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Konferencia

● šiesta predvolebná konferencia
● Inštitút zamestnanosti
● s podporou nadácie Friedricha 

Eberta



Program

09:00 registrácia

09:30 úvodná prednáška

09:50 panel 1

Jozef Viskupič OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO - NOVA)

Ľudovít Kaník Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník

Jaroslava Lukačovičová ŠANCA

Ivan Švejna MOST-HÍD

Magdaléna Kuciaňová Slovenská národná strana

11:00 kávová pauza



11:00 kávová pauza

11:20 panel 2

Branislav Ondruš SMER - sociálna demokracia

Ján Kmeť Kresťanskodemokratické hnutie

Martin Chren Slovenská občianska koalícia

Miroslav Beblavý #SIEŤ

Gabriella Németh Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség 
Pártja

Jana Kiššová Sloboda a Solidarita

12:45 zhrnutie a záver konferencie

Program



Zameranie konferencie

● dlhodobo nezamestnaní
● viacnásobne znevýhodnení 

UoZ
● sociálny systém
● rámec politiky trhu práce





Dlhodobá nezamestnanosť

● biľag ekonomiky SR
– už nie sme naj v EÚ
– situácia GR a ES, vstup HR

● každý deviaty človek, čo môže 
pracovať, je dlhodobo bez práce

● silná regionálna koncentrácia – 3R
● výrazný nárast nezamestnaných 

nad 4r o 18%





Nástroje a opatrenia

● aktivácia neplní svoj cieľ
● podpora zamestnávania sa 

dotkla malého % dlhodobo 
nezamestnaných

– subjektívne rozhodovanie
– prekérne formy práce

● inkluzívne zamestnávanie sa 
nepodarilo presadiť



Inkluzívne 
zamestnávanie

● technická implementácia
– presunu financií
– aby to naozaj odrobili

● viac
● http://www.iz.sk/sk/projekty/ink

luzivny-rast
● http://iz.sk/Sv6p

http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast
http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast
http://iz.sk/Sv6p


Viacnásobne znevýhodnení 
nezamestnaní

● dĺžka nezamestnanosti
● nízke vzdelanie (až 30 % 

nezamestnaných má iba základné 
vzdelanie)

● bývanie v chudobnom regióne 
(hladové doliny neposkytujú de-facto 
žiadne pracovné príležitosti)

● v sociálne vylúčených spoločenstvách 
(segregované rómske osady poskytujú 
ešte menej pracovných príležitostí)



Viacnásobne 
znevýhodnení

● nedostatok nedávnych pracovných 
skúseností (napr. na dohodu o 
vykonaní práce)

● privysoký alebo prinízky vek
● starostlivosť o deti alebo iných 

odkázaných členov domácnosti
● rôzne závislosti či dlhodobé 

finančné problémy



Kumulácia

● podiel nízkovzdelaných UoZ v SR 
je 30 %

– ale v hladových dolinách až 45 %
● nízkovzdelaný veľmi dlhodobo 

nezamestnaný na vidieku v okrese 
Revúca v segregovanej rómskej 
osade s nezaopatrenými deťmi







Sociálny systém

● neprehľadný (napr. definícia príjmu 
má desiatky výnimiek)

● skokový (pri prekročení príjmu o 
euro môžu klesnúť dávky o desiatky 
eur)

● spomalený (niektoré dávky závisia 
od situácie pred pol rokom)

● iba formálne zásluhový
● … 



● lepší sociálny systém
● lepšie DHN
● http://iz.sk/Sve2

http://iz.sk/Sve2


Inštitucionálny rámec 
politiky trhu práce

● Zákon 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti 

– za ostatných 10 rokov 
novelizovaný 42-krát

● definuje
– fungovanie úradov práce
– evidenciu nezamestnaných
– nástroje APTP
– … 



Problémy

● neflexibilné (keďže sú definované 
priamo v zákone)

● existujú fakultatívne nástroje, na 
ktoré de facto nemá nezamestnaný 
nárok

● priveľká byrokracia (ktorá nesleduje 
skutočný cieľ nástroja)

● nárazové a časovo nespoľahlivé 
financovanie



Problémy

● odcudzenie nástroja na účely, na 
ktoré nebol určený

● subjektívne rozhodovanie
● absencia spolupráce úradov práce a 

– inštitúcií verejného sektora
– neziskového sektora
– neštátnych služieb zamestnanosti



● rozumná politika 
zamestnanosti

– IAP
– absolventi
– školstvo

● individuálny prístup v 
masovom rozsahu

● http://iz.sk/Svfd

http://iz.sk/Svfd


viac: www.iz.sk

Trh práce vo volebných 
programoch politických strán 
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