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Priorita KDH: Obnova zamestnanosti v SR

Východiská:
� Nezamestnanosť je jedným z najvážnejších problémov na Slovensku
� Kým v lete 2008 bola nezamestnanosť na úrovni 7,5%, dnes je 

takmer 14%. 
� Zavedené pozitívne opatrenia nedokážu kompenzovať prichádzajúcu 

recesiu v EÚ. 
� Nezamestnanosť zostane vážnym problémov aj v nasledujúcich 

rokoch

KDH na svojom ekonomickom rezorte dokázalo, že je schopné 
podporiť rast zamestnanosti a ponúka účinné riešenia do 
budúcna. 



� Zmena výučby na získavanie kompetencií
� Reflektovanie hierarchie vzdelávacích potrieb
� Vychovávanie poskytovateľov (nielen hľadačov) zamestnania
� Vrátenie zmysluplnosti strednému školstvu (podpora odborného 

vzdelávania)
� Zavedenie praxe na vysokých školách už počas štúdia
� Upravenie financovania škôl, aby motivovalo zvyšovať úspešnosť 

absolventov na trhu práce
� Odvodové prázdniny pre absolventov podľa nezamestnanosti v 

okrese
� Rozšírenie možností študijných pobytov v zahraničí
� Podpora neformálneho, informálneho a celoživotného vzdelávania na 

získavanie zručností

Opatrenia na zlepšenie prepojenia vzdelávania s 
trhom práce



Opatrenia na pomoc dlhodobo nezamestnaným vrátiť 
sa na trh práce

� Motivácia zamestnávateľov: Odvodové prázdniny pre dlhodobo 
nezamestnaných 1-3 roky podľa nezamestnanosti v okrese

� Podpora nezamestnaným: Individuálny prístup k dlhodobo 
nezamestnaným cez neštátne služby zamestnanosti, špecializované 
centrá a 3. sektor

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

� Lepšie využívanie eurofondov - podporenie zamestnanosti v regiónoch  
s najvyššou nezamestnanosťou  

� Účinné sektorové politiky: napr. cestovný ruch, poľnohospodárstvo...



Výsledkovo orientované inštitúcie

Potreba zlepšenia inštitucionálneho rámca: 
Od financovania inštitúcií k financovaniu efektívnych riešení
Od evidencie a overovania uchádzačov k poskytovaniu pomoci
Od anonymnej kvantity k personalizovanej kvalite

Partnerstvo štátnych a neštátnych služieb zamestnanosti

Inštitucionálna podpora živnostníkov, malých a rodinných 
podnikov

Ombudsman pre živnostníkov
NADSME a SZRB – dostupnejší kapitál v regiónoch



Účinný klientsky orientovaný sociálny systém

� Adresnosť sociálneho systému. 

� Zainteresovanie sociálne znevýhodnených na riešení svojej 
situácie.

� Sociálnu pomoc maximálne decentralizovať čo najbližšie k 
občanovi

� Užšia spolupráca štátu s 3. a súkromným sektorom.

� Upraviť podmienky nároku na podporu v nezamestnanosti 
(vyššia a dlhšia dávka v nezamestnanosti pre starších občanov a pre 
ľudí z iných znevýhodnených skupín).

� Zvýšiť nezdaniteľný základ dane zamestnanému rodičovi 
v rodine s ťažko zdravotne postihnutým členom Poberanie dávky 
v hmotnej núdzi podmieniť výkonom aktivačnej činnosti.
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