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Dňa 14.02.2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 63/2018 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 

Novela Zákonníka práce nadobúda účinnosť od 01.05.2018. 

Na základe prijatej novely sa na Slovensku podstatne zvýšia príplatky za nočnú prácu a 

za prácu vo sviatok a zavedú sa nové príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu. 

Zamestnávatelia, ktorých sa to týka, by sa tak od mája 2018 mali pripraviť na nárast ich 

mzdových nákladov.  

1. Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov  

Od 01.05.2018 sa zvýšia príplatky za prácu v noci a počas sviatkov a zavedú sa nové príplatky 

za prácu v sobotu a v nedeľu. Zvyšovanie príplatkov sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá fáza 

bude trvať od 01.05.2018 do 30.04.2019 a má slúžiť ako určité prechodné obdobie. Počas 

prvej fázy sa síce zvýšia príplatky za prácu v noci a počas sviatkov a tiež sa zavedú nové 

príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, no tieto zmeny nebudú konečné. Plná miera 

zvyšovania príplatkov sa prejaví až v rámci druhej fázy so začiatkom od 01.05.2019. Pri nočnej 

práci pritom bude výška príplatku závisieť ešte aj od toho, či zamestnanec vykonáva rizikovú 

prácu.  

Nižšie v tabuľke nájdete prehľad príplatkov, ktorých sa zmeny týkajú. Dávame do pozornosti, 

že novela Zákonníka práce stanovuje iba minimálnu výšku príplatkov. Zamestnávatelia môžu 

svojím zamestnancom poskytnúť aj vyššie príplatky.  

 Príplatok do 

30.04.2018 

Príplatok od 

01.05.2018 

Príplatok od 

01.05.2019 

Práca v noci 20% minimálnej 

mzdy 

30% minimálnej 

mzdy     

40% minimálnej 

mzdy 

35% minimálnej 

mzdy pri rizikovej 

práci 

50% minimálnej 

mzdy pri  rizikovej 

práci 

PRÁCA NA SLOVENSKU OD MÁJA 2018 ZDRAŽIE 

ČO PRINÁŠA NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE?  
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Práca cez sviatok 50% priemerného 

zárobku 

100% priemerného 

zárobku 

100% priemerného 

zárobku 

Práca v sobotu - 25% minimálnej 

mzdy 

50% minimálnej 

mzdy 

Práca v nedeľu - 50% minimálnej 

mzdy 

100% minimálnej 

mzdy 

Zamestnávatelia, u ktorých sa prevažná časť práce vykonáva v noci, môžu v kolektívnej 

zmluve, prípadne priamo v pracovnej zmluve (za predpokladu, že zamestnávajú menej ako 20 

zamestnancov a nepôsobia u nich odbory), dohodnúť aj nižšie príplatky za prácu v noci, 

najmenej však 25 % v období od 01.05.2018 do 30.04.2019 a 35 % v období od 01.05.2019.  

Podobne zamestnávatelia, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky 

prevádzky vyžaduje, aby sa pravidelne pracovalo počas víkendov, si môžu v kolektívnych 

zmluvách, prípadne priamo v pracovnej zmluve (za predpokladu, že zamestnávajú menej ako 

20 zamestnancov a nepôsobia u nich žiadne odbory), dohodnúť nižšie príplatky za víkendovú 

prácu, avšak najmenej vo výške 20% v období od 01.05.2018 do 30.04.2019 a najmenej 45% 

v období od 01.05.2019 za prácu v sobotu a  najmenej vo výške  40% v období od 01.05.2018 

do 30.04.2019 a 90% v období od 01.05.2019 za prácu v nedeľu. Novela Zákonníka práce 

rovnako umožňuje, aby si zamestnávatelia dohodli s vedúcimi zamestnancami priamo 

v pracovnej zmluve, že vedúcim zamestnancom mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v 

nedeľu nepatrí. 

Výnimky vo vzťahu k zníženiu príplatkov za prácu vo sviatok novela Zákonníka práce 

nepripúšťa.  

2. Povinné zverejňovanie základnej zložky mzdy v pracovných inzerátoch 

Od 01.05.2018 budú musieť zamestnávatelia v pracovných inzerátoch povinne zverejňovať 

základnú zložku ponúkanej mzdy. Za porušenie tejto povinnosti môže Inšpektorát práce uložiť 

zamestnávateľovi pokutu až do výšky 33.193,91 EUR.  

Zamestnávatelia zároveň nebudú môcť uzavrieť takú pracovnú zmluvu, na základe ktorej by 

zamestnancovi mala byť vyplácaná nižšia základná zložka mzdy ako tá, ktorá bola uverejnená 

v pracovnom inzeráte. Za porušenie tejto povinnosti môže Inšpektorát práce uložiť 

zamestnávateľovi pokutu až do výšky 100.000 EUR. 
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3. Trinásty a štrnásty plat 

Novelou Zákonníka práce sa na Slovensku zavádzajú aj tzv. trináste a štrnáste platy, ktoré sú 

pre zamestnávateľov dobrovoľné a za určitých okolností (predovšetkým v prípade, ak je výška 

trinásteho a štrnásteho platu aspoň v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca + 

pri trinástom plate je dĺžka trvania pracovnoprávneho vzťahu k 30.04. príslušného 

kalendárneho roka aspoň 24 mesiacov a pri štrnástom plate je dĺžka trvania 

pracovnoprávneho vzťahu k 31.10. aspoň 48 mesiacov) majú byť oslobodené od daní 

a odvodov až do výšky 500 EUR. Trináste a štrnáste platy oslobodené od daní a odvodov sa 

majú vyplácať v mesiacoch jún a december.  

bpv BRAUN PARTNERS 

Europeum Business Center, 

Suché mýto 1 

SK-811 03 Bratislava 

Tel.: (+421) 2 33 888 880 

www.bpv-bp.com 

bratislava@bpv-bp.com  

 

Tento materiál je rozosielaný obchodným partnerom                       

a zamestnancom spoločnosti. Ďalšia distribúcia alebo 

kopírovanie akýchkoľvek častí bez predchádzajúceho 

súhlasu nie je povolená. Naším úmyslom je upozorniť                                         

na témy, ktoré sú v súčasnosti zaujímavé, nie však 

poskytovať úplnú analýzu týchto tém.   

 

Užívatelia by si k uvedeným informáciám mali vždy 

vyžiadať príslušné profesionálne služby. Spoločnosť 

nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo 

zdržanie sa konania na základe informácii obsiahnutých 

v tomto materiáli. 
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