TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch 
organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04)
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Č: 1

Č: 7
O: 1

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)

2
Účel a rozsah pôsobnosti
1.Táto smernica ustanovuje minimálne požiadavky na
bezpečnosť a ochranu zdravia pre organizáciu pracovného
času.
2. Táto smernica sa vzťahuje na:
a) minimálne doby denného odpočinku, týždenného
odpočinku a ročnej dovolenky, prestávky v práci a na
maximálny týždenný pracovný čas a
b) určité aspekty nočnej práce, práce na zmeny a rozvrhnutie
práce.
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n. a.
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n. a.

311/2001 Z. z.

Tretia časť

● Pracovný čas a doba odpočinku

Návrh zákona

§ 223
O: 2

(2) Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú
ustanovenia prvej časti, § 43 ods. 4 druhej vety, § 85 ods. 1 a
2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1
až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124, šiestej časti
a § 173 až 175. Pracovný čas zamestnancov, ktorí
vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie
presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu
24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí
vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi
dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.
Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za
každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená
najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa
osobitného predpisu. Ak ide o dôvody neprítomnosti
zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a)
až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil
výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto
neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas
zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí. Na splatnosť
odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane
uplatnia ustanovenia § 129 až 132.

Ročná dovolenka
1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce,
že každý pracovník bude mať nárok na platenú ročnú
dovolenku v trvaní najmenej štyroch týždňov v súlade s
podmienkami pre vznik nároku a pre poskytnutia takej
dovolenky, ustanovenými vnútroštátnymi právnymi
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311/2001 Z. z.

§ 101

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného
pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho
prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na
dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť,
ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého
kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v
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ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny.
Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

predpismi a/alebo praxou.

Návrh zákona

§ 102

Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac
nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna
dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

§ 103
O: 1 až 3

(1) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.
(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného
kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a
zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť
týždňov. Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane
trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka,
zvýšenie dovolenky za kalendárny rok podľa prvej vety
nad rámec základnej výmery dovolenky podľa odseku 1
patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní
trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom
roku a počtu dní kalendárneho roka.
(3) Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovnovzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného
zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta,
majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je najmenej osem
týždňov v kalendárnom roku.

§ 105

2

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za
kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával
v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu
aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke
jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých
21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

