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č. 8)

Stanovisko k Návrhu na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2016
Všeobecne k návrhu:
V zmysle § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú
zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len "sociálni partneri").
Nakoľko sa sociálni partneri do zákonom ustanoveného termínu 15. júla 2015 nedohodli na sume
mesačnej minimálnej mzdy na rok 2016, predložili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 7 ods. 3 prvou vetou zákona nasledujúce návrhy:
-

Republiková únia zamestnávateľov navrhla sociálnym partnerom upraviť sumu minimálnej mzdy na
399,00 eur, avšak vzhľadom na neprijatie návrhu zo strany Konfederácie odborových zväzov navrhuje
minimálnu mzdu na rok 2016 nezvyšovať,

-

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky navrhla sumu mesačnej
minimálnej mzdy na rok 2016 nezvyšovať vzhľadom na vysoký počet dlhodobo nezamestnaných,
nepriaznivý stav zamestnanosti v regiónoch a problémy absolventov a mladých ľudí s uplatnením sa na
trhu práce,

-

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky navrhla upraviť mesačnú minimálnu mzdu pre rok
2016 na 410 eur mesačne a z nej odvíjajúcu sa minimálnu hodinovú mzdu na 2,356 eura,

-

zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska svoj návrh nepredložili.

Ministerstvo po posúdení celkovej sociálnej situácie v Slovenskej republike za predchádzajúci
kalendárny rok a vzhľadom na očakávaný pozitívny makroekonomický vývoj v roku 2015 v súlade s ustanovením
§ 7 ods. 3 druhá veta zákona predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky návrh
na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2016 na 400 eur mesačne (2,299 eura na hodinu).
Zvýšenie sumy minimálnej mzdy v tzv. hrubom vyjadrení o 20 eur mesačne znamená medziročný nárast
o necelých 5,26 %. Nakoľko medziročný index rastu priemernej mzdy za rok 2014 podľa údajov Štatistického
úradu predstavoval 104,1 %, navrhované zvýšenie je o 1,16 percentuálneho bodu vyššie, ako zvýšenie sumy
minimálnej mzdy podľa valorizačného mechanizmu v § 8 ods. 2 zákona.

1

Stanovisko AZZZ SR :
AZZZ SR k predloženému návrhu uplatňuje nasledovné stanovisko:

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o minimálnej mzde, uskutočnili zástupcovia AZZZ SR
rokovania so sociálnymi partnermi. Napriek našej snahe o dohodu a ústretové návrhy, nepodarilo sa dosiahnuť
dohodu na úprave výšky minimálnej mzdy pre rok 2016 so zástupcami zamestnancov - vedením Konfederácie
odborových zväzov SR.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, vzhľadom na stále nepriaznivý stav v oblasti
zamestnanosti najmä osôb s nízkou kvalifikáciou, na ktorých sa dopad rastu minimálnej mzdy obzvlášť negatívne
prejavuje, tiež vzhľadom na vysoký počet dlhodobo nezamestnaných, nepriaznivý stav zamestnanosti v
regiónoch a problémy absolventov a mladých ľudí s uplatnením sa na trhu práce, navrhuje nezvyšovať minimálnu
mesačnú mzdu na rok 2016.

Záver :
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie, po zohľadnení uplatnenej zásadnej pripomienky.
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