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   Program

úvod 9:00

panel 1 9:15

prestávka 10:45

panel 2 11:15

záver 13:00



   Panel 1Panel 1 09:15:00

1. Zelení Zelení 

2. KDH * Kresťansko demokratické 
hnutie 

3. SDĽ Strana demokratickej ľavice 

4. SNS Slovenská národná strana 

5. OĽ a  NO * Obyčajní ľudia - Nezávislé 
osobnosti 

6. SaS * Sloboda a  solidarita 

7. PaS * Právo a  Spravodlivosť 

8. Náš kraj * Náš kraj 

9. Strana 
zelených

Strana zelených 

10. ĽS – NS Ľudová strana - Naše 
Slovensko 

11. Smer-SD * Smer – Sociálna demokracia

12. Zmena 
zdola

Zmena zdola - Demokratická 
únia Slovenska 

13. NaS Národ a  Spravodlivosť - naša 
strana 



   Panel 2
Panel 2 11:15:00

14. KSS Komunistická strana Slovenska 

15. SRÚ Strana Rómskej únie na  
Slovensku 

16. Most-Híd * Most-Híd 

17. 99 percent * 99 percent občiansky hlas 

18. ĽS-HZDS * Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko

19. Strana + 1 
hlas

Strana + 1 hlas 

20. Robíme to 
pre deti

Robíme to pre deti - SF 

21. Obyčajní 
ľudia

Obyčajní ľudia 

22. SDKÚ-DS * Slovenská demokratická a  
kresťanská únia –
Demokratická strana

23. SOS Strana občanov Slovenska 

24. SMK * Strana maďarskej koalície 

25. SSS- NM Strana slobodné slovo - Nory 
Mojsejovej 

26. SŽS Strana živnostníkov Slovenska 



   Zameranie konferencie

● dlhodobo nezamestnaní (najmä 
nízkovzdelaní, ich aktivácia 
a príprava pre reálny trh práce)

● sociálny systém (rozdiel medzi 
sociálnymi dávkami a mzdami)

● prepojenie vzdelávania a trhu práce 
● inštitucionálny rámec politiky trhu 

práce



   Dlhodobo nezamestnaní

● SR: dlhodobo najvyššia 
dlhodobá nezamestnanosť v EÚ

● počas krízy sa to nezmenilo
● jedná sa do 300 000 osôb, čo 

predstavuje každého ôsmeho 
ekonomicky aktívneho



   mapka



   Pracovné návyky

● aktivačné práce sa úplne míňajú 
ich účinku a slúžia ako trvalá 
dodatočná sociálna dávka

● pilotné sociálne podniky
● reálne sociálne podniky zamestnali 

okolo sto ľudí (z niekoľko sto tisíc)
● inkluzívny trh, ktorý ma potenciál 

pohnúť armádou nezamestnaných, 
sa zatiaľ nepodarilo zaviesť



   Sociálny systém

● systém dávok v hmotnej núdzi 
nie je nastavený dobre

● väčšinu účastníkov demotivuje 
od hľadania si práce 

● systém je taktiež nastavený 
skokovo

● zásluhovosť systému je 
formálna



   Sociálny systém – 
reformy

● uskutočnené alebo plánované 
zmeny v sociálnom systéme za 
posledných 10 rokov tento stav 
nemenili

● jednalo sa iba o kozmetické 
úpravy, ktoré buďto mierne 
menili niektoré benefity alebo až 
rušili ich zásluhovosť

● dôsledkom je, že pri zamestnaní 
sa klesnú čisté príjmy rodiny



   Prepojenie vzdelávania 
a trhu práce

● prepojenie absentuje
● školy nemajú motiváciu 

vyučovať uplatniteľné odbory
● VŠ divergujú od potrieb trhu 

práce
● inflácia vzdelania
● potrebná hĺbková reforma 

systému financovania



   Nezamestnanosť podľa 
vzdelania

● nezamestnanosť mladých: 34%
● so základným: 44%

– priemer EÚ 16%
– porovnateľné: Macedónsko a 

pobaltské krajiny
● so stredným: 14%
● s vysokým: 6%



   Graf nezamestnanosti 
podľa vzdelania



   Celoživotné vzdelávanie

● participácia: 3% (priemer EU 
9%)

● výdavky na vzdelávanie 
nezamestnaných: 9,2€
– Rakúsko 5433€

● na vzdelávanie sa dostane 3-5% 
nezamestnaných



   Inštitucionálny rámec 
politiky trhu práce

● definuje zákon 5/2004
● nástroje sú

– neflexibilné
– fakultatívne bez nároku
– priveľká byrokracia
– nárazové a nespoľahlivé 

financovanie
– duplicitné zdokladovávanie
– regionálne nešpecifické nástroje
– nesledujú pôvodný cieľ



   Absentujúca spolupráca

● absentuje spolupráca UPSVaR s
– VÚC
– obcami
– neziskovými organizáciami
– podnikateľským sektorom
– inými štátnymi organizáciami



   Viac informácií

Kvantitatívne údaje o trhu práce 
http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU

O inkluzívnom trhu
http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast

http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU
http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast


   Konferencia

● Inštitút zamestnanosti:
● Trh práce vo volebných programoch 

politických strán a hnutí
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