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stále problémom. A zároveň sú tým myslení aj daňoví 
poplatníci, pretože verejný sektor je na Slovensku 
najväčší zamestnávateľ ľudí pracujúcich za minimálnu 
mzdu.

Obhajcovia minimálnej mzdy sa zvyknú sústrediť len na jej výhody 
– na ľudí, ktorí si nájdu prácu a zvýši sa im príjem. Zvyšovanie 
minimálnej mzdy má však aj svoje negatíva v podobe troch 
zásahov do slovenskej ekonomiky: 

i) negatívne vplýva na možnosť nájsť si prácu pre nízko 
kvalifikovaných ľudí, 

ii) skokovito a nepredvídateľne zvyšuje mzdové náklady 
podnikateľov,

iii) zvyšuje verejné výdavky a s nimi aj daňové zaťaženie. 
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Pre ekonómov sa každá jeseň 
spája s témou zvyšovania 
minimálnej mzdy. Minimálna 
mzda je pre politikov populárny 
nástroj, pretože im umožňuje 
získavať politické body, ktorých 
cenu zaplatí niekto iný. A tým 
zďaleka nie sú myslení iba 
zamestnávatelia, ktorým vzrastú 
náklady priamo zamestnávaním 
ľudí pracujúcich za minimálnu 
mzdu alebo nepriamo cez rôzne 
zákonné príplatky naviazané na 
minimálnu mzdu. Sú tým myslení 
aj nízko kvalifikovaní ľudia, ktorí 
sú dlhodobo nezamestnaní a žijú 
v zaostávajúcich okresoch, kde je 
vysoká miera nezamestnanosti 
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Regionálne rozdiely a minimálna mzda

Slovenskej ekonomike ako celku sa darí. Najlepšie to vyjadruje vývoj miery nezamestnanosti. Od prvého štvrťroku 
2013 klesla z viac ako 14 % na súčasných 5,4 % (jún, 2019). Hlavnú zásluhu na tomto vývoji však nemá domáca 
politika, ale externé faktory. 

V celej EÚ poklesla priemerná miera nezamestnanosti z 11 % na 6,4 %. Našim susedom z krajín 
V4 klesala nezamestnanosť dokonca ešte rýchlejšie. Pokiaľ na Slovensku klesla o 62,5 %, v Poľsku 
to bolo o 64,5 %, v Maďarsku o 68,8 % a v Česku dokonca o 72,2 %. A pritom tieto krajiny klesali z nižších mier 
nezamestnanosti než SR – teda sa im klesalo „ťažšie“. 

Napriek tomu, že Slovensku sa ako celku doteraz darilo a priemerné ukazovatele sa zlepšujú, neznamená to, že sa 
darí každej časti Slovenska. Je tu západné Slovensko, kde je miera nezamestnanosti na úrovni 3 %. V Bratislavskom, 
Trnavskom a Trenčianskom kraji skutočne nie je problém s nezamestnanosťou a vznikol tu skôr opačný problém – 
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V Bratislavskom kraji sú na jedného uchádzača o zamestnanie dve voľné 
pracovné miesta. 

Na druhej strane sú tu ale východné regióny, kde je evidovaná miera nezamestnanosti zo všetkých uchádzačov 
stále relatívne vysoká. V Košickom kraji 9,45 % a v Prešovskom 10,16 % (jún, 2019). Nehovoriac o okresoch ako 
Kežmarok, Rožňava, Revúca alebo Rimavská Sobota, kde je miera nezamestnanosti stále nad 15 %. V týchto 
okresoch stále čakajú desiatky nezamestnaných ľudí na jedno voľné pracovné miesto.

Len pre porovnanie, v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji je spolu 19 tisíc voľných 
pracovných miest, pričom len v Bratislavskom ich je viac ako 26 tisíc (jún, 2019). Z pohľadu počtu 
nezamestnaných je situácia opačná. Len v okrese Rimavská Sobota je viac nezamestnaných (7555) ako v piatich 
bratislavských okresoch spolu (7381). Aj napriek tomu, že v bratislavských okresoch žije päťkrát viac obyvateľov ako 
v okrese Rimavská Sobota.

Tento rozdielny stav na slovenskom trhu práce sa zvykne nazývať problém regionálnych rozdielov. Tie sú na 
Slovenskú naozaj v porovnaní s ostatnými krajinami veľké. V Českej republike bol minulý rok rozdiel medzi 
krajom s najvyššiu a najnižšou nezamestnanosťou 3 p.b. (Středočeský kraj 2,1 % a Moravskoslezský kraj 4,7 %), na 
Slovensku to bolo až 7,47 p.b. (Trnavský kraj 3,27 % a Prešovský kraj 10,74 %). 

Box: Slovensko ide proti odporúčaniam OECD a Svetovej banky

Takéto veľké regionálne rozdiely sú v kombinácii s plošnými opatreniami vlády ako napr. zvyšovanie minimálnej 
mzdy nebezpečný kokteil. Ak by prešiel návrh Smeru-SD a minimálna mzda by sa zvýšila na 608 eur, tak by vzrástol 
podiel minimálnej mzdy na mediánovej mzde v Prešovskom kraji k 80 %. Pre lepšiu predstavu, OECD a Svetová ban-
ka odporúčali v roku 2012 pre minimálnu mzdu hornú hranicu na úrovni kúpnej sily 30-40 % mediánovej mzdy1,  v 
SR dnes čistá minimálna mzda predstavuje 64 % čistej mediánovej mzdy. Upozorňujú, že keď sa dostane minimálna 
mzda vyššie, má to negatívne dopady na nízko kvalifikovanú pracovnú silu.
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Počas posledných 6 rokov schválili vlády zvýšenie minimálnej mzdy o 47,7 %, čo je dvojnásobná rýchlosť oproti 
rastu priemernej mzdy (23,9 %).

 *V Litve tento rok prebehla reforma, hrubá mzda zanikla a z odmeny za prácu platia odvody a dane priamo 
zamestnanci. To zvýšilo minimálnu mzdu o 38%. V skutočnosti však vzrástla čistá mzda len o 7,5 %.
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Takýto nárast minimálnej mzdy konzervuje stav desiatok tisícov ťažko zamestnateľných ľudí v zaostávajúcich 
okresoch. A to vidíme aj na medzinárodnom porovnaní. Na Slovensku tvorí podiel dlhodobo nezamestnaných 60 %. 
V porovnaní s našimi susedmi je to dvojnásobok  (Maďarsko 35 %, Česko 32 % a Poľsko 22 %). V tomto ukazovateli 
sa skôr približujeme južanským krajinám (Grécko 65 % a Taliansko 54 %).

Vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných nie je na Slovensku rovnomerne distribuovaný. Najviac 
trpia východné regióny, kde je až 70 % dlhodobo nezamestnaných. V Prešovskom a Košickom kraji patrí až 
9 z 10 nezamestnaných medzi znevýhodnené skupiny, teda ide o absolventov škôl, ľudí s nízkym vzdelaním, starších 
ľudí alebo spomínaných dlhodobo nezamestnaných. Toto sú skupiny, na ktoré rýchle zvyšovanie minimálnej 
mzdy najviac negatívne vplýva a odrezáva ich od možnosti zapojiť sa do pracovného trhu.

Zvyšovanie minimálnej mzdy v slovenskom daňovom systéme znamená rastúce daňovo odvodové zaťaženie. 
Kým ešte pred 5 rokmi zaplatil človek s minimálnu mzdou na daniach a odvodoch 29 % z celkových 
mzdových nákladov, tento rok sa toto číslo priblížilo k 40 %. Príčinou je, že rast nezdaniteľnej časti základu 
dane (NČZD) dlhodobo zaostával za rastom minimálnej mzdy. A taktiež to, že odpočítateľná položka zo zdravotných 
odvodov bola nadefinovaná ako konštanta a teda s rastúcou minimálnou mzdou jej efekt defacto vymizol. Budúci 
rok si človek s minimálnou mzdou už neodpočíta žiadne zdravotné odvody. Okrem toho časť odpočítateľnej položky 
platená zamestnávateľom bola už v roku 2018 zrušená. 

Obhajcovia zvyšovania minimálnej mzdy sa zvyknú odvolávať na úspešný príklad zvyšovania minimálnej mzdy v 
Slovinsku. V roku 2010 tam skokovo zvýšili minimálnu mzdu, pričom k dnešnému dňu tento rast predstavuje 
dohromady 48,4 %. Na Slovensku v tom istom období vzrástla MM o 69 %. Teda vôbec nie je pravda, 
že na Slovensku zvyšujeme minimálnu mzdu pomalšie ako v Slovinsku. Len sa to deje salámovou 
metódou. Navyše skokovité zvýšenie minimálnej mzdy v Slovinsku z roku 2010 malo dokázaný negatívny vplyv na 
zamestnanosť mladých a málo vzdelaných ľudí2.  

Na rozdiel od Slovenska pritom Slovinsko nemá taký problém s regionálnymi rozdielmi. Rozdiel v ekonomickom 
výkone medzi najviac a najmenej rozvinutým krajom je v Slovinsku 2,7 násobný, pričom na Slovensku 
je takmer 4 násobný. Podobný obrázok je aj pri nezamestnanosti. Rozptyl v miere nezamestnanosti medzi 
regiónmi bol v roku 2017 v Slovinsku 16,9 % a v Slovensku až 41,9 %3.  

Minimálna mzda nie je iba o minimálnej mzde

Negatívne dopady minimálnej mzdy sa netýkajú priamo iba zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú ľudí za minimálnu 
mzdu, ale potenciálne všetkých zamestnávateľov na Slovensku. Minimálna mzda je totižto použitá ako referenčná 
veličina v 42 zákonoch Slovenskej republiky. Od minimálnej mzdy sa odvíjajú napríklad príplatky za prácu 
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v noci, v sobotu alebo v nedeľu. Ak sa rýchlo a nepredvídateľne zvyšuje minimálna mzda, negatívne to vplýva na 
mzdové náklady všetkých zamestnávateľov, ktorí majú nočné prevádzky alebo sa odohráva hlavná časť poskytovania 
ich služieb cez víkend. Slovenská obchodná a priemyselná komora vypočítala, že ak by sa zvýšila minimálna mzda na 635 
eur, tak pre podnik v nepretržitej prevádzke zamestnávajúci 1 000 zamestnancov by to znamenalo zvýšenie ročných 
nákladov o 2,5 mil. eur4. 

Tieto nepriame dopady zvyšovania minimálnej mzdy sa však netýkajú len veľkých zamestnávateľov v (automobilovom) 
priemysle, ale aj menších zamestnávateľov, ktorí podnikajú v odvetví služieb alebo v sektoroch, kde je práca v noci a cez 
víkend častá. Napríklad v hotelierstve, v reštauračnom odvetví, pri prevádzke barov, rôznych klubov, patria sem aj strážne 
a bezpečnostné služby, pekárne atď. Práve posledné spomínané pekárne najviac pociťujú zvyšovanie minimálnej mzdy. 
Podľa Slovenského zväzu pekárov by Smerom-SD navrhované zvýšenie už vážne ohrozilo aj väčšie 
pekárne5.  

Minimálna mzda je ďalej naviazaná aj na príplatky za sťažený výkon práce, za náhrady za neaktívnu časť pracovnej 
pohotovosti mimo pracoviska, uplatňuje sa aj na odmeny za dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o 
pracovnej činnosti.

Keď sa debatuje o minimálnej mzde, tak sa najčastejšie hovorí o základnej minimálnej mzde, ale minimálna mzda má aj 
ďalšie štyri pásma. Každé pásmo predstavuje 20 % navýšenie oproti základnej minimálnej mzde. Napríklad druhé 
pásmo minimálnej mzdy sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné práce alebo práce s hmotnou 
zodpovednosťou. To znamená, že ak sa zamestnanec dotkne vo svojej práci hotovosti, tak sa naňho automaticky 
vzťahuje druhý stupeň. To pri navrhovanej minimálnej mzde 635 eur znamená, že druhý stupeň mzdy bude vo výške 
762 eur. Celkové mzdové náklady zamestnávateľa by v takejto situácii dosiahli 1030 eur. To je suma 
peňazí, ktorú bude musieť každý mesiac vyprodukovať čašnícka v malej prevádzke v okrese Poltár. Alebo je to hodnota, 
ktorú bude musieť vyprodukovať Róm z Medzilaboriec, ktorý je už viac ako štyri roky nezamestnaný a má dokončenú 
len základnú školu.

Minimálna mzda vo verejnom sektore

Keď sa rozprávame o minimálnej mzde, je potrebné spomenúť najväčšieho zamestnávateľa ľudí za minimálnu mzdu 
na Slovensku. Tým zamestnávateľom je verejný sektor. Podľa odhadov vlády v Analýze sociálnych vplyvov sa dotýka 
zvyšovanie minimálnej mzdy okolo 151 tisíc ľudí na Slovensku. Z toho je odhadované v Analýze vplyvov na rozpočet 
verejnej správy na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, že približne 27 tisíc ľudí vo verejnom 
sektore poberá minimálnu mzdu. Celkové výdavky verejnej správy na zvýšenie minimálnej mzdy pre týchto ľudí 
boli minulý rok okolo 32 mil. eur.

Na rýchle zvyšovanie minimálnej mzdy sa vo verejnom sektore dlhodobo sťažujú základné a stredné školy a školské 
zariadenia ako napríklad jedálne. Rovnako to spôsobuje finančné problémy aj poskytovateľom sociálnych služieb, ako 
sú napr. domovy dôchodcov. 

V neposlednom rade má zvyšovanie minimálnej mzdy negatívne dopady aj na zdravotníctvo. Minulý rok Asociácia 
súkromných lekárov SR upozornila na to, že minimálna mzda 635 eur by bola likvidačná pre nemocnice6.  Vypočítali, 
že mále a stredné nemocnice by potrebovali navyše 20 mil. eur v prípade takéhoto zvýšenia minimálnej mzdy. Podobne 
sa nedávno vyjadrila aj Asociácia nemocníc Slovenska7.  Rovnako kvôli vysokému rastu minimálnej mzdy 
Ministerstvo práce opustilo od pôvodného návrhu naviazania rastu opatrovateľského príspevku na 
rast minimálnej mzdy (a iba dorovnali výšku vtedajšej minimálnej mzdy8).  Tento návrh zatrhlo Ministerstvo financií 
z dôvodu, že by to bolo pre verejný rozpočet dlhodobo finančne neudržateľné. Akoby ministerstvo odkázalo – súkromný 
sektor, ty plať, ale štát platiť nebude, lebo na takú minimálnu mzdu nemá.

Je tak zrejmé, že samotný verejný sektor a politici reagujú na fakt, že rýchle zvyšovanie minimálnej mzdy vytvára 
finančné tlaky a tie sa snažia buď potlačiť, alebo ich dlhodobo ignorujú ako v prípade tabuľkových platov, ktoré boli dlhé 
roky pod oficiálnou výškou minimálnej mzdy.
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Záver

Ako by sa mala verejná politika postaviť k minimálnej mzde, aby minimalizovala jej trojitý negatívny dopad na 
spoločnosť? V prvom rade by mala byť minimálna mzda odobratá z rúk vlády, ktorá ju využíva ako marketingový 
nástroj, čoho sme boli svedkami posledné roky. V tejto situácii je vhodnejšie zaviesť pevné pravidlo zvyšovania 
minimálnej mzdy, ktoré bude naviazané na vybraný makroekonomický ukazovateľ. V druhom rade je potrebné znížiť 
negatívne dopady už dnes vysokej minimálnej mzdy na zaostávajúce okresy.

Riešenie prvého problému je možné dosiahnuť naviazaním rastu minimálnej mzdy na rast makroekonomického 
ukazovateľa alebo ich kombináciu. Existuje viacero alternatív ako toto naviazanie nastaviť a každé ma svoje 
výhody a nevýhody. My navrhujeme naviazať rast minimálnej mzdy na rast produktivity práce v 
hospodárstve. Tento ukazovateľ má tú výhodu, že pružne reaguje na vývoj hospodárskeho cyklu. Napríklad pred 
krízou v období ekonomickej expanzie rástla produktivita práce o 5-7 % ročne. Na druhej strane pri ekonomickom 
prepade po roku 2009 sa prepadla aj produktivita o pár percentuálnych bodov a následne rástla pomalším tempom 
– tak ako sa postupne spamätávala ekonomika. Naviazanie minimálnej mzdy na tento ukazovateľ by mohli uvítať aj 
odborári, ktorí sa pravidelne sťažujú, že rast produktivity predbieha rast miezd. Ak bude minimálna mzda naviazaná 
na produktivitu, tak sa nemôže stať, že rast produktivity bude predbiehať rast minimálnej mzdy. V čase poklesu 
produktivity práce by minimálna mzda mala klesnúť, ale to môže byť politicky nákladné, preto bude stačiť, ak sa 
následne po recesii zvýšenie minimálnej mzdy očistí o prechádzajúci prepad.

Druhý problém už dnes vysokej minimálnej mzdy je ťažšie riešiteľný, keďže pre politikov je spravidla nepredstaviteľné 
nominálne znižovať minimálnu mzdu. Preto navrhujeme zníženie jej negatívnych dopadov cez zavedenie 
odvodovej odpočítateľnej položky zo sociálnych odvodov, ako sa stalo napríklad vo Francúzsku. Toto 
opatrenie na jednej strane zvýši čistý príjem zamestnancov s najnižšími platmi. To je niečo, po čom volajú obe 
strany politického spektra, ale aj medzinárodné organizácie, ktoré nám pravidelne odporúčajú znížiť vysoké daňovo 
odvodové zaťaženie práce. Na druhej strane toto opatrenie pomôže znížiť náklady práce pre podnikateľov, ktorí 
zamestnávajú ľudí v zaostávajúcich okresoch, kde je mzdová úroveň nižšia ako v rozvinutejších okresoch. Takto 
vznikne priestor pre možnosť zapojiť sa do práce aj pre nízko produktívnych ľudí s nedostatočným vzdelaním, ktorí 
sú dnes v štatistickej kolónke dlhodobo nezamestnaní. 
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Index mapuje sklon štátov k starostli-
vosti o občana (paternalizmu) od roku 
2016. Rebríček zostavuje iniciatíva 
EPICENTER network, ktorá združuje 
viaceré európske think-tanky. INESS 
pri zostavovaní rebríčka poskytuje rele-
vantné informácie o Slovensku.

Krajiny, ktoré legislatívne určujú menej 
parametrov pracovného pomeru majú 
pružnejší trh práce. Lídrom rebríčka 
je Dánsko, kde zákon neurčuje ani 
minimálnu mzdu, ani dĺžku pomeru 
na dobu určitú, neukladá povinnosť 
vyplácať odstupné. 

Slovenské zdravotníctvo ročne 
spotrebuje viac ako 5 miliárd eur. Ako je 
na tom v porovnaní s inými krajinami a 
ako by na tom mohlo byť? Relevantných 
medzinárodných porovnaní je 
prekvapivo málo, preto sa INESS 
rozhodol prispieť vytvorením vlastného 
indexu nazvaného Zdravie za peniaze.

INDEx pRUžNOSTI 
ZAMESTNÁVANIA 2019

INDEx 
ZDRAVIE ZA pENIAZE 

INDEx 
OpATROVATEľSKéHO 

šTÁTU 2019

LEpšIE ZÁKONY

Stále hlasnejšie sa poukazuje na to, 
že podfinancované školstvo nutne 
potrebuje finančnú injekciu, ktorá 
prinesie kvalitné vzdelávanie a zvýši 
ľudský kapitál Slovákov. Táto logická 
reťaz má však mnoho slabých ohniviek. 
Píšeme o nich v práci Vyššie výdavky 
vzdelávanie nezachránia. 

Návrh rozpočtu verejných financií na 
rok 2019 obsahuje viacero faktorov 
hodných diskusie. V novej publikácií 
Šachy s poistencami štátu sme 
sa sústredili na jeden z nich – kapitolu 
zdravotníctvo. Ešte konkrétnejšie 
sa pozrieme na platby zdravotného 
poistenia za poistencov štátu.

Rast výdavkov na zdravotníctvo nemusí 
byť problém. Vo vyspelých krajinách sa 
zdravotníctvo stalo jedným z kľúčových 
sektorov ich ekonomík. Problémom 
vznikne, ak výdavky budú stúpať, ale 
bez dodatočnej hodnoty. Viac v INESS 
na Tému: Ako sa nebáť rastúcich 
výdavkov na zdravotníctvo.

VYššIE VÝDAVKY

VZDELÁVANIE NEZAcHRÁNIA

šAcHY

S pOISTENcAMI šTÁTU

AKO SA NEbÁť RASTúcIcH 

VÝDAVKOV NA 

ZDRAVOTNícTVO


