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2 Pracovný čas a doba odpočinku
Pracovný čas je v súlade s § 85 Zákonníka práce časový úsek, v ktorom je za-

mestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade 
s pracovnou zmluvou.

Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. Dobou odpo-
činku je aj prestávka na odpočinok a jedenie, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.

2.1 Pracovný čas
Na účely určenia rozsahu pracovného času a rozvrhnutia pracovného času je týž-

dňom sedem po sebe nasledujúcich dní. Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie 
presiahnuť osem hodín, ak Zákonník práce neustanovuje inak.

Podľa Zákonníka práce je pracovný čas zamestnanca najviac 40 hodín týžden-
ne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prá-
cu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 
a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepre-
tržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne. Na zamestnáva-
teľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., sa vzťahuje aj 
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postu-
pujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme, na príslušný kalendárny rok. V uvedenej kolektívnej 
zmluve je upravený aj pracovný čas zamestnancov pre zamestnávateľov, na ktorých sa 
táto kolektívna zmluva vzťahuje tak, že pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týž-
denne, pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidel-
ne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, je 36 a 1/4 
hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, 
že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádz-
ke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne.

Pracovný čas zamestnancov v školách a školských zariadeniach, na ktoré sa 
vzťahuje uvedená kolektívna zmluva vyššieho stupňa, je v roku 2017 ustanovený 
na 37,5 hodiny týždenne bez prestávky na odpočinok a jedenie.

Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogé-
nom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý 
vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom 
pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej 
elektrárni, je najviac 33 a 1/2 hodiny týždenne.
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Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín 
týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší 
ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre 
viacerých zamestnávateľov. Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebe-
hu 24 hodín presiahnuť osem hodín.

Pracovný čas, ktorý zamestnávateľ určí podľa § 85 odsek 1, 5 až 7 Zákonníka 
práce je ustanovený týždenný pracovný čas. Pracovný čas, ktorý je zamestnanec po-
vinný odpracovať v príslušnom týždni po rozvrhnutí ustanoveného týždenného pra-
covného času, je určený týždenný pracovný čas.

Zákonník práce obmedzuje priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca tak, 
že priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie 
prekročiť 48 hodín. Zamestnávateľ musí určiť zamestnancom pracovný čas tak, aby 
v jednom pracovnom pomere odpracovali za týždeň maximálne 48 hodín v priemere 
vrátane práce nadčas. Uvedené sa vzťahuje na každý pracovný pomer osobitne, teda 
v každom pracovnom pomere (aj u toho istého zamestnávateľa) môže zamestnanec 
odpracovať maximálne 48 hodín vrátane práce nadčas v priemere za týždeň. Tento 
maximálny pracovný čas sa vypočítava ako priemerný pracovný čas, teda v jednom 
týždni môže zamestnanec odpracovať aj viac ako 48 hodín, ale nesmie pritom byť 
prekročených 48 hodín vrátane práce nadčas za týždeň v priemere za určité obdobie, 
napr. za kalendárny rok za podmienky dodržania maximálne možného rozsahu vy-
konávania práce nadčas za kalendárny rok.

2.1.1 Pracovný čas pedagogických zamestnancov

Pracovný čas pedagogických zamestnancov je definovaný v § 3 ods. 6 zákona 
č. 317/2009 Z. z. Skladá sa z dvoch častí. Týždenný pracovný čas pedagogického za-
mestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchov-
no-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné 
činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Ostatné činnos-
ti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou pedagogických zamestnancov, 
by si mal každý zamestnávateľ upraviť vo svojom pracovnom poriadku so zohľadne-
ním podmienok a špecifík svojej školy alebo školského zariadenia. Aj týždenný pra-
covný čas pedagogických zamestnancov je ustanovený na 37,5 hodiny týždenne bez 
prestávok na odpočinok a jedenie, teda nepozostáva len z plnenia základného úväzku.

Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, t. j. základné úväzky jednot-
livých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov sú ustanovené naria-
dením vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej 
činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariade-
nia vlády SR č. 433/2012 Z. z.
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Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných 
činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelá-
vaním aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku 
školy alebo školského zariadenia.

Uvedená kompetencia patrí do výlučnej pôsobnosti riaditeľa školy a školské-
ho zariadenia, a to aj v prípade riaditeľa školy bez právnej subjektivity, v ktorej 
funkciu štatutárneho orgánu vykonáva starosta obce. Podmienky uplatnenia tej-
to možnosti riaditeľa si je povinný každý zamestnávateľ ustanoviť vo svojom pra-
covnom poriadku. Ak riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia povolí pe-
dagogickým zamestnancom vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou 
výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska, je po-
vinný určiť čas dokedy budú pedagogickí zamestnanci vykonávať prácu na pra-
covisku a uviesť rozsah času, v ktorom budú vykonávať ostatné činnosti súvisiace 
s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracovis-
ka, napr. tak, že uvedie, že pedagogickí zamestnanci budú na pracovisku od 8,00 hod 
do14,00 hod. a ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou 
a ďalším vzdelávaním v rozsahu dvoch hodín budú vykonávať mimo pracoviska. Za-
mestnávateľ neuvádza, že pedagogickí zamestnanci budú ostatné činnosti súvisia-
ce s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním vykonávať 
mimo pracoviska od 14,00 hod. do 16, 00 hod. (pri rozvrhnutí pracovného času 
od 8,00 hod. do 16,00 hod.), a to z dôvodu, že uvedené by nebolo realizovateľné 
z dôvodu, že zamestnanci potrebujú aj čas na prepravu do miesta svojho bydlis-
ka a teda nemôžu vykonávať ostatné činnosti hneď ako opustia pracovisko, ale za-
mestnávateľ uvedie rozsah takto vykonávaných činností, čo je v uvedenom prípa-
de v rozsahu dve hodiny.

V pracovnom poriadku by si v tejto súvislosti mal zamestnávateľ určiť aj zapo-
čítavanie prekážok v práci do pracovného času v prípade, ak povolí pedagogic-
kým zamestnancom vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchov-
no-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska.

Príklad:

Ak zamestnanci budú na pracovisku od 8,00 do 14,00 hod. a ostatné činnosti v rozsahu 
dvoch hodín budú vykonávať mimo pracoviska, mal by zamestnávateľ stanoviť, či pri ce-
lodennej prekážke v práci, napr. návštevu lekára, bude započítavať do prekážky v práci 
7,5 alebo 5,5 hodiny. Ak zamestnanec príde do práce v priebehu dňa, prekážku započíta 
v rozsahu od začiatku pracovnej zmeny, t. j. od 8 hodiny, do času príchodu zamestnan-
ca na pracovisko, a keď zamestnanec odíde k lekárovi napr. o 10,00 hod. a už sa na pra-
covisko nevráti, to, či prekážku v práci započíta v rozsahu od 10,00 hod. do 14,00 hod., 
t. j. v rozsahu 4 hodiny, alebo v rozsahu od 10,00 hod. do 16,00 hod., teda 6 hodín.
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2.2 Pružný pracovný čas
Zamestnávateľ môže zaviesť aj pružný pracovný čas, v ktorom si zamestnanec 

sám volí začiatok a koniec pracovnej zmeny. Podľa § 88 Zákonníka práce pružný 
pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovné-
ho času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť kolektívnou zmluvou alebo po dohode so 
zástupcami zamestnancov.

Pri zavedení pružného pracovného času zamestnávateľ určuje:

•	 základný pracovný čas,

•	 voliteľný pracovný čas a

•	 prevádzkový čas.

Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť 
každý deň na pracovisku.

Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na 
pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas.

Prevádzkový čas je celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpra-
covať v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom.

Pružné pracovné obdobie môže zamestnávateľ uplatniť ako pracovný deň, pra-
covný týždeň, štvortýždňové pracovné obdobie alebo iné pracovné obdobie. Zamest-
návateľ určí, že zamestnanec je povinný odpracovať pri zavedení pružného pracovné-
ho času, buď týždenný rozsah pracovného času, alebo bude mať zavedený mesačné 
pružné obdobie, v ktorom je zamestnanec povinný odpracovať mesačný fond pra-
covného času, alebo stanoviť iné pružné časové obdobie, za ktoré je zamestnanec po-
vinný odpracovať stanovený fond pracovného času.

Pri uplatnení pružného pracovného času dĺžka pracovnej zmeny môže byť 
najviac 12 hodín, teda zamestnávateľ môže prevádzkový čas, teda čas, počas ktoré-
ho môže zamestnanec na pracovisku vykonávať prácu, určiť najviac na 12 hodín den-
ne, napr. určí prevádzkový čas od 6,00 hod. do 18,00 hod. V rámci takto určeného 
prevádzkového času zamestnávateľ určí základný pracovný čas, t. j. čas počas ktorého 
musí byť zamestnanec každý deň na pracovisku, napr. od 9,00 do 14,30 hod. Zostá-
vajúci čas je voliteľný pracovný čas, teda čas, v ktorom si zamestnanec volí kedy prí-
de a odíde z práce. V uvedenom príklade je voliteľný čas v rozsahu od 6,00 hod. do 
9,00 hod. a od 14,30 hod. do 18,00 hod. pri prevádzkovom čase u zamestnávateľa 
stanoveného od 6,00 hod. do 18,00 hod.
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Pri pracovnej ceste zamestnanca zamestnávateľ pružný pracovný čas ne-
uplatní. Zamestnávateľ je povinný určiť na tento účel pevný začiatok a koniec pra-
covnej zmeny, teda určí trvanie pracovnej zmeny v rozsahu 7,5-hodinovej dennej 
zmeny, napr. od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Vzhľadom na špecifickosť pedagogickej činnosti, je možnosť využitia uplat-
nenia pružného pracovného času v školách málo využiteľná. Školy a školské za-
riadenia môžu uplatniť pružný čas napr. u nepedagogických zamestnancov, preto-
že zamestnávateľ nemusí zaviesť pružný pracovný čas pre všetkých zamestnancov, ale 
môže ho zaviesť len pre určité skupiny zamestnancov.

2.3 Začiatok a koniec pracovného času
Povinnosť zamestnávateľa určiť začiatok a koniec pracovného času a rozvrhnu-

tie pracovného času je ustanovená v § 90 Zákonníka práce. Podľa uvedeného usta-
novenia Zákonníka práce pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pra-
covného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu 
pracovných zmien odpracovať v rámci 24-hodín po sebe nasledujúcich, a prestáv-
ka v práci.

Prácou na zmeny je taký spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom za-
mestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvr-
hu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. Prácou 
na zmeny je takáto práca aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôj-
de k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien. K takejto situ-
ácii dochádza napr. u učiteliek materských škôl s celodennou výchovou a vzdelávaním, 
keď pri striedaní pracovných zmien určitý čas vykonávajú prácu súbežne učiteľky obi-
dvoch zmien.

Zamestnancom pracujúcim v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktoré-
ho pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny.

Každý zamestnávateľ je povinný určiť začiatok a koniec pracovného času a roz-
vrh pracovných zmien. Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných 
zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to pí-
somne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné. Ranná zme-
na nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou, odpoludňajšia zmena nesmie v zásade 
končiť po 22. hodine. Zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po doho-
de so zástupcami zamestnancov rozdeliť na dve časti. Aj takáto situácia sa vyskytu-
je v školstve, a to hlavne v školských kluboch detí alebo v školských internátoch, 
kde majú vychovávatelia rozdelený pracovný čas do dvoch častí, teda vykonávajú 
prácu v tzv. delených zmenách. V tomto prípade sa nejde o vykonávanie práce na 
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zmeny, za ktorú prináleží zamestnancovi podľa zákona č. 553/2003 Z. z. prípla-
tok za zmennosť.

−	 Podľa Zákonníka práce je rannou zmenou pracovná zmena, ktorej prevažná časť 
spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou.

−	 Odpoludňajšou zmenou je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času 
medzi 14. hodinou a 22. hodinou.

−	 Nočnou zmenou je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 
22. hodinou a 6. hodinou.

Ak je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch pracovných zmien, ide o dvojzmen-
ný pracovný režim. Ak zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas do troch pracovných 
zmien, ide o trojzmenný pracovný režim. Pracovný režim, v ktorom pracovná čin-
nosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni, je nepretržitý pracovný režim. Ak sa 
zamestnávateľ písomne nedohodne so zamestnancom inak, zamestnávateľ nemôže 
rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týžd-
ne po sebe nasledujúce okrem prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky 
neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak.

Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnan-
covi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na 
osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času.

Zákonník práce ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť povoliť zamestnancovi 
na jeho žiadosť, zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov na jeho 
strane, vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času za podmienky, že to 
prevádzka zamestnávateľa umožňuje. Túto úpravu pracovného času môže so zamest-
nancom za tých istých podmienok (zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych 
dôvodov na strane zamestnanca) dohodnúť v pracovnej zmluve alebo môže to umož-
niť zamestnancovi aj osobitným písomným oznámením.

Podľa § 164 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný prihliadať pri zaraďovaní 
zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov sta-
rajúcich sa o deti. Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o die-
ťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného 
týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak to-
mu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Aj žiadosti zamestnanca, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne 
alebo úplne bezvládna a neposkytuje sa jej starostlivosť v zariadení sociálnych služieb 
alebo ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, o kratší pracovný čas alebo 
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o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času je zamestnávateľ povin-
ný v súlade s § 165 Zákonníka práce vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzko-
vé dôvody zamestnávateľa.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť vyhovieť žiadosti urče-
ných skupín zamestnancov (tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa 
mladšie ako 15 rokov, zamestnanec, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, zamestnan-
covi zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov na strane zamestnanca) 
o skrátenie pracovného času alebo o inú vhodnú úpravu pracovného času, napr. 
zmenu začiatku a konca pracovnej zmeny. Povinnosť má len za podmienky, ak to-
mu nebránia vážne prevádzkové dôvody zamestnávateľa.

Pozn.: Tieto povinnosti, najmä úprava pracovného času podľa potrieb zamestnanca, 
sú v podmienkach škôl a školských zariadení u pedagogických zamestnancov ťažko rea-
lizovateľné.

2.4 Prestávky v práci
Podľa § 91 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamest-

nancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpo-
činok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná 
zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestáv-
ku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu pre-
rušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť pri-
meraný čas na odpočinok a jedenie. Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky 
na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia je zamestnávateľ povinný dohodnúť so 
zástupcami zamestnancov. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na krat-
ší pracovný čas tak, že jeho pracovná zmena je 6 hodín a kratšia ako 6 hodín, nárok 
na prestávku na odpočinok a jedenie tomuto zamestnancovi nevznikne. Zákonník 
práce umožňuje zamestnávateľovi poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie aj vo 
väčšom rozsahu ako 30 minút, ale jej predĺženie, tak ako aj určiť podmienky jej po-
skytovania, možno iba po dohode so zástupcami zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a je-
denie spôsobom ustanoveným v § 90 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný 
určiť časový úsek, v ktorom si môžu zamestnanci, ktorých pracovná zmena je dlhšia 
ako šesť hodín, vyčerpať 30-minútovú prestávku na odpočinok a jedenie a oznámiť 
to zamestnancom na im prístupnom mieste. Najlepšie je určiť začiatok a koniec pra-
covného času, ako aj časový úsek, v ktorom si zamestnanci môžu vyčerpať prestáv-
ku na odpočinok a jedenie, v niektorom z vnútorných predpisov zamestnávateľa, na-
pr. v pracovnom poriadku, v podnikovej kolektívnej zmluve alebo v samostatnom 
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vnútornom predpise o rozvrhnutí pracovného času, po dohode so zástupcami za-
mestnancov a zverejniť ho, napr. na intranetovej stránke zamestnávateľa.

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nemôžu poskytnúť na začiatku a na kon-
ci zmeny. Prestávku na odpočinok a jedenie treba zamestnancom poskytnúť tak, aby 
si ju mal možnosť vyčerpať v určenej dobe každý zamestnanec, preto je vhodné určiť 
ju vo väčšom časovom úseku, napr. od 11,30 hod. do 13,30 hod., v ktorom si ju mô-
žu zamestnanci čerpať v rozsahu 30 minút, a neurčiť ju len v rozsahu 30 minút, na-
pr. od 12,00 hod. do 12,30 hod. z dôvodu, že môže dôjsť k takej situácii, že nie kaž-
dý zamestnanec si ju môže vždy vyčerpať v pevne určenom čase. Počas prestávky na 
odpočinok a jedenie môže zamestnanec opustiť pracovisko s tým, že si v dochádzke 
vyznačí odchod z pracoviska a príchod na pracovisko v súvislosti s čerpaním prestáv-
ky na odpočinok a jedenie.

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času. Pre-
stávka na odpočinok a jedenie sa však započítava do pracovného času v prípade, ak 
ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na 
odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom. V tomto prípade sa pre-
stávka na odpočinok a jedenie do pracovného času zamestnanca započítava. Do pra-
covného času zamestnanca, započítava aj prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, napr. povinná prestávka u vo-
dičov počas jazdy.

2.5 Práca nadčas
Podľa § 97 Zákonníka práce prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnan-

com na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pra-
covný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykoná-
vaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Prácou nadčas nie je každá práca 
vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas. Práca vykonávaná nad určený týž-
denný pracovný čas je prácou nadčas len v prípade, ak jej vykonávanie zamestnanco-
vi zamestnávateľ nariadil, alebo ak ju zamestnanec vykonával, ako prácu nadčas, so 
súhlasom zamestnávateľa, teda zamestnávateľ vedel, že práca, ktorú zamestnanec vy-
konáva nad určený pracovný čas, bude považovaná za prácu nadčas. Zamestnanec, 
ktorý bol v práci nad určený týždenný pracovný čas, nemôže zamestnávateľovi len 
oznámiť, že vykonával prácu nadčas. Takáto práca by bola prácou nadčas len v prípa-
de, ak by s tým zamestnávateľ pred vykonávaním takejto práce súhlasil.

Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas práca 
nadčas je práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nie 
je možné nariadiť prácu nadčas, prácu nadčas s ním je možné iba dohodnúť.
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Ak zamestnávateľ uplatňuje pružný pracovný čas, prácou nadčas je práca vyko-
návaná zamestnancom na základe príkazu zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad 
rozsah prevádzkového času v určenom pružnom pracovnom období. Ak zamestnáva-
teľ uplatňuje týždňové pružné pracovné obdobie, prácou nadčas je práca vykonávaná 
nad 37,5 hodiny, ak uplatňuje mesačné pružné pracovné obdobie, prácou nadčas je 
práca vykonávaná nad mesačný fond pracovnej doby.

Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracov-
ný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pra-
covný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas.

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnan-
com iba v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide 
o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, 
prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 Zákonníka práce, aj na dni 
pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa pritom ne-
smie skrátiť na menej ako osem hodín.

Podľa § 94 ods. 2 až 4 Zákonníka práce prácu v dňoch pracovného pokoja mož-
no nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V deň 
nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len 
nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch a ktorými sú:

a) naliehavé opravárske práce,

b) nakladacie a vykladacie práce,

c) inventúrne a uzávierkové práce,

d) práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na 
zmenu,

e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimo-
riadnych udalostiach,

f ) práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kul-
túrnych potrieb obyvateľstva,

g) kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,

h) naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní 
a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť 
v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, a okrem nich aj práce v ne-
pretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.
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Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období naj-
viac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami za-
mestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však v období 12 po sebe nasle-
dujúcich mesiacov.

Rozsah práce nadčas, ktorú možno zamestnancovi za rok nariadiť, je obmedzený. 
V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 
150 hodín. So súhlasom zamestnanca možno vykonávať prácu nadčas aj nad uvede-
ný rozsah. Ale v kalendárnom roku môže zamestnanec vykonať prácu nadčas najviac 
v rozsahu 400 hodín.

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas:

– za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo

– ktorú vykonával pri naliehavých opravárskych prácach alebo pri prácach, bez 
vykonania ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo 
škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo

– ktorú vykonával pri mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde 
hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu 
podľa osobitného predpisu.

Rozsah a podmienky práce nadčas určuje zamestnávateľ po dohode so zástupca-
mi zamestnancov. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť 
prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť len výnimoč-
ne pri prácach uvedených v § 97 ods. 8 Zákonníka práce. So zamestnancom, ktorý 
vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpe-
čenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zá-
stupcov zamestnancov.

Prácu nadčas nemožno nariadiť tehotnej žene, žene alebo mužovi trvale sa stara-
júcemu o dieťa mladšie ako tri roky a osamelej žene alebo osamelému mužovi, kto-
rí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov. Podľa § 164 ods. 3 Zákonníka práce 
tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá 
žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa mô-
žu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Tejto skupine zamestnancov nie je 
možné prácu nadčas prikázať. Aj pracovná pohotovosť sa s touto skupinou zamest-
nancov môže iba dohodnúť.

Pozn.: Práca nadčas pedagogických zamestnancov je definovaná odlišne od Zákonníka 
práce. Budeme sa jej venovať v nasledujúcej časti.
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2.5.1 Práca nadčas pedagogických zamestnancov

Práca nadčas pedagogických zamestnancov je zadefinovaná v § 3 ods. 5 záko-
na č. 317/2009 Z. z. Podľa uvedeného ustanovenia zákona sa u pedagogických 
zamestnancov za jednu hodinu práce nadčas považuje hodina priamej výchov-
no-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnan-
ca. U pedagogických zamestnancov je tak prácou nadčas každá hodina priamej vyu-
čovacej činnosti alebo hodina výchovnej práce, ktorá prevyšuje ich základný úväzok 
ustanovený nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah 
priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnan-
cov v znení nariadenia vlády SR č. 433/2012 Z. z. Platí, že za jednu hodinu práce 
nadčas sa považuje jedna hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti bez ohľadu 
na to, či vznikla vykonávaním vyučovacej činnosti alebo výchovnej činnosti, aj keď 
ich dĺžka nie je rovnaká. Ak učiteľ, ktorého vyučovacia hodina trvá 45 minút, zastupu-
je vychovávateľa školského klubu detí, ktorého hodina výchovnej činnosti trvá 60 minút, 
nad svoj základný úväzok, ide o jednu hodinu práce nadčas. Ak vychovávateľ školské-
ho klubu detí zastupuje neprítomného učiteľa vyučovaním nad rozsah svojho základné-
ho úväzku, vznikne mu jedna hodina práce nadčas. O prácu nadčas nejde v prípade, 
ak si pedagogickí zamestnanci dopĺňajú úväzok podľa § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 
Z. z. O prácu nadčas by v tomto prípade išlo iba vtedy, keby dopĺňaním úväzku bol 
prekročený základný úväzok pedagogického zamestnanca ustanovený uvedeným na-
riadením vlády.

Práca nadčas pedagogických zamestnancov vzniká dvojakým spôsobom:

	 Prvou možnosťou je práca nadčas, ktorá vzniká už pri príprave rozvrhu ho-
dín na príslušný školský rok. Už pri príprave rozvrhu hodín riaditeľ školy určí 
pedagogickému zamestnancovi väčší rozsah priamej výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, ako je jeho základný úväzok stanovený nariadením vlády. Takáto práca 
nadčas sa považuje za vopred dohodnutú prácou nadčas.

	Druhou možnosťou vzniku práce nadčas je, keď zamestnávateľ pedagogic-
kému zamestnancovi nariadi zastupovať z nejakého dôvodu neprítomné-
ho pedagogického zamestnanca nad rozsah jeho základného úväzku. Treba si 
uvedomiť, že zamestnávateľ má právo nariadiť zamestnancovi prácu nadčas a za-
mestnanec, okrem prípadov ustanovených v Zákonníku práce, nemôže vykoná-
vanie práce nadčas, napr. zastupovanie neprítomného zamestnanca na vyučovaní, 
odmietnuť. Odmietnutie zastupovania neprítomného pedagogického zamest-
nanca môže zamestnávateľ hodnotiť ako porušenie pracovnej disciplíny a to aj 
vzhľadom na špecifickosť vykonávania pedagogickej činnosti. Riaditeľ školy je po-
vinný zabezpečiť vyučovanie a výchovno-vzdelávací proces v škole. Nariadiť prácu 
nadčas, na vykonávanie ktorej sa nevyžaduje súhlas zamestnanca, je však možné 
maximálne v rozsahu 150 hodín za kalendárny rok.


