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Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť vo 4. 

štvrťroku nepatrne klesla. 

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov dosiahla v decembri úroveň 6 %. 
Vo 4. štvrťroku a celkovo aj za rok 2019 klesla. Tempo poklesu však bolo miernejšie ako 
v predošlých rokoch. Výrazné spomalenie výkonnosti priemyslu obmedzuje potenciál 
ďalšieho poklesu miery nezamestnanosti na najbližšie obdobie.  
 

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 decembri dosiahla 6 %, podobne 

ako v celom 4. štvrťroku. Oproti 3. štvrťroku nepatrne klesla, a to o 0,1 p.b. Pokles bol 

zaznamenaný aj za celý rok 2019 (o 0,5 p.b.), avšak jeho tempo je miernejšie ako v predošlých 

rokoch expanzie na trhu práce. Vývoj nezamestnanosti je pomerne stabilný, veľké zmeny 

nenastávajú v príleve ani odleve uchádzačov o zamestnanie. 

 

Aktuálne zaznamenávame výrazné spomalenie rastu zamestnanosti a ekonomickej 

výkonnosti najmä odvetví priemyslu, čo sa v krátkodobom horizonte môže čiastočne 

prelievať aj do ostatných odvetví. Očakávania rastu zamestnanosti sa v priebehu roka 2019 

výrazne zmiernili a potenciál ďalšieho poklesu miery nezamestnanosti je tak oslabený. 
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Vývoj počtu nezamestnaných a očakávania    

zamestnávateľov (medziročná zmena v % a     

saldo odpovedí)  

 

Zdroj: ÚPSVR, EK                                                                              

 

 

Zdroj: ÚPSVR 

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

nezamestnanosti). Sezónne očistenie sa po uzavretí roka 2019 zrevidovalo, čo spôsobilo rozdiely do 0,1 p.b. 

v miere nezamestnanosti oproti predošlým údajom z novembra 2019. 
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2019 -7.5 168.1 6.11 137.5 5.00 5.00

2019 Q3 -0.4 167.3 6.07 136.5 4.95 4.99

2019 Q4 -0.9 165.8 6.02 135.8 4.93 4.93

2019 Október -0.2 166.6 6.05 136.2 4.94 4.94

2019 November -0.4 166.0 6.03 136.0 4.94 4.92

2019 December -0.6 164.9 5.99 135.1 4.90 4.92
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