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Rýchly komentár 

Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť sa 

nemení a je naďalej historicky najnižšia. 

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov zostala nezmenená na úrovni 6,1 
% (sezónne očistenie NBS). Prílevy a odlevy uchádzačov sú naďalej pomerne stabilné. Už 
vyše polroka pretrvávajúca stabilita však skrýva regionálne a odvetvové rozdiely pri 
menej priaznivom vývoji na západnom a strednom Slovensku a v priemyselných či 
obchodných odvetviach. 
 

Osoby umiestnené do zamestnania (tis. osôb)    Vývoj celkovej nezamestnanosti (tis.  

     osôb, %) 

  
Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS                                        Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS 

 

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov v novembri zostala na nezmenenej 

úrovni 6,1 % (po sezónnom očistení NBS; bez očistenia 6 %). Na tejto úrovni je stabilizovaná 

od marca tohto roka. Mierny nárast zamestnanosti, ktorý sme v ekonomike odvtedy 

zaznamenali bol teda výsledkom najmä dodatočného migračného prílevu na trh práce. Celkovo 

sú prílevy aj odlevy osôb v evidencii nezamestnaných pomerne stabilné v čase.  

 

Pozitívom súčasnej situácie je naďalej skutočnosť, že miera nezamestnanosti dosahuje 

historicky najnižšie úrovne a nedochádza k nárastu počtu nezamestnaných napriek 

oslabenému rastu ekonomiky. Očakávania budúcej zamestnanosti z prieskumov ŠÚ SR 

a Európskej komisie sú síce na zhoršených úrovniach, ale v posledných mesiacoch sa 

stabilizovali. Zároveň v počte umiestnení do zamestnania došlo k miernemu zlepšeniu.  
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Táto stabilita však skrýva viditeľné rozdiely z regionálneho hľadiska, pričom 

nezamestnanosť je už medziročne vyššia vo viacerých okresoch západného a stredného 

Slovenska. Zároveň je zjavné, že rastie prílev nezamestnaných do evidencie po strate 

zamestnania najmä v priemysle a obchodných činnostiach (pravdepodobne najmä 

maloobchod). Z dôvodu málo dynamického rastu ekonomík SR a jej obchodných partnerov 

naďalej pretrváva aj možnosť mierneho zvýšenia miery nezamestnanosti v najbližšom 

období.   

 

Vývoj počtu nezamestnaných a očakávania  Vývoj miery nezamestnanosti   

zamestnávateľov (medziročná zmena v % a  v regiónoch, november 2019   

saldo odpovedí) (medziročná zmena v p.b.; úroveň v %) 

 

Zdroj: ÚPSVR, EK                                                                             Zdroj: ÚPSVR. Miera nezamestnanosti z celkového počtu 

                  uchádzačov. 

 

 

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 6.59 149.2 5.42 5.42

2019 Q2 -0.5 168.3 6.12 137.5 5.00 4.92

2019 Q3 -0.3 167.7 6.09 137.3 4.98 4.99

2019 September -0.2 167.3 6.07 137.0 4.97 5.04

2019 Október 0.1 167.4 6.08 137.4 4.99 4.94

2019 November 0.0 167.5 6.08 138.0 5.01 4.92
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