
Zákon č. 83/2018 Z.z. novelizuje Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony 
s účinnosťou od 1.5.2018. Novela prináša predovšetkým zmeny v oblasti 

odmeňovania zamestnancov, ale aj niektoré ďalšie zmeny. 

Od 1.5. 2018 zamestnávatelia budú musieť zamestnancom poskytnúť za každú prácu 
v sobotu alebo nedeľu mzdové zvýhodnenia. Výška mzdového zvýhodnenia za prácu 
v sobotu je najmenej 25 % hodinovej minimálnej mzdy, čo je najmenej 0,68975 €/hod. 
Výška mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu je najmenej 50 % hodinovej minimálnej 
mzdy, čo je najmenej 1,3795 €/hod. Za určitých podmienok je možné dohodnúť nižšie sadzby 
mzdových zvýhodnení, tieto nižšie sadzby musia byť najmenej vo yýške 20 % hodinovej 
minimálnej mzdy (0,5518 €/hod)  za prácu v sobotu a 40 % hodinovej minimálnej mzdy 
(1,1036 €/hod) za prácu v nedeľu. Takúto dohodu možno uzatvoriť iba v kolektívnej zmluve 
alebo vo firmách do  20 zamestnancov k 31.12. minulého roka v pracovnej zmluve so 
zamestnancom. Uvedené percentuálne sadzby platia do 30.4.2019, od 1.5.2019 sa 
percentuálne sadzby mzdových zvýhodnení zvyšujú na 50 % (45 %) za prácu v sobotu a 100 % 
(90 %) za prácu v nedeľu. 

Od 1.5.2018 sa zvyšuje aj minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu na 30 % 
hodinovej minimálnej mzdy u bežných zamestnancov (0,8277 €/hod) a 35 % hodinovej 
minimálnej mzdy u rizikových zamestnancov (0,96565 €/hod). Ak prevažná časť práce je 
vykonávaná v noci, je možné v kolektívnej zmluve alebo v menších firmách v pracovnej 
zmluve dohodnúť nižšie sadzby mzdových zvýhodnení za nočnú prácu u bežných 
zamestnancov a to najmenej 25% hodinovej minimálnej mzdy (0,68975 €/hod). Uvedené 
percentuálne sadzby platia do 30.4.2019, od 1.5.2019 sa percentuálne sadzby mzdového 
zvýhodnenia za nočnú prácu  zvyšujú na 40 % u bežných zamestnancov, dohodnutá nižšia 
sadzba môže byť 35 %, minimálna sadzba u rizikových zamestnancov bude 50 %. 

Zvyšuje sa aj suma mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok na 100 % priemerného 
zárobku. 

Uvedené minimálne sumy sa vzťahujú aj na zamestnancov vo verejnej a štátnej službe. 
U týchto  zamestnancov sa naďalej príplatky za soboty, nedeľa a za nočnú prácu určujú 
percentuálnou sadzbou z hodinovej sadzby funkčného platu, resp. príslušnej časti funkčného 
platu, ale tieto vypočítané príplatky musia byť najmenej v sume mzdového zvýhodnenia 
podľa  Zákonníka práce. 

Zákonník práce zavádza možnosť poskytnúť zamestnancovi odmenu pri príležitosti letných 
dovoleniek (tzv. 13. plat), ktorá musí byť vyplatená v júni,  a odmenu pri príležitosti 
vianočných sviatkov (tzv. 14. plat), ktorá musí byť vyplatená v decembri. Pri splnení 
určitých podmienok, ktoré s týkajú hlavne výšky týchto odmien a doby trvania zamestnania 
budú tieto odmeny čiastočne (do výšky 500 €) odvodovo, resp  daňovo zvýhodnené.  
Hlavnou podmienkou na daňovo-odvodové zvýhodnenie je, že 13. resp. 14. plat bude 
najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Daňovo-odvodové 
zvýhodnenie sa zavádza postupne - 13. plat (najviac suma 500 €) vyplatený v júni 2018 bude 
po splnení všetkých podmienok oslobodený od zdravotného poistenia. 14. plat (najviac suma 
500 €) vyplatený v decembri 2018, ak budú splnené všetky podmienky, bude oslobodený od 
dane, zdravotného poistenia, ale bude sa z neho platiť sociálne poistenie. Oslobodenie od 



sociálneho poistenia sa zavádza pre 14. plat od roku 2019 a pre 13. plat od roku 2021. 13. 
a 14. plat môže poskytnúť aj zamestnávateľ zamestnancom vo verejnej a štátnej službe. 

Podstatnou zmenou je, že novela zavádza povinnosť zamestnancom na dohodu 
o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov 
poskytovať popri dohodnutej odmene  aj mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za 
nočnú prácu, a za sťažený výkon práce. Za každú hodinu práce  vo sviatok, musí 
zamestnávateľ odmenu dohodára navýšiť o sumu minimálnej mzdy na hodinu (2,759 €/hod). 

Novela Zákonníka prináša aj ďalšie zmeny predovšetkým zmeny pri vystavovaní potvrdení, 
zmeny postupov pri čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, nové povinnosti v súvislosti 
s povinným zverejňovaním základnej zložky mzdy v ponuke práce a ďalšie zmeny. 

 

 

RNDr.  Jana Motyčková , marec 2018 

 


