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Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť v 

novom roku zatiaľ bez zmeny. 

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov sa naďalej drží na úrovni 6 %. 
Nepriaznivé externé prostredie a oslabená výkonnosť priemyselných odvetví sa tak 
zatiaľ prejavili len v stlmení priaznivého vývoja miery nezamestnanosti. 
 

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 o zamestnanie v januári dosiahla opäť 

úroveň 6 %. Počas roka 2019 došlo k stabilizácii miery nezamestnanosti na historicky 

nízkych úrovniach. Rast zamestnanosti síce v danom roku spomaľoval, ale aj vďaka naberaniu 

nových zamestnancov vo verejnom sektore a pomerne stabilnej úrovni zamestnanosti 

v súkromnom sektore zostal v kladnom teritóriu. Nepriaznivé externé prostredie a domáce 

problémy zamestnávateľov s rastom nákladov práce sa tak doposiaľ prejavili len v stlmení 

veľmi priaznivej dynamiky miery nezamestnanosti.   

 

Oficiálna miera evidovanej nezamestnanosti je nižšia, nakoľko nezahŕňa uchádzačov, ktorí sa 

vzdelávajú, zúčastňujú sa aktivačných prác, alebo sú PN.  Oba ukazovatele nezamestnanosti bez 

sezónneho očistenia mierne vzrástli (o 0,1 p.b.), čo je ale v januári pravidelným javom. 

 



 
Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť v novom roku zatiaľ bez zmeny. | Rýchly komentár | 20. februára 

2020 | © Analytici ÚMS 

2 

Naďalej pokračuje pomerne stabilný vývoj v rámci prílevu nových uchádzačov a odlevu 

mimo evidencie. Niektoré predstihové ukazovatele ekonomickej aktivity, ako ekonomický 

sentiment  alebo očakávania zamestnávateľov ohľadne tvorby nových pracovných miest sa 

začiatkom roka mierne oživili, avšak nie natoľko, aby indikovali výraznú zmenu doterajšej 

úrovne nezamestnanosti.  

 

Vývoj počtu nezamestnaných a miery  Toky v evidencii nezamestnaných (tis.  

nezamestnanosti osôb) 

    

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

 

 

Zdroj: ÚPSVR 

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

nezamestnanosti).  
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2019 -7.5 168.1 6.11 137.5 5.00 5.00

2019 Q3 -0.4 167.1 6.07 136.4 4.95 4.99

2019 Q4 -0.6 166.2 6.03 135.9 4.93 4.93

2019 November -0.3 166.2 6.03 136.2 4.94 4.92

2019 December -0.4 165.6 6.01 135.4 4.91 4.92

2020 Január 0.2 165.8 6.02 134.8 4.90 4.98
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