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Od 1.1.2023 sa zvyšuje minimálna mzda na 700 EUR 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovilo vyššiu minimálnu mzdu na rok 

2023. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 54 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce oproti minulému 

roku. Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie príplatkov a pracovnú pohotovosť.  

Od 1. januára 2023 sa zvyšuje výška mesačnej minimálnej mzdy z aktuálnych 646 EUR na sumu 700 
EUR. Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 3,713 EUR na 4,023 EUR na hodinu pre úväzok 
40 hodín týždenne. 

Vzorový výpočet minimálnej mzdy pri práci s 1. stupňom náročnosti práce: 

 

 2022 2023 Rozdiel 2022 vs. 2023 

Výška minimálnej mzdy 646 700 54 EUR 

Odvody do SP zamestnanec 60,72 65,80 5,08 EUR 

Odvody do ZP zamestnanec 25,84 28 2,16 EUR 

Odvody do SP zamestnávateľ 162,79 176,4 13,61 EUR 

Odvody do ZP zamestnávateľ 64,60 70 5,40 EUR 

Daň (pri uplatnení NČZD) 33,79 37,23 3,44 EUR 

Cena práce 873,39 946,4 73,01 EUR 

Čistá mzda 525,65 568,97 43,32 EUR 

 

Nárast minimálneho mzdového nároku pre jednotlivé stupne náročnosti práce sa zvyšuje o 54 EUR. 
Pozor, pri nastavení odmeňovania je potrebné dbať na stupeň náročnosti práce pre tú ktorú pozíciu! 

 

 

Zvýšenie príplatkov 

Od roku 2021 nie sú príplatky naviazané na minimálnu mzdu, ale sú pevne určené. O ich výške rozhoduje 

vláda a NRSR a pre rok 2023 ostávajú v rovnakej výške ako v roku 2022.  

Stupeň 

náročnosti 

práce 

Minimálny 

mzdový 

nárok 2022 

v EUR 

Minimálny 

mzdový 

nárok 2023 v 

EUR 

Nárast v roku 

2023 oproti 

2022 v EUR 

Min. hod. 

mzda v roku 

2023 v EUR 

40h/týždeň 

Min. hod. 

mzda v roku 

2023 v EUR 

38,75h/týždeň 

Min. hod. 

mzda v roku 

2023 v EUR 

37,5h/týždeň 

1 646 700 54 4,023 4,153 4,291 

2 762 816 54 4,690 4,841 5,003 

3 878 932 54 5,356 5,520 5,713 

4 994 1048 54 6,023 6,217 6,425 

5 1110 1164 54 6,690 6,906 7,136 

6 1226 1280 54 7,356 7,593 7,846 
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Prehľad príplatkov: 

Typ príplatku 2021 2022 2023 

Nočná práca 1,43 EUR 1,43 EUR 1,43 EUR 

Práca v sobotu 1,79 EUR 1,79 EUR 1,79 EUR 

Práca v nedeľu 3,58 EUR 3,58 EUR 3,58 EUR 

Pohotovosť 
(mimo pracoviska) 

0,72 EUR 0,72 EUR 0,72 EUR 

* Zákonník práce stanovuje výnimky pre nižšie príplatky 

Príplatok za sviatok sa pri zamestnancoch odvíja od priemerného hodinového zárobku v rozhodujúcom 

období a je minimálne vo výške minimálnej hodinovej mzdy, t.j. 4,023 EUR. Rovnako príplatky za nadčas 

sa odvíjajú od priemerného hodinového zárobku. 

V prípade „dohodára“ je príplatok za prácu vo sviatok stanovený na minimálne 3,58 EUR za hodinu práce. 

Od 1.1.2023 sa zvyšuje nezdaniteľná časť 

Nezdaniteľná časť daňovníka sa zvyšuje na 410,24 EUR mesačne (4 922,82 EUR ročne). Pre uplatnenie 

nezdaniteľnej časti mesačne je potrebné, aby zamestnanec podpísal Vyhlásenie na uplatnenie 

nezdaniteľnej časti (ďalej len „Vyhlásenie“). Pokiaľ už Vyhlásenie podpísané má, nezdaniteľná časť sa 

uplatňuje automaticky aj v roku 2023 a nie je potrebné Vyhlásenie podpísať opäť. 

Pokiaľ celkový zdaniteľný príjem zamestnanca nepresiahne 2 461,41 EUR sa daň nevyrubí a teda neplatí. 

Od 1.1.2023 sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ  

Maximálny vymeriavací základ na Sociálne poistenie je od 1.1.2023 v sume 8 477 EUR. Netýka sa 

úrazového a zdravotného poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú. 

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 

▪ 140 EUR – dieťa do 18 rokov 

▪ 50 EUR – dieťa nad 18 rokov 

Táto suma nebude priznaná na každé dieťa zamestnancovi vždy automaticky, výška nároku závisí od výšky 

ustanoveného percenta základu dane z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Čím má zamestnanec 

viac detí, tým sa percentuálny limit zvyšuje (20 % - 55 %). 

Maximálna výška daň. bonusu v % z čiastkového základu dane 

Počet detí 1 2 3 4 5 6 a viac 

Dieťa do 18 rokov: 140 EUR 

20% 27%  34% 41% 48% 55% 

Dieťa od 18 rokov: 50 EUR 
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Príklad výpočtu daňového bonusu 

Zamestnancovi s minimálnou mzdou 700 EUR, a zároveň 3 deťmi vo veku do 15 rokov vypočítame 

maximálny daňový bonus tak, že si vyčíslime základ dane (700 - 93,8) = 606,2.  

Zo základu dane vyčíslime sumu maximálneho daňového bonusu, t.j. 606,20 * 34% (prislúchajúce percento 

pre počet detí) = 206,11 EUR.   

Napriek tomu, že podľa veku a počtu detí by mal zamestnanec nárok na 3 * 140 EUR = 420 EUR bude 

nárok na daňový bonus maximálne 206,11 EUR.  

Na základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového 

priznania za rok 2023 a douplatniť nárok do maximálnej možnej výšky daňového bonusu 

prostredníctvom podania daňového priznania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho 

vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť 

a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na 

základe informácií uvedených v newsletteri 

Prihláste sa na odber noviniek! 

 

Odoberať novinky! 

 

https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
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O Accace Slovensko 

V Accace Slovensko združujeme viac ako 120 odborníkov, ktorých spája spoločné nadšenie pre pokrok, 

nové technológie a osobný prístup. Z poskytovateľa tradičných služieb sme sa rokmi skúseností 

posunuli na strategického partnera v poradenstve a outsourcingu – prepájame vaše potreby s našimi 

riešeniami. Vďaka širokej škále komplexných služieb z oblasti účtovníctva, daní, miezd, HR či práva, 

nám dôverujú startupy, malé a stredné firmy a globálne korporácie. Sme aktívnymi partnermi startup a 

fintech komunít. Právne služby poskytuje naša advokátska kancelária Accace Legal. V rámci skupiny 

Accace združujeme viac ako 800 odborníkov a poskytujeme služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete 

nás v Bratislave, Košiciach a Trenčíne. 

O Accace Circle 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb s odborným prístupom a medzinárodnými 

skúsenosťami. S globálnym zastúpením vo viac ako 50 krajinách a tímom s takmer 2 500 odborníkmi, 

Accace Circle poskytuje služby viac ako 15 000 klientom, najmä stredným a veľkým medzinárodným 

spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle spracováva okolo 200 000 

výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com  

Kontakt  

Zuzana Krajčová 

Payroll Manager 

E-Mail: Zuzana.Krajcova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://circle.accace.com/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Newsflash
mailto:Zuzana.Krajcova@accace.com

