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Cenová dostupnosť áut sa aj v minulom roku 
zlepšovala. Kým v roku 2012 sme museli na jedno 
auto pracovať 11,6 mesiaca, v minulom roku to 
bolo 11,4 mesiaca.   
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Ako dlho musíme pracovať na jedno auto 
(v mesiacoch)

 

Cenová dostupnosť automobilov sa v minulom roku 
zlepšovala. Kým v roku 2012 pracoval priemerný Slovák na 
jedno malé auto 11,6 mesiaca, tak v roku 2013 to bolo 11,4 
mesiaca. Zastavil sa však cenový pokles štatisticky 
sledovaných malých automobilov. Dá sa povedať, že ich 
úroveň skôr stagnovala. No a pomer medzi cenami 
a mzdami sa tak zlepšoval najmä vďaka rastu nominálnych 
miezd. Tie mohli v minulom roku vzrásť mierne rýchlejšie 
ako rok predtým (údaj za posledný štvrťrok je zatiaľ 
odhadovaný), kedy to bolo 2,4%. Priemerná mzda tak 
mohla byť minimálne o 20 eur vyššia ako pred rokom. 

Pri tomto zovšeobecňovaní však treba byť napriek tomu 
opatrný. Zhruba 60% Slovákov totiž zarába menej ako je 
priemer, a preto aj cenová dostupnosť dopravných 
prostriedkov bude v individuálnych prípadoch odlišná.  

Dostupnosť áut sa pre priemerného Slováka zlepšila 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente predstavujú marketingové oznámenie vyhotovené v dobrej viere, ktorých úlohou nie je informovať adresáta vyčerpávajúcim spôsobom a sú založené 
na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“ alebo „banka“) nemôže garantovať splnenie 
týchto predpovedí a nie je zodpovedná v žiadnom prípade za priamu, nepriamu alebo následnú škodu, ktorá môže vzniknúť na základe použitia tohto dokumentu alebo informácií v ňom 
obsiahnutých. Tento dokument nemá predstavovať a ani nepredstavuje investičné odporúčanie, investičné poradenstvo založené na posúdení osobných pomerov adresáta a ani v žiadnom 
prípade nemá predstavovať ani nepredstavuje odporúčanie na nákup, predaj alebo podržanie akéhokoľvek investičného nástroja resp. akejkoľvek investície. Aj keď informácie z ktorých 
vychádza tento dokument boli získané zo zdrojov, ktoré ČSOB považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu, ČSOB nemôže zaručiť 
správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Všetky názory a odhady uvedené v tomto dokumente predstavujú výhradne názory a odhady ČSOB ku dňu vydania tohto 
dokumentu, pričom sa môžu kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto dokumente sa odporúča pred prijatím 
akéhokoľvek investičného rozhodnutia konzultovať svojho právneho, daňového  a/alebo finančného poradcu. Bez predchádzajúceho súhlasu ČSOB nie je možné tento dokument ani jeho časti 
kopírovať alebo ďalej šíriť.  


