
Minimálna mzda na Slovensku od januára 2018 stúpne na 480 eur

Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 2,759 eura zo súčasných 2,500 eura.
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Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 435 eur na 480 eur.
Rozhodla o tom vláda.
Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 2,759 eura zo súčasných 2,500 eura.
Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti tomuto roku vzrastie o 29,07 eura
na 403,18 eura. "Počet zamestnancov, ktorým sa v plnej miere alebo čiastočne zvýši ich mzda alebo plat
za prácu, možno kvalifikovane odhadnúť na cca 146,4 tis. osôb," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych
vecí.

Od začiatku budúceho roka pritom odpočítateľná položka na zdravotné poistenie opäť zostane vo výške
380 eur, a preto rovnako ako v tomto roku v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov.O návrhu
rezortu práce a sociálnych vecí na zvýšenie minimálnej mzdy na 480 eur v auguste a septembri rokovala
Hospodárska a sociálna rada. Odborári na týchto rokovaniach presadzovali nárast minimálnej mzdy na
rok 2018 na 492 eur, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nesúhlasila s navrhovanou
výškou, ktorú predkladalo ministerstvo a Republiková únia zamestnávateľov nezaujala stanovisko.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 405 eur na 435 eur. Od začiatku
minulého roka najnižšie zárobky stúpli z 380 eur na 405 eur. Od roku 2015 sa minimálna mzda zvýšila z
pôvodných 352 eur na 380 eur. Súčasne sa od začiatku roka 2015 zaviedla odpočítateľná položka na
zdravotné odvody v sume 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubý príjem je nižší ako 570 eur mesačne, tak
majú vyššiu čistú mzdu.
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Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 663/2007 Z. z. (o minimálnej mzde)

Súvisiace odborné články
Minimálna mzda od 1. januára 2017
Minimálna mzda za kratší týždenný pracovný čas od 1. januára 2017
Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2017
Životné minimum od 1. júla 2017

Súvisiace aktuality
Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok na 492 eur
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/sita
https://www.mzdovecentrum.sk/dovodova-sprava/Dovodova-sprava-k-zakonu-c-663-2007-Z-z.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-od-1-januara-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-za-kratsi-tyzdenny-pracovny-cas-od-1-januara-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-a-minimalne-mzdove-naroky-v-roku-2017-pmpp-2-3-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/zivotne-minimum-od-1-jula-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/odborari-navrhuju-zvysit-minimalnu-mzdu-na-buduci-rok-na-492-eur-spravodajstvo-4-2017.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde

S-EPI, s.r.o. © 2010-2023, všetky práva vyhradené

Minimálna mzda na Slovensku od januára 2018 stúpne na 480 eur

Stránka 2 / 2

http://www.epi.sk/zz/2001-311
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