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Miera evidovanej nezamestnanosti: Februárová 

nezamestnanosť prakticky bez zmeny. 

Vo februári sa celková miera nezamestnanosti nezmenila a dosiahla opäť 6 % po 
sezónnom očistení. Toky na trhu práce boli vo februári naďalej pomerne stabilné. 
Zhoršenie z dôvodu aktuálnych obmedzení aktivity však možno očakávať v údajoch za 
marec, ktoré budú zverejnené až o mesiac. 
 

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

     osôb) 

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

 

Vo februári pokračoval vývoj miery nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov („celková 

miera nezamestnanosti“) bez významnej zmeny úrovne. Celková miera nezamestnanosti si 

tak zachovala úroveň 6 % po sezónnom očistení, podobne ako v predošlých mesiacoch. Aj 

priemer za 1. štvrťrok je zatiaľ na úrovni 4. štvrťroka 2019.  

 

Toky uchádzačov na trhu práce boli vo februári naďalej pomerne stabilné. Mierne vzrástol 

prílev aj odlev uchádzačov, čo vyústilo v celkovo prakticky nezmenenú úroveň 

nezamestnanosti. Oficiálna miera evidovanej nezamestnanosti mierne vzrástla, nakoľko 

niektorí uchádzači sa zaradili vo väčšom počte po skončení PN do kategórie okamžite 

pripravených na nástup do zamestnania. Z hľadiska posudzovania vývoja nezamestnanosti či 

cyklického vývoja však možno označiť za významnejší skôr celkový počet nezamestnaných. 
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Údaje potvrdzujú, že ekonomika začiatkom roka nebola vystavená výrazným ekonomickým 

šokom. To sa však pravdepodobne zmení počnúc marcovými štatistikami 

nezamestnanosti (budú zverejnené v apríli). Aktuálne obmedzenia aktivity v ekonomike 

s veľkou pravdepodobnosťou vyústia do zníženia odlevu nezamestnaných do zamestnania 

a do zrušenia v prvom rade dočasných a pomocných pracovných pozícii. Jedným 

z prvých verejne dostupných indikátorov na marec je ukazovateľ ekonomickej klímy 

v Nemecku (Ifo), ktorý výrazne klesol takmer až na úroveň z poslednej veľkej recesie v roku 

2009. 

 

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

nezamestnanosti osôb) 

           

Zdroj: ÚPSVR  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 6.07 136.3 4.95 4.99

2019 Q4 -0.6 166.2 6.03 136.1 4.94 4.93

2019 December -0.4 165.6 6.01 135.7 4.93 4.92

2020 Január 0.1 165.7 6.02 135.8 4.93 4.98

2020 Február 0.3 166.2 6.04 138.0 5.01 5.05
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