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Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Máte právo na prácu a slobodný výber zamestnania. Nikto Vás nemôže nútiť vykonávať prácu, ktorú
vykonávať nechcete/

ØدلMقحلاكRS
Tح`كلمعرا]تخاولمعلاabّال ,ةMنأدحألنكمMُجnoتاللمع`موقتنأ`كabەد

Ø Máte právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému
prepusteniu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania/

ØدلMامحلاوة]ضرموةلداعلمعفورظ|علوصحلا`قحلاكMّسعتلالصفلانمةÖS
Tمعمقفاوتيام`لمعلانمâةلماعملاأد

ةbواسäملا
Ø Máte právo na ochranu pred diskrimináciou na základe Vášho pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, 

náboženstva, národnosti alebo Vášho postavenia utečenca/ cudzinca/
ØدلMقحلاكRS

TامحلاMيمتلانمةnçSجلاساسأىلعëلانول ,قرعلا ,سîïñدلا ,رمعلا ,ةغللا ,ةMجلا ,ةناëوناقلاكعضووأة]سöS
Tõالùoûوأ

oT°نجأ
Ø Máte len tie pracovné povinnosti, ktoré sú napísané v pracovnej zmluve, vo Vašej pracovnej náplni

(ktorá je súčasťou zmluvy, jej prílohy alebo jej písomného dodatku) alebo v zákone. Všetky Vaše
povinnosti musia byť v súlade s dobrými mravmi/

Øت RSةنمضتملالمعلاتا]لوؤسمك]لعضرفُ
Tدعتوأهتاقحلموألمعلادقعنمءزجكءاوس(هفصووألمعلادقعMةنّمضتموأ )هتال

RS
Tنوناقلا. Mةد]محلاقالخألاعمةقفاوتمتا]لوؤسملاكلتعيمجنوكتنأبج

Všeobecné zásady pracovného práva na Slovensku/ 

Hلمعلانوناقلةماعلائدا>ملا
I

JافولسNOا



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Právo na mzdu za vykonanú prácu. Táto mzda by mala byť

spravodlivá a primeraná práci, ktorú robíte. Výška mzdy je vopred

písomne dohodnutá so zamestnávateľom v pracovnej zmluve

alebo v dohode. Minimálna mzda na Slovensku je aktuálne (v 
roku 2021) 3,58 EUR/ hodina. Mzda má byť platená načas v 

termíne, ktorý máte uvedený v zmluve/ dohode, najneskôr do 

konca nasledujúceho mesiaca./ 

ØقحلاIJ
KعلوصحلاPترم

ّ
UاقمتاYزجنُملالمعلال. Hترملاەذهنوكتنأبج

ّ
Xتا

تيذلالمعلاعمةXسانتموةلداع
ُ

ترملاnعقافتالامتي .ەزجن
ّ

Xمتا
ُ

دق
ّ

ام
q

اtباتكو
q

عم

wلمعلابحاص
x

yدألادحلا.لمعلادقعdJروجأللIJ
KافولسklددحُماY3.58ـ

YةعاسلاIJ
K2021ةنس.Hروجألاعفدبجw

x
yوددحملااهتقوÅاهنزواجتيالامHة

مهقاقحتسادعوملÖyاتلارهشلا

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ 
ظوملاقوقح

x
z{JIJف

Kلمعلانوناق



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Mzda za prácu nadčas: Za prácu nadčas patrí zamestnancovi mzda + navyše najmenej 25% jeho/jej
priemerného zárobku/ 

Ø45قحلا
ظومللقحI:ةCفاضإلاتاعاسللروجأ6

Q
تاعاسللnoسولاهلخدنم e25%إةفاضإلا^ددحملاەرجأWعلوصحلاف

ةrفاضإلا
Ø Mzda za pracu počas sviatku: Zamestnanec má nárok na mzdu+ navyše najmenej 100% jeho/jej

priemerného zárobku/ 
Ø45لمعلاروجأ

ظومللقحI :ةCمسرلالطعلا6
Q

noسولاهلخدنم e100%إةفاضإلا^ەرجأWعلوصحلاف
Ø Mzda za prácu v sobotu: mzda + navyše najmenej 1,79 EUR za každú hodinu práce v sobotu (za

pravidelnú prácu v sobotu: mzda + navyše najmenej 1,61 EUR/hodina práce/ 
Ø45لمعلال^اقمروجأ

ÇÉلمعةعاسلÄلورويe1.79إةفاضإرجألا :تaسلاما_أ6
oأIسلاماÖإةفاضإرجألاوأتe1.61وروي

ÇÉيرودلåشäلمعةعاسلâل^اقم
oأIسلاماÖت

Ø Mzda za prácu v nedeľu: mzda + navyše najmenej 3,58 EUR za každú hodinu práce v nedeľu (za
pravidelnú prácu v nedeľu: mzda + navyše najmenej 3,22 EUR/hodina práce/ 

Ø45لمعلال^اقمروجأ
ÇÉلمعةعاسلÄلورويe3.58إةفاضإرجألا :دحألاما_أ6

oأIإةفاضإرجألاوأدحألاماe3,22وروي
ÇÉيرودلåشäلمعةعاسلâل^اقم

oأIدحألاما
Ø Mzda za nočnú prácu (22:00 – 06:00): mzda + najmenej 1,43 EUR za každú hodinu nočnej práce (ak sa

prevažná časť práce vykonáva ako nočná: mzda + najmenej 1,25 EUR/ hodina)/ 
ØللاتاعاسلالخلمعللرجألاCبتاعاسلل :لóòÉاعلاöõاحا†صةسداسلاوًءاسمة

°
Iُلوروي1.43ـلةفاضإرجألابس£حÄةعاسل

لrللاتاعاسلالخلمعلاتاعاسبلغأتناâاذإوروي1.25و



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Na 
začiatku Vášho zamestnania by Vás zamestnávateľ mal 
oboznámiť s tým, ako je na Vašom pracovisku zabezpečené
Vaše bezpečie a ochrana Vášho zdravia/

Øةّ@حصلاة=امحلا:قحلاBC
Dدنع :لمعلاGادIظوتةNكف, IعبجSبحاص

ghكتحصةIامحتاءارجإنعكرا[خإلمعلا
iمkلمعلانا

Ø Právo na odpočinok počas pracovnej doby: Ak je Vaša
pracovná zmena dlhšia ako 6 hodín, zamestnávateľ je povinný
Vám poskytnúť prestávku na jedenie v trvaní 30 minút/

ØقحلاBC
Dلمعلاتاعاسلالخةحارلا:IعبجSساكحنملمعلابحاصtuةحا

زواجتتÑiويلاكلمعتاعاستناÄاذإماعطلالوانتلةعاسفصننعلقتال
تاعاستسلا

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ 
ظوملاقوقح

Z
CBC[\ف

Dلمعلانوناق



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Pracovný čas/
 :لمعلاتاقوأ

Ø Rozsah a rozloženie pracovného času v rámci týždňa/ mesiaca je dohodnuté v pracovnej zmluve/ 

dohode. Zamestnávateľ Vám môže nariadiť nadčas iba v súlade s podmienkami uvedenými v 

zákone. Ak si so zamestnávateľom dohodnete prácu nadčas, za túto prácu Vám musí zaplatiť alebo

si môžete následne vziať náhradné voľno/

Øزوتوىدم[علمعلابحاصعمقافتإلامتيcلمعلاتاعاسعــــg
h

iلمعلادقع. kصختلمعلابحاصلنكمpلمعتاعاسص

اذهلvاقمكلعفدkنألمعلابحاص[عبجpفةpفاضإلاتاعاسلاەذهزجنتنأتقفاواذإونوناقلاعمقفاوتيامvةpفاضإ

لمعلااذهزاجنإدعvةpضàcعتةزاجإتاقوأكلصصخkنأوألمعلا

Ø So zamestnávateľom si môžete dohodnúť rovnomerné alebo nerovnomerné rozloženie pracovného

času v rámci jednotlivých týždňov. Zákonom povolená dĺžka týždenného pracovného času je 40 

hodín, resp. 48 hodín vrátane nadčasov. Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 

hodín/

Økزوت[علمعلابحاصعمقافتالاكنكمcلمعلاتاعاسعــــíشîملïواسñغوأòôمïواسñبسألانمضàدحاولاع. ùُانوناقحمس
†

vع¢رأللمعلا£ôhعوبسأةعاسpا
†

•امثوأ ,
h

iع¢رأو£ôhفاضإلمعتاعاسدوجوبةعاسpالو ,ةk12لمعلاتاعاسزواجتتنأنكم
ةعاس24لالخةعاس

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ ظوملاقوقحGفIJKLK
Mلمعلانوناق



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Právo na odpočinok a zotavenie po práci: Medzi
dvoma zmenami má zamestnanec právo na
nepretržitý odpočinok aspoň 12 hodín a v priebehu
týždňa musí mať zamestnanec voľno aspoň 2 po
sebe nasledujúce dni/

Ø78قحلا
لوصحلافNظوملاقحنم :لمعلانمةAاقنلاوةحارلا9

_̂[لصاوتم_̂[مويولمعabcdeن_̂[بلقألاTعةحارةعاسT12ع
عaبسألالالخةحارلل

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ 
ظوملاقوقح

P
RS878ف

لمعلانوناق9



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Právo na sviatky a dovolenku/ 78قحلا
تازاجإلاوةGمسرلالاطعألالالخةلطعلا9

Ø Zamestnanec má právo na nepretržitý odpočinok počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. 
Zamestnávateľ mu v tieto dni môže nariadiť prácu len výnimočne a v súlade s podmienkami zákona/

ØFظومللقحNعلوصحلافTمسرلالاطعألالالخةلصاوتمةحارbغوةefأFلمعلاما. FنألمعلابحاصلنكمFظوملانمبلطNف
opلمعلا

qألاكلتFماop
qسالافورظلاwئانثbنوناقلاعمقفاوتيام~و ,طقفة

Ø Právo na dovolenku: zamestnanec má právo na dovolenku najmenej v rozsahu 4 týždne (20 dní) v roku. 
Zamestnanec starší ako 33 rokov alebo zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa má nárok na 5 týždňov
dovolenky (25 dní). V prípade, že v danom kalendárnom roku trvá pracovný pomer menej ako 12 
mesiacov má zamestnanec nárok na pomernú časť dovolenky/

Ø78قحلا
اïñنسةزاجإلاماFأنم )لمعموينوèêع(عيباسأةعåرأفNظومللقحF :ةزاجإلا9

ó
وةسمخ(عيباسأةسمخماFألاەذهحبصت .

ت .رمتسملßش•لفط~pq£تعFنا†وأةنس33نم¢e°أفNظوملارمعنا†اذإ )لمعموينèêñع ةقالعتنا†اذإة™س©بماFألاەذهبسحُ
opرهش12نم≠قألمعلا

qقتلاةنسلاïñمbّة
Ø Počas dovolenky Vám patrí náhrada mzdy v plnej výške/

ØFعلوصحلاكلقحT†ترملما
ّ

ةزاجإلاماFألالخك™

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ ظوملاقوقح
c

ef878ف
لمعلانوناق9



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Práca nadčas – max. 400 hodín ročne. Zamestnávateľ môže
nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín
ročne, pričom zamestnávateľ môže nariadiť prácu nadčas iba v 
prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce alebo
ak ide o verejný záujem. Ak je vykonávaná práca nadčas, 
nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami nesmie byť menej
ako 8 nepretržitých hodín/

Ø23اضإلالمعلا
4: Nاضإلالمعلاتاعاسددعزواجتيالنأبجef

gرأiةعاسةئمعef
g

ظوملانمبلطNنألمعلابحاصلنكمq. Nقأدحكةنسلا
{

ةعاس١٥٠ـللمعلاف
efاضإلمع

gنسÇÉا
Ñ

, NأكلذنكمNاض
Ñ

ef
gزلاحÉقؤملالمعلاطغضةدا

ّ
وأ ,ةلجاعلاوةت

efبصNكلذناèاذإ
gفخت .ةّماعلاةحلصملا

ّ
Çiöïنóòfبةحاîïسالاتاعاسض

gلمع
úfامثل

gاضإلالمعلادنعتاعاسef
g

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ 
IJ323فGظوملاقوقح

لمعلانوناق4



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Pracovná neschopnosť: Ak ste chorý, máte nárok zostať doma. Avšak, 
musíte ísť k lekárovi hneď v prvý deň Vašej choroby. Lekár určí ako dlho
máte zostať doma a dá Vám o tom potvrdenie pre zamestnávateľa. Toto 
potvrdenie odovzdajte zamestnávateľovi ešte v ten istý deň/

Øضرملاةزاجإلا:
ّ

STءاقPلاكقحنم :ة
UملاWTTلختلاول اضghمتنكاذإلمعلانعف[ j, لkنlنأبج

STبvبطلاروزت
Uكضرمنممويلوأ. lبطلاموقvدحتببlةّدمدÅكئاقST

UملاWTTولlطعvك
STلمعلابحاصلراعشإلااذهمّدقتنأبجl .كلذÅراعشإ

Uمويلاسفن

Ø Počas trvania dočasnej práceneschopnosti Vám patrí, zo zákona, náhrada
mzdy vo výške 25% priemernej mzdy za prvé tri dni a 55% priemernej
mzdy od 4. dňa/

ØlعلصحتنأبجëعتíhبضîسPع %25ةëترمنملقألا ّPكST
Uألانعlوألاثالثلاماú

عبارلامويلانمًءادتبا %55و ,ضرملل

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ ظوملاقوقح
K

MNف
OP

O
Qلمعلانوناق



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Stravovanie v práci: Ako zamestnanec máte nárok na zabezpečenie stravovania zo strany zamestnávateľa alebo na
poskytnutie finančného príspevku na stravovanie, ak v rámci pracovnej zmeny vykonávate prácu viac ako 4 hodiny/

Øدقملاماعطلا
ّ

:9م
تناIاذإةDّدامةناعإSعلصحتنأوأ ,لمعلابحاصنمةمّدقمماعطتاVجوSعلوصحلافMظومIكلقحD :لمعلانا=م;

تاعاسعــoرأنملوطألمعلاتاnoن
Ø Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla/

Øت ةVجولا ةمzق نم %55 ـx لمعلا بحاص نم ةمدقملا ةDّداملا ةنوعملا رّدقُ
Ø Ak zamestnávateľ stravovanie nezabezpečuje, je povinný zamestnancovi poskytovať buď stravovacie poukážky

alebo finančný príspevok na stravovanie vo výške najmenej 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky (3,83 
eur)/

Ø]عبجaظوملا
d

دق[ملاذإ )وروي3.83(ةمxسقلاةمxقنم %55نعلق[الامuتاsجوللةّ[دامةنوعموأماعطمئاسقم[دقتف
ّ

تاsجولام
هسفنب

Ø Ak máte diétne požiadavky predpísané lekárom a nevyhovuje Vám strava poskytovaná zamestnávateľom, máte
právo požiadať, aby Vám poskytoval finančný príspevok namiesto jedla na pracovisku. Musíte zamestnávateľovi
predložiť potvrdenie od lekára/

ØاذإIدلناDتحاكzاقفوتاجا Çاذغماظنلáà
âبطلاكلهمّدقzوبçسèVالهDلمعلابحاصنممّدقملاماعطلالوانتكنكم, DدامةنوعمبلطكنكمDّة

îïةمّدقملالمعلابحاصتاVجونعًالدxماعطلاتاVجول
âمñلمعلانا, Dراعشإمّدقتنأبجxبطلانمكلذzلمعلابحاصلب

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ ظوملاقوقح
d

:ÖÜ:9ف
لمعلانوناق;



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Pracovné voľno: zamestnávateľ je povinný Vám poskytnúť voľno
na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy vtedy, ak
potrebujete ísť k lekárovi na vyšetrenie alebo ošetrenie, a to v 
rozsahu najviac 7 dní v kalendárnom roku. To isté platí, ak
potrebujete ísť na lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie s dieťaťom. 
Ak potrebujete ísť na vyšetrenie alebo ošetrenie nad rámec 7 dní v 
roku, máte na to nárok, ale bez náhrady mzdy, príp. si môžete na
ten účel vziať dovolenku/ 

Øلمعلاجراختقو:KعبجOعتولمعلانمجورخلا]كلحامسلالمعلابحاصcdض
ترملد] ّiلاتقوللكnoقللكتجاحدنعيروvطجالعوأتاصوحف]ما~�ّÄ, [الام
ÖoماKأةعiسلازواجتي

Äقتلاةنسلاcdمvّاذإ .كلفطةقفارملنأتجتحااذإاهلثمو ,ة
كلذكلقحvفماKألاەذهمادختسادع]�Ä~طجالعوأتاصوحفلبهذتنأتجتحا
ترمنأضcdعتOعلصحتنأنود]نíل ّiوأ ,كKنأكنكمïأمدختسKاذهلةزاجإلاما
ضرغلا

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ 

ظوملاقوقح
I

KLMNف
M

Oلمعلانوناق



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Ošetrovanie člena rodiny: v prípade, že sa musíte
celodenne starať o člena rodiny, máte na to nárok ak
Sociálnej poisťovni predložíte potvrdenie od lekára, 
potvrdené zamestnávateľom. Máte vtedy nárok na
kompenzáciu mzdy vo výške 55%. 

Øة?ألادارفألة4اعرلام4دقت: OغتتنأكلقحYّتررطضااذإلمعلانعب
دقتنألجاتحتو ,رمتسملvشtكتsأدارفأدحأmءانتعالل

ّ
بYبطةداهشم

mعامتجالاتانيمأتلاةسسؤملكلذYةmدصتدعOلمعلابحاصنماهق. 
Oكلقحåç

éعلوصحلاةلاحلاەذهìعتîïبضòسôكرجأنم %55ة

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ 
TUVWVفRظوملاقوقح

Xلمعلانوناق



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Odstupné: zamestnanec má nárok na odstupné od zamestnávateľa vtedy, ak mu dal zamestnávateľ výpoveď
z dôvodu, že sa stal nadbytočným, alebo že sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje. Ak zamestnanec
pracoval pre zamestnávateľa: a) najmenej 2 roky má nárok na odstupné vo výške priemerného mesačného
zárobku, b) viac ako 5 rokov vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, c) viac ako 10 rokov vo
výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku/ 

ØعتVWلاض[\Wظومللقح_ :حــــfعلوصحلافkعتVWلاض[\Wعت(حــــVWدحألهف|ظوتلمعلابحاص}نأاذإلمعلابحاصنم )يّدامض
ادئازفfظوملاحبصأاذإ :ة|لاتلاباÇسألا âاذإ .هلقنوأهلصفّمتوأةجاحلانعèلمعدقفظوملاناíì

îسةدملهتف|ظوñتóòìعتهلقح|فVWض
ô\Wحــــöو ,رهشرجأطسوتملداع_امöهشرجأطسوتملداع_امüWاذإنèاذإرهشأةثالثرجأطسوتموأتاونسسمخةدمللمعدقنا
èتاونسة¶\عةدمللمعدقنا

Ø Právo na združovanie sa v odboroch: Odbory sú združenia zamestnancov zložené zo zamestnancov, ktorých
cieľom je hájiť práva zamestnancov a kolektívne vyjednávať so zamestnávateľmi o spravodlivých a 
uspokojivých pracovných podmienkach/ 

Øقحلا<=
=>طارخنالا<

لؤمتاّ|عمجî́لامعلاتاداحتا :لامعلاتاداحتا< fظومنمةفfفóòìöظوملاقوقحنععافدلاضرغfفóòìةضوافملاو
ة|ضرموةلداعلمعفورظkعلوصحللة|عامجلا

Práva zamestnancov podľa Zákonníka práce/ 
ظوملاقوقح

V
=>=XYف

لمعلانوناق<



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø vykonávať dohodnutú prácu zodpovedne a riadne a v súlade s pokynmi nadriadeného/ 
ØفنتIلمعلاماهمذTشVاق`طولوؤسموحيحصل bلعتلIمتامfgمهيف

Ø chodiť do práce a byť na pracovisku v dohodnutom čase/ 
Øروضحلاولوصولاmn

oمVدّدحملاتقولادنعلمعلانا
Ø chrániť majetok zamestnávateľa pred stratou, poškodením, zničením alebo zneužitím/ 

Øلمة~امحÄIّضلانملمعلابحاصتاIلاوأعاÖnختلاوأرáàمادختسالاءوسوأب
Ø písomne informovať zamestnávateľa o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa týkajú jeho osoby alebo

pracovného pomeru, napr. zmena mena a/alebo priezviska, adresy bydliska, zdravotnej poisťovne, a pod./
Øلمعلابحاصرا`خإêيغتلاíìلاةماهلاتاîïoعأرطتòصخشلامهتامولعمIلعتملاوأة öةقêيغتكلمعلاíìوأناونعلاوأبقللاوأمسالاúgةك

اهíìغوüoصلاûìnمأتلا
Ø počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať lekárom stanovený liečebný režim/ 

ØلالاíïnماêغتلاءانثأجالعلاةطخIلمعلانعبmn
oضرملاةزاجإلاIّةتّقؤملاة

Ø povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy/ dohody/ 
Øلعتملاتا`جاولا öةقêلمعلادقعوأقافتا

Povinnosti zamestnancov podľa Zákonníka práce/ 
CDEFEفAظوملاتا:جاو

Gلمعلانوناق



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Uplatnite si nezdaniteľnú časť základu dane – vyplňte formulár a odovzdajte ho zamestnávateľovi/ 
ØمقBاسألاءزجلاةلماعمبلطQRترملانم لمعلابحاصلاهمّدقوةeسانملاةرامتسالاألمإ ,بئا\]نودBبّ

Ø Každý zamestnanec na Slovensku musí platiť daň z príjmu. To sa týka tých, ktorí sú zamestnaní na pracovnú
zmluvu ako aj tých, ktorí pracujú na dohody. Avšak, zákon (o dani z príjmu) určuje výšku príjmu, z ktorého
daň platiť nemusíte. Do júla 2021 je suma, z ktorej nemusíte platiť daň (tzv. nezdaniteľná časť základu
dane) 375,95 eur/ mesačne. To znamená, že ak si uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane, daň zaplatíte
iba z rozdielu medzi touto sumou a Vašou mesačnou mzdou/ 

ØÉعبجÖظوملاعيمجãفçé\è\
RافولسëíنأاÉاوعفد[\îeعكلذقبطني.لخدلاةÖõلماعلانملçé\ظوتدقعنمضíعم .لمعقافتاوأف

اî́هشوروي375.95غلeمدÉدحتمت .هنمبئا\]باس¶حاكíلعبجÉاليذلاغلeملا )لخدلاةîe\]نوناق(نوناقلادّدحÉ ,كلذ نأÖع¨
اناíحأّ≤سُ±(زومت/ويلويرهشÆØحهنمبئا\≠لابس¶حتال ¨BملاeغلاغلµéاقBلعبئا\≠لاقيبطتللíه(. ÉعÆ\Rبئا\≠لاعفدتسكنأكلذ
e∑Øتملاغلeملانمطقف ّ

RBخادعµØ\ملاكلذلاeتمقاذإيرهشلاكلخدنمغلBكلذبلط

Plaťte menej daní/ لقأبئا;:عفد



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Uplatnite si daňový bonus for every child– vyplňte formulár a odovzdajte ho zamestnávateľovi/
ØمقJءافعإبلطSTUVWXنعZالمإ ,لفطل

ً
لمعلابحاصلاهمّدقوةjسانملاةرامتسالا

Čo to znamená?/
VTعvاذام

X؟كلذ
Ak máte jedno alebo viac detí, môžete požiadať zamestnávateľa o uplatnenie daňového bonusu. Podľa zákona
(o dani z príjmu) tento bonus získate, ak je Váš príjem zo zamestnania v rámci kalendárneho roka vyšší ako 3 
738 eur (v roku 2021). Daňový bonus na jedno dieťa je 22,17 eur mesačne alebo 44,34 eur mesačne, ak je Vaše
dieťa mladšie ako 6 rokov/

vءافعإبلطكنكمSTUVWXاذإZدلناvأدحاولفطكêëí.  طjاق
î

نمكلخدناZاذإءافعإلااذهôعلصحتس )لخدلاةSTUjنوناق(نوناقلل
üT )2021(وروي3.738نمêëíألمعلا

Xقتلاةنسلا°Uءافعإلااذهةم¢قرّدقت .ة¢مJهشوروي22.17ـ¶Uا
î

اU¶هشوروي44.34وأ
î

رمعناZاذإ
تاونستسنملقأكلفط

Upozornenie: Na to isté dieťa si môže uplatniť daňový bonus iba jeden z rodičov/ 
لفطلاسفننعءافعإلااذهبلططقف )مأوأبأ(دحاودلاولنكمv:ه-,نإ

Máte dieťa? Uplatnite si naň ďanový bonus/ 
QRSTUVءافعإبلطكنكمD؟لفطكDدلل@



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Prvý krok: obrátťe sa na svojho nadriadeného alebo tímového vedúceho a požiadajte ho o 
pomoc/ 

Øمق :/وألاةوطخلاJمعملصاوتلاTUةدعاسملامهنمبلطاوق̂_فلاريدموأكف
Ø Druhý krok: ak Vám nadriadený nepomôže alebo ak sa problém týka priamo jeho/jej, obráťte sa

na jeho/jej nadriadeného/ 
Øملاذإ :ة6ناثلاةوطخلاoملاكدعاسTUوأفrشملاتناvلعتمةل yش|مهبةقvا{مل~U, مقJنمعملصاوتلاoُTUف

مهيلع
Ø Tretí krok: zavolajte nám do Ligy za ľudské práva a my Vám pomôžeme Váš problém riešiť/ 

Øانعملصاوت :ةثلاثلاةوطخلاáà
âإلاقوقحىدتنمéنألواحنسوناسéكدعاسáà

âشملالحvةل
Ø Štvrtý krok: ak sa cítite byť v práci diskriminovaný a nepodarilo sa Vám situáciu vyriešiť

uvedenými spôsobmi, môžete sa obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: 
http://www.snslp.sk / 

Øتسسحأاذإ :ةع<ارلاةوطخلاJيمتلاïñàáà
âمvملولمعلاناóشملالحعطتسvةلJاسلاتاوطخلامادختساJةق, úكنكم

ßàو¶ï•لإد̂_ب :قرطلاەذهمادختساJناسéإلاقوقحلâ°افولسلاàâ†طولازكرملاعملصاوتلا
âinfo@snslp.sk

02/20850114فتاهوأ

Čo môžem robiť, ak mám problémy na pracovisku/ 

cلbاشمتهجاواذإلعفتنأك6لعاذام
d

e
لمعلاناfم



Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Každý problém týkajúci sa porušenia Vašich práv vždy najskôr prejednajte so svojim zamestnávateľom. Ak to 
nepomôže, môžete podať podnet na Inšpektorát práce/ 

Øامئادلواح
X

لعتملال_اشملالحتنا
c

الوألمعلابحاصعملمعلاfةق
ً

شÇتفتةرئادلىوكش|مدقتتنأكنكمxةلwشملالحvعكلذدعاسpملنإ .
لاغشألا

Ø Podnet sa podáva písomne poštou, elektronicky alebo ústne do záznamu. Adresovaný je inšpektorátu práce podľa
miesta pracoviska (Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Žilina, Trenčín)/ 

Øxتنأبج
ُ

óòوïëñلإلادëíìلاوأدëíìلاfىوكشلامّدق
ôفشوأöìا

X
úòعضوتل

ôلجسلا. xتفتةرئادلمّدقتنأبجÇةطونملالاغشألاشfمwكلمعناúò
ô

ò̈´ش¶نßìت ,هس¶يشوك ,وش®ßب ,اس¶ëñìسÇباwس•اf ,اëñين ,افانرت ,افالسÇتارب :ةقطنملا
Ø V podnete treba uviesť názov a adresu zamestnávateľa a/alebo adresu pracoviska, kde dochádza k porušovaniu práv a 

informácie týkajúce sa porušenia Vašich pracovných práv. Ďalej uvediete Vaše osobné a kontaktné údaje. Podnet
môžete podať aj anonymne, ale v tom prípade nebudete informovaný o výsledku inšpekcie/ 

Øxمناونعولمعلابحاصناونعومساىوكشلانمضتتنأبجwكاهتنالالصحث±حلمعلانا, fكقوقحكاهتنافصولتامولعم∂إةفاضإلا
úò
ôلمعلا. xأجردتنأبجxاض

X
úòمتينلنïل )لوهجم(ي¡لwش|ىوكشلاەذهمّدقتنأكناwمΩبوأ ,لصاوتلاتامولعموة±صخشلاتامولعم

ô
قيقحتلاةج±ت≈بكراطخإةلاحلاەذه

Ø Elektronický formulár/ لالاةرامتسالاïëñة±نو : https://www.ip.gov.sk/podat-podnet-na-vykonanie-kontroly/

Kam sa môžem obrátiť, ak zamestnávateľ vážne porušuje moje práva/ 
̂[طخلZشXكقوقحلمعلابحاصكهتنااذإةدعاسملاCعلصحتنيأ

https://www.ip.gov.sk/podat-podnet-na-vykonanie-kontroly/


Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh/ Refugee Empowerment for Labour Market Integration

Ø Prvý krok: Pošlite zamestnávateľovi písomnú výzvu na vyplatenie dlžnej sumy v určenej lehote. List pošlite
doporučenou poštou/

Øلطلسرأ :1وألاةوطخلاPا RطخUّا RترملاعفدللمعلابحاصلPةّقحتسملاتاiلاjklددحولّجسملادpq
rراتلابلطلااذهlيذلاخــــxنأبجxعفد

ترملاهلPقلمعلابحاص ّPةقحتسملاتا
Ø Druhý krok: Ak zamestnávateľ vo Vami určenej lehotu mzdu nezaplatí, pošlite mu (doporučenou poštou) ďalšiu výzvu, 

v ktorej ho upozorníte na následky nezaplatenia: podanie trestného oznámenia na polícii, podanie žiadosti o vydanie
platobného príkazu na súd, podanie podnetu na príslušný inšpektorát práce/ 

Øملاذإ:ة8ناثلاةوطخلاxتاّقحتسملالمعلابحاصعفدiخلابلطلامالتسادعãr, لطهللسرأPا RرخآçاحملاقبسêفددحوةمUراتهlاخ Rدجxاد R

انìّبم ,عفدلل Rهنأpq
rترملاعفدمتيمللاحPمّدقتتفوسفةقحتسملاتاöئانجىوكشUلاىدلةü†اضقرمألبلطوأ ,ةط£§

riىدلىوكشوأعفدلا
لاغشألاش®تفتةرئاد

Ø Tretí krok: Ak zamestnávateľ dobrovoľne nezaplatí ani po druhej výzve, môžete ísť na políciu podať trestné oznámenie
(nevyplatenie mzdy a odstupného je trestný čin) a/ alebo môžete súd požiadať o vydanie platobného príkazu (je
potrebné, aby ste presne vypočítali dlžnú sumu). Môžete podať podnet aj na Inšpektorát práce/ 

Øةثلاثلاةوطخلا:pq
rلمعلابحاصرمتسالاحiلختلا لختلاءاعدإ(ةط†üلاىدلةUئانجىوكشلUجس∂كنا±م¥بr≥وطل±شöعفدلانعف≠ نعف≠

pqكUلع(عفدلاiمزلمرمأرادصإةم±حملانمبلطتنأوأ /و )حــــül∂ضl∏عتوأروجأعفد
rملابسحتنأةلاحلاەذهPغلiضلاPط(. øامxكنكم

لاغشألاش®تفتةرئادىدلىوكشلّجس∂نأ

Čo robiť v prípade nevyplatenia mzdy a odstupného/ 
حــــdebلاضabعتوأكتا^ترملمعلابحاصعفدUملاذإلعفتاذام



Informačný materiál bol vytvorený ako súčasť Informačného balíčka o pracovnom práve pre 
utečencov v rámci projektu „Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh“. Za jeho obsah 

zodpovedá výlučne Liga za ľudské práva/ ئج?لل لمعلا تامولعم ةبعج“ نم ءزجك ةدا,ا هذه جاتنإ متA”عورشم نمض 
ىوتح,ا نع ديحولا لوؤس,ا وه ناسنSا قوقح ىدتنم”لمعلا قوس يف طارخن?ل Aئج?لا Aكمت“
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