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Priemyselná produkcia rastie rýchlejšie, na Slovensku sa 

vyrábajú väčšie a hodnotnejšie autá  

 

Priemyselná produkcia v roku 2018 dosahovala vyššie medziročné rasty ako uvádzali 

doteraz zverejňované údaje. Produkcia priemyslu za mesiace január až november 

narástla medziročne spolu o 4,7 %. Najsilnejším mesiacom bol august, kedy narástol 

priemysel o 8,1%. Štatistický úrad SR zrevidoval výpočet indexov, ktoré vyjadrujú 

trendy v priemyselnej výrobe na Slovensku.  Zohľadnil tak podstatné zmeny vo 

výrobe automobilov na Slovensku, nárast výroby automobilov so stredným a vyšším 

objemom valcov.  

Sekcia podnikových štatistík ŠÚSR prehodnotila indexy v jednom zo špeciálnych zoskupení 

priemyselnej výroby a to konkrétne vo výrobe dopravných prostriedkov, kde dominuje 

výroba automobilov. Ide o jedno z 13 špeciálnych zoskupení monitorovaných v rámci 

priemyselnej výroby. 

Index priemyselnej produkcie vo výrobe automobilov sa po novom realizuje z hodnôt 

v eurách, oproti pôvodnej metodike postavenej na počte kusov vyrobených automobilov. 

Indexy presnejšie zachytia výrobu väčších, cenovo drahších automobilov. 

 „Analýza údajov za predchádzajúce mesiace roka 2018 potvrdila tzv. otváranie nožníc 

medzi vývojom ukazovateľov Tržby a Priemyselná produkcia vo výrobe dopravných 

prostriedkov.  Narástla výroba automobilov so stredným a vyšším objemom valcov a 

s kvalitatívne vyššou hodnotou,“ uviedla Libuša Kolesárová, riaditeľka Sekcie podnikových 

štatistík ŠÚSR. 

Výroba dopravných prostriedkov, najmä automobilov, je dôležitou zložkou produkcie 

priemyslu SR, tým aj HDP krajiny. Priemyselná produkcia je tiež jedným z najdôležitejších 

ukazovateľov vývoja ekonomiky. ŠÚSR pristúpil k revízii výpočtu indexu pri dotknutej časti 

priemyselnej produkcii s cieľom presnejšie zaznamenať ekonomickú realitu v dôležitej časti 

priemyslu. 

Prvýkrát sa nová metodika indexu priemyselnej produkcie použila pri aktuálne 

zverejňovaných výsledkoch za mesiac november 2018. Súčasne však bola zrealizovaná 

revízia údajov za celý rok 2018, ako aj údajov od roku 2008. Úprava sa dotkla výroby 

dopravných prostriedkov aj všetkých celkov (agregácií), do ktorých táto zložka vstupuje 

(priemyselná výroba, aj priemysel ako celok).  
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Pravidelná mesačná Informačná správa o priemyselnej produkcii. 

 

Ako sa upravili indexy v rámci PRIEMYSELNEJ PRODUKCIE v roku 2018: 

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku (očistená o vplyv 

počtu pracovných dní) 
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