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Miera evidovanej nezamestnanosti: Trh práce sa vrátil 

naspäť do roku 2017 

V januári pokračoval nepatrný rast celkovej miery nezamestnanosti. Počet 
nezamestnaných narástol približne o 2,0 tisíc osôb. Miera nezamestnanosti  sa dostala 
na úroveň z polovice roku 2017. 
  

Historický vývoj počtu nezamestnaných          Prítok a odtok v evidencii nezamestnaných 

a počet voľných pracovných miest   

           

Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS Zdroj: ÚPSVR 

 

Počet nezamestnaných pokračoval v raste. Po prechodnom zlepšení v lete minulého roka 

dochádza už štyri mesiace za sebou k zhoršovaniu nezamestnanosti. Od začiatku pandémie 

narástol počet nezamestnaných o približne 70 tisíc. Nezamestnanosť sa tak svojou mierou, ale 

aj počtom nezamestnaných dostala späť do roku 2017.   

 

Prítok uchádzačov naďalej prevyšuje odlev z evidencie. Podľa evidencie posledného 

zamestnania pred zaradením vzrástol počet ľudí, ktorý prišli z oblasti obchodu, priemyslu 

a odvetvia umenia, zábava a rekreácia. Na druhej strane, už štvrtý mesiac po sebe klesá počet 

umiestnení na trhu práce, čo ukazuje na zložitú situáciu na trhu práce. 
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Zdroj: ÚPSVR 

Poznámka: údaje v tis. osôb, miera v %. Sezónne očistené NBS (okrem stĺpcov označených ako „neočistené“).  
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2020 24,8 209,6 7,64 186,2 6,78 6,78 7,63 209,6

2020 Q3 4,6 226,3 8,25 203,3 7,42 7,56 8,33 228,5

2020 Q4 0,2 226,8 8,28 207,3 7,57 7,43 8,19 224,2

2020 November 1,1 226,7 8,28 207,2 7,57 7,38 8,14 223,0

2020 December 1,3 229,6 8,39 211,2 7,71 7,57 8,30 227,3

2021 Január 0,8 231,5 8,45 215,0 7,85 7,81 8,50 232,8
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