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Rýchly komentár 
 

Zamestnanosť a mzda vo vybraných 
odvetviach: Zamestnanosť v októbri mierne 
spomalila. Mzda na raste pridala.  
 

 Zamestnanosť vo vybraných odvetviach súkromného sektora v októbri 2018 oproti 

predchádzajúcemu obdobiu mierne spomalila. Spomalili služby ako celok 
a priemysel. Pomerne dynamicky rastie stavebníctvo. Zamestnanosť naznačuje 

pokračujúce zmierňovanie tempa rastu v 4. štvrťroku 2018. 
 Tempo rastu miezd naopak zrýchlilo a dosiahlo 7,6 %. Dostala sa tak mierne nad 

priemer predchádzajúceho štvrťroka. Zrýchlenie zaznamenali takmer všetky 

odvetvia, najvýraznejšie však maloobchod a ubytovacie služby 

 

Zamestnanosť za vybrané odvetvia súkromného sektora v októbri 2018 mierne spomalila 
svoje medziročné tempo oproti predošlému mesiacu a dosiahla 3,5 %. Po očistení o vplyvy 
výrazných zlomov dynamika dosiahla 1,9 %1. Spomalenie bolo zaznamenané vo väčšine 
sledovaných odvetví, najvýraznejšie v službách. Vývoj v tomto odvetví charakterizovalo 
spomalenie rastu v ubytovaní a reštauračných službách, na druhej strane mierne zrýchlili 
vybrané trhové služby. Priemysel na jednej strane mierne spomalil, ale aj napriek tomu 
dosahuje pomerne stabilné rasty na úrovni 2,5 %.  

 

Príspevky odvetví k vývoju zamestnanosti       Pohľad na analyticky očistený časový rad 

(% Y-o-Y, p. b.)      zamestnanosti za vybrané odvetvia (%, Y-o-Y)    

    
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.   Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.  
 

 

                                           
1 Pri očisťovaní od metodických zlomov sa vychádza z expertného prístupu, pri ktorom sa medzimesačná dynamika sezónne 

očistenej zamestnanosti v problematickom mesiaci (január 2018) a odvetví (služby) spravidla upraví na priemernú dynamiku 
bezprostredne predošlých a nasledujúcich  mesiacov. Následne sa takto očistené údaje za jednotlivé odvetvia sčítajú a 
dostaneme analyticky očistený časový rad zamestnanosti za vybrané odvetvia. Môžeme tak prehľadnejšie využívať informácie 
z mesiacov, v ktorých uvedené zlomy nie sú prítomné.  
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Priemerná mzda vo vybraných odvetviach v októbri naopak zrýchlila a dosiahla 7,6 %. Pri 
pohľade na štvrťročné údaje došlo k zrýchleniu priemernej mzdy o 0,2 percentuálneho bodu. 
Pod zrýchlenie rastu mzdy sa podpísali takmer všetky odvetvia, hlavne však maloobchod 
a ubytovacie služby. Na vysokých dynamikách rastu sa naďalej drží aj stavebníctvo. 
Spomalenie zaznamenali len informácie a komunikácia, vybrané trhové služby a reštauračné 
činnosti. Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok vhodnej pracovnej sily nie len v odvetví 
priemyslu, ale aj v ostatných nosných odvetviach, možno predpokladať v najbližších 
mesiacoch tlaky na vyššie mzdy v súkromnom sektore.  

 
Medziročný rast miezd v odvetviach (%, mzdy za vybrané odvetvia) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. 
 
 

 
Zdroj: ŠÚ SR. Sezónne očistené údaje v prípade zmeny voči predchádzajúcemu obdobiu (vlastné očistenie). Nominálna mzda je 
deflované indexom CPI. Všetky údaje predstavujú súčet/priemer len za vybrané odvetvia publikované na mesačnej báze 
Štatistickým úradom SR. 
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Zamestnanosť

Nominálna 

mzda Zamestnanosť

Nominálna 

mzda

Reálna 

mzda

2016 2,2 4,0 2,2 4,0 4,5

2017 3,1 4,2 3,1 4,2 2,9

2018Q2 0,5 1,1 3,6 7,3 4,4

2018Q3 0,2 0,9 3,6 7,4 4,6

2018 August 0,3 -0,1 3,9 7,1 4,1

2018 September 0,1 -0,8 3,6 6,0 3,1

2018 Október 0,1 1,5 3,5 7,6 5,0

Výpočty na 

základe mesačných 

ukazovateľov

Zmena voči

predchádzajúcemu obdobiu

Zmena oproti rovnakému

obdobiu minulého roka
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