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Priorita KDH: Obnova zamestnanosti v 
SR

Východiská:

 Nezamestnanosť v SR sa takmer zdvojnásobila

 Príde k ďalšiemu zhoršovaniu sociálnej situácie

 Oživenie ekonomiky hneď neprinesie rast zamestnanosti

 Vysoká nezamestnanosť bude realitou ďalšie 2 roky

KDH však ponúka konkrétne a účinné riešenia...
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Schéma podpory rastu zamestnanosti 
KDH

Zodpovedná a odborná politika

Obnova zamestnanosti a jej ďalší rast
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Opatrenia na zníženie nákladov a rizík 
spojených so zamestnávaním

> Úprava Zákonníka práce
 Pružné pracovné vzťahy (napr. zmluvy na dobu určitú)
 Zníženie nákladov zamestnávateľa (napr. súbeh výpovednej a 

odstupného)
 Práca nadčas (napr. flexibilne, po dohode so zamestnancom)

> Zníženie odvodov platených zamestnávateľom

> Diskusia o možnostiach zníženia administratívy a 
vykazovania spojeného so zamestnávaním.
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Opatrenia na zjednodušenie podnikania 

 Zjednodušenie začatia a ukončenia podnikania
 Zrýchlenie konania obchodných súdov a zvýšenie 

vymožiteľnosti práva
 Stabilné, spravodlivé a nediskriminačné legislatívne a 

regulačné prostredie
 Spustenie klientsky orientovaného systému jednotného 

výberu daní a odvodov 
 Zníženie administratívneho zaťaženia podnikania
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Opatrenia na pomoc nezamestnaným vrátiť sa 
na trh práce

 Odvodové prázdniny pre absolventov škôl a pre dlhodobo nezamestnaných

 Individualizácia prístupu pri pomoci nezamestnaným

 Efektívnejšie využívanie prostriedkov z verejných zdrojov pri projektoch na 
tvorbu a udržanie pracovných miest 

 Prehodnotenie NSRR – podporenie zamestnanosti v regiónoch  s najvyššou 
nezamestnanosťou

 Rozvoj sociálnych služieb pre rodiny s deťmi, seniorov, ZŤP a pod.

 Zrovnoprávnenie verejných a súkromných poskytovateľov soc. služieb
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 Upravenie financovania škôl, aby motivovalo zvyšovať úspešnosť 
absolventov na trhu práce

 Rozšírenie vzdelávania o uplatnení sa na trhu práce
 Rozšírenie vzdelávania o podnikaní
 Rozšírenie možností študijných pobytov v zahraničí
 Zlepšenie systému vzdelávania v odbornom školstve 
 Zvýšenie prepojenosti škôl s hospodárskou praxou
 Zlepšenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie
 Podpora neformálneho a informálneho vzdelávania na získavanie nielen 

vedomostí, ale aj potrebných zručností

Opatrenia na zlepšenie prepojenia vzdelávania 
s trhom práce
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Ďakujem za pozornosť

Miloš Moravčík
Ekonomický expert KDH

Cesta obnovy zamestnanosti nie je ani 
krátka ani jednoduchá. Treba na ňu preto 
vykročiť čo najskôr...
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