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Celková nezamestnanosť sa nezmenila
Celková miera nezamestnanosti sa vo februári tohto roku udržala na januárovej hodnote 6,13 %, medziročne poklesla o 0,22 p. b. Evidovaná nezamestnanosť však
medzimesačne vzrástla 0,07 p. b a dosiahla 5,05 %. Medziročne sa znížila o 0,11 p. b. Trh práce eviduje stále viac ako 90-tisíc voľných pracovných miest.
 
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali vo februári tohto roku spolu 168 865 nezamestnaných. Oproti januáru je to o 108 osôb viac avšak v porovnaní s februárom
2019 ide o pokles o 5 163 osôb. Do práce bolo ihneď pripravených v minulom mesiaci nastúpiť 138 943 ľudí.

Vo februári tohto roku sa evidovaná miera nezamestnanosti znížila v troch krajoch, najvýraznejšie v Trenčianskom, kde dosiahla 3,21 %. Naopak, najviac stúpla v
Banskobystrickom kraji. Najvyššiu mieru zaznamenal Prešovský kraj na úrovni 8,45 %.

Z pohľadu okresov sa medzimesačne znížila evidovaná nezamestnanosť v 36 okresoch, narástla v 38. V piatich okresoch sa nezmenila. Najvyššia miera je v okrese Rimavská
Sobota, a to 15,61 %. Najnižšia v okrese Nitra na úrovni 1,92 %.

Úrady práce evidujú stále množstvo voľných pracovných miest. Ku koncu februára ponúkali zamestnávatelia 90 768 voľných pozícií, čo je iba o 126 menej ako mesiac
predtým. Hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.
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