
 

 

Predkladacia správa 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá návrh 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) ako 

iniciatívny návrh. 

 

Cieľom návrhu zákona je riešiť ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 

vzhľadom na osobitný nepredvídateľný vývoj v roku 2020 a zaviesť samostatnú sumu tzv. 

„štartovacej minimálnej mzdy“ pre zamestnancov, ktorí boli najmenej 12 mesiacov vedení 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie.  

 

V čl. II, ktorým sa novelizuje Zákonník práce, sa v nadväznosti na zavedenie tzv. 

štartovacej minimálnej mzdy špecifikuje suma minimálnej mzdy, ktorá sa použije v prípade 

mzdových zvýhodnení, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu. 

 

V čl. III, ktorým sa novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa v nadväznosti na zavedenie 

štartovacej minimálnej mzdy navrhuje úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ustanoviť 

povinnosť poskytnúť zamestnávateľovi na základe jeho vyžiadania (spolu so súhlasom 

dotknutej fyzickej osoby) informáciu o tom, či táto fyzická osoba je alebo bola vedená 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

 

Návrh nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

 

Skrátené pripomienkové konanie v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády 

Slovenskej republiky sa navrhuje z dôvodu potreby ustanovenia minimálnej mzdy na rok 

2021 zohľadňujúcej mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v roku 2020 a ktorej dôsledky 

presiahnu aj do roku 2021, tak aby ustanovenia týkajúce sa úpravy súm minimálnej mzdy na 

rok 2021 nadobudli účinnosť 31. októbra 2020, teda ešte pred termínom zverejnenia súm 

minimálnej mzdy na nasledujúci rok podľa súčasne platného mechanizmu. U zvyšných 

ustanovení sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2021. 

 

Návrh zákona bol v dňoch od 15.7.2020 do 23.7.2020 predmetom medzirezortného 

pripomienkového konania prostredníctvom portálu Slov-Lex. Výsledky pripomienkového 

konania sú uvedené vo vyhodnotení pripomienkového konania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


