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MZDOVÝ PRIESKUM 2021



METODIKA PRIESKUMU

• Zber dát v priebehu 2. štvrťroka roku 2021 v 8 krajoch Slovenskej republiky

• Vstupné dáta:
nástupné mzdy umiestnených uchádzačov + dopyt firiem a uchádzačov

• Mesačné mzdy uvedené v prieskume zahŕňajú hrubú základnu mzdu + bonusy

• Mzdy nezahŕňajú príplatky či 13. a 14. plat



MZDOVÝ PRIESKUM 2021
• Každoročný prieskum finančného ohodnotenia na Slovensku:

• Viac ako 250 typových pracovných pozícií
• 7 kľúčových segmentov ekonomiky 

§ IT a telekomunikácie
§ Inžiniering a výroba
§ Nákup a logistika
§ Stavebníctvo a reality
§ Bankovníctvo a finančné služby
§ Obchod a marketing
§ Ľudské zdroje, administratíva a právo

• Poskytuje porovnanie miezd podľa regiónov.
• Tradične hlbšia analýza trendov v oblasti náboru podľa jednotlivých 

odborov.



MAKROEKONOMICKÝ POHĽAD 
NA TRH PRÁCE
• Počet otvorených pracovných pozícií sa dostal na úroveň pred 

vypuknutím ”Korona” krízy:
• Aktuálne 74 000 voľných pracovných miest 
• Najväčšia ponuka práce je v Bratislavskom kraji a to 28 % 
• Najmenšia ponuka práce je v Košickom kraji a to 5,2 %

• Najčastejšie hľadané profesie sú:
• Operátor strojov a zariadení
• Kvalifikovaná pracovná sila
• Nekvalifikovaná/Pomocná pracovná sila

• Nezamestnanosť v r. 2021 sa postupne znižuje:
• V Júli 2021 postupne klesla na úroveň 7,6 %, čo kopíruje mieru 

nezamestnanosti v Eurozóne



MAKROEKONOMICKÝ POHĽAD 
NA TRH PRÁCE

• Trh práce stále značnou mierou ovplyvňuje neistota spôsobená 
pandémiou

• Okrem nedostatku kvalifikovaných/nekvalifikovaných pracovníkov, 
brzdia ekonomiku aj chýbajúce komponenty hlavne v 
Automobilovom priemysle 
(20 % z celkovej pracovnej populácie)

• Chýbajú zahraniční pracovníci, ktorí sa v plnej miere zatiaľ nevrátili a 
otázne je, či sa budú chcieť vrátiť, resp. či sme stále pre nich 
dostatočne atraktívna krajina

• Dochádza k spájaniu pracovných úkonov a kompetencií 



VÝVOJ MIEZD
• Vo väčšine sektorov / regiónov rástla mzda výrazne:

• Relatívne vysoký % nárast miezd je spôsobený negatívnym rastom miezd v 
r. 2020

• Základné mzdy  v r. 2021 rástli o 3,5 % s porovnaním s druhou polovicou r. 
2019, resp. Q1 r. 2020

• V roku 2021 % rast miezd spôsobilo skôr opätovné vyplácanie bonusov a 
odmien

• Jednoznačný “víťaz“ v rámci rastu miezd nie je, ale najrýchlejší nárast v rámci 
regiónov zaznamenal ZA a PO kraj a to 13 % (BA najpomalší a to 7 %)

• Najväčší nárast v rámci sektorov zaznamenal priemysel, obchod/retail a 
zdravotníctvo a to 10 %

• Finančné a nefinančné benefity sa postupne vracajú na pôvodnú úroveň:
• Bonusy a odmeny
• Rozvoj a vzdelávanie
• HR aktivity na podporu angažovanosti zamestnancov

• Kandidát / Zamestnanec je opäť na vrchole pyramídy:
• Dochádza k zlučovaniu agendy kľúčovým zamestnancom/špecialistom





IT A TELEKOMUNIKÁCIE
FIRMY

• Oblasť IT a telekomunikácii zaznamenáva už dlhodobo najväčší nedostatok uchádzačov, 
pričom dopyt po nich z roka na rok stúpa – častejšie využívanie študentov

• Aktuálne je dopyt vyšší ako pred a počas “Korona“ krízy ale nárast počtu otvorených pozícií 
oproti r. 2020 je medzi sektormi najmenší

• Firmy preto siahajú aj po absolventoch – a to už pred dokončením formálneho vzdelávania a 
štúdia

• Výška mzdy v rámci IT rástla naviac v Košickom kraji – ide najmä o snahu konkurovať firmám 
zo západného Slovenska, ktorých zamestnanci sú ale často na HO 

• Pracovné úväzky mimo pracovného pomeru (brigády, dohody...)  zaznamenali v IT najrýchlejší 
rast

KANDIDÁTI

• Kandidáti sú ponukami presýtení, mzda pre nich nie je prvoradá. Siahajú po tej najlepšej 

ponuke so zreteľom na stabilitu a kredit zamestnávateľa

• Preferencia kontraktov na dobu neurčitú, home office a dlhodobé projekty

• Chcú pracovať s novými technológiami, odradzujú ich zastaralé systémy



IT A TELEKOMUNIKÁCIE





INŽINIERING A VÝROBA
FIRMY

• Oblasť inžinieringu a výroby nedokáže uspokojiť dlhodobý dopyt po pracovníkoch, aj preto si 
slovenskí uchádzači môžu diktovať podmienky spolupráce

• Firmy majú už tradične najväčší záujem o operátorov výroby a o pracovníkov z oblasti 
Automotive

• Absolventi VŠ s aktívnou angličtinou majú konkurenčnú výhodu – sú viac využiteľní na 
medzinárodné projekty a to sa často odzrkadlí aj na atraktívnejšom ohodnotení

• Aktuálne mzdy nerastú prudko nahor, ani medziregionálne, čo je jednoznačný rozdiel v 
porovnaní s minulými rokmi

KANDIDÁTI

• Nočné zmeny a trojzmenná prevádzka stráca na atraktivite u kandidátov – ideálny voľba je 
ranná/poobedná zmena a následne privyrobenie na brigádach (bežný jav počas lockdown)

• Pre kandidátov je podstatná výška mzdy, pracovné podmienky aj kredibilita zamestnávateľa

• Prácu vo výrobných podnikoch momentálne považujú Slováci za pomerne nestabilnú – hlavne 
Automotive kvôli chýbajúcim materiálom



INŽINIERING A VÝROBA





NÁKUP A LOGISTIKA
FIRMY

• Nákup a logistika je oblasťou, ktorej sa stále darí. Aj preto tu zaznamenávame 
nedostatok pracovníkov, najmä kvalifikovanej pracovnej sily. 

• Počas lockdownu obsadilo pozície typu skladník alebo picker množstvo pracovníkov 
z gastro sektora, ako recepční, kuchári alebo čašnici.
• Mnohí z nich v sektore aj ostali dlhodobo

• Do logistiky a skladového hospodárstva sa zavadzajú pokročilejšie trendy 
automatizácie, preto sa objavujú väčšie požiadavky na kandidáta.
• Automatizácie prináša potrebu nových pracovných miest na vývoj, realizáciu, programovanie, údržbu

• Rast miezd v logistike nebol významný (hlavne počas lockdown bol dostatok 
kandidátov – hlavne nekvalifikovaných). Rozdiely medzi regiónmi sa v tomto 
odvetví každým rokom dorovnávajú.

KANDIDÁTI

• Kandidáti preferujú stabilitu zamestnania.

• Sú lojálni, ak im je poskytnutá adekvátna mzda a ďalšie benefity.



NÁKUP A LOGISTIKA





STAVEBNÍCTVO A REALITY
FIRMY

• Oblasť stavebníctva a realít poznačila “Korona“ kríza aj nedostatok stavebného 
materiálu, no napriek tomu je dopyt po nehnuteľnostiach stále vysoký

• Žiadané sú z toho dôvodu pozície rozpočtárov/prípravárov, stavbyvedúcich, 
projektových manažérov a samozrejme majstrov

• Najväčší nedostatok ľudí pretrváva v Bratislave, pričom mzdy pri kvalifikovaných 
pozíciách ako projektový manažér či stavbyvedúci, rastú primerane naprieč 
všetkými regiónmi
• Stavebné projekty sú po celom Slovensku, ale najväčší “hráči“ majú svoje centrálne office v Bratislave

KANDIDÁTI

• Kandidáti sa pri výbere zameriavajú na prestíž projektov, majú tiež vyššie 
očakávania na mzdu a poskytované benefity
• Absolventi siahnu aj po menej honorovaných miestach, považujú ich totiž za štartovacie pozície

• Na trhu je veľký dopyt najmä po kvalifikovanej pracovnej sile, ale aj pomocnej sile



STAVEBNÍCTVO A REALITY
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BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ
SLUŽBY
FIRMY

• Oblasť bankovníctva a finančných služieb zaznamenáva po sektore IT a výrobe 
najväčší dopyt po uchádzačoch

• Najväčší nedostatok aktuálne pociťujeme na seniorných finančných pozíciách –
keďže sa firmy v tomto sektore vracajú k rozrobených ale pozastaveným projektom 
z roku 2020. 

• V oblasti odmeňovania zamestnancov nedošlo k výrazným zmenám.

KANDIDÁTI

• Kandidáti preferujú stabilitu, sú viac opatrní pri zmene zamestnania. 

• Väčšina kandidátov si zvykla na prácu z domu a majú ju mnohokrát ako primárnu 
podmienku pri obsadzovaní novej pozície.

• Nie všetky pracovné pozície však môžu pracovať na home office, preto začali 
kandidáti vyhľadávať také, ktoré to umožňujú.
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BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ
SLUŽBY





OBCHOD, RETAIL A MARKETING
FIRMY

• V oblasti obchodu, retailu a marketingu prevláda optimizmus – dlhšie obdobie 
mimo lockdown. Zaznamenávame zvýšené investície do marketingu – žiadaní sú 
uchádzači najmä z digitálneho marketingu

• Najnáročnejšie obdobie mali povinne uzavreté retailové prevádzky – neustála 
neistota, prepúšťanie/naberanie ľudí....

• Po zastavení rastu miezd počas pandémie sa naštartovala aj táto stránka a mzdy v 
tomto segmente stúpajú

KANDIDÁTI

• Do popredia ide digitálny marketing a preto sú aj tieto pozície kandidátmi 
preferované vo väčšej miere

• Kandidáti nemajú (obchod a retail) pracovať formou Home Office

• Pri výbere novej ponuky sa zaujímajú o stabilitu aj známosť firmy, preto často 
siahnu po etablovanej spoločnosti so zárukou dlhodobej pracovnej pozície.



OBCHOD, RETAIL A MARKETING





ĽUDSKÉ ZDROJE, 
ADMINISTRATÍVA A PRÁVO
FIRMY

• Oblasť ľudských zdrojov, administratívy a práva po ťažkých časoch pandémie zažíva 
opäť oživenie v zmysle pracovných aktivít

• Najväčší dopyt je po špecialistoch – hlavne z oblasti náboru (najväčší nárast miezd) 
a hlavne v sektoroch z IT, výroba, obchod/retail a logistika

• Kľúčovým poslaním HR je definícia/implementácia a udržanie pracovného modelu, 
ktorý dosahuje požadovanú úroveň produktivity
• Nábor
• Tréning/Vzdelávanie

KANDIDÁTI

• Kandidáti v administratíve si na HO prácu zvykli
• Všeobecne sa pracovný model dostáva do režimu 60/40 

• Najväčší záujem z ich strany je o pozície HR support, HR asistent, ale tiež o miesta 
Office manažéra či Asistenta marketingu

• Kredibilita firmy a stabilita hrajú u nich tiež dôležitú úlohu



ĽUDSKÉ ZDROJE, 
ADMINISTRATÍVA A PRÁVO



MZDOVÝ PRIESKUM BSS
PODNIKOVÉ SLUŽBY



PODNIKOVÉ SLUŽBY
FIRMY

• Nezaznamenali sme žiadny príchod nového investora v podnikových službách a 
stávajúce firmy nehlásia zatiaľ žiadne masovejšie nábory

• Mzdy sa nemenili / nerástli oproti 2020 (nebol tu na druhej strane ani pokles rastu  
ako v iných odvetviach) 

• Najrýchlejší / najmasovejší presun na HO – firmy mali už HO ako štandard v rámci 
benefitov, ale predsa museli prispôsobiť pracovný režim 

KANDIDÁTI

• Kandidáti v administratíve si na HO prácu zvykli 
• Všeobecne sa pracovný model dostáva do režimu 60/40 

• Najväčší záujem v rámci benefitov je o zdravotné balíčky/starostlivosť
• Ďaleko vyšší záujem ako o finančné benefity

• Najviac si zamestnanci cenia možnosť rozloženia pracovných aktivít v rámci dňa 
tak, ako im to najviac vyhovuje
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