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Rýchly komentár 

Zamestnanosť a mzda vo vybraných odvetviach: Mzda 

čiastočne skorigovala jej pomalý rast z predchádzajúceho 

mesiaca. Zamestnanosť spomalila. 

Zamestnanosť spomalila dynamiku rastu tak oproti predchádzajúcemu mesiacu, ako aj 

štvrťroku. V júli spomalili všetky sledované odvetvia, obchod a priemysel poklesli. Mzda v júli 

korigovala jej pomalý rast z predchádzajúceho mesiaca, ale oproti priemeru druhého 

štvrťroka naznačila spomalenie trendu.  

 

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v júli vzrástla 2,2 % medziročne a 

oproti predchádzajúcemu obdobiu spomalila svoju dynamiku rastu. Trend postupného spomaľovania 

zamestnanosti je viditeľný od začiatku tohto roka a dynamika rastu sa pohybuje v rozmedzí 2 – 3 %. 

Fundamenty ovplyvňujúce vývoj zamestnanosti sú od začiatku roka nemenné. Dochádza 

k postupnému spomaľovaniu rastu v priemysle, ktorý sa v júli dokonca dostal do zápornej hodnoty 0,4 

%. Taktiež aj zamestnanosť v obchode opätovne poklesla a služby si zachovali rovnakú dynamiku 

rastu ako v minulom mesiaci. Dlhodobo výrazne rastie len stavebníctvo na úrovni takmer 8 %.  

 
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 
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Priemerná mzda za vybrané odvetvia v júli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom naznačila 

trend spomalenia. Tempo jej rastu však ostáva na úrovni takmer 5 %. Opätovne sa však potvrdila 

volatilita v medziročnom vývoji miezd v jednotlivých mesiacoch. Po minulomesačnom výraznejšom 

spomalení došlo v júli k opätovnému zrýchleniu tempa rastu priemernej mzdy za vybrané odvetvia 

(z 2,0 % v júni na 4,6 %). Zrýchlili všetky odvetvia hospodárstva, najvýraznejšie priemysel, ktorý sa 

dostal z poklesu v minulom mesiaci na dynamiku rastu 2,8 %. Aj napriek zrýchleniu, však rast mzdy 

v tomto odvetví zaostáva za jej dynamikami dosahovanými od začiatku roka na priemernej úrovni 7 %. 

Služby a stavebníctvo taktiež výraznejšie zrýchlili a rast mzdy v obchode prebieha na úkor znižovania 

zamestnanosti v tomto sektore. Vzhľadom na pokles produkcie a tržieb v stavebníctve je budúci vývoj 

priemernej mzdy a zamestnanosti v tomto odvetví otázny.   

 
Priemerná mzda vo vybraných odvetviach             

(medziročný rast %)                       

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

2019 Máj 0,1 2,2 3,0 9,3 6,5 
2019 Jún 0,1 -4,1 2,6 2,0 -0,6 
2019 Júl 0,1 2,3 2,2 4,6 1,6 

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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