
● Trh práce v SR po jej vstupe do 
Európskej menovej únie

● Osoby nezapojené do trhu práce 
ako potenciál rozvoja ekonomiky 
SR

● Michal Páleník
– prezentácia v rámci projektu APVV-

0135-10: Strieborná ekonomika ako 
potenciál budúceho rastu v starnúcej 
Európe

– konferencia, BA, 8.12.2011



Trendy v Európe

● demografické zmeny
– strieborná ekonomika

● udržiavanie časti mimo trh práce
– inkluzívny trh



Inkluzívny rast a Európa 
2020

● inteligentný, udržateľný a 
inkluzívny rast

● upustenie konceptu prílišnej 
sociálnej kohézie

● aby rast priniesol úžitok 
každému

● pri riešení prihliadať na 
špecifické národné podmienky



Krivka ponuky práce
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Dopyt po práci

● nárast o 1% ročne



Krivka ponuky a dopytu
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Krivka ponuky a dopytu
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Štruktúra obyvateľov SR
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Štruktúra obyvateľov 
SR, 2021

študenti SŠ
študenti VŠ
ekonomicky 
neaktívni
pracujúci v zahraničí
krátkodobo 
nezamestnaní
cieľová skupina
dôchodcovia
zamestnaní



Inkluzívny trh

● pozitívna diskriminácia
● paralelný oddelený trh 

– služieb
– pracovníkov

● nie dotácie
● ale garancia objemu zákazok
● jednotná forma pre akékoľvek 

práce



Inkluzívni zamestnanci

● z cieľovej 
skupiny

● štandardná 
pracovná 
zmluva

● doba určitá
● konkurencia
● migrácia



Inkluzívne podniky

● môže založiť každý
● certifikované, 

podmienka je 
zamestnávať ¾ z 
cieľovej skupiny

● garancia trhu zákazok
● konkurencia medzi 

podnikmi
● stovky - tisíce



Inkluzívne služby

● vybrané služby
● povinnosť ich obstarávať 

iba u inkluzívnych 
podnikov

● primárne/sekundárne 
verejné obstarávanie

● desaťtisíce jednoduchých 
verejných obstarávaní

● veľa malých zákazok

Inkluzívne služby, 
rádovo tisícky 
obstarávaní

Otvorený trh 
tovarov a služieb



Prehľad



Efekty na trh práce

● zvýšenie zamestnateľnosti a 
zamestnanosti (o 3,7 p.b.)

● zníženie nezamestnanosti (o 5 
p.b.)

● zvýšenie životnej úrovne cieľovej 
skupiny a zlepšenie kohézie

● efekt závisí o pravdepodobnosti 
úspechu na otvorenom trhu 
práce: APTP



Zapojením na trh práce

● klesnú sociálne výdavky
● stúpnu príjmy verejného 

rozpočtu
● možnosť 

– zníženia daní
– zvýšenia výdavkov na vedu

● zvýši sa domáci dopyt



Prognóza vývoja HDP
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Efekty na HDP

● zapojením by stúpol HDP v roku 
2022 o 3,5%

● teda v priemere za 12 rokov o 
0,47% ročne

● (pri produktivite práce 60%)



● Osoby nezapojené do trhu práce 
ako potenciál rozvoja ekonomiky 
SR

● Michal Páleník
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