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 MM a jej vzťah k mzdovým štruktúram, nízkym MM a jej vzťah k mzdovým štruktúram, nízkym 
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 MM  v SR.MM  v SR.



Definícia MM:  Definícia MM:  

 MM je najnižšie peňažné plnenie, ktoré je povinný MM je najnižšie peňažné plnenie, ktoré je povinný 

zamestnávateľ poskytovať zamestnancom, spravidla zamestnávateľ poskytovať zamestnancom, spravidla 

najnižšej kvalifikácie a výkonnosti.najnižšej kvalifikácie a výkonnosti.

 MM je  najnižšia cena práce zamestnanca, ktorá by mala MM je  najnižšia cena práce zamestnanca, ktorá by mala 

zabezpečiť zamestnancovi určitý  primeraný životný zabezpečiť zamestnancovi určitý  primeraný životný 

štandard, a to na minimálne uznanej spoločenskej úrovni.  štandard, a to na minimálne uznanej spoločenskej úrovni.  

 



Funkcie MM:Funkcie MM: 
ekonomická , sociálna, tzv. odvodenéekonomická , sociálna, tzv. odvodené funkciefunkcie

Ekonomická:Ekonomická:

-- MM sú MM sú prahomprahom, od ktorého sa odvíjajú tarifné mzdy v krajine,, od ktorého sa odvíjajú tarifné mzdy v krajine,

-- MM vymedzujú MM vymedzujú spodnú hranicu mzdových nákladovspodnú hranicu mzdových nákladov,,

-- MM sú spôsobom MM sú spôsobom ochrany pred nekalou súťažouochrany pred nekalou súťažou;;

Sociálna funkcia:Sociálna funkcia:

-- MM zaručujú určitú MM zaručujú určitú formu prežitia zo zárobkuformu prežitia zo zárobku,,

-- MM majú MM majú vplyv na zamestnanosť/nezamestnanosťvplyv na zamestnanosť/nezamestnanosť,,

-- MM sú spôsobom MM sú spôsobom ochrany pred nekalou súťažou;ochrany pred nekalou súťažou;

Ostatné/odvodené funkcieOstatné/odvodené funkcie -- MM ako referenčná veličina, a to: MM ako referenčná veličina, a to: 

-- ako ako zák. garancia najnižších pracovných príjmov, zák. garancia najnižších pracovných príjmov, 

mzdových náhrad a zaručených miezdmzdových náhrad a zaručených miezd,,

-- ako ako vymeriavací základvymeriavací základ pre potreby verejného poistenia,pre potreby verejného poistenia,

-- pre  iné účelypre  iné účely



Rozsah uplatneniaRozsah uplatnenia

MM MM 

 čiastočnýčiastočný (MM sú len doplnkovým systémom):   (MM sú len doplnkovým systémom):   
-- pre malé skupinypre malé skupiny najmenej platených zamestnancov,najmenej platených zamestnancov,

-- pre niektoré profesiepre niektoré profesie alebo odvetvia hospodárstva,alebo odvetvia hospodárstva,

 všeobecný:všeobecný: 
-- stanoví najnižšiu všeobecnú hladinu stanoví najnižšiu všeobecnú hladinu (podlahu) jako jednotný základ (podlahu) jako jednotný základ 

(je len určitým nástrojom pre záchrannú sociálnu sieť),(je len určitým nástrojom pre záchrannú sociálnu sieť),

-- ako makroekonomický regulačný nástroj ako makroekonomický regulačný nástroj 

(je nástrojom makroekonomickej politiky, ktorou sa sledujú (je nástrojom makroekonomickej politiky, ktorou sa sledujú ciele hospodárskej stabilityciele hospodárskej stability

a rastua rastu, ako aj podstatná , ako aj podstatná zmenu (vylepšenie)zmenu (vylepšenie) distribúcie príjmovdistribúcie príjmov a tým aj zdrojov a tým aj zdrojov 

sociálneho  napätia (MM ako záruka sociálneho mieru), ktoré by mohli prameniť z pocitov sociálneho  napätia (MM ako záruka sociálneho mieru), ktoré by mohli prameniť z pocitov 

nespravodlivej distribúcie a redistribúcie príjmov.  nespravodlivej distribúcie a redistribúcie príjmov.  



MechanizmusMechanizmus

ustanovenia MMustanovenia MM

 rozhodnutím parlamenturozhodnutím parlamentu (zriedkavo - nepružný spôsob),

 rozhodnutím št. správy rozhodnutím št. správy (vyhláškou, nariadením vlády - flexibilnejší 

spôsob),

 orgány s právomocou rozhodovaťorgány s právomocou rozhodovať (obchodné rady, mzdové 

rady, spoločné pracovné výbory a pod.),

 orgány s právomocou doporučovať orgány s právomocou doporučovať (rady, komisie, správy a 

pod. - s rôznym stupňom nezávislosti od vlády; 

- ich úlohou je pripraviť návrh na rozhodnutie štátu

Poznámka:Poznámka: Pri koncipovaní mechanizmu ustanovenia MM je treba pamätať aj na Pri koncipovaní mechanizmu ustanovenia MM je treba pamätať aj na 

mieru účasti organizácii zamestnávateľov a zamestnancov alebo  ich mieru účasti organizácii zamestnávateľov a zamestnancov alebo  ich 

expertov.  expertov.  



Východiská pre stanovenie MMVýchodiská pre stanovenie MM



 POTREBY ZAMESTNANCOVPOTREBY ZAMESTNANCOV s prihliadnutím na:s prihliadnutím na:

- všeobecnú úroveň miezd v krajine,

- životné náklady,

- dávky sociálneho zabezpečenia,

- relatívny životný štandard iných skupín;

 EKONOMICKÉ FAKTORY,EKONOMICKÉ FAKTORY, najmä najmä ::
- potreby ekonomického rozvoja,

- dávky sociálneho zabezpečenia,

- prispievania k nadobudnutiu a udržaniu vysokej úrovne zamestnanosti.

Ak vychádzame z kontretnej praxe používania mechanizmu na jej stanovenia, tak medzi základné 

kritériá môžeme zaradiť tieto 4 kritériá:

1. potreby zamestnancov,                  3. schopnosť zamestnávateľov platiť takéto mzdy,

2.  porovnateľné mzdy a príjmy,        4. požiadavky ekonomického rozvoja.



Úprava (valorizácia) MMÚprava (valorizácia) MM

 

V tomto prípade si musíme zodpovedať na tieto otázky:   V tomto prípade si musíme zodpovedať na tieto otázky:   

1.  Aké kritériá zvoliť pre úpravu (zvyšovanie) MM ?1.  Aké kritériá zvoliť pre úpravu (zvyšovanie) MM ?

2.  Akým spôsobom ich budeme valorizovať ?2.  Akým spôsobom ich budeme valorizovať ?

3.  V akom čase budeme robiť valorizáciu ?  3.  V akom čase budeme robiť valorizáciu ?  

1. Výber kritériá (kritérií):   1. Výber kritériá (kritérií):   

- rast spotrebiteľských cien (ak chceme zachovať reálny obsah MM),

- rast reálnych miezd a príjmov (ak chceme obmedziť rast reálnych miezd ), 

- zviazanie MM s priemernými mzdami (väzba na vývoj miezd odzrkadľuje situáciu a zmeny na   

trhu práce).

2. Výber spôsobu úpravy:2. Výber spôsobu úpravy: - pravidelne,      - podľa potreby (ad hoc).

3. Výber času úpravy :3. Výber času úpravy : - zvoliť tak, aby sa úprava neoneskorovala, aby teda bola včas.



Kontrolný mechanizmusKontrolný mechanizmus

dodržiavania ustanovení o MM dodržiavania ustanovení o MM !!!!!!

 Samotné ustanovenie (uzákonenie a pod. ) MM by nebolo Samotné ustanovenie (uzákonenie a pod. ) MM by nebolo 

dostatočne účinné  bez dostatočne účinné  bez kontrolného mechanizmu kontrolného mechanizmu  

jeho  dodržiavania. Je to dôležité najmä v prípade vyššej 

miery nezamestnanosti.

 Spravidla je zverený inšpektorátom práce.

 Činnosť inšpektorov je niekedy doplňovaná jednorazovými 

(nepravidelnými)  zisťovaniami, ktoré organizuje 

ministerstvo práce.





Minimálna mzda Minimálna mzda 

v jednotlivých štátoch v jednotlivých štátoch EÚEÚ

 20 štátov 20 štátov -- štatutárna MM: štatutárna MM: 

Belgicko, Bulharsko, ČR, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 

Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburgsko, Maďarsko, 

Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,

Španielsko, Veľká Británia;

 7 štátov 7 štátov -- kolektívne dohodnuté minimálne mzdové tarify kolektívne dohodnuté minimálne mzdové tarify 
(spravidla v medziodv. alebo odvetv. KZVS, Cyprus pre niektoré (spravidla v medziodv. alebo odvetv. KZVS, Cyprus pre niektoré 

profesie):profesie):

Cyprus, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko a Švédsko.



Výška MM Výška MM v EÚv EÚ (+ Turecko)(+ Turecko)

v v €€ v 1/2006 v 1/2006 (EUROSTAT)(EUROSTAT)
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MM MM v EÚv EÚ (+Turecko)(+Turecko) v  v  PPS PPS 

(parite kúp. sily)(parite kúp. sily) v 1/2006 v 1/2006 (EUROSTAT)(EUROSTAT)
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Podiel minimálnej mzdyPodiel minimálnej mzdy

na na  mzde mzde -- EÚEÚ, , 2004 v %2004 v %

 

Podiel MM na priemernej mzde v roku 2004 
 

 

Štát 
 

% Štát % 

Belgicko 46* Bulharsko 40 

ČR 37 Cyprus 41 

Estónsko 34 Francúzsko 46-48 
+
 

Grécko 47 Holandsko  45* 

Írsko  51 Litva 38 

Lotyšsko 38 Luxemburgsko   49 
¤
 

Maďarsko 36 Malta 44 

Poľsko 36 Portugalsko   38 
¤
 

Rumunsko 29 Slovensko 41 

Slovinsko 42 Španielsko 33 

Veľká Británia 40   
 
Zdroj:  EIRO;  Barošová,M: Mechanizmy úpravy MM, SSPR, 2004 

Poznámky :
  ¤ 

2000,   * 2002 ,   
+ 

2003,  



MM a jej vzťahy a/aleboMM a jej vzťahy a/alebo

možné možné dôsledky na …  dôsledky na …  ? !   

 mzdové štruktúrymzdové štruktúry

 výskyt nízkych miezdvýskyt nízkych miezd

 zamestnanosť/nezamestnanosťzamestnanosť/nezamestnanosť

 konkurencieschopnosť podnikov/firiemkonkurencieschopnosť podnikov/firiem

 pracovnú chudobu (chudobu)pracovnú chudobu (chudobu)

 rodovú nerovnosť rodovú nerovnosť 

 iné (napr. sociálnu kohéziu).iné (napr. sociálnu kohéziu).



MM v Slovenskej republikeMM v Slovenskej republike

-- súčasný stavsúčasný stav

 Programové vyhlásenie vlády k MM:Programové vyhlásenie vlády k MM:

„Vláda sa zaväzuje postupne zvyšovať minimálnu mzdu. Zároveň preverí 

možnosť zmeny platného mechanizmu ustanovenia minimálnej mzdy, a to tak, 

aby odrážal priority vlády najmä v oblasti hospodárskej, rozpočtovej, menovej   a 

sociálnej politiky. Osobitne sa bude zaoberať využívaním tohto inštitútu ako 

referenčnej veličiny na účely plnení podľa iných zákonov.“

 jednotná štatutárna MM jednotná štatutárna MM (zákonom ustanovená),,

 znížené sadzby pre ZPS a mladistvýchznížené sadzby pre ZPS a mladistvých

 MM je napojená na približne 40 zákonov !A

 Aktuálna výška = 7 600 SkAktuálna výška = 7 600 Sk, približne 40,5 % z , približne 40,5 % z Ø mzdy z r. 

2006 (18 761 Sk)

 Príprava podkladov k určeniu novej výškyPríprava podkladov k určeniu novej výšky MM - uvažuje 

sa s tým, že jej účinnosť bude až od 1.1.2008 !



MM v Slovenskej republikeMM v Slovenskej republike

-- súčasný stavsúčasný stav

 Zriadenie 2 tripartit. prac. skupín pri MPSVR  SR:Zriadenie 2 tripartit. prac. skupín pri MPSVR  SR:

1. Prehodnotenie súčasného mechanizmu ustanovenia a  

zvyšovania MM (zákon č. 90/1996 Z.z.) a formulovanie  

podkladov do návrhu nového zákona o MM;

2. Pokračovanie v analýze možností odpojenia MM od 

zákonov, v ktorých je MM referenčnou veličinou od  

ktorej sa odvodzujú niektoré nároky a plnenia.

 Príprava návrhu zákonaPríprava návrhu zákona - na prípravu návrhu zákona bola pri 

MPSVR SR zriadená osobitná tripartitná skupina (v súčasnosti jej činnosť 

sa blíži ku koncu) . 



MM v SR a prijaté medzinár. dohovoryMM v SR a prijaté medzinár. dohovory

a dokumentya dokumenty 

 Dohovor MOP č. 26/1928Dohovor MOP č. 26/1928 o zavedení metód určenia MM o zavedení metód určenia MM 
(oznámenie č. 439/1990 Zb.);(oznámenie č. 439/1990 Zb.);

 Dohovor MOP č. 99/1951Dohovor MOP č. 99/1951 o metódach určenia o metódach určenia 

minimálnych miezd v poľnohospodárstve minimálnych miezd v poľnohospodárstve 
(oznámenie č. 470/1970 Zb.);(oznámenie č. 470/1970 Zb.);

 Európska sociálna chartaEurópska sociálna charta Rady Európy, čl. 4 ods.1Rady Európy, čl. 4 ods.1

Právo na primeranú odmenu (odmena, ktorá zabezpečí pracovníkom a Právo na primeranú odmenu (odmena, ktorá zabezpečí pracovníkom a 

ich rodinám dôstojnú životnú úroveňich rodinám dôstojnú životnú úroveň (uverejnené v Zbierke  zákonov (uverejnené v Zbierke  zákonov 

č. 125/1998 na str. 2214).č. 125/1998 na str. 2214).



OECD OECD odporúčaniaodporúčania

k MM v SRk MM v SR

 ““Vláda by sa mala vyhnúť ďalšiemu  významnému zvyšovaniu MM vo Vláda by sa mala vyhnúť ďalšiemu  významnému zvyšovaniu MM vo 

vzťahu k priemernej mvzťahu k priemernej mzdezde, keďže takéto zvyšovanie by poškodilo , keďže takéto zvyšovanie by poškodilo 

výhliadky  nízkokvalifikovaných pracovníkov na získanie zamestnania výhliadky  nízkokvalifikovaných pracovníkov na získanie zamestnania 

a v dôsledku toho by nedošlo k zníženiu príjmových nerovností.”a v dôsledku toho by nedošlo k zníženiu príjmových nerovností.”

 ““Iba vláda by mala rozhodovať o výške MMIba vláda by mala rozhodovať o výške MM na základe hodnotenia na základe hodnotenia 

vplyvu MM na zamestnanosť  a hodnotenia jej efektívnosti vplyvu MM na zamestnanosť  a hodnotenia jej efektívnosti pri pri 

znižovaní chudobyznižovaní chudoby. Zámerom vlády je minimalizovať riziko . Zámerom vlády je minimalizovať riziko 

privysokého stanovenia MM tým, že vytvorí zoznam kritérií, ktoré privysokého stanovenia MM tým, že vytvorí zoznam kritérií, ktoré 

budú musieť brať do úvahy všetky subjekty zapojené do stanovovania budú musieť brať do úvahy všetky subjekty zapojené do stanovovania 

MM.”MM.”



OECD OECD odporúčaniaodporúčania

k MM v SRk MM v SR

 “Je potrebné vyhodnotiť vplyv MM na zamestnanosť, aby sa zistilo, “Je potrebné vyhodnotiť vplyv MM na zamestnanosť, aby sa zistilo, či či 

je potrebné zaviesť vyššiu vekovú hranicu pre nižšiu MM je potrebné zaviesť vyššiu vekovú hranicu pre nižšiu MM vzťahujúcu vzťahujúcu 

sa na sa na mladších pracovníkovmladších pracovníkov.”.”

 “Je potrebné “Je potrebné upustiť od praxe stanovovania niekoľko MMupustiť od praxe stanovovania niekoľko MM pre pre 

pracovné miesta s rôznymi charakteristikami.”pracovné miesta s rôznymi charakteristikami.”

 “Navyše “Navyše vplyv prísnejšej legislatívy na ochranu zamestnancovvplyv prísnejšej legislatívy na ochranu zamestnancov (LOZ) (LOZ) 

na celkovú zamestnanosť môže byť neutrálny len vtedy, keď sa na celkovú zamestnanosť môže byť neutrálny len vtedy, keď sa 

náklady súvisiace s prísnejšou LOZ prenesú na pracovníkov, čo náklady súvisiace s prísnejšou LOZ prenesú na pracovníkov, čo 

znamená nižšie mzdyznamená nižšie mzdy.”.”



Prehľad výskumnýchPrehľad výskumných

výstupov 2004 výstupov 2004 --20062006

Barošová,M.Barošová,M.--Lepeňová,D:Lepeňová,D: Mechanizmy úpravy minimálnej mzdyMechanizmy úpravy minimálnej mzdy, , 

Stredisko pre štúdium práce a rodiny, Bratislava, august 2004 (164 strán).

AnotáciaAnotácia::

Štúdia reaguje na aktuálnu potrebu zmeny v oblasti MM na Slovensku. Skladá sa z 5 kapitol.Štúdia reaguje na aktuálnu potrebu zmeny v oblasti MM na Slovensku. Skladá sa z 5 kapitol.

1. kapitola1. kapitola:: Prax ustanovenia MM vo svete z pohľadu Medzinárodnej organizácie práce (MOP).Prax ustanovenia MM vo svete z pohľadu Medzinárodnej organizácie práce (MOP).

2. kapitola2. kapitola: : Informácie o minimálnych mzdových systémoch vo vybraných 20 krajinách Európy Informácie o minimálnych mzdových systémoch vo vybraných 20 krajinách Európy 

a sveta. a sveta. 

3. kapitola3. kapitola:: Prax fungovania MM na Slovensku, a to aj v kontexte historického vývoja a vývoja Prax fungovania MM na Slovensku, a to aj v kontexte historického vývoja a vývoja 

názorov na jej fungovanie, najmä v posledných rokoch. Obsahuje aj stručné závery názorov na jej fungovanie, najmä v posledných rokoch. Obsahuje aj stručné závery 

z monitoringu výskytu MM a nízkych miezd na Slovensku.z monitoringu výskytu MM a nízkych miezd na Slovensku.

4. kapitola4. kapitola:: Prehľad slovenských zákonov s väzbou na MM.  Prehľad slovenských zákonov s väzbou na MM.  

5. kapitola5. kapitola:: Záver Záver -- sumarizácia poznatkov + sumarizácia poznatkov + rámcový návrh na ustanovenie MM pre SR.rámcový návrh na ustanovenie MM pre SR.

Obsahuje aj viacero príloh (tabuľky, grafy).Obsahuje aj viacero príloh (tabuľky, grafy).

Bulletin Rodina a práca č.1:Bulletin Rodina a práca č.1: Barošová,M:Barošová,M: “Mechanizmy úpravy MM“Mechanizmy úpravy MM””

pozri na web. str. SŠPR, Bratislava: pozri na web. str. SŠPR, Bratislava: http://www.sspr.gov.skhttp://www.sspr.gov.sk



Prehľad výskumnýchPrehľad výskumných

výstupov 2004 výstupov 2004 --20062006

Barošová,M:Barošová,M: Analýza právnych predpisov s väzbou na MM.Analýza právnych predpisov s väzbou na MM.

Stredisko pre štúdium práce a rodiny, Bratislava, apríl 2005 (114 strán).Stredisko pre štúdium práce a rodiny, Bratislava, apríl 2005 (114 strán).

AnotáciaAnotácia::

Venuje pozornosť analýze právnych predpisov s väzbou na MM, a to  z dôvodov ich možného Venuje pozornosť analýze právnych predpisov s väzbou na MM, a to  z dôvodov ich možného 

vplyvu na každoročnú úpravu MM. V roku 1993 bol  ich počet 11, v súčasnosti približne 40. vplyvu na každoročnú úpravu MM. V roku 1993 bol  ich počet 11, v súčasnosti približne 40. 

Skladá sa zo 4 kapitol.Skladá sa zo 4 kapitol.

1. kapitola1. kapitola:: Analýza právnych predpisov s väzbou na MM.Analýza právnych predpisov s väzbou na MM.

2. kapitola2. kapitola: : Podrobný prehľad ustanovení, v ktorých sa nachádza zmienka o MM.Podrobný prehľad ustanovení, v ktorých sa nachádza zmienka o MM.

Kvôli zrozumiteľnosti sú tu uvádzané aj ďalšie potrebné ustanovenia. Kvôli zrozumiteľnosti sú tu uvádzané aj ďalšie potrebné ustanovenia. 

3. kapitola3. kapitola:: Prehľad právnych noriem upravujúcich MM.Prehľad právnych noriem upravujúcich MM.

4. kapitola4. kapitola:: Prehľad medzinárodných noriem s väzbou na MM. Prehľad medzinárodných noriem s väzbou na MM. 

ZáverZáver:  :  Záverečné zhrnutie + záverečné poznámky a odporúčania pre prístup k riešeniu Záverečné zhrnutie + záverečné poznámky a odporúčania pre prístup k riešeniu 

tohoto problému v budúcnosti. tohoto problému v budúcnosti. 

PrílohaPríloha:: Príklady regulácie verejných výdavkov (v prepojení na MM) v rokoch 1994Príklady regulácie verejných výdavkov (v prepojení na MM) v rokoch 1994--1996 (zákony 1996 (zákony 

o štátnom rozpočte), ale aj zníženia príspevkového zaťaženia podnikateľov v roku 1999.o štátnom rozpočte), ale aj zníženia príspevkového zaťaženia podnikateľov v roku 1999.



Prehľad niektorýchPrehľad niektorých

ďalších VV zo mzdovej oblastiďalších VV zo mzdovej oblasti

 Barošová,M.:Barošová,M.: Východiská a funkcie MM a prístupy k jej Východiská a funkcie MM a prístupy k jej 

valorizáciivalorizácii. Výskumný útav práce, sociálnych vecí a . Výskumný útav práce, sociálnych vecí a 

rodiny. Bratislava, jún 1999.rodiny. Bratislava, jún 1999.

 Barošová,M.:Barošová,M.: Vymedzenie problematiky nízkych miezd. Vymedzenie problematiky nízkych miezd. 

Výskumný útav práce, sociálnych vecí a rodiny, Výskumný útav práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Bratislava, marec 2001.Bratislava, marec 2001.

 Barošová,M.:Barošová,M.: Analýza kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru Analýza kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru 

mzdového vývoja v ekonomike SR. (Návrh modelu štatistických mzdového vývoja v ekonomike SR. (Návrh modelu štatistických 

zisťovaní a hodnotenia).zisťovaní a hodnotenia). Stredisko pre štúdium práce a rodiny, Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 

Bratislava, december 2005. Bratislava, december 2005. 



RODOVÉ MZDOVÉRODOVÉ MZDOVÉ

♂ ♀ ROZDIELY (RMR)ROZDIELY (RMR) (-) = 

 Definícia RMRDefinícia RMR

 Možné zdroje  RMRMožné zdroje  RMR

 Monitoring RMR u násMonitoring RMR u nás

 Monitoring RMR v EÚMonitoring RMR v EÚ

 Výskumné výstupy zamerané na riešenie Výskumné výstupy zamerané na riešenie 
uvedenej problematiky.uvedenej problematiky.



Definícia rod. mzdovýchDefinícia rod. mzdových

rozdielov (RMR)   rozdielov (RMR)   (-) = 

Rodový mzdový rozdiel Rodový mzdový rozdiel (gender pay gap, gender wage gap)(gender pay gap, gender wage gap)

Priemerná mzda žien (za SR, podľa sektorov, odvetví, vzdelania, skupín zamestnaní a pod.)  býva 

spravidla nižšia ako priemerná mzda mužov. To je aj dôvod prečo aj ukazovateľ - podiel priemernej 

mzdy žien na priemernej mzde mužov v percentách (Wf / Wm) x 100 alebo slovensky (MZDž / 

MZDm) x 100, a to  za  SR,  podľa sektorov, odvetvia, vzdelania, skupín zamestnaní a pod. má  

spravidla hodnotu ‹ 100 %. 

Rozdiel (matematický rozdiel) medzi 100% (neexistuje žiadna nerovnosť) a podielom priemernej 

mzdy žien na priemernej mzde mužov v % (za SR, podľa odvetví, podľa vzdelania, podľa skupín 

zamestnaní a pod.) sa začal u nás v poslednom období niektorými odborníkmi pomenovávať ako 

rodový mzdový rozdiel (niekedy aj ako rodová mzdová priepasť). Pre odlíšenie od absolútneho 

rodového mzdového rozdielu (rozdielu medzi priemernou mzdou mužov a žien)  je vhodnejšie ho 

pomenovať ako relatívny rodový mzdový rozdiel. Možno ho vypočítať aj ako podiel absolútneho 

rodového mzdového rozdielu a priemernej mzdy mužov  v %,  t. j.  (Wm – Wf  / Wm  ) x 100 alebo 

slovensky (MZDm – MZDž / MZDm) x 100. Je ukazovateľom (indikátorom) bežne používaným aj 

v medzinárodných porovnaniach (anglicky ako gender pay gap alebo gender wage gap alebo niekedy 

aj ako female-male pay gap).



Možné zdrojeMožné zdroje

RMRRMR (-) = 

 Segregácia mužov žien na trhu práceSegregácia mužov žien na trhu práce -- muži a ženy majú odlišné muži a ženy majú odlišné 

zastúpenie v oblasti pracovných podmienok a podmienok zamestnania, zastúpenie v oblasti pracovných podmienok a podmienok zamestnania, 

v jednotlivých sektoroch, odvetviach, povolaniach v jednotlivých sektoroch, odvetviach, povolaniach a pod.;a pod.; pripisuje sa pripisuje sa 

jej približne 1/3  príčin RMR;jej približne 1/3  príčin RMR;

 Rodová segregácia v oblasti vzdelávania;Rodová segregácia v oblasti vzdelávania;

 Rodové stereotypy na trhu práce a nedostatok sebauvedom. žien;Rodové stereotypy na trhu práce a nedostatok sebauvedom. žien;

 Nedostatočné  podmienky pre kariérový vývoj žien Nedostatočné  podmienky pre kariérový vývoj žien -- nedostatočné nedostatočné 

zosúladenie pracovného a rodinného života;zosúladenie pracovného a rodinného života;

 Diskriminácia na trhu práceDiskriminácia na trhu práce, a to tak v oblasti odmeňovania, ale , a to tak v oblasti odmeňovania, ale aj   aj   

ďalšieho vzdelávania v zamestnaní a v oblasti pracovného postupu;ďalšieho vzdelávania v zamestnaní a v oblasti pracovného postupu;

 Nedostatočný záujem sociálnych partnerov (najmä organizácií Nedostatočný záujem sociálnych partnerov (najmä organizácií 

zamestnávateľov o tento problém) zamestnávateľov o tento problém) a iné faktory … (inštitucionál. rázu) ...a iné faktory … (inštitucionál. rázu) ...



Monitoring Monitoring 

RMR v SRRMR v SR (-) =  

 

 

 

Rodové mzdové rozdiely v roku 1996, 2001 a 2005 
 

 

Ukazovatele /obdobie 1996 2001 2005 

 

Zmena 
 2005/ 1996 

 

 

Absolútne  RMR v Sk 

 

2 535 3 709 6109 + 3 574 Sk  

 

Relatívne RMR v % 

 

25,5 25,9 28,4 + 2,9 % 

  Zdroj: ŠÚ SR + vlastné prepočty  



Monitoring Monitoring 

RMR v EÚ RMR v EÚ (-) = 

 

Relatívne RMR v hodinových zárobkoch  v  EÚ v roku 2005 v %  
 

 Belgicko * 6  Maďarsko 11 

 Cyprus 25  Malta 4 

 ČR 19  Nemecko 22 

 Dánsko * 17  Poľsko 10 

 Estónsko * 24  Portugalsko * 5 

 Fínsko * 19  Rakúsko 18 

 Francúzsko 12  SR 24 

 Grécko 9  Slovinsko 8 

 Holandsko 18  Španielsko 13 

 Írsko * 11  Švédsko  16 

 Litva 15  Taliansko * 7 

 Lotyšsko 17  Veľká Británia 20 

 Luxembursko 14 – - 

 EÚ 25  15 

 

 Zdroj:  Eurostat.                                                                                    Poznámka: *2004 

 



Meranie  rodovej            Meranie  rodovej            Ako ?Ako ?

segregácie na segregácie na 

trhu práce trhu práce -- ID   ID        

 Index disimilarityIndex disimilarity (rôznosti) je založený na myšlienke, že napr. rodová (rôznosti) je založený na myšlienke, že napr. rodová 

segregácia povolaní znamená, rozdielne počty mužov a žien v jednotlivých segregácia povolaní znamená, rozdielne počty mužov a žien v jednotlivých 

povolaniach (skupinách povolaní). Čím viac je rozdelenie mužov a žien do povolaniach (skupinách povolaní). Čím viac je rozdelenie mužov a žien do 

jednotlivých povolaní podobnejšie, tým je aj úroveň rodovej segregácie nižšia.jednotlivých povolaní podobnejšie, tým je aj úroveň rodovej segregácie nižšia.

 ID = 0 v prípade úplnej rovnosti; ID =1(100%) v prípade úplne rozdielného ID = 0 v prípade úplnej rovnosti; ID =1(100%) v prípade úplne rozdielného 

rozdelenia mužov a žien do jednotlivých povolaní.rozdelenia mužov a žien do jednotlivých povolaní.

 ID môže byť interpretovaný ako podiel (%) zamestnaných osôb, ktoré by mali ID môže byť interpretovaný ako podiel (%) zamestnaných osôb, ktoré by mali 

zmeniť svoje pracovné miesta (povolania, odvetvia, sektory), aby sa odstránila zmeniť svoje pracovné miesta (povolania, odvetvia, sektory), aby sa odstránila 

segregácia na trhu práce (nerovnosť), pričom sa berie do úvahy rozdiel v segregácia na trhu práce (nerovnosť), pričom sa berie do úvahy rozdiel v 

zastúpení mužov a žien na celkovej zamestnanosti.zastúpení mužov a žien na celkovej zamestnanosti.

 Zmena ID indikátora je len dôsledkom zmeny disimilarity (odlišnosti).Zmena ID indikátora je len dôsledkom zmeny disimilarity (odlišnosti).



Monitoring rod. segr.Monitoring rod. segr.

trhu práce v SR s využitím IDtrhu práce v SR s využitím ID

Zdroj: ŠÚ SR + vlastné prepočty  

 
   Poznámka:  

- Sektory: pôdohosp., priemysel., stavebníctvo, služby  a verejné služby 

- Rodová segregácia na trhu práce je zodpovedná približne za 1/3  RMR. 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

Index rôznosti/disimilarity v roku 1996, 2001 a 2005 v % 
 

Ukazovatele /obdobie 1996 2001 2005 

 

Zmena 
 2005/ 1996 

 
 

ID podľa sektorov 
 

25,86 26,72 27,41 + 1,76 %  

 

ID podľa odvetví  
 

30,81 32,68 33,87 + 3,06 %  

 

ID podľa sk. povolaní 
38,93 39,44 38,23 

 

 - 0,7 % 

 



Prehľad  VVPrehľad  VV

z rodovej rovnostiz rodovej rovnosti

v odmeňovanív odmeňovaní

 Barošová,M.Barošová,M.--Czíria,Ľ.Czíria,Ľ.--Kyjacová,Ľ.Kyjacová,Ľ.--Munková,M.:Munková,M.: Východiská a nástroje Východiská a nástroje 

uplatňovania princípu rovnosti príležitostí v praxi.uplatňovania princípu rovnosti príležitostí v praxi. Výskumný ústav práce, Výskumný ústav práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Bratislava, jún 2001sociálnych vecí a rodiny. Bratislava, jún 2001..

 Barošová,M.:Barošová,M.: Rovnosť príležitostí v praxi odmeňovania mužov a žien v SR Rovnosť príležitostí v praxi odmeňovania mužov a žien v SR --

I. etapa. I. etapa. Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, 

december 2001.december 2001.

 Barošová,M.:Barošová,M.: Rovnosť príležitostí v praxi odmeňovania mužov a žien v SR Rovnosť príležitostí v praxi odmeňovania mužov a žien v SR --

II. etapa. II. etapa. Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, 

december 2002.december 2002.

 Barošová,M.:Barošová,M.: Uplatňovanie princípu rovnakého odmeňovania vo vybraných Uplatňovanie princípu rovnakého odmeňovania vo vybraných 

krajinách Európskej únie. krajinách Európskej únie. Stredisko pre štúdium práce a rodiny, Bratislava,  Stredisko pre štúdium práce a rodiny, Bratislava,  

december 2004.december 2004.

 Barošová,M.:Barošová,M.: Monitoring rodovej segregácie na trhu práce Monitoring rodovej segregácie na trhu práce -- analýza dopadov analýza dopadov 

transformačných zmien. transformačných zmien. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava, 

december 2006.december 2006.



V Ý Z V Y   DO V Ý Z V Y   DO 

BUDÚCNOSTI !BUDÚCNOSTI !

 Ako so zákonom o MM ?  Ako so zákonom o MM ?  (MM jednotná, diferencovaná; aké kritériá, (MM jednotná, diferencovaná; aké kritériá, 

aký mechanizmus postupu ...aký mechanizmus postupu ... A PREČOA PREČO ?)?)

 Čo s monitoringom MM (nízkych miezd) ?Čo s monitoringom MM (nízkych miezd) ? (sú na to vytvorené (sú na to vytvorené 

podmienky, podmienky, KTO A AKO HO BUDE ROBIŤ ?KTO A AKO HO BUDE ROBIŤ ? ))

 Čo s odstraňovaním rodových mzdových rozdielov  ?Čo s odstraňovaním rodových mzdových rozdielov  ?

(čo so vzdelávaním v prospech rovnosti v odmeňovaní,          s (čo so vzdelávaním v prospech rovnosti v odmeňovaní,          s 

monitoringom,  kontrolou, osvetou,  čo sociálni partneri, čo monitoringom,  kontrolou, osvetou,  čo sociálni partneri, čo 

zamestnávatelia, čo štátne inštitúcie a pod. ?)  zamestnávatelia, čo štátne inštitúcie a pod. ?)  

 Akým smerom by sa mal uberať výskum v tejto oblasti  ?

V Ý Z V Y   DOV Ý Z V Y   DO   
BUDÚCNOSTI !BUDÚCNOSTI !


