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Rýchly komentár 

Zamestnanosť a mzda vo vybraných odvetviach: 

Zamestnanosť mierne spomalila, mzda výraznejšie 

pribrzdila  

V priemere za druhý štvrťrok si zamestnanosť viac - menej zachovala dynamiku rastu z 

predchádzajúceho obdobia. Dynamika v priemysle a obchode spomalila, na druhej strane 

stavebníctvo a služby zrýchlili svoj rast. Mzda za vybrané odvetvia v priemere za druhý 

štvrtok spomalila (zo 6,5 % na 6,0 % medziročne), vplyvom pomalšieho rastu takmer vo 

všetkých odvetviach, okrem služieb.  

 

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v júni mierne spomalila dynamiku 

rastu z 2,7 % na 2,4 %. Za celý druhý štvrťrok sa však jej rast takmer nezmenil a ostáva tak na 

pomerne stabilnej dynamike mierne pod 3 %. Z hľadiska odvetví došlo v júni oproti 

predchádzajúcemu mesiacu k spomaleniu rastu v službách a stavebníctve. Priemysel a obchod 

zaznamenali rovnako, ako v predchádzajúcom mesiaci medziročný pokles. Budúci vývoj 

zamestnanosti, aj napriek zmierneniu pesimizmu zamestnávateľov ohľadom prijímania nových 

zamestnancov, smeruje k zmieňovaniu jej dynamiky rastu. Menej priaznivý vývoj globálnej 

ekonomiky, spomalenie produkcie hlavne v automobilovom priemysle, sú hlavnými faktormi 

ovplyvňujúcimi jej budúce smerovanie.  

 
Príspevky odvetví k vývoju zamestnanosti                           Alternatívne ukazovatele vývoja zamestnanosti  

(% Y-o-Y, p. b.)    (medziročný rast v %)      

        
    Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS                               Zdroj: ŠÚ SR, SP, EK, výpočty NBS 



 
Zamestnanosť a mzda vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť mierne spomalila, mzda výraznejšie pribrzdila  | 

Rýchly komentár | 9. augusta 2019 | © Analytici ÚMS 

2 

Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla v druhom štvrťroku o 6,0 % a jej rast sa v porovnaní 

s predchádzajúcim štvrťrokom spomalil o 0,5 percentuálneho bodu. Spomalili všetky odvetvia okrem 

služieb, keď rast priemernej mzdy v tomto odvetví dosiahol takmer 8 %. Spomalenie mzdy za aktuálny 

štvrťrok možno pripísať mesiacu jún, nakoľko predchádzajúce mesiace naznačovali jej pomerne silný 

rast. Priemerná mzda v júni spomalila na 1,7 % medziročne. Mesačný vývoj mzdy je pomerne 

volatilný a spomalenie zaznamenali (okrem predaja a opravy motorových vozidiel) všetky odvetvia. 

Najvýraznejšie však priemysel a doprava a skladovanie, ktoré tak korigovali nadpriemerné dvojciferné 

rasty z predchádzajúceho mesiaca. V priemysle priemerná mzda v júni medziročne dokonca poklesla. 

Hlavnými faktormi výrazného spomalenie resp. poklesu priemernej mzdy v niektorých odvetviach 

môže byť na jednej strane vplyv obmedzenia výroby, zefektívnenie produkcie a s tým súvisiace 

krátenie pracovného času. Dokazuje to aj pokles počtu odpracovaných hodín v priemyselných 

odvetviach. V obchode došlo k zefektívneniu činností a skráteniu otváracích hodín. Na druhej strane 

bol vývoj mzdy pravdepodobne taktiež ovplyvnený aj presunom vyplácania nepravidelných odmien 

ako aj vyplatením 13. platov v predchádzajúcom mesiaci.  

 
Medziročný rast priemernej mzdy v odvetviach            Vývoj odpracovaných hodín v priemysle  

(%, vybrané odvetvia, kvartálny priemer)                       vs. mzdový vývoj (medzimesačný rast v %) 

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

    

Výpočty na základe 
mesačných 

ukazovateľov 

Zmena voči Zmena oproti rovnakému 

predchádzajúcemu obdobiu obdobiu minulého roka 

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 

2019Q1 0,7 1,7 2,8 6,5 4,0 
2019Q2 0,6 1,7 2,7 6,0 3,4 

2019 Apríl 0,2 1,4 2,9 7,2 4,7 
2019 Máj 0,1 2,2 2,7 9,3 6,4 
2019 Jún 0,1 -4,2 2,4 1,7 -0,9 

Zdroj: ŠÚ SR 

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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