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Rýchly komentár 
 

Zamestnanosť a mzda vo vybraných 
odvetviach: Zamestnanosť v januári spomalila, 
mzda naopak zrýchlila tempo rastu. 
 

 Zamestnanosť v januári vo vybraných odvetviach spomalila svoje tempo rastu. Jej 
vývoj bol ovplyvnený spomalením v priemysle a poklesom v obchodných 

činnostiach. Dynamicky rastie stavebníctvo. Januárové údaje tak naznačujú 
pokračujúce zmierňovanie tempa rastu zamestnanosti v 1. štvrťroku 2019. 

 V januári sa naopak zrýchlil rast priemernej mzdy. Dostala sa tak mierne nad 

priemer predchádzajúceho štvrťroka. Zrýchlenie spôsobil dynamický rast mzdy v 
obchode a v priemysle (čo mohlo súvisieť s rýchlejším rastom tržieb, produkcie a 

odpracovaných hodín).  

 

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach v januári medziročne vzrástla o 2,6 %, čím 
pribrzdila svoje nadpriemerné dynamiky vykazované v minulom roku nad 3 %. Po dlhej dobe 
zaznamenali pokles zamestnanosti obchodné činnosti, hlavne vplyvom výraznejšieho zníženia 
v maloobchode a pribrzdil aj priemysel. Výrazný rast zamestnanosti pokračoval 
v stavebníctve, keď prekročil hranicu 7%. Taktiež v službách rástla zamestnanosť pomerne 
dynamicky. Vzhľadom nato, že očakávania zvyšovania počtu zamestnancov klesajú vo 
všetkých sektoroch okrem stavebníctva, možno v najbližšom období predpokladať 
pokračujúce spomaľovanie rastu zamestnanosti. 

 

Príspevky odvetví k vývoju zamestnanosti                 Pohľad na analyticky očistený časový rad 

(% Y-o-Y, p. b.)        zamestnanosti za vybrané odvetvia (%, Y-o-Y)    

    
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.     Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. 

 



 

 
 
 
 
© Všetky práva vyhradené.  2 Rýchly komentár , 13. MARCA 2019 

 

Rast priemernej mzdy za vybrané odvetvia naopak v januári zrýchlil a dosiahol 7,7 %. Po 
slabšom decembri, sa v januári naštartoval rast tržieb a produkcie, čo sa odrazilo aj 
v zrýchlení mzdy v obchode a v priemysle. V predaji a oprave motorových vozidiel a vo 
veľkoobchode rástla priemerná mzda v januári o viac ako 15 %, čo však súviselo 
pravdepodobne s volatilným vývojom v týchto odvetviach a takto vysoký rast mzdy je do 
ďalších období málo pravdepodobný. Vývoj mzdy v priemyselných odvetviach súviselo sčasti 
aj s rýchlejším rastom odpracovaných hodín v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, keď 
odpracované hodiny v priemysle medziročne poklesli. V súvislosti so spomalením 
ekonomickej aktivity však možno predpokladať, že sa priemerná mzda bude postupne 
spomaľovať.   
 
Medziročný rast miezd v odvetviach Hodnotenie práce ako faktora limitujúceho  
(%, mzdy za vybrané odvetvia) produkciu a vývoj mzdy vo vybraných odvetviach  

   
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.           Zdroj: EK, 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 

2018Q3 0,6 1,2 3,6 7,4 4,6 

2018Q4 0,5 1,2 3,4 7,1 4,9 

2018 November 0,2 0,6 3,5 7,0 4,8 

2018 December 0,2 -1,4 3,4 6,5 4,5 

2019 Január 0,3 2,9 2,6 7,7 5,4 

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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