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ZHRNUTIE 

 
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej ŠÚSR) publikoval za rok 2014 nárast priemernej 
mzdy na úrovni 4,1%. Koľkí zo zamestnaných sa s týmto číslom vedia stotožniť? Je to len číslo 
vypočítané štatistikmi, ktoré hovorí za všetkých ale zároveň nereprezentuje nikoho 
konkrétneho? S využitím individuálnych údajov Sociálnej poisťovne (ďalej SP) sa vieme pozrieť 

na rast príjmu zo závislej činnosti1 konkrétnych osôb z viacerých aspektov a odpovedať na 
otázku kto sa skrýva za touto priemernou štatistikou, kto patrí k tým šťastnejším s vyšším rastom 
príjmu a kto k menej šťastným s pomalším tempom rastu príjmu.  

Na základe analýzy možno vyvodiť záver, že priemernému rastu mzdy v hospodárstve (v rozpätí 
+/- 0,5 p. b.) zodpovedá rast príjmu mediánovej osoby každej vekovej kohorty od 35 do 60 rokov 
s mesačným príjmom približne od 500 eur a to bez ohľadu na to, v ktorom kraji bola táto osoba 
zamestnaná. Pri analýze rastu príjmu z viacerých aspektov súčasne, sa okruh osôb, ktorých 
príjem rastie tempom blízkym priemernej štatistike, zužuje.  

Analýza individuálnych údajov potvrdila negatívny vzťah medzi tempom rastu príjmu a úrovňou 
príjmu ako i medzi rastom príjmu a vekom. Výrazný rast príjmu pozorovaný u mladých osôb 
s príjmom pod úrovňou minimálnej mzdy je pravdepodobne dôsledkom nárastu vo veľkosti 
pracovných úväzkov v tomto segmente. Naopak, nižším tempom než je publikovaný rast 
priemernej mzdy rastie príjem pracujúcich dôchodcov.  

V neposlednom rade analýza prispieva k diskusii o príjmovej medzere medzi pohlaviami. Údaje 
poukazujú na existenciu medzery v príjme zo zamestnania medzi mužmi a ženami, v mediáne 
na úrovni 16 %. Keďže ženám vzrástol v mediáne medziročne príjem rýchlejšie než mužom 
(pozdĺž celej vekovej osi a na prevažnej časti príjmovej škály), príjmová medzera medzi ženami 
a mužmi sa medziročne znížila.  

 

 

 

Jana Valachyová: valachyova@rrz.sk 

                                                 
1  Z databázy individuálnych údajov SP vieme získať informáciu o výške priemerného mesačného zárobku všetkých 

osôb s príjmom zo závislej činnosti. Konkrétne využívame údaj o výške vymeriavacieho základu na úrazové 
poistenie, ktoré nie je ohraničené maximálnym vymeriavacím základom.  
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1. Rast priemerného mesačného príjmu z pohľadu 
príjmovej distribúcie  

Individuálne údaje umožňujú pre každého jednotlivca v databáze vypočítať priemerný mesačný 
príjem zo zamestnania a z dohôd. Box 1 popisuje ako je na základe údajov SP vypočítaný 
priemerný mesačný príjem v danom roku a ako je definovaná medziročná zmena v príjme podľa 
jednotlivých kategórií. 

Rozdelenie priemerného mesačného príjmu v roku 2014, vypočítaného z údajov SP, zobrazuje 
graf 1. Priemerný mesačný príjem analyzovanej vzorky je 882 eur, hodnota mediánu je 681 eur. 
Priemerná hodnota príjmu počítaného z individuálnych údajov prevyšuje o 20 eur hodnotu 
priemernej mzdy publikovanej ŠÚSR za rok 2014. S najvyššou početnosťou sa vyskytuje príjem 
na úrovni minimálnej mzdy (v roku 2014 to bolo 352 eur). 

Medziročná zmena v príjme jednotlivca sa dá vypočítať v prípade, že má zárobok v oboch 
sledovaných obdobiach. Analýza rastu príjmu podľa jednotlivých aspektov teda pracuje so 
vzorkou takýchto osôb. Graf 1 zobrazuje početnosti pri danej medziročnej zmene príjmu. 
Nenulový rast príjmu malo v roku 2014 76% pracujúcich. Graf 2 zobrazuje medziročnú zmenu 
v príjme v mediáne zvlášť pre osoby, ktorým príjem vzrástol a pre osoby, ktorým klesol. Okrem 
1. príjmového decilu sú zmeny v týchto vzorkách symetrické.  

Graf 1: Histogram- rast príjmu Graf 2: Rast a pokles príjmu v príjmových 
deciloch 

  
 Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 

Grafy 3 a 4 poukazujú na skutočnosť, že mzdová distribúcia osôb, ktoré nemali príjem zo závislej 
činnosti (ďalej z. č.) v oboch sledovaných obdobiach, sa líši od distribúcie príjmu osôb, ktoré 
boli zamestnané v oboch rokoch. Distribúcia príjmu osôb, ktoré v roku 2014 „odišli“ z trhu práce 
a osôb, ktoré v roku 2014 „prišli“ na trh práce je posunutá doľava, s nižšou hodnotou priemeru. 
S najväčšou početnosťou sa v skupine „fluktuantov“ vyskytuje príjem na úrovni minimálnej mzdy 
a polovice minimálnej mzdy. Fluktuácia na trhu práce v roku 2014 bola najmä medzi 
nízkopríjmovými osobami, pričom sú zastúpené tak osoby s príjmom z dohôd ako aj zo 
zamestnaneckého pracovného pomeru. 

 

Medziročný nárast príjmu  
u 76% pracujúcich 
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Graf 3: Výška príjmu v 2013 Graf 4: Výška príjmu v 2014 

  
 Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 

 

 

BOX 1: 

Výpočet priemerného mesačného príjmu 

Priemerný mesačný príjem na základe individuálnych údajov SP definujeme ako priemerný mesačný príjem 
zo zamestnania a z dohôd, pričom v analyzovanej vzorke ponecháme len tie osoby, ktorých priemerný 
mesačný príjem zo závislej činnosti je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.  

Vychádzame z mesačných údajov, najprv definujeme príjem fyzickej osoby (ďalej FO) zo zamestnania 
a dohôd (FO môže mať viacero poistných vzťahov ako i súbehov), prevažujúci kraj zamestnania v mesiaci 
ako i prevažujúce odvetvie zamestnávateľa v mesiaci. Niektoré FO môžu mať zamestnanie u viacerých 
zamestnávateľov v inom kraji resp. odvetví. Prevažujúci kraj resp. odvetvie je definované na základe počtu 
poistných vzťahov ako i  výšky zárobku. Na ročnej báze potom počítame priemerný mesačný príjem FO, 
ktorý zohľadňuje počet odpracovaných mesiacov a opäť definujeme prevažujúci kraj zamestnania a odvetvia 
v roku (niektoré FO môžu meniť zamestnávateľa v priebehu roku). Pre účely analýzy vo vzorke ponecháme 
len tie osoby, ktorých priemerný mesačný príjem zo závislej činnosti je aspoň vo výške polovice minimálnej 
mzdy. Vo finále analyzovaná vzorka na ročnej báze zahŕňa všetky FO, ktoré mali v priebehu roku aspoň 1 
mesiac zamestnanecký pracovný pomer alebo dohodu s príjmom presahujúcim stanovené minimum. 

Výpočet medziročného rastu mesačného príjmu 

Pre účely analýzy z pohľadu príjmovej distribúcie je potrebné poznať príjem danej osoby v oboch 
sledovaných obdobiach. Medziročný rast príjmu je počítaný na vzorke len tých osôb, ktoré mali príjem zo 
závislej činnosti dva po sebe nasledujúce roky. Rast príjmu je najprv vypočítaný na úrovni FO. Osoby sú 
následne rozdelené do jednotlivých kategórií (príjmových decilov alebo percentilov, krajov, vekových 
kategórií, pohlavia a odvetví ekonomických činností, prípadne kombinácií týchto kategórií) a počíta sa 
hodnota ukazovateľa (priemer a medián) pre každú definovanú kategóriu. Takýmto spôsobom vieme 
vyhodnotiť medziročnú zmenu príjmu z daného aspektu. 

priemer, všetci,  

priemer , odišli z TP priemer , prišli na TP 

priemer, všetci,  
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Podľa údajov SP vzrástol priemerný mesačný príjem zo závislej činnosti v roku 2014 
naprieč celou príjmovou distribúciou. Nárast v príjme však nebol rovnomerný, rýchlejší 
rast sledujeme pri nižších úrovniach príjmu, pomalší rast pri vyšších úrovniach príjmu.2  

Graf 5 zobrazuje priemernú hodnotu rastu v percentile ako aj hodnotu v mediáne pre daný 
percentil. Rast príjmu rádovo v desiatkach percent sledujeme v spodnej časti príjmovej 
distribúcie s najvyššími hodnotami pod úrovňou minimálnej mzdy. Výrazný rast priemerného 
mesačného príjmu v tomto príjmovom segmente môže byť aj dôsledkom navýšenia čiastočných 
pracovných úväzkov3 ako aj získaním zamestnania s vyšším zárobkom. Rast úväzkov môže byť 
vysvetlením pre rastúcu odchýlku medzi priemerom a mediánom s klesajúcou výškou príjmu 
(viď box 2).  

Ako vyplýva z definície rastu príjmu, vhodnejšou štatistikou pre analýzu zmien v príjme je 
medián. Na grafe 5 vidieť, že mediánová hodnota príjmového rastu sa pohybuje tesnejšie okolo 
hodnoty rastu priemernej mzdy v roku 2014 než priemer. Detailnejší pohľad prezrádza, že 
hodnoty mediánu oscilujú okolo hodnoty rastu priemernej mzdy v ekonomike približne od 
úrovne 500 eur, pričom vidno negatívny vzťah medzi rastom príjmu a výškou príjmu. Úroveň 
rastu priemernej mzdy v ekonomike (4,1 %) je v grafe zvýraznená, spolu s intervalom +/- 0,5 p. b. 
okolo tejto hodnoty. 

Medziročný rast príjmu v 31. príjmovom percentile, ktorý zodpovedá približne úrovni 500 eur, je 
nižší ako rast príjmu v okolitých percentiloch. To platí pre všetky kraje, pre väčšinu vekových 
kategórií aj pre obe pohlavia (viď grafy 5, 7 a 8). Podobný, hoci miernejší efekt vidno aj pri úrovni 
príjmu 400 a 600 eur, a ešte v menšej magnitúde aj pri príjme 700, 800 či 1000 eur. Údaje 
naznačujú, že okrúhle platy sú rigidnejšie, pričom efekt je výraznejší v spodnom mzdovom 

                                                 
2  K rovnakému záveru sme dospeli aj analýzou medziročného vývoja v roku 2013. Rast priemernej mzdy 

v ekonomike v roku 2014 prevýšil rast z roku 2013. Analýza individuálnych údajov preukázala, že približne od 
úrovne minimálnej mzdy rast príjmu v roku 2014 dominoval nad rastom v roku 2013 na celej príjmovej škále.  

3  V databáze individuálnych údajov SP máme k dispozícii len výšku mesačného vymeriavacieho základu od ktorého 
je odvodená výška príjmu. Nevieme identifikovať, či ide o plný alebo čiastočný úväzok. Medziročný nárast vo 
vymeriavacom základe tak môže byť jednak v dôsledku rastu mzdy ale aj veľkosti úväzku. 

BOX 2: Priemer verzus medián 

Priemerná mzda vykazovaná ŠÚSR vychádza z údajov štvrťročného podnikového výkazníctva. Na úrovni 
podniku sa objem miezd vydelí počtom zamestnancov. Medziročný rast priemernej mzdy tak nie je 
ovplyvnený extrémnymi hodnotami. Naopak, pri výpočte rastu príjmu z individuálnych údajov sa počíta 
rast príjmu každej konkrétnej osoby, a prirodzene sa tak vyskytujú vo vzorke extrémne hodnoty.  

Výskyt extrémnych hodnôt spôsobuje vzdialenie sa hodnoty priemeru od hodnoty mediánu. Z definície 
rastu príjmu vyplýva, že príjem môže poklesnúť maximálne do výšky 100 % príjmu, zatiaľ čo rast príjmu 
smerom nahor je neobmedzený. Najmä pri raste z nízkych počiatočných úrovní môže rast príjmu 
vykazovať extrémne hodnoty. 

Z nízkej počiatočnej úrovne môže príjem vzrásť najmä ak ide o zvýšenie pracovného úväzku, ktoré sa dá 
očakávať práve pri nízkom mesačnom príjme. Vysvetlením pre medzeru medzi hodnotou priemeru 
a  mediánu v medziročnom raste príjmu, ktorá sa začína otvárať približne na úrovni 50. príjmového 
percentilu a zväčšuje sa s klesajúcim príjmom, tak môže byť rast vo veľkosti pracovného úväzku 
u niektorých osôb.  
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pásme. (V spodnom mzdovom pásme je tento efekt pozorovateľný aj pri príjme zaokrúhlenom 
na 50 eur.) 

Graf 5: Rast príjmu 2014/2013  

  
 Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 

Pre potvrdenie robustnosti vyššie uvedených záverov, analyzujeme rast príjmu pozdĺž príjmovej 
distribúcie zvlášť pre vekové kategórie, zvlášť pre každý kraj a zvlášť pre mužov a ženy. 

Pre všetky vekové kategórie sa potvrdil výrazný nárast v príjme u osôb s priemerným 
mesačným príjmom pod úrovňou minimálnej mzdy. Takýto rast poukazuje na rast 
pracovných úväzkov v nízkopríjmovom segmente, o 20 % u starších osôb a až o 100 % 
u najmladších osôb. Výnimkou sú osoby v dôchodkovom veku, ktorým príjem rástol tempom 
nižším než 4,1 % pozdĺž celej príjmovej škály.  

Klesajúce tempo rastu príjmu s výškou príjmu, ako aj rast príjmu oscilujúci okolo 
úrovne rastu priemernej mzdy v ekonomike sa potvrdil u osôb vo vekových kategóriách 
35 až 60 rokov, pričom najtesnejšie (+/- 0,5 p. b.) kopíruje priemernú štatistiku kategória 35 až 
44 rokov. Osobám mladším ako 35 rokov rastie príjem rýchlejším tempom a osobám starším ako 
64 rokov pomalším tempom. Zároveň, v skupine najmladších a najstarších osôb nie je 
jednoznačný negatívny vzťah medzi rastom príjmu a výškou príjmu.  

Rovnako, aj na úrovni krajov sa potvrdilo, že tempo rastu príjmu klesá s výškou príjmu. 
Pre každý z krajov tiež platí, že rast príjmu pod úrovňou minimálnej mzdy sa pohyboval 
v desiatkach percent. V mediáne vzrástol medziročne o 40 až 75 %, pričom maximum dosiahol 
v bratislavskom kraji. Rozčlenenie analyzovanej vzorky podľa krajov má za následok 
„vymknutie“ sa úrovne rastu príjmu z intervalu +/- 0.5 p. b., a to na spodnom a hornom konci 
príjmovej distribúcie. Do 50. percentilu rastie vo všetkých krajoch príjem mediánovej osoby nad 
úrovňou rastu priemernej štatistiky. Naopak, o niečo nižším tempom než je vykázaná štatistika 
rastie príjem vysokopríjmových (cca od 80. percentilu).  
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Graf 6: Rast príjmu podľa výšky príjmu 
a veku (medián) 

Graf 7: Rast príjmu podľa výšky príjmu 
a kraju zamestnania (medián) 

  

  
 Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 

Tempo rastu príjmu klesá s výškou príjmu aj ak sa rozčlení vzorka na mužov a ženy. 
Graf 8 poukazuje na rýchlejší rast priemerného mesačného príjmu v mediáne u žien ako 
u mužov o cca 1 p. b., a to na príjmovej škále od 40. až do 80. príjmového percentilu. Rýchlejší 
rast príjmu u žien môže byť dôsledkom častejších zmien týkajúcich sa veľkosti pracovného 
úväzku.4 Graf 9, porovnávajúci hustotu priemerného mesačného príjmu žien a mužov, 
poukazuje na prevažujúci počet žien pod úrovňou priemernej mzdy v ekonomike a naopak na 
vyššiu početnosť mužov s príjmom nad priemernou mzdou. 

 

 

 

 

                                                 
4  Z  definície priemerného mesačného príjmu (viď box 1) vyplýva, že rast príjmu zahŕňa v sebe aj vplyv zmeny vo 

veľkosti úväzku. Zmena v úväzkoch ťahá rast zamestnanosti nahor. 
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Graf 8: Rast príjmu podľa výšky príjmu 
a pohlavia (výrez od 20. pct) 

Graf 9: Výška príjmu v roku 2014 - podľa 
pohlavia) 

  
Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 

2. Rast priemerného mesačného príjmu z pohľadu veku 

Dôležitým determinantom pre úroveň príjmu ako i pre tempo rastu príjmu je vek. Graf 10 
zobrazuje distribúciu výšky mesačného príjmu pre každý ročník. Priemerný mesačný príjem 
stúpa s vekom, lokálne maximum dosahuje približne vo veku 31 rokov. Počas produktívneho 
veku zostáva na približne rovnakej úrovni a až vo veku odchodu do dôchodku (58 až 62 rokov) 
výška priemerného príjmu opäť rastie a následne klesá.  

Výška príjmu osôb, ktoré v priebehu roku 2014 získali zamestnanie alebo dohodu ako aj osôb 
ktoré stratili príjem zo závislej činnosti je nižšia na celej vekovej osi v porovnaní so vzorkou osôb, 
ktoré mali príjem v oboch rokoch. Z grafov 12 a 13 vyplýva vysoká početnosť mladých osôb, ktoré 
na trh práce prichádzajú ale aj vysoká početnosť mladých, ktorí z trhu práce odchádzajú. 
V skupine osôb, ktoré mali príjem zo z. č. len v roku 2013 je početná skupina osôb vo veku 
odchodu na dôchodok, ktorá prostredníctvom vyplateného odchodného, prípadne aj 
odstupného, zvyšuje príjem v tejto vekovej kategórii.  

Priemerný príjem medziročne vzrástol pozdĺž celej vekovej osi, pričom tempo rastu 
príjmu klesá s rastúcim vekom. Úrovni rastu priemernej mzdy publikovanej ŠÚSR 
zodpovedá mediánová hodnota rastu príjmu osôb vo veku 35 až 60 rokov.  

Osobám do 35 rokov veku rástol príjem v mediáne rýchlejším tempom ako vykazuje 
priemerná štatistika. Rast príjmu aj úväzkov mladých je v súlade s očakávaniami (študenti 
pracujúci popri štúdiu na čiastočné úväzky, absolventi s nástupným platom atď.). Osobám po 
dovŕšení dôchodkového veku rástol príjem nižším tempom ako je vykazovaný rast 
priemernej mzdy v hospodárstve.  

Pozdĺž celej vekovej osi pozorujeme medzeru medzi priemerom a hodnotou mediánu, čo je 
dôsledkom zastúpenia osôb s nízkym mesačným príjmom v každej vekovej kategórii. Nárast 
medzery v období veku odchodu na dôchodok si vysvetľujeme vyplatením odchodného 
a odstupného.  

priemer, ženy 

priemer, muži 
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Graf 10: Výška príjmu podľa veku, 2014 Graf 11: Rast príjmu podľa veku  

  
 Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 

Graf 12: Výška príjmu podľa veku – osoby 
s príjmom len v roku 2013 

Graf 13: Výška príjmu podľa veku – osoby 
s príjmom len v roku 2014 

  
 Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 

Negatívny vzťah medzi tempom rastu príjmu a vekom sa potvrdil aj pri rozčlenení 
vzorky na 10 príjmových skupín (decilov), podľa kraja, v ktorom je osoba zamestnaná 
a podľa pohlavia.  

Medziročný nárast príjmu v desiatkach percent je výsadou prvého príjmového decilu a to pozdĺž 
celej vekovej osi až po dosiahnutie dôchodkového veku. V prvom príjmovom decile sú jednotlivci 
s príjmom pod úrovňou minimálnej mzdy, ktorým mohol vzrásť úväzok alebo mohli prijať nové 
zamestnanie s vyšším platom. Pre ostatné príjmové kategórie tiež platí, že rast príjmu mladých 
je nad úrovňou priemernej štatistiky, avšak už nie v takom rozsahu ktorý by poukazoval na rast 
v úväzkoch. Naopak, pre všetky príjmové kategórie platí, že po dovŕšení dôchodkového veku 
príjem rástol pomalšie (resp. nerástol vôbec a v prípade najstarších dokonca klesol).  

Podobne, pre každý z ôsmich krajov platí negatívny vzťah medzi tempom rastu príjmu 
a vekom. Bratislava sa zdá byť výhodná pre mladých, keď príjem osôb vo veku do 30 rokov rastie 
nad úrovňou ostatných krajov, je však nevýhodnejšou pre osoby vo veku nad 50 rokov, ktorým 
rastie príjem nižším tempom než v ostatných krajoch.  
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Graf 14: Rast príjmu podľa veku a 
príjmových decilov (medián) 

Graf 15: Rast príjmu podľa veku a kraju 
zamestnania (medián) 

  

  
Pozn.: Najnižšia veková kategória 21- ročných zahŕňa všetky osoby do 21 rokov (vrátane), najvyššia veková 
kategória 80 ročných zahŕňa všetky osoby vo veku 75 a viac rokov.                                                      Zdroj: údaje SP, 
výpočet KRRZ 

Podľa grafu 11 vyššie, na úrovni priemernej štatistiky rástol príjem osobám vo veku 35 až 60 
rokov. Pri rozčlenení vzorky podľa príslušnosti k príjmovému decilu (viď graf 14) resp. kraju 
zamestnania (viď graf 15) sa hodnoty príjmového rastu častejšie dostávajú mimo definovaného 
intervalu, a to najmä na spodnom a hornom konci vekovej osi. Pomalšie rástol príjem lepšie 
zarábajúcich osôb pozdĺž celej vekovej osi. V bratislavskom kraji pomalšie rástol príjem starších 
osôb.  

Zaujímavou skutočnosťou, na ktorú poukazujú údaje, je „jubilejný efekt“ keď vo veku 50 rokov 
priemerný mesačný príjem rastie nadpriemerne a to naprieč príjmovou distribúciou (3. až 10. 
decil) a v každom z ôsmich krajoch. Následne je potom rast príjmu v 51 rokoch nižší, keďže sa 
príjem porovnáva s vyššou bázou. V menšom rozsahu údaje poukazujú na „jubilejný“ efekt aj vo 
veku 60 rokov. 

Tempo rastu príjmu klesá s rastúcim vekom tak u mužov ako aj u žien. Priemerný 
mesačný príjem v mediáne u žien rástol v roku 2014 rýchlejším tempom ako u mužov, 
a to na celej vekovej osi. Ako už bolo uvedené vyššie, rýchlejší rast príjmu u žien môže byť 
dôsledkom častejších zmien týkajúcich sa veľkosti pracovného úväzku, bez ohľadu na vek. 
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V dôsledku rýchlejšieho rastu príjmu žien sa medziročne zmenšila príjmová medzera 
medzi ženami a mužmi. Graf 17 zobrazuje príjmovú medzeru definovanú ako rozdiel 
v mediánovom príjme mužov a žien v danom veku, vyjadrený ako percentuálny podiel na 
mediánovej hodnote príjmu mužov v danom veku. Príjmová medzera sa mení s vekom, z úrovne 
10 % vo veku 26 rokov rastie, pričom maximálnu hodnotu nadobúda približne vo veku 38 rokov 
a následne klesá. Výrazný pokles po dovŕšení veku 58 rokov môže súvisieť s odchodom žien do 
dôchodku.  

Graf 16: Rast príjmu podľa veku 
a pohlavia 

Graf 17: Príjmová medzera, 2013 a 2014 

  
Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 

3. Rast priemerného mesačného príjmu podľa krajov  

Výšku priemerného mesačného príjmu podľa kraju, v ktorom bola osoba zamestnaná, poskytuje 
graf 18. Najvyššia úroveň príjmu, ako aj najväčší rozptyl je v bratislavskom kraji, naopak, 
najnižšia úroveň a najmenší rozptyl je v prešovskom kraji. Platí to pre celú populáciu 
zamestnaných ako aj pre skupiny osôb, ktoré v roku 2014 vstúpili na trh práce alebo odišli z trhu 
práce. Pre všetky kraje platí, že „ fluktuanti“ majú nižší mesačný príjem ako celá populácia. 

Medziročný rast príjmu je možné sledovať v každom kraji, pričom hodnota priemerného 
rastu v kraji je vzdialená od hodnoty mediánu vo všetkých krajoch. Vysvetlením môže byť výskyt 
osôb s čiastočnými pracovnými úväzkami v každom kraji, zmena príjmu ktorých ťahá nahor rast 
príjmu. Hodnota mediánu príjmového rastu v každom kraji je mierne nad 4,1 %, avšak pri 
vylúčení osôb s príjmom pod úrovňou minimálnej mzdy sa hodnota mediánu dostáva blízko 
k vykázanej úrovni rastu priemernej mzdy. 
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4. Rast priemerného mesačného príjmu podľa odvetví  

Medziročne vzrástol príjem aj naprieč všetkými odvetviami. Rast priemerného príjmu 
podľa odvetvia, v ktorom mala osoba prevažujúce zamestnanie (viď box 1), je zobrazený 
v grafe 205. Pre väčšinu z odvetví platí, že medziročný rast príjmu sa pohyboval na úrovni 
vykázaného rastu priemernej mzdy v ekonomike (+/- 0,5 p. b.). Nadpriemerne rástol príjem osôb 
v odvetviach finančné sprostredkovanie, verejná správa a obrana, povinné soc. zabezpečenie, 
školstvo ako i v niektorých odvetviach priemyslu. Naopak, podpriemerným tempom rástol 
príjem v odvetví výroba a rozvod elektriny, plynu a vody. Údaje naznačujú, že rozdiel v raste 
príjmu medzi odvetviami nie je v dôsledku rôzneho podielu nízkopríjmových alebo mladých 
osôb v odvetví, ale je špecifické pre dané odvetvie.6 

Príjmová medzera medzi mužmi a ženami dosahuje najvyššiu hodnotu (presahujúcu 30%) 
v odvetviach výroba výrobkov z gumy a plastov a finančné sprostredkovanie. Hodnota nad 25% 
je v odvetviach výroba elektrických a optických zariadení a výroba dopravných prostriedkov. 
V týchto odvetviach medziročne došlo ešte k ďalšiemu prehĺbeniu príjmovej medzery. Naopak, 
v odvetviach výroba a rozvod elektriny, plynu a vody, stavebníctvo, hotely a reštaurácie alebo 
verejná správa a obrana, povinné soc. zabezpečenie je najnižšia úroveň príjmovej medzery, len 
niečo cez 5%.  

 

 

 

                                                 
5  Takto vypočítaný rast priemerného príjmu nezodpovedá štatistikám o raste v odvetviach, pretože príjem môže 

danej osobe, ktorá mala v roku 2013 prevažujúce zamestnanie v danom odvetví vzrásť napríklad aj z titulu uzavretia 
dohody so zamestnávateľom v inom odvetví ako aj z titulu zmeny zamestnávateľa.  

6 Pri výpočte medziročného rastu príjmu v odvetviach bez vekovej kohorty najmladších a/alebo bez osôb 
zarábajúcich pod minimálnou mzdou ostáva zachovaný rozdiel medzi odvetviami s nadpriemerným 
a podpriemerným rastom príjmu.  

Graf 18: Výška príjmu podľa krajov Graf 19: Rast príjmu podľa krajov  

  
 Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 
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Graf 20: Rast príjmu podľa odvetví Graf 21: Príjmová medzera podľa odvetví 

  
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo 
2 Rybolov, chov rýb 
3 Ťažba nerastných surovín 
4 Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov 
5 Výroba textílií a odevov 
6 Spracúvanie kože a výroba kožených výrobkov 
7 Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva 
8 Výroba celulózy, papiera … 
9 Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov … 
10 Výroba chemikálií, chemických výrobkov … 
11 Výroba výrobkov z gumy a plastov  
12 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
13 Výroba kovov a kovových výrobkov 
14 Výroba strojov a zariadení 
15 Výroba elektrických a optických zariadení 

16 Výroba dopravných prostriedkov 
17 Výroba nábytku 
18 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 
19 Stavebníctvo 
20 Veľkoobchod a maloobchod, oprava mot. vozidiel …  
21 Hotely a reštaurácie 
22 Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácií  
23 Finančné sprostredkovanie 
24 Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti 
25 Verejná správa a obrana, povinné soc. zabezpečenie 
26 Školstvo 
27 Zdravotníctvo a sociálna pomoc 
28 Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby  
29 Činnosti domácností 
30 Exteritoriálne organizácie a združenia  

 Zdroj: údaje SP, výpočet KRRZ 
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