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Rýchly komentár 

Miera evidovanej nezamestnanosti: Slabý novembrový rast,  

dopad druhej vlny pandémie zatiaľ mierny 

V novembri dosiahla celková miera nezamestnanosti úroveň 8,3 %, čo je zvýšenie oproti 
predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 percentuálneho bodu (počet nezamestnaných narástol 
približne o 2 tisíc osôb). Miera nezamestnanosti tak pod vplyvom zhoršujúcej sa 
pandemickej situácie a zavedenia obmedzujúcich opatrení opäť začala rásť.  
  

Historický vývoj počtu nezamestnaných Prítok a odtok uchádzačov o zamestnanie (v 

tisícoch osôb) 

           

Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS Zdroj: ÚPSVR 

 

Počet nezamestnaných opäť začal rásť. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového 

počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla  v novembri úroveň 8,3 %, čo bolo o 0,1 

percentuálneho bodu horší výsledok ako v predchádzajúcom mesiaci (rast počtu 

uchádzačov o zamestnanie o približne 2 tisíc osôb)1.  Z detailných štatistík vyplýva, že už tretí 

mesiac po sebe rástol prílev uchádzačov zo zamestnania a na druhej strane rovnako už 

tretí mesiac klesajú počty odtokov z evidencie. V dôsledku zhoršujúcej sa pandémie 

a znovuzavedeniu obmedzení, zatiaľ nedošlo k výraznému prepúšťaniu, a to ani v odvetví 

služieb. Z dôležitého sektora priemyselnej výroby už niekoľko mesiacov klesá prílev 

 
1 Sezónne očistenie NBS  
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nezamestnaných do evidencie, keď novembrový počet bol najnižší od decembra 2019.  

Priemysel zostáva odolný vďaka dobre fungujúcemu zahraničného obchodu.  
  

 

 

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 27,9 216,4 7,86 195,7 7,11 7,06 7,86 216,4

2020 Q3 4,6 226,2 8,25 204,3 7,45 7,56 8,33 228,5

2020 September -1,4 224,0 8,17 201,9 7,36 7,43 8,18 224,4

2020 Október 0,1 224,2 8,19 202,5 7,39 7,35 8,12 222,2

2020 November 1,0 226,4 8,27 205,2 7,50 7,38 8,14 223,0
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