
 
Bratislava, 20. 02. 2020 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v januári 2020 na úrovni 4,98 % 

 

V januári 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,98 %. Medziročne poklesla 

o 0,28 p. b. (v januári 2019 5,26 %). Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v januári 

2020 dosiahol 137 087 osôb.  Medziročne poklesol o 7 143 osôb, čo je o 4,95 % menej (v januári 2019 

144 230 osôb). 

 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári 2020 6,13 %. 

Medziročne poklesla  o 0,29 p. b. (v januári 2019 6,42 %). Stav celkového počtu UoZ v januári 2020 

dosiahol 168 757 osôb. Medziročne poklesol o 7 419 osôb, čo je 4,21 % menej (v januári 2019 stav 

176 176 osôb). 

 

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   

zaznamenal Prešovský kraj (8,29 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský 

priemer (4,98 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 6,67 % a Košický kraj s 7,67 %. 

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese 

Kežmarok (15,43 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,92 %) dosiahol okres Nitra. 

 

Vývoj nezamestnanosti znevýhodnených skupín: 

• uchádzači o zamestnanie do 29 rokov 

- počet evidovaných: 39 845 osôb  

- medziročný pokles o 1 359 (v januári 2019: 41 204 osôb) 

• uchádzači o zamestnanie do 25 rokov 

- počet evidovaných: 21 069 osôb  

- medziročný pokles o 300 (v januári 2019: 21 369 osôb) 

• Uchádzači o zamestnanie nad 50 rokov 

- počet evidovaných: 49 746  

- medziročný pokles o 2 422 (v januári 2019: 52 168) 

• Uchádzači o zamestnanie evidovaní nad 12 mesiacov (dlhodobo nezamestnaní) 

- počet evidovaných:  58 137  

- medziročný pokles o 8 198 (v januári 2019: 66 335) 

• Uchádzači o zamestnanie – absolventi (podľa zákona o službách zamestnanosti) 

- počet evidovaných: 7 057 občanov  

- medziročný nárast o 157 (v januári 2019: 6 900) 

 

V januári 2020 poberalo pomoc v hmotnej núdzi 60 345 osôb, medziročne počet poberateľov 

poklesol  o 5 701 osôb (v januári 2019 66 046 osôb).  

 

 



 
 

Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania za január 2020: 

Počet 

UoZ 

spolu 

Neukončené 

základné 

vzdelanie 

 Základné 

vzdelanie 

 Nižšie 

stredné 

odborné 

vzdelanie 

Stredné 

odborné 

vzdelanie 

Úplné 

stredné 

odborné 

vzdelanie 

Úplné 

stredné 

všeobecné 

vzdelanie 

Vyššie 

odborné 

vzdelanie 

VŠ 

vzdelanie 

I. stupňa 

VŠ 

vzdelanie 

II. stupňa 

VŠ 

vzdelanie 

III. stupňa 

neurčené 

168 757 10 140 43 799 1 349 44 547 42 127 6 229 714 3 331 15 780 619 122 

 

Štruktúra UoZ podľa doby evidencie za január 2020: 

 
 

Ku koncu januára 2020 úrady práce evidovali 90 894 voľných pracovných miest (VPM). Najviac VPM 

bolo v Bratislavskom kraji, a to 26 968 miest, najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom  

kraji  5 108. 

 

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

 operátori a montéri strojov a zariadení – 32 414 miest (v Bratislavskom kraji  8 929 miest) 

 kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 22 084 miest (v Bratislavskom kraji 5 290 miest) 

 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 13 661 miest (v Bratislavskom kraji  5 020 miest) 
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11 026 
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Štruktúra celkového počtu UoZ v SR podľa doby evidencie 
január 2020 


