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Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť sa 

približuje k 9 %. 

V marci pokračoval rast počtu nezamestnaných. Miera nezamestnanosti dosiahla 8,7 %. 
Po roku pandémie narástol počet nezamestnaných o takmer 65 tisíc a miera 
nezamestnanosti sa zvýšila o 2,4 percentuálneho bodu.  
  

Vývoj počtu nezamestnaných          Prítok a odtok v evidencii nezamestnaných 

a počet voľných pracovných miest   

           

Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS Zdroj: ÚPSVR 

 

Naďalej sa nedarí vrátiť nezamestnaných späť na trh práce. Znižuje sa počet voľných 

pracovných miest. Mierne klesá aj prítok uchádzačov do evidencie.  

 

Po roku pandémie je vidieť regionálne rozdiely jej dopadu na mieru nezamestnanosti. 

Najväčší nárast miery nezamestnanosti zaznamenali menej rozvinuté regióny, konkrétne 

okresy na východe Slovenska (Sobrance, Medzilaborce a Michalovce). Na druhej strane 

najlepšie obstáli regióny na západe Slovenska (okresy Skalica, Šaľa, Púchov a Zlaté Moravce). 

Zväčšujú sa tak nielen regionálne rozdiely, ale aj príjmová nerovnosť.   
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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 Q4 0,3 226,9 8,29 205,6 7,51 7,43 8,19 224,2

2021 Q1 3,3 234,4 8,56 216,0 7,88 7,90 8,54 234,0

2020 Január 0,9 231,9 8,46 212,5 7,76 7,81 8,50 232,8

2021 Február 1,0 234,2 8,55 216,0 7,89 7,90 8,55 234,3

2021 Marec 1,2 237,0 8,65 219,4 8,01 7,98 8,58 234,9
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