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Dovoľte nám informovať vás o zmenách v mzdovej oblasti.

MINIMÁLNA MZDA
Od 1.1.2021 sa mení výška minimálnej mzdy nasledovne:
•

623 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

•

3,58 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom
čase 40 hodín týždenne

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2021
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PRÍPLATKY V ROKU 2021
Od 1. januára 2021 sa novelou Zákonníka práce mení spôsob určenia náhrady pri pracovnej pohotovosti
mimo pracoviska a výšky príplatkov ku mzde za soboty, nedele, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a
príplatku za sviatok pre "dohodárov".
Príplatky už nebudú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy ale budú dané pevnými sumami. Tzn. že
príplatky sa nebudú každoročne automaticky zvyšovať pri ďalšom zvýšení minimálnej mzdy, ale bude o nich
musieť rozhodnúť vláda a NRSR.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2021
Za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej
vo výške 1,79 EUR.
Výnimka: U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje,
aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o
zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka
zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo
výške 1,61 EUR.
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Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2021
Za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej
vo výške 3,58 EUR.
Výnimka: U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje,
aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o
zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka
zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo
výške 3,22 EUR.
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu v roku 2021
Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou
Za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo
výške 1,43 EUR.
Výnimka 1.: Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, za každú hodinu nočnej práce mu patrí
popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 1,79 EUR.
Výnimka 2.: U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje,
aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej
zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho
roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú
prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 1,25 EUR
Pracovná pohotovosť v roku 2021
Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške
pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo
znamená najmenej 3,58 EUR.
Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada
najmenej 0,72 EUR.

Zvýšenie odmeny za prácu vo sviatok pri práci na dohodu v roku 2021
Pri práci na dohodu je za prácu vo sviatok nárok na zvýšenie odmeny najmenej o sumu 3,58 EUR.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte príslušného poradcu.
S pozdravom,
CCS Tax, k.s.
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CCS Tax, k.s.

- Komanditná spoločnosť zložená podľa slovenského práva.
- Sídlo:

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

- Tel. číslo:

+421 (0)2/32 606 511

- E-mail:

Office@ccstax.sk

- IČO:

SK20222736166

- Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr,
vložka č. 765/B, IČO: 44539 126.
- Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov - so sídlom na
Nám. SNP 7, P.O.BOX 54, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, www.
skdp.sk - licencia č.: 87/2009.
- Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste
sídla spoločnosti.
- Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.
www.ccstax.sk
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