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Rýchly komentár 

Miera evidovanej nezamestnanosti: Počet nezamestnaných 

vzrástol aj v máji, avšak už miernejším tempom. 

Celková miera nezamestnanosti vzrástla medzimesačne o 0,5 p.b. na 8,1 % (o 14 tis. 
osôb). Tempo nárastu bolo miernejšie ako v apríli. Vďaka miernemu oživeniu 
ekonomiky v máji firmy inzerovali viac voľných pozícii a nezamestnaní tak mali väčšiu 
šancu nájsť si prácu. Vidíme však aj dobiehanie efektu zvýšeného prepúšťania 
v niektorých odvetviach.  
 

 Toky v evidencii nezamestnaných (tis.  

Historický vývoj počtu nezamestnaných osôb) 

           

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

Poznámka: posledným mesiacom v grafe je máj ‘20 

 

V máji miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov vzrástla medzimesačne o 0,5 

p. b. na 8,1 % (nárast o 14 tis. osôb). Tempo nárastu počtu nezamestnaných je len tretinové 

v porovnaní s aprílom, kedy bol zaznamenaný historicky najväčší nárast nezamestnanosti za 1 

mesiac. Oproti aprílu sa takmer zdvojnásobil počet nástupov spomedzi nezamestnaných do 

zamestnania, aj keď stále je z historického hľadiska nízky pri úrovni 9,5 tis. Odlev zo 

zamestnania do evidencie nezamestnaných dosiahol v máji 17 tis. osôb, čo je menej oproti 

aprílu (20 tisíc). 

 

Mierne oživenie ekonomiky v máji, ktoré súviselo so zlepšením pandemickej situácie 

a uvoľňovaním obmedzení, sa prejavilo vo forme mierneho obnovenia potreby najímania 
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novej pracovnej sily. Firmy inzerovali viac voľných pracovných miest ako v apríli a vďaka 

tomu mali nezamestnaní väčšiu šancu nájsť si zamestnanie. Napriek obnovenej potrebe 

pracovnej sily v niektorých segmentoch ekonomiky však dobieha efekt prepúšťania kvôli 

globálne oslabenému dopytu. Najviac prepustených prišlo na úrady práce z priemyslu, 

obchodných činností, ubytovania a gastronómie.    

 

Šanca nájsť si prácu vzrástla (umiestnenia       Vývoj počtu voľných pracovných miest 

do zamestnania/počet nezamestnaných, %)    ku koncu mája  

       
Zdroj: ÚPSVR, výpočty NBS                                                            Zdroj: profesia.sk, sezónne očistenie NBS    

 

 

Zdroj: ÚPSVR 

Poznámka: údaje v tis. osôb, miera v %. Sezónne očistené NBS (okrem stĺpcov označených ako „neočistené“).  
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2019 -7.6 167.8 6.10 137.2 4.99 5.00 6.11 168.0

2019 Q4 -0.3 165.4 6.01 135.4 4.91 4.93 6.02 165.8

2020 Q1 1.7 168.3 6.11 140.1 5.09 5.07 6.16 169.5

2020 Marec 3.5 172.8 6.28 146.4 5.32 5.19 6.21 170.9

2020 Apríl 21.0 209.0 7.60 186.6 6.78 6.57 7.43 204.5

2020 Máj 6.7 223.1 8.11 202.9 7.37 7.20 7.96 219.2
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