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Rýchly komentár 

Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť v júni 

prakticky nezmenená 

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov po sezónnom očistení zostala 
medzimesačne prakticky nezmenená na úrovni 6,1 %. V neočistených údajoch sa 
prejavuje vplyv prílevu niektorých absolventov do evidencie nezamestnaných. Čerpať 
nové pracovné sily do zamestnania je pri nízkej nezamestnanosti náročné a dodatočne 
sťažované slabším vývojom zahraničnej ekonomiky. 
 

Toky v evidencii ÚPSVR (tis. osôb)            Vývoj celkovej nezamestnanosti 

   
Zdroj: ÚPSVR, výpočty a sezónne očistenie NBS               Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS 

 

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov v júni zostala prakticky nezmenená, 

pričom dosiahla 6,1 % (sezónne očistenie NBS). Neočistené údaje nezamestnanosti hovoria 

o miernom medzimesačnom náraste (približne o tisíc osôb z hľadiska celkového počtu 

nezamestnaných), ale to je v dôsledku každoročného prílevu absolventov z vysokých škôl. 

Tento prílev vzhľadom na aktuálny nedostatok pracovných síl na trhu práce medziročne klesol.  

 

Pokles nezamestnanosti v posledných mesiacoch zabrzdil. Jednak je pri nízkej úrovni 

nezamestnanosti stále ťažšie nájsť pre zamestnávateľov vhodných uchádzačov. Zároveň však 

situácii nepomáha ani slabší aktuálny rast zahraničného dopytu. Zamestnávatelia sú 

momentálne výrazne pesimistickejší ohľadne tvorby nových pracovných miest v porovnaní 
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s obdobím boomu na trhu práce v rokoch 2017 až 2018. Prejavuje sa to v trende postupne 

slabnúceho umiestňovania uchádzačov na trhu práce.  

 

Vývoj nezamestnanosti a očakávania   

zamestnávateľov (medziročný rast a   

saldo odpovedí) 

 

Zdroj: ÚPSVR, EK 

Poznámka: V prípade nezamestnanosti sezónne očistenie NBS. 

 

 

 

Zdroj: ÚPSVR 

Poznámka: údaje v tis. osôb, miera v %. Sezónne očistené NBS (okrem oficiálnej miery evidovanej 

nezamestnanosti). 
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2018 -20.2 181.7 6.60 149.2 5.42 5.42

2019 Q1 -2.3 169.4 6.18 138.4 5.05 5.15

2019 Q2 -0.8 168.1 6.12 137.9 5.02 4.92

2019 Apríl -0.1 168.1 6.12 137.3 5.00 4.90

2019 Máj 0.1 168.3 6.12 137.8 5.01 4.88

2019 Jún -0.3 167.8 6.10 138.5 5.04 4.97
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