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Miera evidovanej nezamestnanosti: V júli vzrástla miera 

nezamestnanosti, bol za tým najmä priemysel. 

Celková miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 8,4 %, medzimesačne tak vzrástla  o 0,2 
p.b. (o 4,7 tis. osôb). Počet nezamestnaných rastie z mesiaca na mesiac pomalšie. Naďalej 
sa však zvyšuje na pracovnom trhu aj počet voľných pracovných miest.  
  

Historický vývoj počtu nezamestnaných Prítok a odtok uchádzačov o zamestnanie a 

počet voľných pracovných miest (v tis. osôb) 

           

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

 

V júli vzrástla miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o 0,2 p. b. na 8,4 % 

(nárast o 4,7 tis. osôb). Tempo nárastu počtu nezamestnaných v porovnaní s júnom sa tak 

opäť (už tretí mesiac po sebe) znížilo. Aj v júli sa darilo umiestňovať uchádzačov do 

zamestnania, keď počet nástupov spomedzi nezamestnaných do zamestnania ďalej rástol. Na 

druhej strane však prílev zo zamestnania do evidencie nezamestnaných v júli opäť narástol. 

 

Ponuka voľných pracovných miest v júli  opäť vzrástla a zvýšila sa aj pravdepodobnosť, že si 

nezamestnaní nájdu nové zamestnanie. Naďalej však pokračuje prepúšťanie v niektorých 

segmentoch ekonomiky. Najviac prepustených prišlo na úrady práce z priemyselnej výroby, 

kde počet prepustených po dvoch mesiacoch poklesu opätovne narástol.    
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Prílev uchádzačov o zamestnanie z      Vývoj počtu voľných pracovných miest 

odvetvia priemyselnej výroby (v tis. osôb)    ku koncu júla  

 
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 1,0 168,8 6,13 138,8 5,04 5,07 6,16 169,5

2020 Q2 28,8 217,5 7,90 196,9 7,16 7,06 7,86 216,4

2020 Máj 5,5 219,1 7,96 202,1 7,35 7,20 7,96 219,2

2020 Jún 3,1 225,8 8,20 204,6 7,44 7,40 8,20 225,5

2020 Júl 2,1 230,5 8,41 209,2 7,63 7,65 8,44 231,5
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