
Minimálna výška povinných príplatkov za hodinu práce  

ZP – zákon č. 311/2001 Zákonník práce, ZVZ – zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, PHZ – priemerný hodinový zárobok podľa § 134 ZP,  

MM – minimálna hodinová mzda podľa nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy (pre rok 2018 je to 2,759 €/ hodinu), HSFP – hodinová sadzba funkčného platu podľa § 27 ZVZ. 

*  možno dohodnúť, ak sú splnené podmienky podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce 

**   možno dohodnúť, ak sú splnené podmienky podľa § 122a ods. 2  Zákonník práce 

***  možno dohodnúť, ak sú splnené podmienky podľa § 122b ods. 2  Zákonník práce 

 

Obdobie do 30.4.2018 od 1.5.2018 – do 30.4.2019 od 1.5.2019 

Príplatok za prácu vo sviatok – ZM 160 

Zákonník práce 

HPP 
§ 122 ZP ods.1 50 % PHZ 100 % PHZ 

Dohody 
§ 223 ods. 2 ZP nemá nárok 100 % MM 

2,759 € 

Verejná správa  
§ 18 ZVZ 100 % HSFP 

Príplatok za nočnú prácu – ZM 180 

Zákonník práce  
§ 123 ZP, § 252m ZP 

Neriziková práca 
HPP - 20 % MM, 

Dohody – nemá nárok  

              30 % MM          0,8277 € 40 % MM 

Riziková  práca               35 % MM          0,96565 € 50 % MM 

dohodnutá nižšia sadzba *               25 % MM          0,68975 €  35 %  MM 

Verejná správa  
§ 16 ZVZ 

Neriziková práca   
25 % HSFP 25 % HSFP, minimálne však príplatok rovnajúci sa sume podľa Zákonníka práce 

Riziková práca 

Príplatok za prácu v sobotu – ZM 166 

Zákonník práce 
§ 122a ZP 

HPP, dohodár 
nepovinný  

              25 % MM          0,68975 € 50 % MM 

dohodnutá nižšia sadzba**               20 % MM          0,5518 € 45 % MM 

Verejná správa  
§ 17 ZVZ 

30 % HSFP 30 % HSFP, minimálne však príplatok rovnajúci sa sume podľa Zákonníka práce 

Príplatok za prácu v nedeľu – ZM 168 

Zákonník práce 
§ 122b ZP 

HPP, dohodár 
nepovinný 

              50 %  MM         1,3795 € 100 % MM 

dohodnutá nižšia sadzba***               40 %  MM         1,1036 € 90 % MM 

Verejná správa 
§ 17 ZVZ 

30 % HSFP 30 % HSFP, minimálne však príplatok rovnajúci sa sume podľa Zákonníka práce 


