ŽIVOT A PRÁCA V UK
PRÁCA & MZDY
•  Keď začnete pracovať, zamestnávateľ by vám mal dať
pracovnú zmluvu, ktorá obsahuje sumu, ktorú vám bude
vyplatená, deň alebo dátum, kedy vám bude vyplatená, a
spôsob, akým vám bude vyplatená.
• M
 ali by ste dostať výplatnú pásku, v ktorej sa zobrazia
hodiny, za ktoré ste platení, ako aj odpočty daní a daní z
vnútroštátneho poistenia.

• V
 o Veľkej Británii máte slobodu pohybu medzi
zamestnávateľmi a za prácu by ste nemali nikomu platiť.

BANKOVÉ ÚČTY
• J e bezplatné otvoriť si základný bankový účet a požiadať
o číslo národného poistenia.
• Je bezplatné uchádzať sa o prácu tu vo Veľkej Británii.

•	
Nikdy nedávajte svoju identifikačnú kartu alebo bankovú
kartu nikomu inému.
•	
Vaše prihlasovacie údaje / heslá / čísla PIN nikdy
nesmiete zdieľať s nikým iným.

MINIMÁLNA
MZDA
Vo Veľkej Británii by ste mali dostať aspoň:

• 8,72 GBP za hodinu, ak máte 25 rokov alebo viac.
• 8,20 GBP za hodinu, ak máte 21 až 24 rokov.
• 6,45 GBP za hodinu, ak máte 18 až 21 rokov.

• A
 k máte 25 a viac rokov, práca 40 hodín týždenne
by vám mala priniesť 348,80 GBP týždenne - to je
pred odpočítaním akýchkoľvek daní alebo zrážok z
vnútroštátneho poistenia.

PLATENÁ
DOVOLENKA
• V
 áš nárok na dovolenku by vám mal vysvetliť váš
zamestnávateľ.

• Váš zamestnávateľ by vám mal vysvetliť, ako požiadať
o dovolenku.

•  Takmer všetci pracovníci majú nárok na 5,6 týždňovej
platenej dovolenky ročne, medzi ktoré patria agentúrni
pracovníci, pracovníci, ktorí pracujú nepravidelne a /
alebo majú zmluvy na nočnú hodinu.

• Ak pracujete 5 dní v týždni, mali by ste dostať 28
dní v roku.

BÝVANIE &
PRENÁJOM
• V
 priemere cena za prenájom miestnosti v spoločnom
dome v Spojenom kráľovstve stojí od 150 GBP do 300
GBP mesačne (Londýn je vyšší za 750 GBP).
• V
 priemere cena prenájmu nehnuteľnosti s 2 spálňami
v Spojenom kráľovstve stojí od 550 GBP do 900 GBP
mesačne (Londýn je vyšší ako 1 500 GBP).

CENA BÝVANIA
• V
 o Veľkej Británii stojí prevádzka automobilu približne 40
GBP za týždeň - to zahŕňa palivo, dane a poistenie.
• T
 rojčlenná Rodina minie na stravu v priemere od 49-63
GBP na tyžden.
• T
 ýždenný lístok na autobus by mal stáť medzi 14 až 20
GBP v South Yorkshire.

SLOVAK

Ak potrebujete radu o svojom zamestnaní alebo by ste chceli podať sťažnosť na
svojho zamestnávateľa, zavolajte spoločnosti Acas na číslo 0300 123 1100
(pondelok až piatok od 8:00 do 18:00).
Ak sú vy alebo niekto koho poznáte zneužívaní, kontaktujte GLAA
0800 432 0804 (pondelok až piatok od 9:00 do 17:00), alebo zavolajte
anonymne na Modern Slavery Helpline 08000 121 700 (24/7).
Ak ste v bezprostrednom nebezpečenstve, vždy zavolajte Políciu na číslo 999.
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