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Rýchly komentár 
 

Zamestnanosť a mzda vo vybraných 
odvetviach: Zamestnanosť vo februári mierne 
zrýchlila, mzda naopak spomalila tempo rastu. 
 

 Zamestnanosť vo februári vo vybraných odvetviach mierne zrýchlila svoje tempo 
rastu. Zrýchlenie zaznamenali služby ako celok a dynamický rast tvorby 

pracovných miest pokračoval aj v stavebníctve. Priemysel viac-menej stagnoval. 
 Naopak, vo februári sa spomalil rast priemernej mzdy. Aj napriek spomaleniu si 

mzda zachovala mierne nadpriemerný rast oproti predchádzajúcemu štvrťroku. 

Výraznejšie rástla mzda iba v stavebníctve.  

 

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva vo februári medziročne 
vzrástla o 2,8% a oproti predchádzajúcemu mesiacu mierne zrýchlila tempo rastu. 
Zrýchlenie dynamiky zaznamenali služby a stavebníctvo, nakoľko priemysel viac-menej 
stagnoval. Ten sa však od začiatku tohto roka drží na priemernom raste pod 1%. Výraznejšie 
pribrzdenie dynamiky v tomto odvetví odráža momentálnu situáciu spomalenia produkcie 
hlavne v automobilovom priemysle a s tým súvisiace korekcie počtu zamestnancov 
v niektorých nosných firmách. Budúci vývoj v tomto sektore je tiež neistý, nakoľko pretrváva 
slabší dopyt zo zahraničia a zhoršuje sa aj podnikateľská nálada. Na druhej strane vo 
februári pokračoval dynamický rast tvorby pracovných miest v stavebníctve. Očakávania 
ohľadom počtu zamestnancov poklesli však aj v tomto odvetví a preto možno 
v nasledujúcom období predpokladať spomalenie rastu zamestnanosti aj v stavebníctve. 

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. 

 

Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla vo februári o 7 % medziročne a jej rast sa 
oproti predchádzajúcemu obdobiu spomalil. Celé spomalenie však súviselo hlavne 
s výrazným spomalením rastu mzdy v obchodných činnostiach, ktorá v predchádzajúcom 
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mesiaci zaznamenala dvojciferný rast. Potvrdili sa tak predpoklady, že jej vývoj bol 
pravdepodobne ovplyvnený jednorazovými faktormi ako nepravidelné odmeny a vyšší počet 
odpracovaných hodín. Mzda v priemysle stagnovala a služby vrástli len mierne vďaka rastu 
v informáciách a komunikácii. Výrazne zrýchlenie tak zaznamenalo len stavebníctvo, keď 
mzda v tomto odvetví vzrástla o viac ako 8 %. Dopyt po pracovnej sile sa utlmuje, čím sa 
čiastočne zmierňujú aj napätia na trhu práce. V kombinácii s postupným spomaľovaním 
ekonomickej aktivity tak vzniká predpoklad ďalšieho spomaľovania rastu mzdy v súkromnom 
sektore. Celkovo by však na rast mzdy mal prorastovo pôsobiť nárast platov vo verejnom 
sektore a jej dynamika by tak mohla dosiahnuť vyššie tempo rastu ako v predchádzajúcom 
roku.  
 
Priemerná mzda vo vybraných odvetviach    
(medz. zmena v %, 3-mesačný kĺzavý priemer)  

    
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

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

2018Q4 0,6 1,2 3,4 7,1 4,9

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

2019 Január 0,3 2,9 2,6 7,7 5,4

2019 Február 0,2 -0,5 2,8 7,0 4,6

Výpočty na 

základe mesačných 

ukazovateľov

Zmena voči

predchádzajúcemu obdobiu

Zmena oproti rovnakému

obdobiu minulého roka
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