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Rýchly komentár 

Zamestnanosť a mzda vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť 

v marci pokračovala v pomerne priaznivom raste a mzda 

spomalila. 

 Zamestnanosť v marci vo vybraných odvetviach mierne zrýchlila svoje tempo rastu, najmä 
vplyvom stavebníctva a služieb. Očakávania zamestnávateľov na najbližšie obdobie sú 
aktuálne viac pesimistické ako v predošlom období, hlavne v priemysle.  

 V marci sa rast priemernej mzdy spomalil. Tempo za celý štvrťrok je oproti predchádzajúcemu 
obdobiu nezmenené. 

 

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v marci medziročne vzrástla 

o 2,9 % (medzimesačne o 0,2 %). Po očistení o vplyvy výrazných zlomov dynamika dosiahla 2,3 %. 

V priemere za 1. štvrťrok 2019 ide o pomalšie tempo ako v predchádzajúcom štvrťroku. Od začiatku 

roka je rast zamestnanosti ťahaný hlavne stavebníctvom, služby tiež mierne zrýchlili svoju dynamiku 

rastu. Na druhej strane zamestnanosť v priemysle z mesiaca na mesiac spomaľuje a obchod 

zaznamenal tretí mesiac za sebou medziročný pokles. Menej priaznivý vývoj v globálnej ekonomike 

v kombinácii s pretrvávajúcim pociťovaným nedostatkom vhodnej pracovnej sily sú faktormi, ktoré 

pôsobia tlmiaco aj na budúci vývoj zamestnanosti. Zároveň aj zamestnávatelia v rámci 

konjukturálnych prieskumov výrazne zhoršujú svoje očakávania ohľadom vývoja zamestnanosti a to 

hlavne v priemysle. Preto možno predpokladať aj v najbližších obdobiach len mierne nárasty 

zamestnanosti.  
 

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. 
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Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla v marci o 6,6 % a podľa očakávaní sa jej rast oproti 

predchádzajúcemu obdobiu spomalil. Spomalenie súviselo hlavne s vývojom v priemysle, čo je 

odrazom aj momentálneho spomaľovania tržieb v tomto odvetví. Spomalila aj mzda v stavebníctve na 

7,4 %. Na druhej strane služby a obchod mierne zrýchlili. Obchodné činnosti potiahol veľkoobchod, 

ktorý napriek horšiemu vývoju tržieb dosiahol pomerne vysoké tempo rastu nad 9 %. Pohľad na 

kvartálne priemery priemernej mzdy za vybrané odvetvia (rast 7,1 %) hovorí o nezmenenom tempe 

rastu v súkromnom sektore v 1. štvrťroku 2019. Vývoj je charakterizovaný na jednej strane 

spomalením mzdy v službách, na strane druhej rýchlejším rastom v obchode.  

 
Medziročný rast priemernej mzdy v odvetviach                 Hodnotenie práce ako faktora limitujúceho 

(%, vybrané odvetvia, kvartálny priemer)               produkciu a vývoj mzdy vo vybraných odvetviach 

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

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

2019Q1 0,8 2,1 2,8 7,1 4,6

2019 Január 0,3 3,0 2,6 7,7 5,4

2019 Február 0,3 -0,5 2,8 7,0 4,6

2019 Marec 0,2 0,7 2,9 6,6 3,8

Výpočty na 

základe 

mesačných 

ukazovateľov

Zmena voči

predchádzajúcemu obdobiu

Zmena oproti rovnakému

obdobiu minulého roka
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