
PREHĽAD VÝŠKY VYBRANÝCH ZÁKONNÝCH PRÍPLATKOV (VEREJNÁ A ŠTÁTNA SPRÁVA) 
 

 
 

 

 
Hodinová sadzba funkčného platu (HSFP): Hodinová sadzba funkčného platu je 1/174 funkčného platu 
zamestnanca určeného pre pracovný čas 40 hodín týždenne, 1/168 funkčného platu zamestnanca určeného 
pre pracovný čas 38 a 3/4 hodiny týždenne a 1/163 funkčného platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 
37 a 1/2 hodiny týždenne; pri zníženej dĺžke pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba 
funkčného platu úmerne upraví. Suma hodinovej sadzby funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné 
miesta nahor (§ 27 zákona 553/2003 Z.z.) 
 

 

 
PREHĽAD VÝŠKY VYBRANÝCH ZÁKONNÝCH PRÍPLATKOV (VEREJNÁ SPRÁVA) 

 
PRÍPLATOK OD JANUÁRA 2018 OD JANUÁRA 2019 OD MÁJA 2019 OD JANUÁRA 2020 
za prácu  
vo sviatok  

100% HSFP 100% HSFP 100% HSFP 100% HSFP 

za prácu  
v sobotu  

30% HSFP 30% HSFP, najmenej 
však 25% hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j. najmenej 0,74725 € 

30% HSFP, najmenej 
však 50% hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j.  najmenej 1,4945 € 

30% HSFP, najmenej 
však 50% hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j.  najmenej 1,6665 € 

za prácu  
v nedeľu 

30% HSFP 30% HSFP, najmenej 
však 50% hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j.  najmenej 1,4945 € 

30% HSFP, najmenej 
však 100% hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j.  najmenej 2,989 € 

30% HSFP, najmenej 
však 100% hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j.  najmenej 3,333 € 

za nočnú 
prácu  

 
 
 
25% HSFP 
 

Pre rizikové práce: 
25% HSFP, najmenej 
však 35  %  hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j. najmenej 1,04615 € 

Pre rizikové práce: 
25% HSFP, najmenej 
však 50  %  hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j. najmenej 1,4945 € 

Pre rizikové práce: 
25% HSFP, najmenej 
však 50  %  hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j. najmenej 1,6665 € 

Pre ostatné druhy prác: 
25% HSFP, najmenej 
však 30  %  hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j. najmenej 0,8967 € 

Pre ostatné druhy prác: 
25% HSFP, najmenej 
však 40% hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j. najmenej 1,1956 € 

Pre ostatné druhy 
prác: 25% HSFP, 
najmenej však 40% 
hodinovej minimálnej 
mzdy, t.j. najmenej 
1,3332 € 

 
PREHĽAD VÝŠKY  VYBRANÝCH ZÁKONNÝCH PRÍPLATKOV (ŠTÁTNA SLUŽBA) 

 
PRÍPLATOK OD JAN 2018 OD MÁJA 2018 OD MÁJA 2019 OD JANUÁRA 2020 

za prácu vo sviatok  100% PČFP 100% PČFP 100% PČFP 100% PČFP 
za prácu v sobotu  30% PČFP 30% PČFP, najmenej 

však 25% hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j.  najmenej 0,68975 € 

30% PČFP, najmenej 
však 50% hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j.  najmenej 1,4945 € 

30% PČFP, najmenej 
však 50% hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j.  najmenej 1,6665 € 

za prácu v nedeľu 30%  PČFP 30% PČFP, najmenej 
však 50% hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j.  najmenej 1,3795 € 

30% PČFP, najmenej 
však 100% hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j.  najmenej 2,989 € 

30% PČFP, najmenej 
však 100% hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j.  najmenej 3,333 € 

za nočnú prácu   
 
 
25% HSFP 
 

Pre rizikové práce: 
25% PČFP, najmenej 
však 35  %  hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j. najmenej 0,96565 € 

Pre rizikové práce: 
25% PČFP, najmenej 
však 50  %  hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j. najmenej 1,4945 € 

Pre rizikové práce: 
25% PČFP, najmenej 
však 50  %  hodinovej 
minimálnej mzdy,   
t.j. najmenej 1,6665 € 

Pre ostatné druhy prác: 
25% PČFP, najmenej 
však 30  %  hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j. najmenej 0,8277 € 

Pre ostatné druhy 
prác:25% PČFP, 
najmenej však 40% 
hodinovej minimálnej 
mzdy,  t.j. najmenej 
1,1956 € 

Pre ostatné druhy prác: 
25% PČFP, najmenej 
však 40% hodinovej 
minimálnej mzdy,  
t.j. najmenej 1,3332 € 



PREHĽAD VÝŠKY VYBRANÝCH ZÁKONNÝCH PRÍPLATKOV (VEREJNÁ A ŠTÁTNA SPRÁVA) 
 

 
 

 

Príslušná časť funkčného platu (PČFP): V štátnej správe príslušná časť funkčného platu „nahrádza“ pojem 
priemerný zárobok. Príslušná časť funkčného platu predstavuje podiel funkčného platu a priemerného počtu 
služobných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v roku. Priemerný počet služobných hodín pripadajúci na 
jeden mesiac v roku je súčin priemerného počtu týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku a ustanoveného 
týždenného služobného času štátneho zamestnanca. Suma príslušnej časti funkčného platu sa zaokrúhľuje na 
štyri desatinné miesta nahor (§ 158 zákona č. 55/2017 Z.z.). Ak je napr. týždenný služobný čas 37,5 hodín 
týždenne, priemerný počet služobných hodín pripadajúci na jeden mesiac činí 37,5 x 4,3482 = 163 h. 
 


