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Trh práce v programovom zameraní strany SMER – SD

   Za 1,5 roka pravicového vládnutia boli narušené istoty občanov SR 
s dosahom na kvalitu ich života, najmä :

a) rozpadom verejného zdravotníctva
b) znížením reálnych miezd
c) rastom nezamestnanosti, celkový nárast o 38 500    
d) zhoršením ochrany zamestnancov
e) chaosom v politike voči starším ľuďom, v sociálnych službách
f) nekoordinovaným postupom medzi orgánmi štátnej správy a územnej 

samosprávy v sociálnej politike

Celý sociálny systém bol pod vplyvom neriadeného experimentu na 
najslabších skupinách obyvateľstva, rástla chudoba nielen v hospodársky 

slabých regiónoch. 

Systém bol deštruovaný, čo narušilo istotu občanov pri riešení ich životných 
sociálnych udalostí.
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Trh práce v programovom zameraní strany SMER – SD

 -       Slovenská republika bude v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou 
založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých vzťahoch, kde 
sa budú formovať hodnoty a charakter spoločnosti

- Pre kvalitu života občanov sa musí pokladať práca v zamestnaneckom 
pomere za dominantnú, s prihliadnutím na reálne potreby a 
konkurencieschopnosť zamestnávateľov   

- posilnenie postavenia občanov v inkluzívnych spoločnostiach 
(nadobudnutie nových zručností, podpora kreativity a inovácie, rozvoj 
podnikania a plynulý prechod medzi zamestnaniami

- najvyššou prioritou musí byť ochrana občanov pred najhoršími účinkami 
globálnej hospodárskej krízy

- posilní riešenie zamestnávania dlhodobo nezamestnaných ako komplexný 
problém prostredníctvom niekoľkých druhov politík – najmä regionálnej 
politiky, politiky vzdelávania, bytovej politiky, politiky verejných služieb 

- bude pokračovať v transformácií úradov práce a sociálnych vecí a rodiny 
na organizáciu, ktorá neplní iba administratívnu a evidenčnú funkciu, ale 
vykonáva aj poradenské a konzultačné služby nezamestnaným, 
ohrozeným nezamestnaním, zamestnávateľom, odborom, obciam 
a mestám 

- v záujme posilnenia vynútiteľnosti práva pokračovať v personálnom 
a odbornom posilňovaní orgánov inšpekcie práce a výkonu inšpekcie 
práce na zabezpečenie výkonu dohľadu štandardného v Európskej únii.
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Trh práce v programovom zameraní strany SMER – SD
Dlhodobo nezamestnaní

 -      K 31.12.2011 Úrady práce evidovali cca 190 000  dlhodobo 
nezamestnaných

 -      na rok 2012 si  MPSVR naplánovalo na APTP v rámci štátneho rozpočtu  
len ( ! )  niečo vyššie 8, 5 miliónov € , čo je trojnásobný pokles ako v 
roku 2011 ( 25,7 mil. € ) 

        Navrhujeme:
 -      Využitie eurofondov pri  implementácii  Národných projektov v rámci 

nástrojov APTP a Zákona o službách zamestnanosti
- Realizovať  opätovne Národný projekt 3.2. B – vzdelávanie a poradenstvo 

pre UoZ
- Realizovať opätovne Národný projekt 3.2. A  - cielené rekvalifikačné 

kurzy 
- Vytvoriť nový Národný projekt NP I.2012 -  kombinácia príspevku na 

vzdelávanie v rámci prípravy na začatie podnikania, príspevku na 
vytvorenie miesta SZČO a zavedenie odvodových úľav , uvedené nástroje 
budú nastavené regionálne  

- Podpora aktivačných prác formou možnosti kombinácie rôznych 
zamestnávateľov  
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Trh práce v programovom zameraní strany SMER – SD

 Sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a 
mzdami) 

- Zamedzenie poskytovania pôžičiek ľuďom v hmotnej núdzi od 
nebankových finančných subjektov ( kumulácia dlhov, uzavretý kruh 
nemožnosti splatiť dlh ) – napr. pôžička človeku v hmotnej núdzi sa stáva 
 trestným činom 

- zapojenie samospráv – vývarovne, zbierky oblečenia pre sociálne 
odkázaných, obchody s oblečením len pre sociálne odkázaných

- Medzitrh práce – dnes existujúci § 50a Zákona o službách zamestnanosti

 

5

ĽUDIA SI ZASLÚŽIA 
ISTOTY

STRANA SMER – Sociálna 
demokracia



Trh práce v programovom zameraní strany SMER – SD
 Prepojenie vzdelávania a trhu práce 

 

 -       Nesúlad je už dlhodobý problém 
- Venovať v školstve osobitnú pozornosť kariérnej výchove a kariérnemu 

poradenstvu pre žiakov/študentov do skončenia vzdelávania a odbornej 
prípravy v záujme zvyšovania ich zamestnateľnosti

- Podpora a motivácia škôl, ktoré budú priamo naviazané na prax u 
konkrétneho zamestnávateľa   

- Normatív by mal zohľadňovať potreby trhu práce
- Prognózovanie systému trhu práce v spolupráci s VUC, regiónmi a 

zamestnávateľmi
- Popularizácia povolaní, ktoré budeme potrebovať na trhu
- Projekt Národná sústava povolaní, ktorý bude ukončený v júni 2012 

definuje kvalitu pracovnej sily, potrebné je v rámci prognózovania 
stanoviť počet

- Právo na prvé zamestnanie ( príprava programu pre absolventov: 
zvýhodnenie zamestnávateľov na určitú dobu,  rôzne benefity pre 
zamestnávateľa za účelom stabilizácie absolventa  - cieľ trvalé pracovné 
miesto, kombinácia s inými nástrojmi APTP ) 

- Nový nástroj APTP, ktorý bude financovaný využitím príspevkov z EGF za 
účelom reštrukturalizácie a zavedenia nových výrobných programov u 
zamestnávateľov  
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Trh práce v programovom zameraní strany SMER – SD
Inštitucionálny rámec politiky trhu práce

- štátne služby zamestnanosti naviazané na Zákon o službách 
zamestnanosti

- Podpora a rozvíjanie systému služieb zamestnanosti - EURES

- Bude potrebné vyriešiť problematiku vyplácania podpory v 
nezamestnanosti / Úrad práce, Sociálna poisťovňa, Finančná správa /  - 
digitalizácia , zníženie administratívy

   
- Neštátne služby pri zapojení mimovládnych organizácií  realizácia 

projektov v regiónoch z prostriedkov ESF, vzdelávanie UoZ, rekvalifikácie 
pre potreby trhu práce 

- Podpora sociálneho podnikania   / zadefinovanie vybraných služieb, ktoré 
 obec vykonáva, pomerná finančná podpora  pri zamestnávaní  dlhodobo 
nezamestnaných na samosprávy a štát )  
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Trh práce v programovom zameraní strany SMER – SD
ZÁVER

Tri kľúčové princípy pôsobenia štátu na trhu 
práce: 

1.POMÁHAŤ
2.MOTIVOVAŤ
3.BYŤ SPRAVODLIVÝ A SOLIDÁRNY
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