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Druhá časť

PRACOVNÝ POMER

(§ 41 – § 84 ZP)

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s prá
vami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami 
a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s  mladistvým iba po predchádzajúcom 
lekárskom vyšetrení mladistvého. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestná
vateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie:

a) o tehotenstve,

b) o rodinných pomeroch,

c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyža
duje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má 
fyzická osoba vykonávať,

d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a za
mestnancom, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej 
zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné ná-
ležitosti, ktorými sú:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie, okrem vyššie uvedených náležitostí, aj ďalšie pra
covné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej 
doby.

Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ v pracovnej zmluve ďalej uvedie:

a) dobu výkonu práce v cudzine,

b) menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,

c) ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,

d) prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny.

Tieto informácie sa poskytnú zamestnancovi len vtedy, ak čas zamestnania v cudzine pre
siahne jeden mesiac.
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V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u ve
dúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutár
neho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho 
zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobná doba 
sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná a skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípa
de opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu 
do práce.

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru:

a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť 
mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať 
ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pra
covnou zmluvou,

b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pra
covnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracov
ným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním 
vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochra
ny zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami 
o  zásade rovnakého zaobchádzania a  s  vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie 
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe 
do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonáva
júcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 ZP aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách 
vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci.

Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne 
vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré:

a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,

b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

Pracovný pomer na určitú dobu (§ 48 ZP)

Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená 
doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné 
podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený 
na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. Pracov
ný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú 
dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch 
rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu:

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky 
bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej 
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pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej 
funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na pre
chodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a ne
presahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch 
rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, vý
skumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti 
vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a  vývoja ustanovený 
osobitným predpisom.

Pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 ZP)

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako 
je ustanovený týždenný pracovný čas. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky 
pracovné dni. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpo
vedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pome
re na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripada
júcu na toto pracovné miesto. Pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom 
pomere na kratší pracovný čas na delené pracovné miesto zamestnávateľ písomne oznámi 
zamestnancovi pracovné podmienky vzťahujúce sa na delené pracovné miesto. Dohoda o za
radení zamestnanca na delené pracovné miesto uzatvorená medzi zamestnávateľom a  za
mestnancom musí byť písomná, inak je neplatná. Dohodu o zaradení zamestnanca na delené 
pracovné miesto môže zamestnávateľ aj zamestnanec písomne vypovedať. Dohoda o zaradení 
zamestnanca na delené pracovné miesto zaniká uplynutím jedného mesiaca odo dňa oznáme
nia vypovedania dohody, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Domácka práca a  telepráca je pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre 
zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom do
hodnutom mieste alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých 
v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných tech
nológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.

Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov 
cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú usta
novenia o pracovnom čase a o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a za
mestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyho
toviť písomne.

Preradenie na inú prácu (§ 55 ZP)

Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je 
zamestnanec povinný len výnimočne.
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Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak:

a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil 
spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu 
z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu 
prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

b) tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a  dojčiaca žena vykonáva 
prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku 
ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,

c) je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravot
níctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami,

d) je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,

e) zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého 
na nočnú prácu,

f) tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca 
v noci požiada o preradenie na dennú prácu.

Ak nie je možné dosiahnuť účel preradenia preradením zamestnanca v  rámci pracovnej 
zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu 
iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby 
na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo 
na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

Pracovná cesta (§ 57 ZP)

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného 
pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. 
To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce 
alebo miesta výkonu práce alebo ak je možnosť vyslania na pracovnú cestu dohodnutá v pra
covnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho za
mestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal. Zamestnanca môže počas dočasného pridele
nia k užívateľskému zamestnávateľovi vyslať na pracovnú cestu len užívateľský zamestnávateľ. 
Na účely vyslania na pracovnú cestu podľa prvej vety sa užívateľský zamestnávateľ považuje 
za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca.

Skončenie pracovného pomeru (§ 59 ZP)

Pracovný pomer možno skončiť:

a) dohodou,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný 
pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ 
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