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Rýchly komentár 

Zamestnanosť a mzda vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť 

v máji spomalila, mzda na raste pridala 

• Zamestnanosť v máji mierme spomalila tempo rastu a dosiahla 2,7 %. Spomalenie bolo 
ovplyvnené hlavne poklesom zamestnanosti v priemysle.  

• Priemerná mzda v máji naopak zrýchlila dynamiku rastu na 9,3 % a dostala sa tak nad priemer 
predchádzajúceho štvrťroka. V jej vývoji sa naplno prejavili dodatočné nárasty príplatkov 
a pravdepodobne aj nepravidelné odmeny.  

 

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v máji vzrástla medziročne o 2,7 % 

(medzimesačne o 0,1 %), čo predstavovalo mierne spomalenie oproti predchádzajúcim obdobiam. Po 

očistení o vplyvy výrazných zlomov dynamika dosiahla 2,1 %. Z hľadiska jednotlivých odvetví májové 

spomalenie zamestnanosti bolo spôsobené vývojom v priemysle, ktorý už medzimesačne, ako aj 

medziročne poklesol. Pokles dynamiky v tomto odvetví odráža situáciu spomalenia produkcie hlavne 

v automobilovom priemysle a s tým súvisiace prepúšťania zamestnancov v niektorých veľkých firmách. 

Ostatné odvetvia si zachovávajú pomerne stabilný vývoj charakteristický výrazným rastom 

v stavebníctve a v službách, na strane druhej poklesom v obchode. Spomalenie zamestnanosti možno 

očakávať aj ďalších obdobiach nakoľko prevažujú negatívne očakávania týkajúce sa zvyšovania počtu 

zamestnancov vo všetkých sektoroch. 
 

Príspevky odvetví k vývoju zamestnanosti                                          Alternatívne ukazovatele vývoja zamestnanosti  

(medziročná zmena %, v p. b.)                                      (medziročný rast v %)    

   
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS                             Zdroj: ŠÚ SR, SP, EK, výpočty NBS 
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Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla v máji o 9,3 %. V porovnaní sa predchádzajúcim 

obdobím sa jej rast výraznejšie zrýchlil, pod čo sa podpísali všetky sledované odvetvia okrem 

stavebníctva. Mzda v tomto odvetví rástla približne rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci, 

čo je aj odrazom spomalenia tržieb. Výrazný rast zaznamenali priemysel a služby, keď ich medziročná 

dynamika dosiahla v máji viac ako 10 %. Dynamický rast nad 8 % však zaznamenal aj obchod. Vo vývoji 

mzdy sa tak naplno prejavili dodatočné navýšenia príplatkov za prácu nadčas, cez víkend a počas 

sviatkov. Vývoj mzdy bol však pravdepodobne ovplyvnený aj presunom vyplácania nepravidelných 

odmien, hlavne v priemyselnej výrobe. Z dôvodu menej optimistických očakávaní zamestnávateľov a 

menšieho vnímaného nedostatku zamestnancov sa ukazovateľ napätia na trhu práce v poslednom 

období zmiernil. S určitým časovým odstupom by sa to mohlo začať prejavovať v spomaľovaní rastu 

mzdy v súkromnom sektore. 

 
Priemerná mzda vo vybraných odvetviach                 

(medziročná zmena v %, 3-mesačný kĺzavý priemer) 

   
 Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS                                                                                         

 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

Poznámka: Sezónne očistené údaje v prípade zmeny voči predchádzajúcemu obdobiu (vlastné očistenie). Nominálna mzda je deflovaná 

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

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

2018 3,8 7,0 3,8 7,0 4,4

2018Q4 0,6 1,3 3,4 7,1 4,9

2019Q1 0,8 1,9 2,8 6,5 4,0

2019 Marec 0,2 0,8 2,9 6,0 3,2

2019 Apríl 0,2 1,4 2,9 7,2 4,7

2019 Máj 0,1 2,2 2,7 9,3 6,4

Výpočty na 

základe 

mesačných 

ukazovateľov

Zmena voči

predchádzajúcemu obdobiu

Zmena oproti rovnakému

obdobiu minulého roka
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