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Rýchly komentár 

Miera evidovanej nezamestnanosti: V auguste stagnácia v 

miere nezamestnanosti, prítok uchádzačov sa stabilizoval. 

Celková miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 8,3 %, medzimesačne tak ostala 
takmer nezmenená  (+0,02 p.b., čo je asi o 600 osôb viac). Rast počtu nezamestnaných sa 
takmer zastavil a situácia sa v letných mesiacoch stabilizovala. 
  

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 auguste miera nezamestnanosti stagnovala keď dosiahla rovnakú úroveň ako 

predchádzajúci mesiac (8,3 %, zmena v miere nezamestnanosti bola len 0,02 p.b. čo 

predstavuje nárast asi o 600 osôb). Tempo nárastu počtu nezamestnaných sa tak v auguste 

takmer zastavilo. V auguste bol odtok uchádzačov o zamestnanie takmer na porovnateľnej 

úrovni ako v júli, na druhej strane prítok uchádzačov o zamestnanie sa spomalil. Prítok 

uchádzačov z odvetvia priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod sa už dostal 

približne na úrovne v predkrízovom období. 

 

Ponuka voľných pracovných miest v auguste  opäť vzrástla a mierne sa zvýšila aj 

pravdepodobnosť, že si nezamestnaní nájdu nové zamestnanie.  
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Šanca nájsť si prácu vzrástla (umiestnenia       Vývoj počtu voľných pracovných miest 

do zamestnania/počet nezamestnaných, %)      

 
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 1,0 169,4 6,15 139,6 5,07 5,07 6,16 169,5

2020 Q2 28,1 217,1 7,89 196,4 7,14 7,06 7,86 216,4

2020 Jún 2,9 224,9 8,17 203,5 7,40 7,40 8,20 225,5

2020 Júl 1,4 228,1 8,32 206,3 7,53 7,65 8,44 231,5

2020 August 0,3 228,7 8,34 206,5 7,53 7,60 8,37 229,5
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