
OTÁZKA: Čo má robiť matka, ktorá sa vracia po materskej dovolenke  do 

práce, ale pracovný čas aký mala predtým jej nevyhovuje? Otec pracuje do 

večera. 

 

 

Matka má po nástupe do práce po materskej dovolenke viacero výhod, o ktorých by sa mala 

porozprávať so zamestnávateľom.  

Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky, zamestnávateľ 

je povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko. Vprípade, že zaradenie na pôvodnú 

prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný ju zaradiť na inú prácu 

zopovedajúcu pracovnej zmluve. (všetky podmienky dojednané v pracovnej zmluve, 

napríklad mzdové ohodnotenie by mali zostať zachované). 

Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných 

zmien na potreby žien a mužov starajúcich sa o deti. Ak požiada žena alebo muž, trvale sa 

starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodú úpravu 

určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak 

tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. V prípade, že tomu bránia vážne prevádzkové 

dôvody, zamestnávateľ by ich mal preukázať. V zákone nieje stanovené obmedzenie, akým 

spôsobom sa môžu zamestnávateľ so zamestanancom dohodnúť na úprave pracovného času. 

V prípade, že sa zamestnávateľ so zamestnncom dohodnú na kratšom pracovnom čase, bude  

však tomu zodpovedať aj nižšie mzdové ohodnotenie, na ktorom bude zamestnávateľ 

pravdepodobne trvať. 

Žena trvale starajúca sa o dieťa mladšie ako 3 roky, resp. osamelá žena, ktorá sa trvale 

stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môže zamestnať prácou nadčas len s jej súhlasom. 

Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok  

v práci osobitné prestávky na dojčenie, ktoé sa započítavajú do pracovného času a poskytuje 

sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku. 

 

 

Domácka práca a telepráca 

 

Jednou z možností, ktorú zamestnankyňa má, v prípade, že zamestnávateľovi 

nevyhovuje skrátenie pracovného času je dohodnúť sa na domáckej práci a telepráci.  

Pojem domácka práca znamená, že zamestnankyňa bude vykonávať prácu podľa 

podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste. 

V prípade, použitia informačných  technológii pôjde o teleprácu, pričom ide o výkon práce 

v pracovnom čase, ktorý si zamestnankyňa sama rozvrhuje. 

 



 

Špecifiká domáckej práce a telepráce: 

 nevzťahujú sa na ňu ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného 

pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom 

odpočinku v týždni a o prestojoch; 

 pri dôležitých osobných prekážkach v práci zamestnancovi, ktorý 

vykonáva tento druh práce nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy 

s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka; 

 zamestnancovi vykonávajúcemu domácu prácu a teleprácu nepatrí 

mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,  

mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za 

sťažený výkon práce, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom 

nedohodnú inak. 

Prácovné podmienky zamestnanaca pri domáckej práci a telepráci nesmú 

znevýhodnovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pracovisku 

zamestnávateľa. 

 

 

 

 


