
Politika trhu práce v programoch Politika trhu práce v programoch 
politických strán do parlamentných voliebpolitických strán do parlamentných volieb

„„Rozvíjať regióny Slovenska, učením“Rozvíjať regióny Slovenska, učením“



Európska demokratická stranaEurópska demokratická strana
 jednoducho inak- zmena uhlov pohľadu= jednoducho inak- zmena uhlov pohľadu= 

zmena myslenia;zmena myslenia;
 riešenie akejkoľvek problematiky s aktívnou riešenie akejkoľvek problematiky s aktívnou 

účasťou cieľovej skupiny;účasťou cieľovej skupiny;
 i v otázke trhu práce prináša európske i v otázke trhu práce prináša európske 
normy a štandardy s aktívnou účasťou na normy a štandardy s aktívnou účasťou na 

ich tvorbe a potrebných zmenáchich tvorbe a potrebných zmenách



Zamestnanosť a nezamestnanosť Zamestnanosť a nezamestnanosť 
prierezová problematikaprierezová problematika

Filozofia EDSFilozofia EDS

                                                              komplexná reforma verejnej správy :  komplexná reforma verejnej správy :  
 redukcia;redukcia;

 kompatibilita;kompatibilita;
 komplexnosť;komplexnosť;

 systémové a zjednodušené nastavenie servisných inštitúciísystémové a zjednodušené nastavenie servisných inštitúcií



Zamestnanosť a nezamestnanosť Zamestnanosť a nezamestnanosť 
prierezová problematikaprierezová problematika

 súvisí so školstvom a úrovňou vzdelávaniasúvisí so školstvom a úrovňou vzdelávania
 súvisí s trhom práce a jeho dopytomsúvisí s trhom práce a jeho dopytom

 súvisí so samotnou agendou a súvisí so samotnou agendou a 
organizáciou MPSVR SR  organizáciou MPSVR SR  



Školstvo a úroveň vzdelávaniaŠkolstvo a úroveň vzdelávania
Cieľ : Cieľ : 

Školstvo európskeho štandarduŠkolstvo európskeho štandardu
Forma : Forma : 

 prehodnotenie súčasného akreditačného systému vysokého školstva, jeho prehodnotenie súčasného akreditačného systému vysokého školstva, jeho 
podmienok -  analýza akreditačného režimu;podmienok -  analýza akreditačného režimu;

 vytvorenie systému ochrany a jednoznačných pravidiel pre študentov VŠ, vytvorenie systému ochrany a jednoznačných pravidiel pre študentov VŠ, 
študujúcich v študijných odboroch, pre ktoré VŠ stratila akreditáciu;študujúcich v študijných odboroch, pre ktoré VŠ stratila akreditáciu;

 vytvorenie podmienok pre zrovnoprávnenie verejných a súkromných škôl vytvorenie podmienok pre zrovnoprávnenie verejných a súkromných škôl 
všetkých typov,s osobitým akcentom na odborné školy remeselného typu a všetkých typov,s osobitým akcentom na odborné školy remeselného typu a 
zachovávanie tradícií;zachovávanie tradícií;

 rozšírenie možností pre zisk sociálnych, prospechových a motivačných rozšírenie možností pre zisk sociálnych, prospechových a motivačných 
štipendií, odpisy pre zamestnávateľov za poskytovanie príspevkov na štúdium;štipendií, odpisy pre zamestnávateľov za poskytovanie príspevkov na štúdium;

 vytvorenie poradenských centier pre vhodnú voľbu štúdia ( analýza potenciálu vytvorenie poradenských centier pre vhodnú voľbu štúdia ( analýza potenciálu 
osobnosti);osobnosti);

 podpora znalostnej ekonomiky a vytvárania centier excelentnosti pre výskum a podpora znalostnej ekonomiky a vytvárania centier excelentnosti pre výskum a 
vývoj na vysokých školách, podpora celoživotného vzdelávania;vývoj na vysokých školách, podpora celoživotného vzdelávania;  

 poskytnutie ponuky vzdelávania, prispôsobenej potrebám pracovného trhuposkytnutie ponuky vzdelávania, prispôsobenej potrebám pracovného trhu



Trh práce a jeho dopytTrh práce a jeho dopyt
Cieľ :Cieľ :

  v prvom rade : v prvom rade : sebestačná ekonomikasebestačná ekonomika
  až v druhom rade orientovaná na export-import a v ďalšom rade na príliv zahraničného investora až v druhom rade orientovaná na export-import a v ďalšom rade na príliv zahraničného investora 

s vysokými benefitmi, ktorý po dobe určitej opúšťa našu krajinu; s vysokými benefitmi, ktorý po dobe určitej opúšťa našu krajinu; 

Forma : Forma : 
 vzdelávanie prispôsobené potrebám pracovného trhu;vzdelávanie prispôsobené potrebám pracovného trhu;
 priame systémové prepojenie celého školstva na zamestnávateľské zväzy, asociácie, komory...;  priame systémové prepojenie celého školstva na zamestnávateľské zväzy, asociácie, komory...;  
 podpora  a oživenie štúdia starých remesiel a remesiel, malých rodinných firiem, hospodáriacich podpora  a oživenie štúdia starých remesiel a remesiel, malých rodinných firiem, hospodáriacich 

roľníkov,  atď...; roľníkov,  atď...; 
 podpora domácich podnikateľov a to formou podobnou akou dodnes boli podporovaní zahraniční podpora domácich podnikateľov a to formou podobnou akou dodnes boli podporovaní zahraniční 

investori; investori; 

    

  



Reorganizácia MPSVR SRReorganizácia MPSVR SR

Forma : Forma : 

 reštrukturalizácia MPSVR SR nasledujúca po audite, v reštrukturalizácia MPSVR SR nasledujúca po audite, v 
kontexte celej reformy verejnej správykontexte celej reformy verejnej správy

 zavedenie individuálneho prístupu ku registrácii a evidencii zavedenie individuálneho prístupu ku registrácii a evidencii 
nezamestnaných,nezamestnaných,

     následná integrácia trhovo adaptabilných s akcentom na následná integrácia trhovo adaptabilných s akcentom na 
požiadavky trhu a dopyt regiónupožiadavky trhu a dopyt regiónu



Ako vraví klasik : Ako vraví klasik : 

„ „ Dobré mravy otvárajú brány rytierom“Dobré mravy otvárajú brány rytierom“

                              

                                Ďakujem za pozornosť!Ďakujem za pozornosť!
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