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Ceny televízorov vlani klesli. Už piaty rok za 
sebou. Priemerný Slovák si tak nový LCD televízor 
mohol kúpiť zhruba za polovicu svojej výplaty. 
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Za koľko mesačných platov si kúpime TV

Hrubá mzda Čistá mzda

Rok 2008: Zaradenie LCD 
do cenových štatistík

Zdroj: Slovstat, ŠÚSR 
Poznámka: Priemerná mzda za rok 2013 je odhadovaná. 

Blíži sa športová udalosť roka – zimné olympijské hry. 
Športové sviatky ako aj Vianoce bývajú obvykle jedným 
z impulzov pre kúpu televízora. Viete však koľko musí na 
jedno „LCD-čko“ pracovať priemerný Slovák? 
Elektrotechnický priemysel pritom patrí k jedným z hlavných 
pilierov našej ekonomiky, aj keď už to nie sú výhradne LCD 
panely, čo ho ťahajú vpred.  

Pre Slovensko je priemysel veľmi dôležitý. K jeho hlavným 
pilierom patrí najmä automobilový a elektrotechnický 
priemysel. Elektrotechnika (výroba počítačových, 
elektronických a optických výrobkov ako aj výroba 
elektrických zariadení) tvorí podľa tržieb takmer 14% 
priemyselnej výroby (priemysel bez ťažby a sieťových 
odvetví). Je tak významnou súčasťou hospodárstva. K jeho 
rozmachu prispel aj príchod fabrík produkujúcich LCD 
panely. V minulom roku ho však ťahala výroba 
elektromotorov, káblov, či elektrotechnika do automobilov. 

Produkcia tohto odvetvia tak stále zostáva na špici 
dôležitosti. Výroba elektrotechnických zariadení za 11 
mesiacov minulého roka obstarala takmer tretinu rastu 
priemyselnej výroby. Napriek tomu, že v uplynulom roku 
stúpla dôležitosť elektrotechniky prepojenej na auto 
priemysel, zostáva výroba TV stále jej podstatnou súčasťou. 
I keď ceny televízorov v posledných rokoch klesali a na ich 
kúpu sme museli aj my pracovať menej.  

Koľko na jeden televízor musí pracovať bežný Slovák? 
Ceny televízorov majú posledných 5 rokov tendenciu klesať. 
A tento trend sledovali aj predtým s výnimkou roku 2008, 
kedy boli do sledovania zaradené LCD televízory, ktorých 
cena bola na danú dobu samozrejme vyššia (v porovnaní so 
staršími modelmi). Od vtedy cena podstatne klesla, a keď to 
skombinujeme s rastom priemernej mzdy, tak na jedno LCD 
pracujeme podstatne menej. 

V roku 2001 sme na jeden televízor museli pracovať viac 
ako jeden mesiac. Priemerný Slovák si na túto položku 
musel odložiť 1,33 svojej čistej mzdy. V roku 2013 to bolo 
podľa našich odhadov už menej ako pol mesiaca z hrubej 
mzdy (0,45) a z čistej to bolo iba o málo viac a síce 0,52 
mesiaca.  

Koľko nás stojí jedno LCD 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente predstavujú marketingové oznámenie vyhotovené v dobrej viere, ktorých úlohou nie je informovať adresáta vyčerpávajúcim spôsobom a sú založené 
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obsiahnutých. Tento dokument nemá predstavovať a ani nepredstavuje investičné odporúčanie, investičné poradenstvo založené na posúdení osobných pomerov adresáta a ani  v žiadnom 
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