
 

 

Jednotková cena na pracovné miesto „asistentka raného vzdelávania“ v roku 2022 pre projekty 

implementované v rámci výzvy: „Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre 

deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom 

rodičovských kompetencií“ s kódom OPLZ-PO5-2021-2.  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje nenávratný finančný príspevok pre výkon asistentky raného 

vzdelávania na základe minimálnej mzdy pre projekty implementované v rámci výzvy zameranej na „Podpora 

programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre deti z marginalizovaných rómskych komunít 

(MRK) vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií“ s kódom OPLZ-PO5-2021-2. 

Tento dokument určuje, že v prípade zmeny výšky minimálnej mzdy bude vyplácaná jednotková cena oprávnená 

v zmenenej výške a za výdavky vzniknuté najskôr ku dňu účinnosti legislatívnej zmeny, vrátane prepočítanej výšky 

odvodov. Uvedené sa vzťahuje rovnako aj na prípadnú zmenu legislatívy týkajúcej sa odvodov. Z uvedeného 

stanoveného mechanizmu vyplýva, že prijímateľovi sa uhrádza náklad na mzdu zamestnanca na základe zákona 

č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.  

Minimálna mzda pre rok 2022 je ustanovená na základe zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa podľa § 9b ods. 1 bod a) ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2022                            

vo výške 646,00 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.  

Odvodové zaťaženie zamestnávateľa je vypočítané v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi – zákonom 

č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 580/2004 Z.z o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, čo predstavuje 227,39 EUR.  

Celková výška jednotkovej ceny, ktorá bude od 01.01.2022 za výkon asistentky raného vzdelávania vyplácaná je 

873,39 EUR.  

Tab. 1 Výpočet jednotkovej ceny 

 

Celková cena práce pre rok 2022 

pracovné miesto 

(mesačne) plný 

úväzok 

pracovné miesto 

(mesačne) 3/4 úväzok 

pracovné miesto 

(mesačne) polovičný 

úväzok 

Hrubá mzda  646,00 € 484,50 € 323,00 € 

Povinné odvody zamestnávateľa 

(z hrubej mzdy s garančným 

poistením) 

227,39 € 

 

170,54 € 113,69 € 

Celková cena práce 873,39 € 655,04 € 436,69 € 

 

 


