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VÝROBA NÁBYTKU, INÁ VÝROBA A OPRAVA A INŠTALÁCIA STROJOV A PRÍSTROJOV (SK NACE 31 a 32) 

Do tohto sektoru patrí odvetvie „Výroba nábytku“ (SK NACE 31), v ktorom pôsobilo 87 

podnikov, odvetvie „Iná výroba inde nezaradená“ (SK NACE 32) s 37 podnikmi a odvetvie 

„Oprava a inštalácia strojov a prístrojov“ s počtom 97 podnikov s 20 a viac zamestnancami 

ku koncu roka 2016. 

Uvedené odvetvia patria z pohľadu tržieb a zamestnanosti k menej významným sektorom 

priemyselnej výroby. Vybrané ukazovatele a ich medziročné zmeny za rok 2016 sú v tabuľke 

č. 1 a podiely týchto vybraných ukazovateľoch na priemyselnej výrobe a ich medziročné 

zmeny sú v tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka 1 Hodnoty a medziročné zmeny vybraných ukazovateľov odvetví sektoru SK 

NACE 31 až 33 v roku 2016. 

SK NACE 31 32 33 

tržby za vlastné výkony 
a tovar (Eur) 849 430 556 325 069 873 1 005 991 491 

mrz  5,20 % -2,87 % -6,80 % 

tržby z predaja do 
zahraničia (Eur) 641 640 344 251 713 215 255 077 134 

mrz  3,54 % -3,08 % 5,78 % 

priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 
(osoby) 

11 350 4 431 10 131 

mrz  -1,25 % -4,22 % 0,70 % 

Zdroj: MH SR; 2017 

Tabuľka 2 Podiely odvetví sektoru SK NACE 31 až 33 na vybraných ukazovateľoch 

priemyselnej výroby a ich medziročné zmeny. 

  SK 
NACE 

rok   

podiel na: 
 

2016 2015 
MRZ 
(p.b.) 

tržbách za vlastné 
výkony a tovar 

31 1,26% 1,22 % 0,04 

32 0,48 % 0,51 % -0,02 

33 1,50 % 1,63 % -0,14 

tržbách zo 
zahraničia 

31 1,30 % 1,28 % 0,03 

32 0,51 % 0,53 % -0,02 

33 0,52 % 0,50 % 0,02 

priemernom 
evidenčnom počte 
zamestnancov 

31 3,10 % 3,23 % -0,13 

32 1,21 % 1,30 % -0,09 

33 2,77 % 2,83 % -0,06 

Zdroj: MH SR; 2017 
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Graf č. 1 dokumentuje, že vývoj produkcie v sektore v rokoch 2011 až 2016 bol pomalší ako 

v priemyselnej výrobe avšak bez medziročného spomalenia v roku 2016. V roku 2017 

sa očakáva, že index priemyselnej produkcie dosiahne hodnotu v rozmedzí 134 až 148 % 

úrovne priemerného mesiaca 2010. 

 

 

Graf č. 1 Porovnanie vývoja indexu priemyselnej produkcie výroby nábytku, inej výroby a opravy 

a inštalácie s vývojom v priemyselnej výrobe 

Zdroj: MH SR; 2017 

V tabuľke č. 3 sú uvedené vybrané prepočtové ukazovatele sektora SK NACE 31 a 32 a ich 

priemery v roku 2016 v porovnaní s priemyselnou výrobou a ich priemerná medziročná 

zmena za roky 2011 až 2016. 

 

Tabuľka 3  Hodnoty vybraných prepočtových ukazovateľov sektoru SK NACE 31 a 32 

v roku 2016 a ich priemery medziročných zmien v rokoch 2011 až 2016. 

    pridaná 
hodnota/ 
spotreba 
mat_en 

pridaná 
hodnota/ 
mzdy 

rentabilita 
nákladov 

obežné 
aktíva/ 
záväzky 

vlastné 
imanie/ 
bankové 
úvery a 
výpomoci 

relatívna 
zostatková 
hodnota 
dlhodobého 
majetku 

hodnota 
2016 

C 27,66 % 267,73 % 5,02 % 
162,06 

% 
327,73 % 39,95 % 

31 a 32 39,87 % 183,96 % 4,03 % 
227,68 

% 
300,11 % 48,56 % 

priemerná 
medziročná 
zmena 2011 
až 2016 
(p.b.) 

C 0,59 1,16 0,36 0,79 17,23 -1,25 

31 a 32 -1,19 -5,84 0,06 4,50 36,33 0,22 

Zdroj: MH SR; 2017 
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V sektore SK NACE 31 a 32 sa dosahuje výrazne vyššie zhodnotenie materiálov a energie 

v porovnaní s priemyselnou výrobou, v strednodobom časovom horizonte však tento 

ukazovateľ na rozdiel od priemyselnej výroby vykazuje klesajúcu tendenciu. Výrazne nižšia 

je produktivita hodnoty práce, ktorá navyše vykazuje strednodobý pokles, ktorý 

nekompenzuje ani medziročný pokles zamestnanosti. Podobná situácia je aj pri rentabilite 

nákladov. Na druhej strane však v sektore SK NACE 31 a 32 je relatívna zostatková hodnota 

dlhodobého majetku výrazne vyššia v porovnaní s priemyselnou výrobou. Investície a ďalšie 

opatrenia je potrebné v budúcnosti smerovať najmä do oblasti rastu produktivity práce. 

V sektore SK NACE 31 a 32 bol v roku 2016 obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný 

majetok v hodnote 53 878 685 Eur s medziročným rastom o 14,42 % (v roku 2015 bol pokles 

o 40,13 %). V odvetví SK NACE 33 bol obstaraný hmotný a nehmotný majetok vo výške 

28 265 913 Eur s medziročným rastom 29,66 % (v roku 2015 bol zaznamenaný pokles 

o 16,12 %). Hodnota obstaraného majetku v SK NACE 31 a 32 bola oproti odpisom nižšia 

o 11,30 % (v roku 2015 bola vyššia o 41,10 % a v roku 2014 vyššia o 38,90 %). 


