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Na platoch pridali firmy 
ľuďom menej než chceli
PRIESKUM l Najviac si polepšia zamestnanci v oblasti služieb, informačných 
technológií aj poisťovníctva, vyplýva zo štúdie spoločnosti PwC.

Bratislava – Ak pracujete vo far-

mácii, v IT sektore alebo poisťov-

níctve, je možné, že sa vaše po-

volanie ocitlo medzi top trojkou 

najlepšie platených pozícií na Slo-

vensku. Na opačnom konci reb-

ríčka zas nájdeme upratovačky, 

výrobných pracovníkov a ľudí, 

ktorí predávajú za pultom. Vyplý-

va to z platovej štúdie spoločnos-

ti PwC PayWell, ktorá monitoruje 

odmeňovanie na Slovensku už 23 

rokov. 

Rast pokračuje
Zvyšovanie platov Slováci pocíti-

li už aj v tomto roku, keď podľa 

prieskumu spoločnosti PwC ma-

li mzdy stúpnuť o 2,8 percenta. 

Pôvodný plán slovenských za-

mestnávateľov bol však o osminu 

vyšší. Rast miezd by mal pokra-

čovať aj v budúcom roku. „Fir-

my na Slovensku plánujú v roku 

2016 zvyšovať základné mzdy 

o 2,9 percenta,“ píše sa v správe. 

Pridávajú v poisťovníctve 
aj IT
Budúci rok si polepšia napríklad 

zamestnanci pracujúci v služ-

bách, ich platy by sa mali podľa 

štúdie zdvihnúť takmer o päť per-

cent. Medzi ďalšie odvetvia, kto-

ré sa môžu tešiť na vyššie mzdy, 

patria informačné technológie, 

poisťovníctvo či elektrotechnický 

priemysel. V tomto roku zazna-

menala spoločnosť PwC najvyš-

ší nárast miezd v poisťovníctve 

a automobilovom priemysle, naj-

nižší, naopak, v energetike. Cel-

kovo sa dá u nás najlepšie zarobiť 

v oblasti informačných technoló-

gií, farmácie a bankovníctva. Naj-

horšie je na tom strojárstvo, kde 

je výška platov až 22 percent pod 

úrovňou celoslovenského trhové-

ho priemeru.  Henrieta Hyrliková
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ROZHOVOR

Znižovania miezd sa báť nemusíme
Podľa štúdie PwC najlepšie za-
rábajú zamestnanci v sektore 
informačných technológií. Bude 
to tak aj v budúcnosti?

IT sektor je pomerne stabil-

ný, takže svoju pozíciu si veľmi 

pravdepodobne udrží aj budú-

ci rok. Vzorka spoločností v jed-

notlivých oblastiach nie je každý 

rok rovnaká, takže to závisí aj od 

toho, aká vzorka spoločností zo 

sektora informačných technoló-

gií sa zúčastní na platovej štúdii 

PayWell v budúcom roku.

Aké sú ďalšie vyhliadky, kto-
ré odvetvia by sa mohli zaradiť 
medzi top?

Vzhľadom na výsledky štúdie 

PayWell za posledné roky sú sta-

bilne najlepšie platené pozície 

v sektoroch farmácia a IT, ako 

aj bankovníctvo. Nepredpokla-

dám, že by v najbližšej budúc-

nosti niektorý iný sektor dobehol 

úroveň platov v spomenutých od-

vetviach. Muselo by ísť o výrazné 

jednorazové zvýšenie.

Vo väčšine odvetví sa plánované 
čísla zvyšovania platov nenaplni-
li. Prečo? 

Plánované nárasty platov sú 

každoročne optimistickejšie, ako 

je realita, keďže v čase plánovania 

nárastov spoločnosti nedokážu od-

hadnúť možné zmeny, ktoré v prie-

behu roka nastanú. Týka sa to or-

ganizačných zmien, ale taktiež 

ekonomickej situácie na trhu alebo 

ďalších faktorov, ktoré podstatne 

ovplyvňujú odmeňovanie zamest-

nancov. V priebehu roka sa platové 

nárasty zreálňujú, a tým dochádza 

vo väčšine prípadov k nižšiemu 

reálnemu nárastu miezd oproti pô-

vodnému plánu. 

Je to dôvod, prečo sú plánované 
čísla na budúci rok nižšie?

V budúcom roku sú plánova-

né nárasty platov realistickejšie 

a priemerne sa pohybujú na úrov-

ni troch percent. V tomto momente 

však nie je možné odhadnúť mož-

né zmeny na trhu, ako je napríklad 

fúzia spoločností, zmena investo-

rov a tak ďalej.

Myslíte si, že budú firmy schopné 
splniť plány na budúci rok?

Na základe dát, ktoré vyhodno-

cujeme, sa skutočné zvýšenia pla-

tov čoraz viac približujú k pláno-

vaným nárastom. Z toho usudzu-

jem, že spoločnosti budú schopné 

v budúcnosti plniť plány platových 

nárastov. 

Môžeme podľa vás očakávať 
v niektorých odvetviach aj zni-
žovanie platov?

Znižovanie platov neočakávame 

v žiadnom zo sektorov. Spoločnos-

ti, ktoré znižujú mzdy, respektíve 

ich zmrazujú, tak nerobia celoploš-

ne, ale len pre vybrané pozície.        

Henrieta Hyrliková

Patrícia Šimák, 
manažérka oddelenia 
poradenstva pre ľudské 
zdroje spoločnosti PwC
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 Pôvodný plán 2015  Reálne zvýšenie 2015  Plán 2016

Top 
pozície 

celkový príjem 
vrátane 

variabilných 
zložiek

IT si pravdepodobne svoje 
prvenstvo najlepšie 
plateného sektora udržia aj 
naďalej, hovorí v rozhovore 
pre HN manažérka 
oddelenia poradenstva pre 
ľudské zdroje spoločnosti 
PwC Patrícia Šimák.

2,9
PERCENTA

o toľko 
plánujú 
firmy 
zvýšiť platy 
v budúcom 
roku

Zodpovedný aktuár (poisťovníctvo)

Obchodný manažér pre IT riešenie (IT sektor)

Odborný poradca (farmácia)

Top 3 
najlepšie 

platené pozície
(nemanažérske)

Upratovačka

Pultový predaj/prehradkový pracovník

Výrobný pracovník

Top 3 
najnižšie platené 

pozície

Marketingový manažér značky/produktu

Špecialista bezpečnosti IT

Špecialista strategického plánovania

Top 3 
najlepšie platené 

pozície z podporných 
oddelení

(nemanažérske)

Dealer (bankovníctvo)

Firemný poradca (bankovníctvo)

Obchodný zástupca (rôzne sektory)

Top 3 
pozície s najvyššou 

úrovňou výkonnostnej 
zložky mzdy

(v pomere k základnej mzde)


