
 

 

§ 141 ods. 6 Zákonníka práce – prekážky v práci v prípade, ak pracovný 

pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka 
 

 

Podľa  § 141 ods. 6 Zákonníka práce zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný 

pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou 

mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa 

poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu 

kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli 

na celé kalendárne dni nahor. 

 

V zmysle § 141 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť 

zamestnancovi pracovné voľno na: 

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení 

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 

sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo 

pracovného času, 

c)      sprevádzanie 

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri 

náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; 

pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na 

nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie 

nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,  

Zamestnávateľ teda môže, pri poskytovaní pracovného voľna s náhradou mzdy na 

vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a tiež pri sprevádzaní 

rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom 

ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, postupovať 

nasledovne: 

 

Ak bude vychádzať z toho, že jednou tretinou roka sú štyri mesiace, nárok na 

poskytnutie pracovného voľna je pri každej z vyššie uvedených prekážok najviac 7 dní 

v kalendárnom roku a jedna tretina z tohto nároku sú 2,3 dni (7 : 3 = 2,3), môže napr. vo 

vnútornom predpise určiť, že: 

- zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje od začiatku kalendárneho roka má 

nárok na pracovné voľno najviac 7 dní v kalendárnom roku, zvlášť na každú z vyššie 

uvedených prekážok,  

- zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa začne pracovať v mesiacoch máj, jún, júl, august 

bude mať poskytnuté voľno v rozsahu najviac 5 dni (zaokrúhlené 4,6 dni) zvlášť na 

každú z vyššie uvedených prekážok, 

- zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa začne pracovať v mesiacoch september, október, 

november, december bude mať poskytnuté voľno v rozsahu 3 dni (zaokrúhlené 2,3 dni) 

zvlášť na každú z vyššie uvedených prekážok.  


