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Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Mzda v druhom 

štvrťroku raketovo rástla, najmä vplyvom verejného sektora 

a služieb. Zamestnanosť spomalila. 

Zamestnanosť v 2. štvrťroku vzrástla o 1,4 % medziročne (1,8 % v 1. štvrťroku 2019, 

0,3 % medzikvartálne). Naďalej pokračuje rast zamestnanosti vo väčšine odvetví, okrem 

obchodu. Priemerná mzda zrýchlila na 9,7 % medziročne (zo 7,1 %), vplyvom rýchleho 

rastu v službách a vo verejnom sektore. Rástla tak najrýchlejšie za posledných 11 rokov. 

 
 

Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti             Príspevky k medzikvartálnemu rastu 

(%, Q-o-Q)                                                          zamestnanosti ESA (p.b.) 

            

  
 Zdroj: ŠÚ SR, sezónne očistené údaje                  Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS 

 

Rast zamestnanosti sa v druhom štvrťroku oproti predchádzajúcemu obdobiu spomalil 

a dosiahol medziročné tempo rastu 1,4 %. Pod spomalenie sa podpísal hlavne obchod, ktorý 

medziročne poklesol, ostatné odvetvia sa vyvíjajú pomerne stabilnou dynamikou. Priemysel si 

zachoval dynamiku z predchádzajúceho štvrťroka 0,6 %. Pomerne dynamický rast naďalej 

vykazuje stavebníctvo na úrovni 4,7 %. Ochladenie aktivity v priemysle sa môže postupne 

odraziť vo vývoji zamestnanosti v tomto odvetví. Najoptimistickejšia situácia je momentálne 

v službách, hlavne v oblasti IT a služieb súvisiacich s cestovných ruchom.   
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Miera nezamestnanosti sa nezmenila a dosiahla 5,8 %. Trend poklesu počtu Slovákov 

pracujúcich v zahraničí sa nateraz stabilizoval a zostal približne na rovnakej úrovni ako 

predchádzajúci štvrťrok.  

 

Priemerná mzda napriek výraznému spomaleniu v júni (z mesačných predbežných štatistík), 

v 2. štvrťroku 2019 (štvrťročné štatistiky) dosiahla tempo rastu 9,7 % a oproti 

predchádzajúcemu štvrťroku výrazne zrýchlila (zo 7,1 % ). Dynamický rast bol podporený 

vývojom vo verejnom sektore ako celku, kde mzda medziročne vzrástla o viac ako 15 %. 

Výrazný rast v tomto sektore súvisí s navyšovaním tarifných platov, ako aj s vyplatením odmien 

a iných náhrad miezd. K celkovému zrýchleniu mzdy prispel však aj súkromný sektor, hlavne 

odvetvie služieb. Tento sektor sa dlhodobejšie vývoja pomerne dynamicky a vývoj 

v 2. štvrťroku bol ovplyvnený aj nárastom príplatkov od mája tohto roka. Na druhej strane sa 

rast miezd v priemysle a stavebníctve spomalil, keď pravdepodobne navýšené náklady za 

príplatky boli kompenzované nižšími vyplatenými odmenami.  

 
Vývoj miezd a kompenzácii     Vývoj priemernej mzdy v súkromnom a verejnom 

(%, Y-o-Y)      sektore (%, Y-o-Y)   

   
Zdroj: ŠÚ SR   Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS. Verejný sektor na základe   
   sekcií O,P,Q klasifikácie NACE 

 

 

 

 

 
Pozn.: Medzikvartálne rasty sú zo sezónne očistených údajov ŠÚ SR. Priemerná mzda zo štatistického výkazníctva ŠÚSR (medzikvartálna 

dynamika je z očistenia NBS).  
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2017 2,2 1,5 4,6 -15,8 8,1 8,1 4,6 3,3
2018 2,0 1,4 6,2 -19,9 0,0 0,0 6,2 3,6

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

2019 Q2 0,3 -0,5 2,7 -0,5 5,8 5,7 9,7 7,0
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