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Rýchly komentár 
 

Miera evidovanej nezamestnanosti: 
Nezamestnanosť vo februári mierne klesla, ale 
pomalšie ako v minulom roku.  
 

Miera nezamestnanosti vo februári klesla o 0,03 p.b na 6,2 %. Miera 
nezamestnanosti by za prvý štvrťrok mohla byť prakticky nezmenená. Tempo 
poklesu nezamestnanosti sa oproti minulému roku zmiernilo. 
 
Toky v evidencii ÚPSVR (tis. osôb) Vývoj nezamestnanosti        

   

Zdroj: ÚPSVR. Sezónne očistenie NBS.  Zdroj: ÚPSVR. Sezónne očistenie NBS.  
 
                               

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov vo februári medzimesačne klesla 
o 0,03 p.b. na 6,22 % po sezónnom očistení NBS. Počet nezamestnaných tak klesol 
približne o 900.  Spolu s nepatrným nárastom v januári je to zatiaľ signál takmer 
nezmenenej miery nezamestnanosti za prvý štvrťrok. V aktuálnom období je 
viditeľné zmiernenie tempa poklesu miery nezamestnanosti oproti minulému roku. 
V priemere za 1 štvrťrok sa v roku 2018 znížila miera nezamestnanosti o 0,24 p.b.   
 
Zmiernenie výkonnosti ekonomík našich obchodných partnerov má teda zatiaľ 
mierne tlmiaci efekt na náš trh práce. Zmiernenie tempa poklesu nezamestnanosti 
očakávame aj v rámci Výberového zisťovania pracovných síl. Nakoľko úrady práce naďalej 
vyraďujú aj pomerne veľký počet nespolupracujúcich uchádzačov, nezamestnanosť 
v rámci VZPS by mohla medzikvartálne prakticky stagnovať (hľadisko vyraďovania 
uchádzačov sa v nej nesleduje a teda jej pokles by mohol byť ešte miernejší v porovnaní 
s vývojom nezamestnanosti v metodike ÚPSVR). 
 
Z hľadiska nasledujúcich mesiacov sú nepravdepodobné výraznejšie poklesy 
nezamestnanosti, nakoľko zamestnávatelia sú momentálne výrazne menej optimistickí 
ohľadne tvorby nových pracovných miest a stláčať mieru nezamestnanosti nadol by malo byť 
pri aktuálne nízkych úrovniach čoraz náročnejšie. 
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Vyraďovanie nezamestnaných z dôvodu 
nespolupráce  

  
Zdroj: ÚPSVR, výpočty NBS.                     
 

 

 

Zdroj: ÚPSVR, údaje v tis. osôb, miera v %. Sezónne očistené NBS (okrem oficiálnej miery evidovanej nezamestnanosti). 
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2018 -20.1 181.7 6.60 149.3 5.42 5.42

2018 Q3 -1.9 180.3 6.56 148.1 5.39 5.42

2018 Q4 -3.8 173.4 6.33 141.8 5.17 5.12

2018 December -1.2 171.2 6.24 139.7 5.10 5.04

2018 Január 0.3 171.6 6.26 140.5 5.12 5.26

2018 Február -0.5 170.7 6.22 139.7 5.09 5.16
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