
Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže 

prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o 

zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec s takým 

rozsahom pracovného času súhlasí. Priemerný týždenný pracovný čas zdravotníckeho 

zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín. Zamestnanec má právo 

odvolať súhlas; odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od jeho písomného 

oznámenia zamestnávateľovi (v tomto prípade hovoríme o priemernom týždennom pracovnom 

čase, to znamená, že len priemer za obdobie 4 mesiacov nesmie prekročiť 56 hodín, 

v jednotlivých týždňoch to vylúčené nie je). 

 Zamestnávateľ je povinný pri takomto dohodnutí pracovného času: 

 a) upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán 

 dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o to požiadajú, 

 b) viesť aktuálne záznamy o zamestnancoch, ktorých pracovný čas je takto dohodnutý, 

 a predložiť tieto záznamy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu 

 dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o ne požiadajú. 

 

 Zamestnanec nesmie byť zo strany zamestnávateľa prenasledovaný alebo inak 

postihovaný za to, že nesúhlasí s rozsahom pracovného času nad 48 hodín týždenne v 

priemere. 

 Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom 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 Zákonníka práce aj na dni pracovného pokoja (dni 

pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, 

a sviatky). Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na 

menej ako osem hodín. 

 V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 

150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného 

predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v 

prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku (ak sa podľa 

tohto zákona vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimi, zamestnávateľ, u 

ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne, ak to zákon 

nevylučuje). 

 Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 

hodín. 

  Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného 

predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. Práca nadčas je 

prípustná len po dohode s týmto zamestnancom. 

 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 

môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. 
 


