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Z finančného hľadiska je možné vyčísliť vplyv zrušenia sviatkov na zamestnanca a
Týka sa to však iba tých zamestnancov, ktorí  pracujú vo sviatok a
mzdové zvýhodnenie. Pre zamestnancov, ktorí nemusia pracovať cez sviatok je možné hodnotiť len 
nefinančnú stránku zrušenia sviatku , ktorá  pre nich predstavuje  zrušenie voľného dňa v
zamestnávateľa by zrušenie sviatku  znamen
Viac na www.ioz.sk 
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Na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu za sledované obdobie vydaného 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky boli opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z.

zvýšené sumy životného minima

daňového bonusu s účinnosťou od 1. júla 2012

(bližšie informácie na www.ioz.sk
   

 

  
Najvyššie hodinové platy za minulý rok mali v
a Švédsko. Nemecko zaostalo za najlepšími takmer o
eurami na hodinu je na prvý pohľad prekvapením, krajina však v
ekonomiky. Z takzvaných nových štátov EÚ
ľudia na Cypre. Slovensko za priemernými platmi v
spomedzi nových členov k lepšej polovičke. Väčším prekvapením je Nemecko, ktoré sa dostalo až na 
siedme miesto. Toto umiestnenie mu z
východonemeckých regiónoch 
 

Hodinové mzdy v

Belgicko             Švédsko                Dánsko              Francúzsko           Luxembursko
39,3                       39,1                        38,6                     34,2                          33,7

  Nemecko            Rakúsko               Cyprus                 Česko                     
    30,1                      29,2                        16,5                      10,5                           

 

                                                                

 

správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s

Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk

finančného hľadiska je možné vyčísliť vplyv zrušenia sviatkov na zamestnanca a
Týka sa to však iba tých zamestnancov, ktorí  pracujú vo sviatok a za túto prácu vo 
mzdové zvýhodnenie. Pre zamestnancov, ktorí nemusia pracovať cez sviatok je možné hodnotiť len 
nefinančnú stránku zrušenia sviatku , ktorá  pre nich predstavuje  zrušenie voľného dňa v
zamestnávateľa by zrušenie sviatku  znamenalo zníženie mzdových nákladov na zamestnanca.
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Na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu za sledované obdobie vydaného 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky boli opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2012 
zvýšené sumy životného minima. Podľa koeficientu úpravy súm životného minima sa 

účinnosťou od 1. júla 2012 zvyšuje zo sumy 20,51 € na sumu 
www.ioz.sk) 

Najvyššie hodinové platy za minulý rok mali v Belgicku, ktorému sekundovali škandinávske Dánsko 
Švédsko. Nemecko zaostalo za najlepšími takmer o jednu tretinu. Prvenstvo Belgicku s

eurami na hodinu je na prvý pohľad prekvapením, krajina však v Európe patrí 
takzvaných nových štátov EÚ, ktoré do nej vstúpili po roku 2004, sú na tom najlepšie 

ľudia na Cypre. Slovensko za priemernými platmi v únii síce výrazne zaostáva, napriek tomu patrí 
lepšej polovičke. Väčším prekvapením je Nemecko, ktoré sa dostalo až na 

me miesto. Toto umiestnenie mu z veľkej miery spôsobujú nižšie mzdy v

Hodinové mzdy v Európskej únii za rok 2011 ( v

Švédsko                Dánsko              Francúzsko           Luxembursko
39,1                        38,6                     34,2                          33,7

Nemecko            Rakúsko               Cyprus                 Česko                     Slovensko
30,1                      29,2                        16,5                      10,5                           8,4      

správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s ďalším 

kren@ioz.sk 
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finančného hľadiska je možné vyčísliť vplyv zrušenia sviatkov na zamestnanca a zamestnávateľa. 
za túto prácu vo sviatok poberajú 

mzdové zvýhodnenie. Pre zamestnancov, ktorí nemusia pracovať cez sviatok je možné hodnotiť len 
nefinančnú stránku zrušenia sviatku , ktorá  pre nich predstavuje  zrušenie voľného dňa v týždni. Pre 

alo zníženie mzdových nákladov na zamestnanca. 

Na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu za sledované obdobie vydaného 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky boli opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2012 
. Podľa koeficientu úpravy súm životného minima sa mesačná suma 

na sumu 21,03 €. 

 

škandinávske Dánsko 
jednu tretinu. Prvenstvo Belgicku s viac ako 39 

 medzi najvyspelejšie 
, ktoré do nej vstúpili po roku 2004, sú na tom najlepšie 

únii síce výrazne zaostáva, napriek tomu patrí 
lepšej polovičke. Väčším prekvapením je Nemecko, ktoré sa dostalo až na 

veľkej miery spôsobujú nižšie mzdy v bývalých 
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