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Rýchly komentár 
 

Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy:  
Rast zamestnanosti a mzdy sa vo štvrtom štvrťroku mierne spomalil.  
 

Zamestnanosť podľa očakávaní pokračovala v spomaľovaní rastu. Spomalenie 

zaznamenala väčšina odvetví súkromného sektora. Priemerná mzda taktiež spomalila 
svoje tempo rastu a vo štvrtom štvrťroku dosiahla 5,8 %. Na spomalenie ukazovateľov 

trhu práce pravdepodobne negatívne pôsobilo aj ochladenie ekonomickej aktivity. Tempo 
rastu zamestnanosti je približne v súlade s očakávaním predikcie NBS, zatiaľ čo mzdy 

rástli mierne pomalšie.  

 

Zamestnanosť dosiahla vo štvrtom štvrťroku 2018 medzištvrťročné tempo rastu 0,4 % (nárast o 9,2 

tisíc osôb) a oproti predchádzajúcemu štvrťroku spomalila. Medziročne jej rast dosiahol 1,7 % 
(v 3. štvrťroku 1,9 %). Miera nezamestnanosti (VZPS) medzikvartálne poklesla o 0,4 p.b. (pri poklese 

počtu nezamestnaných o 11,4 tisíc osôb) a dosiahla nové historické minimum 5,9 % (sezónne 

očistenie ŠÚ SR). Tempo rastu priemernej mzdy mierne spomalilo a dosiahlo 5,8 %.  
 

Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti     Vývoj zamestnanosti a očakávaní  
  zamestnávateľov 

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

 

Zamestnanosť vo štvrtom štvrťroku spomalila vo väčšine odvetví súkromného sektora. 

Pomerne dynamicky rástlo len stavebníctvo a verejný sektor vzrástol len mierne. Rast zamestnanosti 

v priemysle z predchádzajúcich období pribrzdil a po viac ako troch rokoch sa dostal pod hranicu 2 %. 
Vývoj zamestnanosti je pravdepodobne odrazom pretrvávajúceho nedostatku pracovnej sily a sčasti aj 

odrazom spomalenia ekonomického vývoja súvisiaceho aj so slabším zahraničným dopytom. 
Zamestnávatelia tak nie sú nútení naberať nových zamestnancov tak ako v minulých obdobiach. 

Dokumentuje to aj nižší počet voľných pracovných miest. Zároveň aj očakávania ohľadom 

zvyšovania počtu zamestnancov klesajú vo všetkých sektoroch okrem stavebníctva. Vzrástol 
počet SZČO, čím sa prerušil jeho klesajúci trend. 

 
Na základe metodiky VZPS (tzv. národný koncept zamestnanosti) vzrástla zamestnanosť rýchlejšie 

oproti predchádzajúcemu obdobiu a dosiahla dynamiku 1,9 % (medzikvartálne o 0,6 %). Pozitívnejší 
vývoj zamestnanosti podľa VZPS je pravdepodobne ovplyvnený štatistickými a metodickými vplyvmi, 

vzhľadom na to, že zamestnanosť v metodike ESA ako aj v štatistickom výkazníctve sa medziročne 
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spomalila. Vplyvom toho sa miera nezamestnanosti znížila viac ako by sme očakávali podľa vývoja 
zamestnanosti na základe metodiky ESA.  

 

Priemerná mzda vzrástla medziročne o 5,8 % a oproti predchádzajúcemu štvrťroku mierne 
spomalila (6,1 %). Spomalenie rastu miezd bolo badateľné v súkromnom sektore, na druhej 

strane rast miezd vo verejnom sektore nepatrne zrýchlil. Po miernych rastoch v minulom roku rástla 
mzda v stavebníctve pomerne dynamicky tempom takmer 7 %. Rast miezd v súkromnom sektore bol 

podporený len vývojom v obchode, nakoľko mzdy v priemysle a službách pôsobili tlmiaco. V rámci 
verejného sektora došlo k výraznejšiemu rastu mzdy vo verejnej administratíve 

a zdravotníctve. Celkovo bol však vývoj mzdy v tomto sektore ovplyvnený výraznejším spomalením 

mzdy vo vzdelávaní. Vzhľadom na miernejšiu ekonomickú aktivitu spojenú s neistotou u našich 
obchodných partnerov by rast miezd v súkromnom sektore v nasledujúcich obdobiach už nemal 

výrazne akcelerovať. Mzdový rast by malo podporiť najmä zvýšenie platov vo verejnom sektore od 
začiatku tohto roka. 

 

  

 Vývoj miezd a kompenzácii Vývoj priemernej mzdy v súkromnom a verejnom

  sektore (medziročný rast v %)   

   
Zdroj: ŠÚ SR. Mzdy zo štatistického výkazníctva  Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS. Verejný sektor na základe  
očistené NBS (pri medzikvartálnom vývoji). sekcií O,P,Q klasifikácie NACE. 

 

 

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 3,3

2018 2,0 1,4 6,2 -19,9 6,5 6,5 6,2 3,6

2018 Q3 0,4 0,6 1,3 -7,0 6,3 6,4 6,1 3,3

2018 Q4 0,4 0,6 1,6 -6,5 5,9 6,1 5,8 3,5
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