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1 ÚVOD 

Kaţdý človek sa snaţí, aby dosiahol uspokojenie svojich hmotných i nehmotných 

potrieb. Aby k tomu došlo, potrebuje nevyhnutné prostriedky, ktoré mu pomôţu získať tieto 

základné potreby. Takmer u všetkých osôb je týmto prostriedkom mzda, ktorú získavajú ako 

odmenu za svoju prácu, pričom nezáleţí či ide o fyzickú alebo psychickú činnosť. Podľa 

subjektívneho hodnotenia potrieb, kaţdý človek potrebuje rozdielnu výšku mzdy, aby ich 

uspokojil.  

Téma o štruktúre a determinantoch miezd bola zvolená z toho dôvodu, ţe pre kaţdého 

jednotlivca je dôleţité vedieť, aké faktory ovplyvňujú výšku mzdy. Aj keď mnohí ľudia tušia 

čo všetko môţe určovať výšku ich platu, často krát si neuvedomujú do akej miery môţu sami 

ovplyvniť túto úroveň mzdy. Je preto dôleţité, aby si kaţdý človek včas uvedomil svoje 

potreby a ciele do budúcnosti a vedel sa podľa toho aj zariadiť. K tomu aby si ľudia zaopatrili 

prostriedky na svoje potreby, je nevyhnutné vedieť aké faktory a do akej miery ovplyvňujú 

získanie týchto prostriedkov, čiţe mzdu.  

Práca sa snaţí zachytiť najvýznamnejšie faktory, ktoré sa podieľajú na určovaní výšky 

mzdy, inak povedané aj determinanty mzdy. Hlavným cieľom práce je zistiť, ktoré z moţných 

faktorov ovplyvňujú mzdové rozdiely medzi vybranými krajmi Slovenskej republiky.  

V empirickej časti práce bude bliţšie priblíţený jeden z faktorov ovplyvňujúcich 

mzdy, ktorým je ľudský kapitál. Obsahom prvej časti bude definícia tohto pojmu, jeho 

rozdelenie, špecifiká či viacero pohľadov na samotný faktor. Okrem toho v kapitole je 

zahrnuté aj zameranie na výnosy a náklady spojené s ľudským kapitálom a predovšetkým 

oblasti a rozsah jeho vplyvu nielen na úroveň mzdy ale aj na ekonomiku krajiny.  

Druhá časť práce sa bude venovať mzde, jej charakteristikám a predovšetkým 

mzdovým faktorom. Tieto faktory budú neskôr jednotlivo bliţšie predstavené a bude 

priblíţený ich vplyv na výšku mzdy, čo následne poslúţi ako podklad  pre prácu v tretej časti.  

V praktickej časti budú porovnávané na základe znalostí z prvej a druhej kapitoly 

mzdové rozdiely medzi vybranými krajmi Slovenskej republiky. Budú pri tom pouţité 

metódy deskriptívnej a komparatívnej analýzy. V rámci kapitoly budú aj charakteristiky 

krajov a taktieţ budú vykreslené príčiny mzdových rozdielov medzi krajmi.  
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2 ĽUDSKÝ KAPITÁL A MZDY V EKONOMICKEJ TEÓRII 

 

2.1 Definícia ľudského kapitálu  

Teória ľudského kapitálu je zaloţená na poznatkoch, ktoré sformuloval uţ v roku 1776 

známy ekonóm Adam Smith. Ten do svojich ekonomických teórií zahrnul aj skutočnosť, ţe 

popri technologickom pokroku, zásobách a fyzickom kapitáli, patria medzi výrobné faktory aj 

znalosti a zručnosti vlastnené určitou osobou (Mazouch, Fischer, 2011).  

Ako prvý definoval pojem ľudský kapitál ekonóm M. Friedman. Konkrétne 

vymedzenie pojmu ľudský kapitál sa však pripisuje autorom z tzv. chicagskej ekonomickej 

školy, a to konkrétne nositeľom Nobelovej ceny G. S. Beckerovi a J. Mincerovi. 

V súčasnosti sa  všeobecne pouţíva práve Beckerova definícia z roku 1963, ktorá znie: 

„Ľudský kapitál sú schopnosti, zručnosti a zodpovedajúca motivácia  tieto schopnosti 

a zručnosti uplatniť“ (Becker, 1963- prevzaté z Mazouch, Fischer, 2011). 

Neskôr, postupom času dochádzalo k ďalším definíciám ľudského kapitálu, ktoré 

smerovali k rozšíreniu alebo spresneniu tohto pojmu.  

V roku 1977 tento pojem podrobnejšie definoval ekonóm Pierre Bourdieu, ktorý ho 

opísal ako „akúkoľvek kapacitu schopnú produkovať zisk a reprodukovať samú seba 

v rovnakej či rozšírenej podobe, schopnú nielen akumulácie, ale aj výmeny, konverzie 

a rozšírenej produkcie“ (Bordieu, 1977 – prevzaté z Mazouch, Fischer, 2011). 

Z domácich autorov definoval R. Holman ľudský kapitál ako investíciu vloţenú do 

vzdelania, ktorá následne zvyšuje produktivitu práce (Holman, 2011). 

Postupne sa touto problematikou zaoberali krajiny aj na medzinárodnej úrovni. Podľa 

štúdií OECD je ľudský kapitál definovaný ako produktívne bohatstvo obsiahnuté v práci, 

zručnostiach a znalostiach jednotlivca (OECD, 2001). 

Pod pojmom ľudský kapitál si môţeme predstaviť viacero konkrétnych skutočností. 

Ekonóm G. S. Becker uviedol o ľudskom kapitále ţe obsahuje činnosti ako napr. štúdium 

v škole, počítačový kurz, výdavky na zdravotnú starostlivosť. Takisto aj prednášky o potrebe 

presnosti a čestnosti sú kapitálom v zmysle, ţe zlepšujú zdravie, či zvyšujú zárobky. Tieto 

investície sú v súlade s tradičnou definíciou kapitálu. Avšak je produkovaný ľudský a nie 

fyzický, či finančný kapitál, pretoţe nie je moţné oddeliť osobu od jej vedomostí, zručností, 

zdravia či hodnôt (Becker, 1993).   
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Podľa iných autorov môţe označovať školské vzdelanie, dodatočné jazykové kurzy, 

kurzy výpočtovej techniky, výdaje na lekársku starostlivosť, prednášky o dobrých mravoch či 

mravnej bezúhonnosti a iné investície (Kameníček, 2003).  

2.2 Rozdelenie ľudského kapitálu  

Postupom času dochádzalo k rozšíreniu pojmu ľudský kapitál a aj preto sa neskôr 

začal ľudský kapitál rozdeľovať na dva typy, ktoré síce spolu súvisia, ale dajú sa od seba 

ľahko odlíšiť. Toto rozdelenie zaviedol Becker, podľa ktorého rozlišujeme obecný ľudský 

kapitál a špecializovaný ľudský kapitál. 

Ak hovoríme o obecnom, alebo tieţ základnom ľudskom kapitáli, jedná sa o znalosti 

či zručnosti, ktoré môţu byť vyuţité v širokej škále zamestnaní a profesií. Môţeme tam 

zahrnúť napr. základné vzdelanie, znalosť práce s editorom, remeselné zručnosti, alebo aj 

fyzickú silu jednotlivých osôb (Becker, 1993 Šimek 2005). 

Na druhej strane hovoríme o tzv. širšom, alebo špecializovanom ľudskom kapitáli, 

ktorý nám umoţňuje uplatňovať zloţky uvedené v základnom kapitáli. Jedná sa o znalosti 

a zručnosti, ktoré sú potrebné pre konkrétne pracovné zaradenie. Hovoríme napr. 

o znalostiach ako  zachádzať s konkrétnym strojom či znalosť fungovania výroby na 

konkrétnom úseku výroby (Becker,1993 Šimek 2005).  

Väčšina výcvikov, školení a kurzov obsahuje prvky oboch typov, ale aj napriek tomu 

je rozlišovanie medzi týmito typmi uţitočné (Mazouch, Fischer, 2011). 

2.3 Investície do ľudského kapitálu  

Do ľudského kapitálu môţeme investovať na viacerých úrovniach. Môţe to byť na 

úrovni jednotlivca, firmy alebo celej spoločnosti. Princíp, na základe ktorého sa rozhodujeme 

či máme investovať alebo nie, je v zásade rovnaký. Investor očakáva na základe investícií do 

ľudského kapitálu porovnateľné, alebo vyššie výnosy ako by boli výnosy z alternatívnych 

investícií. Tieto výnosy pritom nemusia byť vţdy vyjadriteľné v peniazoch. Z pohľadu 

jednotlivca sa môţe jednať napríklad o výnosy vo forme spoločenskej prestíţe, alebo 

pozitívnych externalít z pohľadu spoločnosti (Dobeš, 2001). 

Skutočnosť, ţe investície do ľudského kapitálu prinášajú úţitok, a to nielen vo forme 

ekonomických ziskov, ale aj pozitívnych externalít, je dokázaná z mnohých teoretických 

úvah, ako i nepriamych empirických dôkazov. Takýmito štúdiami sa zaoberal aj Becker, ktorý 
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túto skutočnosť prezentoval na príjmoch stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných 

obyvateľoch v USA (Kameníček, 2003). 

Aby rozhodovanie o investíciách do ľudského kapitálu prebiehalo na podobnom 

základe ako ostatné investície, je potrebné zistiť mieru návratnosti investícií do ľudského 

kapitálu. Problém je, ţe kvantifikovať túto konkrétnu mieru návratnosti je veľmi náročné. 

Problematickým je najmä určenie mnoţstva investícií, ktoré sa premietlo priamo do tvorby 

ľudského kapitálu  z celkového mnoţstva investícií určených do procesov na jeho tvorbu. 

Ďalším problémom je zistiť, ako sa na celkových výnosoch prejaví efekt ľudského kapitálu 

a efekty ostatných zdrojov (Dobeš, 2001). 

2.3.1 Investície do ľudského kapitálu z pohľadu jednotlivca  

Kaţdý jednotlivec, ktorý sa rozhoduje o tom, či bude investovať do svojho vzdelania, 

musí prehodnotiť viacero aspektov. Osoba je ochotná investovať do svojho ľudského kapitálu 

v tom prípade, ţe výhody a zvýšené príjmy získané z tejto investície sú vyššie ako predvolené 

náklady a prinášajú aspoň taký výnos aký by priniesli tieto prostriedky investované v inej 

podobe. Pre zjednodušenie zúţime investície do ľudského kapitálu len na investície do 

vysokoškolského vzdelania (Kameníček, 2003). 

2.3.1.1 Náklady a výnosy spojené s investíciami do vzdelania  

Pre určenie budúcich príjmov je dôleţité aby si jednotlivci uvedomili, čo pre nich 

predstavujú náklady do vzdelania a čo výnosy plynúce z neho.  

Náklady môţeme rozdeliť do dvoch kategórií a to na priame náklady a náklady 

obetovaných príleţitostí. Medzi priame náklady patrí napr. platenie školného, kupovanie 

učebníc, pomôcok a podobne. Nezarátavame do týchto nákladov výdaje na ubytovanie 

a stravu, nakoľko by tieto náklady existovali aj v prípade, ţe by sa ľudia nevzdelávali (Dobeš, 

2001). 

Druhým typom nákladov sú náklady obetovaných príleţitostí. Môţeme ich 

charakterizovať ako stratu, ktorá vznikla tým, ţe ľudia nepracovali a prišli tak o mzdu, ktorú 

si mohli zarobiť v čase, ktorý venovali štúdiu (Dobeš, 2001). 

Investície do ľudského kapitálu majú samozrejme aj svoje výnosy. Tie môţu mať 

peňaţnú, alebo nepeňaţnú povahu. Pod peňaţnou podobou rozumieme mzdu, alebo iný 

finančný prospech, ktorý jednotlivec získa vplyvom vyššieho vzdelania. Nepeňaţnou, alebo 

tieţ psychickou formou výnosov sú napr. určitá spoločenská prestíţ a uznanie, získané 
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pracovné prostredie, kariérny rast, či osobná spokojnosť. Špecifickou vlastnosťou ľudského 

kapitálu je, ţe výnosy z investícií do kapitálu neťaţí iba jednotlivec, ale aj spoločnosť ako 

celok. V realite sa stretávame s názormi, ţe rozdiely v mzdách kvalifikovaných 

a nekvalifikovaných pracovníkov u nás nie sú také výrazné ako napr. v Západnej Európe. 

Skutočnosťou ale je fakt, ţe kvalifikovaná pracovná sila vyprodukuje viac pridanej hodnoty 

ako nekvalifikovaná (Stýblo, 2001). 

2.3.1.2 Rozhodovanie o investíciách do vzdelania 

Samotné rozhodovanie závisí v konečnom dôsledku od toho, ako zhodnotí svoje 

moţnosti kaţdý jednotlivec. Model, ktorý si teraz priblíţime, môţeme aplikovať na 

individuálne ale aj makro správanie sa v oblasti spojenej s investíciami do ľudského kapitálu. 

Pre zjednodušenie pouţijeme tieto náklady do ľudského kapitálu iba na oblasť investovania 

do vysokoškolského vzdelania. Daný model je postavený na rozhodnutí jednotlivca, ktorý by 

mal správne zhodnotiť náklady a výnosy spojené s takouto investíciou. Rozhodnutie 

jednotlivca môţe ovplyvniť aj fakt, ţe kvalifikovaná pracovná sila vyprodukuje viac pridanej 

hodnoty ako nekvalifikovaná, čím pomáha štátu ako celku. Je moţné graficky znázorniť tento 

jednoduchý model investovania do vzdelania. Tento model máme moţnosť vidieť v obrázku 

2.1.  

Obrázok 2.1 Profily nákladov a výnosov pre skupiny bez vysokoškolského 

a s vysokoškolským vzdelaním.  

 

Zdroj: Šimek, 2007 
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Úsečka HH zobrazuje príjmy v čase u osôb, ktoré sa rozhodli začať pracovať 

v osemnástich rokoch a nepokračovať ďalej vo vzdelaní. Úsečka CC vyjadruje spojenie 

nákladov a výnosov u jednotlivcoch, ktorý sa rozhodli ešte študovať do dvadsiatich troch 

rokov. Vzniknutá oblasť 1 na grafe vyjadruje priame náklady spojené so štúdiom, ktoré sme si 

spomínali uţ pred tým. Oblasť 2 vyjadruje náklady obetované príleţitostí. Súčtom prvej 

a druhej oblasti získame predstavu o celkových nákladoch na štúdium. V tretej oblasti sú 

vyjadrené dodatočné príjmy, ktoré plynú z vyššieho vzdelania. Pre jednotlivca to znamená 

vyššiu mzdu za kvalifikovanú prácu a pre hospodárstvo krajiny zase vyššiu pridanú hodnotu 

z práce vzdelaných ľudí (Dobeš, 2001; Šimek, 2007).  

Aby sa mohol jedinec správne rozhodnúť o investíciách do vzdelania je potrebné 

porovnať náklady s dodatočnými výnosmi. Problém je v tom, ţe náklady a aj výnosy sa v čase 

menia. Je preto potrebné aby toto porovnanie prebehlo v jednom časovom bode. Pre 

vytvorenie obrazu o nákladoch a výnosoch existujú dva spôsoby, ako vypočítať dnešnú 

hodnotu čistých budúcich príjmov počas celého ţivota a porovnať ju s nákladmi. Jeden zo 

spôsobov ako ich môţeme porovnať, je metódou súčasnej hodnoty toku budúcich ročných 

príjmov. Ďalšou moţnosťou je pouţiť metódu vnútornej miery výnosu (Dobeš, 2007). 

2.3.1.1 Metóda súčasnej hodnoty toku budúcich ročných príjmov  

Táto metóda spočíva v tom, ţe vypočítame dnešnú hodnotu dodatočných príjmov, 

získaných z vyššieho vzdelania počas celého ţivota a porovnáme ich s nákladmi potrebnými 

na získanie príslušného vzdelania. Ak poznáme dodatočné očakávané príjmy zo vzdelania 

a taktieţ aj súčasné trţné úrokové miery, môţeme spočítať súčasnú hodnotu investície podľa 

vzorca:  

     n
n

r

R

r

R

r

R
PV










111 2

21 

 

,       (2.1)

 

  

kde: 

PV = súčasná hodnota budúcich príjmov, 

Ri = rozdiel medzi príjmom s niţším a vyšším vzdelaním v roku i, 

n = počet rokov pracovnej aktivity,  

r = úroková miera. 
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Ak poznáme súčasnú hodnotu nákladov na vzdelanie (C), môţeme vypočítať čistú 

súčasnú hodnotu investície (net present value) podľa vzorca:  

         ,        (2.2) 

kde:  

NPV = čistá súčasná hodnota investície,  

PV = súčasná hodnota budúcich príjmov, 

PC = súčasná hodnota nákladov na vzdelanie. 

Osoba, ktorá rozmýšľa nad investovaním do vzdelania, by sa mala riadiť podľa 

kritéria, ţe ak NPV > 0, tak sa investícia vyplatí. Tento vzťah znamená, ţe súčasná hodnota 

dodatočných príjmov je väčšia ako súčasná hodnota nákladov, a preto je vhodné a racionálne 

investovať (Šimek, 2007).  

2.3.1.2 Metóda vnútornej miery výnosu  

Táto metóda je ďalším spôsobom ako posúdiť vhodnosť investície. Jej základom je 

porovnať vypočítanú percentuálnu mieru výnosu s trţnou úrokovou mierou. Tejto 

percentuálnej miere hovoríme aj vnútorná miera výnosu, alebo tieţ medzná efektívnosť 

investícií. Pri výpočtu percenta medznej miery výnosu z investície sa hľadá taká úroková 

miera, ktorá zaistí rovnosť súčasnej hodnoty tokov budúcich dodatočných príjmov v čase 

a nákladov na vzdelanie (Šimek, 2007). 

Náklady na vzdelanie môţeme následne vypočítať vzorcom:  
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,     (2.3)

 

 

kde:  

C = náklady na vzdelanie, 

Ri = rozdiel medzi príjmom s vyšším a niţším vzdelaním,  

IRR = vnútorná miera výnosu (Internal Rate of Return). 

Ak je hodnota IRR > 0, tak má investícia určitú mieru výnosnosti. Ak je rozdiel medzi 

vnútornou mierou výnosu a trţnou úrokovou sadzbou kladný, tak investícia môţe byť 
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realizovaná, pretoţe očakávaný tok dodatočných príjmov prevyšuje všetky náklady investície  

(Šimek, 2007). 

2.3.2 Investície do ľudského kapitálu z pohľadu firmy 

O vyplácaní mzdy firmami môţeme povedať, ţe mzdy zamestnancov, ktorí 

absolvovali všeobecný výcvik sa pohybujú na úrovni mzdy, ktorú by mohli dosiahnuť 

kdekoľvek inde. Mzdy zamestnancov, ktorí majú špeciálny výcvik sú spočiatku na úrovni 

zamestnancov so všeobecným výcvikom. Je to spôsobené tým, ţe mzdy sú zo začiatku 

redukované počas doby výcviku a to z dôvodu, ţe náklady spojené s výcvikom si hradí 

zamestnanec. Týmto sa firmy bránia tomu, ţe po zaplatení nákladov na výcvik zamestnanci 

odídu ku konkurencii. Vo všeobecnosti o výcviku platí, ţe čím je špecifickejší, tým menší by 

mal byť pohyb osôb s týmto výcvikom. V súčasnosti podľa Kameníčka (2003) rozlišujeme 

dva základné typy výcvikov prebiehajúcich vo firmách. Je to výcvik obecný a výcvik 

špecifický.  

Šimek (2005) hovorí o investíciách firiem do vzdelania ako o nákladoch, ktoré sú 

investované prevaţne do prvého obdobia zamestnania a neopakujú sa. Pretoţe tieto investície 

do pracovníkov zvyšujú ich produktivitu, je pre zamestnávateľa po zaplatení týchto nákladov 

výhodnejšie zamestnať doterajších zamestnancov, ako najímať za tú istú mzdu nových 

pracovníkov bez školenia. Pri najímaní nových zamestnancov sa musí firma pozerať nielen na 

súčasné príjmy z medzného produktu práce a náklady na ich zamestnanie, ale musí sa pozerať 

aj do svojej budúcnosti, a to hlavne  na budúce príjmy z medzného produktu práce a budúce 

náklady.  

2.3.2.1 Rozhodovanie firmy o nábore pracovníkov 

Podľa Šimka (2005) toto rozhodovanie o prípadnom naberaní pracovníkov je zaloţené 

na nákladoch budúcich prínosov, ktoré noví zamestnanci prinesú firme. Zamestnávateľ preto 

musí namiesto porovnávania súčasných príjmov z medzného produktu práce (MRPL) 

a súčasných medzných nákladov na prácu (MFCL) porovnávať súčasnú hodnotu medzných 

príjmov z medzného produktu práce v budúcnosti (P MRPL) so súčasnou hodnotou budúcich 

nákladov (P MFCL).  

Môţeme povedať, ţe napríklad pre súčasnú hodnotu príjmu z medzného produktu 

práce zamestnanca, ktorý je zamestnaný na dve obdobia, je rovná súčtu príjmu z medzného 

produktu práce v súčasnosti a príjmu z medzného produktu práce v ďalšom období, ktorý je 

diskontovaný. Tento poznatok je vyjadrený v nasledujúcej rovnici:  
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kde: 

P MRPL = súčasná hodnota medzných príjmov z medzného produktu práce 

v budúcnosti,  

MRP0 = súčasné príjmy z medzného produktu práce v prvom období, 

MRP1 = súčasné príjmy z medzného produktu práce v druhom období, 

r = úroková miera. 

Čo sa týka súčasnej hodnoty reálnych medzných nákladov na prácu, môţeme ju 

vyjadriť rovnicou:  
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 , (2.5) 

kde: 

PMFCL = súčasná hodnota reálnych medzných nákladov na prácu, 

C = náklady na výcvik, ktoré nie sú diskontované (boli vynaloţené v súčasnom období 

= obdobie 0), 

0w  = reálne medzné náklady na prácu v prvom období (obdobie 0), 

1w  = reálne medzné náklady na prácu v druhom období. 

Pre kaţdú firmu a kaţdého zamestnávateľa je najdôleţitejšie aby dosiahol maximum 

súčasnej hodnoty svojho zisku. Podľa Šimeka (2005) by mal preto zamestnávateľ najímať 

pracovnú silu aţ do bodu, kedy sa príjem z medzného produktu práce vyrovná s výškou 

medzných nákladov na najatie pracovníka, čo môţeme vyjadriť nasledujúcou rovnicou 2.6.  
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 . (2.6) 

Pre efektívnu činnosť firmy je dôleţité, aby najatie nového pracovníka 

maximalizovalo súčasnú hodnotu zisku. To znamená aby v druhom období priniesol 

zamestnanec zisk, čiţe aby mzda pracovníka nebola vyššia ako príjem z medzného produktu 

tohto pracovníka. Tento vzťah môţeme vyjadriť ako:  

11 wMRP   > 0. (2.7) 
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2.3.2.2 Investície firmy do obecného ľudského kapitálu 

Typickou vlastnosťou obecného výcviku je, ţe osoba s týmto výcvikom nemusí 

prinášať úţitok len jednej firme, ale môţe ho prenášať aj do iných firiem. Jedná sa o situáciu, 

kedy takto vyškolená osoba, po skončení výcviku v jednej firme odíde pracovať ku 

konkurencii. Ak by firma poskytla zamestnancom výcvik, čo ich stojí jednorazové náklady C, 

zvýši to jej príjem z medzného produktu práce v ďalšom období, čím by sa pokryli náklady na 

toto školenie. Pre iné firmy má však tento pracovník hodnotu MRP1, pretoţe z ich pohľadu 

má iba obecný výcvik. U svojej vlastnej firmy však pracovník dostáva menej, pretoţe firma 

mu platila výcvik. Zamestnanec sa preto môţe  rozhodnúť, ţe odíde ku konkurenčnej firme, 

ktorá mu ponúka vyššiu mzdu. Aby si firma udrţala svojich zamestnancov musí im ponúknuť 

vyššiu mzdu na úrovni MRP1, čo sa jej po zaplatení výcviku nevyplatí a nebude mať záujem 

o poskytovanie výcviku (Šimek, 2005). 

Táto forma investícií teda nie je pre firmy príliš efektívna. Firmy sa preto snaţia 

predísť strate zamestnancov, do ktorých investovali svoje prostriedky. Podstupujú preto 

niektoré opatrenia ako napríklad viazanie zamestnancov v pracovných zmluvách, alebo 

poskytujú taký pracovný výcvik, ktorý si zamestnanci zaplatia sami, resp. hradia časť 

takýchto výcvikov. Firmy takto nenesú náklady na výcvik, a preto neprídu o svoje investície 

v prípade, ţe zamestnanec túto firmu opustí. Zamestnanci takýto výcvik podstupujú, pretoţe 

si uvedomujú, ţe od zamestnávateľa získajú tento výcvik za niţšie náklady a súčasne im tento 

výcvik prinesie dodatočné príjmy v podobe zvýšenej mzdy v budúcnosti. Výhodou firmy je 

zvýšená produktivita zamestnancov za nulové alebo minimálne náklady, pretoţe tie si nesú 

samotní zamestnanci (Kameníček, 2003).  

2.3.2.3 Investície firmy do špecializovaného ľudského kapitálu  

V tomto prípade sa jedná o výcvik, ktorý poskytuje firma za účelom zvýšenia 

produktivity svojich zamestnancov, čo sa nakoniec odrazí vo zvýšenej produktivite celej 

firmy. Tento výcvik potom spája zamestnancoch so svojou firmou, v ktorej podstúpili výcvik 

tým, ţe špeciálne znalosti a zručnosti sa nedajú vyuţívať u iných firiem. Vieme, ţe mzdy vo 

firme sa odvíjajú od typu výcviku. Ľuďom so základným výcvikom sú vyplácané rovnaké 

mzdy ako kdekoľvek inde. Naproti tomu zamestnanci, ktorí absolvovali špeciálny výcvik 

dostávajú vyššiu mzdu, oproti tomu akú by dostali u iných firiem. Firmám sa to oplatí, 

pretoţe získavajú väčší zisk z vyššej produktivity špeciálne vyškoleného zamestnanca 

a súčasne nechce o neho prísť. Samotný jedinec nemá záujem odísť po absolvovaní 
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špeciálneho výcviku a získaní vyššej mzdy. Navyše osoba so špecifickým výcvikom by len 

ťaţko našla pracovné miesto, kde by ho mohla uplatniť (Kameníček, 2003).  

2.4 Špecifiká ľudského kapitálu  

Rovnako ako fyzický kapitál, má aj ten ľudský svoje vlastnosti a charakteristiky, ktoré 

ho odlišujú od iných druhov kapitálu. Tieto vlastnosti sú dôleţité na to, aby sme pochopili 

správanie ľudského kapitálu, ale takisto opisujú aj vzťah ľudského kapitálu k ekonomickému 

rastu. Medzi najvýraznejšie špecifiká patrí napríklad:  

(1)  Čiastočná závislosť ľudského kapitálu od technológií. Kaţdý jedinec môţe svoj 

ľudský kapitál najviac vyuţiť vtedy, ak existujú stroje a zariadenia, ktoré mu poskytnú 

moţnosť pouţiť jeho výcvik v praxi. Špeciálny výcvik počítačového programátora by nemal 

vyuţitie na mieste, kde by neboli prístupné počítače alebo potrebné programy. Oproti tomu 

má napríklad fyzický kapitál najväčšiu hodnotu a význam na miestach, kde je má najmenší 

výskyt, čo poznáme prostredníctvom zákonu klesajúcich výnosov (Dobeš, 2001). 

(2)  Ľudský kapitál nie je prenositeľný. Táto vlastnosť pôsobí ako negatívum vzhľadom 

na to, ţe je viazaný na konkrétnu osobu. Preto aj pohyb tohto kapitálu je obmedzený 

fyzickým pohybom jednotlivca. Aj kvôli tomu sa ľudský kapitál pomalšie alokuje do miest, 

kde by bolo jeho vyuţitie efektívnejšie. To, čo sa pre niektorých javí ako negatívum, môţe 

pre iných znamenať prínos. Jedná sa napr. o krajiny, ktoré sú menej rozvinuté. Ak by takáto 

krajina s niţšou úrovňou technológií investovala do rozvoja ľudského  kapitálu, hrozilo by, ţe 

osoby s takto nadobudnutými schopnosťami by odchádzali do krajín s vyššou úrovňou 

technológií. Túto skutočnosť poznáme pod pojmom únik mozgov. V takýchto prípadoch by 

slabšie ekonomiky len veľmi ťaţko doháňali tie vyspelé (Dobeš, 2001). 

(3)  Návratnosť investícií do ľudského kapitálu je zvyčajne dlhodobá. Dlhšia doba 

návratnosti je spôsobená tým, ţe ľudský kapitál je naviazaný na jednu konkrétnu osobu. 

Proces získavania výcviku a vzdelania je zdĺhavý rovnako ako aj doba, kedy môţeme 

očakávať výnosy z neho. Dlhšia doba návratnosti je spôsobená aj tým, ţe investície najskôr 

smerujú do inštitúcií. Tieto inštitúcie  potom neskôr vytvoria ľudský kapitál u ľudí (Dobeš, 

2001). 

2.5 Ľudský kapitál a ekonomický vývoj v dlhom období 

Z histórie vieme, ţe niektoré krajiny zaţili dlhodobý hospodársky rast. Tento rast je 

spôsobený viacerými skutočnosťami. Zaraďujeme tam napr. obhospodarovanie nových 
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poľnohospodársky plôch, či rast produkcie fyzického kapitálu a veľmi dôleţitým aspektom 

hospodárskeho rastu je aj nerastné bohatstvo krajiny. Zaujímavý je hlavne fakt, ţe 

u niektorých krajín trvá ekonomický rast viac neţ jedno storočie aj napriek tomu, ţe sú v nej 

nerastné suroviny v značnej miere vyčerpané. Tento fakt môţeme potvrdiť na príklade USA 

ale takisto aj na vyspelých krajinách v Európe ako Veľká Británia  či Nemecko. 

Pravdepodobne najvýraznejším príkladom takejto krajiny je Japonsko.  

Odpoveď na túto otázku nájdeme v rozvoji vedy a technických znalostí. Je známe, ţe 

výsledky vedeckých a technických poznatkoch zvyšujú produktivitu práce. Tým, ţe sa objavy 

v týchto oblastiach aplikujú do praxe a výroby rastie význam ľudského kapitálu, zvýšil sa 

význam technických znalostí a takisto  aj pracovného výcviku. V poslednom storočí postupne 

dochádzalo k rozšíreniu základného vzdelania a takisto aj stredoškolského vzdelania 

s maturitou. Podľa týchto skutočností definoval Kameníček (2003) hypotézu, ţe príčinou 

hospodárskeho rastu (pri relatívnom vyčerpaní ostatných zdrojov) pravdepodobne budú 

investície do ľudského kapitálu. Táto skutočnosť len potvrdzuje zaradenie ľudského kapitálu 

medzi faktory ako pôda, fyzický kapitál či technológie.  

Hypotézu o investíciách do ľudského kapitálu ako príčine dlhodobého ekonomického 

rastu potvrdzujú podľa Beckera (1993) aj výsledky vývoja v Japonsku, Tchaiwane a v ďalších 

ázijských krajinách. Tieto krajiny totiţ trpia zjavným nedostatkom prírodných zdrojov, no 

napriek tomu vďaka investíciám do ľudského kapitálu a dobre trénovaným, vzdelaným 

a tvrdo pracujúcim zamestnancom dosahujú tieto krajiny hospodársky rast. 

Túto skutočnosť upevňuje aj fakt, ţe sa Japonsko po druhej svetovej vojne vôbec 

netajilo tým, ţe svoje investície smeruje do vedeckého výskumu, čiţe na aplikovaný výskum. 

Podobne postupovali po vojne aj Veľká Británia či USA. V súčasnosti sa v Japonsku 

pokračuje v tendencii investícií do ľudského kapitálu a navyše sa objem týchto investícií 

zvyšuje a takisto sa rozširuje oblasť, do ktorej tieto investície smerujú. Stály a vysoký 

hospodársky rast Japonska preto potvrdzuje predpoklad, ţe investície do ľudského kapitálu je 

mimoriadne dôleţitým zdrojom tohto rastu (Kameníček, 2003). 

2.6 Oblasti ovplyvnené ľudským kapitálom 

Oblasť, ktorá je ovplyvnená ľudským kapitálom je rôznorodá a veľmi široká. Aj preto 

sa rozdeľuje na viacero častí. Viaceré oblasti sú navzájom medzi sebou prepojené a je ťaţké 

odlíšiť hranicu medzi nimi. Mazouch a Fischer (2011) vo svojej publikácii rozdelili toto 

pôsobenie na dve základné oblasti. Je to oblasť vplyvu úrovne ľudského kapitálu na jedinca 
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a na spoločnosť ako celok. Aj u jedincov a aj u spoločnosti sú oblasti, na ktoré má táto úroveň 

najväčší vplyv. U jednotlivých osôb sa predpokladá, ţe väčšinu svojho ţivota budú 

ekonomicky aktívnymi, a preto bude z hľadiska jedinca najvýznamnejší trh práce. Taktieţ 

k širokej oblasti pôsobenia ľudského kapitálu patrí aj kvalita ţivota, ktorá je veľmi dôleţitá aj 

pre celú spoločnosť v ktorej sa jednotlivci pohybujú.  

2.6.1 Vplyv ľudského kapitálu na trh práce a produktivitu  

Trh práce môţeme charakterizovať ako oblasť, kde môţu jedinci naplno vyuţívať 

a prejavovať svoje schopnosti, zručnosti, znalosti a výcvik. Uplatňovanie tohto ľudského 

kapitálu na pracovnom trhu zaisťuje jedincom určité postavenie, od ktorého sa vyvíja aj výška 

mzdy. Mzdu jedinec získava za ponúkanú produktivitu. Jej výška by mala byť určená podľa 

vzťahu, ţe čím väčšiu produktivitu, teda ľudský kapitál jedinec ponúka, tým väčšia by mzda 

mala byť (Mazouch, Fischer, 2011). 

 Táto produktivita jednotlivcov ovplyvňuje celú spoločnosť prostredníctvom daní, 

ktoré sa platia zo mzdy. Daňami sú zaťaţené nielen mzdy ale aj spotreba, ktorú vykonávajú 

osoby za získanú mzdu (Vančurová, 2008). 

Je veľmi náročné kvantifikovať vplyv ľudského kapitálu na postavenie človeka 

v zamestnaní. Nie je najpresnejšie spájať postavenie v zamestnaní len s výškou mzdy, ktorú 

získavajú za svoju prácu, ale vhodnejší kvantifikovateľný ukazovateľ je veľmi náročné nájsť 

(Mazouch, Fischer, 2011). 

2.6.2 Ľudský kapitál a jeho vplyv na kvalitu ţivota 

Určenie vplyvu ľudského kapitálu v tejto oblasti je veľmi náročné z niekoľkých 

dôvodov. Jedným z nich je ten, ţe existuje veľké mnoţstvo ukazovateľov, ktoré by sme mohli 

zahrnúť do súhrnného ukazovateľa kvality ţivota. Problémom by bolo,  ţe by na výsledok 

mal vplyv subjektívny výber osoby, ktorá by tento súhrnný ukazovateľ vytvárala. Ďalším 

problémom pri určovaní kvality ţivota je ten, ţe zvolené ukazovatele sa nedajú prakticky 

merať v súvislosti s úrovňou vzdelania. V rôznych prieskumoch, ktoré sa zameriavali práve 

na kvalitu ţivota, nie je vzdelanie určené ako triediaci prvok. Z toho vyplýva, ţe nemáme 

veľa moţností pre budúce hodnotenia a interpretácie  vo vzťahu k vzdelaniu. Napriek týmto 

problémom je moţné určiť niektoré oblasti, ktoré  by sme mohli hodnotiť vo vzťahu k úrovni 

vzdelania a patrili by k ukazovateľom kvality ţivota (Mazouch, Fischer, 2011).  



17 
 

2.6.2.1 Úroveň ľudského kapitálu a zdravie 

V tejto oblasti existuje viacero pohľadov a moţností ako môţeme hodnotiť kvalitu 

zdravia. Jedným z týchto ukazovateľov je aj stredná dĺţka ţivota. O tomto ukazovateli 

môţeme povedať, ţe sa jedná o pozitívne hodnotené kritérium, pretoţe všetci jedinci sa snaţia 

o to, aby sa doţili čo najvyššieho veku. Ako vhodnú charakteristiku môţeme pouţiť strednú 

dĺţku ţivota vychádzajúcu z úmrtnostných tabuliek. Ak chceme získať úmrtnostnú tabuľku 

pre jednotlivé vzdelanostné skupiny, je nutné poznať počty zomrelých podľa pohlavia, 

vzdelania a veku. Pre zostrojenie takejto tabuľky je potrebné pracovať s overenými zdrojmi 

a preto je zostrojená za obdobie kedy prebiehalo sčítanie ľudu a referenčným rokom je preto 

rok 2001. Takto spracovanú tabuľku vytvorili Mazouch a Fischer (2011). Podobné tabuľky a 

grafy boli zostrojené aj v minulosti, ale boli vytvorené z hľadiska veku uţ od narodenia 

jedinca. V niţšom veku existuje totiţ riziko, ţe zomrelý jedinec nebude mať dokončené 

vzdelanie. Preto Mazouch a Fischer tento graf zostrojili pre jedincov, ktorí uţ dosiahli 30 

rokov a viac. Takto zostrojený graf nám priblíţi rozloţenie ľudského kapitálu v jednotlivých 

vekových skupinách. V nasledujúcom obrázku môţeme pozorovať, ţe je tu silná skupina osôb 

(hlavne muţov) so stredným vzdelaním bez maturity. U ţien je výrazne zastúpená skupina so 

základným vzdelaním a najmä vo vyššom veku. Máme moţnosť pozorovať fakt, ţe najstaršie 

skupiny, u ktorých je väčší podiel osôb s nízkym vzdelaním postupne vymierajú, čím sa 

celková vzdelanostná úroveň populácie zlepšuje.  
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Obrázok 2.2 Štruktúra obyvateľstva ČR podľa veku, najvyššieho dosiahnutého 

vzdelania a pohlavia pre rok 2001  

 

Zdroj: ČSÚ (2010), výpočty Mazouch, Fischer (2011) 

2.6.2.2 Vplyv ľudského kapitálu na bezpečnosť  

Z pohľadu kvality ţivota ale aj z pohľadu spoločnosti ma veľký význam bezpečnosť 

obyvateľstva.  Pre zistenie ako vplýva ľudský kapitál na bezpečnosť krajiny potrebujeme 

vedieť počet odsúdených osôb podľa vzdelania. Štatistiky kriminality však dobre 

nezachytávajú členenie odsúdených vzhľadom na druh a závaţnosť trestného činu. Taktieţ 

nemôţeme hovoriť o porovnávaní trestných činov a hodnotiť koľkokrát, je jeden ľudský ţivot 

viac ako niekoľko spreneverených miliónov. Napriek tomu všetkému môţeme však 

pozorovať, ţe mnoţstvo odsúdených osôb klesá s rastúcim vzdelaním, čo zobrazuje aj 

obrázok 2.3, kde máme moţnosť vidieť, ţe najväčší podiel odsúdených osôb je zo skupiny 

najmenej vzdelaných ľudí. 
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Obrázok 2.3 Štruktúra odsúdených v populácií 15ročných a viac podľa vzdelania v ČR 

(v %) 

 

Zdroj: ČSÚ (2010), výpočty Mazouch, Fischer (2011) 

O úrovni ľudského kapitálu môţeme povedať, ţe je faktorom ovplyvňujúcim 

mnoţstvo iných sociálne - ekonomických ukazateľov. Pôsobením vyššího vzdelania sa 

zlepšuje postavenie jedinca v společnosti ale takisto aj samotného prostredia, v ktorom 

jedinec ţije. Obrovskou výhodou ľudského kapitálu je, ţe výnosy z neho v čase neklesajú a 

trh je schopný príjmať ďalších absolvetov s vyšším vzdelaním. Tieto  výnosy môţe jedinec 

v čase ešte viac zhodnotiť a navyše obohacovať svoje skúsenosti o prax, ktorú mu poskytnú 

firmy, v ktorých strávi určitú časť svojho ţivota. Navyše, v súčasnej dobe je trend získavať 

dodatočné vzdelávanie aj v pokročilom veku, a preto môţeme povedať, ţe investície do 

vzdelania sú investované ľuďmi v kaţdom veku. Oproti iným faktorom, kde čas zohráva 

negatívnu úlohu, ako napr. v opotrebovaní alebo zaostávaní za novými technológiami, má 

v prípade ľudského kapitálu významný vplyv na jeho zhodnotenie v čase.  
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3 DETERMINANTY MIEZD V EMPIRICKEJ LITERATÚRE 

 

3.1 Mzda a jej charakteristiky  

Mzdu môţeme charakterizovať podľa zákonníku práce ako peňaţné plnenie a plnenie 

peňaţnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. 

Z danej charakteristiky je jasné, ţe mzdu nie je moţné poskytovať z iného dôvodu ako za 

vykonanú prácu. Mzdy prešli dlhým a komplikovaným vývojom aţ do súčasnej podoby, kedy 

sú stanovené zákonom a sú pod ochranou (Tomší, 2008). 

Čo sa týka podstaty mzdy, tá sa premieta do jej funkcií. Týchto funkcií je niekoľko 

ako napríklad:  

Ekonomická funkcia- môţeme ju sledovať z dvoch hľadísk.  

- Z hľadiska národohospodárstva, kde mzda vykresľuje makroekonomické vzťahy, 

a to hlavne vo vzťahu s infláciou a tovarovo-peňaţnou rovnováhou. Táto 

rovnováha vyjadruje pomer medzi tovarom na trhu a výškou peňaţných príjmov, 

ktorými disponuje obyvateľstvo na nákupy tovarov a sluţieb. 

- Druhým hľadiskom je podnikovohospodárska funkcia, ktorá spočíva v tom, ţe 

mzda ako cena práce ovplyvňuje do akej výšky porastú náklady podniku. Poznanie 

tejto funkcie ovplyvňuje vedenie podniku k tomu, aby hľadalo moţnosti 

zniţovania mzdových nákladov a tak podnik efektívne vyuţíval ţivú pracovnú 

silu.  

Sociálna funkcia- táto funkcia mzdy je dimenziou štátnej sociálnej politiky a má 

vyuţitie predovšetkým pri usmernení minimálnej ţivotnej úrovne alebo pri 

zabezpečovaní sociálneho zmieru. Vo všeobecnosti môţeme vymedziť dva pohľady na 

mzdu, a to z hľadiska mikroekonomického a makroekonomického.  

Na mikroekonomickej úrovni môţeme vymedziť východiská na tvorbu miezd  

nasledovne:  

- mzda ako cena podnikového faktora, čo znamená, ţe je odmenou za prácu 

jednotlivých pracovníkov podniku 

- mzda ovplyvňuje výšku nákladov, čím vlastne ovplyvňuje tvorbu hospodárskeho 

výsledku 
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- mzda ako výdavok podniku, kedy je vyplácaná na základe pracovných zmlúv a je 

relatívne nezávislá od výnosov podniku (základná mzda). Druhú časť mzdy tvoria 

odmeny, ktoré sú viazané na splnení niektorého z podnikových cieľov ako napr. 

zisk firmy 

Makroekonomické východiská pre vytváranie miezd:  

- trh práce, ktorého analýza určuje determinanty vplývajúce na mzdy 

z makroekonomického hľadiska 

- cenový vývoj prostredníctvom cenového koša  

- inflácia, ktorá sa prejavuje rastom peňaţnej hladiny výrobkov a sluţieb, prípadne 

trvalým zniţovaním kúpnej sily peňaţných jednotiek 

- nezamestnanosť, ktorej vzťah s cenami a nominálnymi mzdami určuje Philipsova 

krivka 

- produktivita práce, ktorá umoţňuje zvyšovať konkurencieschopnosť, či výrobu, 

a tým zniţovať ceny 

Pre určenie faktorov, ktoré ovplyvňujú mzdu je dôleţitý najmä ten makroekonomický 

pohľad (Ištvániková, Lukáčik, Szomolányi, 2002). 

3.2 Mzda a ľudský kapitál  

O mzde môţeme hovoriť ako o dôleţitom ukazovateli vyjadrenia hodnoty ľudského 

kapitálu. Výška mzdy sa mení v závislosti od druhu dosiahnutého vzdelania. Vo všeobecnosti 

môţeme povedať, ţe osoby s obecným výcvikom dosahujú mzdu na niţšej úrovni ako osoby 

so špeciálnym výcvikom. Počiatočné investície do vzdelania by sa mali postupom času vrátiť 

a odzrkadliť sa na výške mzdy (Filipová, Machová, 2011). 

Ako prvý sa snaţil vykresliť návratnosť investícií do ľudského kapitálu americký 

ekonóm Mincer (1974). Ten vyjadruje vzťah ľudského kapitálu a mzdy prostredníctvom 

mzdovej (regresnej) rovnice, ktorá sa stala metodickým základom pre simuláciu mzdových 

faktorov aţ do súčasnosti. 
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 Táto rovnica má tvar: 

ititit XW  ln ,            (3.1) 

kde: 

i = jedinec – individualita, 

t = časová doba , 

X = determinanty mzdy (nezávislé premenné),  

ɛ = odchýlka obdobia.  

Závislá premenná (mzda) sa vyjadruje v logaritmickej forme, pričom X nám 

predstavuje vo vzorci nezávislé premenné (determinanty mzdy). Teória ľudského kapitálu 

predstavuje teoretický základ tejto špecifikácie a koeficienty sú interpretované ako príjmy 

z investícií do ľudského kapitálu. (Mincer, 1974)  

3.3 Determinanty mzdy  

Postupom času vznikali sofistikovanejšie teórie od autorov, ktorí na Mincera 

nadväzovali a obmenili Mincerovú mzdovú regresiu pridaním ďalších faktorov. Medzi tieto 

faktory čiţe determinanty, ktoré ovplyvňujú mzdy pridali napríklad pracovnú funkciu (pozícia 

v zamestnaní, pracovný čas, typ pracovnej zmluvy, kvalifikačné poţiadavky), firemné faktory 

(veľkosť firmy, komerčné a nekomerčné sektory, priemysel), inštitucionálne faktory (právne 

predpisy na ochranu zamestnanosti a minimálnej mzdy) regionálne faktory atd. Rozdiely 

medzi mzdami sú vnímané ako rozdiely spôsobené týmito mzdovými faktormi. Oveľa 

častejšie sa v zahraničných výskumoch v oblasti vysvetlenia mzdových rozdielov objavujú 

nielen ekonomické prístupy ale aj prístupy z oblasti psychológie a sociológie (Obzor, 2011). 

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, ţe mzdy sú ovplyvnené faktormi, ktoré by sa 

dali rozdeliť do dvoch veľkých skupín. Sú to faktory súvisiace s jednotlivcami napr. vzdelanie 

pracovníka, vek, pohlavie, znalosť jazykov či trvanie a typ pracovnej zmluvy. Druhú skupinu 

faktorov tvoria faktory na podnikovej úrovni ako napr. veľkosť a ekonomická situácia 

spoločnosti rovnako ako odvetvia a regióny, v ktorých firma pôsobí. Týmto faktorom miezd 

boli venované mnohé štúdie, na základe ktorých boli vypracované viaceré mzdové modely. 

Tieto modely zahŕňajú rôzne faktory ako napr. úloha sociálnych partnerov v mzdových 

otázkach ale aj negatívne aspekty, ktoré sa týkajú miezd ako napr. tieňová ekonomika krajiny 

(Euerofound.eu, 2007). 
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3.3.1 Profil mzdy podľa veku a úrovne vzdelania  

Osoby, ktoré začnú po škole pracovať, môţeme zaradiť do produktívneho veku. 

Niektoré začnú pracovať skôr napr. hneď po skončení základnej školy, iné osoby aţ po 

skončení strednej, resp. vysokej školy. Ľudia v takomto veku očakávajú, ţe ich mzdy budú 

rásť. Tým sa nemyslí len rast spôsobený zvýšením ich vzdelanostnej úrovne alebo povýšenie 

v rámci svojej pracovnej pozície na základe existujúcej hierarchie pozícií, ale zvýšenie miezd 

v závislosti na dĺţke pracovného uplatnenia. Pretoţe dáta o skutočnej dĺţke pracovného 

uplatnenia sú zriedka k dispozícií, môţu byť tieto údaje nahradené vekom. Ako pracovník 

starne, získava stále viac skúseností a taktieţ nové pracovné návyky. Aj preto by mal byť 

takýto skúsenejší pracovník produktívnejší ako menej skúsený zamestnanec. Či takýto princíp 

“seniority“ skutočne odráţa vplyv na vyššie mzdy uvidíme v nasledujúcich obrázkoch 

(Gottvald, 2002). 

Graf 3.1 Mzdovo – vekový profil v súlade so vzdelaním v podnikateľskej sfére  v ČR 

v roku 2000 

 

Zdroj: Gottvald, 2002  
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Graf 3.2 Mzdovo – vekový profil v súlade so vzdelaním v podnikateľskej sfére  v SR 

v roku 2000 

Zdroj: Gottvald, 2002  

Gottvald (2002) na obrázkoch 3.1 a 3.2 zobrazuje profil miezd podľa veku a úrovne vzdelania 

pre rok 2000, a to v Českej republike a na Slovensku. Tieto mzdy boli vypočítané 

z priemerných nominálnych miezd všetkých pracovníkov v danej vekovej skupine. V týchto 

grafoch máme moţnosť vidieť, ako pôsobí na výšku mzdy vek a úroveň najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania v oblasti podnikania v Českej a Slovenskej republike za rok 2000.  

Vidíme, ţe priebeh kriviek má konkávny tvar. Ten je spôsobený skutočnosťou, ţe na začiatku 

sú nástupné mzdy na niţších úrovniach a s pribúdajúcim vekom stúpajú, aţ do doby pred 

odchodom do dôchodku kedy opäť začnú klesať. Zjavné je aj rýchle zvýšenie miezd po 

ukončení štúdia a neskôr spomalenie tohto rastu mzdy. Tieto línie mzdového profilu sa 

pohybujú nad sebou v závislosti od dosiahnutého vzdelania, od základného aţ po 

vysokoškolské. Z týchto grafov je zjavná skutočnosť, ţe čím je úroveň dosiahnutého 

vzdelania  vyššia, tým je tvar krivky viac konkávny. Taktieţ máme moţnosť pozorovať aj 

rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Čo sa týka priebehu jednotlivých kriviek, tak 

u pracovníkov so základným vzdelaním v ČR vidíme, ţe mzda dosahuje maximum pribliţne 

vo veku 25 rokov a neskôr v priebehu času sa ich mzda uţ nezvyšuje. U pracovníkov so 

stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním vidíme rast počas rokov zamestnania, ale 

krátko pred dôchodkovým vekom dochádza k výraznému poklesu mzdy. Pracovníci s týmto 

vzdelaním sú jediní, ktorí majú rastúci profil mzdy v celom svojom produktívnom veku a kde 

do 30tich rokoch dochádza k prudkému nárastu mzdy. Veľmi volatilné mzdy vidíme 
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u pracovníkoch s vyšším odborným vzdelaním a s bakalárskou úrovňou vzdelania. Dôvodom 

je fakt, ţe v sledovanom roku bol počet takýchto absolventov nízky a firmy dovtedy 

nezahrňovali tieto vzdelanostné skupiny do ich mzdových porovnaní. Graf 3.2 zachytáva 

rovnakú situáciu ako graf 3.1, ale je situovaný pre Slovenskú republiku. Na grafoch vidíme 

podobný mzdový vývoj v oboch krajinách. Pre pracovníkov so základným vzdelaním v SR 

platia podobné závery ako v ČR a môţeme povedať, ţe mzdy pre túto skupinu rastú pribliţne 

do veku 25 rokov kedy dosahujú maximum a následne nedochádza k ďalšiemu nárastu. 

Podobné mzdové línie ako v ČR vidíme aj pre pracovníkov so stredoškolským 

a vysokoškolským vzdelaním, kde dochádza k postupnému zvyšovaniu mzdovej úrovne, aţ 

do doby kedy sa vek osôb priblíţi dôchodkovému veku. Istý rozdiel môţeme vidieť v tom, ţe 

línia mzdy pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním je viac konkávna v SR. Rovnaká 

situácia ako v ČR nastáva v rámci pracovníkov s vyšším odborným a s bakalárskym 

vzdelaním, kde počet takto registrovaných osôb je veľmi nízky. Pre oba grafy môţeme 

konštatovať, ţe mzdová krivka vysokoškolsky vzdelaných ľudí má pomerne výraznú medzeru 

od ostatných mzdových úrovní (Gottvald, 2002). 

3.3.2 Mzdové rozdiely v dôsledku rozdielnych povolaní a potrebnej     

           úrovne vzdelania v medzinárodnom porovnaní  

Gottvald (2002) sledoval vybrané zamestnania v rôznych krajinách, aby následne 

mohol sledovať, v ktorých povolaniach a v ktorých krajinách sú najväčšie rozdiely v mzdách 

medzi jednotlivými zamestnaniami. Pre porovnanie si vybral štyri krajiny a to: Nemecko, 

Rakúsko, Českú a Slovenskú republiku. Za účelom medzinárodného povolania bolo 

vybraných 60 povolaní. Boli zahrnuté všetky typy pracovných miest modrých golierov, ale 

takisto aj bielych golierov. Porovnávali sa hrubé mesačné mzdy v jednotlivých 

zamestnaniach. Toto medzinárodne porovnanie prebiehalo na základe výsledkov z rokoch 

1995, 1998 a 2000. Hodnoty boli v absolútnych hodnotách a v národnej mene. Konkrétne 

zamestnania a presné čísla sú uvedené v prílohe č. 1. Mzdy boli spojené s referenčnými 

povolaniami s najniţšími mzdami, ktorými boli povolanie upratovačky a obsluha izieb. 

Z poskytnutých zdrojov máme moţnosť sledovať porovnanie týchto referenčných povolaní 

oproti iným vybraným pracovným miestam. Hodnota mzdy pre upratovačku a obsluhu je 

v tabuľkách určená ako 100 %. Ak by sme hľadali zamestnanie, ktoré má hodnotu mzdy 

oproti týmto referenčným mzdám najvyššiu tak v Nemecku by to bolo povolanie výkonného 

vládneho úradníka (politik), ktoré dosahuje úroveň 491 % v roku 1995 a postupne sa tento 

rozdiel zniţuje a v roku 2000 je tento rozdiel naďalej markantný na úrovni 465 %, čo je stále 
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najvyššia hodnota. Ďalšie povolania s výrazným odstupom v tejto krajine sú napr. obecný 

úradník, vysokoškolský profesor, zubár či chemický inţinieri. Oproti tomu zamestnaním, kde 

sa mzdy čo najviac pribliţovali úrovni referenčnej mzdy bolo zamestnanie čašníka, a to vo 

výške 122 %. Podobnú úroveň mzdy mali aj zamestnania ako záhradník, kuchár alebo 

pracovník na čistenie kanalizácie. V Rakúsku je najväčší rozdiel medzi mzdou upratovačky 

a mzdou zubára. Tento rozdiel uţ nie je taký výrazný ako tomu bolo v Nemecku a úroveň 

mzdy zubára je 359 % mzdy upratovačky v roku 1995 a rovnako dochádza k neskoršiemu 

zmierňovaniu tohto rozdielu, kedy v roku 2000 je táto mzda na úrovni 333 %. Ďalšími 

zamestnaniami, ktoré sú výrazne vyššie oproti referenčným mzdám sú napr. ťaţobný inţinier, 

profesionálna sestra, bankový pokladník či inţinier energetiky. Pracovným miestom, ktoré 

malo podobnú výšku mzdy ako upratovačka bolo zamestnanie čašníka, ktorý dosahoval mzdu 

na úrovni 109 %. Zamestnania, ktoré sa čo najviac pribliţovali nízkej úrovni mzdy boli 

podobné ako v Nemecku a boli to pracovníci na čistenie kanalizácie, kuchári alebo aj 

krajčírky. Čo sa týka Českej republiky zamestnanie s najvyššou úrovňou mzdy bolo povolanie 

bankového pokladníka na úrovni 257 % v roku 1995 a podobne ako v Nemecku a Rakúsku, 

taktieţ dochádzalo k zmierneniu tohto rozdielu aţ na úroveň 217 % v roku 2000. Pracovné 

miesta s podobnou vyššou úrovňou mzdy v ČR sú napr. poisťovací  agenti, vládny úradníci, 

ťaţobní inţinieri alebo energetickí inţinieri. Ak hovoríme o mzde ktorá je na podobne nízkej 

úrovni ako referenčná mzda, tak musíme spomenúť, ţe v Českej republike nastáva situácia, 

ktorú v Rakúsku alebo Nemecku nenájdeme. Mzdy v iných zamestnaniach sú na niţšej úrovni 

ako sú mzdy upratovačky. Konkrétne hovoríme o zamestnaní záhradníka a lesného robotníka. 

V roku 1995 dosahovala úroveň mzdy záhradníka 79 % mzdy upratovačky a v prípade 

robotníka v lese to bolo 94 %. V roku 2000 sa počet sledovaných zamestnaní, ktoré nedosiahli 

referenčnú úroveň mzdy 100 % zvýšil na 6 druhov zamestnaní, pričom najniţšiu úroveň 

dosahoval robotník v lese, a to 92 %. Pracovné miesta, ktoré môţeme zaradiť na rovnakú 

úroveň ako referenčná mzda sú napr. pomocná sestra, knihovník, čašník alebo robotník. Pre 

Slovenskú republiku sú mzdové hodnoty tabuľky  len pre obdobie rokov 1998 a 2000. 

Najvyššia úroveň mzdy na Slovensku vidíme v pozícii ťaţobného inţiniera, ktorého mzda  

dosahuje 290 % mzdy upratovačky. Zaujímavé je výrazné zvýšenie tohto rozdielu v roku 

2000 aţ do úrovne 416 %. Ďalšie zamestnania s vysokou mzdovou úrovňou sú napr. novinári, 

poisťovací agenti či zubári. Čo sa týka niţšej mzdovej úrovne tak je zaujímavé, ţe v roku 

1998 bolo na Slovensku 5 druhov zamestnaní pri ktorých bola táto úroveň niţšia ako 100 %, 

ale v roku 2000 došlo k ich zvýšeniu a tieto zamestnania sa posunuli na úroveň vyššiu ako je 

referenčná mzda čiţe 100 %. Naproti tomu v Českej republike existovali v roku 2000 aj 
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naďalej niektoré druhy zamestnania pri ktorých výška mzdy zostala niţšia ako mzda 

upratovačky.  

Z poskytnutých údajov vyplýva jednoznačný záver, a to, ţe čím je potrebná vyššia 

kvalifikácia v zamestnaní, tým vyššie sú mzdy. Môţeme pozorovať aj ďalší záver, kedy 

máme moţnosť vidieť vyššiu diferenciáciu miezd kvalifikovanej pracovnej sily v západnej 

Európe ako je tomu v Českej a Slovenskej republike. Naopak pre mzdy s niţšími nárokmi na 

vzdelanie platí, ţe tieto rozdiely sú menšie. Táto skutočnosť ukazuje na vyššiu diferenciáciu 

v odmeňovaní v krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou, a to hlavne na manaţérskych, 

kreatívnych a špecializovaných pracovných miestach. V Českej a Slovenskej republike máme 

moţnosť sledovať, ţe tieto rozdiely sa zvyšujú uţ aj u nás a predpokladá sa ďalšie 

prehlbovanie tohto mzdového rozdielu medzi kvalifikovanou a menej kvalifikovanou 

pracovnou silou (Gottvald, 2002).  

Ak by sme porovnali konkrétne zamestnania v Nemecku oproti tým v Česku, mohli by 

sme vidieť aj iné faktory, ktoré ovplyvňujú výšku mzdy. Povolania v ČR, ktoré sa najviac 

pribliţujú mzdou tým v Nemecku sú napr. rušňovodič (61 % platu rušňovodiča v Nemecku) 

alebo novinár (60 % platu nemeckého novinára). Naproti tomu výrazné rozdiely v mzdách 

medzi Českou republikou a Nemeckom sú pri povolaní lesného robotníka, kedy pracovník 

v ČR nedosahuje ani jednu tretinu mzdy nemeckého lesného robotníka (27 % platu 

v Nemecku). Podobne je na tom aj práca murárov či tesárov, ktorý dostávajú mzdu na úrovni 

28 % oproti svojim kolegom v Nemecku. Podobná situácia s výškou mzdy je aj na Slovensku, 

dokonca v niektorých prípadoch je úroveň mzdy na Slovensku niţšia aj o 10 – 15 % oproti 

mzdám v ČR. V tomto sledovanom období, čiţe v roku 2000 môţeme nájsť aj zamestnania, 

v ktorých je vyššia mzdová úroveň v Českej republike ako v Nemecku. Hovoríme napr. 

o baníkovi, ktorý dostáva v ČR podľa ceny práce 236 peňaţných jednotiek a naproti tomu 

baník v Nemecku dostáva 152 peňaţných jednotiek. Podobne je to aj so zamestnaniami ako 

ohýbanie kovov, taviči kovov či inţinieri v spojení s ropou a zemným plynom. Vidíme, ţe 

jednotlivé profesie sú na rôznych miestach na rebríčku miezd v oboch krajinách. Tieto 

rozdiely sú spôsobené historickým vývojom segmentácie trhu práce. Ak sa pozrieme na 

zamestnania, kde je vyššia mzda v Českej republike, vidíme, ţe sa jedná predovšetkým 

o zamestnania spojené s ťaţkým priemyslom. Je to výsledok historického vývoja ťaţobného 

priemyslu v Česku. Naproti tomu učitelia a lekári v Nemecku majú lepšie postavenie 

v mzdovej úrovni ako ich kolegovia v ČR. Dôvodom prečo je tomu tak môţe byť skutočnosť, 

ţe v sledovanom roku 2000 boli krajiny zamerané na odlišne druhy priemyslu. Kým v Českej 
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a Slovenskej republike dominoval ťaţký priemysel v podobe ťaţobného, spracovateľského či 

hutníckeho priemyslu, v Nemeckej spolkovej republike sa ekonomika zamerala hlavne na 

sluţby a vzdelanie. Aj preto vidíme obrovské rozdiely medzi platmi v oblasti učiteľstva (na 

všetkých úrovniach) či zdravotníctva. Istú zmenu do budúcnosti vo vývoji mzdových úrovni 

predznamenali uţ zmeny medzi rokmi 1995 aţ 2000, v ktorých sa toto medzinárodné 

porovnanie uskutočnilo. Pri Českej a takisto aj Slovenskej republike vidíme na niektorých  

konkrétnych zamestnaniach, ţe v priebehu týchto piatich rokoch sa výrazne zvýšila mzdová 

úroveň v prípade kvalifikovaných pracovných miest ako sú napr. novinári, chemický inţinieri 

ale takisto aj učitelia matematiky (na stredoškolskej aj vysokoškolskej úrovni), zubári či 

dopravný inţinieri. Z týchto poznatkov vyplýva, ţe ekonomika v Česku a na Slovensku začala 

naberať smer vyspelejších západoeurópskych krajín a začala sa orientovať na sluţby 

a vzdelanie. Čo sa týka vývoja výšky mzdy v priemysle, môţeme vidieť ţe nastáva klesajúci 

trend hlavne na pracovných postoch spojených s ťaţkým priemyslom. Mierny pokles nastal 

pri pozíciách ako tavič kovov ale aj zamestnaniach ako obuvník či krajčírka (Gottvald, 2002).   

3.3.3 Mzdové rozdiely medzi muţským a ţenským pohlavím  

Ako povedal Jurajda (2005): „Je dôležité vnímať rovnosť pohlaví ako rovnosť 

príležitostí, a nie ako rovnosť výsledkov.“ Pri analýzach problému mzdovej nerovnosti medzi 

muţmi a ţenami býva problém efektívne rozdeliť rodové rozdiely na tie, ktoré majú pôvod vo 

voľbe od tých, ktoré pochádzajú z diskriminačných bariér, ktorým ţeny čelia na trhu práce. 

Štúdie sa často zaoberajú meraním rozdielnych výsledkov z trhu práce  a len v niektorých 

prípadoch dochádza aj k rozlišovaniu medzi voľbou a diskrimináciou. Ak sa hovorí 

o mzdových rozdieloch a niţších mzdách u ţien je potrebné zistiť informácie o všeobecnej 

charakteristike pracovnej sily ţien ako je napr. úroveň dosiahnutého vzdelania, zameranie 

štúdia (technické alebo humanitné), zdravotný stav, prístup k starostlivosti o zdravie 

a starostlivosti o dieťa, pracovné a profesijné preferencie. Ďalším moţným faktorom môţe 

byť skutočnosť ako vníma ţeny pracovný trh v porovnaní s muţmi a ako sa ich voľba odlišuje 

od voľby povolania muţov. Významnú úlohu hrá aj rozdielnosť sklonu ţien a muţov 

zamestnať sa v špecifických sektoroch hospodárstva, alebo v konkrétnom type zamestnania. 

Tento rozdielny výber označujeme ako rodovú segregáciu. Pri určovaní relatívneho 

postavenia ţien na trhu práce hrá kľúčovú úlohu priemerný mzdový rozdiel medzi 

pohlaviami. Je však potrebné porovnávať porovnateľné, čo znamená porovnávať mzdy 

zamestnancov v rovnakom sektore hospodárstva, v rovnakej organizácií, s rovnakými 

skúsenosťami, s rovnakou úrovňou kvalifikácie atd. Základným problémom pri hľadaní 
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porovnateľných údajov je schopnosť zachytiť skúsenosti u ţien a muţov, ktorá nie je 

pozorovaná (nedá sa zachytiť jednoduchými faktormi ako sú vek či vzdelanie).  

Zárobky muţov a ţien sledovali aj Kozelský a Prušvic (2007), ktorí sa zamerali na 

český trh práce a na mzdy v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére. Vo svojej štúdii sa 

snaţili podrobnejšie popísať mzdové podmienky ţien a vytipovať základné vzťahy, pričom 

boli pouţité dáta v rámci Informačného systému o priemerných zárobkoch (ISPV) 

a Informačného systému o  platoch (ISP) v roku 2004. Výšku mzdy muţov a ţien 

v jednotlivých sférach máme moţnosť pozorovať v nasledujúcom grafe. 

Graf 3.3 Relácia miezd k pomeru podľa veku a pohlavia v podnikateľskej sfére v roku 

2004 v % 

 

Zdroj: Šetrenia ISPV, 2004; výpočet VÚPSV 

 Z grafu 3.3 vidíme, ţe vývoj miezd muţov a ţien v podnikateľskej sfére je takmer 

rovnaký, aţ do rozmedzia 35-39 rokov, kde vidíme u ţien pokles mzdy k priemeru. Tento 

dôvod je často spôsobený prerušením kariéry ţien z dôvodu materstva, rodičovskej dovolenky 

a uprednostnením rodiny pred kariérou. Ţeny v tomto období dosahujú mzdu na úrovni 67,8% 

mzdy muţov, ktorí naďalej pokračujú vo svojej kariére a ich mzda rastie. Ak sa pozrieme 

u muţov na rozmedzie 60-64 rokov, vidíme nárast mzdy, ktorá sa pribliţuje výške mzdy 

v najproduktívnejšom období ţivota v rozmedzí 35-39 rokov. Táto skutočnosť je spôsobená 

odchodom manuálne pracujúcich osôb do ekonomickej neaktivity a zotrvaním vzdelaných 

duševne pracujúcich muţov v zamestnaní. U ţien sa tento zlom nachádza v rozmedzí 55-59 
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rokov, vzhľadom na skorší odchod do dôchodku. V tejto sfére je zamestnaných zhruba 4/5 

zamestnancov a vo všeobecnosti platí, ţe mzdy v nej sú vyššie ako v nepodnikateľskej. 

Prevahu v počte zamestnaných v tejto sfére vyšších miezd majú muţi, čo sa odráţa pri 

rôznych porovnaniach mzdových rozdielov.   

Graf 3.4 Relácia miezd k pomeru podľa veku a pohlavia v nepodnikateľskej sfére 

v roku 2004 v % 

 

Zdroj: Šetrenia ISPV, 2004; výpočet VÚPSV 

 Graf 3.4 zachytáva vývoj miezd muţov a ţien v nepodnikateľskej sfére, v ktorej sú 

mzdy niţšie. V tejto sfére je zamestnaná 1/5 pracovníkov pričom 2/3 z nej tvoria ţeny. 

Z grafu môţeme pozorovať, ţe rast miezd je takmer neprerušený. Malý výkyv je u ţien vo 

vekovej skupine 30-39 rokov, čo môţe byť spôsobené zakladaním rodiny. Tento plynulý rast 

platov je zaistený senioritou, čiţe počtom rokov odbornej praxe v danom obore. Ďalším 

výkyvom je situácia v rozmedzí 55-59 rokov, kedy dochádza k nárastu platu u muţov, čo je 

dané zotrvaním vysokoškolsky vzdelaných muţov. Oproti podnikateľskej sfére nie je v tej 

nepodnikateľskej pomer platov ţien a muţov niţší ako 70% v ţiadnom vekovom rozmedzí. 

Dokonca vidíme situáciu, kde ţeny dosahujú vyššiu mzdovú hladinu ale len do 19 rokov. Čo 

majú obe sféry spoločné je skorší odchod osôb s niţšou kvalifikáciou z ekonomickej aktivity. 

V oboch sférach preto vo vyšších vekových skupinách rastie podiel zamestnaných 

vysokoškolákov v oboch pohlaviach (Kozelský, Prušvic, 2007). 
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3.3.4 Mzdy a inštitucionálna štruktúra ekonomiky  

Medzi inštitucionálne faktory by sme mohli zaradiť viacero oblastí ako napr. odvetvia, 

sektory, regióny, ekonomická situácia, druhy vlastníctva, právne formy vlastníctva 

alebo pracovné charakteristiky. Autor sa v publikácií zameral napr. na zmenu mzdy podľa 

vlastníctva v závislosti na iných inštitucionálnych faktoroch. Tieto zmeny vlastníctva 

prebiehali najmä v čase transformácie a privatizácie. Rozmanitosť typov vlastníctva sa stále 

zvyšuje a takisto sa vyskytujú významné prevody medzi týmito typmi. Najčastejšie bývajú 

tieto prevody zo štátneho do súkromného vlastníctva. Pri českej ekonomike autor opisuje 

silný príliv domáceho či zahraničného kapitálu do podnikov na území ČR, ako faktor, ktorý 

ovplyvňuje zmenu v spôsobe odmeňovania. Zo záverov autora vyplýva, ţe v roku 1996 

zahraničné podniky vyplácali na území ČR najvyššie mzdy. V nasledujúcich rokoch boli 

najlepšie platené miesta v spoločnostiach so zmiešaným domácim a zahraničným kapitálom 

tzv. firmy v medzinárodnom vlastníctve. Naopak najmenšie mzdy vyplácali svojim 

zamestnancom firmy s druţstevným typom vlastníctva. Tieto firmy boli v roku 2000 v rukách 

politických strán a zdruţení a  prepad miezd sa zvyšoval (Gottvald, 2002). 

Pre Slovenskú republiku autor opisoval situáciu v roku 1997, kde najvyššie mzdy 

dosahovali štátne podniky. Zmena prišla v nasledujúcich rokoch keď sa najlepšie platenými 

zamestnancami stali podobne ako v Českej republike pracovníci medzinárodných firiem. 

Predpokladajú sa rovnaké dôvody ako tomu bolo v ČR, čiţe veľký príliv kapitálu do firiem. 

Najniţšie mzdy boli vyplácané v mestských a zmiešaných podnikoch. Výška mzdy 

v podnikoch v druţstevnom vlastníctve na Slovensku sa odlišovala od mzdy v rovnakom 

vlastníctve v Českej republike. Zatiaľ čo v ČR to boli najhoršie platené miesta, na Slovensku 

boli tieto mzdy vyššie ako vo firmách v súkromnom vlastníctve (Gottvald, 2002). 

Právna forma vlastníctva má len malý vplyv na zmeny v mzdových rozdieloch 

v oboch krajinách. Táto skutočnosť je spôsobená tým, ţe mnohé právne formy sú si navzájom 

podobné, dokonca sú podobné s niektorými druhmi vlastníctva v krajinách (Gottvald, 2002). 

3.3.5 Veľkosť firmy a výška mzdy  

Verejnosť akceptuje skutočnosť, ţe pracovníci zamestnaní vo veľkých firmách majú 

vyššie mzdy. Niektoré dôvody prečo tomu tak je sú logické, ale nájdu sa aj dôvody pre 

opačné tvrdenia. Jedným z významných faktov prečo majú vo veľkých firmách pracovníci 

väčšie mzdy je skutočnosť, ţe veľké firmy vyuţívajú vyššiu kvalifikáciu a vyššie postavených 

zamestnancoch. Preto majú firmy tendenciu vyplácať zamestnancom vyššie mzdy. Tieto 
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vyššie mzdy podnecujú zamestnancov k vyššej produktivite, čo sa odrazí na ziskovosti firmy. 

Vo veľkých firmách hrajú dôleţitú úlohu aj odbory. Podniky preto vyplácajú vysoké mzdy, 

aby nedošlo ku konfliktom s odbormi. Naproti tomu, malé firmy odmietajú zriaďovať 

odborové organizácie. Napriek tomu menšie podniky ponúkajú zamestnancom lepšie 

pracovné podmienky, ktoré sú bliţšie k nárokom a poţiadavkám beţných pracovníkov. 

Ďalším faktorom, ktorý poukazuje na vyššie mzdy vo veľkých firmách je ten fakt, ţe veľké 

podniky majú tendenciu byť staršie a preto sú tu vyplácané vyššie mzdy pre pracovníkov, 

ktorí tam pracujú dlhšiu dobu. Aj preto tu máme moţnosť vidieť spojenie medzi veľkosťou 

podniku, jeho vekom a princípom seniority (Gottvald, 2002).  

Podobnou problematikou sa zaoberali vo Veľkej Británii Blanchflower a Oswald 

(1990), ktorý skúmali výšku mzdy v závislosti od ziskovosti firmy. Britskí manaţéri vykonali 

prieskum, v ktorom zistili, ţe podľa väčšiny opýtaných firiem je ziskovosť a produktivita 

spoločnosti, tým najdôleţitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku miezd v podnikoch. Testy 

v britských firmách neskôr ukázali, ţe vytvorené hospodárske výsledky nemajú ţiadny 

významný vplyv na stanovenie miezd (Blanchflower, Oswald 1990 – prevzaté z Gottvald, 

2002). 

Výsledky z Veľkej Británie sa čiastočne potvrdili aj pre územie Českej a Slovenskej 

republiky. Kedy v produktivite práce vypočítanej z celkovej výkonnosti spoločnosti a z počtu 

zamestnancov potvrdili, ţe  elasticita mzdy voči ziskom je nízka. V praxi v ČR to znamenalo, 

ţe v roku 1996 spôsobilo zvýšenie produktivity o 1 %, zvýšenie mzdy o 0,081 % a v roku 

1999 to bolo o 0,104 %, čo môţeme povaţovať za malé zmeny vo zvýšení miezd (Gottvald, 

2002). 

3.3.6 Výška mzdy v závislosti od sektoru  

Vo všeobecnosti hovoríme o štyroch druhoch sektorov a to primárny, sekundárny, 

terciárny a kvarciárny. Výška mzdy sa mení aj v závislosti od toho, v ktorom sektore je 

pracovník zamestnaný. Ak hovoríme o primárnom sektore, ide o najvýznamnejší sektor 

ekonomiky tvorený odvetviami, ktoré produkujú základné suroviny a materiály. Radíme tu 

odvetvia ako napr. ťaţobný priemysel, lesníctvo, poľnohospodárstvo atd. Tento sektor je 

charakteristický nízkym tempom pokroku, pomalým rastom produktivity, náročnosťou na 

investície, relatívne nízkou ziskovosťou a taktieţ nízkymi nárokmi na vzdelanie. Tieto 

skutočnosti sa odráţajú aj na výške miezd, ktorá nie je na vysokej úrovni. Mali sme moţnosť 

vidieť, ţe Česká republika bola v minulosti zameraná na ťaţký ťaţobný priemysel a výška 
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mzdy baníka bola na veľmi vysokej úrovni, dokonca vyššia ako v Nemecku. Lenţe postupom 

času sa ekonomika posunula ďalej a tým sa zmenilo aj jej zameranie, čo sa odrazilo v poklese 

miezd v tomto sektore. Navyše poľnohospodárstvo a lesníctvo sa dlhodobo stretáva s nízkou 

mzdovou úrovňou. Čo sa týka sekundárneho sektoru, ten nadväzuje na primárny a môţeme 

tam zaradiť napr. spracovateľský priemysel alebo stavebníctvo. Oproti primárnemu sektoru sa 

tu pozorujeme rýchle tempo pokroku, rýchly rast produktivity, ale taktieţ aj vysokú 

investičnú náročnosť. Mzdy sú na vyššej úrovni ako v primárnom sektore, ale úroveň nie je 

stále vysoká. Terciárny sektor zahŕňa všetky druhy sluţieb a môţeme o ňom povedať, ţe vo 

vyspelých krajinách sa jedná o najrýchlejšie sa rozvíjajúci sektor. Charakteristický je relatívne 

nízkou investičnou náročnosťou, vysokým rastom produktivity, vysokým tempom pokroku či 

vysokou kvalifikáciou. Vo všeobecnosti môţeme povedať, ţe najvyšší podiel zamestnaných 

nájdeme práve v terciárnom sektore, najmä čo sa týka vyspelých krajín. Mzdy sú v tomto 

sektore na vysokej úrovni aj preto, ţe tento sektor ma veľmi široké pole pôsobnosti a zahŕňa 

oblasti v ktorých sa pohybujú vysokokvalifikovaný pracovníci, čo sa odráţa na výške mzdy. 

V roku 2008 sú najlepšie platenými obormi na Slovensku finančné sluţby, kde dosahuje 

priemerný mesačný plat výšku 891 eur. Lenţe v sluţbách nachádzame aj najniţšiu mzdovú 

úroveň, a to konkrétne v odvetví cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie, kde je 

priemerná mzda vo výške 519 eur. Do posledného sektoru patrí oblasť vedy, techniky, 

školstvo či zdravotníctvo. Na rozvoji toho sektoru sa najviac podieľa štát a tento rozvoj je 

finančne náročný. Tento sektor je veľmi dôleţitý pre budúcnosť ekonomiky ale úroveň miezd 

tomu nezodpovedá najmä v prípade zdravotníctva a školstva (EuroEkonom.sk, 2007, Platy.sk, 

2008).  

Závery, ktoré priniesol prieskum portálu Platy.sk v roku 2008 na Slovensku a ktorého 

sa zúčastnilo vyše 85 000 respondentov hovoria o mzdovej situácii v Slovenskej republike. 

Prieskum potvrdil, ţe mesačné platy sú najvyššie v tých odvetviach, kde je vyţiadaná 

kvalifikovaná pracovná sila ako napr. z oblasti sluţieb informačné technológie, bankovníctvo 

či poradenstvo. Z priemyselných oblastí je to najmä rozvod plynu, výroba a rozvod elektriny 

či automobilový priemysel. Odvetvia,   kde sa pohybuje mesačná mzda pod celoštátnym 

priemerom sú napr. gastronómia, textilný priemysel, poľnohospodárstvo ale aj školstvo 

a zdravotníctvo. Vzhľadom na to, ţe v zdravotníctve aj školstve pracuje veľký počet vysoko 

kvalifikovaných ľudí, priemerné mzdy v týchto odvetviach sú podhodnotené (Platy.sk, 2008).  
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3.4 Zhrnutie determinánt miezd 

Vo všeobecnosti platí, ţe mzdy sú vytvorené v súlade s princípmi trhového 

hospodárstva. Asi najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku miezd je vzdelanie. 

Rast významu vzdelávania je významný pre Českú aj Slovenskú republiku. Ak by sme brali 

do úvahy len vysokoškolské vzdelanie, mzdy pre zamestnancov V Českej republike v roku 

2000 boli v priemere takmer o 50% vyššia ako mzdy zamestnanca so základným vzdelaním, 

zatiaľ čo v prípade Slovenska je tento rozdiel pribliţne tretinový. K faktorom ovplyvňujúcim 

mzdy patrí taktieţ aj vek, ktorý odráţa dĺţku praxe v podnikoch a od ktorého závisí aj 

výkonnosť pracovníkov či jeho skúsenosti. Napriek tomu platí, ţe vek nie je aţ takým 

výrazným faktorom. Vyplýva to z empirických štúdií, ktoré poukazujú na dôleţitosť veku 

najmä vo verejnom a neziskovom sektore, čo ale neplatí v rámci podnikateľského sektora. 

Zvlášť významnou determinantou je pohlavie. Rozdiely sú značné a prakticky podobné 

v Českej aj Slovenskej republike a dosahujú vyššiu úroveň ako vo väčšine krajín Európskej 

únie. Od roku 1998 sa však postupne tieto rozdiely pomalým tempom zniţujú aj vzhľadom na 

opatrenia proti diskriminácií. Pri inštitucionálnych faktoroch môţeme povaţovať za 

najdôleţitejší odvetvie v ktorom osoba pracuje. V minulosti boli vysoké mzdy najmä v oblasti 

spojenej s priemyslom, ale postupne sa trh formoval a s ním aj poţiadavky na výrobky 

a hlavne sluţby. V súčasnosti sú najvyššie mzdy orientované do sektoru sluţieb spojených 

s informatickým a finančným zameraním. Ďalším významným faktorom je aj región, 

v ktorom sa firma nachádza. Najlepším príkladom sú hlavné mestá v oboch krajinách, čiţe 

Praha a Bratislava, kde sa výška miezd líši od ostatných regiónov. Pre výšku mzdy je dôleţitá 

aj ziskovosť podniku, čo dokazuje aj prípad Českej republiky, kedy v roku 1998 v čase 

recesie len veľké a ziskové firmy si mohli dovoliť vyplácať vyššie mzdy. Popri všetkých 

inštitucionálnych faktorov by sme nemali zabúdať na ten najvýznamnejší, a tým je vzdelanie. 

V kaţdej oblasti, v kaţdom sektore a aj regióne môţeme pozorovať, ţe čím je kvalifikácia 

pracovníka vyššia, tým vyššia je aj jeho mzda (Gottvald, 2002).   

Tabuľka 3.1 Prehľad faktorov ovplyvňujúcich mzdy   

Osobné faktory 

jednotlivcov  Inštitucionálne faktory  

vzdelanie veľkosť firmy 

vek  odvetvie  

pohlavie región 

typ pracovnej zmluvy legislatíva 

skúsenosti a prax  ekonomická situácia firmy 
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4 VÝVOJ MIEZD V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

A VYBRANÝCH REGIÓNOCH  

 

V nasledujúcej časti sa budem venovať rozdielom v mzdách v Slovenskej republike, 

a to v konkrétnych regiónoch – krajoch Slovenska. V predchádzajúcich častiach sme mali 

moţnosť vidieť mnoţstvo faktorov, ktoré vo všeobecnosti ovplyvňujú výšku mzdy. Boli to 

faktory ako napr. kvalifikácia, pohlavie, odvetvie, sektor či samotný región krajiny. V tejto 

časti sa budem snaţiť zachytiť vplyv týchto faktorov na rozdiely v mzdách v konkrétnych 

krajoch SR. Ku komparácii vybraných krajov v oblasti miezd som pouţil dáta zo Štatistického 

úradu SR za rok 2010. Pri tomto porovnávaní som sa zameral na tri kraje, a to: Bratislavský 

kraj, Košický kraj a Prešovský kraj. Dôvodom prečo som vybral Bratislavský kraj je 

skutočnosť, ţe sa jedná o oblasť v blízkosti metropoly západného Slovenska, pričom je 

hlavným mestom Slovenskej republiky, je to najľudnatejšie mesto, je tam veľké mnoţstvo 

firiem a dlhodobo si udrţiava pozíciu najvyšších miezd medzi krajmi. Košický kraj som 

vybral z podobných dôvodov, a to preto, ţe ide o oblasť v okolí Košíc, ktoré sú metropolou 

východného Slovenska, je to druhé najväčšie mesto ako rozlohou tak aj počtom obyvateľov 

a taktieţ sa tu sústreďuje veľké mnoţstvo firiem. Ako tretí budem porovnávať Prešovský kraj, 

a to z dôvodu, ţe sa jedná o kraj kde je počet obyvateľov v rámci krajov najväčší a kde sú 

ekonomické ukazovatele ako napr. mzda či nezamestnanosť na dlhodobo nízkej úrovni. 

V rámci týchto krajov budem porovnávať mzdy z hľadiska viacerých faktorov a budem 

sledovať ako tieto moţné faktory ovplyvňujú výšku mzdy na území Slovenskej republiky.  

4.1 Charakteristika krajov 

4.1.1 Bratislavský kraj  

Bratislavský kraj bol v roku 2010 s rozlohou 2052,6 km
2
 najmenším krajom na 

Slovensku s celkovým podielom 4,2 % rozlohy z celého územia Slovenskej republiky. 

Počtom 625 834 obyv. v roku 2010 sa radí na 6. miesto v medzikrajskom porovnaní 

s podielom 11,5 % na úhrne SR. Čo sa týka oblasti ekonomiky tak v Bratislavskom kraji 

v roku 2010 sídlilo najviac organizácií v porovnaní s ostatnými krajmi. Taktieţ v tomto roku 

tu bola najvyššia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy, ktorá dosiahla 991 eur, ktorá 

bola takmer o tretinu vyššia ako bol priemer SR. Vzhľadom na zvyšné kraje SR v tejto oblasti 

pôsobí veľké mnoţstvo podnikov s finančným zameraním ale aj mnoţstvo hlavných sídiel 

väčších podnikov. Taktieţ je tu rozvinutá terciárna sféra ale aj priemysel. Čo sa týka 
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vzdelania, v Bratislavskom kraji sídli 11 vysokých škôl s rektorátom aj fakultou v školskom 

roku 2009/2010. Vo všeobecnosti môţeme o tomto kraji povedať, ţe sa jedná o kraj 

s rozvinutým terciárnym sektorom, s rozvinutou dopravou, s kvalitnou zdravotnou 

starostlivosťou a takisto aj výhodnou polohou nielen v rámci Slovenskej republiky ale aj 

v rámci Európy (ŠÚSR, 2010). 

4.1.2 Košický kraj  

V Košickom kraji k 31. 12. 2010 ţilo 780 000 obyvateľov a zaberal územie o rozlohe 

6754 km
2
. Nachádza sa tu takisto veľký počet organizácií (64 500) s prevahou drobných 

podnikov do 19 zamestnancov (95,7 %). Tento kraj patrí medzi najvýznamnejšie kraje SR 

z pohľadu podielu na tvorbe hrubého domáceho produktu. Negatívnou skutočnosťou tohto 

kraja je vysoká nezamestnanosť, ktorá bola v roku 2010 po Banskobystrickom a Prešovskom 

kraji tretia najvyššia. Ťaţiskovými ekonomickými odvetviami sú priemysel (hutnícky, 

strojárenský, elektrotechnický, ťaţobný atd.), stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Pre 

priemysel je dôleţitá surovinová základňa nerastného bohatstva nachádzajúca sa v tomto 

kraji. V kraji sa nachádzajú 4 vysoké školy, a to v meste Košice. V tejto oblasti sa nachádza 

rozvinutá dopravná sieť a taktieţ rozvinutý cestovný ruch (ŠÚSR, 2010). 

4.1.3 Prešovský kraj 

 S počtom obyvateľov 809 443 je tento kraj najľudnatejším a rozlohou 8 974 km
2
 je 

tento kraj druhý najväčší v Slovenskej republike. Hospodárstvo kraja charakterizuje 

priemysel, poľnohospodárstvo a rozvíjajúci sa cestovný ruch. Na tvorbe hrubého domáceho 

produktu a pridanej hodnoty v rámci celej krajiny sa tento kraj podieľa najniţšou hodnotou. 

Priemerná nominálna mesačná mzda v roku 2010 bola v tomto kraji najniţšia a vzhľadom na 

celoslovenský priemer o 178 eur niţšia. Priemysel je rôznorodý a nezameriava sa na 

konkrétne výrobné odvetvia. Pomerne väčší podiel priemyslu je zastúpený v oblasti 

potravinárstva, strojárenstva ale aj hotelierstva a reštauračného stravovania vďaka turistickej 

oblasti Vysoké Tatry a viacerými kúpeľnými oblasťami v kraji. V kraji sa nachádza veľký 

počet firiem, z ktorých 97 % je zaradených medzi malé podniky (do 49 zamestnancov) a len 

0,4 % veľkých podnikov (nad 250 zamestnancov). V oblasti školstva je v tomto kraji veľké 

mnoţstvo stredných škôl a gymnázií a taktieţ aj 2 vysoké školy. Prešovský kraj má rozvinutú 

oblasť zdravotníctva, a to najmä vďaka veľkému mnoţstvu kúpeľných miest, čo prispieva aj 

k vysokému počtu turistov (ŠÚSR, 2010).  
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4.2 Mzdy na Slovensku 

Vysvetlenie kauzálnych zákonitostí vývoja miezd patrí v ekonomických teóriách 

k problematickým činnostiam. To potvrdzujú aj skúsenosti s modelovaním miezd 

štandardizujúcej sa ekonomiky typu Slovenska. Pri hľadaní premenných, ktoré vysvetľujú 

mzdový vývoj v podmienkach slovenskej ekonomiky treba povedať, ţe Slovensko obsadilo 

krajné pozície v medzinárodných porovnaniach, kde sa komparovali také makroekonomické 

veličiny, ktoré ovplyvňujú mzdu a rovnako zle sa umiestnilo aj v mzdových a príjmových 

porovnaniach. Zlé mzdové ohodnotenie dokazuje aj príklad mzdového rebríčka, ktorý 

zverejnila Federácia európskych zamestnávateľov (FedEE, 2005), kde Slovensko skončilo na 

35. mieste zo 45 porovnávaných krajín (Vladová, 2006). 

Prehľad priemernej mesačnej mzdy máme moţnosť vidieť v tabuľke 4.1, kde je výška 

mzdy v jednotlivých krajoch SR uvedená bez podnikateľských príjmov.  

Tabuľka 4.1 Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2010 

 

Zdroj: ŠÚSR, 2010; vlastná úprava. 

Z tabuľky vidíme, ţe k celoslovenskému priemeru mzdy na úrovni 769 eur sa pribliţuje 

najviac Košický a Trnavský kraj. Výhodná lokalizácia Bratislavského kraja ako aj dostupnosť 

ekonomicky významných podnikov, centrálnych inštitúcií, organizácií alebo príliv 

zahraničného kapitálu mu zabezpečili vybudovanie pozície ekonomicky najvýznamnejšieho 

kraja. Aj preto je na tom Bratislavský kraj najlepšie z pohľadu výšky mzdy, ktorá ako jediná 

prevyšuje slovenský priemer, a to o 222 eur. Najhoršiu pozíciu spomedzi všetkých krajov má 

Prešovský, ktorý sa dlhodobo vyrovnáva s najniţšou mzdovou úrovňou v rámci krajov SR. 

V nasledujúcich častiach si bliţšie výšku mzdy z viacerých hľadísk (ŠÚSR, 2010). 

Kraj, SR  spolu (Eur)  index (SR=100)  

Bratislavský  991 128,9 

Trnavský  705 91,7 

Trenčiansky  657 85,4 

Nitriansky  636 82,7 

Ţilinský  686 89,2 

Banskobystrický  635 82,6 

Prešovský  594 77,2 

Košický  716 93,1 

SR spolu  769 100 
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4.3 Výška mzdy v krajoch podľa pohlavia  

V predchádzajúcej kapitole 3.3.3 sme mali moţnosť vidieť, ţe rozdiely medzi 

pohlaviami sú zreteľné, ale treba sa na ne pozerať z viacerých hľadísk. Situácia v oblasti 

mzdových rozdieloch medzi muţmi a ţenami je rovnaká vo všetkých krajinách aj keď 

v niektorých krajinách sú tieto rozdiely menšie. Slovensko patrí k štátom, kde je táto 

diferenciácia pomerne výrazná, čo môţeme vidieť aj v nasledujúcom grafe 4.1. 

Graf 4.1 Priemerná hrubá mesačná mzda v jednotlivých krajoch SR (v Eurách) 

Zdroj: ŠÚSR, 2010; vlastná úprava. 

Aj napriek snahe dosiahnuť rovnaké postavenie ţien a muţov v spoločnosti a na trhu 

práce, priemerné hrubé mesačné mzdy muţov a ţien za rok 2010 potvrdili pretrvávajúcu 

existenciu rodovej nerovnosti v odmenách za prácu. V posledných rokoch sa dokonca tento 

rozdiel prehlbuje. V sledovanom roku bola hrubá mesačná mzda muţov vo výške 941 eur, 

pričom hrubá mzda ţien predstavuje v percentuálnom vyjadrení 75,3 % zo mzdy muţov, čo 

predstavuje o 232 eur menej v neprospech ţien (ŠÚSR, 2010).  

Najväčší rozdiel medzi mzdami u muţov a ţien vidíme v Bratislavskom kraji, kde 

dosahuje výšku takmer 300 eur. Tento rozdiel môţe byť spôsobený skutočnosťou, ţe vedúce 
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funkcie sú obsadzované prevaţne muţmi a vzhľadom na veľký počet firiem, je moţné, ţe 

práve preto je tento rozdiel taký markantný. Ďalšou skutočnosťou môţe byť, ţe v oblasti 

hlavného mesta sa nachádza veľký počet podnikov, ktoré zaraďujeme medzi veľké firmy 

s vysokým počtom zamestnancov. Vieme, ţe mzdy vo väčších podnikoch sú  na vyššej úrovni 

a na vedúcich manaţérskych pozíciách sú prevaţne muţi, pričom ţeny v takýchto firmách 

zastupujú prevaţne administratívne pozície. V oblasti Bratislavy, ako hlavného a turistického 

mesta, sa nachádza aj veľké mnoţstvo reštaurácií a hotelov. Vieme, ţe v tejto oblasti sluţieb 

prevaţuje nízka úroveň mzdy, a to predovšetkým na pracovných postoch ako napr. čašník, 

kuchár, chyţná či upratovačka, pričom na týchto pozíciách prevaţujú ţeny.  

Čo sa týka Košického kraja vidíme, ţe tento rozdiel nie je taký výrazný ako 

u Bratislavského kraja. Tento rozdiel je na úrovni pribliţne 230 eur, čím sa pribliţuje 

celoslovenskému priemeru. Ide o vysoký rozdiel, ktorý môţe byť spojený s rovnakými 

okolnosťami ako v predchádzajúcom prípade. Predovšetkým skutočnosťou, ţe v oblasti Košíc 

sídli taktieţ veľké mnoţstvo väčších firiem, predovšetkým v strojárskom a hutníckom 

priemysle, u ktorých môţeme predpokladať na vyšších manaţérskych postoch taktieţ prevahu 

muţov. Dôvodom, prečo je tento rozdiel menší ako v Bratislavskom kraji, môţe byť 

skutočnosť, ţe veľké mnoţstvo muţov je zamestnaných v oblasti priemyslu, kde mzda 

nedosahuje takú vysokú úroveň ako v oblasti obchodu či finančníctva.  

V Prešovskom kraji je tento rozdiel v rámci sledovaných krajov najmenší vo výške 

pribliţne 170 eur. O tomto kraji vieme, ţe dlhodobo bojuje s vysokou nezamestnanosťou. 

Ţeny sú zamestnané prevaţne v oblasti hotelov a reštaurácií, pretoţe sa jedná o kraj, s rýchlo 

sa rozvíjajúcim cestovným ruchom. Vieme, ţe mzdy v týchto pracovných oblastiach 

nedosahujú vysokú úroveň. Zamestnaná časť pracovníkov v prípade muţov pracuje v rôznych 

oblastiach priemyslu bez výrazného zamerania. Najväčšie podniky sú v oblasti strojárstva 

(Tatravagónka Poprad), čo spôsobuje ţe ich mzda nie je príliš vysoká. Aj preto je tento 

mzdový rozdiel medzi muţmi a ţenami menej výrazný ako v prípade predchádzajúcich 

krajov.  

4.4 Výška mzdy v krajoch podľa vzdelania  

O vplyve vzdelania na výšku mzdy ako o jednom z najvýznamnejších osobných 

faktorov ocenenia pracovníkov sme hovorili uţ v predchádzajúcich častiach. Význam 

vzdelania opisovali uţ mnohí ekonómovia v minulosti a zahŕňali ho svojich štúdií. 
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Výsledkom takýchto štúdií bola skutočnosť, ţe v kaţdej krajine existuje priama úmernosť 

medzi vzdelaním a výškou mzdy.  

Takýto výsledok vyplýva aj zo zisťovaní, ktoré vykonával Štatistický úrad SR v roku 

2010 v rámci regiónov Slovenskej republiky. Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca so 

základným vzdelaním bola 515 eur, zatiaľ čo priemerná mesačná mzda zamestnanca 

s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa bola 1259 eur, čo predstavuje takmer 2,5 násobok 

priemernej mzdy SR za základné vzdelanie. Rozdielna výška miezd existuje aj medzi krajmi 

v rámci rovnakej úrovne dosiahnutého vzdelania, čo môţeme vidieť aj v nasledujúcej tabuľke 

4.2.  

Tabuľka 4.2 Priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2010 podľa krajov SR 

a dosiahnutej úrovne vzdelania  

    v tom za zamestnancov podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania 

Kraj 

Priemerná 
hrubá 

mesačná 
mzda  základné 

učňovské 
bez 

maturity 

učňovské 
s 

maturitou 

úplné 
stredné 

všeobecné 

úplné 
stredné 
odborné  

vyššie 
odborné 

vysokošk.         
1. stupňa 

vysokošk.          
2. stupňa 

SR  831 515 618 767 785 788 873 937 1259 

BA 1116 594 720 950 986 972 1119 1245 1614 

KE 799 491 624 726 737 796 766 843 1139 

PR 672 435 537 655 621 665 764 762 951 
Zdroj: ŠÚSR, 2010; vlastná úprava.  

Mzdové rozdiely vidíme nielen v rámci rozdielnej úrovne dosiahnutého vzdelania ale 

taktieţ aj medzi krajmi pri rovnakej úrovni vzdelania. Táto skutočnosť môţe súvisieť 

s viacerými okolnosťami. Z tabuľky 4.2 máme moţnosť vidieť, ţe najvyššie mzdy vo 

všetkých úrovniach vzdelania sú dosiahnuté v Bratislavskom kraji. Táto úroveň v rámci kraja 

presahuje celoslovenský priemer vo všetkých vzdelanostných úrovniach. Ako sme hovorili 

vysoká mzda v Bratislavskom kraji je daná jej výhodnou polohou či skutočnosťou ţe je 

miestom sídla veľkých firiem. To ţe priemerná mzda v tomto kraji je na takej vysokej úrovni 

môţe spôsobovať aj skutočnosť, ţe sa tu nachádza najviac vysokých škôl (11 VŠ) spomedzi 

všetkých krajov, aj napriek tomu, ţe sa jedná o kraj s pomerne nízkym počtom obyvateľov. 

Môţeme preto predpokladať, ţe spomedzi všetkých krajov, sa práve v tom Bratislavskom 

sústreďuje najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo sa napokon odráţa v priemernej výške 

miezd. Ako vidíme výška mzdy v Bratislavskom kraji výrazne presahuje výšku mzdy 

v Košickom či Prešovskom kraji. Tieto výrazné rozdiely môţeme pripísať skutočnosti, ţe 

v okolí hlavného mesta sa sústreďuje veľké mnoţstvo väčších firiem u ktorých dosahujú 
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zamestnanci vyššie mzdy ako rovnako vzdelaní ľudia u menších firiem, aj keď je to 

v rovnakom obore či odvetví. Ďalším moţným dôvodom výrazného rozdielu je aj zameranie 

vysokých škôl na konkrétne odvetvie hospodárstva krajiny. Za predpokladu, ţe výrazná časť 

študentov sa po vyštudovaní vysokej školy zamestná v obore štúdia a v oblasti, kde študovali, 

rozhoduje o ich výške aj zameranie ich štúdia a taktieţ aj prestíţ a dobré meno školy. 

V Bratislavskom kraji sa nachádza široké spektrum vysokých škôl, ale mnohé z nich sú 

zamerané na oblasť, v ktorej sa dosahujú vysoké mzdy ako napr. vysoké školy v oblasti 

zdravotníctva, informatiky či ekonómie. V Košickom a Prešovskom kraji je výrazne niţší 

počet vysokých škôl a ich zameranie sa sústreďuje na oblasti výrobných technológií, 

medzinárodného obchodu či oblasti priemyslu. Vieme ţe tieto oblasti hospodárstva sú 

ohodnotené niţšou úrovňou mzdy ale o tejto mzdovej diferenciácií si povieme ešte neskôr. Čo 

sa týka oblastí s niţšou dosiahnutou úrovňou vzdelania vidíme, ţe s poklesom vzdelania 

klesajú taktieţ rozdiely v mzdách medzi krajmi. Hlavným dôvodom je predovšetkým fakt, ţe 

niţšie dosiahnuté vzdelanie býva ohodnotené aj niţšími mzdami. Rozdiely v mzdách v rámci 

jednotlivých krajov sú v prípadoch niţšieho vzdelania spojené s rôznymi faktormi. Vyššie 

mzdy môţu byť spojené s vyššími nákladmi na stravu, ubytovanie či dopravu robotníkov ale 

podstatou zostáva fakt, ţe tieto mzdy sú niţšie z dôvodu niţšieho vzdelania.  

4.5 Výška mzdy v krajoch podľa vekových skupín 

O vplyve vekovej štruktúry sme hovorili ako o významnom faktore mzdy najmä 

z hľadiska získavania pracovných skúseností a pracovných návykov. Z údajov zistených 

štatistickým úradom SR v roku 2010 vidíme, ţe medzi vekom zamestnanca a jeho priemernou 

hrubou mzdou neexistuje priama úmernosť. V základných vekových skupinách sa mzdová 

diferenciácia v podstate nemení a naďalej ostávajú najlepšie platenými vekovými skupinami 

30 – 34 roční a 35 – 39 roční pracovníci. Tieto vekové skupiny najvýraznejšie presahujú aj 

priemer vo svojich krajoch. Naopak najhoršie platenou vekovou skupinou sú osoby vo veku 

do 19 rokov. Súčasne pre túto skupinu platí, ţe v nej nachádzame aj najmenšie mzdové 

rozdiely v rámci krajov. Naproti tomu najvýraznejšie rozdiely v mzdách medzi krajmi sa 

nachádzajú v najproduktívnejšej vekovej skupine 35 – 39 ročných osôb. Prehľad vekových 

skupín a k nim prislúchajúcich miezd vidíme v nasledujúcej tabuľke 4.3.  
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Tabuľka 4.3 Priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2010 podľa krajov SR a vekových 

skupín  

    v tom za zamestnancov podľa vekových skupín 

Kraj 

Priemerná 
hrubá 

mesačná 
mzda  do 19. r. 

 20 -
24 r.  

25 - 
29 r.  

30 - 
34 r.  

35 - 
39 r.  

40 - 
44 r.  

48 -49 
r. 

50 - 
54 r.  

55 - 
59 r.  

60 r. a 
viac 

SR  831 445 589 795 911 910 871 831 804 793 809 

BA  1116 502 678 1002 1256 1343 1281 1167 1067 1003 915 

KE 799 458 560 728 817 849 841 827 794 786 831 

PR  672 372 505 623 688 693 677 691 683 680 675 

            Zdroj: ŠÚSR, 2010; vlastná úprava.  

Z tabuľky máme moţnosť vidieť, ţe v najproduktívnejšom veku sú mzdové rozdiely medzi 

krajmi najvyššie. Tento fakt môţeme pripísať skutočnosti, ţe v Bratislavskom kraji sa 

sústreďujú mnohé firmy so zameraním na oblasti, kde sa postupom času zhodnocujú pracovné 

skúsenosti a vzdelanie. Sú to firmy napr. so zameraním na finančné poradenstvo, informatické 

zameranie alebo poskytovanie rôznych sluţieb v terciárnom sektore. V prípade vyššieho 

vzdelania platí, ţe postupom času je rast mzdy výraznejší ako  v prípadoch menej vzdelaných 

osôb, čo sme mali moţnosť vidieť aj v grafe 2.3. Vzhľadom na zameranie a mnoţstvo firiem 

v daných hospodárskych oblastiach, môţeme povedať, ţe v nich pôsobia vysokoškolsky 

vzdelaní pracovníci, u ktorých je vo vyššom veku väčší nárast mzdy ako v prípade 

zamestnancov s niţším vzdelaním. Takéto vyššie mzdy sa premietajú neskôr do vytvorených 

priemerov, kde môţeme vidieť výrazné rozdiely medzi jednotlivými krajmi, a to hlavne 

v prípade Bratislavského kraja voči priemeru SR či ostatným krajom. Taktieţ aj vysoký počet 

firiem znamená, ţe o pracovnú silu v produktívnom veku a s určitými skúsenosťami 

a pracovnými návykmi má záujem viacero firiem. Aj preto sa v rámci konkurenčného boja 

snaţia firmy udrţiavať si svoju kvalifikovanú pracovnú silu vyššími mzdami ako im ponúka 

konkurencia. Môţeme preto konštatovať, ţe ďalším z dôvodov mzdových rozdielov v rámci 

krajov je mnoţstvo sústredených firiem a konkurencia medzi nimi. Košický kraj o niečo viac 

sústredí na ťaţší priemysel, kde sa aţ v takej výraznej miere nevyskytujú pracovníci s vyššou 

úrovňou vzdelania a v produktívnom veku 30 – 39 rokov majú síce najvyššie ohodnotenie 

v rámci kraja, ale v porovnaní s Bratislavským krajom je to výrazne niţšia úroveň mzdového 

ohodnotenia. Podobne môţeme uvaţovať aj v prípade Prešovského kraja, kde síce nie je 

ţiadna oblasť výrazne uprednostňovaná, ale prevláda najmä oblasť hotelierstva a reštaurácií, 

potravinárstva či  strojárenstva. Vieme, ţe sa jedná o oblasti, kde sú mzdy na niţšej úrovni 
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a taktieţ sa tam nevyskytuje veľký počet vysokoškolsky zamestnaných ľudí a aj preto sa 

časom mzdová úroveň nezvyšuje a nedosahuje úroveň ako v prípade Bratislavského kraja.  

4.6 Výška mzdy v krajoch podľa odvetvia 

Z mnohých pozorovaní je známe, ţe mzdovú diferenciáciu z výraznej miery ovplyvňuje 

výber povolania zamestnanca. Z pohľadu ekonomických činností boli mzdové rozdiely do 

veľkej miery ovplyvnené rozdielnym dopytom po zamestnancoch vo vybraných 

ekonomických činnostiach. Najvyššiu hrubú priemernú mzdu mali pracovníci v oblasti 

informácií a telekomunikácií (1552 eur). Podľa výsledkov štatistického úradu za rok 2010 

viac ako 50 % zamestnancov zarobilo vyššiu mzdu ako 1142 eur, pričom 10 % zamestnancov 

zarobilo viac ako 2724 eur. Druhú najvyššiu priemernú hrubú mesačnú mzdu dosahovali 

zamestnanci v oblasti finančnej a poisťovacej činnosti (1474 eur). Pomerne malá časť 

zamestnancov (10 %) dosahovala mzdu vyššiu ako 2467 eur. Dôvodom je fakt, ţe tieto 

zamestnania si vyţadujú vysokú kvalifikáciu, odbornú a psychickú zdatnosť, riadiace 

schopnosti a zodpovednosť. Tradične najniţšie priemerné hrubé mesačné mzdy dosiahli 

zamestnanci v oblasti ubytovacích a stravovacích sluţieb na úrovni 486 eur, čo je len jedna 

tretina zo mzdy v oblasti informácií alebo finančnej činnosti. Len 10 % zamestnaných v tejto 

oblasti zarobilo mesačne v hrubom viac ako 761 eur. Na nízkej mzdovej úrovni sa vyskytujú 

aj zamestnania v oblasti administratívnych a podporných sluţieb (639 eur), práca 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove(648 eur), ale takisto aj oblasť umenia, zábavy 

a rekreácie (668 eur). Tieto ekonomické činnosti zaraďujeme medzi činnosti s nízkou 

variabilitou hrubých miezd. Jedná sa predovšetkým o oblasti, kde nie sú vysoké nároky na 

kvalifikáciu a špeciálne schopnosti osôb (ŠÚSR, 2010).  

Prehľad niektorých ekonomických činností a priemernej hrubej mzdy v jednotlivých 

krajov môţeme pozorovať v nasledujúcej tabuľke.  
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Tabuľka 4.4 Priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2010 podľa krajov SR a odvetvia  

 

Zdroj: ŠÚSR, 2010; vlastná úprava. 

Ako vidíme medzi krajmi je podobná situácia v mzdových rozdieloch aj v rámci 

odvetví. Bratislavsky kraj výrazne prevyšuje vo svojej úrovni nielen celoslovenský priemer 

ale aj zvyšné kraje SR. Tradične v prípade vyšších miezd vidíme aj vyššie rozdiely medzi 

krajmi. Túto situáciu značných mzdových rozdieloch môţeme pozorovať najmä v oblasti 

informácií a komunikácií či finančnej a poisťovacej činnosti. Zo zisťovaní štatistického úradu 

ale aj mnohých štúdií vieme, ţe výška mzdy je z výraznej časti ovplyvnená dopytom po 

zamestnancoch. Tým, ţe v Bratislavskom kraji pôsobí viacero firiem v oblasti informácií 

a finančných činností, existuje medzi týmito firmami aj spomínaná konkurencia v rámci 

získavania kvalifikovanej pracovnej sily. Firmy sa preto snaţia udrţiavať si takúto odbornú 

pracovnú silu vyššími mzdami, a tým sa zvyšuje nie len priemerná hrubá mesačná mzda ale 

takisto aj dopyt po takejto pracovnej sile. Navyše štúdium v týchto odboroch je náročné 

a nezvláda ho také mnoţstvo ľudí aby bol dopyt trhu uspokojený. Čo sa týka Košického 

a Prešovského kraja môţeme vidieť, ţe v rámci vysoko ohodnotených oblastí sú značné 

rozdiely s Bratislavským krajom. Ako sme videli jedným z dôvodov je spomínaná skutočnosť 

nízkej koncentrácie firiem v takejto oblasti a tým pádom aj nízka konkurencia. Ďalším 

dôvodom je aj zameranie krajov na konkrétny druh hospodárstva. Kým v Bratislavskom kraji 

je zameranie na terciárny sektor sluţieb, do ktorého spadajú aj najlepšie platené odvetvia, tak 

v Košickom kraji to je zameranie na strojársky či elektrotechnický. Čo sa týka Prešovského 

kraja, taktieţ sa v ňom nesústredí výrazné mnoţstvo firiem v oblasti informatiky či 

finančného poradenstva. Zastúpený je skôr strojárenský a potravinársky priemysel a taktieţ aj 

oblasť hotelierstva a reštaurácií. Vieme, ţe práve táto oblasť patrí k mzdovo najmenej 

ohodnoteným oblastiam a aj preto sa tento kraj vyskytuje ako kraj s najniţšou priemernou 

hrubou mesačnou mzdou. Táto oblasť je rovnako najslabšie ohodnotená vo všetkých krajoch 

a je tomu tak aj v prípade Bratislavského kraja, kde však úroveň mzdy dosahuje v tejto oblasti 

    v tom za jednotlivé odvetvia ( ekonomické činnosti)     

Kraj 

Priemerná 
hrubá 

mesačná 
mzda  

poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a rybolov 

priemyselná 
výroba 

informácie a 
komunikácia  

ubytovacie 
a 

stravovacie 
služby 

finančné a 
poisťovacie 

činnosti vzdelanie  

SR  831 648 814 1552 486 1474 676 

BA 1116 696 1133 1804 550 1735 744 

KE 799 644 893 1392 479 1140 688 

PR 672 597 660 1087 441 989 668 
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vyššie čísla ako v ostatných krajoch. Táto skutočnosť môţe byť spôsobená tým, ţe 

Bratislavský kraj má vo svojej oblasti mnohé reštaurácie na vysokej úrovni, čo sa odráţa 

najmä na cenovej hladine a teda aj na ziskoch firmy a následne aj na mzdách zamestnancoch. 

Fakt, ţe v tomto kraji si reštaurácie môţu dovoliť vyššie mzdy, je spôsobený predovšetkým 

postavením  situáciou v Bratislave. Tá ako hlavné mesto má štatút medzinárodného mesta 

a rovnako aj výhodnú geografickú pozíciu v rámci SR. Navyše v tabuľkách sme mali 

moţnosť vidieť aj skutočnosť, ţe tento kraj sa vyznačuje najvyššími priemernými mzdami 

a preto existuje dôvod domnievať sa, ţe vyššie ceny sú ľuďmi akceptované. Najmenšie 

mzdové rozdiely v rámci krajov môţeme vidieť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva 

a rybolovu. Je to spôsobené tým, ţe Bratislavský kraj aj keď zaberá časť úrodnej pôdy, 

orientuje sa predovšetkým na sektor sluţieb a priemyslu. Navyše v tomto odvetví nepracuje 

veľké mnoţstvo vysokoškolsky vzdelaných ľudí a aj preto sú mzdy na niţších úrovniach 

a rozdiely medzi nimi nie sú výrazné. Čo sa týka ostatných odvetví taktieţ máme moţnosť 

vidieť, ţe najvyššiu mzdovú úroveň dosahuje Bratislavský kraj, ktorí ako jediný z krajov 

presahuje aj celoslovenský priemer. Taktieţ vidíme, ţe na konkrétnom type odvetvia záleţí aj 

výška mzdy zamestnancov, čo platí pre všetky kraje spoločne. Zjavná je aj skutočnosť, ţe čím 

je odvetvie vyššie ohodnotené, tým sú aj rozdiely medzi krajmi výraznejšie.  

4.7 Mzdové rozdiely na Slovensku 

Podľa výsledkov výberového štatistického zisťovania o štruktúre miezd  na Slovensku 

za rok 2010 bola priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca 831 eur. Po zaplatení 

poistných odvodov (zdravotné, dôchodkové, invalidné, nemocenské poistenie a poistenie 

v nezamestnanosti) a dane z príjmu fyzických osôb zostala zamestnancovi priemerná čistá 

mesačná mzda v čiastke 659 eur. Z poskytnutých údajov Štatistického úradu SR sa potvrdila 

mzdová diferenciácia medzi jednotlivými zamestnancami v národnom hospodárstve SR 

(ŠÚSR, 2010). 

Výsledky Štatistického úradu v rámci zisťovania štruktúry mzdy SR priniesli niekoľko 

faktov. Z poskytnutých dát a vytvorených tabuliek môţeme vidieť, ţe pri všetkých mzdových 

faktoroch vystupuje Bratislavský kraj ako kraj, kde je výška mzdy vyššia ako je priemer SR 

a taktieţ vyššia oproti ostatným krajom. To, ţe sú tieto rozdiely v niektorých prípadoch 

vyššie, je spôsobené viacerými faktormi. Videli sme, ţe tieto mzdové rozdiely medzi krajmi 

sú najvýraznejšie v prípade vyšších mzdových úrovní, či uţ to bolo vzhľadom na vek, 

pohlavie, vzdelanie alebo konkrétnu pracovnú oblasť zamestnancov. Kombináciou týchto 
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faktorov vznikajú mzdové rozdiely medzi jednotlivými krajmi SR. Hlavnými dôvodmi prečo 

je Bratislavský kraj mzdovo najlepšie hodnotený je zameranie kraja na konkrétny sektor 

hospodárstva, skutočnosť, ţe je sídlom veľkých a významných firiem, sústreďuje sa tu veľký 

počet firiem, čo zvyšuje konkurenciu medzi podnikmi a tým aj dopyt po pracovnej sile. 

Taktieţ mzdový priemer zdvíhajú aj zamestnania vo verejnej správe. Bratislava je sídlom 

významných inštitúcií ako napr. ministerstvá, parlament SR, Národná banka Slovenska atd. 

Vieme, ţe mzdy vysoko postavených verejných činiteľov pracujúcich v týchto oblastiach 

dosahujú veľmi vysoké úrovne, čo sa taktieţ odráţa na priemere celého kraja. Okrem týchto 

spomínaných faktorov, ovplyvňujú výšku miezd aj iné typy faktorov. Zaraďuje sa tu napr. 

geografická poloha, úroveň dopravnej infraštruktúry či renomé vo svete.  
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5 ZÁVER 

 

V dnešnej spoločnosti je nevyhnutné disponovať finančnými prostriedkami pre 

splnenie základných ľudských potrieb. Najčastejšou formou získavania týchto financií je 

práca ľudí a následná odmena za vykonanú činnosť. Výška tejto odmeny, čiţe mzdy je závislá 

na viacerých faktoroch. Niektoré z tých najvýznamnejších, boli videné aj v tejto práci. 

Prostredníctvom viacerých štúdií a prieskumov bolo bliţšie vykreslené pôsobenie a vplyv 

týchto faktorov na výšku mzdovej úrovne. Z týchto poznatkov sa neskôr vychádzalo pri 

plnení hlavného cieľa. Týmto cieľom bolo zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú mzdové rozdiely 

v rámci vybraných krajov Slovenskej republiky.  

Okrem úvodu a záveru je práca rozdelená na tri časti. Prvú časť tvorí teoretické 

vymedzenie ľudského kapitálu. Tu je moţnosť vidieť, čo si pod týmto pojmom predstavuje 

viacero významných osobností z oblasti ekonómie v rôznych časových obdobiach. Taktieţ sa 

v prvej časti vyskytuje aj pohľad na investície do ľudského kapitálu, ktoré sú vykreslené 

z pohľadu firmy ale aj jednotlivcov. V práci je zjavné, ţe tieto investície spoločne s nákladmi 

obetovanými príleţitosti vystupujú ako najväčšie hmotné negatíva tohto faktoru. Následne 

bola moţnosť pozorovať výhody a návrat týchto investícií ako v prípade firiem tak aj 

v prípade jednotlivcov. Dôleţitou oblasťou, ktorá bola zahrnutá do prvej časti, bol vplyv 

ľudského kapitálu na ekonomický vývoj v dlhom období ale aj jeho pôsobenie v oblasti trhu 

práce, produktivity či jeho vplyv na kvalitu ţivota.   

V druhej časti práce boli bliţšie predstavené niektoré determinanty miezd a ich vplyv 

na výšku mzdy. Na začiatku bol pohľad na mzdu a jej charakteristiky, ale takisto aj 

východiská pre jej vytváranie. Následne bolo vykreslené aj pôsobenie týchto faktorov na 

mzdovú úroveň na príkladoch Českej a Slovenskej republiky. V tejto časti bola moţnosť jasne 

sledovať, ktoré oblasti vplývajú na výšku platu najviac. Medzi tie s najväčším vplyvom patrí 

predovšetkým vzdelanie, pohlavie a ekonomická oblasť, v ktorej sa človek zamestná.  

Praktická časť zachytávala vplyv a pôsobenie týchto faktorov ovplyvňujúcich mzdu na 

troch vybraných krajoch SR. Rozdielna úroveň mzdy medzi krajmi bola na základe pouţitých 

metód vykreslená na konkrétnych faktoroch. 

Zhrnuté výsledky a obsah práce by mal čitateľovi priblíţiť nový pohľad na ľudský 

kapitál, ktorý sa v súčasnej dobe povaţuje nielen za determinantu mzdy, ale popri práci, pôde, 

fyzickom kapitále a technologickom pokroku aj za faktor ekonomického rastu. Dôleţitou 
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skutočnosťou o investíciách do ľudského kapitálu je, ţe prinášajú porovnateľnú 

a v niektorých prípadoch dokonca vyššiu produktivitu ako investície do kapitálu fyzického. 

Medzi jeho najväčšie výhody patrí fakt, ţe časom sa neopotrebuje ako v prípade fyzického 

kapitálu, ale práve naopak časom sa jeho hodnota zhodnocuje.  

Z práce vyplýva, ktoré faktory ovplyvňujú mzdu najviac a následne je v tretej časti 

moţné vidieť ako sa tento vplyv faktorov odráţa na konkrétnych číslach priemernej hrubej 

mesačnej mzdy v Slovenskej republike. Z práce je zrejmé, ţe najvýraznejšie rozdiely čo sa 

týka mzdového ohodnotenia medzi vybranými krajmi boli v závislosti od vzdelania osôb. Aj 

na Slovensku je pozorovateľná skutočnosť, ţe najvyššie mzdy získavajú vysokoškolsky 

vzdelaný ľudia, a ďalšie stupňovanie miezd sa odvíja taktieţ od dosiahnutej úrovne vzdelania. 

Dá sa preto povedať, ţe jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich mzdu je 

vzdelanie alebo inak povedané ľudský kapitál. Vysoké rozdiely v mzdovom ohodnotení boli 

viditeľné aj v rámci odvetví, kde boli jasné rozdiely najmä medzi finančnými, poisťovacími či 

informačnými sluţbami a činnosťou v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove alebo 

ubytovacími a stravovacími sluţbami. Tieto rozdiely boli veľmi výrazné a preto môţeme 

konštatovať, ţe ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim mzdu je konkrétne odvetvie, 

v ktorom osoba pracuje. Popri týchto faktoroch s najväčším vplyvom existuje viacero ďalších 

ako sú napr. vek, pohlavie alebo veľkosť firmy, ktoré majú takisto veľký vplyv na výšku 

mzdy, ale v menšom rozsahu. Vo všeobecnosti je moţné povedať, ţe výška platov závisí od 

viacerých faktorov ovplyvňujúcich mzdu, ale takisto aj od konkrétneho štátu či vybraného 

kraja.  
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ZOZNAM SKRATIEK  

ŠÚSR = Štatistický úrad Slovenskej republiky  

VŠ = vysoké školy  

BA = Bratislavský kraj 

KE = Košický kraj 

PR = Prešovský kraj 
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ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha č. 1: Príjmy vybraných pracovných miest (v %) v porovnaní s príjmami upratovačky 

a chyţnej (100 %)  v rámci krajín Nemecko, Rakúsko, Česká a Slovenská republika 
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