
 

 

Rýchle komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov úseku 

meny, štatistiky a výskumu (ÚMS). Šírenie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu, avšak s uvedením zdroja 

„Analytici ÚMS“. Ak nie je uvedené inak, časové rady sú sezónne očistené použitím vlastných sezónnych modelov. 
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Rýchly komentár 

Miera evidovanej nezamestnanosti: V júni narástol počet 

nezamestnaných, tempo nárastu je opäť miernejšie. 

Celková miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 8,2 % medzimesačne tak vzrástla  o 0,2 
p.b. (o 7,5 tis. osôb). Tempo nárastu bolo opäť miernejšie ako predchádzajúci mesiac. Na 
pracovnom trhu rastie počet voľných pracovných miest a už druhý mesiac po sebe 
narastá počet odlevov do zamestnania a umiestnení na pracovnom trhu.  
  

Historický vývoj počtu nezamestnaných Umiestnení na trhu práce (tis. osôb) 

           

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

Poznámka: posledným mesiacom v grafe je jún ‘20 

 

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov v júni vzrástla na 8,2 % 

medzimesačne, čo je o 0,2 p. b. viac ako predchádzajúci mesiac (nárast o 7,5 tis. osôb). 

Tempo nárastu počtu nezamestnaných v porovnaní s májom tak bolo polovičné. Počet nástupov 

spomedzi nezamestnaných do zamestnania rovnako rastie a už sa takmer priblížil na 

predkrízovú úroveň. Prílev zo zamestnania do evidencie nezamestnaných v júni oproti máju 

mierne klesol.  

 

Postupné otváranie ekonomiky sa prejavilo v potrebe najímania pracovnej sily. Ponuka 

voľných pracovných miest v júni mierne vzrástla a vďaka tomu narástla aj pravdepodobnosť, 

že si nezamestnaní nájdu nové zamestnanie. Napriek tomu v niektorých segmentoch 

ekonomiky pokračuje prepúšťanie kvôli oslabenému domácemu a zahraničnému dopytu. 

Najviac prepustených prišlo na úrady práce z priemyslu a obchodných činností.    
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Šanca nájsť si prácu vzrástla (umiestnenia       Vývoj počtu voľných pracovných miest 

do zamestnania/počet nezamestnaných, %)    ku koncu júna  

       
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 -7,5 168,0 6,11 137,4 5,00 5,00 6,11 168,0

2020 Q1 1,4 169,3 6,15 138,9 5,05 5,07 6,16 169,5

2020 Q2 28,8 218,0 7,92 196,6 7,14 7,06 7,86 216,4

2020 April 20,3 208,3 7,57 183,8 6,68 6,57 7,43 204,5

2020 Máj 5,1 219,0 7,96 201,9 7,34 7,20 7,96 219,2

2020 Jún 3,5 226,6 8,23 204,0 7,42 7,40 8,20 225,5
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