
Zamestnanec si za prácu vo sviatok bude 

čerpať NV

Zamestnanec si za prácu vo sviatok 

nebude čerpať NV

Mesačne odmeňovaný

ZM_10                                       

(sviatok preplatený v mesačnej 

mzde)
ZM_10 + ZM_A70 

3 ZM_10 + ZM_160 ZM_10 + ZM_160

Hodinovo 

odmeňovaný

ZM_320                                     

(sviatok preplatený priemerom)
ZM_20 + ZM_360 

3 ZM_20 + ZM_160 ZM_20 + ZM_160

ZM_10 - mesačná mzda ZM_360 - osobné prekážky platené priemerom ZM_145 - nadčasový príplatok NV - náhradné voľno

ZM_20 - hodinová mzda ZM_160 - príplatok za prácu vo sviatok ZM_A10 - náhradné voľno

ZM_320 - náhrada mzdy za sviatok ZM_140 - mzda za nadčas ZM_A70 - náhradné voľno za prácu vo sviatok

¹ Bežný pracovný deň - deň, na ktorý bol po dohode so zamestnancom rozrhnutý pracovný čas
2
 Nie je bežným pracovným dňom - deň, na ktorý nebol po dohode so zamestnancom rozvrhnutý pracovný čas

Od 1.5.2018 zamestnancovi patrí za odpracovanú sobotu/nedeľu aj príplatok za prácu v sobotu ZM_166/nedeľu ZM_168.

Sviatok pripadol na bežný pracovný deň ¹ a zamestnanec v tento deň:

Pracovať mal aj pracoval                    

(vo firme sa práca obvykle vykonáva 

aj vo sviatok)

Pracovať nemal a nepracoval

Sviatok pripadol na deň, ktorý nie je bežným pracovným dňom 
2
 zamestnanca a zamestnanec v tento deň:

Pracovať nemal, ale pracoval

Zamestnanec si za prácu vo sviatok 

nebude čerpať NV

Pracovať nemal, ale pracoval

Zamestnanec si za prácu vo sviatok                                                                            

bude čerpať NV                                                                                                                                     

(Ak chce zamestnanec čerpať NV, mal by sa rozhodnúť, či chce NV čerpať za nadčas 

alebo za sviatok)

Mesačne odmeňovaný Nemá nárok na mzdu

Hodinovo 

odmeňovaný

Preplácanie sviatkov platné od 1. 1. 2023
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 ZM_A10, ZM_A70, ZM_360 - zadávajú sa až vo výplate v mesiaci, v ktorom si zamestnanec skutočne náhradné voľno čerpal. Ak má zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou dohodnuté, že za čas čerpania 

náhladného voľna za sviatok mu bude poskytnutá náhlada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, použite ZM_360. 

ZM_140 + ZM_160 + ZM_A10 
3                                                                                  

(ak sa dohodli na čerpaní NV za nadčas)

ZM_140 + ZM_145 + ZM_360 
3                                                                                

(ak sa dohodli na čerpaní NV za prácu vo sviatok)

Pracovať nemal a nepracoval

Nemá nárok na mzdu

ZM_140  +  ZM_145 +       

ZM_160

ZM_140  +  ZM_145 +       

ZM_160

ZM_140 + ZM_160 + ZM_A10 
3                                                                                        

(ak sa dohodli na čerpaní NV za nadčas)

ZM_140 + ZM_145 + ZM_A70 
3                                                                                

(ak sa dohodli na čerpaní NV za prácu vo sviatok)

Preplácanie sviatkov


