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Rýchly komentár 

Miera evidovanej nezamestnanosti: Októbrová stagnácia, 

avšak vysoký prílev zo zamestnania 

Celková miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 8,2 %, čo znamená stagnáciu oproti 
predchádzajúcemu mesiacu. Pokles miery nezamestnanosti sa tak po dvoch mesiacoch 
poklesu zastavil.  
  

Vývoj počtu nezamestnaných Prílev zo zamestnania a odlev do 

zamestnania uchádzačov (medziročná 

zmena v %) 

           

Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS Zdroj: ÚPSVR 

 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie zostala  

v októbri nezmenená na úrovni 8,2 %1.  Pokles počtu nezamestnaných sa tak po 2 mesiacoch 

zastavil. Napriek stagnácii celkovej nezamestnanosti je zo štatistík evidentný nárast prílevu 

uchádzačov zo zamestnania, keď uchádzači prichádzali predovšetkým zo sektora 

ubytovacích a stravovacích služieb, ale aj zo stavebníctva a obchodu. Na druhej strane odtok 

uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce do zamestnania sa po vysokom čísle 

v predchádzajúcom mesiaci spomalil.  

 

 
1 Sezónne očistenie NBS.  
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Ponuka voľných pracovných miest v októbri poklesla a pravdepodobne sa tu už začala 

prejavovať druhá vlna pandémie zavedenie reštriktívnych opatrení. Šanca umiestniť sa na trhu 

práce po niekoľkých mesiacoch rastu opätovne poklesla.  

 

Šanca nájsť si prácu poklesla (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 Q2 27,8 216,6 7,87 195,9 7,12 7,06 7,86 216,4

2020 Q3 4,4 226,1 8,25 204,2 7,45 7,56 8,33 228,5

2020 August -0,2 227,0 8,28 205,0 7,48 7,60 8,37 229,5

2020 September -1,4 223,7 8,16 201,7 7,36 7,43 8,18 224,4

2020 Október -0,1 223,5 8,16 201,9 7,37 7,35 8,12 222,2
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