
Nárok na dovolenku

Zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má
nad 33 rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je
jeho nárok na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol dočasne práceneschopný.
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Celá otázka:

Zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným
časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má nad 33
rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5
hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je jeho nárok
na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol
dočasne práceneschopný.
Aký je nárok na dovolenku zamestnanca s
nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, ktorý
skončil pracovný pomer 28. 2. 2018? Tiež má už 33
rokov, týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny,
pracovný čas má 11,5 hodiny.
Odpoveď: 

Ak zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie
celého kalendárneho roka čerpá dovolenku, patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho
dovolenku pripadá v celoročnom priemere (§ 104 Zákonníka práce). Na zistenie, či sú splnené podmienky
vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po určený týždenný
pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní, aj keď jeho pracovný čas nie je
rozvrhnutý na všetky pracovné dni v týždni. Zamestnancovi v otázke vzniká nárok na pomernú časť
dovolenky za kalendárny rok. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac
nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny
rok.
Celú odpoveď si prečítate po prihlásení:
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Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Jana Repáčová

Súvisiace príklady z praxe
Dovolenka za odpracované dni
Pomerná časť dovolenky
Dovolenka
Dovolenka
Určovanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/jana-repacova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652461&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/narok-na-dovolenku-20180413.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dovolenka-za-odpracovane-dni-20170209.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/pomerna-cast-dovolenky-20170420.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dovolenka-20170601-01.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dovolenka-20170810.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/urcovanie-dovolenky-pri-nerovnomerne-rozvrhnutom-pracovnom-case.htm


Súvisiace odborné články
Dovolenka v otázkach a odpovediach
Dovolenka za kalendárny rok
Nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok
Dovolenka za odpracované dni

Súvisiace aktuality
Odborná poradkyňa v Rádiu Aktual – Nárok na dovolenku

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
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https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/dovolenka-v-otazkach-a-odpovediach-pam-06-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/dovolenka-za-kalendarny-rok-pam-6-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/narok-na-pomernu-cast-dovolenky-za-kalendarny-rok.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/dovolenka-za-odpracovane-dni-6-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/odborna-poradkyna-v-radiu-aktual-narok-na-dovolenku-ai-mc-3-2018.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311

