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Zamestnanosť a mzda vo vybraných odvetviach: Trh práce 

pokračuje v spomaľovaní 

Zamestnanosť pokračuje v spomaľovaní rastu tak oproti predchádzajúcemu mesiacu, ako aj 

štvrťroku. Priemysel a obchod naďalej klesajú, čo je dôsledkom zhoršenej ekonomickej 

výkonnosti ako aj skracovania pracovného času.  Mzda aj napriek zrýchleniu v septembri, 

nedokázala korigovať jej pomalšie rasty z predchádzajúcich mesiacov a oproti priemeru 

druhého štvrťroka spomalila.  

 

Zamestnanosť za vybrané odvetvia ekonomiky pokračovala v septembri v spomaľovaní. Výrazne 

spomalila aj za celý tretí štvrťrok na 1,6 % (z 3 % v druhom štvrťroku podľa predbežných mesačných 

ukazovateľov). Pri pohľade na aktuálny vývoj jednotlivých odvetví, pokles zamestnanosti v obchode a 

priemysle naberá na sile. Útlm v produkcii sa okrem priemyslu začína odrážať aj v stavebníctve. 

Dynamika zamestnanosti sa v tomto odvetví z viac ako 9 % - ného rastu v  druhom štvrťroku spomalila 

na 5,4 %. Jediným odvetvím, ktoré kompenzuje negatívny vývoj zamestnanosti, sú služby. V rámci nich 

sa darí sektorom v oblasti cestovného ruchu, ako ubytovacie a stravovacie činnosti, ale nezaostáva ani 

IT sektor. Vzhľadom na to, že ani predstihové indikátory nesignalizujú zlepšenie ekonomickej aktivity, 

zamestnanosť sa pravdepodobne bude aj naďalej spomaľovať.  

 
Príspevky odvetví k vývoju zamestnanosti                            

(% Y-o-Y, p. b.)     

        
    Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS                                
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Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla v treťom štvrťroku o 4,7 % a v porovnaní 

s predchádzajúcim štvrťrokom výraznejšie spomalila (6,2 %). Najvýraznejšie spomalil priemysel, 

ktorý aj napriek relatívne rýchlemu rastu v septembri (5,2 %) nedokázal vykompenzovať slabé rasty 

mzdy z letných mesiacov. Jeho dynamika sa tak dostala v treťom štvrťroku mierne nad 3 %, čo je 

najslabší rast za posledné 2 roky. K spomaleniu rastu mzdy došlo aj v službách, ale jej dynamika sa stále 

drží na pomerne vysokej úrovni 6 %. Mierne zrýchlilo stavebníctvo a relatívne vysoký rast mzdy 

v obchode prebieha na úkor poklesu zamestnanosti. Postupné spomaľovanie mzdy je odrazom 

slabšieho dopytu po produkcii v kombinácii so snahou zamestnávateľov tlmiť vyššie náklady na 

pracovnú silu  vynaložené v prvom polroku.  

 
Priemerná mzda vo vybraných odvetviach             

(medziročný rast %)                       

 
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS           

  

 
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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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

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

2019Q3 0,1 0,2 1,6 4,7 1,7

2019 Júl 0,0 2,3 2,2 4,6 1,6

2019 August 0,0 -0,2 1,5 4,1 1,2

2019 September 0,0 0,5 1,1 5,4 2,4

Výpočty na 

základe 

mesačných 

ukazovateľov

Zmena voči

predchádzajúcemu obdobiu

Zmena oproti rovnakému

obdobiu minulého roka
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