
Povinnosť posúdenia zdravotnej spôsobilosti brigádnikov na prácu v
noci

Spoločnosť chce počas PN a čerpania dovolenky zamestnancov na vrátnicu prijať brigádnikov. Musí mať
brigádnik vstupnú lekársku prehliadku, keďže pracuje v 12-hodinových zmenách, teda aj v nočných
zmenách? Poplatok za vystavenie potvrdenia znáša zamestnávateľ?
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Ustanovenia § 98 Zákonníka práce o nočnej práci sa v súlade s § 223 ods. 2 Zákonníka práce vzťahujú aj
na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnancom pracujúcim v
noci je zamestnanec, ktorý:

vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch
hodín po sebe nasledujúcich, alebo
pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok,

bez ohľadu na to, či práce vykonáva na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru.
Zamestnanci, ktorí budú pracovať v noci, sa musia v súlade s § 98 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce
podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci pred zaradením na nočnú prácu. Náklady na
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci podľa § 98 ods. 4 Zákonníka práce uhrádza
zamestnávateľ. Tieto náklady sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ak brigádnici z otázky budú pravidelne pracovať v pracovných zmenách, ktorých prevažná časť bude
spadať do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou, budú pracovať v noci. Zamestnávateľ musí zabezpečiť,
aby sa podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci a uhradiť náklady na posúdenie ich
zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci.

 

Poznámka redakcie: 
§ 223 ods. 2 a § 98 Zákonníka práce 
§ 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace príklady z praxe
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu – zmena od 5:30 hod. do 14:00 hod
Dohoda o brigádnickej práci študentov - študent pokračuje v štúdiu na II. stupni
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Nočná práca a preventívna prehliadka
Nočná práca od 5.00 h do 6.00 h
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/eva-gasparova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652389&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2653613&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652399&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652404&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2970543&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=29&p=2653613&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=29&p=2652389&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=29&p=2970543&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/mzdove-zvyhodnenie-za-nocnu-pracu-12.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-19.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru-20160630.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/nocna-praca-20160815.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/nocna-praca-20161103.htm


Dohoda o brigádnickej práci študenta doktorandského štúdia
Dohoda o brigádnickej práci študentov - dovŕšenie 16 rokov veku
Nočná práca šoférov a mzdové zvýhodnenie
Mzda za prácu nadčas v nočných hodinách

Súvisiace odborné články
Dohoda o brigádnickej práci študentov
Postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu
Sviatok a nočná práca a práca na pracoviskách s nočnými zmenami
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2016
Podmienky vzniku, trvania a spôsob zániku dohôd + záver
Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť
Odmeňovanie zamestnancov za nadčas, sviatok a nočnú prácu pri rovnomerne a nerovnomerne
rozvrhnutom pracovnom čase
OTESTUJTE SA: Odmeňovanie zamestnancov za nadčas, sviatok a nočnú prácu pri rovnomerne a
nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
Práca vo sviatok a odmeňovanie za prácu vo sviatok
Pružný pracovný čas
Práca nadčas a odmeňovanie za prácu nadčas
Nočná práca a odmeňovanie za prácu v noci

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-20161116.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-20170104.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/nocna-praca-soferov-a-mzdove-zvyhodnenie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/mzda-za-pracu-nadcas-v-nocnych-hodinach.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-60.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/postup-studenta-a-zamestnavatela-pri-zdanovani-prijmu-20.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/sviatok-a-nocna-praca-a-praca-na-pracoviskach-s-nocnymi-zmenami.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru-v-roku-2016.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/podmienky-vzniku-trvania-a-sposob-zaniku-dohod-zaver.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/porovnanie--pracovny-pomer-dohodar-zivnost.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odmenovanie-zamestnancov-za-nadcas-sviatok-a-nocnu-pracu-pri-rovnomerne-a-nerovnomerne-rozvrhnutom-pracovnom-case.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/otestujte-sa-odmenovanie-zamestnancov-za-nadcas-sviatok-a-nocnu-pracu-pri-rovnomerne-a-nerovnomerne-rozvrhnutom-pracovnom-case.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/praca-vo-sviatok-a-odmenovanie-za-pracu-vo-sviatok-pam-5-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/pruzny-pracovny-cas-pam-5-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/praca-nadcas-a-odmenovanie-za-pracu-nadcas-pam-5-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/nocna-praca-a-odmenovanie-za-pracu-v-noci-pam-5-2017.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311
http://www.epi.sk/zz/2003-595

