
Nárok na dovolenku

Zamestnávateľ má so zamestnankyňou uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú od 4. 1. 2016 do 31.
12. 2016. Zamestnankyňa je tehotná a na materskú dovolenku by mala nastúpiť od 20. 8. 2016. Má
zamestnankyňa nárok na celú výmeru dovolenky? Môže zamestnávateľ so zamestnankyňou ukončiť
pracovný pomer 31. 12. 2016?
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Nárok na dovolenku upravuje § 100 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce. Zamestnankyni vzniká nárok na
pomernú časť dovolenky za kalendárny rok, pretože
splnila podmienku výkonu práce aspoň 60 dní v
kalendárnom roku. Keďže zamestnankyňa nepracovala
celý kalendárny rok, vznikol jej nárok na pomernú časť
dovolenky, ktorá je za každý celý kalendárny mesiac
nepretržitého trvania pracovného pomeru jedna
dvanástina dovolenky za kalendárny rok. Aj keď
zamestnankyňa nastúpi od 20. 8. 2016 na materskú
dovolenku, dovolenka sa jej v zmysle § 109 ods. 2
Zákonníka práce nekráti. V prípade, že u zamestnankyne
nevzniknú dôvody pre krátenie dovolenky, vzniká jej
nárok na pomernú časť 11/12 dovolenky za kalendárny rok. Ak má zamestnankyňa základnú výmeru
dovolenky 20 dní, tak jej nárok na dovolenku bude 20 : 12 x 11 = 18,33 = 18,5 dňa dovolenky. Ak by mala
zamestnankyňa základnú výmeru dovolenky 25 dní, tak jej nárok na pomernú časť dovolenky bude 25 :
12 x 11 = 22,91 = 23 dní. Pracovný pomer dohodnutý so zamestnankyňou na dobu určitú sa skončí
uplynutím dohodnutej doby (§ 59 ods. 2 Zákonníka práce), bez ohľadu na to, že zamestnankyňa bude
čerpať materskú dovolenku.
Záver

Zamestnankyňa má nárok na pomernú časť dovolenky v dĺžke 11/12 dovolenky za kalendárny rok v
prípade, ak nevzniknú dôvody na jej krátenie podľa § 109 ods. 1 Zákonníka práce. Keďže je pracovný
pomer dohodnutý na dobu určitú, tak pracovný pomer skončí dňom dohodnutým v pracovnej zmluve, a to
31. 12. 2016.
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Súvisiace odborné články
Možnosti ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa so zamestnancom počas
tehotenstva, počas a po materskej a rodičovskej dovolenke

Nárok na dovolenku

Stránka 1 / 2

https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/viera-kubankova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652422-2652427&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652503&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2651722&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652496-2652502&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=29&p=2652422-2652427&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/Moznosti-ukoncenia-pracovneho-pomeru-zo-strany-zamestnavatela-so-zamestnancom-pocas-tehotenstva-pocas-a-po-materskej-a-rodicovskej-dovolenke.htm


Materská a rodičovská dovolenka a jej kompatibilita s právom Európskej únie
Dovolenka v roku 2016 poskytovaná zamestnancovi podľa Zákonníka práce
Dovolenka za kalendárny rok, časť roka a dodatková dovolenka
Dovolenka zamestnanca s neštandardným pracovným časom a počas sviatku

Súvisiace príklady z praxe
Práca počas rodičovskej dovolenky
Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
Skončenie pracovného pomeru na obdobie zastupovania počas materskej dovolenky
Dovolenka za odpracované dni
Dovolenka za odpracované dni
Nárok na dovolenku
Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
Čerpanie dovolenky medzi materskou a rodičovskou dovolenkou
Dovolenka a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a nárok na dovolenku

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
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