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Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť 

kontinuálne rastie od septembra 

Vo februári naďalej pokračoval mierny rast počtu nezamestnaných. Miera 
nezamestnanosti dosiahla 8,5 %. Nezamestnanosť tak kontinuálne rastie od septembra 
minulého roka. 
  

Historický vývoj počtu nezamestnaných          Prítok a odtok v evidencii nezamestnaných 

a počet voľných pracovných miest   

           

Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS Zdroj: ÚPSVR 

 

Počet nezamestnaných pomaly rastie už päť mesiacov v rade. Od septembra pribudlo 

približne 10 tisíc nezamestnaných. Nezamestnanosť je tak najvyššie od polovice roka 2017.   

 

Nezamestnaným sa nedarí vrátiť sa späť na trh práce.   Znižuje sa počet voľných 

pracovných miest a pravdepodobne tiež dochádza k nesúladu medzi ponukou a dopytom na 

pracovnom trhu. Mierne klesá aj prítok uchádzačov do evidencie. Dobrou správou je, že klesá 

prítok zo všetkých sektorov ekonomiky.  
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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 4,6 226,2 8,25 203,3 7,41 7,56 8,33 228,5

2020 Q4 0,3 226,9 8,29 207,4 7,58 7,43 8,19 224,2

2020 December 1,3 229,7 8,39 211,4 7,72 7,57 8,30 227,3

2021 Január 0,9 231,8 8,46 215,3 7,86 7,81 8,50 232,8

2021 Február 1,0 234,1 8,54 218,7 7,99 7,90 8,55 234,3
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