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Najaktuálnejšie zmeny v pracovnom práve 
 

Minimálna mzda a mzdové zvýhodnenia 

 
Novelou zákona o minimálnej mzde sa na rok 2021 určila suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur a suma 
minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura. 
 
Zmenila sa suma mesačnej minimálnej mzdy určenej na základe zákona (t.j. v prípade, ak nebola dohodnutá 
so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov) zo 60% na 57% priemernej mesačnej nominálnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza kalendárneho roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy.  
 
S účinnosťou od 01.01.2021 sa upravil spôsob určenia minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne 
náročnosti práce, pričom jednotlivé sumy minimálnych mzdových nárokov budú uverejnené v Zbierke zákonov 
SR, a to najneskôr do 01.11. predchádzajúceho kalendárneho roka. Taktiež sa percentuálna výška mzdových 
zvýhodnení, ktoré sú odvodené od minimálnej mzdy, nahradila paušálnou sumou. Zároveň sa v prípade 
zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
odmena za prácu vo sviatok neodvíja od sumy minimálnej mzdy za hodinu, ale je určená paušálnou sumou. 
 

13. a 14. mzda 

 
Od roku 2021 už nebude 13. a 14. mzda oslobodená od dane z príjmov a odvodov na sociálne a zdravotné 
poistenie. 
 

Možnosť výkonu práce osobami staršími ako 15 rokov do skončenia 
povinnej školskej dochádzky 

 
Od 01.03.2021 budú fyzické osoby staršie ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky môcť 
vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší 
vývoj alebo školskú dochádzku. Výkon týchto prác však podlieha povoleniu inšpektorátu práce vydanému na 
žiadosť zamestnávateľa. 
 

Predĺženie skúšobnej doby o čas prekážok v práci na strane 
zamestnanca 

 
V prípade, ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v práci na jeho 
strane celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa s účinnosťou od 01.03.2021 predlžuje o jeden deň. 
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Home office 

 
Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 01.03.2021 zavádza, že za domácku prácu alebo teleprácu sa 
považuje práca, ktorá je vykonávaná pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo 
jeho časti z domácnosti zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že ak zamestnanec pravidelne pracuje napríklad 
každý piatok z domu, nepôjde o home office ale o domácku prácu. Na výkon domáckej práce sa bude 
vyžadovať dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. 
 
V súvislosti s pracovným časom novela zavádza, že pri domáckej práci, ako aj pri home office, rozvrhuje 
zamestnancovi pracovný čas zamestnávateľ. Avšak len pri domáckej práci je možné, aby sa zamestnávateľ 
a zamestnanec dohodli, že pracovný čas si zamestnanec bude rozvrhovať sám alebo domácka práca sa bude 
vykonávať v pružnom pracovnom čase. 
 
Zamestnávateľ bude pri domáckej práci povinný uhrádzať zvýšené výdavky zamestnanca spojené s výkonom 
domáckej práce, ak zamestnanec používa vlastné vybavenie a ak budú podmienky úhrady týchto nákladov 
dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve. 
 
Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu a home office bude mať právo na odpojenie, t.j. právo nepoužívať 
pracovné prostriedky slúžiace na výkon práce počas jeho odpočinku, dovolenky, sviatku a prekážok v práci. 
Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu 
alebo splniť pokyn mimo pracovného času. 
 

Dočasné pridelenie zamestnanca medzi ovládajúcou a ovládanou 
osobou 

 
Dočasné pridelenie zamestnanca medzi subjektami, ktoré sú v zmysle Obchodného zákonníka ovládajúcou 
a ovládanou osobou bude s účinnosťou od 01.03.2021 možné aj bez splnenia podmienky existencie 
objektívnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa, ktorý zamestnanca dočasne prideľuje. 
Rovnako nemusí byť v tomto prípade splnená podmienka minimálnej doby trvania pracovného pomeru 
zamestnanca v dĺžke troch mesiacov. S cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k neoprávnenému vykonávaniu 
činnosti bez povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, má byť takéto dočasné pridelenie 
bezodplatné, s výnimkou refundácie skutočne vynaložených nákladov, ktoré zamestnávateľ musel na 
zamestnanca v čase jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi vynaložiť. 
 

Možnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, ak 
zamestnanec dovŕšil vek 65 rokov a vek určený na nárok na 
starobný dôchodok 

 
S účinnosťou od 01.01.2022 bude môcť zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou so 
zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Zamestnanec, 
s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer z tohto dôvodu bude mať nárok na odstupné vo výške, ktorá 
je naviazaná na dĺžku trvania jeho pracovného pomeru u zamestnávateľa. 
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Pružný pracovný čas v prípade pracovnej cesty 

 
S účinnosťou od 01.03.2021 sa pružný pracovný čas neuplatní v deň, počas ktorého je zamestnanec na 
pracovnej ceste. Význam zrušenia pružného pracovného času nastáva vtedy, ak pracovná cesta z hľadiska 
jej začiatku a konca zasahuje do voľby zamestnanca ohľadom príchodu do práce a odchodu z práce vo 
voliteľnom pracovnom čase. Vyššie uvedené pravidlo sa neuplatní, ak pracovná cesta zasahuje výlučne do 
základného pracovného času alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne inak. Zamestnávateľ 
môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť ďalšie prípady, v ktorých sa pružný pracovný čas v deň 
pracovnej cesty zamestnanca neuplatní. 
 

Dovolenka zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa 

 
Novelou Zákonníka práce sa určuje rozsah zvýšenej dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa 
v závislosti od toho, kedy sa zamestnanec v príslušnom kalendárnom roku začne alebo sa prestane trvale 
starať o dieťa. Zvýšenie dovolenky patrí zamestnancovi v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní 
trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka. Tento 
mechanizmus výpočtu sa však začne uplatňovať až od 01.01.2022. 
 

Možnosť výberu zamestnanca medzi stravovacou poukážkou 
a finančným príspevkom na stravovanie 

 
Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom 
zariadení iného zamestnávateľa, je povinný od 01.03.2021 umožniť zamestnancom výber medzi stravovacou 
poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie. Finančný príspevok nebude podliehať dani z príjmov ani 
odvodom na sociálne a zdravotné poistenie. 
 
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom primeranú lehotu na to, aby sa rozhodli, či majú záujem 
o stravovaciu poukážku alebo finančný príspevok na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojim výberom 
počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.  
 
Zamestnávateľ môže vo vnútornom predpise upraviť podrobnosti týkajúce sa výberu zamestnanca medzi 
stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie, ako aj podrobnosti týkajúce sa realizácie 
povinnosti zamestnávateľa poskytovať stravovaciu poukážku alebo finančný príspevok na stravovanie. 
 
Výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkované stravovacie služby sa znižuje z 3% na maximálne 2% 
z dôvodu zníženia nákladov zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom stravovacích 
poukážok. 
 
Novelou sa zároveň zavádza elektronická forma stravovacej poukážky, ktorá bude povinná od 01.01.2023, 
s výnimkou tých prípadov, kedy sa elektronická stravovacia poukážka nebude môcť z objektívnych dôvodov 
použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti. 
 
Zamestnávateľ, ktorý pred 01.03.2021 alebo v období od 01.03.2021 do 31.12.2021 uzatvoril zmluvu 
o zabezpečení stravovacích poukážok, nie je povinný do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 
31.12.2021, umožniť zamestnancom výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na 
stravovanie. 
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Preukazovanie štatútu študenta pri dohode o brigádnickej práci 
študentov 

 
Novelou sa s účinnosťou od 01.03.2021 zavádza prezumpcia štatútu študenta do 31.10. v prípade žiakov, 
ktorí ukončili strednú školu a študentov, ktorí ukončili štúdium v dennej forme vysokoškolského štúdia. 
V takomto prípade súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov nemusí byť potvrdenie o štatúte žiaka 
alebo študenta; štatút sa v takomto prípade preukazuje dokladom o riadnom ukončení štúdia. 
 

Možnosť zamestnávateľa neakceptovať odborovú organizáciu, 
ktorej členovia nie sú jeho zamestnancami 

 
Od 01.03.2021 zamestnávateľ nie je povinný umožniť pôsobenie odborovej organizácie, ktorej členovia nie sú 
v pracovnom pomere u zamestnávateľa. 
 
V prípade, ak zamestnávateľ alebo odborová organizácia má pochybnosť o tom, či medzi zamestnancami 
v pracovnom pomere sú členovia odborovej organizácie, príslušným na rozhodnutie tohto sporu je rozhodca, 
ktorý je povinný rozhodnúť do 30 dní. 
 

Vypustenie reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

Od 01.03.2021 sa zo zákona o kolektívnom vyjednávaní vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa reprezentatívnych 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Avšak reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, o ktorých bolo 
zverejnené oznámenie o ich uzatvorení v Zbierke zákonov SR pred 01.03.2021, sú účinné až do skončenia 
ich platnosti. 
 

Zmena zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

Od 01.03.2021 sa predlžuje lehota z 5 dní v období 12 mesiacov na 30 dní v období 12 mesiacov, počas ktorej 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú jej na 
základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, 
ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide o cezhraničné poskytovanie služby. 
 
 
 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás! 
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