ti s vý ko nom prá ce

(1) Za mest ná va te¾ pos ky tu je za mest nan co vi za pod -
mie nok usta no ve ných oso bit ným pred pi som ces tov né
ná hra dy, ná hra dy s�a ho va cích vý dav kov a iných vý -
dav kov, kto ré mu vznik nú pri pl ne ní pra cov ných po vin -
nos tí.

(2) Za pod mie nok do hod nu tých v ko lek tív nej zmlu ve
ale bo v pra cov nej zmlu ve pos ky tu je za mest ná va te¾ za -
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mest nan co vi ná hra dy za po u ží va nie vlast né ho ná ra dia, 
vlast né ho za ria de nia a vlast ných pred me tov pot reb -
ných na vý kon prá ce, ak ich vy u ží va s jeho sú hla som.

Š IES  TA  ČASŤ

OCHRA NA PRÁ CE

Ochra na prá ce

§ 146

(1) Ochrana prá ce je sys tém opat re ní vy plý va jú cich
z práv nych pred pi sov, or ga ni zač ných opat re ní, tech -
nic kých opat re ní, zdra vot níc kych opat re ní a so ciál -
nych opat re ní za me ra ných na utvá ranie pra cov ných
pod mie nok za is �u jú cich bez peč nos� a ochra nu zdra via
pri prá ci, za cho va nie zdra via a pra cov nej schop nos ti
za mest nan ca. Ochra na prá ce je ne od de li te¾ nou sú čas -
�ou pra cov nop ráv nych vz�a hov.

(2) Sta rost li vos� o bez peč nos� a zdra vie za mest nan -
cov pri prá ci a o zlep šo va nie pra cov ných pod mie nok
ako zá klad ných sú čas tí ochra ny prá ce je rov no cen nou
a ne od de li te¾ nou sú čas �ou plá no va nia a pl ne nia pra -
cov ných úloh. Bez peč nos� a ochra na zdra via pri prá ci
je stav pra cov ných pod mie nok, kto ré vy lu ču jú ale bo
mi ni ma li zu jú pô so be nie ne bez peč ných a škod li vých či -
ni te ¾ov pra cov né ho pro ce su a pra cov né ho pros tre dia
na zdra vie za mest nan cov.

(3) Za mest ná va te¾, za mest nan ci a zá stup co via za -
mest nan cov pre bez peč nos� a ochra nu zdra via pri  prá ci
a od bo ro vá or ga ni zá cia na vzá jom spo lu pra cu jú pri plá -
no va ní a vy ko ná va ní opat re ní  v ob las ti ochra ny prá ce.

(4) Zna los� práv nych pred pi sov a ostat ných pred pi -
sov na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci 
je ne od de li te¾ nou a tr va lou sú čas �ou kva li fi kač ných
pred po kla dov. Pri hod no te ní pra cov ných vý sled kov tre -
ba pri hlia da� na do dr žia va nie práv nych pred pi sov
a ostat ných pred pi sov na za is te nie bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri prá ci.

(5) Od bor ným za mest nan com po ve re ným pl ne ním
úloh pri za is �o va ní bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci, zá stup com za mest nan cov pre bez peč nos�
a ochra nu zdra via pri prá ci a za mest nan com ne smie
vznik nú� ujma za pl ne nie úloh pri za is �o va ní bez peč -
nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.

§ 147

Po vin nos ti za mest ná va te ¾a

(1) Za mest ná va te¾ je v roz sa hu svo jej pô sob nos ti po -
vin ný sús tav ne za is �o va� bez peč nos� a ochra nu zdra via 
za mest nan cov pri prá ci a na ten účel vy ko ná va� pot reb -
né opat re nia vrá ta ne za bez pe čo va nia pre ven cie,  po -
trebných pros tried kov a vhod né ho sys té mu na ria de nie 
ochra ny prá ce. Za mest ná va te¾ je po vin ný zlep šo va�
úro veň ochra ny prá ce vo všet kých čin nos tiach a pri -

spô so bo va� úro veň ochra ny prá ce me nia cim sa sku toč -
nos tiam.

(2) Ďal šie po vin nos ti za mest ná va te ¾a v ob las ti bez -
peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci upra vu je oso bit ný
zá kon.

§ 148

Prá va a po vin nos ti za mest nan cov

(1) Za mest nan ci majú prá vo na za is te nie bez peč nos ti 
a ochra ny zdra via pri prá ci, na in for má cie o ne bez pe -
čen stvách vy plý va jú cich z pra cov né ho pro ce su a pra -
cov né ho pros tre dia a o opat re niach na ochra nu pred
ich účin ka mi. Za mest nan ci sú po vin ní pri prá ci dba�
o svo ju bez peč nos� a zdra vie a o bez peč nos� a zdra vie
osôb, kto rých sa ich čin nos� týka.

(2) Ďal šie prá va a po vin nos ti za mest nan cov v ob las ti
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci upra vu je oso -
bit ný zá kon.

§ 149

Kon tro la od bo ro vým or gá nom

(1) U za mest ná va te ¾a, u kto ré ho pô so bí od bo ro vá or -
ga ni zá cia, má od bo ro vý or gán prá vo vy ko ná va� kon tro -
lu nad sta vom bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.
Pri tom má prá vo naj mä
a) kon tro lo va�, ako za mest ná va te¾ plní svo je po vin nos -

ti v sta rost li vos ti o bez peč nos� a ochra nu zdra via pri
prá ci a či sús tav ne utvá ra pod mien ky bez peč nej
a zdra vot ne ne škod nej prá ce, pra vi del ne pre ve ro va� 
pra co vi sko a za ria de nie za mest ná va te ¾a pre za mest -
nan cov a kon tro lo va� hos po dá re nie za mest ná va te -
¾a s osob ný mi ochran ný mi pra cov ný mi pros tried ka -
mi,

b) kon tro lo va�, či za mest ná va te¾ riad ne vy šet ru je prí či -
ny pra cov ných úra zov, zú čas tňo va� sa na zis �o va ní
prí čin pra cov ných úra zov a cho rôb z po vo la nia, prí -
pad ne ich sám vy šet ro va�,

c) po ža do va� od za mest ná va te ¾a od strá ne nie ne dos tat -
kov v pre vádz ke na stro joch a za ria de niach,

d) upo zor ni� za mest ná va te ¾a na prá cu nad čas a noč nú
prá cu, kto rá by ohro zo va la bez peč nos� a ochra nu
zdra via za mest nan cov,

e) zú čas tňo va� sa na ro ko va niach o otáz kach bez peč -
nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.

(2) Ná kla dy vznik nu té vy ko na ním kon tro ly nad sta -
vom bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci uhrá dza
štát.

§ 150

In špek cia prá ce

In špek cia prá ce sa vy ko ná va pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na.
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S IED  MA  ČASŤ

POD NI KO VÁ SO CIÁL NA PO LI TI KA

§ 151

Pra cov né pod mien ky
a ži vot né pod mien ky za mest nan cov

(1) Na zlep šo va nie kul tú ry prá ce a pra cov né ho  pro -
stredia za mest ná va te¾ utvá ra pri me ra né pra cov né pod -
mien ky a sta rá sa o vzh¾ad a úpra vu pra co vísk, so ciál -
nych za ria de ní a za ria de ní na osob nú hy gie nu.

(2) Za mest ná va te¾ zria ïu je, udr žia va a zvy šu je úro -
veň so ciál ne ho za ria de nia, za ria de nia na osob nú hy -
gie nu a pod ¾a oso bit ných pred pi sov aj zdra vot níc ke za -
ria de nia pre za mest nan cov.

(3) Za mest ná va te¾ je po vin ný za is ti� bez peč nú
úscho vu naj mä zvrš kov a osob ných pred me tov, kto ré
za mest nan ci ob vyk le no sia do za mest na nia, ako aj ob -
vyk lých do prav ných pros tried kov, ak ich za mest nan ci
po u ží va jú na ces tu do za mest na nia a spä� s vý nim kou
mo to ro vých vo zi diel. Túto po vin nos� má aj voči všet -
kým ostat ným oso bám, ak sú pre neho čin né na jeho
pra co vis kách.

§ 152

Stra vo va nie za mest nan cov

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný za bez pe čo va� za mest -
nan com vo všet kých zme nách stra vo va nie zod po ve da -
jú ce zá sa dám správ nej vý ži vy pria mo na pra co vis kách
ale bo v ich blíz kos ti. Túto po vin nos� nemá voči za mest -
nan com vy sla ným na pra cov nú ces tu.

(2) Za mest ná va te¾ za bez pe ču je stra vo va nie pod ¾a od -
se ku 1 naj mä po dá va ním jed né ho tep lé ho hlav né ho
jed la vrá ta ne vhod né ho ná po ja za mest nan co vi v prie -
be hu pra cov nej zme ny vo vlast nom stra vo va com za ria -
de ní, v stra vo va com za ria de ní iné ho za mest ná va te ¾a
ale bo za bez pe čí stra vo va nie pre svo jich za mest nan cov
pros tred níc tvom práv nic kej oso by ale bo fy zic kej oso by, 
kto rá má opráv ne nie sprost red ko va� stra vo va cie služ -
by, ak ich spro stred ku je u práv nic kej oso by ale bo fy zic -
kej oso by, kto rá má opráv ne nie pos ky to va� stra vo va cie
služ by. Na úče ly stra vo va nia sa za pra cov nú zme nu po -
va žu je vý kon prá ce dlh ší ako šty ri ho di ny. Ak pra cov ná
zme na trvá viac ako 11 ho dín, za mest ná va te¾ môže za -
bez pe či� pos kyt nu tie ïal šie ho tep lé ho hlav né ho jed la. 

(3) Za mest ná va te¾ pri spie va na stra vo va nie pod ¾a od -
se ku 2 vo výš ke naj me nej 55 % ceny jed la, naj viac však
na kaž dé jed lo do výš ky 55 % strav né ho pos ky to va né ho
pri pra cov nej ces te v tr va ní 5 až 12 ho dín pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su. Ok rem toho za mest ná va te¾ pos ky tu je
prí spe vok pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

(4) Za mest ná va te¾ pos kyt ne za mest nan co vi fi nanč ný 
prí spe vok v sume uve de nej v od se ku 3, len ak po vin -
nos� za mest ná va te ¾a za bez pe či� za mest nan com stra vo -
va nie vy lu ču jú pod mien ky vý ko nu prá ce na  pracovis ku
ale bo ak za mest ná va te¾ ne mô že za bez pe či� stra vo va nie
pod ¾a od se ku 2.

(5) Za mest ná va te¾ môže so sú hla som zá stup cov za -
mest nan cov

a) upra vi� pod mien ky, za kto rých bude za mest nan com
pos ky to va� stra vo va nie po čas pre ká žok v prá ci,

b) roz ší ri� ok ruh fy zic kých osôb, kto rým za bez pe čí stra -
vo va nie.

Vzde lá  va nie  za mest  nan cov

§ 153

Za mest ná va te¾ sa sta rá o pre hl bo va nie kva li fi ká cie
za mest nan cov ale bo o jej zvy šo va nie. Za mest ná va te¾
pre ro ku je so zá stup ca mi za mest nan cov opat re nia za -
me ra né na sta rost li vos� o kva li fi ká ciu za mest nan cov,
jej pre hl bo va nie a zvy šo va nie.

§ 154

(1) Za mest nan co vi, kto rý vstu pu je do pra cov né ho
po me ru bez kva li fi ká cie, za bez pe ču je za mest ná va te¾
zís ka nie kva li fi ká cie za ško le ním ale bo za u če ním. Po
skon če ní za ško le nia ale bo za u če nia vydá o tom za mest -
ná va te¾ za mest nan co vi po tvr de nie.

(2) Za mest ná va te¾ je po vin ný re kva li fi ko va� za mest -
nan ca, kto rý pre chá dza na nové pra co vi sko ale bo na
nový druh prá ce, ale bo na spô sob prá ce, ak je to ne vy h -
nut né naj mä pri zme nách v or ga ni zá cii prá ce ale bo pri
iných ra cio na li zač ných opat re niach.

(3) Za mest na nec je po vin ný sús tav ne si pre hl bo va�
kva li fi ká ciu na vý kon prá ce do hod nu tej v pra cov nej
zmlu ve. Pre hl bo va nie kva li fi ká cie je aj jej udr žia va nie
a ob no vo va nie. Za mest ná va te¾ je opráv ne ný ulo ži� za -
mest nan co vi zú čast ni� sa na ïal šom vzde lá va ní s cie -
¾om pre hĺ bi� si kva li fi ká ciu. Účas� na vzde lá va ní je vý -
ko nom prá ce, za kto rý pat rí za mest nan co vi mzda.

§ 155

(1) Za mest ná va te¾ môže so za mest nan com uza tvo ri�
do ho du, kto rou sa za mest ná va te¾ za vä zu je umož ni� za -
mest nan co vi zvý še nie kva li fi ká cie pos ky to va ním pra -
cov né ho vo¾ na, ná hra dy mzdy a úhra dy ïal ších ná kla -
dov spo je ných so štú diom, a za mest na nec sa za vä zu je
zo tr va� po skon če ní štú dia u za mest ná va te ¾a ur či tý čas
v pra cov nom po me re ale bo mu uhra di� ná kla dy spo je -
né so štú diom, a to aj vte dy, keï za mest na nec skon čí
pra cov ný po mer pred skon če ním štú dia. Do ho da sa
musí uza tvo ri� pí som ne, inak je ne plat ná.

(2) Do ho da pod ¾a od se ku 1 musí ob sa ho va�
a) druh kva li fi ká cie a spô sob jej zvý še nia,
b) štu dij ný od bor a ozna če nie ško ly,
c) dobu, po kto rú sa za mest na nec za vä zu je zo tr va� u za -

mest ná va te ¾a v pra cov nom po me re,
d) dru hy ná kla dov a ich cel ko vú sumu, kto rú bude za -

mest na nec po vin ný uhra di� za mest ná va te ¾o vi, ak ne -
spl ní svoj zá vä zok zo tr va� u neho v pra cov nom po me -
re po čas do hod nu tej doby.

(3) Cel ko vá do hod nu tá doba zo tr va nia v pra cov nom
po me re ne smie pre kro či� pä� ro kov. Naj vy ššia suma
úhra dy vy na lo že ných ná kla dov ne smie pre kro či� tri
štvr ti ny cel ko vej sumy vy na lo že ných ná kla dov. Ak za -
mest na nec spl ní svoj zá vä zok iba sčas ti, po vin nos� na -
hra di� ná kla dy sa po mer ne zní ži.
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(4) Do doby zo tr va nia v pra cov nom po me re sa ne za -
po čí ta va čas
a) zá klad nej služ by, ná hrad nej služ by a ci vil nej služ by,
b) ro di čov skej do vo len ky,
c) ne prí tom nos ti v prá ci z dô vo du vý ko nu ne pod mie -

neč né ho tres tu od ňa tia slo bo dy a väz by, ak do šlo
k prá vo plat né mu od sú de niu.

(5) Za mest ná va te¾ môže so za mest nan com uza tvo ri�
do ho du pod ¾a od se ku 2 aj pri pre hl bo va ní kva li fi ká cie,
ak pred po kla da né ná kla dy do sa hu jú as poň 100 000 Sk.
V ta kom prí pa de ne mož no za mest nan co vi ulo ži� po vin -
nos� pre hl bo va� si kva li fi ká ciu.

(6) Po vin nos� za mest nan ca na úhra du ná kla dov ne -
vzni ká, naj mä ak
a) za mest ná va te¾ v prie be hu zvy šo va nia kva li fi ká cie za -

sta vil pos ky to va nie pra cov né ho vo¾ na a ná hra dy
mzdy, pre to že sa za mest na nec bez svoj ho za vi ne nia
stal dlho do bo ne spô so bi lý na vý kon prá ce, pre kto rú
si zvy šo val kva li fi ká ciu,

b) pra cov ný po mer sa skon čil vý po ve ïou da nou za mest -
ná va te ¾om z dô vo dov uve de ných v § 63 ods. 1
písm. a) a b) ale bo do ho dou z tých is tých dô vo dov,

c) za mest na nec ne mô že vy ko ná va� pod ¾a le kár ske ho
po sud ku ale bo roz hod nu tia or gá nu štát nej zdra vot -
níc kej sprá vy, ale bo roz hod nu tia or gá nu so ciál ne ho
za bez pe če nia prá cu, pre kto rú si zvy šo val kva li fi ká -
ciu, prí pad ne stra til dlho do bo spô so bi los� vy ko ná -
va� ïa lej do te raj šiu prá cu z dô vo dov uve de ných
v § 63 ods. 1 písm. c),

d) za mest ná va te¾ ne vy u ží val v po sled ných 12 me sia -
coch po čas naj me nej šies tich me sia cov kva li fi ká ciu,
kto rú si za mest na nec zvý šil.

Za bez  pe če  nie  za mest  nan ca pr i  do čas ne j
pra cov nej  ne schop nos t i ,  v  sta  ro  be

a za mest  ná va nie  po ná vra te  do prá ce

§ 156

Za bez pe če nie za mest nan ca pri do čas nej pra cov nej
ne schop nos ti pre cho ro bu, úraz, pri te ho ten stve, ma -
ter stve a ro di čov stve, za bez pe če nie za mest nan ca v sta -
ro be, pri in va li di te, čias toč nej in va li di te, za bez pe če nie
po zos ta lých pri úmr tí za mest nan ca a pre ven tív nu a lie -
čeb nú sta rost li vos� upra vu jú oso bit né pred pi sy.

§ 157

Ak sa za mest na nec vrá ti do prá ce po skon če ní vý ko -
nu ve rej nej funk cie ale bo čin nos ti pre od bo ro vú or ga ni -
zá ciu, po ško le ní ale bo po skon če ní zdo ko na ¾o va cej
služ by, mi mo riad nej služ by a ci vil nej služ by vy ko ná va -
nej na mies to zdo ko na ¾o va cej služ by ale bo za mest nan -
ky ňa (za mest na nec) po skon če ní ma ter skej do vo len ky
ale bo ro di čov skej do vo len ky (§ 166 ods. 1) ale bo ak sa
za mest na nec vrá ti do prá ce po skon če ní do čas nej pra -
cov nej ne schop nos ti ale bo ka ran té ny (ka ran tén ne ho
opat re nia), je za mest ná va te¾ po vin ný za ra di� ich na ich
pô vod nú prá cu a pra co vi sko. Ak to nie je mož né pre to,
že táto prá ca sa ne vy ko ná va ale bo pra co vi sko je zru še -

né, musí ich za mest ná va te¾ za ra di� na inú prá cu zod -
po ve da jú cu pra cov nej zmlu ve.

Za mest  na nec so zme ne nou
pra cov nou schop nos �ou

§ 158

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný za mest ná va� za mest -
nan ca so zme ne nou pra cov nou schop nos �ou na vhod -
ných pra cov ných mies tach a umož ňo va� mu vý cvi kom
ale bo štú diom zís ka nie pot reb nej kva li fi ká cie, ako aj
sta ra� sa o jej zvy šo va nie. Ďa lej je za mest ná va te¾ po vin -
ný utvá ra� pod mien ky, aby za mest na nec mal mož nos�
pra cov né ho uplat ne nia, a zlep šo va� vy ba ve nie pra co -
vísk, aby mo hol do sa ho va�, ak je to mož né, rov na ké
pra cov né vý sled ky ako ostat ní za mest nan ci a aby mu
bola prá ca čo naj viac u¾ah če ná.

(2) Pre za mest nan ca so zme ne nou pra cov nou schop -
nos �ou, kto ré ho ne mož no za mest na� za ob vyk lých pra -
cov ných pod mie nok, môže za mest ná va te¾ zria di� chrá -
ne nú diel ňu ale bo chrá ne né pra co vi sko.

(3) Po vin nos ti za mest ná va te ¾a sú vi sia ce so za mest -
ná va ním za mest nan ca so zme ne nou pra cov nou schop -
nos �ou uve de né v od se koch 1 a 2 po dro bnej šie upra vu -
jú oso bit né pred pi sy.

§ 159

(1) Za mest ná va te¾ umož ní za mest nan co vi so zme ne -
nou pra cov nou schop nos �ou te o re tic kú prí pra vu ale bo
prak tic kú prí pra vu (re kva li fi ká ciu) s cie ¾om za cho va�,
zvý ši�, roz ší ri� ale bo zme ni� do te raj šiu kva li fi ká ciu ale -
bo ju pri spô so bi� tech nic ké mu roz vo ju na udr ža nie za -
mest nan ca v pra cov nom po me re.

(2) Re kva li fi ká cia, kto rú vy ko ná va za mest ná va te¾
v zá uj me ïal šie ho pra cov né ho uplat ne nia za mest nan -
ca so zme ne nou pra cov nou schop nos �ou, sa usku toč -
ňu je na zá kla de pí som nej do ho dy uza tvo re nej me dzi
za mest ná va te ¾om a za mest nan com.

(3) Re kva li fi ká cia za mest nan ca so zme ne nou pra cov -
nou schop nos �ou sa usku toč ňu je v pra cov nom čase
a je pre káž kou v prá ci na stra ne za mest nan ca. Za ten to
čas pat rí za mest nan co vi ná hra da mzdy vo výš ke jeho
prie mer né ho zá rob ku. Mimo pra cov né ho času sa re -
kva li fi ká cia usku toč ňu je, len ak je to ne vy hnut né
vzh¾a dom na spô sob jej za bez pe če nia.

(4) Za mest ná va te¾ pre ro ku je so zá stup ca mi za mest -
nan cov opat re nia na utvá ranie pod mie nok na za mest -
ná va nie za mest nan cov so zme ne nou pra cov nou schop -
nos �ou a zá sad né otáz ky sta rost li vos ti o tých to
za mest nan cov.

Pra cov né pod mien ky ž ien
a mu žov sta ra jú c ich sa o  det i

§ 160

Za mest ná va te¾ je po vin ný zria ïo va�, udr žia va� a zvy -
šo va� úro veň so ciál ne ho za ria de nia a za ria de nia na
osob nú hy gie nu pre ženy.
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§ 161

(1) Ženy ne smú by� za mest ná va né prá ca mi, kto ré sú
pre ne fy zic ky ne pri me ra né ale bo ško dia ich or ga niz -
mu, naj mä prá ca mi, kto ré ohroz u jú ich ma ter ské po -
sla nie. Zo zna my prác a pra co vísk, kto ré sú za ká za né
všet kým že nám, te hot ným že nám, mat kám do kon ca
de via te ho me sia ca po pô ro de a doj čia cim že nám, usta -
no ví na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„na ria de nie vlá dy“).

(2) Te hot ná žena ne smie by� za mest ná va ná ani prá -
ca mi, kto ré pod ¾a le kár ske ho po sud ku ohroz u jú jej te -
ho ten stvo zo zdra vot ných prí čin spo čí va jú cich v jej oso -
be. To pla tí rov na ko o mat ke do kon ca de via te ho
me sia ca po pô ro de a doj čia cej žene.

§ 162

(1) Ak te hot ná žena vy ko ná va prá cu, kto rá je te hot -
ným že nám za ká za ná ale bo kto rá pod ¾a le kár ske ho
 posudku ohroz u je jej te ho ten stvo, je za mest ná va te¾ po -
vin ný vy ko na� do čas nú úpra vu pra cov ných pod mie -
nok.

(2) Ak úpra va pra cov ných pod mie nok pod ¾a od se -
ku 1 nie je mož ná, za mest ná va te¾ ženu pre ra dí do čas ne 
na prá cu, kto rá je pre ňu vhod ná a pri kto rej môže do -
sa ho va� rov na ký zá ro bok ako pri do te raj šej prá ci
v rám ci pra cov nej zmlu vy, a ak to nie je mož né, pre ra dí
ju po do ho de s ňou aj na prá cu iné ho dru hu.

(3) Ak do sa hu je žena pri prá ci, na kto rú bola pre ra -
de ná bez svoj ho za vi ne nia, niž ší zá ro bok ako pri  do -
terajšej prá ci, pos ky tu je sa jej na vy rov na nie toh to
 rozdielu vy rov ná va cí prí spe vok v te ho ten stve a v ma ter -
stve pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

(4) Ak ne mož no te hot nú ženu pre ra di� na pra cov né
mies to s den nou prá cou ale bo na inú vhod nú prá cu,
za mest ná va te¾ je po vin ný pos kyt nú� jej pra cov né vo¾ no
s ná hra dou mzdy.

(5) Usta no ve nia od se kov 1 až 4 pla tia rov na ko o mat -
ke do kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de a o doj čia cej
žene.

 § 163

Za mest ná va te¾ môže vý po ve ïou s te hot nou že nou
a so že nou na ma ter skej do vo len ke ale bo so že nou
a mu žom na ro di čov skej do vo len ke a s osa me lou za -
mest nan ky ňou ale bo osa me lým za mest nan com, ak sa
sta rá o die �a mlad šie ako tri roky skon či� pra cov ný po -
mer len vý ni moč ne, a to v prí pa doch usta no ve ných
v § 63 ods. 1 písm. a) a § 68.

Úpra va pra cov né ho času

§ 164

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný pri hlia da� pri za ra ïo -
va ní za mest nan cov do pra cov ných zmien aj na pot re by
te hot ných žien a žien a mu žov sta ra jú cich sa o deti.

(2) Ak po žia da te hot ná žena a žena ale bo muž tr va le
sa sta ra jú ci o die �a mlad šie ako 15 ro kov o krat ší pra -

cov ný čas ale bo o inú vhod nú úpra vu ur če né ho týž den -
né ho pra cov né ho času, za mest ná va te¾ je po vin ný jej
žia dos ti vy ho vie�, ak tomu ne brá nia váž ne pre vádz ko vé 
dô vo dy.

(3) Te hot ná žena, žena ale bo muž tr va le sa sta ra jú ci
o die �a mlad šie ako tri roky, osa me lá žena ale bo osa me -
lý muž, kto rí sa tr va le sta ra jú o die �a mlad šie ako 15 ro -
kov, sa môžu za mest ná va� prá cou nad čas len s ich sú -
hla som. Pra cov ná po ho to vos� sa s nimi môže len
do hod nú�.

§ 165

Usta no ve nie § 164 ods. 2 sa vz�a hu je aj na za mest -
nan ca, kto rý sa osob ne sta rá o blíz ku oso bu, kto rá je
pre važ ne ale bo úpl ne bez vlád na a ne po sky tu je sa jej
sta rost li vos� v za ria de ní so ciál nych slu žieb ale bo
ústav ná sta rost li vos� v zdra vot níc kom za ria de ní.

Ma ter  ská do vo len ka
a ro d i  čov ská do vo len ka

§ 166

(1) V sú vis los ti s pô ro dom a so sta rost li vos �ou o na -
ro de né die �a pat rí žene ma ter ská do vo len ka v tr va ní 28
týž dňov. Ak žena po ro di la zá ro veň dve deti ale bo viac
detí ale bo ak ide o osa me lú ženu, pat rí jej ma ter ská do -
vo len ka v tr va ní 37 týž dňov. V sú vis los ti so sta rost li -
vos �ou o na ro de né die �a pat rí aj mu žo vi od na ro de nia
die �a �a ro di čov ská do vo len ka v rov na kom roz sa hu, ak
sa sta rá o na ro de né die �a.

(2) Na pre hĺ be nie sta rost li vos ti o die �a je za mest ná -
va te¾ po vin ný pos kyt nú� žene a mu žo vi, kto rí o to po žia -
da jú, ro di čov skú do vo len ku až do troch ro kov veku die -
�a �a. Ak ide o dlho do bo ne priaz ni vý zdra vot ný stav
die �a �a vy ža du jú ci oso bit nú sta rost li vos�, je za mest ná -
va te¾ po vin ný pos kyt nú� žene a mu žo vi, kto rí o to po žia -
da jú, ro di čov skú do vo len ku až do šies tich ro kov veku
die �a �a. Táto do vo len ka sa pos ky tu je v roz sa hu, o aký
ro dič žia da, spra vid la však vždy naj me nej na je den me -
siac.

§ 167

(1) Žena na stu pu je ma ter skú do vo len ku spra vid la od 
za čiat ku šies te ho týž dňa pred oča ká va ným dňom pô ro -
du, naj skôr však od za čiat ku ôs me ho týž dňa pred tým -
to dňom.

(2) Ak žena vy čer pá z ma ter skej do vo len ky pred pô ro -
dom me nej ako šes� týž dňov, pre to že pô rod na stal skôr, 
ako ur čil le kár, pat rí jej ma ter ská do vo len ka odo dňa
ná stu pu až do uply nu tia času usta no ve né ho v § 166
ods. 1. Ak žena vy čer pá z ma ter skej do vo len ky pred pô -
ro dom me nej ako šes� týž dňov z iné ho dô vo du, pos kyt -
ne sa jej ma ter ská do vo len ka odo dňa pô ro du len do
uply nu tia 22 týž dňov ale bo 31 týž dňov, ak ide o ženu,
kto rá po ro di la zá ro veň dve deti ale bo viac detí, ale bo ak
ide o osa me lú ženu.
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§ 168

(1) Ak die �a zo zdra vot ných dô vo dov pre vzal do sta -
rost li vos ti doj čen ský ús tav ale bo iný lie čeb ný ús tav
a žena a muž za tia¾ na stú pi do prá ce, pre ru ší sa tým to
ná stu pom ma ter ská do vo len ka naj skôr po uply nu tí
šies tich týž dňov odo dňa pô ro du. Jej ne vy čer pa ná čas�
sa žene a mu žo vi pos kyt ne odo dňa, keï pre vzal die �a
z ús ta vu opä� do svo jej sta rost li vos ti a pre stal pre to
pra co va�, nie však dlh šie ako do troch ro kov veku die -
�a �a. 

(2) Žene a mu žo vi, kto rý sa pre stal sta ra� o na ro de né
die �a a kto ré ho die �a bolo z toh to dô vo du umies tne né
do sta rost li vos ti na hrá dza jú cej sta rost li vos� ro di čov,
ako aj žene a mu žo vi, kto ré ho die �a je v do čas nej sta -
rost li vos ti det ské ho do mo va ale bo ob dob né ho ús ta vu
z iných ako zdra vot ných dô vo dov, ne pat rí ma ter ská do -
vo len ka za ob do bie, po čas kto ré ho sa o die �a ne sta rá.

(3) Ak sa die �a na ro di lo mŕt ve, pat rí žene ma ter ská
do vo len ka po dobu 14 týž dňov.

(4) Ma ter ská do vo len ka v sú vis los ti s pô ro dom ne -
smie by� krat šia ako 14 týž dňov a ne mô že sa skon či�
ani pre ru ši� pred uply nu tím šies tich týž dňov odo dňa
pô ro du.

(5) Ak die �a zo mrie v dobe, keï je žena na ma ter skej
do vo len ke ale bo žena a muž na ro di čov skej do vo len ke,
pos ky tu je sa im táto do vo len ka ešte po čas dvoch týž -
dňov odo dňa úmr tia die �a �a, naj dlh šie do dňa, keï by
die �a do siah lo je den rok.

§ 169

(1) Ná rok na ma ter skú do vo len ku a ro di čov skú do vo -
len ku má aj žena a muž, kto rý pre vzal na zá kla de prá -
vo plat né ho roz hod nu tia prí sluš né ho or gá nu die �a do
sta rost li vos ti na hrá dza jú cej sta rost li vos� ro di čov, kto -
ré mu bolo zve re né roz hod nu tím prí sluš ných or gá nov
na ne skor šie osvo je nie ale bo do pes tún skej sta rost li -
vos ti, ale bo die �a, kto ré ho mat ka zo mre la.

(2) Ma ter ská do vo len ka ale bo ro di čov ská do vo len ka
sa pos ky tu je žene a mu žo vi odo dňa pre vza tia die �a �a
v tr va ní 22 týž dňov, a ak žena a muž pre vzal dve deti
ale bo viac detí ale bo ak ide o osa me lú ženu a osa me lé ho 
muža v tr va ní 31 týž dňov, naj dlh šie však do dňa, keï
die �a do siah ne vek osem me sia cov. Ro di čov ská do vo -
len ka sa pos ky tu je až do dňa, kým die �a do siah ne tri
roky veku a kým die �a s dlho do bo ne priaz ni vým zdra -
vot ným sta vom, vy ža du jú cim oso bit nú sta rost li vos�
do siah ne šes� ro kov veku.

§ 170

Pre stáv ky na doj če nie

(1) Mat ke, kto rá doj čí svo je die �a, je za mest ná va te¾
po vin ný pos kyt nú� ok rem pre stá vok v prá ci oso bit né
pre stáv ky na doj če nie.

(2) Mat ke, kto rá pra cu je po ur če ný týž den ný pra cov -
ný čas, pat ria na kaž dé die �a do kon ca šies te ho me sia -
ca jeho veku dve pol ho di no vé pre stáv ky na doj če nie
a v ïal ších šies tich me sia coch jed na pol ho di no vá pre -

stáv ka na doj če nie za zme nu. Tie to pre stáv ky mož no
zlú či� a pos kyt nú� na za čiat ku ale bo na kon ci pra cov -
nej zme ny. Ak pra cu je po krat ší pra cov ný čas, ale as -
poň po lo vi cu ur če né ho týž den né ho pra cov né ho času,
pat rí jej len jed na pol ho di no vá pre stáv ka na doj če nie,
a to na kaž dé die �a do kon ca šies te ho me sia ca jeho
veku.

(3) Pre stáv ky na doj če nie sa za po čí ta va jú do pra cov -
né ho času ženy a pos ky tu je sa za ne ná hra da mzdy
v sume jej prie mer né ho zá rob ku.

Pra cov né pod mien ky
mla dis  tvých za mest  nan cov

§ 171

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný utvá ra� priaz ni vé pod -
mien ky na vše stran ný roz voj te le sných a du šev ných
schop nos tí mla dis tvých za mest nan cov aj oso bit nou
úpra vou ich pra cov ných pod mie nok. Pri rie še ní dô le ži -
tých otá zok tý ka jú cich sa mla dis tvých za mest ná va te¾
úzko spo lu pra cu je so zá kon ný mi zá stup ca mi mla dis t -
vých.

(2) Za mest ná va te¾ je po vin ný vies� evi den ciu  mla -
distvých za mest nan cov, kto rých za mest ná va v pra cov -
nom po me re. Evi den cia ob sa hu je aj dá tum na ro de nia
mla dis tvých za mest nan cov.

§ 172

Vý po veï daná mla dis tvé mu za mest nan co vi i oka -
mžité skon če nie pra cov né ho po me ru s mla dis tvým za -
mest nan com zo stra ny za mest ná va te ¾a sa mu sia da�
na ve do mie aj jeho zá kon né mu zá stup co vi. Ak pra cov -
ný po mer skon čí mla dis tvý za mest na nec vý po ve ïou,
oka mžitým skon če ním pra cov né ho po me ru, v skú šob -
nej dobe ale bo ak sa má jeho pra cov ný po mer skon či�
do ho dou, je za mest ná va te¾ po vin ný vy žia da� si vy jad re -
nie zá kon né ho zá stup cu.

§ 173

Za mest ná va te¾ môže za mest ná va� mla dis tvých za -
mest nan cov len prá ca mi, kto ré sú pri me ra né ich fy zic -
ké mu a ro zu mo vé mu roz vo ju, ne ohro zu jú ich mrav -
nos�, a pos ky tu je im pri prá ci zvý še nú sta rost li vos�. To
isté pla tí aj pre ško ly a ob čian ske zdru že nia pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su, ak v rám ci svo jej účas ti na vý cho ve
mlá de že or ga ni zu jú prá ce mla dis tvých.

§ 174

Zá kaz prá ce nad čas,
prá ce v noci a pra cov nej po ho to vos ti

(1) Za mest ná va te¾ ne smie za mest ná va� mla dis tvých
za mest nan cov prá cou nad čas, noč nou prá cou a ne -
smie im na ria di� ale bo s nimi do hod nú� pra cov nú po -
ho to vos�. Vý ni moč ne môžu mla dis tví za mest nan ci
star ší ako 16 ro kov vy ko ná va� noč nú prá cu ne pre sa hu -
jú cu jed nu ho di nu, ak je to pot reb né na ich vý cho vu na
po vo la nie. Noč ná prá ca mla dis tvé ho za mest nan ca
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musí bez pros tred ne nad vä zo va� na jeho prá cu pri pa da -
jú cu pod ¾a roz vr hu pra cov ných zmien na den ný čas.

(2) Za mest ná va te¾ ne smie po u ží va� taký spô sob od -
me ňo va nia prá ce, kto rý by vie dol pri zvy šo va ní pra cov -
ných vý ko nov k ohroz e niu bez peč nos ti a zdra via mla -
dis tvých za mest nan cov.

(3) Ak za mest ná va te¾ ne smie za mest ná va� mla dis t -
vé ho za mest nan ca prá cou, na kto rú zís kal kva li fi ká ciu, 
pre to že je jej vý kon mla dis tvým za mest nan com za ká za -
ný ale bo pre to, že pod ¾a le kár ske ho po sud ku ohroz u je
jeho zdra vie, za mest ná va te¾ je po vin ný do vte dy, kým
bude mla dis tvý za mest na nec môc� túto prá cu vy ko ná -
va�, pos kyt nú� mu inú pri me ra nú prá cu zod po ve da jú -
cu po kia¾ mož no jeho kva li fi ká cii.

§ 175

Prá ce za ká za né mla dis tvým za mest nan com

(1) Mla dis tvý za mest na nec ne smie by� za mest ná va -
ný prá ca mi pod ze mou pri �až be ne ras tov ale bo pri ra -
ze ní tu ne lov a štôl ní.

(2) Mla dis tvý za mest na nec ne smie by� za mest ná va -
ný prá ca mi, kto ré so zre te ¾om na ana to mic ké, fy zio lo -
gic ké a psy chic ké zvláš tnos ti v tom to veku sú pre neho
ne pri me ra né, ne bez peč né ale bo jeho zdra viu škod li vé.

(3) Zo zna my prác a pra co vísk, kto ré sú za ká za né
mla dis tvým za mest nan com, usta no ví na ria de nie vlá -
dy.

(4) Za mest ná va te¾ ne smie za mest ná va� mla dis tvých
za mest nan cov ani prá ca mi, pri kto rých sú vy sta ve ní
zvý še né mu ne bez pe čen stvu úra zu ale bo pri kto rých vý -
ko ne by moh li váž ne ohroz i� bez peč nos� a zdra vie spo -
lu za mes tnan cov ale bo iných osôb.

§ 176

Le kár ske vy šet re nie

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný za bez pe či�, aby  mla -
distvý za mest na nec bol vy šet re ný le ká rom
a) pred pre ra de ním na inú prá cu,
b) pra vi del ne, pod ¾a pot re by naj me nej raz za rok, ak

oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak.

(2) Mla dis tvý za mest na nec je po vin ný po dro bi� sa ur -
če ným le kár skym vy šet re niam.

(3) Pri uk la da ní pra cov ných úloh mla dis tvé mu za -
mest nan co vi sa za mest ná va te¾ ria di aj le kár sky mi po -
sud ka mi.

ÔSMA ČASŤ

NÁ HRA DA ŠKO DY

Pred chá dza nie  ško dám

§ 177

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný svo jim za mest nan com
za bez pe čo va� také pra cov né pod mien ky, aby moh li
riad ne pl ni� svo je pra cov né úlo hy bez ohroz e nia ži vo ta,
zdra via a ma jet ku. Ak zis tí ne dos tat ky, je po vin ný uro -
bi� opat re nia na ich od strá ne nie.

(2) Na ochra nu svoj ho ma jet ku je za mest ná va te¾
opráv ne ný vy ko ná va� v ne vy hnut nom roz sa hu kon tro -
lu vecí, kto ré za mest nan ci vná ša jú na pra co vi sko ale bo
od ná ša jú z pra co vi ska. Po dro bnej šie pod mien ky určí
za mest ná va te¾ v pra cov nom po riad ku. Pri kon tro le sa
mu sia do dr ža� pred pi sy o ochra ne osob nej slo bo dy
a ne smie by� po ni žo va ná ¾ud ská dôs toj nos�. 

§ 178

(1) Za mest na nec je po vin ný si po čí na� tak, aby ne do -
chá dza lo k ohroz e niu ži vo ta, zdra via a po ško de niu ma -
jet ku, ale bo k jeho zni če niu ani k bez dô vod né mu obo -
ha te niu.

(2) Ak hro zí ško da, za mest na nec je po vin ný na ňu
upo zor ni� ve dú ce ho za mest nan ca. Ak je na od vrá te nie
ško dy hro zia cej za mest ná va te ¾o vi ne od klad ne pot reb -
ný zá krok, je po vin ný za kro či�. Túto po vin nos� nemá,
ak mu v tom brá nia dô le ži té okol nos ti ale bo ak by tým
vy sta vil váž ne mu ohroz e niu seba ale bo ostat ných za -
mest nan cov, ale bo blíz ke oso by. Ak za mest na nec zis tí,
že nemá utvo re né pot reb né pra cov né pod mien ky, je po -
vin ný ozná mi� to ve dú ce mu za mest nan co vi.

Vše obec ná zod po ved nos�
za mest  nan ca za ško du

§ 179

(1) Za mest na nec zod po ve dá za mest ná va te ¾o vi za
ško du, kto rú mu spô so bil za vi ne ným po ru še ním po vin -
nos tí pri pl ne ní pra cov ných úloh ale bo v pria mej sú vis -
los ti s ním. Za mest ná va te¾ je po vin ný pre u ká za� za -
mest nan co vo za vi ne nie ok rem prí pa dov uve de ných
v § 182 a 185. 

(2) Za mest na nec zod po ve dá aj za ško du, kto rú spô -
so bil úmy sel ným ko na ním pro ti dob rým mra vom.

§ 180

Za mest na nec, kto rý je pos tih nu tý du šev nou po ru -
chou, zod po ve dá za ško du ním spô so be nú, len ak je
schop ný ovlád nu� svo je ko na nie a po sú di� ná sled ky
svoj ho ko na nia. Za mest na nec, kto rý sa uve die vlast -
nou vi nou do ta ké ho sta vu, že nie je schop ný ovlád nu�
svo je ko na nie ale bo po sú di� ná sled ky svoj ho ko na nia,
zod po ve dá za ško du v tom to sta ve spô so be nú.

§ 181

(1) Od za mest nan ca, kto rý ve do me ne u po zor nil ve -
dú ce ho za mest nan ca na hro zia cu ško du ale bo ne za -
kro čil pro ti hro zia cej ško de, hoci by sa tým za brá ni lo
bez pros tred né mu vzni ku ško dy, môže za mest ná va te¾
po ža do va�, aby pri spel na úhra du ško dy v roz sa hu pri -
me ra nom okol nos tiam prí pa du, ak ju ne mož no uhra di� 
inak. Pri tom sa pri hliad ne naj mä na to, čo brá ni lo spl -
ne niu po vin nos ti a aký je spo lo čen ský výz nam ško dy,
ako aj na osob né a ma jet ko vé po me ry za mest nan ca,
kto rý po vin nos� ne spl nil. Ná hra da ško dy ne smie pre -
siah nu� sumu rov na jú cu sa troj ná sob ku jeho prie mer -
né ho me sač né ho zá rob ku.
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(2) Za mest na nec ne zod po ve dá za ško du, kto rú spô -
so bil pri od vra ca ní ško dy hro zia cej za mest ná va te ¾o vi
ale bo ne bez pe čen stva pria mo ohroz u jú ce ho ži vot ale bo
zdra vie, ak ten to stav sám úmy sel ne ne vy vo lal a ak si
pri tom po čí nal spô so bom pri me ra ným okol nos tiam.

(3) Za mest na nec ne zod po ve dá za ško du, kto rá vy plý -
va z pod ni ka te¾ ské ho ri zi ka.

Zod po ved nos�  za  mest  nan ca za scho dok
na zve re  ných hod no tách,  kto ré  je
za mest  na nec po v in ný vy úč to  va�

§ 182

(1) Ak za mest na nec pre vzal na zá kla de do ho dy
o hmot nej zod po ved nos ti zod po ved nos� za zve re né ho -
to vos ti, ce ni ny, to var, zá so by ma te riá lu ale bo iné hod -
no ty ur če né na obeh ale bo ob rat, kto ré je po vin ný vy úč -
to va�, zod po ve dá za vznik nu tý scho dok. V do ho dách sa
môže so za mest nan ca mi sú čas ne do hod nú�, že ak
budú pra co va� na pra co vi sku s via ce rý mi za mest nan -
ca mi, kto rí uza tvo ri li do ho du o hmot nej zod po ved nos ti, 
zod po ve da jú s nimi za scho dok spo loč ne (spo loč ná
hmot ná zod po ved nos�).

(2) Do ho da o hmot nej zod po ved nos ti sa musí uza tvo -
ri� pí som ne, inak je ne plat ná.

(3) Za mest na nec sa zba ví zod po ved nos ti cel kom ale -
bo sčas ti, ak pre u ká že, že scho dok vzni kol cel kom ale -
bo sčas ti bez jeho za vi ne nia.

(4) Ak ne dos tat ky vznik nú v pra cov ných pod mien -
kach za mest nan cov so spo loč nou hmot nou zod po ved -
nos �ou v sú vis los ti s tým, že bol na ich pra co vi sko za ra -
de ný iný za mest na nec ale bo iný ve dú ci, prí pad ne
zá stup ca ve dú ce ho, ale bo s tým, že nie ktorý zo za mest -
nan cov od do ho dy o hmot nej zod po ved nos ti od stú pil,
za mest ná va te¾ je po vin ný ne dos tat ky od strá ni� bez
zby toč né ho od kla du.

§ 183

(1) Za mest na nec, kto rý uza tvo ril do ho du o hmot nej
zod po ved nos ti, môže od nej od stú pi�, ak sa pre ra ïu je
na inú prá cu, za ra ïu je na iné pra co vi sko, pre kla dá ale -
bo ak za mest ná va te¾ v čase do jed né ho me sia ca po tom, 
čo do stal jeho pí som né upo zor ne nie, ne od strá ni ne dos -
tat ky v pra cov ných pod mien kach, kto ré brá nia riad ne -
mu hos po dá re niu so zve re ný mi hod no ta mi. Pri spo loč -
nej hmot nej zod po ved nos ti môže za mest na nec od
do ho dy od stú pi�, ak je na pra co vi sko za ra de ný iný za -
mest na nec ale bo usta no ve ný iný ve dú ci, prí pad ne jeho
zá stup ca. Od stú pe nie sa musí ozná mi� za mest ná va te -
¾o vi pí som ne.

(2) Do ho da o hmot nej zod po ved nos ti za ni ká dňom
skon če nia pra cov né ho po me ru ale bo dňom od stú pe nia
od tej to do ho dy.

§ 184

(1) In ven ta ri zá cia sa musí vy ko na� pri uza tvo re ní do -
ho dy o hmot nej zod po ved nos ti, pri jej zá ni ku, pri pre ra -
de ní za mest nan ca na inú prá cu ale bo na iné pra co vi s -

ko, pri jeho pre lo že ní a pri skon če ní pra cov né ho po me -
ru.

(2) Na pra co vis kách, kde pra cu jú za mest nan ci so
spo loč nou hmot nou zod po ved nos �ou, musí sa in ven ta -
ri zá cia vy ko na� pri uza tvo re ní do hôd o hmot nej zod po -
ved nos ti so všet ký mi spo loč ne zod po ved ný mi za mest -
nan ca mi
a) pri skon če ní všet kých tých to do hôd,
b) pri pre ra de ní na inú prá cu ale bo pre lo že ní všet kých

spo loč ne zod po ved ných za mest nan cov,
c) pri zme ne vo funk cii ve dú ce ho ale bo jeho zá stup cu,
d) na žia dos� kto ré ho ko¾ vek zo spo loč ne zod po ved ných

za mest nan cov pri zme ne v ich ko lek tí ve,
e) pri od stú pe ní nie ktoré ho z nich od do ho dy o hmot nej 

zod po ved nos ti.

(3) Ak za mest na nec so spo loč nou hmot nou zod po -
ved nos �ou, kto ré ho pra cov ný po mer sa skon čil ale bo
kto rý bol pre ra de ný na inú prá cu ale bo iné pra co vi sko,
ale bo bol pre lo že ný, zá ro veň ne po žia da o vy ko na nie in -
ven ta ri zá cie, zod po ve dá za prí pad ný scho dok zis te ný
naj bliž šou in ven ta ri zá ciou na jeho pred chá dza jú com
pra co vi sku.

(4) Ak za mest na nec, kto rý sa za ra ïu je na pra co vi s -
ko, kde pra cu jú za mest nan ci so spo loč nou hmot nou
zod po ved nos �ou, zá ro veň ne po žia da o vy ko na nie in -
ven ta ri zá cie, zod po ve dá, ak od do ho dy o hmot nej zod -
po ved nos ti ne od stú pil, za prí pad ný scho dok zis te ný
naj bliž šou in ven ta ri zá ciou.

§ 185

Zod po ved nos� za mest nan ca
za stra tu zve re ných pred me tov

(1) Za mest na nec zod po ve dá za stra tu ná stro jov,
ochran ných pra cov ných pros tried kov a iných po dob -
ných pred me tov, kto ré mu za mest ná va te¾ zve ril na zá -
kla de pí som né ho po tvr de nia.

(2) Za mest na nec sa zba ví zod po ved nos ti úpl ne ale bo
sčas ti, ak sa pre u ká že, že stra ta vznik la úpl ne ale bo
sčas ti bez jeho za vi ne nia.

Roz sah a spô sob ná hra dy ško dy

§ 186

(1) Za mest na nec, kto rý zod po ve dá za ško du, je po -
vin ný na hra di� za mest ná va te ¾o vi sku toč nú ško du, a to
v pe nia zoch, ak ško du ne od strá ni uve de ním do pred -
chá dza jú ce ho sta vu a ak túto ško du za mest ná va te¾ od
za mest nan ca po ža du je.

(2) Ná hra da ško dy spô so be ná z ne dban li vos ti, kto rú
za mest ná va te¾ po ža du je od za mest nan ca, ne smie
u jed not li vé ho za mest nan ca pre siah nu� sumu rov na -
jú cu sa troj ná sob ku jeho prie mer né ho me sač né ho zá -
rob ku pred po ru še ním po vin nos ti, kto rým spô so bil
ško du. Toto ob me dze nie ne pla tí, ak ide o oso bit nú zod -
po ved nos� za mest nan ca pod ¾a § 182 až 185 ale bo ak
bola ško da spô so be ná pod vply vom al ko ho lu ale bo po
po ži tí omam ných lá tok ale bo psy cho trop ných lá tok.

(3) Ak bola ško da spô so be ná úmy sel ne, môže za -
mest ná va te¾ ok rem sku toč nej ško dy po ža do va� aj ná -
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hra du ušlé ho zis ku, ak by jej ne uh ra de nie od po ro va lo
dob rým mra vom.

§ 187

(1) Ak ško du spô so bil po ru še ním po vin nos tí aj za -
mest ná va te¾, za mest na nec uhra dí po mer nú čas� ško dy 
pod ¾a mie ry svoj ho za vi ne nia.

(2) Ak zod po ve dá za mest ná va te ¾o vi za ško du nie ko¾ -
ko za mest nan cov, kaž dý z nich uhra dí po mer nú čas�
ško dy pod ¾a mie ry svoj ho za vi ne nia.

§ 188

Pri ur če ní ško dy na veci sa vy chá dza z ceny veci
v čase vzni ku ško dy.

§ 189

(1) Za mest na nec, kto rý zod po ve dá za scho dok ale bo
za stra tu pred me tov, je po vin ný na hra di� scho dok ale -
bo stra tu v pl nej sume.

(2) Pri spo loč nej zod po ved nos ti za scho dok sa jed not -
li vým za mest nan com určí po diel ná hra dy pod ¾a po me -
ru ich prie mer ných zá rob kov, pri čom zá ro bok ich ve dú -
ce ho a jeho zá stup cu sa za po čí ta va v dvoj ná sob nej
sume.

(3) Po diel ná hra dy ur če ný pod ¾a od se ku 2 ne smie
u jed not li vých za mest nan cov s vý nim kou ve dú ce ho
a jeho zá stup cu pre siah nu� sumu rov na jú cu sa ich
prie mer né mu me sač né mu zá rob ku pred vzni kom ško -
dy. Ak sa tak to ur če ný mi po dielmi ne uh ra dí celá ško -
da, zvy šok je po vin ný uhra di� ve dú ci a jeho zá stup ca
pod ¾a po me ru svo jich prie mer ných zá rob kov.

(4) Ak sa zis tí, že scho dok ale bo jeho čas� za vi nil nie -
ktorý zo spo loč ne zod po ved ných za mest nan cov, uhra dí 
scho dok ten to za mest na nec pod ¾a mie ry svoj ho za vi ne -
nia. Zvyš nú čas� schod ku uhra dia vše tci spo loč ne zod -
po ved ní za mest nan ci po dielmi ur če ný mi pod ¾a od se -
kov 2 a 3.

§ 190

(1) Za mest ná va te¾ môže po ža do va� od za mest nan ca,
kto rý mu spô so bil z ne dban li vos ti ško du vy ro be ním ne -
po da rku, aby mu na hra dil ná kla dy vy na lo že né na ma -
te riál a mzdy, prí pad ne na pot reb né op ra vy ne po da rku
aj stro ja, ak ho pri vý ro be ne po da rku po ško dil, a to až
do sumy rov na jú cej sa po lo vi ci jeho prie mer né ho me -
sač né ho zá rob ku. Za mest ná va te¾ ne mô že po ža do va�
túto ná hra du od za mest nan ca, ak za mest nan co vi po
ozná me ní ne dos tat ku ne u lo žil za sta vi� prá cu.

(2) Ško dy spô so be né v jed nom ka len dár nom me sia ci
sa na ur če nie ná hra dy ško dy spo čí ta jú.

§ 191

(1) Za mest ná va te¾ môže po ža do va� od za mest nan ca
ná hra du ško dy, za kto rú mu za mest na nec zod po ve dá.
Po ža do va nú ná hra du ško dy určí za mest ná va te¾.

(2) Za mest ná va te¾ pre ro ku je po ža do va nú ná hra du

ško dy so za mest nan com a ozná mi mu ju naj ne skôr do
jed né ho me sia ca odo dňa, keï sa zis ti lo, že ško da
vznik la a že za ňu za mest na nec zod po ve dá.

(3) Ak za mest na nec uzná zá vä zok na hra di� ško du
v ur če nej sume a ak s ním za mest ná va te¾ do hod ne spô -
sob ná hra dy, je za mest ná va te¾ po vin ný uza tvo ri� do ho -
du pí som ne, inak je do ho da ne plat ná. Oso bit ná pí som -
ná do ho da nie je pot reb ná, ak ško da bola už uhra de ná.

(4) Po ža do va nú ná hra du ško dy a ob sah do ho dy
o spô so be jej úhra dy s vý nim kou ná hra dy ško dy spô so -
be nej vy ro be ním ne po da rku ale bo ne pre sa hu jú cej
1 000 Sk je za mest ná va te¾ po vin ný vo pred pre ro ko va�
so zá stup ca mi za mest nan cov.

§ 192

Vše obec ná zod po ved nos� za mest ná va te ¾a za ško du

(1) Za mest ná va te¾ zod po ve dá za mest nan co vi za ško -
du, kto rá vznik la za mest nan co vi po ru še ním práv nych
po vin nos tí ale bo úmy sel ným ko na ním pro ti dob rým
mra vom pri pl ne ní pra cov ných úloh, ale bo v pria mej
sú vis los ti s ním.

(2) Za mest ná va te¾ zod po ve dá za mest nan co vi aj za
ško du, kto rú mu spô so bi li po ru še ním práv nych po vin -
nos tí v rám ci pl ne nia úloh za mest ná va te ¾a za mest nan -
ci ko na jú ci v jeho mene.

(3) Za mest ná va te¾ ne zod po ve dá za mest nan co vi za
ško du na mo to ro vom vo zid le, vlast nom ná ra dí, vlast -
nom za ria de ní a vlast ných pred me toch pot reb ných na
vý kon prá ce, kto ré po u žil pri pl ne ní pra cov ných úloh
ale bo v pria mej sú vis los ti s ním bez pí som né ho sú hla su 
za mest ná va te ¾a.

§ 193

Zod po ved nos� za mest ná va te ¾a
za ško du na od lo že ných ve ciach

(1) Za mest ná va te¾ zod po ve dá za ško du na ve ciach,
kto ré si u neho za mest na nec od lo žil pri pl ne ní pra cov -
ných úloh ale bo v pria mej sú vis los ti s ním na mies te na
to ur če nom, a ak nie je také mies to ur če né, po tom na
mies te, kde sa ob vyk le od kla da jú. Za veci, kto ré sa do
za mest na nia ob vyk le ne no sia, za mest ná va te¾ zod po ve -
dá, len ak ich pre vzal do úscho vy, inak naj viac do sumy
5 000 Sk.

(2) Ná rok na ná hra du ško dy za nik ne, ak za mest na -
nec o nej pí som ne ne u po ve do mil za mest ná va te ¾a bez
zby toč né ho od kla du, naj ne skôr v le ho te 15 dní odo
dňa, keï sa o ško de doz ve del.

§ 194

Zod po ved nos� za mest ná va te ¾a pri od vra ca ní ško dy

Za mest na nec, kto rý pri od vra ca ní ško dy hro zia cej
za mest ná va te ¾o vi utr pel vec nú ško du, má voči nemu
ná rok na jej ná hra du a na ná hra du účel ne vy na lo že -
ných ná kla dov, ak ne bez pe čen stvo sám úmy sel ne ne -
vy vo lal a ak si po čí nal pri tom spô so bom pri me ra ným
okol nos tiam. Ten to ná rok má aj za mest na nec, kto rý
tak to od vra cal ne bez pe čen stvo hro zia ce ži vo tu ale bo
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zdra viu, ak by za ško du zod po ve dal za mest ná va te¾. Ak
utr pel ško du na zdra ví, po su dzu je sa táto ško da ako
pra cov ný úraz.

Zod po ved nos�  za mest  ná va te  ¾a  za ško du
pr i  pra cov nom úra ze  a  pr i  cho ro be

z po vo la  nia

§ 195

(1) Ak u za mest nan ca do šlo pri pl ne ní pra cov ných
úloh ale bo v pria mej sú vis los ti s ním k po ško de niu
zdra via ale bo k jeho smr ti úra zom (pra cov ný úraz), zod -
po ve dá za ško du tým vznik nu tú za mest ná va te¾, u kto -
ré ho bol za mest na nec v čase pra cov né ho úra zu v pra -
cov nom po me re.

(2) Pra cov ný úraz je po ško de nie zdra via, kto ré bolo
za mest nan co vi spô so be né pri pl ne ní pra cov ných úloh
ale bo v pria mej sú vis los ti s ním ne zá vis le od jeho vôle
krát ko do bým, ná hlym a ná sil ným pô so be ním von kaj -
ších vply vov.

(3) Pra cov ným úra zom nie je úraz, kto rý za mest na -
nec utr pel na ces te do za mest na nia a spä�.

(4) Za ško du spô so be nú za mest nan co vi cho ro bou
z po vo la nia zod po ve dá za mest ná va te¾, u kto ré ho za -
mest na nec pra co val na po sle dy pred jej zis te ním v pra -
cov nom po me re za pod mie nok, z kto rých vzni ká cho ro -
ba z po vo la nia, kto rou bol pos tih nu tý. Cho ro by
z po vo la nia sú cho ro by uve de né v práv nych pred pi soch
o so ciál nom za bez pe če ní (zoz nam cho rôb z po vo la nia),
ak vznik li za pod mie nok v nich uve de ných.

(5) Ako cho ro ba z po vo la nia sa od škod ňu je aj cho ro -
ba, kto rá vznik la pred jej za ra de ním do zo zna mu cho -
rôb z po vo la nia, a to od jej za ra de nia do zo zna mu naj -
viac za tri roky pred jej za ra de ním do zo zna mu.

(6) Za mest ná va te¾ zod po ve dá za ško du, aj keï do dr -
žal po vin nos ti vy plý va jú ce z oso bit ných pred pi sov
a ostat ných pred pi sov na za is te nie bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri prá ci, ak sa zod po ved nos ti ne zba -
ví pod ¾a § 196.

§ 196

(1) Za mest ná va te¾ sa zba ví zod po ved nos ti cel kom, ak 
pre u ká že, že je di nou prí či nou ško dy bola sku toč nos�,
že
a) ško da bola spô so be ná tým, že pos tih nu tý za mest na -

nec svo jím za vi ne ním po ru šil práv ne pred pi sy ale bo
ostat né pred pi sy na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny
zdra via pri prá ci, ale bo po ky ny na za is te nie bez peč -
nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, hoci s nimi bol riad -
ne a pre u ká za te¾ ne oboz ná me ný a ich zna los� a do dr -
žia va nie sa sús tav ne vy ža do va li a kon tro lo va li, ale bo

b) ško du si spô so bil pos tih nu tý za mest na nec pod vply -
vom al ko ho lu, omam ných lá tok ale bo psy cho trop -
ných lá tok a za mest ná va te¾ ne mo hol ško de za brá -
ni�.

(2) Za mest ná va te¾ sa zba ví zod po ved nos ti sčas ti, ak
pre u ká že, že
a) pos tih nu tý za mest na nec po ru šil svo jím za vi ne ním

práv ne pred pi sy ale bo ostat né pred pi sy, ale bo po ky -

ny na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci, hoci s nimi bol riad ne a pre u ká za te¾ ne oboz ná -
me ný, a že toto po ru še nie bolo jed nou z prí čin ško dy,

b) jed nou z prí čin ško dy bolo, že za mest na nec bol pod
vply vom al ko ho lu, omam ných lá tok ale bo psy cho -
trop ných lá tok, 

c) za mest nan co vi vznik la ško da pre to, že si po čí nal
v roz po re s ob vyk lým spô so bom sprá va nia sa tak, že
je zrej mé, že hoci ne po ru šil práv ne pred pi sy ale bo
ostat né pred pi sy, ale bo po ky ny na za is te nie bez peč -
nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, ale bo oso bit né
pred pi sy, ko nal ¾ah ko my se¾ ne a mu sel si pri tom by�
vzh¾a dom na svo ju kva li fi ká ciu a skú se nos ti ve do -
mý, že si môže pri vo di� ujmu na zdra ví.

(3) Ak sa za mest ná va te¾ zba ví zod po ved nos ti sčas ti,
určí sa čas� ško dy, za kto rú zod po ve dá za mest na nec,
pod ¾a mie ry jeho za vi ne nia. V prí pa de uve de nom v od -
se ku 2 písm. c) sa za mest nan co vi uhra dí as poň jed na
tre ti na ško dy.

(4) Pri po su dzo va ní, či za mest na nec po ru šil práv ne
pred pi sy ale bo ostat né pred pi sy na za is te nie bez peč -
nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci [od sek 1 písm. a) a od -
sek 2 písm. a)], ale bo oso bit né pred pi sy, ne mož no sa
do vo lá va� len vše obec ných usta no ve ní, pod ¾a kto rých
si má kaž dý po čí na� tak, aby ne ohro zo val svo je zdra vie
a zdra vie iných.

(5) Za ¾ah ko my se¾ né ko na nie pod ¾a od se ku 2 písm. c) 
ne mož no po va žo va� bež nú ne o pa tr nos� a ko na nie vy -
plý va jú ce z ri zi ka prá ce.

§ 197

Za mest ná va te¾ sa ne mô že zba vi� zod po ved nos ti, ak
za mest na nec utr pel pra cov ný úraz pri od vra ca ní ško dy
hro zia cej to mu to za mest ná va te ¾o vi ale bo ne bez pe čen -
stva pria mo ohroz u jú ce ho ži vot ale bo zdra vie, ak za -
mest na nec ten to stav sám úmy sel ne ne vy vo lal.

§ 198

(1) Za mest na nec, kto rý utr pel pra cov ný úraz ale bo
u kto ré ho sa zis ti la cho ro ba z po vo la nia, má ná rok
v roz sa hu, v kto rom za mest ná va te¾ zod po ve dá za ško -
du, na   pos kyt nu tie ná hra dy  za
a) stra tu na zá rob ku ale bo stra tu na dô chod ku,
b) bo les� a s�a že nie spo lo čen ské ho uplat ne nia,
c) účel ne vy na lo že né ná kla dy spo je né s lie če ním,
d) vec nú ško du; usta no ve nie § 192 ods. 3 pla tí rov na -

ko.

(2) Roz sah zod po ved nos ti pod ¾a od se ku 1 je za mest -
ná va te¾ po vin ný pre ro ko va� bez zby toč né ho od kla du so
zá stup ca mi za mest nan cov a so za mest nan com.

§ 199

Ná hra da za stra tu na zá rob ku po čas prá ce neschop -
nos ti a ná hra da za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra -
cov nej ne schop nos ti z toho is té ho dô vo du sú samo stat -
né ná ro ky.
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§ 200

(1) Ná hra da za stra tu na zá rob ku po čas pra cov nej
ne schop nos ti za mest nan ca je roz diel me dzi prie mer -
ným zá rob kom za mest nan ca pred vzni kom ško dy spô -
so be nej pra cov ným úra zom ale bo cho ro bou z po vo la nia 
a pl nou su mou ne mo cen ské ho.

(2) Ná hra da ško dy pod ¾a od se ku 1 pat rí aj pri ïal šej
pra cov nej ne schop nos ti z dô vo du toho is té ho pra cov -
né ho úra zu ale bo cho ro by z po vo la nia. Pri tom sa vy -
chá dza z prie mer né ho zá rob ku za mest nan ca pred vzni -
kom tej to ïal šej ško dy. Ak za mest nan co vi pred
vzni kom tej to ïal šej ško dy pat ri la ná hra da za stra tu na 
zá rob ku po skon če ní prá ce neschop nos ti, pos kyt ne sa
mu ná hra da pod ¾a od se ku 1 do sumy, do kto rej by mu
pat ri la ná hra da pod ¾a § 201, keby ne bol ne schop ný
prá ce. Pri tom sa za zá ro bok po pra cov nom úra ze ale bo
po zis te ní cho ro by z po vo la nia po va žu je ne mo cen ské.

§ 201

(1) Ná hra da za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra -
cov nej ne schop nos ti ale bo pri uzna ní in va li di ty ale bo
čias toč nej in va li di ty sa pos kyt ne za mest nan co vi v ta kej 
sume, aby spo lu s jeho zá rob kom po pra cov nom úra ze
ale bo po zis te ní cho ro by z po vo la nia s pri po čí ta ním prí -
pad né ho in va lid né ho dô chod ku ale bo čias toč né ho in -
va lid né ho dô chod ku pos ky to va né ho z toho is té ho dô vo -
du sa rov na la jeho prie mer né mu zá rob ku pred vzni kom 
ško dy. Pri tom sa ne pri hlia da na zá ro bok za mest nan ca, 
kto rý do sia hol zvý še ným pra cov ným úsi lím.

(2) Prie mer ný zá ro bok roz ho du jú ci na vý po čet pred -
met nej ná hra dy sa upra vu je o výš ku pri zná va ných per -
cent po stup ne, zvy šo va ním po sled ne per cen tu ál ne
upra ve ných prie mer ných zá rob kov, po čnúc dňom
skon če nia pra cov nej ne schop nos ti, ale bo pri uzna ní
in va li di ty, ale bo čias toč nej in va li di ty. Výš ku per cen ta,
kto rým sa bude ná hra da za stra tu na zá rob ku upra vo -
va�, usta no vu je oso bit ný pred pis.

(3) Zvý še nie pod ¾a od se ku 2 sa ne vy ko ná, ak je prie -
mer ný zá ro bok vyš ší ako troj ná so bok prie mer nej no mi -
nál nej me sač nej mzdy zis te nej Šta tis tic kým úra dom
Slo ven skej re pub li ky za pred chá dza jú ci ka len dár ny
rok.

(4) Ná hra da za stra tu na zá rob ku po skon če ní prá ce -
neschop nos ti pat rí za mest nan co vi aj pri pra cov nej ne -
schop nos ti z iné ho dô vo du, ako je pô vod ný pra cov ný
úraz ale bo cho ro ba z po vo la nia. Pri tom sa za zá ro bok
po pra cov nom úra ze ale bo po zis te ní cho ro by z po vo la -
nia po va žu je zá ro bok, z kto ré ho sa určí suma ne mo cen -
ské ho.

(5) Za mest nan co vi, kto rý bez váž nych dô vo dov od -
miet ne po nú ka nú prá cu ale bo vhod né za mest na nie,
pat rí ná hra da za stra tu na zá rob ku pod ¾a od se kov 1
až 4 iba vo výš ke roz die lu me dzi prie mer ným zá rob kom
pred vzni kom ško dy spô so be nej za mest nan co vi pra -
cov ným úra zom ale bo cho ro bou z po vo la nia a prie mer -
ným zá rob kom, kto rý by mo hol do siah nu� pri prá ci,
kto rá mu bola po núk nu tá. Za mest nan co vi sa ne uh ra dí
ško da do sumy, kto rú si bez váž nych dô vo dov ne za ro -
bil.

§ 202

(1) Ško da pod ¾a toh to zá ko na je prí pad ná stra ta na
dô chod ku.

(2) Ná hra da za stra tu na dô chod ku pat rí po ško de né -
mu v sume rov na jú cej sa roz die lu me dzi výš kou dô -
chod ku, na kto rý mu vzni kol ná rok, a výš kou dô chod -
ku, na kto rý by mu vzni kol ná rok, keby ne do šlo
k zní že niu jeho zá rob ku ná sled kom po ško de nia zdra via 
pra cov ným úra zom ale bo cho ro bou z po vo la nia.

§ 203

(1) Ná hra da za bo les� a za s�a že nie spo lo čen ské ho
uplat ne nia, kto ré za mest nan co vi vznik li ná sled kom
pra cov né ho úra zu ale bo cho ro by z po vo la nia, sa pos ky -
tu jú jed no ra zo vo.

(2) Výš ku, do kto rej mož no pos kyt nú� ná hra du za
bo les� a s�a že nie spo lo čen ské ho uplat ne nia, a spô sob
ur čo va nia výš ky ná hra dy v jed not li vých prí pa doch
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
po do ho de s Mi nis ter stvom prá ce, so ciál nych vecí a ro -
di ny Slo ven skej re pub li ky.

§ 204

(1) Ak za mest na nec ná sled kom pra cov né ho úra zu
ale bo cho ro by z po vo la nia zo mrel, v roz sa hu zod po ved -
nos ti za mest ná va te ¾a sa pos kyt ne
a) ná hra da účel ne vy na lo že ných ná kla dov spo je ných

s je ho lie če ním,
b) ná hra da pri me ra ných ná kla dov spo je ných s poh re -

bom,
c) ná hra da ná kla dov na vý ži vu po zos ta lých,
d) jed no ra zo vé od škod ne nie po zos ta lých,
e) ná hra da vec nej ško dy; usta no ve nie § 192 ods. 3 pla -

tí rov na ko.

(2) Ná ro ky vy plý va jú ce z od se ku 1 ne zá vi sia od toho,
či pos tih nu tý za mest na nec uplat nil v usta no ve nej le -
ho te svo je ná ro ky na ná hra du ško dy.

§ 205

Ná kla dy spo je né s lie če ním a ná kla dy spo je né s  po -
hrebom sa uhra dia tomu, kto tie to ná kla dy vy na lo žil.
Od ná kla dov spo je ných s poh re bom sa od po čí ta prí spe -
vok na poh reb pos kyt nu tý pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

§ 206

(1) Ná kla dy na poh reb sú naj mä ná kla dy úč to va né
poh reb ným ús ta vom, cin to rín ske po plat ky, ces tov né
vý dav ky a vý dav ky na uby to va nie, ná kla dy na zria de -
nie po mní ka ale bo dos ky a na úpra vu hro bu a jed na
tre ti na pri me ra ných ná kla dov na smú toč né oša te nie.

(2) Ná hra da ná kla dov na zria de nie po mní ka ale bo
dos ky a na úpra vu hro bu ne smie pre siah nu� sumu
20 000 Sk. Ná kla dy na smú toč né oša te nie a ces tov né
vý dav ky sa uhrá dza jú iba naj bliž ším prí sluš ní kom ro -
di ny a do mác nos ti zo mre té ho.
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§ 207

(1) Ná hra da ná kla dov na vý ži vu po zos ta lých pat rí po -
zos ta lým, kto rým zo mre tý vý ži vu pos ky to val ale bo bol
po vin ný pos ky to va�, ak nie je uhra de ná dáv ka mi dô -
chod ko vé ho za bez pe če nia pos ky to va ný mi z toho is té ho
dô vo du.

(2) Pri vý po čte tej to ná hra dy sa vy chá dza z prie mer -
né ho zá rob ku zo mre té ho. Ná hra da ná kla dov na vý ži vu
všet kých po zos ta lých ne smie úhrnom pre vý ši� sumu,
do kto rej by pat ri la zo mre té mu ná hra da za stra tu na
zá rob ku pod ¾a § 201 ods. 1 až 3; pos ky tu je sa naj dlh šie
do kon ca ka len dár ne ho me sia ca, v kto rom by do vŕ šil
65 ro kov veku.

(3) Ná hra da ná kla dov na vý ži vu po zos ta lých sa upra -
vu je vzh¾a dom na zme ny vo vý vo ji mzdo vej úrov ne. Na
úpra vu ná hra dy ná kla dov na vý ži vu po zos ta lých sa
vz�a hu jú pri me ra ne usta no ve nia o úpra ve ná hra dy za
stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej ne schop nos ti 
vznik nu tej pra cov ným úra zom ale bo cho ro bou z po vo -
la nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su. 

§ 208

Jed no ra zo vé od škod ne nie pat rí man že lo vi a die �a �u,
kto ré má ná rok na si rot ský dô cho dok. Die �a �u pat rí
v sume naj me nej 24 000 Sk, man že lo vi v sume naj me -
nej 15 000 Sk. V odô vod ne ných prí pa doch sa jed no ra -
zo vé od škod ne nie v cel ko vej sume naj me nej 15 000 Sk
pos kyt ne aj ro di čom zo mre té ho.

§ 209

Ak sa pod stat ne zme nia po me ry po ško de né ho, kto ré
boli roz ho du jú ce na ur če nie ná hra dy ško dy, môže sa
po ško de ný aj za mest ná va te¾ do má ha� zme ny v úpra ve
svo jich práv ale bo po vin nos tí.

§ 210

Po is te nie zod po ved nos ti za mest ná va te ¾a za ško du

(1) Za mest ná va te¾ za mest ná va jú ci as poň jed né ho
za mest nan ca je po is te ný pre prí pad svo jej zod po ved -
nos ti za ško du pri pra cov nom úra ze ale bo pri cho ro be
z po vo la nia.

(2) Po is te nie zod po ved nos ti za mest ná va te ¾a za ško -
du vy ko ná va So ciál na po is �ov ňa pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.

Ná hra da za stra tu na zá rob ku
v nie  ktorých oso bi t  ných pr í  pa doch

§ 211

(1) U za mest nan ca, kto rý je v čase pra cov né ho úra zu
ale bo zis te nia cho ro by z po vo la nia v nie ko¾ kých pra cov -
ných po me roch ale bo vy ko ná va prá cu na zá kla de do -
hôd o prá cach vy ko ná va ných mimo pra cov né ho po me -
ru, sa pri ur če ní ná hra dy za stra tu na zá rob ku
vy chá dza z jeho prie mer ných zá rob kov do sa ho va ných
vo všet kých tých to pra cov nop ráv nych vz�a hoch, a to za
dobu, za kto rú by moh li tr va�.

(2) U za mest nan ca, kto rý vy ko ná va prá cu na zá kla de 
do hôd o prá cach vy ko ná va ných mimo pra cov né ho po -
me ru na úče ly od se ku 1, je prie mer ným zá rob kom po -
mer ná čas� do hod nu tej od me ny za vy ko na nú prá cu
pri pa da jú ca na je den me siac.

§ 212

(1) Ak pra cov ný úraz utr pel po be ra te¾ sta ro bné ho dô -
chod ku ale bo in va lid né ho dô chod ku ale bo sa u neho
zis ti la cho ro ba z po vo la nia, pat rí mu ná hra da za stra tu
na zá rob ku za dobu, po čas kto rej by vzh¾a dom na svoj
zdra vot ný stav pred pra cov ným úra zom ale bo cho ro -
bou z po vo la nia mo hol pra co va�; to ne pla tí, ak pre stal
by� za mest na ný z dô vo dov, kto ré ne sú vi sia s pra cov -
ným úra zom ale bo cho ro bou z po vo la nia.

(2) Odo dňa, keï sa mala skon či� po vin ná škol ská
do chádz ka ale bo štú dium (prí pra va) na stred nej ško le,
od bor nom uči liš ti, uči liš ti ale bo na vy so kej ško le, pat rí
žia ko vi a štu den to vi ná hra da za stra tu na zá rob ku len
a) za dobu, o kto rú sa ná sled kom pra cov né ho úra zu ale -

bo cho ro by z po vo la nia pre dĺ ži la jeho po vin ná škol -
ská do chádz ka ale bo štú dium (prí pra va na po vo la -
nie),

b) po čas pra cov nej ne schop nos ti pre pra cov ný úraz ale -
bo cho ro bu z po vo la nia,

c) ak sa stal ná sled kom pra cov né ho úra zu ale bo cho ro -
by z po vo la nia in va lid ným,

d) ak sa stal ná sled kom pra cov né ho úra zu ale bo cho ro -
by z po vo la nia za mest nan com so zme ne nou pra cov -
nou schop nos �ou a ak vlast nou vi nou ne za meš ká va
prí le ži tos� na zá ro bok vy ko ná va ním prá ce pre ňho
vhod nej.

§ 213

Zá ro bok po pra cov nom úra ze

(1) Ak za mest ná va te¾ pre u ká že, že za mest na nec po
pra cov nom úra ze ale bo po zis te ní cho ro by z po vo la nia
do sa hu je z vlast nej viny v za mest na ní niž ší zá ro bok
ako jeho spo lu za mes tnan ci vy ko ná va jú ci rov na kú prá -
cu ale bo prá cu toho is té ho dru hu, po va žu je sa za zá ro -
bok po pra cov nom úra ze ale bo po zis te ní cho ro by z po -
vo la nia prie mer ný zá ro bok, kto rý do sa hu jú títo ostat ní
za mest nan ci.

(2) Na zní že nie ale bo zvý še nie zá rob ku za mest nan ca
po pra cov nom úra ze ale bo po zis te ní cho ro by z po vo la -
nia v dô sled ku zme ny dane z príj mov fy zic kých osôb, ku 
kto rej do šlo z dô vo dov, kto ré ne sú vi sia s jeho zdra vot -
ným sta vom ná sled kom pra cov né ho úra zu ale bo cho -
ro by z po vo la nia, sa pri ur če ní ná hra dy za stra tu na zá -
rob ku ne pri hlia da.

Zod po ved nos�  za ško du
v nie  ktorých oso bi t  ných pr í  pa doch

§ 214

(1) Žiak stred nej ško ly, od bor né ho uči liš �a ale bo uči -
liš �a ale bo štu dent vy so kej ško ly zod po ve dá ško le ale bo 
za mest ná va te ¾o vi za ško du, kto rú mu spô so bil pri te o -
re tic kom vy u čo va ní ale bo prak tic kom vy u čo va ní a pri
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vý cho ve mimo vy u čo va nia, ale bo v pria mej sú vis los ti
s nimi.

(2) Za ško du, kto rá vznik la žia ko vi zá klad nej ško ly,
zá klad nej ume lec kej ško ly, špe ciál nej zá klad nej ško ly,
po moc nej ško ly a oso bit nej ško ly pri vy u čo va ní, pri vý -
cho ve mimo vy u čo va nia a pri vý cho ve žia ka v škol skom
za ria de ní ale bo v pria mej sú vis los ti s nimi, zod po ve dá
prí sluš ná ško la ale bo zria ïo va te¾.

(3) Za ško du, kto rá vznik la žia ko vi stred nej ško ly ale -
bo od bor né ho uči liš �a a uči liš �a pri te o re tic kom vy u čo -
va ní, pri prak tic kom vy u čo va ní, pri vý cho ve mimo  vy -
učovania a pri vý cho ve žia ka v škol skom za ria de ní
ale bo v pria mej sú vis los ti s nimi, zod po ve dá žia ko vi
a) stred né ho od bor né ho uči liš �a, od bor né ho uči liš �a

a uči liš �a, kto ré je vnú tor nou or ga ni zač nou jed not -
kou za mest ná va te ¾a, prí sluš ný za mest ná va te¾,

b) stred né ho od bor né ho uči liš �a, od bor né ho uči liš �a
a uči liš �a, kto ré je práv nic kou oso bou, prí sluš né uči -
liš te; za ško du, ku kto rej do šlo v stre di sku prak tic ké -
ho vy u čo va nia, kto ré je práv nic kou oso bou, prí sluš -
né stre di sko,

c) gym ná zia a stred nej od bor nej ško ly, ak ško da vznik -
la pri te o re tic kom vy u čo va ní, pri prak tic kom vy u čo -
va ní v ško le, pri vý cho ve mimo vy u čo va nia ale bo
v pria mej sú vis los ti s nimi, prí sluš ná ško la; ak ku
ško de do šlo pri prak tic kom vy u čo va ní u za mest ná va -
te ¾a ale bo v pria mej sú vis los ti s ním, ten za mest ná va -
te¾, u kto ré ho sa vy u čo va nie usku toč ňo va lo.

(4) Za ško du, kto rá vznik la štu den to vi vy so kej ško ly
pri te o re tic kom vy u čo va ní, pri prak tic kom vy u čo va ní
v ško le a pri vý cho ve mimo vy u čo va nia ale bo v pria mej
sú vis los ti s nimi, zod po ve dá vy so ká ško la. Ak ško da
vznik la pri od bor nej pra xi u za mest ná va te ¾a ale bo
v pria mej sú vis los ti s ňou, zod po ve dá za ňu za mest ná -
va te¾, u kto ré ho sa táto prax usku toč ňo va la.

§ 215

(1) Fy zic kej oso be, kto rá vy ko ná va ve rej nú funk ciu,
zod po ve dá za ško du vznik nu tú pri vý ko ne funk cie ale -
bo v pria mej  sú vis los ti s ňou or ga ni zá cia, pre kto rú
bola čin ná; fy zic ká oso ba  zod po ve dá za ško du tej to or -
ga ni zá cii. Ak funk cio nár  od bo ro vej or ga ni zá cie po má -
ha pri vý ko ne svo jej funk cie ale bo  v pria mej sú vis los ti
s ňou sú čas ne pl ni� spo lo čen ské, hos po dár ske  ale bo
so ciál ne úlo hy za mest ná va te ¾a, u kto ré ho je v pra cov -
nom  po me re, zod po ve dá mu za ško du ten to za mest ná -
va te¾.

(2) Ob ča no vi so zme ne nou pra cov nou schop nos �ou,
kto rý nie je v pra cov nom po me re a kto ré ho prí pra va na
po vo la nie (čin nos�) sa vy ko ná va pod ¾a oso bit ných
pred pi sov, zod po ve dá za ško du vznik nu tú pri tej to prí -
pra ve ten za mest ná va te¾, u kto ré ho sa prí pra va na po -
vo la nie vy ko ná va.

§ 216

(1) Ná rok na ná hra du ško dy vznik nu tej úra zom majú 
čle no via dob ro vo¾ ných po žiar nych zbo rov a ban ských
zá chran ných zbo rov, kto rí utr pe li úraz pri čin nos ti

v tých to zbo roch. V tých to prí pa doch im za ško du zod -
po ve dá zria ïo va te¾, kto rý zbor zria dil.

(2) Ná rok na ná hra du ško dy vznik nu tej úra zom má
fy zic ká oso ba, kto rá na vý zvu or gá nu štát nej sprá vy
ale bo obce, ale bo ve li te ¾a zá sa hu a pod ¾a jeho po ky nov
ale bo s jeho ve do mím osob ne po má ha pri zá sa hu pro ti
ži vel nej uda los ti ale bo pri od stra ňo va ní jej ná sled kov
a utr pe la pri tých to čin nos tiach úraz. Za ško du vznik -
nu tú tým to úra zom zod po ve dá or gán štát nej sprá vy
ale bo obec, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak.

(3) Ná rok na ná hra du ško dy vznik nu tej úra zom má
fy zic ká oso ba, kto rá dob ro vo¾ ne v rám ci ak cie or ga ni zo -
va nej ob cou ale bo inou or ga ni zá ciou ale bo pri mi mo -
riad nych si tu á ciách vy po má ha pri pl ne ní dô le ži tých
úloh v zá uj me spo loč nos ti a  kto rá utr pe la pri tých to
čin nos tiach úraz. Za ško du vznik nu tú tým to úra zom
zod po ve dá obec ale bo or ga ni zá cia, pre kto rú v čase toh -
to úra zu pra co va la.

(4) Ná rok na ná hra du ško dy vznik nu tej úra zom majú 
auto ri vy ná le zu, zlep šo va cie ho ná vr hu ale bo prie my -
sel né ho vzo ru, kto rí utr pe li úraz pri skú ša ní, roz pra co -
va ní ale bo za vá dza ní vy ná le zu, zlep šo va cie ho ná vr hu
ale bo prie my sel né ho vzo ru pre or ga ni zá ciu ale bo po do -
ho de s ňou. Rov na ký ná rok majú čle no via spot reb -
ných, by to vých a iných druž stiev, kto rí utr pe li úraz pri
vý ko ne funk cie ale bo pri do hod nu tej čin nos ti pre druž -
stvo, zdra vot ní ci Slo ven ské ho Čer ve né ho krí ža, dar co -
via krvi, čle no via hor skej služ by, ako aj fy zic ké oso by,
kto ré na jej vý zvu a pod ¾a jej po ky nov osob ne po má ha jú 
pri zá chran nej ak cii v te ré ne, a iné fy zic ké oso by, kto ré
po ve ri la or ga ni zá cia ur či tou funk ciou ale bo čin nos �ou,
ak utr pe li úraz pri pl ne ní úloh sú vi sia cich s vý ko nom
prí sluš nej funk cie ale bo čin nos ti. Za ško du vznik nu tú
tým to úra zom im zod po ve dá ten, pre kto ré ho boli v čase 
toh to úra zu čin ní.

(5) Ná rok na ná hra du ško dy vznik nu tej úra zom majú 
špor to ví re pre zen tan ti Slo ven skej re pub li ky a špor to vci 
za ra de ní do sys té mu vr cho lo vé ho športu, kto rí utr pe li
úraz pri účas ti na špor to vej prí pra ve, maj strov ských
sú �a žiach a me dzi ná rod ných sú �a žiach. Za ško du im
zod po ve dá or ga ni zá cia ale bo or gán, pre kto ré boli
v čase úra zu špor to vo čin ní.

Spo loč  né usta no ve nia
o zod po ved nos t i  za mest  ná va te  ¾a

§ 217

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný na hra di� za mest nan co -
vi sku toč nú ško du, a to v pe nia zoch, ak ško du ne od -
strá ni uve de ním do pred chá dza jú ce ho sta vu. Ak ide
o inú ško du na zdra ví ako z dô vo du pra cov né ho úra zu
ale bo cho ro by z po vo la nia, pla tia pre spô sob a roz sah
jej ná hra dy usta no ve nia o pra cov ných úra zoch s tým
ob me dze ním, že jed no ra zo vé od škod ne nie po zos ta lým
ne pat rí.

(2) Pri ur če ní ško dy na veci sa vy chá dza z ceny veci
v čase po ško de nia.

(3) Ná hra du za stra tu na zá rob ku vy plá ca za mest ná -
va te¾ pra vi del ne raz za me siac.
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§ 218

Ak za mest ná va te¾ pre u ká že, že ško du za vi nil aj po -
ško de ný za mest na nec, jeho zod po ved nos� sa po mer ne
ob me dzí. Pri zod po ved nos ti za ško du pri pra cov ných
úra zoch a pri cho ro bách z po vo la nia sa po stu pu je  po -
d¾a § 196.

§ 219

(1) Za mest ná va te¾, kto rý na hra dil po ško de né mu
ško du, má ná rok na ná hra du voči tomu, kto po ško de -
né mu za takú ško du zod po ve dá pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su, a to v roz sa hu, kto rý zod po ve dá mie re tej to zod po -
ved nos ti voči po ško de né mu, ak nie je vo pred
do hod nu té inak.

(2) Ak ide o ná hra du ško dy pri cho ro be z po vo la nia,
má za mest ná va te¾, kto rý ško du uhra dil, ná rok na
 náhradu voči všet kým za mest ná va te ¾om, u kto rých  po -
stihnutý za mest na nec pra co val za pod mie nok, z kto -
rých vzni ká cho ro ba z po vo la nia, kto rou bol pos tih nu -
tý, a to v roz sa hu zod po ve da jú com dobe, po kto rú
pra co val u tých to za mest ná va te ¾ov za uve de ných pod -
mie nok.

Pl  ne nie  pra cov ných úloh
a pr ia  ma sú v is  los�  s  ním

§ 220

(1) Pl ne ním pra cov ných úloh je vý kon pra cov ných
po vin nos tí vy plý va jú cich z pra cov né ho po me ru, iná
čin nos� vy ko ná va ná na prí kaz za mest ná va te ¾a a čin -
nos�, kto rá je pred me tom pra cov nej ces ty.

(2) V pria mej sú vis los ti s pl ne ním pra cov ných úloh
sú úko ny pot reb né na vý kon prá ce a úko ny po čas prá ce 
zvy čaj né ale bo pot reb né pred za čiat kom prá ce ale bo po
jej skon če ní. Ta kými úkon mi nie sú ces ta do za mest na -
nia a spä�, stra vo va nie, ošet re nie ale bo vy šet re nie
v zdra vot níc kom za ria de ní, ani ces ta na ne a spä�. Vy -
šet re nie v zdra vot níc kom za ria de ní vy ko ná va né na prí -
kaz za mest ná va te ¾a ale bo ošet re nie pri pr vej po mo ci
a ces ta na ne a spä� sú úko ny v pria mej sú vis los ti s pl -
ne ním pra cov ných úloh.

(3) Ako pra cov ný úraz sa po su dzu je aj úraz, kto rý za -
mest na nec utr pel pre pl ne nie pra cov ných úloh.

§ 221

(1) Ces ta do za mest na nia a spä� je ces ta z byd li ska
(uby to va nia) za mest nan ca do mies ta vstu pu do ob jektu 
za mest ná va te ¾a ale bo na iné mies to ur če né na pl ne nie
pra cov ných úloh a spä�. Ak ide o za mest ná va te ¾a v po ¾ -
no hos po dár stve, les níc tve a sta veb níc tve, je to aj ces ta
z byd li ska na ur če né zhro maž di sko a spä�.

(2) Ces ta z obce byd li ska za mest nan ca na pra co vi sko 
ale bo do mies ta uby to va nia v inej obci, kto rá je cie ¾om
pra cov nej ces ty, ak nie je sú čas ne ob cou jeho pra vi del -
né ho pra co vi ska, a spä� sa po su dzu je ako pot reb ný
úkon pred za čiat kom prá ce ale bo po jej skon če ní.

§ 222

Bez dô vod né obo ha te nie

(1) Ak sa za mest na nec bez dô vod ne obo ha tí na úkor
za mest ná va te ¾a ale bo ak sa za mest ná va te¾ bez dô vod ne
obo ha tí na úkor za mest nan ca, musí obo ha te nie vy da�.

(2) Bez dô vod né obo ha te nie na úče ly toh to zá ko na je
ma jet ko vý pro spech zís ka ný pl ne ním bez práv ne ho dô -
vo du, pl ne ním z ne plat né ho práv ne ho úko nu, pl ne ním
z práv ne ho dô vo du, kto rý od pa dol, ako aj ma jet ko vý
pro spech zís ka ný z ne po cti vých zdro jov.

(3) Pred met bez dô vod né ho obo ha te nia sa musí vy da�
tomu, na čí úkor bol zís ka ný. Musí sa vy da� všet ko, čo
sa na do bud lo bez dô vod ným obo ha te ním. Ak to nie je
mož né naj mä pre to, že obo ha te nie spo čí va lo vo vý ko -
noch, musí sa pos kyt nú� pe ňaž ná ná hra da.

(4) S pred me tom bez dô vod né ho obo ha te nia sa mu sia 
vy da� aj úžit ky z neho, ak ten, kto obo ha te nie zís kal,
ne ko nal dob ro my se¾ ne.

(5) Ten, kto pred met bez dô vod né ho obo ha te nia vy dá -
va, má prá vo na ná hra du pot reb ných ná kla dov, kto ré
na vec vy na lo žil.

(6) Vrá te nie ne prá vom vy pla te ných súm môže za -
mest ná va te¾ od za mest nan ca po ža do va�, ak za mest na -
nec ve del ale bo mu sel z okol nos tí pred po kla da�, že ide
o sumy ne správ ne ur če né ale bo omy lom vy pla te né, a to
v le ho te do troch ro kov od ich vý pla ty.

DE  V IA  TA  ČASŤ

DO HO DY O PRÁ CACH VY KO NÁ VA NÝCH MIMO
PRA COV NÉ HO PO ME RU

Do ho dy o  prá cach vy  ko ná va ných
mimo pra cov né ho po me ru

§ 223

(1) Za mest ná va te¾ môže na pl ne nie svo jich úloh ale -
bo na za bez pe če nie svo jich po trieb vý ni moč ne uzat vá -
ra� s fy zic ký mi oso ba mi do ho dy o prá cach vy ko ná va -
ných mimo pra cov né ho po me ru (do ho du o vy ko na ní
prá ce a do ho du o bri gád nic kej prá ci štu den tov), ak ide
o prá cu, kto rá je vy me dze ná vý sled kom a kto rej vý kon
v pra cov nom po me re by bol pre za mest ná va te ¾a ne ú čel -
ný ale bo ne hos po dár ny. Na pra cov nop ráv ny vz�ah za -
lo že ný do ho da mi o prá cach vy ko ná va ných mimo pra -
cov né ho po me ru (do ho da o vy ko na ní prá ce a do ho da
o bri gád nic kej prá ci štu den tov) sa vz�a hu jú usta no ve -
nia pr vej čas ti.

(2) S mla dis tvým za mest nan com mož no tie to do ho dy
uzat vá ra�, len ak sa tým ne ohro zí jeho zdra vý vý voj,
bez peč nos�, mrav nos� ale bo vý cho va na po vo la nie.

(3) Tie to do ho dy ne mož no uzat vá ra� na čin nos ti, kto -
ré sú pred me tom ochra ny pod ¾a au tor ské ho zá ko na.

(4) Spo ry vy plý va jú ce z tej to do ho dy sa pre jed ná va jú
rov na ko ako spo ry z pra cov né ho po me ru.
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§ 224

(1) Na zá kla de uza tvo re ných do hôd pod ¾a § 223 sú
za mest nan ci po vin ní naj mä 
a) vy ko ná va� prá ce zod po ved ne a riad ne a do dr žia va�

pod mien ky do hod nu té v do ho de,
b) vy ko ná va� prá ce osob ne, prí pad ne za po mo ci ro din -

ných prí sluš ní kov uve de ných v do ho de,
c) do dr žia va� práv ne pred pi sy vz�a hu jú ce sa na prá cu

nimi vy ko ná va nú, naj mä práv ne pred pi sy na za is te -
nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, do dr žia -
va� ostat né pred pi sy vz�a hu jú ce sa na prá cu nimi vy -
ko ná va nú, naj mä pred pi sy na za is te nie bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri prá ci, s kto rý mi boli riad ne
oboz ná me ní,

d) riad ne hos po dá ri� so zve re ný mi pros tried ka mi a strá -
ži� a och ra ňo va� ma je tok za mest ná va te ¾a pred po ško -
de ním, stra tou, zni če ním a zne uži tím.

(2) Na zá kla de uza tvo re ných do hôd pod ¾a § 223 je za -
mest ná va te¾ po vin ný naj mä
a) utvá ra� za mest nan com pri me ra né pra cov né pod -

mien ky za bez pe ču jú ce riad ny a bez peč ný vý kon prá -
ce, naj mä pos ky to va� pot reb né zá klad né pros tried -
ky, ma te riál, ná ra die a osob né ochran né pra cov né
pros tried ky,

b) oboz ná mi� za mest nan cov s práv ny mi pred pis mi
a ostat ný mi pred pis mi vz�a hu jú ci mi sa na prá cu
nimi vy ko ná va nú, naj mä s pred pis mi na za is te nie
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,

c) pos kyt nú� za mest nan com za vy ko na nú prá cu do -
hod nu tú od me nu a do dr žia va� ostat né do hod nu té
pod mien ky; ná ro ky za mest nan ca ale bo iné pl ne nia
v jeho pro spech ne mož no do hod nú� pre za mest nan -
ca priaz ni vej šie, ako sú ná ro ky a pl ne nia vy plý va jú -
ce z pra cov né ho po me ru.

(3) Zá ka zy nie ktorých prác pre ženy a mla dis tvých
pla tia aj pre prá ce vy ko ná va né na zá kla de tých to do -
hôd.

§ 225

(1) Za mest na nec zod po ve dá za mest ná va te ¾o vi, s kto -
rým uza tvo ril do ho du pod ¾a § 223, za ško du spô so be nú 
za vi ne ným po ru še ním po vin nos tí pri vý ko ne prá ce ale -
bo pria mej sú vis los ti s ním rov na ko ako za mest na nec
v pra cov nom po me re, aj keï túto ško du spô so bi li jeho
ro din ní prí sluš ní ci, kto rí mu pri prá ci po má ha li. Ná -
hra da ško dy spô so be ná z ne dban li vos ti ne smie pre -
siah nu� tre ti nu sku toč nej ško dy a ne smie by� vyš šia
ako tre ti na od me ny do hod nu tej za vy ko na nie tej to prá -
ce ok rem prí pa dov pod ¾a § 182 až 185.

(2) Za mest ná va te¾ zod po ve dá za mest nan co vi za ško -
du, kto rú utr pel pri vý ko ne prá ce pod ¾a uza tvo re nej do -
ho dy ale bo v pria mej sú vis los ti s ním, rov na ko ako za -
mest nan com v pra cov nom po me re. Ro din ným
prí sluš ní kom zod po ve dá za mest ná va te¾ pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.

§ 226

Do ho da o vy ko na ní prá ce

(1) Do ho du o vy ko na ní prá ce za mest ná va te¾ môže

uza tvo ri� s fy zic kou oso bou, ak pred po kla da ný roz sah
prá ce (pra cov nej úlo hy), na kto rý sa táto do ho da  uza -
tvára, ne pre sa hu je 300 ho dín v ka len dár nom roku. Do
pred po kla da né ho roz sa hu prá ce sa za po čí ta va aj prá ca
vy ko ná va ná za mest nan com pre za mest ná va te ¾a na zá -
kla de inej do ho dy o vy ko na ní prá ce.

(2) Do ho da o vy ko na ní prá ce sa uzat vá ra pí som ne,
inak je ne plat ná. V do ho de o vy ko na ní prá ce musí by�
vy me dze ná pra cov ná úlo ha, do hod nu tá od me na za jej
vy ko na nie, doba, v kto rej sa má pra cov ná úlo ha vy ko -
na�, a pred po kla da ný roz sah prá ce, ak jej roz sah ne vy -
plý va pria mo z vy me dze nia pra cov nej úlo hy. Pí som ná
do ho da o vy ko na ní prá ce sa uzat vá ra naj ne skôr deň
pred dňom za ča tia vý ko nu prá ce.

(3) Pra cov ná úlo ha sa musí vy ko na� v do hod nu tej
dobe, inak môže za mest ná va te¾ od do ho dy od stú pi�.
Za mest na nec môže od do ho dy od stú pi�, ak ne mô že
pra cov nú úlo hu vy ko na� pre to, že mu za mest ná va te¾
ne u tvo ril do hod nu té pra cov né pod mien ky. Za mest ná -
va te¾ je po vin ný na hra di� ško du, kto rá mu tým vznik la.

(4) Od me na za vy ko na nie pra cov nej úlo hy je splat ná
po do kon če ní a odo vzda ní prá ce. Me dzi účast ník mi
mož no do hod nú�, že čas� od me ny bude splat ná už po
vy ko na ní ur či tej čas ti pra cov nej úlo hy. Za mest ná va te¾
môže od me nu po pre ro ko va ní so za mest nan com pri me -
ra ne zní ži�, ak vy ko na ná prá ca ne zod po ve dá do hod nu -
tým pod mien kam.

(5) Ak za mest na nec zo mrie pred spl ne ním pra cov nej
úlo hy a za mest ná va te¾ môže jej vý sled ky po u ži�, prá vo
na od me nu pri me ra nú vy ko na nej prá ci a prá vo na ná -
hra du účel ne vy na lo že ných ná kla dov ne za ni ká a stá va
sa sú čas �ou de dič stva.

§ 226a

Zru še ný

Do ho da o  br i  gád nic  ke j  prá c i  š tu den tov

§ 227

(1) Do ho du o bri gád nic kej prá ci štu den tov môže za -
mest ná va te¾ uza tvo ri� s fy zic kou oso bou, kto rá má šta -
tút štu den ta, aj keï pred po kla da ný roz sah ne pre sa hu -
je 100 ho dín v ka len dár nom roku.

(2) Na zá kla de do ho dy o bri gád nic kej prá ci štu den tov 
ne mož no vy ko ná va� prá cu v roz sa hu pre kra ču jú com
v prie me re po lo vi cu ur če né ho týž den né ho pra cov né ho
času. Do toh to roz sa hu sa ne za po čí ta va čas pra cov nej
po ho to vos ti, za kto rú za mest nan co vi ne pat rí od me na,
a pra cov ná po ho to vos� doma.

(3) Do dr žia va nie do hod nu té ho a naj viac prí pust né ho 
roz sa hu pra cov né ho času pod ¾a od se ku 2 sa po su dzu je 
za celú dobu, na kto rú bola do ho da uza tvo re ná, naj dlh -
šie však za 12 me sia cov.

§ 228

(1) Do ho du o bri gád nic kej prá ci štu den tov je za mest -
ná va te¾ po vin ný uza tvo ri� pí som ne, inak je ne plat ná.
V do ho de musí by� uve de né: do hod nu tá prá ca, do hod -

Strana 3336 Zbierka zákonov č. 433/2003 Čiastka 189



nu tá od me na za vy ko na nú prá cu, do hod nu tý roz sah
pra cov né ho času a doba, na kto rú sa do ho da uzat vá ra.
Jed no vy ho to ve nie do ho dy o bri gád nic kej prá ci štu den -
tov je za mest ná va te¾ po vin ný vy da� za mest nan co vi.

(2) Do ho da o bri gád nic kej prá ci štu den tov sa uzat vá -
ra na ur či tú dobu, prí pad ne na ne ur či tý čas. V do ho de
mož no do hod nú� spô sob jej zru še nia. Ne od de li te¾ nou
sú čas �ou do ho dy je po tvr de nie šta tú tu štu den ta pod ¾a
uve de nej do ho dy. Oka mžité zru še nie do ho dy mož no
do hod nú� len pre prí pa dy, v kto rých mož no oka mžite
skon či� pra cov ný po mer. Ak spô sob skon če nia pra cov -
né ho po me ru ne vy plý va pria mo z uza tvo re nej do ho dy,
mož no ju zru ši� do ho dou účast ní kov k do hod nu té mu
dňu a jed no stran ne len vý po ve ïou bez uve de nia dô vo -
du s 15-dennou vý po ved nou do bou, kto rá sa za čí na
dňom, v kto rom bola pí som ná vý po veï do ru če ná.

DE  S IA  TA  ČASŤ

KO LEK TÍV NE PRA COV NOP RÁV NE VZŤA HY

§ 229

Účas� za mest nan cov v pra cov nop ráv nych
vz�a hoch a jej for my

(1) S cie ¾om za bez pe či� spra vod li vé a uspo ko ji vé pra -
cov né pod mien ky sa za mest nan ci zú čas tňu jú na roz -
ho do va ní za mest ná va te ¾a, kto ré sa týka ich eko no mic -
kých a so ciál nych zá uj mov, a to pria mo ale bo
pros tred níc tvom prí sluš né ho od bo ro vé ho or gá nu, za -
mest na nec kej rady ale bo za mest na nec ké ho dô ver ní ka; 
zá stup co via za mest nan cov na vzá jom úzko spo lu pra -
cu jú.

(2) Za mest nan ci majú prá vo na pos ky to va nie in for -
má cií o hos po dár skej a fi nanč nej si tu á cii za mest ná va -
te ¾a a o pred po kla da nom vý vo ji jeho čin nos ti, a to zro -
zu mi te¾ ným spô so bom a vo vhod nom čase.
Za mest nan ci majú prá vo vy jad ro va� sa k tým to in for -
má ciám a k pri pra vo va ným roz hod nu tiam, ku kto rým
môžu po dá va� svo je ná vr hy.

(3) Za mest nan ci za mest ná va te ¾ov uve de ných v § 241
ods. 1 majú prá vo na nad ná rod né in for má cie a na pre -
ro ko va nie zá uj mov tý ka jú cich sa za mest nan cov v roz -
sa hu uve de nom v usta no ve niach o eu róp skej za mest -
na nec kej rade a o po stu poch pre nad ná rod né
in for má cie a pre ro ko va nie.

(4) Za mest nan ci sa zú čas tňu jú pros tred níc tvom prí -
sluš né ho od bo ro vé ho or gá nu, za mest na nec kej rady
ale bo za mest na nec ké ho dô ver ní ka na utvá raní spra -
vod li vých a uspo ko ji vých pra cov ných pod mie nok
a) spo lu roz ho do va ním, 
b) pre ro ko va ním,
c) prá vom na in for má cie,
d) kon trol nou čin nos �ou.

(5) Za mest nan ci sú opráv ne ní pros tred níc tvom zá -
stup cov za mest nan cov uplat ňo va� svo je prá va vy plý va -
jú ce z pra cov nop ráv nych vz�a hov ale bo ob dob ných
pra cov ných vz�a hov, ak zá kon ne us ta no ví inak.

(6) Za mest nan ci majú prá vo na ko lek tív ne vy jed ná -
va nie len pros tred níc tvom prí sluš né ho od bo ro vé ho or -
gá nu.

(7) Ak u za mest ná va te ¾a pô so bia po pri sebe od bo ro vá 
or ga ni zá cia a za mest na nec ká rada, pat rí od bo ro vej or -
ga ni zá cii prá vo na ko lek tív ne vy jed ná va nie, na kon tro -
lu pl ne nia zá väz kov vy plý va jú cich z ko lek tív nych
zmlúv a na in for má cie, a za mest na nec kej rade pat rí
prá vo na spo lu roz ho do va nie, pre ro ko va nie, in for má cie
a na kon trol nú čin nos�.

(8) Ak u za mest ná va te ¾a pô so bia po pri sebe od bo ro vá 
or ga ni zá cia a za mest na nec ká rada, na za sad nu tiach
za mest na nec kej rady sa môže zú čast ni� zá stup ca od -
bo ro vé ho or gá nu, ak s tým sú hla sí nad po lo vič ná väč ši -
na čle nov za mest na nec kej rady.

Od bo ro  vá or  ga ni  zá c ia

§ 230

(1) Od bo ro vá or ga ni zá cia je zdru že nie od bo ro vo or ga -
ni zo va ných za mest nan cov.

(2) Za mest ná va te¾ je po vin ný umož ni� pô so be nie od -
bo ro vých or ga ni zá cií na pra co vi sku.

(3) Od bo ro vý or gán je or gán od bo ro vej or ga ni zá cie.
Pri ko lek tív nom vy jed ná va ní za stu pu je zá uj my všet -
kých za mest nan cov.

§ 231

(1) Od bo ro vý or gán uzat vá ra so za mest ná va te ¾om
ko lek tív nu zmlu vu, kto rá upra vu je pra cov né pod mien -
ky vrá ta ne mzdo vých pod mie nok a pod mien ky za mest -
ná va nia, vz�a hy me dzi za mest ná va te¾ mi a za mest nan -
ca mi, vz�a hy me dzi za mest ná va te¾ mi ale bo ich
or ga ni zá cia mi a jed nou or ga ni zá ciou ale bo via ce rý mi
or ga ni zá cia mi za mest nan cov vý hod nej šie, ako upra vu -
je ten to zá kon ale bo iný pra cov nop ráv ny pred pis, ak to
ten to zá kon ale bo iný pra cov nop ráv ny pred pis vý slov ne 
ne za ka zu je ale bo ak z ich usta no ve ní ne vy plý va, že sa
od nich ne mož no od chý li�. Ná ro ky, kto ré vznik li z ko -
lek tív nej zmlu vy jed not li vým za mest nan com, sa uplat -
ňu jú a uspo ko ju jú ako ostat né ná ro ky za mest nan cov
z pra cov né ho po me ru. Pra cov ná zmlu va je ne plat ná
v tej čas ti, v kto rej upra vu je ná ro ky za mest nan ca
v men šom roz sa hu než ko lek tív na zmlu va.

(2) Pos tup pri uzat vá ra ní ko lek tív nych zmlúv usta -
no vu je oso bit ný pred pis.

(3) V druž stve, kde sú čas �ou člen stva je aj pra cov ný
vz�ah čle na k druž stvu, ko lek tív nu zmlu vu pod ¾a od se -
ku 1 na hrá dza uzne se nie člen skej schô dze.

§ 232

(1) Ak u za mest ná va te ¾a pô so bia po pri sebe via ce ré
od bo ro vé or ga ni zá cie, musí za mest ná va te¾ v prí pa doch
tý ka jú cich sa všet kých ale bo väč šie ho poč tu za mest -
nan cov, ak vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy ale bo
ko lek tív na zmlu va vy ža du jú pre ro ko va nie ale bo sú hlas 
od bo ro vé ho or gá nu, pl ni� tie to po vin nos ti k prí sluš ným 
or gá nom všet kých zú čast ne ných od bo ro vých or ga ni zá -
cií, ak sa s nimi ne do hod ne inak. Ak sa or gá ny všet kých 
zú čast ne ných od bo ro vých or ga ni zá cií ne do hod nú naj -
ne skôr do 15 dní od po žia da nia, či sú hlas ude lia, ale bo

Čiastka 189 Zbierka zákonov č. 433/2003 Strana 3337



nie, je roz ho du jú ce sta no vi sko or gá nu od bo ro vej or ga -
ni zá cie s naj väč ším poč tom čle nov u za mest ná va te ¾a.

(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa po u ži je rov na ko aj pre
do jed ná va nie ko lek tív nych zmlúv s tým, že v mene ko -
lek tí vu za mest nan cov môžu prí sluš né od bo ro vé or gá ny 
pô so bia ce u za mest ná va te ¾a vy stu po va� a ko na� s práv -
ny mi dô sled ka mi pre všet kých za mest nan cov len spo -
loč ne a vo vzá jom nej zho de, ak sa me dzi se bou a so za -
mest ná va te ¾om ne do hod nú inak.

(3) Ak u za mest ná va te ¾a pô so bia po pri sebe via ce ré
od bo ro vé or ga ni zá cie, vy stu pu je v pra cov nop ráv nych
vz�a hoch a ob dob ných pra cov ných vz�a hoch tý ka jú -
cich sa jed not li vých za mest nan cov prí sluš ný od bo ro vý
or gán od bo ro vej or ga ni zá cie, kto rej je za mest na nec čle -
nom.

(4) V prí pa de uve de nom v od se ku 3 vy stu pu je v pra -
cov nop ráv nych vz�a hoch a ob dob ných pra cov ných
vz�a hoch tý ka jú cich sa za mest nan ca, kto rý nie je od bo -
ro vo or ga ni zo va ný, or gán od bo ro vej or ga ni zá cie s naj -
väč ším poč tom čle nov u za mest ná va te ¾a, ak za mest na -
nec ne ur čí inak.

§ 233

Za mest na nec ká rada a za mest na nec ký dô ver ník

(1) Za mest na nec ká rada je or gán, kto rý za stu pu je
všet kých za mest nan cov za mest ná va te ¾a. 

(2) Za mest na nec ká rada môže pô so bi� u za mest ná -
va te ¾a, kto rý za mest ná va naj me nej 50 za mest nan cov.

(3) U za mest ná va te ¾a, kto rý za mest ná va me nej ako
50 za mest nan cov, ale naj me nej pä� za mest nan cov,
môže pô so bi� za mest na nec ký dô ver ník. Prá va a po vin -
nos ti za mest na nec ké ho dô ver ní ka sú rov na ké ako prá -
va a po vin nos ti za mest na nec kej rady.

(4) Za mest na nec ká rada ale bo za mest na nec ký dô -
ver ník má prá vo spo lu roz ho do va� for mou do ho dy ale bo 
for mou ude le nia pred chá dza jú ce ho sú hla su pod ¾a toh -
to zá ko na, len ak pra cov né pod mien ky ale bo pod mien -
ky za mest ná va nia, pri kto rých sa vy ža du je spo lu roz ho -
do va nie za mest na nec kej rady ale bo za mest na nec ké ho
dô ver ní ka, ne up ra vu je ko lek tív na zmlu va.

Vo¾  ba č le  nov za mest  na nec ke j  rady,
vo¾  ba za  mest  na nec ké ho dô ver  ní  ka

a vo  leb né ob do bie

§ 234

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný umož ni� usku toč ne nie
vo lieb do za mest na nec kej rady, ak o to za mest ná va te ¾a
pí som ne po žia da as poň 10 % za mest nan cov. Za mest -
na nec ká rada u za mest ná va te ¾a, kto rý má 
a) od 50 do 100 za mest nan cov, má naj me nej troch čle -

nov,
b) od 101 do 500 za mest nan cov, na kaž dých 100 za -

mest nan cov má naj me nej jed né ho ïal šie ho čle na,
c) od 501 do 1 000 za mest nan cov, má naj me nej jed né -

ho ïal šie ho čle na,
d) od 1 001 a viac za mest nan cov, na kaž dých 1 000 za -

mest nan cov má naj me nej jed né ho ïal šie ho čle na.

(2) Prá vo vo li� čle nov za mest na nec kej rady ale bo za -
mest na nec ké ho dô ver ní ka majú vše tci za mest nan ci
za mest ná va te ¾a, ak u za mest ná va te ¾a pra cu jú naj me -
nej tri me sia ce.

(3) Prá vo by� vo le ný za čle na za mest na nec kej rady
ale bo za za mest na nec ké ho dô ver ní ka má kaž dý za -
mest na nec za mest ná va te ¾a star ší ako 18 ro kov, kto rý
je bez ú hon ný, nie je blíz kou oso bou za mest ná va te ¾a
a pra cu je u za mest ná va te ¾a naj me nej tri me sia ce.

(4) Člen za mest na nec kej rady je vo le ný pria mou vo¾ -
bou s taj ným hla so va ním na zá kla de kan di dát nej lis ti -
ny, kto rú na vrh ne naj me nej 10 % za mest nan cov ale bo
prí sluš ný od bo ro vý or gán. Vo¾ by sú plat né, ak sa na
hla so va ní zú čast ní nad po lo vič ná väč ši na všet kých za -
mest nan cov, kto rí majú prá vo vo li� čle nov za mest na -
nec kej rady. Člen mi za mest na nec kej rady sa stá va jú tí
kan di dá ti, kto rí zís ka li naj väč ší po čet hla sov. Po čet čle -
nov za mest na nec kej rady vo pred určí vo leb ný vý bor po
do ho de so za mest ná va te ¾om. Ak ne bu de zvo le ný  po -
trebný po čet čle nov za mest na nec kej rady, za mest ná va -
te¾ umož ní ïal šie kolo vo lieb do troch týž dňov. Ak ani
po vy ko na ní opa ko va nej vo¾ by ne bu de zvo le ný pot reb -
ný po čet čle nov za mest na nec kej rady, za mest na nec ká
rada sa ne us ta no ví. Nové vo¾ by do za mest na nec kej
rady sa usku toč nia až po uply nu tí 12 me sia cov od ko -
na nia opa ko va nej vo¾ by.

(5) Prvé vo¾ by čle nov za mest na nec kej rady u za mest -
ná va te ¾a or ga ni zu je vo leb ný vý bor zlo že ný naj me nej
z troch za mest nan cov a naj viac zo sied mich za mest -
nan cov, kto rí pod pí sa li žia dos� o vy tvo re nie za mest na -
nec kej rady. Po čet čle nov vo leb né ho vý bo ru určí za -
mest ná va te¾ v zá vis los ti od poč tu za mest nan cov
a vnú tor nej štruk tú ry za mest ná va te ¾a. Ďal šie vo¾ by or -
ga ni zu je za mest na nec ká rada.

(6) Za mest na nec ký dô ver ník je vo le ný pria mou vo¾ -
bou s taj ným hla so va ním nad po lo vič nou väč ši nou za -
mest nan cov prí tom ných na hla so va ní. 

(7) Ná kla dy na úhra du vo lieb za mest na nec kej rady
a za mest na nec ké ho dô ver ní ka hra dí za mest ná va te¾.

(8) Vo leb né ob do bie za mest na nec kej rady a za mest -
na nec ké ho dô ver ní ka je štvor roč né. 

§ 235

(1) Za mest na nec ká rada za ni ká
a) uply nu tím vo leb né ho ob do bia,
b) od stú pe ním za mest na nec kej rady, ak od stú pe nie

bolo pri ja té na zhro maž de ní za mest nan cov, 
c) od vo la ním za mest na nec kej rady nad po lo vič nou väč -

ši nou za mest nan cov prí tom ných na hla so va ní, 
d) po kle som poč tu za mest nan cov u za mest ná va te ¾a na

me nej ako 50.

(2) Pri zá ni ku za mest na nec kej rady pod ¾a od se ku 1
písm. a) až c) člen za mest na nec kej rady vy ko ná va svo ju 
funk ciu až do zvo le nia no vej za mest na nec kej rady. 

(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa pri me ra ne vz�a hu jú 
aj na za mest na nec ké ho dô ver ní ka.
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§ 236

(1) Člen stvo v za mest na nec kej rade za ni ká
a) skon če ním pra cov né ho po me ru so za mest ná va te -

¾om, 
b) vzda ním sa člen stva v za mest na nec kej rade,
c) od vo la ním čle na za mest na nec kej rady z funk cie nad -

po lo vič nou väč ši nou za mest nan cov prí tom ných na
hla so va ní.

(2) Funk cia za mest na nec ké ho dô ver ní ka za ni ká
a) skon če ním pra cov né ho po me ru so za mest ná va te -

¾om,
b) vzda ním sa funk cie,
c) od vo la ním za mest na nec ké ho dô ver ní ka z funk cie

nad po lo vič nou väč ši nou za mest nan cov prí tom ných
na hla so va ní.

§ 237

Pre ro ko va nie

(1) Pre ro ko va nie je vý me na ná zo rov a dia lóg me dzi
zá stup ca mi za mest nan cov a za mest ná va te ¾om.

(2) Za mest ná va te¾ vo pred pre ro ku je so zá stup ca mi
za mest nan cov  naj mä
a) stav, štruk tú ru a pred po kla da ný vý voj za mest na nos -

ti a plá no va né opat re nia, naj mä ak je ohroz e ná za -
mest na nos�,

b) zá sad né otáz ky pod ni ko vej so ciál nej po li ti ky, opat re -
nia na zlep še nie hy gie ny pri prá ci a pra cov né ho  pro -
stredia,

c) roz hod nu tia, kto ré môžu vies� k zá sad ným zme nám
v or ga ni zá cii prá ce ale bo v zmluv ných pod mien kach,

d) or ga ni zač né zme ny, za kto ré sa po va žu jú ob me dze -
nie ale bo za sta ve nie čin nos ti za mest ná va te ¾a ale bo
jeho čas ti, zlú če nie, sply nu tie, roz de le nie, zme na
práv nej for my za mest ná va te ¾a,

e) opat re nia na pred chá dza nie vzni ku úra zov a cho rôb
z po vo la nia a na ochra nu zdra via za mest nan cov.

(3) Pre ro ko va nie sa usku toč ní zro zu mi te¾ ným spô so -
bom a vo vhod nom čase, s pri me ra ným ob sa hom, s cie -
¾om do siah nu� do ho du.

(4) Na úče ly uve de né v od se ku 2 za mest ná va te¾  po -
skytuje zá stup com za mest nan cov pot reb né in for má -
cie, kon zul tá cie a do kla dy a v rám ci svo jich mož nos tí
pri hlia da na ich sta no vi ská.

§ 238

Prá vo na in for má cie

(1) In for mo va nie je pos kyt nu tie úda jov za mest ná va -
te ¾om zá stup com za mest nan cov s cie ¾om oboz ná me nia
sa s ob sa hom in for má cie.

(2) Za mest ná va te¾ in for mu je zro zu mi te¾ ným spô so -
bom a vo vhod nom čase zá stup cov za mest nan cov o svo -
jej hos po dár skej a fi nanč nej si tu á cii a o pred po kla da -
nom vý vo ji jeho čin nos ti. 

(3) Za mest ná va te¾ môže od miet nu� pos kyt nú� in for -
má cie, kto ré by moh li po ško di� za mest ná va te ¾a, ale bo
môže vy ža do va�, aby sa tie to in for má cie po va žo va li za
dô ver né.

§ 239

Kon trol ná čin nos�

Zá stup co via za mest nan cov kon tro lu jú do dr žia va nie
pra cov nop ráv nych pred pi sov vrá ta ne mzdo vých pred -
pi sov a zá väz kov vy plý va jú cich z ko lek tív nej zmlu vy; sú 
opráv ne ní naj mä
a) vstu po va� na pra co vi ská za mest ná va te ¾a v čase do -

hod nu tom so za mest ná va te ¾om,
b) vy ža do va� od ve dú cich za mest nan cov pot reb né in for -

má cie a pod kla dy,
c) po dá va� ná vr hy na zlep šo va nie pra cov ných pod mie -

nok, 
d) vy ža do va� od za mest ná va te ¾a, aby dal po kyn na od -

strá ne nie zis te ných ne dos tat kov,
e) na vr ho va� za mest ná va te ¾o vi ale bo iné mu or gá nu po -

ve re né mu kon tro lou do dr žia va nia pra cov nop ráv -
nych pred pi sov, aby uplat nil vhod né opat re nia voči
ve dú cim za mest nan com, kto rí po ru šu jú  pracovno -
právne pred pi sy ale bo po vin nos ti vy plý va jú ce pre
nich z ko lek tív nych zmlúv,

f) vy ža do va� od za mest ná va te ¾a in for má cie o tom, aké
opat re nia boli vy ko na né na od strá ne nie ne dos tat -
kov zis te ných pri vý ko ne kon tro ly.

§ 240

Pod mien ky čin nos ti zá stup cov
za mest nan cov a ich ochra na

(1) Čin nos� zá stup cov za mest nan cov, kto rá  bezpro -
stredne sú vi sí s pl ne ním úloh za mest ná va te ¾a, sa po va -
žu je za vý kon prá ce, za kto rý pat rí za mest nan co vi
mzda.

(2) Za mest ná va te¾ pos ky tu je na vý kon funk cie zá -
stup cov za mest nan cov ale bo na účas� na ich vzde lá va -
ní, kto ré za bez pe ču je or gán prí sluš né ho od bo ro vé ho
or gá nu, za mest na nec ká rada a za mest ná va te¾ pra cov -
né vo¾ no pod ¾a § 136 ods. 1, ak tomu ne brá nia dô le ži té
pre vádz ko vé dô vo dy. 

(3) Za mest ná va te¾ pod ¾a svo jich pre vádz ko vých mož -
nos tí pos ky tu je zá stup com za mest nan cov na ne vy -
hnut nú pre vádz ko vú čin nos� bez plat ne v pri me ra nom
roz sa hu miest nos ti s ne vy hnut ným vy ba ve ním a uhrá -
dza ná kla dy spo je né s ich údrž bou a tech nic kou pre -
vádz kou.

(4) Zá stup co via za mest nan cov, od bor ní ci pl nia ci
úlo hy pre zá stup cov za mest nan cov sú po vin ní za cho -
vá va� ml čan li vos� o sku toč nos tiach, o kto rých sa
 dozvedeli pri vý ko ne svo jej funk cie a kto ré boli za mest -
ná va te ¾om ozna če né ako dô ver né. Táto po vin nos� trvá
aj po čas jed né ho roka po skon če ní vý ko nu funk cie, ak
oso bit ný pred pis ne us ta no ví inak.

(5) Zá stup co via za mest nan cov ne smú by� za pl ne nie
úloh vy plý va jú cich z vý ko nu svo jej funk cie za mest ná -
va te ¾om zne vý hod ňo va ní ani inak po stih o va ní.

(6) Zá stup co via za mest nan cov sú v čase funk čné ho
ob do bia a po čas šies tich me sia cov po jeho skon če ní
chrá ne ní pro ti opat re niam, kto ré by ich moh li po ško -
dzo va� vrá ta ne skon če nia pra cov né ho po me ru a kto ré
by boli mo ti vo va né ich pos ta ve ním ale bo čin nos �ou.
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(7) Za mest ná va te¾ môže da� zá stup com za mest nan -
cov vý po veï ale bo s nimi oka mžite skon či� pra cov ný
po mer len s pred chá dza jú cim sú hla som zá stup cov za -
mest nan cov. Za pred chá dza jú ci sú hlas sa po va žu je aj,
ak zá stup co via za mest nan cov pí som ne ne od miet li ude -
li� za mest ná va te ¾o vi sú hlas do 15 dní odo dňa, keï o to
za mest ná va te¾ po žia dal. Za mest ná va te¾ môže po u ži�
pred chá dza jú ci sú hlas len v le ho te dvoch me sia cov od
jeho ude le nia.

(8) Ak zá stup co via za mest nan cov od miet li ude li� sú -
hlas pod ¾a od se ku 7, je vý po veï ale bo oka mžité skon če -
nie pra cov né ho po me ru zo stra ny za mest ná va te ¾a
z toh to dô vo du ne plat né; ak sú ostat né pod mien ky
 výpovede ale bo oka mžité ho skon če nia pra cov né ho po -
me ru spl ne né a súd v spo re pod ¾a § 77 zis tí, že od za -
mest ná va te ¾a ne mô že spra vod li vo po ža do va�, aby za -
mest nan ca na ïa lej za mest ná val, je vý po veï ale bo
oka mžité skon če nie pra cov né ho po me ru plat né.

(9) Rov na ké pod mien ky čin nos ti a ochra na pod ¾a od -
se kov 1 až 8 sa vz�a hu jú aj na zá stup cov za mest nan cov
pre bez peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.

Prá vo na nad ná rod né in for  má c ie
a na pre ro  ko va nie

§ 241

(1) Prá vo za mest nan cov za mest ná va te ¾a a sku pín za -
mest ná va te ¾ov pô so bia cich na úze mí člen ských štá tov
Eu róp skej únie (ïa lej len „člen ský štát“) so síd lom
v Slo ven skej re pub li ke na nad ná rod né in for má cie a na
pre ro ko va nie sa usku toč ňu je pros tred níc tvom eu róp -
skej za mest na nec kej rady ale bo pros tred níc tvom do -
hod nu té ho po stu pu.

(2) Pod ¾a od se ku 1 sa u kaž dé ho za mest ná va te ¾a
a v kaž dej sku pi ne za mest ná va te ¾ov pô so bia cich na
úze mí člen ských štá tov zria di eu róp ska za mest na nec -
ká rada ale bo do hod ne pos tup in for mo va nia za mest -
nan cov a pre ro ko va nia s cie ¾om in for mo va� za mest -
nan cov a ro ko va� s nimi za pod mie nok, spô so bom
a s účin ka mi usta no ve ný mi tým to zá ko nom.

(3) Za mest ná va te¾ s pô sob nos �ou na úze mí člen -
ských štá tov je po vin ný fi nan co va� 
a) zria de nie a čin nos� oso bit né ho vy jed ná va cie ho or gá -

nu, eu róp skej za mest na nec kej rady ale bo do hod nu -
té ho po stu pu in for mo va nia za mest nan cov a pre ro ko -
va nia,

b) ná kla dy na or ga ni zo va nie ro ko va ní, tl mo če nie, ces -
tov né a uby to va nie čle nov oso bit né ho vy jed ná va -
cie ho or gá nu čle nov eu róp skej za mest na nec kej
rady ale bo čle nov pô so bia cich v rám ci do hod nu té -
ho po stu pu in for mo va nia za mest nan cov a pre ro ko -
va nia. 

§ 242

Po vin nos� pos ky to va� nad ná rod né in for má cie a pre -
ro ko va nie sa vz�a hu je na
a) za mest ná va te ¾ov a sku pi ny za mest ná va te ¾ov s pô -

sob nos �ou na úze mí člen ských štá tov so síd lom v Slo -
ven skej re pub li ke,

b) or ga ni zač né jed not ky za mest ná va te ¾a ale bo na or ga -
ni zač né jed not ky sku pi ny za mest ná va te ¾ov s pô sob -
nos �ou na úze mí člen ských štá tov so síd lom v Slo ven -
skej re pub li ke,

c) re pre zen tan tov za mest ná va te ¾a ale bo sku pi ny za -
mest ná va te ¾ov s pô sob nos �ou na úze mí člen ských
štá tov so síd lom v Slo ven skej re pub li ke.

§ 243

Pod mien ky zria de nia eu róp skej za mest na nec kej rady
ale bo do hod nu té ho po stu pu na nad ná rod né

in for má cie a na pre ro ko va nie

(1) Na úče ly toh to zá ko na
a) za mest ná va te¾ pô so bia ci na úze mí člen ských štá tov

je za mest ná va te¾, kto rý za mest ná va naj me nej
1 000 za mest nan cov v člen ských štá toch a as poň
150 za mest nan cov v kaž dom z naj me nej dvoch člen -
ských štá tov,

b) sku pi na za mest ná va te ¾ov s pô sob nos �ou na úze mí
člen ských štá tov je ria dia ci za mest ná va te¾ a jemu
pod ria de ní za mest ná va te lia, kto rí za mest ná va jú naj -
me nej 1 000 za mest nan cov v člen ských štá toch,
z kto rých naj me nej dva ja za mest ná va te lia pô so bia
v dvoch rôz nych člen ských štá toch a za mest ná va jú
v kaž dom naj me nej 150 za mest nan cov, 

c) zá stup ca mi za mest nan cov sú zá stup co via za mest -
nan cov pod ¾a § 230 a 233,

d) ústred né ve de nie je ústred né ve de nie za mest ná va te -
¾a pô so bia ce ho na úze mí člen ských štá tov ale bo
ústred né ve de nie ria dia ce ho za mest ná va te ¾a v prí pa -
de sku pi ny za mest ná va te ¾ov pô so bia cich na úze mí
člen ských štá tov. Ak ústred né ve de nie nemá síd lo
v člen skom štá te, po va žu je sa na úče ly toh to zá ko na
za ústred né ve de nie re pre zen tant, kto ré ho ústred né
ve de nie vy me nu je; ak nie je ten to re pre zen tant vy me -
no va ný, po va žu je sa za ústred né ve de nie za mest ná -
va te¾ člen ské ho štá tu s naj väč ším poč tom za mest -
nan cov, kto rý má síd lo v jed nom z člen ských štá tov.
Ústred né ve de nie za mest ná va te ¾a je zod po ved né za
zria de nie eu róp skej za mest na nec kej rady ale bo do -
hod nu té ho po stu pu na nad ná rod né in for má cie a na
pre ro ko va nie,

e) oso bit ný vy jed ná va cí or gán je or gán zria de ný v sú la -
de s § 244 s cie ¾om usku toč ňo va� vy jed ná va nie
s ústred ným ve de ním o zria de ní eu róp skej za mest na -
nec kej rady ale bo o po stu pe in for mo va nia za mest -
nan cov a pre ro ko va nia.

(2) Na úče ly toh to zá ko na ria dia ci za mest ná va te¾ je
za mest ná va te¾, kto rý môže pria mo ale bo ne pria mo ria -
di� iné ho za mest ná va te ¾a z dô vo du vlast níc tva,  finan -
čnej účas ti ale bo pra vi diel, kto rý mi sa ria di.

(3) Ria dia ci za mest ná va te¾ je vždy za mest ná va te¾,
kto rý vo vz�a hu k iné mu za mest ná va te ¾o vi pria mo ale -
bo ne pria mo 
a) vlast ní väč ši nu zá klad né ho ma jet ku toh to za mest ná -

va te ¾a, 
b) kon tro lu je väč ši nu hla sov ak cio ná rov za mest ná va te -

¾a ale bo
c) môže vy me no va� viac ako po lo vi cu čle nov správ ne -

ho, ria dia ce ho ale bo do zor né ho or gá nu toh to za mest -
ná va te ¾a.

Strana 3340 Zbierka zákonov č. 433/2003 Čiastka 189



(4) Na úče ly toh to zá ko na usta no ve né poč ty za mest -
nan cov vy chá dza jú z prie mer né ho poč tu za mest nan cov 
vrá ta ne za mest nan cov na krat ší pra cov ný čas za mest -
na ných po čas ostat ných dvoch ro kov.

§ 244

Oso bit ný vy jed ná va cí or gán

(1) Oso bit ný vy jed ná va cí or gán sa zria ïu je, aby za
za mest nan cov vy jed ná val o zria de ní eu róp skej za mest -
na nec kej rady ale bo o po stu pe in for mo va nia za mest -
nan cov a pre ro ko va nia s nimi.

(2) Ústred né ve de nie za čne z vlast nej ini cia tí vy ale bo
na zá kla de pí som nej žia dos ti naj me nej 100 za mest -
nan cov naj me nej dvoch za mest ná va te ¾ov v dvoch rôz -
nych člen ských štá toch ale bo na pí som nú žia dos� ich
zá stup cov ro ko va nie o zria de ní oso bit né ho vy jed ná va -
cie ho or gá nu.

(3) Oso bit ný vy jed ná va cí or gán má naj me nej troch
čle nov a naj viac 17 čle nov. Člen mi oso bit né ho vy jed ná -
va cie ho vý bo ru sú za mest nan ci za mest ná va te ¾a ale bo
sku pi ny za mest ná va te ¾ov pô so bia cich na úze mí člen -
ských štá tov. Za mest nan ci za mest ná va te ¾a z kaž dé ho
člen ské ho štá tu, v kto rom má za mest ná va te¾ ale bo
sku pi na za mest ná va te ¾ov  pô so bia ca na úze mí člen -
ských štá tov síd lo, sú za stú pe ní jed ným čle nom. Ďal ší
člen do oso bit né ho vy jed ná va cie ho vý bo ru je vy me no -
va ný za za mest nan cov za mest ná va te ¾a z kaž dé ho člen -
ské ho štá tu, kde je naj me nej 25 % za mest nan cov, ïal ší
dva ja čle no via za za mest nan cov za mest ná va te ¾a kaž -
dé ho člen ské ho štá tu, kde je naj me nej 50 % za mest -
nan cov, a ïal ší tra ja zá stup co via za za mest nan cov za -
mest ná va te ¾a z kaž dé ho člen ské ho štá tu, kde je
naj me nej 75 % všet kých za mest nan cov.

(4) Zá stup co via za mest nan cov za za mest nan cov
v Slo ven skej re pub li ke vy me nu jú čle nov oso bit né ho vy -
jed ná va cie ho or gá nu zo za mest nan cov za mest ná va te ¾a 
na spo loč nom ro ko va ní. Roz de le nie hla sov na spo loč -
nom za sad nu tí sa určí po mer ne pod ¾a poč tu za stu po -
va ných za mest nan cov.

(5) Oso bit ný vy jed ná va cí or gán in for mu je ústred né
ve de nie o svo jom zlo že ní. Ústred né ve de nie zvo lá za -
sad nu tie oso bit né ho vy jed ná va cie ho or gá nu na účel
uza tvo re nia do ho dy pod ¾a § 245; v prí pa de pot re by
môže na ro ko va nie pri zva� od bor ní kov.

(6) Oso bit ný vy jed ná va cí or gán pri jí ma zá ve ry väč ši -
nou hla sov; na roz hod nu tie, že ne za čne vy jed ná va�
pod ¾a od se ku 5 ale bo že skon čí už za ča té vy jed ná va nie,
je pot reb ná naj me nej dvoj tre ti no vá väč ši na hla sov.

(7) Ak sa zú čast ne né stra ny ne do hod nú na krat šej
le ho te, nová žia dos� o zvo la nie oso bit né ho vy jed ná va -
cie ho or gá nu sa môže pred lo ži� naj skôr o dva roky od
pri ja tia uve de né ho roz hod nu tia.

(8) Všet ky vý dav ky sú vi sia ce so zria de ním eu róp skej
za mest na nec kej rady ale bo po stu pu na in for mo va nie
a pre ro ko va nie hra dí ústred né ve de nie tak, aby oso bit -
ný vy jed ná va cí or gán mo hol pri me ra ne pl ni� svo ju úlo -
hu.

§ 245

Do ho da o zria de ní eu róp skej za mest na nec kej rady
ale bo o po stu pe in for mo va nia a pre ro ko va nia

(1) Ústred né ve de nie a oso bit ný vy jed ná va cí or gán,
eu róp ska za mest na nec ká rada a zá stup co via za mest -
nan cov, kto rí za bez pe ču jú iný pos tup in for mo va nia
a pre ro ko va nia, vy jed ná va jú v spo lu prá ci s oh¾a dom na 
vzá jom né prá va a po vin nos ti.

(2) Do ho da me dzi ústred ným ve de ním a oso bit ným
vy jed ná va cím or gá nom sa musí uza tvo ri� pí som ne
a musí ob sa ho va�
a) za mest ná va te ¾ov, sku pi ny za mest ná va te ¾ov pô so bia -

cich na úze mí člen ských štá tov ale bo ich or ga ni zač -
ných jed no tiek pô so bia cich na úze mí člen ských štá -
tov, na kto rých sa do ho da vz�a hu je,

b) zlo že nie eu róp skej za mest na nec kej rady, po čet čle -
nov, ná hrad ní kov, roz de le nie miest a funk čné ob do -
bie,

c) kom pe ten cie a pos tup in for mo va nia eu róp skej za -
mest na nec kej rady a pos tup pre ro ko va nia,

d) mies to ko na nia, po čet ter mí nov a tr va nie za sad nu tí
eu róp skej za mest na nec kej rady,

e) fi nanč né a ma te riál ne zdro je, kto ré sa majú pri de li�
eu róp skej za mest na nec kej rade,

f) dobu plat nos ti do ho dy o eu róp skej za mest na nec kej
rade a pos tup jej opä tov né ho do hod nu tia.

(3) Eu róp ska za mest na nec ká rada môže by� roz ší re -
ná o zá stup cov za mest nan cov za mest ná va te ¾ov tých
štá tov, kto ré nie sú člen mi Eu róp skej únie, v prí pa de,
že to do hod ne oso bit ný vy jed ná va cí or gán a ústred né
ve de nie.

(4) Ústred né ve de nie a oso bit ný vy jed ná va cí or gán sa 
môžu pí som ne do hod nú�, že na mies to eu róp skej za -
mest na nec kej rady zria dia je den pos tup ale bo viac po -
stu pov in for mo va nia za mest nan cov a pre ro ko va nia.
Do ho da musí by� pí som ná a musí ob sa ho va� naj mä 
a) pred met nad ná rod ných in for má cií a pre ro ko va ní,

kto ré sa tý ka jú dô le ži tých zá uj mov za mest nan cov,
b) spô sob a za bez pe če nie prá va zá stup cov za mest nan -

cov spo loč ne pre ro ko va� in for má cie, kto ré im boli
ozná me né ústred ným ve de ním.

Eu róp ska za  mest  na nec ká rada
zr ia  de ná na zá kla  de zá ko na

§ 246

Eu róp ska za mest na nec ká rada pod ¾a toh to zá ko na
sa zria di, ak
a) to spo loč ne do hod ne ústred né ve de nie s oso bit ným

vy jed ná va cím or gá nom,
b) ústred né ve de nie od mie ta za ča� ro ko va nie do šes�

me sia cov od po da nia žia dos ti za mest nan cov pod ¾a
§ 244 ods. 2 o zria de ní eu róp skej pod ni ko vej rady ale -
bo po stu pu pre nad ná rod né in for má cie a pre ro ko va -
nie,

c) do troch ro kov od po da nia žia dos ti ústred né ve de nie
a oso bit ný vy jed ná va cí or gán sa ne do hod li a oso bit -
ný vy jed ná va cí or gán ne roz ho dol o skon če ní vy jed ná -
va cie ho pro ce su (§ 244).
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§ 247

(1) Eu róp sku za mest na nec kú radu zvo lia zá stup co -
via za mest nan cov zo za mest nan cov za mest ná va te ¾a na
spo loč nom ro ko va ní. Čle nov eu róp skej za mest na nec -
kej rady za za mest nan cov za mest na ných v Slo ven skej
re pub li ke vy me nu jú zá stup co via za mest nan cov za -
mest ná va te ¾a na spo loč nom ro ko va ní. 

(2) Eu róp sku za mest na nec kú radu tvo ria zá stup co -
via za mest nan cov u za mest ná va te ¾ov ale bo sku pín za -
mest ná va te ¾ov pô so bia cich na úze mí člen ských štá tov.
Eu róp ska za mest na nec ká rada má naj me nej troch čle -
nov a naj viac 30 čle nov. Z kaž dé ho člen ské ho štá tu,
v kto rom má za mest ná va te¾ ale bo sku pi na za mest ná -
va te ¾ov za stú pe nie, sa do eu róp skej za mest na nec kej
rady de le gu je je den zá stup ca za mest nan cov.

(3) Ak má za mest ná va te¾ ale bo sku pi na za mest ná va -
te ¾ov pô so bia cich v člen ských štá toch me nej ako
10 000 za mest nan cov, člen ské štá ty, v kto rých je za -
mest na ných naj me nej 20 % za mest nan cov, budú za -
stú pe ní ïal ším zá stup com. Člen ské štá ty, v kto rých je
za mest na ných naj me nej 30 % za mest nan cov, budú za -
stú pe ní ïal ší mi dvo ma zá stup ca mi, naj me nej 40 % za -
mest nan cov ïal ší mi tro mi zá stup ca mi, naj me nej 50 %
za mest nan cov ïal ší mi štyr mi zá stup ca mi, naj me nej
60 % za mest nan cov ïal ší mi pia ti mi zá stup ca mi, naj -
me nej 70 % za mest nan cov ïal ší mi šies ti mi zá stup ca mi 
a tam, kde je naj me nej 80 % za mest nan cov, budú za -
stú pe ní ïal ší mi sied mi mi zá stup ca mi za mest nan cov.

(4) Ak má za mest ná va te¾ ale bo sku pi na za mest ná va -
te ¾ov v člen ských štá toch naj me nej 10 000 za mest nan -
cov, člen ské štá ty, v kto rých je za mest na ných naj me nej 
20 % za mest nan cov, budú za stú pe ní ïal ším zá stup -
com. Člen ské štá ty, v kto rých je za mest na ných naj me -
nej 30 % za mest nan cov, budú za stú pe ní ïal ší mi tro mi
zá stup ca mi, naj me nej 40 % za mest nan cov budú za stú -
pe ní ïal ší mi pia ti mi zá stup ca mi, naj me nej 50 % za -
mest nan cov budú za stú pe ní ïal ší mi sied mi mi zá stup -
ca mi, z člen ské ho štá tu, v kto rom je za mest na ných
60 % za mest nan cov, budú za stú pe ní ïal ší mi de via ti mi
zá stup ca mi, naj me nej 70 % za mest nan cov budú za stú -
pe ní je de nás ti mi zá stup ca mi, naj me nej 80 % za mest -
nan cov budú za stú pe ní ïal ší mi tri nás ti mi zá stup ca mi
za mest nan cov.

(5) V prí pa de, že boli spl ne né pod mien ky na vznik eu -
róp skej za mest na nec kej rady, ústred né ve de nie je po -
vin né zvo la� za kla da jú ce za sad nu tie eu róp skej za mest -
na nec kej rady. Na tom to za sad nu tí si eu róp ska
za mest na nec ká rada zvo lí svoj ho pred se du a jeho zá -
stup cu.

(6) Pred se da a v jeho ne prí tom nos ti jeho zá stup ca za -
stu pu je na vo nok eu róp sku za mest na nec kú radu a ria -
di jej bež nú čin nos�. Ak to po va žu je za pot reb né, zvo lí si
eu róp ska za mest na nec ká rada troj člen ný vý bor, kto rý
tvo ria pred se da a ïal ší dva ja čle no via, kto rí mu sia by�
z dvoch člen ských štá tov. 

(7) Eu róp ska za mest na nec ká rada pri jme ro ko va cí
po ria dok, kto rý musí by� vy ho to ve ný pí som ne a musí
by� schvá le ný väč ši nou hla sov všet kých čle nov.

(8) Ústred né ve de nie kon tro lu je kaž dé dva roky odo
dňa usta no vu jú cej schô dze eu róp skej za mest na nec kej
rady, či sa poč ty za mest nan cov v jed not li vých člen -
ských štá toch zme ni li tak, že sa pod ¾a od se kov 4 až 6
musí ur či� iné zlo že nie eu róp skej za mest na nec kej
rady. Vý sle dok ozná mi eu róp skej za mest na nec kej
rade. Ak je pot reb né iné zlo že nie eu róp skej za mest na -
nec kej rady, ústred né ve de nie za bez pe čí, aby sa v člen -
ských štá toch, v kto rých vzni kol ná rok na iný po čet zá -
stup cov za mest nan cov, vy me no va li noví čle no via
eu róp skej za mest na nec kej rady. No vým vy me no va ním
sa kon čí do te raj šie člen stvo zá stup cov za mest nan cov.

 (9) Eu róp ska za mest na nec ká rada ozná mi ústred -
né mu ve de niu mená, priez vis ká a ad re sy svo jich čle -
nov. Ústred né ve de nie túto in for má ciu pos kyt ne za -
mest ná va te ¾om a zá stup com za mest nan cov ale bo
za mest nan com.

(10) Člen stvo v eu róp skej za mest na nec kej rade sa
za čí na vy me no va ním a trvá šty ri roky, ak sa ne skon čí
skôr od vo la ním ale bo z iných dô vo dov. 

(11) Po uply nu tí šty roch ro kov od zria ïu jú cej schô -
dze hla su je eu róp ska za mest na nec ká rada, či bude
s ústred ným ve de ním vy jed ná va� pod ¾a § 245 ale bo či
bude po kra čo va� eu róp ska za mest na nec ká rada zo zá -
ko na (§ 246).

§ 248

(1) Ústred né ve de nie pre ro ku je s eu róp skou za mest -
na nec kou ra dou naj me nej raz za rok 
a) or ga ni zač nú štruk tú ru za mest ná va te ¾a, eko no mic -

kú a fi nanč nú si tu á ciu,
b) pred po kla da ný vý voj čin nos ti, vý ro by a vý voj za mest -

na nos ti,
c) stav in ves tí cií a pod stat né zme ny or ga ni zá cie prá ce

a no vých vý rob ných pro ce sov,
d) pre vo dy za mest ná va te ¾a ale bo jeho čas ti, zlú če nie,

sply nu tie, roz de le nie, zme nu práv nej for my za mest -
ná va te ¾a,

e) iné or ga ni zač né zme ny za mest ná va te ¾a.

(2) Ak vznik nú mi mo riad ne uda los ti, kto ré sa pod -
stat ne tý ka jú zá uj mov za mest nan cov, je ústred né ve -
de nie po vin né včas in for mo va� eu róp sku za mest na nec -
kú radu, pred lo ži� jej pot reb né do kla dy a na jej žia dos�
ich pre ro ko va�.

(3) Mi mo riad ny mi uda los �a mi sú naj mä
a) zru še nie, zá nik ale bo pre vod za mest ná va te ¾a ale bo

jeho čas ti,
b) hro mad né pre púš �a nie.

(4) Ústred né ve de nie je po vin né pí som ne in for mo va�
eu róp sku za mest na nec kú radu a pre ro ko va� s ňou zá -
le ži tos ti usta no ve né v od se koch 1 až 3 v prí pa de, že sa
tý ka jú naj me nej dvoch za mest ná va te ¾ov so síd lom
v naj me nej dvoch člen ských štá toch; prá vo mo ci eu róp -
skej za mest na nec kej rady sa tý ka jú len zá le ži tos tí člen -
ských štá tov.
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§ 249

In for mo va nie zá stup cov za mest nan cov
za mest ná va te ¾a na úze mí Slo ven skej re pub li ky

Oso bit ný vy jed ná va cí or gán, eu róp ska za mest na nec -
ká rada ale bo zá stup co via za mest nan cov za mest ná va -
te ¾a za bez pe ču jú ci iný pos tup na nad ná rod né in for má -
cie a pre ro ko va nie oboz na mu jú zá stup cov
za mest nan cov za mest ná va te ¾a (§ 230 a 233) so síd lom
na úze mí Slo ven skej re pub li ky s nad ná rod ný mi in for -
má cia mi a pre ro ko va ním na spo loč nom za sad nu tí za -
mest nan cov za mest ná va te ¾a.

§ 250

Ochra na čle nov oso bit né ho vy jed ná va cie ho or gá nu,
čle nov eu róp skej za mest na nec kej rady a zá stup cov

za mest nan cov za bez pe ču jú cich iný pos tup

Na čle nov oso bit né ho vy jed ná va cie ho or gá nu, čle nov
eu róp skej za mest na nec kej rady a zá stup cov za mest -
nan cov za mest ná va te ¾a za bez pe ču jú cich iný pos tup na 
nad ná rod né in for má cie a na pre ro ko va nie sa vz�a hu je
§ 240.

JE  DE  NÁS  TA  ČASŤ

PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

Pre chod né usta no ve  nia

§ 251

(1) Usta no ve nia mi toh to zá ko na sa spra vu jú aj pra -
cov nop ráv ne vz�a hy, kto ré vznik li pred 1. ap rí lom
2002, ak nie je ïa lej usta no ve né inak. Ná ro ky, kto ré
z nich vznik li, a práv ne úko ny uro be né pred 1. ap rí lom
2002 sa po su dzu jú pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(2) Úpra va ná hra dy za stra tu na zá rob ku po skon če -
ní pra cov nej ne schop nos ti ale bo pri uzna ní in va li di ty
ale bo čias toč nej in va li di ty (§ 201 ods. 1) a úpra va ná -
hra dy ná kla dov na vý ži vu po zos ta lých (§ 207) sa usku -
toč ní aj u za mest nan cov a po zos ta lých, kto rým ná hra -
da pat ri la do 31. mar ca 2002; to pla tí aj pre ná hra dy,
o kto rých bolo do 31. mar ca 2002 prá vo plat ne roz hod -
nu té ale bo kto rých výš ka bola do hod nu tá.

(3) Ak za mest ná va te¾ uplat ňu je na od me ňo va nie za -
mest nan cov ho di no vú mzdu, je po vin ný sadz by ho di -
no vej mzdy zvý ši� v po me re me dzi ur če ným týž den ným
ča som pred dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko -
na a týž den ným pra cov ným ča som usta no ve ným pod ¾a
§ 85 ods. 8. Me sač ná mzda sa z toh to dô vo du ne me ní.

§ 252

(1) Pra cov né po me ry, kto ré boli za lo že né vo¾ bou ale -
bo vy me no va ním pod ¾a § 27 ods. 3 až 5 Zá kon ní ka prá -
ce pred dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na,
sa po va žu jú za pra cov né po me ry vznik nu té pra cov nou
zmlu vou pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Pra cov ný čas za mest nan ca vrá ta ne prá ce nad čas, 
usta no ve ný v § 85 ods. 9, je v ob do bí od 1. ap rí la 2002
do 31. de cem bra 2003 naj viac 58 ho dín týž den ne.

(3) Usta no ve nia § 87 ods. 1, 2 a 4, § 90 až 93, § 94
ods. 2, 3 a 4 a § 96 sa v ob do bí od 1. ap rí la 2002 do
31. de cem bra 2003 ne vz�a hu jú na pra cov ný čas a čas
od po čin ku za mest nan cov v do pra ve, kto rých pra cov ný
čas je ne rov no mer ne roz vrh nu tý. Ten to pra cov ný čas
v ob do bí od 1. ap rí la 2002 do 31. de cem bra 2003 upra ví 
Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven -
skej re pub li ky po do ho de s prí sluš ným vyš ším od bo ro -
vým or gá nom.

§ 252a

(1) Usta no ve nia mi toh to zá ko na sa spra vu jú aj pra -
cov nop ráv ne vz�a hy, kto ré vznik li pred 1. jú lom 2003,
ak nie je ïa lej usta no ve né inak. Vznik pra cov nop ráv -
nych vz�a hov, ako aj ná ro ky, kto ré z nich vznik li pred 1. 
jú lom 2003, sa po su dzu jú pod ¾a pred pi sov plat ných do
30. júna 2003.

(2) Ak bola daná vý po veï pred 1. jú lom 2003, pra cov -
ný po mer sa skon čí uply nu tím vý po ved nej doby pod ¾a
pred pi sov plat ných do 30. júna 2003.

(3) Pra cov nop ráv ne vz�a hy, kto ré boli za lo že né do ho -
dou o pra cov nej čin nos ti uza tvo re né pred 1. jú lom
2003 vrá ta ne ná ro kov, kto ré z nich vznik li, sa spra vu jú
pra cov nop ráv ny mi pred pis mi plat ný mi do 30. júna
2003 a skon čia sa naj ne skôr do 31. de cem bra 2003.

§ 253

Za ob do bie pred dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to 
zá ko na pat ria per cen tá a ob do bie, za kto ré sa upra vu je
prie mer ný zá ro bok roz ho du jú ci na vý po čet ná hra dy za
stra tu na zá rob ku po skon če ní do čas nej pra cov nej ne -
schop nos ti vznik nu tej pra cov ným úra zom ale bo cho ro -
bou z po vo la nia pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

§ 254

Kde sa vo vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi soch 
po u ží va po jem „plat“, je ním mzda pod ¾a toh to zá ko na.

§ 255

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu jú sa:
1. zá kon č. 65/1965 Zb. Zá kon ník prá ce v zne ní zá ko -

na č. 88/1968 Zb., zá ko na č. 153/1969 Zb., zá ko na
č. 100/1970 Zb., zá ko na č. 159/1971 Zb., zá ko na
č. 20/1975 Zb., zá ko na č. 72/1982 Zb., zá ko na
č. 111/1984 Zb., zá ko na č. 22/1985 Zb., zá ko na
č. 52/1987 Zb., § 18 zá ko na č. 98/1987 Zb., zá ko na
č. 188/1988 Zb., zá ko na č. 81/1990 Zb., zá ko na
č. 101/1990 Zb., zá ko na č. 3/1991 Zb., zá ko na
č. 297/1991 Zb., zá ko na č. 231/1992 Zb., zá ko na
č. 264/1992 Zb., zá ko na č. 542/1992 Zb., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1993
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 275/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 304/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 90/1996 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 206/1996 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
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č. 330/1996 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá ko na
č. 43/1998 Z. z., zá ko na č. 190/1998 Z. z., zá ko na
č. 297/1999 Z.z., zá ko na č. 95/2000 Z. z., zá ko na
č. 244/2000 Z. z., zá ko na č. 245/2000 Z. z., zá ko na
č. 154/2001 Z. z. a zá ko na č. 158/2001 Z. z.,

2. zá kon č. 120/1990 Zb., kto rým sa upra vu jú nie -
ktoré vz�a hy me dzi od bo ro vý mi or ga ni zá cia mi a za -
mest ná va te¾ mi v zne ní zá ko na č. 3/1991 Zb. a zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 55/1996
Z. z.,

3. zá kon č. 195/1991 Zb. o od stup nom pos ky to va nom
pri skon če ní pra cov né ho po me ru v zne ní zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1993 Z. z.,

4. zá kon č. 1/1992 Zb. o mzde, od me ne za pra cov nú po -
ho to vos� a o prie mer nom zá rob ku v zne ní zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1993 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 52/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 90/1996 Z. z., zá ko na č. 248/1997 Z. z., 
zá ko na č. 190/1998 Z. z. a zá ko na č. 105/1999 Z. z.,

5. na ria de nie vlá dy Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re -
pub li ky č. 75/1982 Zb. o oso bit nej do dat ko vej do vo -
len ke pra cov ní kov pra cu jú cich v pod ze mí hl bin ných 
uho¾ ných a lig ni to vých baní,

6. na ria de nie vlá dy Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re -
pub li ky č. 25/1985 Zb. o oso bit nej do dat ko vej do vo -
len ke nie ktorých pra cov ní kov v or ga ni zá cii sta veb -
nej vý ro by,

7. na ria de nie vlá dy Slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky
č. 27/1985 Zb. o od chyl nom pos ky to va ní ne pre tr ži té -
ho od po čin ku v týžd ni nie ktorým pra cov ní kom v zne -
ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej so cia lis tic kej re pub li -
ky č. 230/1988 Zb.,

8. na ria de nie vlá dy Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re -
pub li ky č. 99/1987 Zb. o pra cov nop ráv nych vz�a -
hoch pra cov ní kov me dzi ná rod ných hos po dár skych
or ga ni zá cií,

9. na ria de nie vlá dy Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re -
pub li ky č. 223/1988 Zb., kto rým sa vy ko ná va Zá kon -
ník prá ce v zne ní zá kon né ho opat re nia Pred sed níc -
tva Fe de rál ne ho zhro maž de nia č. 362/1990 Zb.,
na ria de nia vlá dy Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej
Re pub li ky č. 13/1991 Zb., zá ko na č. 231/1992 Zb.,
na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 645/1992
Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 162/1993 Z. z., na ria de nia vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky č. 190/1994 Z. z., na ria de nia vlá dy Slo ven -
skej re pub li ky č. 153/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 330/1996 Z. z. a zá ko -
na č. 297/1999 Z. z.,

10. na ria de nie vlá dy Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej
Re pub li ky č. 121/1990 Zb. o pra cov nop ráv nych
vz�a hoch pri súk rom nom pod ni ka ní ob ča nov v zne ní 
na ria de nia vlá dy Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej
re pub li ky č. 14/1991 Zb., zá ko na č. 231/1992 Zb.
a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 206/1996 Z. z.,

11. na ria de nie vlá dy Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej
Re pub li ky č. 406/1991 Zb. o pre dĺ že ní do vo len ky na
zo ta ve nie v or ga ni zá ciách, kto ré ne pre vádz ku jú
pod ni ka te¾ skú čin nos�,

12. na ria de nie vlá dy Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej
Re pub li ky č. 43/1992 Zb. o usta no ve ní mi ni mál -
nych mzdo vých ta ríf a mzdo vé ho zvý hod ne nia za
prá cu v s�a že nom a zdra viu škod li vom pra cov nom
pros tre dí a za prá cu v noci v zne ní na ria de nia vlá dy
Slo ven skej re pub li ky č. 645/1992 Zb., na ria de nia
vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 249/1993 Z. z., na ria -
de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 84/1996 Z. z.,
na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 2/1998
Z. z., na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 65/1999 Z. z., zá ko na č. 105/1999 Z. z., na ria de -
nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 374/1999 Z. z.
a na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 299/2000 Z. z.,

13. na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 294/1997
Z. z. o pod mien kach úhra dy ná kla dov za mest ná va -
te ¾o vi na do pla tok ku mzde ale bo k pla tu pri pre ve de -
ní za mest nan ca na prá cu s niž šou mzdou ale bo pla -
tom z dô vo du ka ran tén ne ho opat re nia,

14. na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 335/1997
Z. z., kto rým sa v usmer ňo va ní miezd upra vu jú kva -
li ta tív ne uka zo va te le, pri me ra nos� prí rast ku miezd
ku kva li ta tív nym uka zo va te ¾om, výš ka re gu lač né ho
od vo du, úda je na jeho vý po čet, splat nos� od vo du,
spô sob jeho úhra dy a hod no te né ob do bie,

15. vy hláš ka Štát nej plá no va cej ko mi sie č. 62/1966 Zb.
o zá sa dách pre skra co va nie pra cov né ho času a pre
úpra vu pra cov ných a pre vádz ko vých re ži mov v zne ní 
zá ko na č. 1/1992 Zb.,

16. vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce a so ciál nych vecí
č. 63/1968 Zb. o zá sa dách pre skra co va nie týž den -
né ho pra cov né ho času a pre za vá dza nie pre vádz ko -
vých a pra cov ných re ži mov s pä� den ným pra cov ným
týž dňom v zne ní vy hláš ky č. 200/1968 Zb., zá ko na
č. 188/1988 Zb., zá ko na č. 3/1991 Zb. a zá ko na
č. 1/1992 Zb.,

17. vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva č. 140/1968 Zb.
o pra cov ných ú¾a vách a hos po dár skom za bez pe če ní
štu du jú cich po pri za mest na ní v zne ní zá ko na
č. 188/1988 Zb.,

18. vy hláš ka Ústred nej rady od bo rov a Fe de rál ne ho mi -
nis ter stva fi nan cií č. 172/1973 Zb. o uvo¾ ňo va ní
pra cov ní kov zo za mest na nia na vý kon funk cie v Re -
vo luč nom od bo ro vom hnu tí v zne ní vy hláš ky
č. 3/1991 Zb.,

19. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva prá ce a so ciál -
nych vecí č. 121/1982 Zb. o nie ktorých úpra vách
pra cov né ho času,

20. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva prá ce a so ciál -
nych vecí č.45/1987 Zb. o zá sa dách pre skrá te nie
pra cov né ho času bez zní že nia mzdy zo zdra vot ných
dô vo dov pra cov ní kom do 21 ro kov veku v pod ze mí
hl bin ných baní v zne ní zá ko na č. 235/1992 Zb., 

21. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva prá ce a so ciál -
nych vecí č. 95/1987 Zb. o do dat ko vej do vo len ke
pra cov ní kov, kto rí pra cu jú s che mic ký mi kar ci no -
gén mi v zne ní zá ko na č. 235/1992 Zb.,

22. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva prá ce a so ciál -
nych vecí č. 96/1987 Zb. o zá sa dách pre skrá te nie
pra cov né ho času bez zní že nia mzdy zo zdra vot ných
dô vo dov pra cov ní kom, kto rí pra cu jú s che mic ký mi
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kar ci no gén mi v zne ní vy hláš ky č. 108/1989 Zb. a zá -
ko na č. 235/1992 Zb.,

23. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva prá ce a so ciál -
nych vecí č. 196/1989 Zb. o pruž nom pra cov nom
čase v zne ní zá ko na č. 1/1992 Zb.,

24. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva prá ce a so ciál -
nych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úko noch vo vše -
obec nom zá uj me.

25. Vý nos Fe de rál ne ho mi nis tra hos po dár stva z 12. ok -
tób ra 1990 o zá ka ze prá ce v pod ze mí hl bin ných baní
pre pra cov ní kov mlad ších ako 21 ro kov (re gis tro va -
ný v čiast ke č. 77/1990 Zb.).

§ 256

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2002 ok -
rem § 5 ods. 2 až 5 a § 241 až 250, kto ré na do bud nú
účin nos� vstu pom Slo ven skej re pub li ky do Eu róp skej
únie.

Zá kon č. 165/2002 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá -
kon č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní ne skor -

ších pred pi sov a mení a do pĺ ňa zá kon č. 311/2001 Z. z.
Zá kon ník prá ce na do bu dol účin nos� 1. ap rí la 2002.

Zákon č. 408/2002 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá -
kon č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní ne skor -
ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov na do bu dol účin nos� 1. ja nu ára 2003 ok rem čl. II
a III, kto ré na do bud li účin nos� dňom vy hlá se nia,
a čl. IV, kto rý na do bu dol účin nos� 1. sep tem bra 2002.

Zá kon č. 413/2002 Z. z. o so ciál nom po is te ní na do -
bu dol účin nos� 1. júla 2003 ok rem § 122 ods. 4, kto rý
na do bú da účin nos� na do bud nu tím plat nos ti zmlu vy
o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky do Eu róp skej únie,
a § 277, kto rý na do bu dol účin nos� dňom vy hlá se nia.

Zá kon č. 210/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá -
kon č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor -
ších pred pi sov na do bu dol účin nos� 1. júla 2003 s vý -
nim kou člán ku I šies te ho bodu, kto rý na do bud ne
účin nos� odo dňa, keï na do bud ne plat nos� zmlu va
o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii,
sto de via te ho, sto de sia te ho a sto je de nás te ho bodu, kto -
ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Pavol Hrušovský v. r.
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Prí lo ha k zá ko nu č. 311/2001 Z. z.

Cha rak te ris ti ky stup ňov ná roč nos ti pra cov ných miest

Pra cov né mies ta sú pod ¾a mie ry zlo ži tos ti, zod po ved nos ti a na má ha vos ti prá ce za mest nan ca vy me dze né tý mi to
cha rak te ris ti ka mi:
a) pra cov né mies to zod po ve da jú ce pr vé mu stup ňu ná roč nos ti prá ce cha rak te ri zu je vý kon po moc ných, prí prav ných

ale bo ma ni pu lač ných prác pod ¾a pres ných po stu pov a po ky nov,
b) pra cov né mies to zod po ve da jú ce dru hé mu stup ňu ná roč nos ti prá ce cha rak te ri zu je vý kon uce le ných ob služ ných

ru tin ných prác ale bo od bor ných ru tin ných kon tro lo va te¾ ných prác pod ¾a da ných po stu pov ale bo pre vádz ko vých
re ži mov, ale bo prác spo je ných s hmot nou zod po ved nos �ou; vý kon jed no du chých re me sel ných prác; vý kon opa ko -
va ných, kon tro lo va te¾ ných prác ad mi nis tra tív nych, hos po dár skos práv nych, pre vádz ko vo tech nic kých ale bo eko -
no mic kých pod ¾a po ky nov ale bo usta no ve ných po stu pov,

c) pra cov né mies to zod po ve da jú ce tre tie mu stup ňu ná roč nos ti prá ce cha rak te ri zu je vý kon rôz no ro dých od bor ných
ale bo uce le ných od bor ných prác ale bo samo stat né za bez pe čo va nie me nej zlo ži tých agend; samo stat ný vý kon in di -
vi du ál nych tvo ri vých re me sel ných prác; ria de nie ale bo ope ra tív ne za bez pe čo va nie cho du za ria de ní ale bo pre vádz -
ko vých pro ce sov spo je né so zvý še nou du šev nou ná ma hou s prí pad nou zod po ved nos �ou za zdra vie a bez peč nos�
iných osôb ale bo za �až ko od strá ni te¾ né ško dy,

d) pra cov né mies to zod po ve da jú ce štvr té mu stup ňu ná roč nos ti prá ce cha rak te ri zu je samo stat né za bez pe čo va nie
od bor ných agend ale bo vý kon čiast ko vých kon cepč ných, sys té mo vých a me to dic kých prác spo je ný so zvý še nou
du šev nou ná ma hou; ria de nie, or ga ni zá cia ale bo ko or di ná cia zlo ži tých pro ce sov ale bo roz siah le ho sú bo ru ve¾ mi
zlo ži tých za ria de ní s prí pad nou zod po ved nos �ou za ži vo ty a zdra vie iných osôb, 

e) pra cov né mies to zod po ve da jú ce pia te mu stup ňu ná roč nos ti prá ce cha rak te ri zu je vý kon špe cia li zo va ných sys té -
mo vých, kon cepč ných, tvo ri vých ale bo me to dic kých prác s vy so kou du šev nou ná ma hou; kom plex né za bez pe čo -
va nie naj zlo ži tej ších úse kov a agend s ur čo va ním no vých po stu pov v rám ci sys té mu; ria de nie, or ga ni zá cia a ko or -
di ná cia ve¾ mi zlo ži tých pro ce sov a sys té mov vrá ta ne vo¾ by a op ti ma li zá cie po stu pov a spô so bov rie še nia,

f) pra cov né mies to zod po ve da jú ce šies te mu stup ňu ná roč nos ti prá ce cha rak te ri zu je tvo ri vé rie še nie úloh ne ob vyk -
lým spô so bom s ne špe ci fi ko va ný mi vý stup mi s vy so kou mie rou zod po ved nos ti za ško dy s naj šir ší mi spo lo čen ský -
mi dô sled ka mi; ria de nie, or ga ni zá cia a ko or di ná cia naj zlo ži tej ších sys té mov so zod po ved nos �ou za ne od strá ni te¾ -
né hmot né a mo rál ne ško dy so znač ný mi ná rok mi na schop nos� rie ši� zlo ži té a kon flikt né si tu á cie spo je né
spra vid la so vše obec ným ohroz e ním naj šir šej sku pi ny osôb.
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434

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2001 bola v New Yorku prijatá Medziná-
rodná dohoda o kakau 2001.

Listina o prijatí dohody bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohody,
28. marca 2003.

Na základe článku 58 ods. 3 dohoda nadobudla platnosť 1. októbra 2003 pre Slovenskú republiku, Brazíliu, Kame-
run, Pobrežie Slonoviny, Dominikánsku republiku, Európske spoločenstvo, Gabun, Ghanu, Malajziu, Nigériu, Pa-
puu Novú Guineu, Ruskú federáciu, Švajčiarsko a Togo.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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435

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1998 bol v Aarhuse prijatý Protokol
o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

Listina o prijatí protokolu Slovenskou republikou bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených
národov, depozitára protokolu, 30. decembra 2002.

Protokol nadobudne platnosť 29. decembra 2003 na základe článku 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobud-
ne platnosť v ten istý deň.

Slovenská republika uplatnila pri uložení listiny o prijatí toto vyhlásenie:

„Podľa článku 3 ods. 1 a prílohy I protokolu Slovenská republika týmto vyhlasuje, že jej základným rokom bude rok
1990.“

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve tlačovej chy by

v zá ko ne č. 430/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 381/2001 Z. z.  o po vin nom
zmluv nom po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be nú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zid la 

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

 V člán ku II bode 7 § 38a  ods. 1 písm. a) pr vom bode má by� na mies to slo va „pre cho de né ho“  správ ne uve de né slo -
vo „pre chod né ho“.
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