
 

Otázka: 

Ak začína pracovný čas o 06:00, kedy musí byť zamestnanec pri stroji a skutočne 

pracovať? Zarátava sa príprava na prácu do fondu pracovného času? 

 

Odpoveď OZ DLV: 

Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník 

práce“) „Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, 

vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.“ Základné povinnosti 

každého zamestnanca sú stanovené v § 81 Zákonníka práce. Podľa § 81 písm. b) je jednou 

z povinností zamestnanca byť na pracovisku na  začiatku pracovného času, využívať 

pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času. Z predmetnej 

povinnosti zamestnanca je možné vyvodiť oprávnenie zamestnávateľa - a to vyžadovať od 

zamestnanca, aby sa na prácu pripravil tak, aby na začiatku pracovného času mohol už začať 

pracovať, t. z., aby bol zamestnanec prezlečený, mal pripravené pracovné pomôcky 

a pod. Z uvedeného tak vyplýva, že čas, strávený prezliekaním sa do (z) pracovného odevu, sa 

nezapočítava do pracovného času.  

 

Povinnosť prezliekania sa do pracovného odevu, resp. prezliekania sa do civilného oblečenia 

je úkonom, ktorý je potrebný uskutočniť pred výkonom práce a po jeho skončení. Zákonník 

práce ho pomenúva podľa § 220 ods. 2 ako úkon v priamej súvislosti s plnením pracovných 

úloh. Zákonodarca zaradil ustanovenie o plnení pracovných úloh a priamej súvislosti s ním do 

ôsmej časti Zákonníka práce s názvom Náhrada škody a nie do časti Pracovný čas a doba 

odpočinku, kde je komplexne upravený pracovný čas, z čoho jednoznačne odvodzujeme, že 

úkony, ktoré vznikajú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením 

pracovných úloh, majú význam v súvislosti s náhradou škody v zodpovednostných vzťahoch. 

Z vyššie uvedeného nepochybne vyplýva, že samotné prezliekanie sa do (z) pracovného 

odevu nie je výkonom práce a teda nespadá do pracovného času.  

 

Odlišná úprava je samozrejme možná po dohode s odborovou organizáciou. 
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