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Príloha KZVS č. 1 
 
 

ZOZNAM  ZAMESTNÁVATEĽOV,  
ZA  KTORÝCH  BOLA  KOLEKTÍVNA ZMLUVA  UZAVRETÁ 

 
1. AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky  
2. BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky 
3. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, pobočka zahraničnej banky 
4. CITIBANK Europe plc.,  pobočka zahraničnej banky 
5. COMMERZBANK AG, pobočka zahraničnej banky 
6. ČSOB, a.s.  
7. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 
8. Dexia banka Slovensko, a.s.  
9. HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky 
10. ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky 
11. Komerční banka Bratislava, a.s. 
12. Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky  
13. OTP Banka Slovensko, a.s. 
14. Poštová banka, a.s. 
15. Privatbanka, a.s. 
16. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 
17. Slovenská sporiteľňa, a.s. 
18. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
19. Tatra banka, a.s. 
20. The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka zahraničnej banky 
21. UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
22. Volksbank Slovensko, a.s. 
23. Všeobecná úverová banka, a.s. 
24. Wüstenrot, Stavebná sporiteľňa, a.s. 
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Príloha KZVS č. 2 
 

VZDELÁVANIE  ZAMESTNANCOV  
 
 
1. Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené 

právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce 
dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca (§ 140 ZP). 

 
2. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume 

jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade 
s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie. 

 
3. Pracovné voľno pri zvyšovaní kvalifikácie poskytne zamestnávateľ najmenej: 

a)   v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní, 
b)  dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky, 
c)   päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky a maturitnej skúšky a absolutória, 
d) 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo dizertačnej 

skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania,  
e) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo 

dizertačnej práce. 
 
4. Za pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi na vykonanie opravnej skúšky nepatrí 

náhrada mzdy.  
 
5. Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové 

pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä 
pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach. 
 

6. Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu  na výkon  práce   dohodnutej 
v pracovnej zmluve. Prehlbovanie  kvalifikácie  je aj jej udržiavanie a obnovovanie. 
Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní 
s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí 
zamestnancovi mzda. 
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Príloha KZVS č. 3 
 

P R A C O V N Ý    Č A S 
 
 
1.  Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných  úloh nariadi 

zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien 
a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia 
pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na 
výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť. 

 Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku  a je pripravený na výkon 
práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje 
za pracovný čas. 

 Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí 
zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo 
výške minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 ZP v eurách za hodinu 
pre prvý stupeň náročnosti práce. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na 
poskytnutí náhradného voľna, patrí zamestnancovi mzda podľa predchádzajúcej vety a za 
hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného 
voľna zamestnancovi mzda nepatrí. 

 
 Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je 

pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej 
pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.  

 Za každú hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi 
náhrada najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku v EUR za hodinu pre prvý stupeň 
náročnosti práce. 

  
 Náhrada za pracovnú pohotovosť nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania 

k výkonu práce. Tento výkon je práca nadčas. 
 
 Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni 

a najviac 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť 
prípustná len po dohode so zamestnancom. 

 
2.  Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho 

súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia 
pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. 

 U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho 
týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas. 

 Pri pružnom pracovnom čase je práca nadčas práca vykonávaná zamestnancom na príkaz 
zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom mimo základného pracovného času pri uplatnení 
a) pružného pracovného dňa nad dĺžku pracovnej zmeny pripadajúcej na príslušný deň 

podľa rozvrhu týždenného pracovného času určeného zamestnávateľom, 
b) pružného pracovného týždňa nad určený týždenný pracovný čas, 
c) pružného štvortýždňového pracovného obdobia nad určený pracovný čas pripadajúci 

na toto obdobie. 
 Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas 

pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, 
ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas. 
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 Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť len 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 ZP aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa 
nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. 

 Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch 
mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov 
nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.  

 V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 
hodín. 

 Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku  sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú 
zamestnanec dostal náhradné voľno alebo ktorú vykonával pri 
a) naliehavých opravárskych prácach alebo prácach , bez ktorých vykonania by mohlo  

vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa 
osobitného predpisu,  

b) mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo 
ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.  

 Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami 
zamestnancov. 

 Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas 
nad 150 hodín v kalendárnom roku v rozsahu najviac 250 hodín. 

 
3. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.  
 Zamestnanec pracujúci v noci je na účely tohto zákona zamestnanec, ktorý: 

a)  vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu 
najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo 

b)  ktorý pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok. 
  Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil 

posúdeniu spôsobilosti na prácu v noci 
a) pred zaradením na nočnú prácu, 
b) pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok, 
c) kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané 

výkonom nočnej práce, 
d) ak o to požiada tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov. 

 Náklady na posúdenie zdravotnej spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ. 
 Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť prostriedkami 

na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať 
rýchlu lekársku pomoc. 

 Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu 
práce v noci. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim v noci 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce a zabezpečiť, 
aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli 
rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci. 

 Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný 
upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak 
si to vyžadujú. 

 Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený 
týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila osem 
hodín v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri 
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výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza 
z päťdenného pracovného týždňa.  

 Pracovný čas u zamestnanca vykonávajúceho ťažkú duševnú prácu, alebo prácu, pri ktorej 
by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, nesmie presiahnuť osem hodín 
v priebehu 24 hodín. Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade 
s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzí okruh 
ťažkých duševných  prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia. 

 
4. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi 

koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálne odpočinok v trvaní 12 po sebe 
nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín 
v priebehu 24 hodín. 

 Tento odpočinok možno skrátiť až na osem hodín zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov 
v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých opravárskych prácach,  
ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho života alebo zdravie zamestnancov, a pri 
mimoriadnych udalostiach. Ak zamestnávateľ skráti minimálny odpočinok je povinný 
dodatočne poskytnúť zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný 
odpočinok.  
Zamestnancovi, ktorý sa vrátil z pracovnej cesty po 24. hodine sa poskytne čas na 
nevyhnutný odpočinok od skočenia pracovnej cesty do nástupu do práce v rozsahu osem 
hodín, a ak tento čas spadá do pracovného času zamestnanca, aj náhrada mzdy vo výške 
jeho priemerného zárobku. 

 
5. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň 

dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu 
a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. 

 Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas 
zamestnanca staršieho ako 18 rokov podľa odseku 1, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce 
dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa. 

 Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa 
odsekov 1 a 2, zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po 
dohode so zástupcami zamestnancov, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal 
raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na 
nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný 
nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý 
nepretržitý odpočinok v týždni. 
Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa 
odseku 1 až 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi, staršiemu ako 18 rokov, po dohode so 
zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia 
zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby 
zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý 
pripadne na nedeľu a a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa 
nasledujúceho po nedeli. 
 

6. Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca 
v týždni a sviatky. 

 Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to iba po prerokovaní 
so zástupcami zamestnancov. 
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 V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len 
tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch: 
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 

mimoriadnych udalostiach, 
f) práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych 

potrieb obyvateľstva. 
 
 Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch 

nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce 
potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa. 
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Príloha KZVS č. 4 
 

D O V O L E N K A 
 
1. 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 ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované 
v rôznych dňoch sa nesčítajú. 

 
2. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho 

istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. 
 
3. Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. 
  Dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca 

kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku. 
  Nárok na dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky je zamestnanec povinný preukázať 

najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplatňuje nárok na dlhšiu dovolenku; 
inak nárok na dlhšiu dovolenku za tento kalendárny rok zaniká. 

  Do času trvania pracovného pomeru sa započítava, ak spadá do doby po 18 roku veku čas 
a)   trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do troch rokov, 
b) výkonu služby v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch,        

a v Zbore väzenskej a justičnej stráže, výkonu civilnej služby alebo štátnej  služby, 
c) úspešne skončeného štúdia, 
d) a ďalšie doby v zmysle Zákonníka práce. 
 

4. 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. 

 
5. Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu 

dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si 
zamestnanec mohol dovolenku čerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri 
určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené 
záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň 
štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak čerpaniu 
dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.  

 
6. Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej 

dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky 
je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie 
môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. 

 
7. Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia 

vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal 
z dovolenky. 
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8. Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný 
za práceneschopného pre chorobu alebo úraz a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec 
na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na 
strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na 
jeho žiadosť. 

 
9. Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo 

sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň. 
 
10. Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď doposiaľ nesplnil 

podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto 
podmienky splní do konca kalendárneho roka alebo do skončenia pracovného pomeru. 

 
11. Ak si zamestnanec nemôže dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku preto, že 

zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, je 
zamestnávateľ povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do 
konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže 
vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky ani do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ 
poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. 

 
12. Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný 

za práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, 
dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas 
ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj 
nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Pozn.: § 166 ods. 1 ZP. 

 
13. Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského 

zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ. Ak nevyčerpá 
zamestnanec dovolenku pred skončením dočasného pridelenia, poskytne mu ju 
zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil. 

 
14. Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného 

zárobku. 
 Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú 

zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí 
zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri 
týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, 
s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného 
pomeru. 
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Príloha KZVS č. 5 
 

O C H R A N A     P R Á C E 
 
1. Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloha alebo v priamej súvislosti s ním 

k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým 
vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu 
v pracovnom pomere. 
Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle na jeho vôle krátkodobým, 
náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. 
Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť. 
Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, 
u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za 
podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Choroby 
z povolania sú choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam 
chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených. 
Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných 
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa 
zodpovednosti nezbaví podľa § 196 ZP. 

 
2. Plnenie pracovných úloh je výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného 

pomeru, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom 
pracovnej cesty. 
V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon práce 
a úkony počas práce zvyčajné alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení. 
Takými úkonmi nie je cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie 
v zdravotníkom zariadení, ani cesta na ne a späť. Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení 
vykonávané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie pri prvej pomoci a cesta na ne 
a späť sú úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. 
Ako pracovný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý zamestnanec utrpel pri plnení pracovných 
úloh. 

 
 3. Cesta do zamestnania a späť je cesta z bydliska (ubytovania) zamestnanca do miesta 

vstupu do objektu zamestnávateľa alebo na iné miesto určené na plnenie pracovných úloh 
a späť.  
Cesta z obce bydliska zamestnanca na pracovisko alebo do miesta ubytovania v inej obci, 
ktorá je cieľom pracovnej cesty, ak nie je súčasne obcou jeho pravidelného pracoviska, 
a späť sa posudzuje ako potrebný úkon pred začiatkom práce alebo po jej skončení. 

 
 


