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Zamestnanosť v 3. štvrťroku spomalila na 1 % medziročne (1,4 % v 2. štvrťroku 2019, 

0,2 % medzikvartálne). K pokračujúcemu poklesu zamestnanosti v obchode sa pridal aj 

priemysel. Zamestnanosť potiahlo stavebníctvo  a verejný sektor. Priemerná mzda 

spomalila na 7,7 % medziročne (z 9,7 %), vplyvom súkromného sektora. 

 
 

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 

 

Zamestnanosť v treťom štvrťroku pokračovala v spomaľovaní a dosiahla medziročné tempo 

rastu 1 %. Spomalenie bolo zaznamenané aj na medzikvartálnej báze (0,2 % vs. 0,3 % 

v 2.  štvrťroku). Priemysel, ktorý je ovplyvnený nielen ochladením globálneho dopytu, ale aj 

pretrvávajúcimi protekcionistickými náladami, zaznamenal po vyše piatich rokoch medziročný 

pokles zamestnanosti (ten poklesol aj z medzikvartálneho hľadiska). Zhoršuje sa aj 

zamestnanosť v obchode, ktorá klesla už druhé obdobie za sebou. Mierne spomalenie 

zaznamenali aj služby, ale ich dynamika sa drží nad priemerom celého hospodárstva, k čomu 
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prispieva hlavne IT sektor a ubytovacie služby. Stavebníctvu sa v porovnaní s ostatnými 

odvetviami darí, zamestnanosť tu rástla o viac ako 5 %. Zamestnanosť potiahol aj verejný 

sektor. Miera nezamestnanosti sa viac – menej nezmenila a dosiahla 5,9 %. Trend poklesu 

počtu Slovákov pracujúcich v zahraničí sa nateraz zastavil. 

 

Priemerná mzda v treťom štvrťroku spomalila na 7,7 % (z 9,7 % v 2. štvrťroku 2019), ale aj 

napriek tomu sa drží na pomerne vysokej dynamike. Solídny rast podporil vývoj vo verejnom 

sektore, kde mzda medziročne vzrástla o takmer 14 %. Rast miezd v tomto sektore súvisí 

s navyšovaním tarifných platov od začiatku tohto roka. Súkromný sektor spomalil, hlavne 

vplyvom priemyslu, keď mzda v tomto sektore medziročne vzrástla len o 3,4 %. Spomalili aj 

niektoré pododvetvia služieb. Naopak, zrýchlenie zaznamenalo stavebníctvo a obchod si drží 

dynamiku viac ako 7 %. Z dôvodu slabšieho dopytu sa na trhu práce v poslednom období 

zmiernilo napätie a tlak na rast miezd tak postupne slabne. Navyše sa firmy pasujú so 

zvýšenými nákladmi práce v tomto roku, a tak dochádza ku okresávaniu variabilných zložiek 

mzdy. Dynamika vyplatených odmien tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore sa zmiernila.  

 

 
Vývoj priemernej mzdy v súkromnom        Vývoj mzdy a produktivity práce (%, Y-o-Y) 

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

    
Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS. Verejný sektor na základe                   Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS 
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).  

 

 

Helena Solčánska (analytici@nbs.sk)     
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2017 2,2 1,5 4,6 -15,8 8,1 8,1 4,6 3,2

2018 2,0 1,4 6,2 -19,9 6,6 6,6 6,2 3,6

2019 Q2 0,3 -0,5 2,4 0,0 5,8 5,7 9,7 7,0

2019 Q3 0,2 0,2 1,4 -0,8 5,8 5,9 7,7 4,7

% zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu % zmena y-o-yStav

mailto:analytici@nbs.sk
mailto:analytici@nbs.sk

