
Minimálna mzda na rok 2022 a minimálne mzdové nároky podľa stupňa
náročnosti prác

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa zákona o minimálnej mzde
ustanovilo sumu minimálnej mzdy na rok 2022 a tiež minimálne mzdová nároky v jednotlivých stupňoch
náročnosti prác.

Dátum publikácie: 7. 10. 2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o
minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
ustanovilo oznámením č. 352/2021 Z. z. sumu
minimálnej mzdy na rok 2022 nasledovne:

a. 646 eur za mesiac pre zamestnanca
odmeňovaného mesačnou mzdou,

b. 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú
zamestnancom.

 
Zároveň uverejnilo v Oznámení č. 353/2021 Z. z.
o sumách minimálnych mzdových nárokov
sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2022: 

a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre
príslušný stupeň:

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku

1 646,00 eur za mesiac

2 762,00 eur za mesiac

3 878,00 eur za mesiac

4 994,00 eur za mesiac

5 1 110,00 eur za mesiac

6 1 226,00 eur za mesiac

 

b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú
zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku

1 3,713 eura za hodinu
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https://www.epi.sk/zz/2007-663#f3490203
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=5377967&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=5378038&f=2
https://www.epi.sk/zz/2001-311#f2652605


2 4,379 eura za hodinu

3 5,046 eura za hodinu

4 5,713 eura za hodinu

5 6,379 eura za hodinu

6 7,046 eura za hodinu

 
Pozn.: Novelou č. 294/2020 Z. z. došlo k zmene mechanizmu určovania minimálnych mzdových
nárokov:

Minimálne mzdové nároky

Poznámky pod čiarou: 
Autor: redakcia

Súvisiace príklady z praxe
Stupeň náročnosti práce pri dohodách
Mzda chyžnej a minimálna mzda
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Mzdy v roku 2021 podľa stupňov náročnosti
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