
 Výroba dopravných prostriedkov za rok 2016 

VÝROBA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (SK NACE 29 a 30) 

Do tohto sektoru patrí odvetvie „Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov“ SK NACE 29,                       
v ktorom ku koncu roka 2016 pôsobilo 136 podnikov a odvetvie „Výroba ostatných dopravných 
prostriedkov“ SK NACE 30 s 18 podnikmi s počtom 20 a viac zamestnancov. 

Vybrané základné ukazovatele týchto odvetví za rok 2016 a ich medziročné zmeny sú uvedené                         
v tabuľke č. 1. Podiely týchto odvetví na ukazovateľoch priemyselnej výroby v rokoch 2016 a 2015 sú                    
v tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka 1 Hodnoty a medziročné zmeny vybraných ukazovateľov odvetví sektoru SK NACE 29                     
a 30 v roku 2016. 

SK NACE 29 30 

tržby za vlastné výkony 
a tovar (Eur) 26 149 377 859 274 529 767 

mrz  6,99% -26,83% 

tržby z predaja do 
zahraničia (Eur) 20 575 877 664 200 495 169 

mrz  6,87% -13,14% 

priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 
(osoby) 

70 148 3 609 

mrz  4,16% -5,87% 

Zdroj: MH SR; 2017 

 

 

Tabuľka 2 Podiely odvetví sektoru SK NACE 29 a 30 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 

29 38,88 % 37,02 % 1,86 

30 0,41 % 0,57 % -0,16 

tržbách zo zahraničia 29 41,78 % 39,66 % 2,11 

30 0,41 % 0,48 % -0,07 

priemernom 
evidenčnom počte 
zamestnancov 

29 19,18 % 18,93 % 0,26 

30 0,99 % 1,08 % -0,09 

Zdroj: MH SR; 2017 

 

Vyššie uvedené údaje dokumentujú kľúčový význam výroby dopravných prostriedkov na priemyselnej 
výrobe tak v oblasti tržieb ako aj v zamestnanosti. Sektor je pritom nositeľom rastu produkcie 
priemyselnej výroby, čo je vidieť z grafu č. 16. V roku 2017 sa na základe porovnania štvormesačných    
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a ročných výsledkov očakáva hodnota indexu priemyselnej produkcie v tomto sektore v rozmedzí 195 
až 205 % úrovne priemerného mesiaca 2010. 

 

 

Graf 16 Porovnanie vývoja indexu priemyselnej produkcie výroby elektronických a optických výrobkov 
a elektrických zariadení (SK NACE 26 a 27) s vývojom v priemyselnej výrobe 

Zdroj: MH SR; 2017 

 

V tabuľke č. 25 sú uvedené vybrané prepočtové ukazovatele, ktoré umožňujú porovnať odvetvia v rámci 
priemyselnej výroby z pohľadu jednotkovej výkonnosti. 

 

Tabuľka 25 Hodnoty vybraných prepočtových ukazovateľov sektoru SK NACE 29 a 30 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 
dlhod. 
majetku 

hodnota 
2016  

C 27,66% 267,73% 5,02% 162,06% 327,73% 39,95% 

29 a 30 15,52% 300,77% 3,21% 131,82% 251,23% 38,73% 

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

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

29 a 30 -0,06 0,64 0,04 -2,19 2,93 -1,92 

Zdroj: MH SR; 2017 
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Napriek najvyšším podielom sektoru na tržbách aj zamestnanosti v priemyselnej výrobe je nutné uviesť, 
že s výnimkou produktivity hodnoty práce vykazuje výroba dopravných prostriedkov vo všetkých 
prepočtových ukazovateľoch nižšie hodnoty v porovnaní s priemyselnou výrobou celkom. V sektore SK 
NACE 29 a 30 bol v roku 2016 obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v hodnote 1 205 145 
056 Eur s medziročným rastom o 21,83 % (v roku 2015 bol rast o 66,80 %). Hodnota obstaraného 
majetku bola oproti odpisom vyššia o 77,80 % (v roku 2015 bola vyššia o 51,70 % a v roku 2014 nižšia 
o 4,40 %). Napriek tomu je priemerný medziročný pokles relatívnej zostatkovej hodnoty v období 2010 
až 2016 vyšší ako v priemyselnej výrobe celkom. 

 


