
Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2019

Vláda SR ustanovila novú sumu minimálnej mzdy od 1. 1. 2019.

Dátum publikácie: 6. 11. 2018

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č.
663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje nariadením
vlády č. 300/2018 Z. z. sumu minimálnej mzdy
nasledovne:

a) 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca
odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú
zamestnancom.

Zároveň sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovila suma
minimálnej mzdy na rok 2018.

Prehľad vývinu minimálnej mzdy za uplynulé roky:

Právny predpis Účinnosť
Výška minimálnej mzdy v Sk/€

hodinová mesačná

nar. vlády č. 300/2018 Z. z. 1. 1. 2019 2,989 € 520 €

nar. vlády č. 278/2017 Z. z. 1. 1. 2018 2,759 € 480,00 €

nar. vlády č. 280/2016 Z. z. 1. 1. 2017 2,500 € 435,00 €

nar. vlády č. 279/2015 Z. z. 1. 1. 2016 2,328 € 405,00 €

nar. vlády č. 297/2014 Z. z. 1. 1. 2015 2,184 € 380,00 €

nar. vlády č. 321/2013 Z. z. 1. 1. 2014 2,023 € 352,00 €

nar. vlády č. 326/2012 Z. z. 1. 1. 2013 1,941 € 337,70 €

nar. vlády č. 343/2011 Z. z. 1. 1. 2012 1,880 € 327,20 €

nar. vlády č. 408/2010 Z. z. 1. 1. 2011 1,822 € 317 €

Poznámky pod čiarou: 
Autor: redakcia

Súvisiace odborné články
Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018
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https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3490155&f=3
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4965530&f=3
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4757420&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/minimalna-mzda-aktualne.htm
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4965530&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4757420&f=2
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4560742&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4406568&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4250236&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1027388&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1026922&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1026354&f=3
http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1025849&f=3
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/zvysenie-minimalnej-mzdy-na-rok-2018.htm


Minimálna mzda v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu
Minimálna mzda v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
278/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
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https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/minimalna-mzda-v-eurach-za-hodinu-podla-osobitneho-predpisu.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/minimalna-mzda-v-eurach-za-hodinu-podla-osobitneho-predpisu-20180606.htm
http://www.epi.sk/zz/2017-278
http://www.epi.sk/zz/2018-300

