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Úvod 
 

Inštitút pre výskum práce a rodiny na základe kontraktu s Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny pripravuje štúdiu zameranú na národnú stratégiu 
zamestnanosti. Prvým krokom je zhrnutie údajov o aktivitách a opatreniach 
v krajinách Európskej únie a krajinách OECD na podporu zamestnanosti za účelom 
identifikácie kľúčových prvkov a postupov zabezpečujúcich rozvoj zamestnanosti. 
Využitie poznatkov o vládnych aktivitách sledovaných krajín bude podkladom jednak 
pre navrhnutie efektívne využiteľných prvkov na implementáciu do slovenského 
systému podpory zamestnávania a jednak pre navrhnutie komplexného programu 
rozvoja zamestnanosti na Slovensku. 

Predložená publikácia prezentuje v rámci 4 kapitol konkrétne praxe národných 
stratégií zamestnanosti vo vybraných krajinách, postupy reformných opatrení na 
podporu zamestnávania v Rakúsku, Poľsku, Slovensku a Maďarsku, komparáciu 
opatrení národných vlád krajín EÚ pri podpore zamestnávania (katalóg opatrení) 
a napokon informuje o sociálnych podnikoch vo vybraných krajinách. Na záver sú 
uvedené zhrnutia a odporúčania pre uplatnenie opatrení v politike zamestnanosti na 
Slovensku. 
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Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v EÚ a  OECD 

 
V súvislosti so skúmaním mechanizmov a opatrení na podporu zamestnávania 

je potrebné najprv identifikovať východiskovú pozíciu – teda aká je zamestnanosť 
a aká je nezamestnanosť na Slovensku v porovnaní s ostatnými členskými krajinami 
Európskej únie.  

 
Tabuľka č.1: Miera zamestnanosti v členských krajinách Európskej únie v % (20-64 
rokov) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cieľ do 
r.2020 

EÚ 28 67,4 67,9 68,9 69,8 70,3 68,9 68,5 68,5 68,4 68,3 75 
EÚ 27 67,4 68 69 69,9 70,3 69 68,5 68,6 68,5 68,5 75 
Belgicko 65,6 66,5 66,5 67,7 68 67,1 67,6 67,3 67,2 67,2 73,2 
Bulharsko 60,1 61,9 65,1 68,4 70,7 68,8 65,4 62,9 63 63,5 76 
Česko 70,1 70,7 71,2 72 72,4 70,9 70,4 70,9 71,5 72,5 75 
Dánsko 77,6 78 79,4 79 79,7 77,5 75,8 75,7 75,4 75,6 80 
Nemecko 68,8 69,4 71,1 72,9 74 74,2 74,9 76,3 76,7 77,1 77 
Estónsko 70,6 72 75,8 76,8 77 69,9 66,7 70,4 72,1 73,3 76 
Írsko 71,5 72,6 73,4 73,8 72,3 66,9 64,6 63,8 63,7 65,5 69 
Grécko 64 64,6 65,7 66 66,5 65,8 64 59,9 55,3 53,2 70 
Španielsko 65,2 67,2 68,7 69,5 68,3 63,7 62,5 61,6 59,3 58,2 74 
Francúzsko 69,5 69,4 69,3 69,8 70,4 69,5 69,2 69,2 69,4 69,5 75 
Chorvátsko 59,6 60 60,6 62,3 62,9 61,7 58,7 57 55,4 53,9 59 
Taliansko 61,5 61,6 62,5 62,8 63 61,7 61,1 61,2 61 59,8 67 
Cyprus 74,9 74,4 75,8 76,8 76,5 75,3 75 73,4 70,2 67,1 75 
Lotyšsko 69,3 70,3 73,5 75,2 75,8 67,1 65 66,3 68,1 69,7 73 
Litva 69 70,6 71,6 72,7 72 67 64,3 66,9 68,5 69,9 72,8 
Luxembursko 67,7 69 69,1 69,6 68,8 70,4 70,7 70,1 71,4 71,1 73 
Maďarsko 62,1 62,2 62,6 62,6 61,9 60,5 60,4 60,7 62,1 63,2 75 
Malta 57,9 57,9 57,6 58,5 59,2 58,8 60,1 61,5 63,1 64,9 62,9 
Holandsko 74,9 75,1 76,3 77,8 78,9 78,8 76,8 77 77,2 76,5 80 
Rakúsko 70,8 71,7 73,2 74,4 75,1 74,7 74,9 75,2 75,6 75,5 77 
Poľsko 57,3 58,3 60,1 62,7 65 64,9 64,3 64,5 64,7 64,9 71 
Portugalsko 72,6 72,3 72,7 72,6 73,1 71,2 70,5 69,1 66,5 65,6 75 
Rumunsko 63,5 63,6 64,8 64,4 64,4 63,5 63,3 62,8 63,8 63,9 70 
Slovinsko 70,4 71,1 71,5 72,4 73 71,9 70,3 68,4 68,3 67,2 75 
Slovensko 63,7 64,5 66 67,2 68,8 66,4 64,6 65 65,1 65 72 
Fínsko 72,2 73 73,9 74,8 75,8 73,5 73 73,8 74 73,3 78 
Švédsko 77,4 78,1 78,8 80,1 80,4 78,3 78,1 79,4 79,4 79,8 80 
Spojené 
kráľovstvo 75 75,2 75,2 75,2 75,2 73,9 73,6 73,6 74,2 74,9 - 

Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie 
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Ako môžeme vidieť z tabuľky, miera zamestnanosti v EÚ ako celku 
nedosahuje ciele, ktoré v oblasti zamestnanosti vytýčila stratégia Európa 2020. 
Stanovený cieľ splnilo Nemecko, ktoré ho dokonca presiahlo o 0,1 percentuálny bod. 
Okrem Nemecka splnila svoj vlastný cieľ ešte aj Malta, ktorá ho splnila už minulý rok, 
no jej stanovený cieľ je však v porovnaní s Nemeckom nízky. Cieľ mali na úrovni 62,9 
%, v súčasnosti má Malta zamestnanosť na úrovni 64,9 %. Čo sa týka Slovenska, 
má stanovený cieľ na 72 %, no v roku 2013 dosiahla úroveň len 65 %. Z krajín V4 
celkovú mieru zamestnanosti prevyšuje iba Česká republika a najnižšia miera 
zamestnanosti je v Maďarsku. 
 
Pozrime sa teraz na zamestnanosť na Slovensku podľa pohlavia. 
 
Graf č.1: Miera zamestnanosti mužov a žien v SR za roky 2004-2013 v %, 
porovnanie 

 
Zdroj: ŠÚ SR, podľa metodiky VZPS, údaje zo Slovstatu, vlastné spracovanie 

 
Keď porovnávame zamestnanosť mužov a žien na Slovensku, tak je vyššia 

zamestnanosť mužov ako zamestnanosť žien. Najvyššia bola v roku 2008, potom 
vplyvom krízy na hospodársky trh poklesla a od roku 2010 sa u oboch pohlaví drží na 
veľmi podobnej úrovni. Muži majú mieru zamestnanosti na úrovni okolo 58% a ženy 
43%. 

Čo sa týka zamestnávania osôb podľa ekonomických činností, najviac osôb na 
Slovensku pracuje v oblasti priemyslu a vo veľkoobchode a maloobchode, najmenej 
v oblasti dodávok vody, čistenie a odvod odpadových vôd a v oblasti nehnuteľností.  

Čo sa týka kategórie ,,zamestnanosť mladých ľudí na Slovensku“ a ostatných 
krajín, tá je problematická, a preto sa stretávame skôr s termínom nezamestnanosť. 
V časti nezamestnanosť aj popíšeme jej percentuálny stav. 
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Rada EÚ odporúča 4 základné opatrenia na podporu zamestnanosti mladých: 
 

• systém záruky pre mladých ľudí, 
• iniciatíva na podporu zamestnanosti, 
• kvalitné stáže a učňovská príprava, 
• pracovná mobilita. 

 
Podrobnejšie sú tieto body, ako napĺňať odporúčania, popísané v uvedenom zdroji:  
(http://www.consilium.europa.eu/policies/epsco/youth-employment?lang=sk.  
 
Nasledujúca tabuľka nám hovorí o vývoji miery zamestnanosti mladých ľudí na 
Slovensku za uplynulých 11 rokov, teda od obdobia vstupu Slovenska do EÚ. 
 
Tabuľka č.2: Miera zamestnanosti mladých na Slovensku v % podľa pohlavia a 
vekových skupín od 15 – 29 rokov 
 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Muži a ženy spolu 
          

15 - 19 rokov 4,1 3,0 3,9 4,4 4,3 3,1 2,4 2,2 2,5 2,3 

20 - 24 rokov 47,1 46,6 45,6 48,6 46,0 40,3 36,5 35,5 34,9 35,3 

25 - 29 rokov 69,1 68,0 72,0 72,1 73,6 70,1 68,1 67,2 68,0 67,0 

Muži 
          

15 - 19 rokov 4,2 3,2 4,7 5,3 5,7 4,2 2,8 2,5 2,8 2,8 

20 - 24 rokov 50,2 51,0 51,1 54,1 53,5 46,8 42,1 44,2 42,1 42,2 

25 - 29 rokov 79,1 80,2 83,8 84,9 85,4 80,9 76,2 76,0 78,3 75,6 

Ženy 
          

15 - 19 rokov 4,1 2,7 3,1 3,5 2,8 1,9 2,1 1,8 2,2 1,8 

20 - 24 rokov 43,8 41,9 39,9 42,8 38,3 33,5 30,7 26,5 27,4 28,0 

25 - 29 rokov 58,8 55,4 59,8 58,7 61,4 58,8 59,7 58,0 57,2 58,0 

Zdroj: Slovstat, vlastné spracovanie 
 
Za posledných 5 rokov, odkedy sa prejavila najhlbšia recesia, sa situácia 

mierne zlepšila, ale musíme  konštatovať, že nám tu vznikla tzv. ,,stratená generácia“ 
mladých ľudí bez práce, ktorí strácajú základné pracovné návyky. Generácia 
mladých ľudí, ktorí chcú pracovať, no nemajú kde. Dôvodom sú aj nesprávne 
nastavené odbory štúdia, ktoré nekorešpondujú s potrebami trhu práce. Aby sme 
vedeli predpokladať počet mladých ľudí, ktorí si v budúcnosti budú hľadať svoje prvé 
zamestnanie, potrebujeme poznať údaje o tých, ktorí sa v súčasnosti pripravujú na 

http://www.consilium.europa.eu/policies/epsco/youth-employment?lang=sk
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svoje budúce povolanie. Slovstat zverejnil ohľadom počtu mladých Slovákov, ktorí sa 
v súčasnosti pripravujú na svoje budúce povolanie posledné údaje z roku 2012. 
Hovoria o tom, že v roku 2012 sa na gymnáziách nachádzalo 80 346 žiakov. 
Neberieme do úvahy počty žiakov, ktorí študujú na gymnáziu, SŠ, či VŠ popri 
zamestnaní, nakoľko oni sú už zamestnaní a nebudú si po skončení školy hľadať 
svoje prvé zamestnanie. Žiakov študujúcich na stredných školách bolo 157 956 
v roku 2012 a študujúcich na konzervatóriu 2 985. Študenti VŠ štúdia študovali 
v počte 135 736 a doktorandov denného štúdia bolo 10 006. 

 
Ohľadne pracujúcich v zahraničí, Štatistický úrad SR uvádza, že podľa VZPS, 

počet pracujúcich v zahraničí v 1. štvrťroku 2014, sa znížil do 1 roka v porovnaní s 1. 
štvrťrokom 2013, poklesol o 5,2 tis., t.j. o 3,8% na 130,5 tis. osôb. Najvyšší podiel 
tvorili pracujúci v stavebníctve (33,6 %) a v priemyselných činnostiach (19,2 %). 
Z európskych krajín pracovali slovenskí občania najmä v Rakúsku (29,7 %) a 
v Česku (28,5 %). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu 
v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (36,8 tis.). Trenčiansky kraj vykázal šiesty 
najvyšší podiel (5,7 %), ale v porovnaní s 1. štvrťrokom 2013 zaznamenal najvyšší 
medziročný pokles (o 4,2 tis. osôb). 

 
Avšak u nás existujú pracovné miesta, ktoré zamestnávatelia nevedia obsadiť. 

Ide  zvlášť o pracovné miesta z oblasti zdravotníctva, ale tiež zamestnávatelia 
zahraničných korporácií potrebujú obsadiť jazykovo zdatných zamestnancov 
a nevedia nájsť pracovnú silu, ktorá ovláda aj menej používané jazyky vo svete ako 
sú jazyky škandinávskych štátov, či napríklad flámština. Mnohí z nich sa skúšajú 
uplatniť v zahraničí, väčšine sa však nepodarí nájsť miesto vo svojom odbore a tak 
mnohí VŠ vzdelaní Slováci pracujú v zahraničí manuálne, robia tzv. pásovú výrobu, 
resp. inú manuálnu, či nekvalifikovanú prácu (konkrétnejšie sa jedná o pozície ako 
upratovačka, chyžná, porter, čašník, predavač v obchode a pod.). Z kvalifikovaných 
odborov sa Slováci uplatňujú v zdravotníctve ako lekári, zdravotné sestry, či vo vede. 
Avšak táto odborná pracovná sila na Slovensku chýba už teraz, ak sa do budúcna 
nezmení tento trend. 

 
Informácie o voľných pracovných miestach uchádzačom o zamestnanie 

a záujemcom o zamestnanie poskytuje Internetový sprievodca trhom práce (ISTP), 
ktorý ponúka k dátumu 25.6.2014, 14 980 voľných pracovných miest, sú tam 
zverejnené voľné pracovné miesta, ktoré sú aj viac ako 2 mesiace staré. V sieti 
EURES je k spomínanému dátumu uvedených 2 237 616 voľných pracovných miest. 
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Nezamestnanosť  
 
Ďalším dôležitým ukazovateľom je miera nezamestnanosti, ktorá nám 

umožňuje vytvoriť si obraz o stave na trhu práce. Nezamestnanosť na Slovensku ma 
štrukturálny charakter. Do značnej miery má vplyv na trh práce aj demografický 
vývoj. V tabuľke sú uvedené údaje o miere nezamestnanosti za obdobie od roku 
2004 do 2013 pre všetky členské krajiny EU. Údaje sú zo zdroja Eurostat.  
 
Tabuľka 3: Miera nezamestnanosti v členských krajinách Európskej únie (15-64 
rokov) v % 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28  9,3 9,1 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,8 10,6 11,0 
EU 27 9,3 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,6 10,9 
Belgicko 7,4 8,5 8,3 7,5 7,0 8,0 8,4 7,2 7,6 8,5 
Bulharsko 12,2 10,2 9,0 6,9 5,7 6,9 10,3 11,4 12,4 13,0 
Česko 8,3 8,0 7,2 5,4 4,4 6,8 7,4 6,8 7,0 7,0 
Dánsko 5,3 4,9 4,0 3,8 3,5 6,1 7,6 7,7 7,7 7,2 
Nemecko 10,8 11,3 10,4 8,8 7,6 7,9 7,2 6,0 5,6 5,4 
Estónsko 10,4 8,2 6,1 4,7 5,6 13,9 17,1 12,6 10,2 8,9 
Írsko 4,6 4,4 4,5 4,6 6,1 12,2 14,1 14,9 15,0 13,3 
Grécko 10,4 10,0 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 
Španielsko 11,1 9,2 8,6 8,3 11,4 18,1 20,2 21,8 25,2 26,5 
Francúzsko 9,2 8,9 8,9 8,0 7,4 9,1 9,3 9,2 9,9 9,9 
Chorvátsko 14,1 13,0 11,5 9,8 8,6 9,3 12,1 13,8 16,3 17,6 
Taliansko 8,0 7,8 6,9 6,2 6,8 7,9 8,5 8,5 10,8 12,4 
Cyprus 4,4 5,4 4,7 4,0 3,8 5,5 6,5 8,1 12,1 16,1 
Lotyšsko 10,1 9,0 7,0 6,1 7,7 17,5 19,0 16,5 15,3 12,1 
Litva 11,4 8,4 5,7 4,3 5,9 14,0 18,1 15,7 13,6 12,0 
Luxembursko 5,1 4,5 4,7 4,1 5,1 5,2 4,4 4,9 5,2 5,9 
Maďarsko 5,9 7,2 7,5 7,4 7,9 10,1 11,2 11,0 11,0 10,3 
Malta 7,4 7,4 6,9 6,5 6,1 7,0 7,0 6,6 6,5 6,6 
Holandsko 4,7 4,8 3,9 3,2 2,7 3,4 4,5 4,4 5,3 6,7 
Rakúsko 5,3 5,2 4,8 4,5 3,9 4,9 4,5 4,2 4,4 5,0 
Poľsko 19,4 18,0 14,0 9,7 7,2 8,3 9,7 9,8 10,2 10,5 
Portugalsko 6,7 8,1 8,1 8,5 8,1 10,0 11,4 13,4 16,4 17,0 
Rumunsko 8,1 7,5 7,6 6,8 6,1 7,2 7,6 7,7 7,3 7,6 
Slovinsko 6,1 6,7 6,1 5,0 4,5 6,0 7,4 8,3 9,0 10,3 
Slovensko 18,6 16,3 13,4 11,2 9,5 12,1 14,4 13,7 14,0 14,3 
Fínsko 10,4 8,5 7,8 6,9 6,4 8,4 8,5 7,9 7,8 8,3 
Švédsko 6,8 7,9 7,1 6,2 6,3 8,5 8,8 8,0 8,1 8,2 
Spojené 
kráľovstvo 4,6 4,8 5,4 5,4 5,7 7,7 7,9 8,2 8,0 7,7 

Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie 
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Podľa uvedených údajov v tabuľke bolo Slovensko v roku 2013 umiestnené na 

šiestom najhoršom mieste v nezamestnanosti osôb vo veku 15 až 64 rokov. 
Slovensko malo v roku 2013 14,3 % nezamestnaných, horšie hodnoty mali Cyprus, 
Portugalsko, Chorvátsko, Španielsko a Grécko, ktoré malo najhoršie hodnoty 
nezamestnanosti, 27,5 %. Priemer EÚ 28 bol v roku 2013 11,0 %, čo je oproti 
Slovensku rozdiel 2,7  percentuálnych bodov. Pri porovnaní hodnôt nezamestnanosti 
za roky 2004 až 2013 s hodnotami EÚ 28 môžeme vidieť, že Slovensko kopíruje 
nárast a pokles nezamestnanosti. Výnimka bola v roku 2011, kedy EÚ 28 
zaznamenala mierny nárast nezamestnanosti, zatiaľ čo na Slovensku bola 
nezamestnanosť znížená.  

Podľa štatistiky Eurostatu dochádzalo na Slovensku počas analyzovaného 
obdobia k rozdielom medzi nezamestnanými podľa pohlavia. Ženy dosahovali 
dlhodobo horšie hodnoty v nezamestnanosti oproti mužom. Rozdiely boli nielen na 
Slovensku, ale aj v Európskom kontexte. V rokoch 2010 a 2011 bola zaznamenaná 
tendencia zníženia rozdielov medzi pohlaviami v štatistických údajoch 
o nezamestnanosti, v roku bol 2012 zaznamenaný nárast rozdielu medzi pohlaviami, 
avšak tento rozdiel sa v roku 2013 opätovne znížil. Najväčšie rozdiely v hodnotách 
nezamestnanosti v závislosti od pohlavia boli v roku 2008. 
 
 
Dlhodobá nezamestnanosť  

 
Ďalším významným parametrom je dlhodobá nezamestnanosť, ktorá nás 

informuje o percentách populácie, ktorá je nezamestnaná viac ako 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov. Hodnoty poukazujú na rozdiely medzi EÚ krajinami. Pre 
lepšiu orientáciu a vyjadrenie boli nielen aktuálne hodnoty Eurostatu za rok 2013, ale 
aj hodnoty od roku 2004 uvedené do tabuľky.  
 
 
Tabuľka 4: Miera dlhodobej nezamestnanosti v % 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28  4,3 4,1 3,8 3,1 2,6 3,0 3,9 4,2 4,7 5,1 
EU 27 4,2 4,1 3,7 3,1 2,6 3,0 3,8 4,1 4,6 5,1 
Belgicko 4,1 4,4 4,2 3,8 3,3 3,5 4,1 3,5 3,4 3,9 
Bulharsko 7,2 6,1 5,0 4,1 2,9 3,0 4,8 6,3 6,8 7,4 
Česko 4,2 4,2 3,9 2,8 2,2 2,0 3,0 2,7 3,0 3,0 
Dánsko 1,2 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 1,5 1,8 2,1 1,8 
Nemecko 5,9 6,0 5,8 4,9 4,0 3,5 3,4 2,8 2,5 2,4 
Estónsko 5,1 4,2 2,8 2,3 1,7 3,7 7,6 7,0 5,4 3,8 
Írsko 1,6 1,5 1,4 1,4 1,7 3,5 6,8 8,7 9,1 7,9 
Grécko 5,6 5,1 4,8 4,1 3,6 3,9 5,7 8,8 14,4 18,4 
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Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie 
 
 
V porovnaní výsledkov podľa Eurostatu za rok 2013, Slovenská republika 

mala štvrté najhoršie hodnoty dlhodobej nezamestnanosti v EÚ (10,0 %). Najhoršie 
boli na tom štáty ako Grécko, kde bola dosiahnutá hodnota 18,4 %, nasledovali štáty 
Španielsko a Chorvátsko. Najlepšie, z hľadiska dlhodobej nezamestnanosti, sú na 
tom štáty Rakúsko, Švédsko a Fínsko.  

 
Aj v prípade dlhodobej nezamestnanosti dochádza k znižovaniu rozdielov 

medzi pohlaviami. Dlhodobá nezamestnanosť žien dosahovala vyššie hodnoty 
(okrem roku 2011) v porovnaní s dlhodobou nezamestnanosťou mužov. Najnižšie 
hodnoty dlhodobej nezamestnanosti malo Slovensko v rokoch 2008 a 2009, avšak 
počas tohto obdobia boli aj najvýraznejšie rozdiely v porovnaní pohlaví.  

 
 

Španielsko 3,5 2,2 1,8 1,7 2,0 4,3 7,3 9,0 11,1 13,1 
Francúzsko 3,6 3,7 3,7 3,2 2,8 3,2 3,8 3,8 4,0 4,2 
Chorvátsko 7,5 7,5 6,8 5,9 5,3 5,1 6,7 8,6 10,3 11,0 
Taliansko 4,0 3,9 3,4 2,9 3,1 3,5 4,1 4,4 5,7 6,9 
Cyprus 1,2 1,3 0,9 0,7 0,5 0,6 1,3 1,6 3,6 6,1 
Lotyšsko 5,1 4,6 2,6 1,6 2,0 4,7 8,8 8,8 7,8 5,8 
Litva 6,0 4,5 2,6 1,4 1,3 3,3 7,4 8,0 6,6 5,1 
Luxembursk
o 1,0 1,2 1,4 1,2 1,6 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 
Maďarsko 2,7 3,2 3,4 3,4 3,6 4,2 5,5 5,2 4,9 5,0 
Malta 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 3,0 3,2 3,0 3,0 2,9 
Holandsko 1,7 2,1 1,9 1,4 1,1 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 
Rakúsko 1,4 1,3 1,3 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 
Poľsko 10,3 10,3 7,8 4,9 2,4 2,5 3,0 3,6 4,1 4,4 
Portugalsko 3,3 4,1 4,3 4,2 4,0 4,7 6,3 6,2 7,7 9,3 
Rumunsko 4,7 4,0 4,2 3,2 2,4 2,2 2,5 3,1 3,2 3,4 
Slovinsko 3,2 3,1 2,9 2,2 1,9 1,8 3,2 3,6 4,3 5,2 
Slovensko 11,9 11,8 10,3 8,3 6,7 6,5 9,3 9,3 9,4 10,0 
Fínsko 2,1 2,2 1,9 1,6 1,2 1,4 2,0 1,7 1,6 1,7 
Švédsko 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 1,6 1,5 1,5 1,5 
Spojené 
kráľovstvo 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,9 2,5 2,7 2,7 2,7 
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Tabuľka 5:  Miera nezamestnanosti v EÚ a krajín OECD 
 
 

 
Zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unem
ployment_rate,_2000-2011_%28%25%29.png&filetimestamp=20120502100338 
 

 
Eurostat odhaduje, že počet nezamestnaných mužov a žien v EÚ 28 za 

December 2013 bol 26 200, z toho 19 010 milióna bolo v Eurozóne. V porovnaní s 
novembrom 2013 počet nezamestnaných sa znížil o 162 000 v EÚ 28 a o 129 000 v 
eurozóne.  
 

V porovnaní s decembrom 2012 sa nezamestnanosť znížila o 173 000 v EÚ 
28, ale vzrástla o 130 000 v eurozóne. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_2000-2011_%28%25%29.png&filetimestamp=20120502100338
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_2000-2011_%28%25%29.png&filetimestamp=20120502100338
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Miera nezamestnanosti pre jednotlivé štáty je uvedená v grafe 2. Hodnoty je 
možné porovnať s nezamestnanosťou USA, ktorá poklesla v decembri 2013 na 6,7 
% oproti novembru 2013, kedy bola 7,0 % a decembru 2012, kedy bola 7,9 %. 
 
 
Graf 2: Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ, december 2013, sezónne upravené 
údaje  
 

 
Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012014-AP/EN/3-
31012014-AP-EN.PDF 
 

 
OECD vydala už tridsiaty prvý raz svoju publikáciu „Výhľad zamestnanosti 

2013“ (OECD Employment Outlook 2013). Význam tejto publikácie je o to väčší, že 
sa zaoberá pracovným trhom v čase doznievania nedávnej hospodárskej krízy a 
zároveň oživovania svetového hospodárstva a vo väčšom rozsahu sa sústreďuje na 
analýzu legislatívnej ochrany zamestnanosti. Miera nezamestnanosti zostáva stále 
vysoká. V januári 2012 predstavovala priemerná miera nezamestnanosti v krajinách 
OECD 8,1 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu menej ako v čase najväčšej 
nezamestnanosti v októbri 2009 a o 2,5 percentuálneho bodu viac  ako v decembri 
2007 na začiatku krízy. V krajinách OECD je viac ako 48,8 miliónov osôb  
nezamestnaných, teda o 16 miliónov viac ako na začiatku krízy. Podľa prognóz 
OECD sa miera nezamestnanosti zvýšila  v roku 2013 na 8,2 % a ku koncu roka 
2014 by mala klesnúť na úroveň 8 %.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012014-AP/EN/3-31012014-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012014-AP/EN/3-31012014-AP-EN.PDF
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V krajinách OECD sú veľké rozdiely v miere nezamestnanosti, ako aj v 
trendoch vývoja. V piatich krajinách miera nezamestnanosti zostala pod 5 % 
(Rakúsko, Južná Kórea, Japonsko, Nórsko, Švajčiarsko), zatiaľ čo v dvoch krajinách 
stúpla nad  25 %  (Grécko, Španielsko). Najviac sa miera nezamestnanosti zvýšila od 
začiatku globálnej finančnej krízy v Grécku a Španielsku, kde miera nezamestnanosti 
vzrástla o viac ako 17 percentuálnych bodov. V Estónsku, Írsku a Portugalsku sa 
zvýšila o 5 až 10 percentuálnych bodov. Naproti tomu v Rakúsku, Belgicku, 
Japonsku, Nórsku a Švajčiarsku je miera nezamestnanosti o pol percentuálneho 
bodu väčšia ako bola pred krízou a v Čile, Nemecku, Izraeli, Južnej Kórei a Turecku 
je miera nezamestnanosti nižšia ako na začiatku krízy. Najnovšie OECD predpovede 
poukazujú na ďalšie zvýšenie miery nezamestnanosti do konca roka 2014 o jeden 
alebo viac percentuálnych bodov v šiestich krajinách eurozóny (Taliansku, Grécku, 
Holandsku, Poľsku, Portugalsku a Španielsku), zatiaľ čo pokles najmenej o pol 
percentuálneho bodu sa očakáva v krajinách Estónsko, Island, Kanada, Nový Zéland 
a Spojené štáty. Globálna finančná kríza mala rôzny vplyv na jednotlivé sociálno-
ekonomické skupiny na trhu práce. Stratou zamestnania boli najviac postihnutí mladí 
muži s nízkou kvalifikáciou. Naopak, miera zamestnanosti starších pracovníkov sa 
zvýšila. Pokračuje trend, ktorý nastal pred krízou. Nezamestnanosť mladých sa na 
druhej strane výrazne zvyšuje. V Grécku presiahla 60 %, Španielsku 55 % a v Írsku, 
Portugalsku a na Slovensku je v rozmedzí 30 až 40 %. Situácia na trhu práce 
mladých ľudí v mnohých krajinách OECD môže vytvárať tlak na vlády, aby prijímali 
opatrenia zamerané na znižovanie zamestnanosti starších pracovníkov v nádeji, že 
sa uvoľnia pracovné miesta pre mladých.  

 
Publikácia OECD obsahuje nové dôkazy, že starší pracovníci a mládež sa 

navzájom dopĺňajú a nie sú náhradou jeden za druhého na trhu práce. Vyššia 
zamestnanosť starších pracovníkov býva spájaná skôr s vyššou ako nižšou 
zamestnanosťou mladých ľudí. Tento vzťah sa podľa OECD nemení ani v priebehu 
recesie.  

 
Zdroj: http://www.oecd.org/employment/oecdemploymentoutlook.ht 
 

 
Vývoj  zamestnanosti v OECD je zobrazený v tab.6. 

 

http://www.oecd.org/employment/oecdemploymentoutlook.ht
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Tabuľka 6: Miera zamestnanosti v OECD 
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V krajinách OECD je v súčasnosti nezamestnaných 48 miliónov ľudí, čo tvorí 
8% práceschopného obyvateľstva, viď tab.7 

 
Tabuľka 7:  Miera nezamestnanosti v OECD 
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Kapitola 1. Príklady uskutočňovaných praxí národných 
stratégií zamestnanosti vo vybraných krajinách OECD a EÚ  
 
 
 
Vypracovali:  
RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. 
Ing. Miroslav Novotný, PhD. 
 
 
 

Predkladaná kapitola obsahuje spracované príklady uskutočňovanej praxe 
národných stratégií  zamestnanosti („ďalej len SZ“) alebo národných akčných plánov 
zamestnanosti („ďalej len NAPZ“) vo vybraných krajinách EÚ a OECD. 

  
Zameriava sa na analýzu zodpovedných rezortov za spracovanie SZ alebo 

NAPZ, cieľov národných stratégií, obsahu národných stratégií, kľúčových prvkov 
a postupov, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v jednotlivých krajinách,  
regiónoch a rezortoch. 

 
 
Prehľad vybraných krajín 
 

Pri analýze strategických dokumentov bolo vybrané kritérium náhodného 
výberu krajiny, kritérium susediacej krajiny so Slovenskou republikou, tak podľa 
veľkosti, ako aj geografického rozloženia v EÚ. Kritériom bola aj dostupnosť 
dokumentov v anglickom jazyku (väčšina týchto strategických dokumentov je 
prístupná len v národných jazykoch). 

 
Ďalej boli spracované údaje s vybraných krajín OECD (Japonsko, Austrália, 

USA). 
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Tab.1 Prehľad vybraných krajín EÚ a OECD, ktoré majú dokument SZ alebo 
NAP ( Národný program reforiem podľa Európa 2020) 
 

 Krajina Rok 
vydania/schválenia 
dokumentu  

Zodpovedné ministerstvo  

1. Slovinsko 2013 Vláda  
2. Portugalsko 2013 Ministerstvo hospodárstva 

a zamestnanosti 
4. Írsko 2011 Ministerstvo práce, podnikania 

a inovácií 
5. Maďarsko 2013 Ministerstvo práce a sociálnych 

veci 
6.  Rakúsko  2013 Federálna vláda 
7. Fínsko 2013 Ministerstvo financií 
8. Švédsko 2007 Ministerstvo podnikania, energetiky 

a komunikácie   
9. Srbsko 2011 Ministerstvo práce, zamestnanosti 

a sociálnej politiky 
10. Bosna 

a Hercegovina 
2011 Ministerstvo pre občianske 

záležitosti 
11. Poľsko 2012 Ministerstvo práce  
12. Nemecko 2012-2013,2014 Federálna vláda v spolupráci 

s ostatnými organizáciami 
14. Albánsko 2014* Ministerstvo sociálnych vecí 

a mládeže 
15. Česká 

republika 
2012, 2013, 20104 Úrad vlády 

    
 
*Albánsko pripravuje SZ. 
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Prehľad stratégií zamestnanosti a Národných akčných plánov 

zamestnanosti  a Národných reformných programov (Európa 2020) 
 
 
Názov krajiny: Slovinsko 
 
Slovinsko zapracovalo opatrenia Rady v súvislosti so stratégiou Európa 2020 
v oblasti zamestnanosti do Národného programu reforiem na roky 2013-2014. 
 
Zodpovedné ministerstvo:  Vláda Slovinska, program prijatý v máji 2013 
 
Opatrenia v oblasti trhu práce: 

• reforma trhu práce, 
• odstránenie segmentácie trhu práce, 
• zvýšenie jeho flexibility. 

 
V marci roku 2013 prijal parlament Slovinska 2 nové zákony: Zákon 
o zamestnaneckých vzťahoch a Zákon o regulácii trhu práce. Tie majú priniesť 
zmeny v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 
 
Cieľom novej právnej úpravy sú:  

− skutočne vytvoriť koncept flexiistoty,  
− znížiť segmentáciu trhu práce, 
− zvýšiť účinnosť ochrany podľa pracovnoprávnych predpisov a predchádzať 

zneužívaniu,  
− harmonizovať legislatívu s rozhodnutiami Ústavného súdu Slovinska a 

harmonizovať iné vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné právne 
predpisy v tejto oblasti. 

 
Hlavné opatrenia:  

• Zníženie nákladov na trvalý pracovný pomer, 
• Podpora zamestnávania starších ľudí, 
• Zvýšenie flexibility 
• Iné opatrenia proti segmentácii trhu práce 
• Posilnenie právnej ochrany zamestnancov , aby sa zabránilo ich zneužívaniu 
• Pokrytie študentskej práce (brigádnickej) 

 
Najdlhšia výpovedná doba, kedy zamestnávateľ ukončí pracovnú zmluvu  

z dôvodu podnikania alebo pracovnej neschopnosti je skrátená zo 120 na 60 dní. 
Dlhšia výpovedná lehota (80 dní) sa vzťahuje len na zamestnanca, ktorý bol  
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zamestnaný po dobu najmenej 25 rokov a kolektívna zmluva pokrývajúca túto 
činnosť neurčuje inú výpovednú lehotu. V prípade ukončenia pracovnej zmluvy z 
dôvodov zavinenia zamestnancom, výpovedná lehota je skrátená od jedného 
mesiaca do 15 dní. 
 

Za účelom posilnenia práce medzi staršími ľuďmi sa zvýšila ochrana podľa veku 
zamestnancov. Regulácia v zákone ZDR-1 nadväzuje na zvýšenie veku odchodu do 
dôchodku podľa očakávaných právnych predpisov o dôchodkoch. Špeciálnej ochrane 
proti prepusteniu sa tešia zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienku veku 58 rokov a 
pracovníci, ktorí nespĺňajú podmienku veku, ale chýba im päť rokov alebo menej, aby 
spĺňali podmienky pre starobný dôchodok. 
 

Nový zákon upravuje podrobnejšie možnosti a úlohy zamestnancov v priebehu 
ich pracovného pomeru s vykonávaním inej práce, ak táto možnosť nie je inak 
upravená osobitným zákonom alebo kolektívnou zmluvou.  

Zákon vymedzuje prípady (v záujme zachovania zamestnanosti a zabezpečenia 
nepretržitého toku pracovného procesu) a podmienky (vhodnosť na inú prácu, 
časový limit tri mesiace, zachovanie najvýhodnejšej mzdy za prácu), kedy môže byť 
taká povinnosť uložená zamestnancovi v písomnej forme. Navyše zákon ZDR-1 
poskytuje malým zamestnávateľom väčšiu vnútornú flexibilitu, pretože môžu dočasne 
previesť zamestnanca vykonávať vhodnú prácu (zamestnanie, ktoré vyžaduje 
vzdelanie o jeden stupeň nižší). 
 

Vykonávanie zákona o fiškálnej rovnováhe určuje novú výšku koncesného 
poplatku pre študentov z hrubej mzdy 12-23 %). Študenti dostanú úľavu na dani cca 
o 1 štvrtinu. Tým sa zvýši konkurencieschopnosť študentskej práce a prispieva sa tak 
k zníženiu segmentácie trhu práce. Budú pokračovať v systémových zmenách  
študentskej práce v rámci sociálneho a občianskeho dialógu. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v krajine: 

Zvyšovanie úrovne vzdelania a kvalifikácie pracovnej sily; zníženie 
štrukturálnych rozdielov; zníženie regionálnych rozdielov na pracovnom trhu; 
zníženie časti dlhodobo nezamestnaných (mladých osôb aj osôb starších ako 50 
rokov); začlenenie vyššieho počtu žien do programu zamestnanosti, aby sa 
zachovala vyvážená rodová štruktúra medzi nezamestnanými; zlepšenie situácie v 
oblasti odborného vzdelávania (získanie certifikátu, pokiaľ ide o národné odborné 
kvalifikácie a modernizáciu programov pravidelného odborného a profesijného 
vzdelávania), možnosť celoživotného vzdelávania. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v rezortoch: 

Programy lokálneho charakteru sú formulované tak, že odrážajú vývojové 
potreby miestnych komunít a záujmy verejného sektora na realizáciu plánov 
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zamestnanosti. Zamestnávatelia sú povzbudzovaní pomocou úhrady výdavkov na 
vytvorenie nového pracovného miesta a dotáciami na zamestnávanie 
nezamestnaných osôb. Efektívnym programom politiky zamestnávania je Podpora 
samostatnej zárobkovej činnosti, čím podporujú prepustených pracovníkov a 
nezamestnaných k samostatnej činnosti a vytvárajú podmienky pre riešenie ich 
vlastnej nezamestnanosti. Fondy práce ponúkajú účastníkom novú šancu na 
zaradenie sa do práce prostredníctvom účasti na ďalšom vzdelávaní sa a školiacich 
programoch, poradenstva a pomoci, aktiváciou ich potenciálu, profesijným 
poradenstvom a orientáciou, a to hľadaním nového zamestnania a sťahovaním za 
prácou, riešením problematiky prepúšťania. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti 
v regiónoch: 

Mechanizmy pre regionálny rozvoj zahŕňajú kombináciu niekoľkých politík, ako 
sú: územné plánovanie, politika pre rozvoj vidieka, politiky na ochranu prírodného 
a kultúrneho dedičstva, politiky pre znižovanie zdravotnej nerovnosti a determinantov 
politiky zdravia a zamestnanosti. Hlavnými smernicami politiky pre dosiahnutie cieľov 
a odstránenie regionálnych rozdielov sú: 
- viesť priame regionálne podnety a koordinovať rezorty v réžii nepriamych 

regionálnych stimulov, 
- zvýšiť investície do inovácií a konkurencieschopnosti v ekonomike, a investície 

do ľudských zdrojov na regionálnej úrovni, 
- regionálne štipendijné programy (prispievajú k väčšej kompatibilite medzi 

ponukou a dopytom ľudských zdrojov), 
- umožnenie rovnakého prístupu k vzdelaniu a ďalších verejných služieb, 
- posilnenie partnerstva medzi štátom a obcou a verejným a súkromným sektorom, 
- dokončiť legislatívne a inštitucionálne štruktúry na štátnej a regionálnej úrovni, 
- vytvoriť a posilniť spoluprácu regionálnych rád pre rozvoj a regionálne rozvojové 

agentúry, partnerských rád pre rozvoj ľudských zdrojov a rozhodujúce faktory 
celoživotného vzdelávania, 

- prepojiť domáce a európske verejné financie s vlastným financovaním a vytvoriť 
cezhraničné rozvojové väzby a spojiť oblasti v širšom európskom prostredí, 

- stanoviť ekonomickú základňu a podnikateľské prostredie pre rozvoj a väčšie 
príležitosti pre obtiažnejšie zamestnávané osoby a iné okrajové skupiny, 

- rozvoj sociálnej ekonomiky, 
- urýchliť rozvoj ekonomiky s ohľadom na aspekty životného prostredia a ochranu 

a vývojovú aktiváciu prírodných zdrojov, zachovanie prírody a kultúrneho 
dedičstva, 

- vykonávanie integrovaných regionálnych stratégií, 
- monitorovať a vyhodnocovať vplyvy vývoja stimulov. 
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Názov krajiny: Portugalsko 
 
Názov stratégie alebo národného programu: 
Vision Portugal 2020: Strategy for growth, employment and industrial development 
2013-2020 – vytvorený v roku 2013 a prijatý portugalskou vládou 
 
Link a web stránka:  
http://www.portugal.gov.pt/media/1056912/20130424%20ECEFI%20apres%20Ing.pd
f 
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo hospodárstva a zamestnanosti 
http://peprobe.com/peprobe-
library/document/7151/Strategic%20Plan%20for%20Growth,%20Employment%20an
d%20Industrial%20Promotion%202013-2020%20%28in%20Portuguese%29.pdf 
 
Stručný obsah: 

Ekonomika vytvárajúca pracovné príležitosti s medzinárodnou dispozíciou, 
ktorej ako hlavný motor rastu je zameranie na produkciu obchodovateľných tovarov a 
služieb s vysokou pridanou hodnotou. V oblasti rastu sú ciele: zvýšenie potenciálu 
rastu HDP; zvýšenie exportu; zväčšiť význam priemyslu v ekonomike; zlepšiť 
investičné prostredie; zvýšiť úroveň zamestnanosti a posilniť investície vo výskume, 
vývoji a inovácii. 
 
Ciele stratégie: 

Vývozná kapacita spoločností: po zmene ekonomiky prítomnosťou na 
medzinárodných trhoch ako vývozca tovaru s vysokou úrovňou pridanej hodnoty, 
získaním medzinárodných príležitostí prostredníctvom jestvujúcich partnerstiev a na 
nových vzniknutých trhoch. 

Reindustrializáciou naštartovať ekonomiku: silná priemyselná sieť, obnovenie 
a inovovanie všetkých fáz hodnotového reťazca, ktorý bude schopný obstáť v 
medzinárodnej konkurencii a odlíšiť sa kvalitou svojich výrobkov a služieb. 
Podpora súkromných investícií: medzinárodná konkurencieschopnosť pri získavaní a 
udržaní investorov a podnikateľov. 
Vytváranie pracovných miest v súkromnom sektore: súkromná iniciatíva 
talentovaných ľudí pri vytváraní nových príležitostí pre trvalé zamestnanie. 
Kvalifikácia ľudských zdrojov: kvalifikované ľudské zdroje, schopné reagovať na 
potreby súkromného podnikania. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v krajine: 
Rozvoj zamestnanosti podporujú posilnením a podporovaním odborného a vyššieho 
vzdelania, získavaním zručností, vytváraním nástrojov zameraných na obnovu, 
konsolidáciu a rekapitalizáciu podnikov. Redukovaním byrokracie, zabezpečením 

http://www.portugal.gov.pt/media/1056912/20130424%20ECEFI%20apres%20Ing.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/1056912/20130424%20ECEFI%20apres%20Ing.pdf
http://peprobe.com/peprobe-library/document/7151/Strategic%20Plan%20for%20Growth,%20Employment%20and%20Industrial%20Promotion%202013-2020%20%28in%20Portuguese%29.pdf
http://peprobe.com/peprobe-library/document/7151/Strategic%20Plan%20for%20Growth,%20Employment%20and%20Industrial%20Promotion%202013-2020%20%28in%20Portuguese%29.pdf
http://peprobe.com/peprobe-library/document/7151/Strategic%20Plan%20for%20Growth,%20Employment%20and%20Industrial%20Promotion%202013-2020%20%28in%20Portuguese%29.pdf
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zrýchlenia a dematerializácie správnych, právnických a právnych procesov, 
spravodlivým prideľovaním zdrojov vo verejnej správe a zlepšením a uľahčením 
interakcie a koordinácie medzi vládou a súkromnými subjektmi sa zvýši úroveň 
investícií v Portugalsku a sústredia na obchodovateľný sektor tovarov a služieb. 
Zlepšenie národnej železničnej siete a jej spojenie s interoperabilnou transeurópskou 
sieťou. 
 
 
 
Názov krajiny: Rakúsko 
 
National Reform Programme Austria – Národný reformný program 2013 
 
Zodpovedný:  Vláda Rakúskej republiky 
 
Linky:  
European Commision: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on 
Austria’s 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on 
Austria’s stability programme for 2012-2017. 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_austria_en.pdf 
 
Council of the EU: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on 
Austria's 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on 
Austria's stability programme for 2012-2017.  
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2
010619%202013%20REV%201 
 

Rakúsko malo najnižšiu mieru nezamestnanosti v EÚ v roku 2012 (4,3 %). 
Predpokladá sa, že zamestnanosť sa zvýši o cca 0,9 % ročne v období rokov 2012-
2017 a miera nezamestnanosti by sa mala znížiť späť na 4,3 %. Miera 
nezamestnanosti mladých v Rakúsku je 9,9 % (febr. 2013).  

Pracovná sila Rakúska sa bude zmenšovať od roku 2020, takže je tu priestor 
pre lepšie využitie potenciálu starších pracovníkov, žien a ľudí z rodín migrantov. 
Miera zamestnanosti starších pracovníkov je pod priemerom EÚ (43,1 % v porovnaní 
so 48,8 % v EÚ v roku 2012). 
 
Všeobecný cieľ: dosiahnuť v roku 2020 zamestnanosť 77-78 %, v súčasnosti: 75,6 
% (2012). 

Rakúsko čelí významným výzvam, pokiaľ ide o zabezpečenie dlhodobých 
vyhliadok rastu a fiškálnu udržateľnosť. Spočívajú vo využití celého potenciálu na 
trhu práce a v zlepšení výsledkov vzdelávania. 19 % pracujúcej populácie je 
narodená v cudzine. Migranti  majú vyššiu mieru nezamestnanosti ako domáci (9,7 % 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_austria_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2010619%202013%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2010619%202013%20REV%201
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vs 3,6 %). Riziko chudoby migrantov je vyššie (26,6 % vs. 12,6 %). Pre Rakúsko je 
prospešné lepšie využívanie už existujúcich kvalifikácií a zručností prisťahovalcov. 

Medzi opatrenia v rámci Národného programu reforiem patrí: ,,Balík stability“ 
v oblasti dôchodkov, kde cieľom je ušetriť na penziách 7 biliónov do r. 2016. 
Opatrenia:  
- Komplexný balík preventívnych opatrení pre starších zamestnancov, ktorý v sebe 
zahŕňa konkrétne programy "fit2work" (celoštátne), program Cesta zdravia 
("zdravotné cesty") implementované celoštátne, "Rehabilitácia skôr než dôchodok", 
Reforma schémy staroby na čiastočný úväzok (od roku 2013). Z prebiehajúcich 
projektov sú to projekty: "Zdravý a zamestnateľný od začiatku" (začalo vo februári 
2012), "Touring mapa pre dráhy starostlivosti o zdravie" (prebiehajúce). Špeciálne 
programy sa uskutočňujú aj pre ženy. Keďže je potrebné podporiť ženy v technológii, 
bežia programy: "Ženy v technológii", "Ženy ako živnostníci a techničky", tento je 
predĺžený do roku 2014, "Návrat do pracovného života s budúcnosťou". Odborné 
centrá pre ženy sú realizované na celoštátnej úrovni. Realizujú sa pilotné projekty v 
troch oblastiach: "systematické vedomosti" ("odborné systémy", celoštátne, od roku 
2012).  
- Pre osoby s migračným pozadím sa uskutočňujú špeciálne opatrenia. Keďže 
migranti  majú vyššiu mieru nezamestnanosti ako domáci (9,7 % u migrantov), hrozí 
im riziko chudoby. Pre migrantov je vytvorený ,,Špeciálny program“ (okrem bežných 
opatrení), ktorý zahŕňa nasledujúce programy: ,,Tlmočnícke služby“ (materinský 
jazyk základné informácie),  ,,Základné kvalifikačné predpoklady“, nemecké jazykové 
kurzy (vrátane odborného jazyka). Projekt "Mentoring pre migrantov" je práve 
prebiehajúcim programom. Aby sa využil potenciál vysokokvalifikovanej sily, existuje 
v Rakúsku Odborné poradenstvo pre vysoko kvalifikovaných migrantov. Od roku 
2013 je implementovaný tzv.: ,,Projekt pre uznávanie zahraničných kvalifikácií“. 
S účinnosťou od roku 2011 beží projekt: ,,Red-White-Red Card". 
- Pre mladých ľudí je od roku 2008 garantovaná tzv. ,,Záruka školenia pre mladých 
ľudí vo veku 15-18.“  Akčné programy pre mladých ľudí vo veku 19-24 zastrešuje  
projekt ,,Budúcnosť pre mládež". Medzi novinky, ktoré už prebiehajú, patrí ,,Nová 
nadácia umiestňovania mládeže - výrobné školy. Projekt ,,Koučovanie mládeže“  je 
tu na obdobie od roku 2012 do roku 2014. ,,Učňovské koučovanie“ je stanovené v 
právnych predpisoch odborného vzdelávania a prípravy od roku 2011. Špeciálne 
zameranie funguje aj na mládež z rodín migrantov. Rakúsko prijalo v roku 2012 
stratégiu proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Umožňuje lepšie sa 
sústrediť na svoje tri piliere: prevenciu, intervenciu a kompenzáciu. 23 % žiakov má 
problémy s porozumením inštrukcií v nemeckom jazyku, prevažne sú to deti 
migrantov. 5 miliónov Eur ročne je alokovaných na výučbu nemeckého jazyka do 
škôlok. Implementácia Rakúskeho vysokoškolského vzdelávacieho plánu – krok po 
kroku je naplánovaná do roku 2021. Celoživotná stratégia vzdelávania 2020 pokrýva 
všetky úrovne vzdelávania a tréningu. 
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- Master Plan Green Jobs, čiže zelené pracovné miesta sú pracovné miesta v 
sektore životného prostredia. Hlavným cieľom zelených pracovných miest je prispieť 
k ochrane životného prostredia. Cieľom "Územného plánu zelených pracovných 
miest" je vytvorenie ďalších 100 000 zelených pracovných miest, najmä v odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia, technológií a 
obnoviteľných zdrojov energie, ako aj v cestovnom ruchu. V súčasnej dobe existuje 
asi 208 tisíc zelených pracovných miest v Rakúsku, majú silnú stúpajúcu tendenciu. 
Každá 20-ta práca je zelená práca (11,8 % HDP sa získa v tomto sektore). 
 
 
 
Názov krajiny: Írsko 
 
Názov stratégie alebo národného programu: 
Statement of Strategy 2011-2014 – vytvorené v roku 2011 a prijaté írskou vládou 
 
 
Strategické dokumenty:  

1. Action Plan for Jobs 2012, 2013, 2014 každoročne sa obnovuje  
  2.  Pathways to Work - Cesty do práce 
 

 
Link a web stránka: http://www.djei.ie/publications/2013APJ_Annex.pdf 
 
Zdroje:  
1. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Írsku: www.mzv.sk/dublin 
2. Action Plan for Job    http://www.djei.ie/publications/2013APJ_Annex.pdf 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_ireland_en.pdf 
 
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo práce, podnikania a inovácie  
 
Stručný obsah: 

Stratégia sa usiluje o dosiahnutie ambiciózneho súboru cieľov a o realizáciu 
vízie konkurencieschopnej, dynamickej a inovatívnej ekonomiky. Zameriava sa 
hlavne na vytvorenie a ochranu pracovných miest a zamestnanie dvoch miliónov ľudí 
do roku 2020. Hlavnou úlohou Oddelenia práce, podnikania a inovácie je podporovať 
vytváranie dobrých pracovných miest prostredníctvom podpory rozvoja 
konkurenčného podnikateľského prostredia, v ktorom budú podniky pracovať podľa 
vysokých štandardov a rastu udržateľných trhov. 
 

http://www.djei.ie/publications/2013APJ_Annex.pdf
http://www.mzv.sk/dublin
http://www.djei.ie/publications/2013APJ_Annex.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_ireland_en.pdf
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Ciele stratégie: 
1. presadzovať podnikanie: spraviť z Írska najlepšiu krajinu pre podnikanie a na tento 
cieľ získať čo najširšiu podporu v rámci i mimo vlády 
2. zlepšenie konkurencieschopnosti a prístup k financiám: získať konkurenčnú 
výhodu potrebnú na podporu úspešnej otvorenej ekonomiky 
3. rozvoj podnikania a pracovných miest: maximalizácia rastu zamestnanosti 
prostredníctvom rozvoja silnej domácej základne podnikania, prilákanie priamych 
zahraničných investícií a rozvoj podnikových sietí 
4. zvyšovanie exportu: podpora podnikov k dosiahnutiu náročných cieľov exportu 
5. usmerňovanie: dosiahnuť fungovanie trhov efektívnejšie prostredníctvom správnej 
regulácie, ktorá podporuje inovácie, tvrdú konkurenciu, dodržiavanie vysokých 
štandardov a ochrany spotrebiteľa bez zbytočných regulačných nákladov 
6. inovovanie: vytvoriť všeobecnú inovačnú stratégiu na zvýšenie 
konkurencieschopnosti podnikov 
7. rozvoj odvetví s potenciálom: priority sektorov s príležitosťami a systematické 
odstraňovanie prekážok a rozvoj účinných politík 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v krajine: 
− podpora podnikateľských agentúr poskytovaním programov pre domáce podniky 

a pracovať na ich zlepšení; 
− uprednostňovanie programov pre rozvoj podnikateľských agentúr, ktoré 

pomáhajú jednotlivým podnikom k zlepšeniu konkurencieschopnosti; 
− vývoj nového on-line informačného kanálu zameraného na obchodné potreby 

podnikov; 
− udržovať a naďalej priťahovať vysoko kvalitných priamych zahraničných 

investičných projektov Írska prostredníctvom podpory stratégie IDS Ireland’s 
Horizon 2020 Strategy; 

− oddelenie Forfás vyhodnocovania programov na podporu podnikania 
a zakladania nových cieľov na podporu stratégie; 

− podpora činnosti Poradnej skupiny pre malé podniky; 
− rozvíjať procesy a programy zamerané na malé a stredné podniky; 
− zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov do verejného sektoru – verejné 

obstarávanie; 
− ročný plán pre zamestnanosť – program opatrení na ochranu pracovných miest 

a vytvorenie miest v rámci celého hospodárstva; 
− iniciatívne väzby – rozvíjanie vzťahov a sietí medzi nadnárodným sektorom 

a domácimi podnikmi; 
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Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v rezortoch: 
− integrovaný prístup zo strany vlády k rozvoju obchodu, cestovného ruchu 

a investícií s cieľom zvýšiť počet nových pracovných miest do roku 2015 
v manufaktúre, cestovnom ruchu a v medzinárodných obchodných službách 

− podpora rozvoja nových a rozvíjajúcich sa odvetví: „silver“ technológia, sektor 
videohier, zelená ekonomika, cloud computing, digitálna ekonomika atď. 

− úsilie zamerané na výrobné odvetvie (konkurencieschopnosť výrobného sektoru 
v domácich a zahraničných trhoch) 

− zisťovanie potenciálneho rastu a konkurenčnej výhody pre podnikanie, vytváranie 
pracovných miest, a to prostredníctvom procesu vývoja noriem a ich 
uplatňovania 

 
Jedným z problémov, ktorý brzdí rozvoj ekonomiky, je stále sa zvyšujúca 

nezamestnanosť. Hoci ešte v roku 2007 - 2008 sa miera nezamestnanosti 
pohybovala okolo 5 %, jej postupný nárast sa zrýchlil počas ekonomickej krízy, ako aj 
v dôsledku vládnych úsporných opatrení. V roku 2009 prekročila nezamestnanosť 10 
%, v roku 2010 predstavovala 13,6 %, v roku 2011 sa vyšplhala až na 14,4 % a v 
roku 2012 až na 14,6 %. 

V oblasti politiky zamestnanosti sa najväčšími problémami javia dlhodobá 
nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých.  

Rast hospodárstva v IE v budúcnosti by nemali niesť extenzívne oblasti, ako v 
minulosti stavebníctvo, ktoré expandovalo v dôsledku bubliny s nehnuteľnosťami.  

Podpora podnikateľského prostredia má taktiež za cieľ naštartovať najmä rast 
zamestnanosti. Vo všeobecnosti by sa štát mal vyvarovať opatrení, ktoré brzdia 
rozvoj inovácií v súkromnom sektore, naopak, mal by sa zamerať na podporu a 
financovanie oblastí, ktoré generujú rast a zamestnanosť.  

V roku 2014 Írsko plánuje vytvorenie viac ako 48 000 nových pracovných 
miest. 24 000 nových pracovných miest má byť vytvorených na základe priamych 
stimulov zo štátneho rozpočtu na roku 2014, ďalších 20 000 nových pracovných 
miest má byť vytvorených v oblasti hospodárstva prostredníctvom dodávateľských 
firiem a podporných služieb.  

Podľa odhadov City Enterprises Boards sa očakáva vznik ďalších pracovných 
miest v roku 2014 v počte asi 4500. Vláda pripravila balík nových opatrení na 
podporu zakladania podnikov a rastúce podniky, vrátane oslobodenia od dane z 
príjmov pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí začnú podnikať a stimuly pre investície 
do začínajúcich podnikov. 
 
Opatrenia:  

− Stimulačné opatrenia na zníženie nezamestnanosti - stimulačný balík 2,25 
mld. € 

− Opatrenia na podporu podnikania - 3,5 mil. € dodatočných finančných  
prostriedkov. 
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− Reforma trhu práce: 
 
zmrazenie hodinovej minimálnej mzdy od júla 2007 na úrovni 8,65 EUR/h. V roku 
2011 dočasné zníženie hodinovej minimálnej mzdy o 1 euro na 7,65 EUR/h.  

− Podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných: 
zamestnávatelia, ktorí zamestnajú pracovníka z registra nezamestnaných, budú 
poberať po dobu dvoch rokov platbu 96 EUR týždenne na ľudí, ktorí boli 
nezamestnaní viac ako 24 mesiacov a 72 EUR týždenne na ľudí, ktorí boli 
nezamestnaní od 12 do 24 mesiacov. 

Ten, kto sa do štyroch mesiacov stal nezamestnaným alebo ukončil vzdelanie vo 
veku pod 18 až 24, dostane dobrú kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšie vzdelávanie, 
učenie alebo školenie. 

250 000 EUR bolo poskytnutých z Európskej komisie pre navrhovaný pilotný 
projekt v Ballymun - oblasti Dublinu. Cieľ pre vykonávanie programu bol stanovený 
na 2. štvrťrok 2014. 

− Zmeny mechanizmov stanovenia miezd 
Plat zamestnancov bol vo verejnom sektore znížený v júli 2013 po ratifikácii, 

tzv. ,,Haddingtonské cestné dohody“ (2013-2016), odbory verejného sektora. Príjmy 
pracovníkov vo verejnom sektore zarábajúcich nad 65 000 eur boli znížené sériovým 
percentom. Pracovná doba pre tých, ktorí v súčasnej dobe pracujú 39 hodín alebo 
viac, zostane rovnaká.  
 
Strategické dokumenty:  
1. Action Plan for Jobs 2012, 2013, 2014 každoročne sa obnovuje  
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo práce, podnikania a inovácií 

The Action Plan for Jobs obsahuje  na rok 2014 cca 500 opatrení,  385 aktivít,  
zodpovednosť všetkých 16 ministerstiev a 46 agentúr za vykonávanie každej z nich, 
a stanovuje lehoty na splnenie úloh. Dúfa, že "vytvorí prostredie, kde sa počet 
zamestnaných výši o 100 000 – 1 800 000 – 1 900 000 - do roku 2016 a dosiahnu sa  
2 milióny zamestnaných do roku  2020".  
 
Na rok 2014 :  
 Oblastí reforiem:  
− podpora podnikateľských agentúr poskytovaním programov pre domáce podniky 

a pracovať na ich zlepšení; 
− uprednostňovanie programov pre rozvoj podnikateľských agentúr, ktoré 

pomáhajú jednotlivým podnikom k zlepšeniu konkurencieschopnosti; 
− vývoj nového on-line informačného kanálu zameraného na obchodné potreby 

podnikov; 
− udržovať a naďalej priťahovať vysoko kvalitných priamych zahraničných 

investičných partnerov Írska prostredníctvom podpory stratégie IDS Ireland’s 
Horizon 2020 Strategy; 
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− služby zamestnanosti Forfás: vyhodnocovanie programov na podporu podnikania 
a zakladania nových cieľov na podporu stratégie; 

− podpora činnosti Poradnej skupiny pre malé podniky; 
− rozvíjať procesy a programy zamerané na malé a stredné podniky; 
− zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov do verejného sektora – verejné 

obstarávanie; 
− ročný plán pre zamestnanosť – program opatrení na ochranu pracovných miest 

a vytvorenie miest v rámci celého hospodárstva; 
− iniciatívne väzby – rozvíjanie vzťahov a sietí medzi nadnárodným sektorom 

a domácimi podnikmi; 
 
Opatrenia podľa rezortov:  
− integrovaný prístup zo strany vlády k rozvoju obchodu, cestovného ruchu 

a investícií s cieľom zvýšiť počet nových pracovných miest do roku 2015 
v manufaktúrach  (výrobných podnikoch), cestovnom ruchu a v medzinárodných 
obchodných službách, 

− podpora rozvoja nových a rozvíjajúcich sa odvetví: „silver“ technológia, sektor 
videohier, zelená ekonomika, cloud computing, digitálna ekonomika atď., 

− úsilie zamerané na výrobné odvetvie (konkurencieschopnosť výrobného sektora 
v domácich a zahraničných trhoch), 

− zisťovanie potenciálneho rastu a konkurenčnej výhody pre podnikanie, vytváranie 
pracovných miest, a to prostredníctvom procesu vývoja noriem a ich 
uplatňovania. 

 
2.  Pathways to Work - Cesty do práce 
Proces Cesty je zameraný na : 

− vytváranie prostredia vedúceho k vytváraniu pracovných miest a inovácie, 
− pomoc nezamestnaným s návratom do práce prostredníctvom Work Meeting – 

hodnotenie budúcich kvalifikačných potrieb pre potreby národného 
hospodárstva,  

− bolo zriadených 44 úradov s 300 zamestnancami, ktorí sa starajú 
o nezamestnaných, 

− uskutočňujú sa tzv. sedenia face to face a one - to - one. 
 
 
 
Názov krajiny: Fínsko 
 
Názov stratégie alebo národného programu: 
Europe 2020 Strategy – Finland´s National Programme, Spring 2013 – vytvorený 
v roku 2013 a prijatý vládou 
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Link a web stránka: www.vm.fi/julkaisut, 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_finland_en.pdf 
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo financií 
 
Stručný obsah: 

Stratégia je reakciou na posudok Európskej komisie (Európa 2020), podľa 
ktorej je najväčším problémom Fínska erózia konkurencieschopnosti, strata podielu 
vývozu na trhu a zvýšenie nákladov na jednotku pracovnej sily, úroveň súkromného 
dlhu a záväzky z finančného sektora sú vysoké a aj napriek stabilite finančného 
sektora Fínska by sa mala posilniť jeho likvidita. Komisia vo svojej analýze rastu 
v roku 2013 odporučila všetkým členským štátom sa zamerať na päť priorít, ktoré 
zabezpečia rast a stabilitu: sledovanie diferencovaného rastu fiškálnej konsolidácie, 
opätovné zavedenie úverovania do ekonomiky, podpora rastu 
a konkurencieschopnosti, riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy 
a modernizácia verejnej správy. 
 
Ciele stratégie: 
V rámci tejto stratégie Ministerstvo financií rozoberá ciele: 

− dlhodobá udržateľnosť verejných financií – reformy mestskej štruktúry 
a štruktúry služieb, posudzovanie vplyvu obecných fúzií, boj proti sivej 
ekonomike 

− produktivita verejných služieb – reforma administratívy, podpora miestnej 
vládnej efektivity a produktivity 

− znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie dôchodkového veku – zlepšenie 
situácie mladých ľudí na trhu práce, reforma úradných služieb, zlepšenie 
situácie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce, zvýšenie miery 
zamestnanosti starších pracovníkov, integrácia a zamestnávanie 
prisťahovalcov, zvýšenie veku odchodu do dôchodku 

− nárast konkurencie – propagačný program zdravej konkurencie, maloobchod, 
pokuty založené na právnych predpisoch o hospodárskej súťaži, neutralita 
súťaží 

− diverzifikácia podnikovej štruktúry a vývoj miezd – diverzifikácia podnikovej 
štruktúry, daňové stimuly, vytváranie nových kúpnych síl, štrukturálne zmeny 
riadenia, štrukturálne zmeny v oblasti informačných a komunikačných 
technológií, mzdové vyjednávania a vývoj miezd 

 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v krajine: 

Na pokrytie nákladov hranice udržateľnosti si vláda kladie za cieľ zvýšiť mieru 
zamestnanosti, predĺženie pracovnej kariéry a zlepšiť vplyv, účinnosť a produktivitu 
verejných služieb a posilnenie rastového potenciálu prostredníctvom zdanenia 
a rozdelenia výdavkov centrálnej vlády. Zvýšenie zamestnanosti pomocou 

http://www.vm.fi/julkaisut
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_finland_en.pdf
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vzdelávacej politiky – vyššie vzdelanie, zvyšovanie kvalifikácie odborným 
vzdelávaním a získavaním praxe 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v rezortoch: 
neuvedené 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti 
v regiónoch: 

Znížením počtu úradov, združením podporných služieb a prepojením 
administratívnej spolupráce sa zlepšila účinnosť regionálnej správy a priblížila 
občanom a zákazníkom.  
 
 
 
Názov krajiny: Švédsko 
 
Názov stratégie alebo národného programu: 
A national strategy for regional competitiveness, entrepreneurship and employment 
2007-2013, vydaná v roku 2007 a prijatá vládou 
 
Link a web stránka: www.sweden.gov.se 
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo podnikania, energie a komunikácie (aj 
vláda Švédska) 
    
Stručný obsah: 

Táto stratégia by mala prispieť k vytvoreniu konkurencieschopných regiónov 
a jednotlivcov vo Švédsku. Zameriava sa na národné priority pre regionálnu 
konkurencieschopnosť, podnikanie a zamestnanosť v období rokov 2007-2013, a to: 
inovácia a obnova, podpora remesiel a zlepšenie ponuky pracovných miest, 
prístupnosť a strategická cezhraničná spolupráca. Národná stratégia poskytuje 
pokyny pre programy štrukturálnych fondov pre regionálnu konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť. Stratégia zahŕňa ďalšiu koordináciu politiky regionálneho rozvoja, 
politiky trhu práce a politiky európskej súdržnosti vo Švédsku. 
 
 
Ciele stratégie: 
Vláda určila za národné priority pre regionálnu konkurencieschopnosť, podnikanie 
a zamestnanosť v období rokov 2007-2013: 

− inovácia a obnovenie, 
− podpora remesiel a zlepšenie ponuky pracovných miest, 
− prístupnosť a strategická cezhraničná spolupráca. 

http://www.sweden.gov.se/
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Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v krajine: 
Rozvoj zamestnanosti v krajine sa zameriava na regionálnu úroveň, a to 

podporou a rozvojom remeselných odvetví i v najvzdialenejších častiach krajiny. 
Eliminovaním nebezpečenstva straty zamestnania pomocou prehlbovania 
potrebných zručností v remesle, bojom proti diskriminácii v podnikaní a uľahčením 
návratu do práce po dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo po strate zamestnania. 
Moderná informačná spoločnosť sa dosiahne podporovaním a uľahčovaním 
využívania IT v malých a stredných podnikoch. Rozvoj produktov a služieb, 
súkromných a verejných, majú za cieľ zlepšiť dostupnosť a využitie IT pre ľudí 
a firmy. Rozvoj širokopásmových riešení v riedko zaľudnených a vidieckych 
oblastiach. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v rezortoch: 

Rozvoj remeselných odvetví a priemyslu s väčšou medzinárodnou výmenou 
a účasťou na zahraničných trhoch. Dôraz sa kladie hlavne na oblasti rybolovu 
a dopady spoločnej rybárskej politiky a cieľom opatrení je udržať ekonomickú 
a sociálnu starostlivosť v týchto oblastiach, vytvárať pridanú hodnotu pre produkty 
rybolovu a akvakultúry, udržiavať a rozvíjať vytváranie pracovných miest v týchto 
oblastiach podporou diverzifikácie, hospodárskej a sociálnej reštrukturalizácie 
v pobrežných oblastiach a podporovaním národnej a nadnárodnej spolupráce 
rybolovu. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti 
v regiónoch: 

Cieľom politiky regionálneho rozvoja je efektívny, udržateľný trh práce miestnych 
oblastí, ktoré ponúkajú vysokú úroveň služieb v celej krajine a dosiahnutie cieľa 
regionálneho rozvoja prostredníctvom: 

− dobre rozvinutého riadenia štátnych operácií, 
− zrozumiteľnej regionálnej zodpovednosti za vývoj v niektorých oblastiach 

politiky a dobre rozvinutého celkového pohľadu, 
− jasného rozdelenia zodpovednosti medzi štátom a obcami, 
− vzdelávania a programov ako vývojových nástrojov, 
− regionálneho porovnania ako hnacej sily pre zmenu, 
− spolupráce so štrukturálnou a regionálnou politikou Európskej komisie, 
− cielených opatrení, 
− regionálneho rozšírenia: posilnenie väzby medzi dopravou a infraštruktúrne 

opatrenia, rozvíjanie osobnej dopravy, ktorá zlepšuje dostupnosť a vytvára 
lepšie podmienky pre rozširovanie regiónu. 

 
 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 33 

Názov krajiny: Srbská republika 
 
Názov stratégie alebo národného programu: Národná stratégia zamestnanosti 
v Srbskej republike, „Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020 
.godine“. 
 
Link a web stránka:  
http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/153637/strategija_zaposljavanja0445_lat.zip. 
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo práce, zamestnanosti a sociálnej politiky 
(MPZaSP) www.minrzs.gov.rs). 
 
Téma zamestnanosti v Srbskej republike (RS) patrí pod pôsobnosti Ministerstva 
práce, zamestnanosti a sociálnej politiky (MPZaSP) (www.minrzs.gov.rs). Na 
ministerstve je zriadené osobitné oddelenie Sektor zamestnanosti, kde sa 
zameriavajú na túto tému. V súčasnosti je platný Zákon o zamestnávaní a poistení 
v prípade nezamestnania z r. 2010. V decembri r. 2013 bol začatý postup na zmenu 
zákona, a to verejnou diskusiou o novom návrhu zákona. Pridržiavajúc sa zákonného 
procesu, zmena zákona je naplánovaná na r. 2014.  
V období r. 2005-2010 bola platná prvá Národná stratégia zamestnanosti v Srbskej 
republike. Vláda RS prijala 19. mája 2011 v poradí druhú Národnú stratégiu 
zamestnanosti na obdobie 2011-2020. 
http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/153637/strategija_zaposljavanja0445_lat.zip. 
Originálny názov v srbčine: „Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-
2020. godine“. Bohužiaľ neexistuje oficiálny preklad v anglickom jazyku. Stratégia je 
dostupná len v srbčine.  
V Srbsku neexistuje osobitná stratégia zamestnanosti pre mladých. V r. 2007 prijala 
Vláda RS Národnú stratégiu pre mladých, ktorá sa zaoberá všeobecne potrebami 
a problémami mladých. 
http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/88760/nacionalna_strategija_za_mlade0081_cyr.zip 
 
 
Ciele stratégie:  

Stratégia zamestnanosti má za cieľ podporiť rozvoj RS, od ktorého bude 
zamestnanosť a zmenšenie biedy úplne závisieť. Stratégia sa bude zameriavať na 
sektory a priority, ktoré podporujú proinvestičné a vývozne orientované oblasti 
hospodárstva. Spotrebiteľský rast by sa mal nahradiť investičným rastom. Cieľové 
parametre sú: a.) rast podielu fixných investícií na 25 % v r. 2015 a 28 % v r. 2020 
(za priemerného ročného rastu od 9, 7%) 
b.) redukcia účasti štátu na hrubom domácom produkte z 20,5 % v r. 2009 na 12,4 % 
v r. 2020 
c.) rast podielu vývozu tovaru a služieb v HDP z 27,6 % v r. 2009 na 65 % v r. 2020 

http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/153637/strategija_zaposljavanja0445_lat.zip
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/153637/strategija_zaposljavanja0445_lat.zip
http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/88760/nacionalna_strategija_za_mlade0081_cyr.zip
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d.) významné zníženie deficitu bežných transakcií a v platnej bilancii zo 7,1 % r. 2010 
na 3,3 % HDP v r. 2020 
Hlavný cieľ politiky zamestnanosti v RS do konca 2020 je zriadiť účinný, stabilný 
a udržateľný trend zamestnanosti a aby sa politika zamestnávania a jej národné 
ciele, ako aj inštitúcie pracovného trhu úplne stotožnili so stratégiou EÚ (doterajšej 
Lisabonskej stratégie zamestnanosti do r. 2010 a novej stratégie „Európa 2020“). 
 
 
Štatistika zamestnaných a nezamestnaných v Srbsku: 

Samotný dokument Stratégia obsahuje východiskové štatistické údaje 
a tabuľky o zamestnanosti v Srbsku evidované v r. 2010. Podľa týchto údajov sa 
bude na konci hodnotiť obdobie 2011-2020. Nezamestnanosť obyvateľstva v októbri 
2010 dosiahla 20 % z počtu aktívneho obyvateľstva rozpätia r. 15-64.  Stupeň 
nezamestnanosti mladých (15-24 r.) dosiahol v r. 2010 46,1 %, čo je 19,6 % 
z celkového počtu nezamestnaných. Táto situácia je zhoršená oproti 
predchádzajúcemu obdobiu. Stupeň zamestnanosti u žien v r. 2010 je 40,2 % 
a u mužov je 54,3 %, pričom zamestnanosť žien stúpla oproti mužom. U mladých 
(15-24 r.) bol stupeň zamestnanosti v r. 2010 15 %, čo je oproti EÚ veľmi nízko. To je 
spôsobené tým, že v Srbsku mládež počas štúdia nie je aktívna na trhu práce. Do r. 
2010 je viditeľný pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve, menší pokles 
zamestnanosti v priemysle a službách. Podľa stupňa vzdelania najväčší pokles 
zamestnanosti 10,3 % bol u občanov s najnižším vzdelaním, kým dokonca vzrast 
zamestnanosti 11,2 % bol zaznamenaný u občanov s vysokoškolským vzdelaním. 
Občania so stredoškolským vzdelaním tvorili 2/3 z celkového počtu nezamestnaných, 
čo je 69 %.  
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v štáte: 

Aby Srbsko zvýšilo zamestnanosť v budúcom období, bude sa riadiť 
Stratégiou zamestnanosti. MPZaSP vypracúva každoročne Národný akčný plán 
zamestnanosti, ktorý vychádza zo Stratégie, ktorého dodržiavanie sa na konci roka 
vyhodnocuje a tak je možné sledovať dodržiavanie samotnej Stratégie. Aktívnu 
informovanosť o možnostiach zamestnávania v Srbsku umožňuje Národná 
zamestnávateľská služba (Nacionalna služba za zapošljavanje), 
http://www.nsz.gov.rs, ktorá vedie evidenciu o potrebách zamestnanosti v Srbsku. 
Táto služba vypracúva štatistické údaje z podkladov, ktoré im zasielajú Agentúry 
zamestnávania (Agencija za zapošljavanje). To sú súkromné agentúry, ktorým 
vydáva obmedzené povolenie MPzaSP. V súčasnosti ich je približne 60. Národná 
služba zamestnanosti zverejňuje mesačnú štatistiku o zamestnanosti na svojej 
stránke (http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/statisti_ki_bilteni_nsz.cid667). 
Rast zamestnanosti, ako aj jej udržateľnosti, ba dokonca zvyšovania zamestnanosti 
bude v hlavnej miere závisieť od súkromného podnikateľského sektora a s ním 
spojeného otvárania nových pracovných možností v malých a stredných podnikoch. 

http://www.nsz.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/statisti_ki_bilteni_nsz.cid667
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Kľúčové body, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v štáte: 
-Podpora zamestnávania v menej rozvinutých regiónoch a rozvoj regionálnej 
a lokálnej politiky zamestnávania  
-Zlepšenie kvality ľudského kapitálu, čo sa dosiahne rozvojom kariérneho vedenia 
a poradenstvom, zväčšením kompetencie nezamestnaných osôb získavaním 
vzdelania a zručností cez zavedenie systému krátkodobých školení 
-Rozvoj inštitucionálnych kapacít a rozvoj programu aktívnej politiky zamestnávania  
-Redukovanie duálnosti na trhu práce, čo sa dosiahne zvýšením formálnej 
zamestnanosti a znížením neformálnej zamestnanosti, vzájomným rešpektom práva 
a povinností zamestnancov a zamestnávateľov zavedením konceptu flexiistoty 
a nakoniec sa tento bod dosiahne zabezpečením rovnakej príležitosti pre všetkých 
na trhu práce. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v rezortoch: 

Rozvoj zamestnanosti v rezortoch sa dosiahne zvýšením kvality ľudského 
kapitálu. Spoluprácou ministerstva školstva so službou zamestnávania sa bude 
sledovať, analyzovať a plánovať podľa potrieb trhu práce a tak sa bude formovať 
a zlepšovať kvalita vzdelania, školenia a preškolenia. Veľký dôraz sa bude klásť na 
zväčšenie kvalifikovanosti a možnosti konkurencie na trhu práce. Na lepšiu 
zamestnanosť v jednotlivých rezortoch bude vplývať aj prijatá Stratégia kariérneho 
vedenia a poradenstva, ktorá bude platiť pre všetky vekové skupiny – deti, mládež 
a dospelí. Takzvaným rozvojom doživotného vzdelávania sa zlepší trh práce cez 
zmenšovanie rozdielu medzi ponukou a pohľadávkou a celkovým zlepšením kvality 
pracovnej sily. Tu zohrá veľkú úlohu spolupráca rezortných ministerstiev 
s ministerstvom školstva a vzdelávania, Národnou zamestnávateľskou službou, 
Priemyselnou komorou Srbska, Úniou zamestnávateľov, vzdelávacích ustanovizní, 
ale aj samotných zamestnávateľov. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v regiónoch 
Srbska: 

Stratégia sa zameriava na podporu zamestnanosti v menej rozvinutých 
regiónoch, čo sa dosiahne zlepšením infraštruktúry, zavádzaním opatrení proti 
demografickému odlivu v jednotlivých regiónoch. To je možné dosiahnuť, ak sa 
zabezpečia finančné prostriedky vo forme subvencií alebo pridelením pôžičiek 
zamestnávateľom a samozamestnávateľom, čím sa otvoria nové pracovné miesta. 
Prostriedky by mali zabezpečiť Národná zamestnávateľská služba, Fond pre rozvoj 
RS a Agentúra pre zahraničné vklady a promóciu vývozu (SIEPA). Zamestnanosť 
v regiónoch sa dosiahne aj decentralizačným procesom. Miestne samosprávy by mali 
zlepšiť sociálny dialóg a vytvárať regionálnu a lokálnu politiku zamestnanosti. Na túto 
aktívnosť sú im pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. 
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Názov krajiny: Bosna a Hercegovina 
 
Názov stratégie alebo národného programu: Národná stratégia zamestnanosti 
v Bosne a Hercegovine - „Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. 
godine“. 
 
Link a web stránka:  
Stratégia uvádzaná: v bosniackom jazyku: „Strategija zapošljavanja u BiH 2010-
2014“   
http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_za_rad/dokumenti/strategije/?id=2220 
v chorvátskom jazyku: „Strategija zapošljavanja u BiH 2010-2014“ 
http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_za_rad/dokumenti/strategije/?id=2221 
v srbskom jazyku: „Strategijazapošljavanja u BiH 2010-2014“ 
http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_za_rad/dokumenti/strategije/?id=2222 
 
V anglickom jazyku je Stratégia dostupná na web stránke MOZ BaH 
http://www.mcp.gov.ba/Default.aspx 
Názov: „Employment Strategy in Bosnia and Herzegovina 2010-2014“ 
http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_za_rad/dokumenti/strategije/?id=2784 
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo pre občianske záležitosti BaH (MOZ BaH). 
 

Politicky a teritoriálne je BaH rozdelená na tri časti – na Federáciu BaH, 
Republiku Srbskú a Distrikt Brčko. Politicky na čele tohto rozdelenia stojí 
Predsedníctvo BaH, ktoré je na čele Rade ministrov. Témou zamestnanosti sa v BaH 
zaoberá Ministerstvo pre občianske záležitosti BaH (MOZ BaH). Na ministerstve je 
zriadené Oddelenie práce, zamestnávania, sociálnej ochrany a dôchodku, ktoré sa 
konkrétne zaoberá otázkou zamestnanosti obyvateľstva. V súčasnosti je platná 
Stratégia zamestnanosti v Bosne a Hercegovine 2010-2014. Rada ministrov BaH 
prijala Stratégiu 14. júla 2010. Stratégiu vypracovalo spolu 26 inštitúcií zo všetkých 
troch etnických oblastí na čele MOZ BaH.  
 

Stratégia zamestnanosti pre mladých v BaH nie je vytvorená samostatne. 
V Stratégii zamestnanosti je jedným z hlavných cieľov zmenšiť nezamestnanosť 
mladých na 30 % do r. 2014. Problematikou mladých - a jednou z nich je aj 
zamestnanosť- sa zaoberajú okrajovo v dokumentoch: vo Federácii Vláda FbaH 
prijala v máji 2011 dokument „Politika pre rozvoj včasného rastu a vývoja detí vo 
Federácii BaH“ a Vláda republiky Srbskej prijala v marci 2011 „Politiku pre rozvoj 
včasného rastu a vývoja detí v Republike Srbskej na obdobie 2011-2016“ . Z týchto 
dokumentov vzišiel v októbri 2011 dokument „Politický rámec na podporu včasného 
rastu a vývoja detí v BaH“. 
 

http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_za_rad/dokumenti/strategije/?id=2220
http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_za_rad/dokumenti/strategije/?id=2221
http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_za_rad/dokumenti/strategije/?id=2222
http://www.mcp.gov.ba/Default.aspx
http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_za_rad/dokumenti/strategije/?id=2784
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Ciele stratégie:  
Cieľom stratégie zamestnanosti v Bosne a Hercegovine je, aby vytvorila úplné, 

produktívne a slobodne zvolené zamestnanie pre všetkých. Vybrané politické ciele 
predpokladajú aj poskytnuté preventívne a ozdravné iniciatívy na riešenie problémov 
na trhu práce v Bosne a Hercegovine. Hlavným cieľom tejto stratégie v BaH je zvýšiť 
kvalitu a počet pracovných miest a súčasne propagovať sociálnu začlenenosť a boj 
proti nerovnosti pohlaví. 
 
Základné ciele Stratégie: 
–Propagovať inkluzívnu zamestnanosť, vyšší rast, zmenšiť deficit produktívnej 
zamestnanosti a zabezpečiť dôstojnú prácu. To je možné dosiahnuť zvýšením 
kapitálu stredných a malých podnikov výhodnými pôžičkami, ľahšími 
administratívnymi postupmi pri zakladaní takýchto podnikov a založením 
podnikavých zón, inkubátorov a priemyselných parkov. Tiež reformou sociálnych 
poistení a daňovou legislatívou. Pre rozvoj ľudských zdrojov – bezplatné školenia a 
rekvalifikácie, konzultácie a poradenské služby pri žiadostiach pôžičiek, štartovacie 
balíky a iné. Produktívne využívať finančnú pomoc zo zahraničia. Posilniť lokálny 
ekonomický rozvoj hlavne v oblastiach s najvyšším stupňom nezamestnanosti 
a chudoby. 
-Zlepšiť zamestnanosť žien a mužov a osobitne najohrozenejších -na to je potrebné 
zlúčiť potreby odborného vzdelávania s potrebami pracovného trhu, organizovať 
rekvalifikáciu a vzdelávanie dospelých. Do vzdelávania uviesť programy na 
podnikanie, ako písanie biznis plánu, rozvoj ženského, vidieckeho a sociálneho 
podnikania. 
-Zlepšiť účinnosť a vedenie politiky a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú trhom práce. To sa 
dosiahne finančnou podporou na štart podnikania, programami pre zamestnávanie 
mladých a dlhodobo nezamestnaných, pomocou pri vytváraní biznis plánu 
a pomocou pri vzdelávaní obyvateľstva s nízkym vzdelaním. 
 
Štatistika zamestnaných a nezamestnaných v BaH: štatistiku má na starosti 
Agentúra práce a zamestnanosti BaH http://arz.gov.ba 
 
 
Miera zamestnanosti: 
Rok  BaH spolu Federácia BaH Republika Srbská Brčko Distrikt 
2006  29,7   29,1   30,9   23,7 
2007  31,2   29,2   35,1   23,4 
2008  33,6   31,8   37,3   25,1 
2009  33,1   30,9   37,2   27,0 
 

http://arz.gov.ba/
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Stupeň nezamestnanosti: 
2006  31.1   32,4   28,0   37,1 
2007  29,0   31,1   25,2   40,0 
2008  23,4   25,0   20,5   31,9 
2009  24,1   25,7   21,4   29,2 
 
 
Kľúčové prvky a postupy , ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v štáte: 

Vypracované sú dve kľúčové stratégie, ktoré platia na celoštátnom niveau: 
Strednodobá stratégia rozvoja a Stratégia sociálneho začleňovania (2010-13). Ich 
prípravou bolo poverené Riaditeľstvo ekonomického plánovania. Ciele a spôsoby 
Stratégie zamestnanosti sú uskladnené s tými z obidvoch týchto stratégií. Splnením 
všetkých cieľov Stratégie je poverené na štátnej rovine Ministerstvo pre občianske 
záležitosti BaH a Agentúra pre prácu a zamestnanosť BaH.  
Celkovo túto úlohu má na starosti 178 inštitúcií v etnických oblastiach a Brčko 
Distrikt. Administratívne ešte nefunguje prepojenie z jednotlivých okresov vo 
Federácii BaH zo všetkých sfér týkajúcich sa zamestnanosti. Lepšie je na tom Srbská 
republika. Ale celkovo sa cíti nedostatok kapacít pre vykonávanie štatistík, 
vypracovanie analýz, metodológie. Právne je zamestnanosť v celoštátnej rovine 
podložená Zákonom o ministerstvách a iných orgánoch štátnej správy, Zákonom 
o štátnej Agentúre pre prácu a zamestnanosť, Zákonom o pohybe a pobyte 
cudzincov a azylantov. Ďalej sú v platnosti ešte zákony, ktoré regulujú zamestnanosť 
osobitne v regiónoch F BaH, RS a BD. Rozvoj ľudských zdrojov je priorita Rozvojovej 
stratégie.  

Proces vzdelávacej reformy je zakotvený v Stratégii vzdelávania na roky 2008-
2015 a tiež v Stratégii odborného vzdelávania a tréningu na roky 2007-2013. 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v regiónoch 
BiH: 

Štátna agentúra pre zamestnanosť je zriadená v r. 2003 ako samostatná 
organizácia správy a jej práca je regulovaná Zákonom o Agentúre práce 
a zamestnanosti BaH.  
Vo Federácii BaH je hlavným orgánom zamestnanosti Federálny úrad pre 
zamestnanosť, pod ktorého správu patrí 78 Kancelárií zamestnanosti (ako úradov 
práce). V Republike Srbskej a Distrikte Brčko existuje jedna Služba pre 
zamestnanosť.  
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti 
v rezortoch:- neuvedené 
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Názov krajiny: Španielske Kráľovstvo 
 
Názov stratégie alebo národného programu: 
 
Programa nacional de reformas reino de Espaňa 2014 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/national-
reform-programme/index_en.htm 
 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_spain_es.pdf 
PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS REINO DE ESPAÑA 2014 
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo práce a sociálnych vecí 
 

Po dvoch rokoch intenzívnych reforiem, ktoré mali za úlohu znovu získať 
dôveru  medzinárodných trhov v  španielsku ekonomiku ,zvýšenie efektivity, flexibility 
a schopnosti konkurovať, sa začínajú prejavovať prvé výsledky. Španielska 
ekonomika už rástla v posledných dvoch štvrťrokoch roku 2013 a prvý štvrťrok roku 
2014 a údaje o raste potvrdzujú jej akceleráciu. Údaje o sociálnom zabezpečení 
ukazujú rast a čistú tvorbu pracovných miest v priebehu niekoľkých mesiacov. 
 
Stručne povedané, ekonomický program vlády pre najbližších dvanásť mesiacov sa 
zameriava na dve vzájomne sa posilňujúce akčné smery: prehĺbenie reforiem a 
uprednostňovanie hospodárskeho  oživenia a vytváranie pracovných miest. 
Aj opatrenia obsiahnuté v Národnom programe reforiem 2014 nasledujú tento 
prístup. Sú štruktúrované, ako zvyčajne do 5 prioritných oblastí:  

- pokračovanie diferencovaného rastu;  

- fiškálna konsolidácia; 
- obnovenie poskytovania úverov do ekonomiky; 
- podpora rastu a konkurencieschopnosti pre dnešok i zajtrajšok; 
- riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy; 
- a modernizácia verejnej správy.  

 
Navyše, tieto opatrenia nastavujú základ na dosiahnutie cieľov Stratégie Európa 
2020. 
 
Opatrenie č. 4 – riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy 
V roku 2014 španielska ekonomika začala vytvárať rast čistej zamestnanosti napriek 
miernemu tempu rastu od roku  2013. Podľa údajov zo sociálneho  zabezpečenia 
z marca 2014, zamestnanosť v Španielsku vzrástla o 115.013 ľudí ročne, tj 0,71%. 
To je najlepšie ročná miera registrovanej zamestnanosti od apríla 2008 (1,07%). 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/national-reform-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/national-reform-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_spain_es.pdf
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Španielsko prijalo nasledujúce relevantné opatrenia:  
 
• Španielska stratégia pre aktiváciu zamestnanosti 2014-2016 

Orientačný bod pre prechod na hodnotenie a výsledkovo orientovaný systém, 
bude predstavený v priebehu prvej polovice roka 2014. Podľa novej stratégie 
financovania aktivačných opatrení realizovaných na úrovni regionálnej vlády bude 
závisieť od úrovne spoločných cieľov. Jedným zo spoločných strategických cieľov 
obsiahnutých v stratégii (pripravených za účasti regionálnych vlád) je zlepšenie 
zamestnateľnosti mladých a realizácia záruky pre mladých. Vykonávanie stratégie 
bude vyžadovať schválenie niekoľkých právnych nástrojov, ako je napríklad vývoji 
pracovného práva - aby bolo možné lepšie definovať nástroje na dosiahnutie 
spoločných cieľov rôznych verejných služieb zamestnanosti - a iné právne úpravy na 
podporu aktivácie poberateľov dávok v nezamestnanosti. 

 
• Národný plán pre realizáciu záruky pre mladých. 

 EÚ poskytuje 1.887 miliónov eur na financovanie realizácie záruky pre mládež 
v rokoch 2014 a 2015. Okrem týchto dvoch rokov, jeho účinnosť je zaručená na roky 
2013-2016 aj prostredníctvom plánu: Podnikanie a stratégia zamestnanosti mládeže, 
ktorá obsahuje ďalšie opatrenia.  
Vláda v roku 2014, bude podporovať zamestnanosť  prostredníctvom opatrení na 
rozvoj a neustále prispôsobovanie ľudského kapitálu, opatrení na trhu práce a 
aktivačných politík. Opatrenia budú zamerané na skupiny s osobitnými ťažkosťami 
pri vstupe na trh práce, napríklad pre pracovníkov so zdravotným postihnutím, osôb 
starších ako 55 rokov, mladých alebo dlhodobo nezamestnaných.  
Ďalšie aktivity  zamerané na posilnenie sociálnej integrácie sa  budú rozvíjať v rámci 
Národného akčného plánu sociálnej inklúzie na roky 2013-2016, Národnej 
komplexnej stratégie pre bezdomovcov (ktorý má byť prijatý v roku 2014) a právnych 
reforiem a regulácií na ochranu detí. Aj v roku 2014 sa uskutoční reforma práva 
tretieho sektora  a práva z oblasti dobrovoľníctva. 
 
 
 
Názov krajiny: Spolková republika Nemecko 
 
Názov stratégie alebo národného programu: 
National Reform Programme 2013, každoročne sa inovuje a aktualizuje 
 
Link a web stránka: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3249&langId=en 
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/national-reform-programme-
2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf 
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3249&langId=en
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/national-reform-programme-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/national-reform-programme-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
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http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_germany_de.pdf 
Nationales Reformprogramm 2014 
 
Stabilizačný program (týkajúci sa financií) 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/sp2014_germany_en.pdf 
 
 
Zodpovedné ministerstvo: Dokument bol vypracovaný federálnou vládou 
v spolupráci s ostatnými organizáciami. 
 
Vytýčený cieľ:  Dosiahnuť zamestnanosť 77 % v populácii 20-64 rokov 
 
Opatrenia:  

• Vláda bude podporovať vzdelávanie a zamestnávanie mladých ľudí - počas 
nasledujúcich troch rokov umožní 100 000 mladých dospelých vo veku medzi 
25 a 34 aktualizovať svoje zručnosti a dosiahnuť certifikáciu vzdelania. 

• Zredukuje sa dlhodobá nezamestnanosť o 20 % do roku 2020 
 
Nemecko prijalo Národný program reforiem, v rámci neho sa každý rok aktualizuje. 
V súčasnosti je aktuálny Národný plán reforiem  pre rok 2014. V rámci neho tvorí 
zamestnanosť a trh práce samostatnú kapitolu: 
 
Trh práce a participácia zamestnancov 
"Rada Európskej únie odporúča, aby Nemecko prijalo v rokoch 2013 - 2014 
opatrenia a to:  
 
Udržiavať podmienky, ktoré umožňujú nárast mzdy a podporu domáceho dopytu. Za 
týmto účelom je potrebné znížiť vysoké dane a príspevky na sociálne zabezpečenie, 
a to najmä pre príjemcov nízkej mzdy a zvýšiť úroveň odbornej kvalifikácie 
u nezamestnaných ľudí.  
 
Udržiavať primeranú aktiváciu a integračné opatrenia, najmä pre dlhodobo 
nezamestnaných. Uľahčiť prechod z neštandardného zamestnania, ako mini-
zamestnania do udržateľnejších foriem zamestnania.  
Prijať opatrenia na zvýšenie motivácie k práci a zamestnanosť pracovníkov, najmä 
pre príjemcov sekundárneho príjmu a ľudí s nízkou kvalifikáciou, a to aj s ohľadom 
na zlepšenie ich príjmu. Za týmto účelom je nutné odstrániť prekážky pre sekundárne 
príjmy a ďalej zvýšiť dostupnosť celodennej starostlivosti o deti (školy a škôlky). 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_germany_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/sp2014_germany_en.pdf
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Podmienky, ktoré umožňujú nárast mzdy na podporu domáceho dopytu 
Zásadnú úlohu pre domácu hospodársku dynamiku zohráva dobrý vývoj na trhu 
práce, ktorý je na ceste k ďalšej rekordnej úrovni zamestnanosti. Hrubá mzda na 
jedného zamestnanca vzrástla v roku 2013 o 2,3 percenta. Spolková vláda očakáva 
v roku 2014 nárast o 2,7 percenta. 
 
Zníženie daní a príspevkovej záťaže najmä pre nízke príjmy 
Zákon na znižovanie fiškálneho dlhu (Gesetz zum Abbauder Kalten Progression) 
priniesol úľavu vzhľadom na daň z príjmu. Na základe deviatej správy federálnej 
vlády o životnom minime bol základný príspevok zrovnaný so zvýšeným životným 
minimom. To tiež znižuje daňovú záťaž ľudí s nízkym príjmom. Po počiatočnom 
náraste, k 1.1.2013 bol základný príspevok znova navýšený o 224 eur dňa 1.1.2014. 
Súčasne sadzba základnej dane sa udržiava konštantná na 14 %. 
 
Pokiaľ ide o príspevky na sociálne zabezpečenie, Federálna vláda tiež berie do 
úvahy zabezpečenie zdravotného poistenia pre ľudí s nízkymi príjmami. 
 
Zvýšenie úspešnosti vzdelávania znevýhodnených ľudí 
 
S ohľadom na ďalšie znižovanie percentuálneho podielu absolventov škôl bez 
certifikátu – dokladu o ukončení školy, bude pokračovať stratégia podpory pre ľudí 
s nižším dosiahnutím vzdelaním schválená vládou. Národná stratégia Federálnej  
vlády pre gramotnosť dospelých a základného vzdelávania v Nemecku dáva ľuďom s 
malými alebo žiadnymi zručnosťami čítania, písania a aritmetickými zručnosťami 
nástroje na dosiahnutie lepšej sociálnej, profesijnej a ekonomickej participácie. 
 
Udržiavanie aktivačných a integračných opatrení najmä pre dlhodobo 
nezamestnaných a zlepšenie stimulov k práci a zamestnateľnosti 
 
Spolková vláda a jednotlivé krajiny chcú pomôcť mladým ľuďom s nedostatkom 
príležitostí, na úspešný prechod zo školy do odborného vzdelávania a pracovného 
života prostredníctvom špecifických programov na podporu vstupu do kariéry a 
posilnením preventívnym prístupom ku kariérnemu poradenstvu. 
 
Mladí dospelí sa môžu vrátiť a dokončiť školenie kompletnej prípravy 
prostredníctvom ďalšieho odborného vzdelávania a vzdelávacích programov.  
V tandeme so sociálnymi partnermi a spolkovými krajinami chce federálna vláda 
ďalej rozvíjať "Národný pakt na podporu odbornej prípravy mladých kvalifikovaných 
zamestnancov". Okrem toho, spolková vláda a spolkové krajiny budú aj naďalej 
podporovať začlenenie prisťahovalcov na trh práce.  
Budú vytvorené nové príležitosti pre nízku kvalifikáciou jednotlivcov a dlhodobo 
nezamestnaných. 
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V nadväznosti na to, by sa mala podpora zamestnanosti viac sústrediť na konkrétne 
potreby žien, ktorých kariéry sú často prerušené z rodinných dôvodov a podporovať 
ich návrat do zamestnania, ktoré je predmetom príspevkov sociálneho zabezpečenia 
a zabezpečuje im živobytie). Okrem toho, zamestnanosť by sa mala posilniť 
celoživotným vzdelávaním. 
 
Nemecko má najnižšiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ (Nemecko: 7,4 
percent a EÚ 28: 23,2 percent a to ako v decembri 2013, údaje Eurostatu). Okrem 
toho bude Nemecko rýchlo vykonávať dohodnuté európske záruky pre mladých ľudí. 
Národný implementačný plán je nastavený tak, aby v úzkej spolupráci so sociálnymi 
partnermi, združeniami, Länder, obcí a Federálnou pracovnou agentúrou bol 
predložený v apríli 2014.  
Komplexné poradenstvo a podpora systému je už v mieste, ktoré je zamerané 
smerom k integrácii absolventov a nezamestnaných mladých ľudí na trh práce 
a školenie trhu.  
Navyše, federálna vláda sa snaží tiež o vytvorenie koordinovaného systému 
spolupráce, o čom svedčí aj program "Pracovná aliancia mládeže a povolaní" alebo 
"Agentúra pre zamestnanosť mládeže a odborného vzdelávania", a týmto spôsobom 
podpory a výhody pre mladých do 25 rokov ako je stanovené v Knihách II, III a VIII 
Zákonníka sociálneho zabezpečenia. 
Predovšetkým nemecký duálny systém odborného vzdelávania dáva mladým ľuďom 
široký prístup k odbornému vzdelávaniu a tým významne prispieva k relatívne nízkej 
úrovne nezamestnanosti mladých ľudí v krajine. 
 
Uľahčenie prechodu z neštandardného zamestnania do udržateľnejších foriem 
zamestnania 
Nemecko urobilo značný pokrok na trhu práce. Dlhodobá nezamestnanosť klesla, a 
počet zamestnancov, odkázaných na príspevky v sociálnej núdzi sa výrazne zvýšil. 
Tento dobrý vývoj - najmä v medzinárodnom porovnaní - v zamestnaní v Nemecku 
zdôrazňuje význam otvoreného a fungujúceho trhu práce, silného sociálneho 
partnerstva a slobodného kolektívneho vyjednávania ako základných pilierov 
sociálneho trhového hospodárstva. Federálna vláda reštrukturalizuje trh práce pre 
úpravu problematického sociálneho vývoja spôsobeného štrukturálnymi zmenami v 
zamestnanosti, ale aj čiastkovým zneužívaním nástrojov, ako je použitie dočasných 
pracovníkov alebo zmluvných pracovníkov.  
Federálna vláda sa zameria na systém dočasných pracovníkov. Za týmto účelom je 
maximálna prenosová doba v Zákone o dočasnom zamestnaní 18 mesiacov. Pokiaľ 
ide o platy, dočasní pracovníci budú v budúcnosti postavení na úroveň s trvalým 
zamestnancami po dobu najdlhšie 9 mesiacov. 
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Spolková vláda bude ďalej rozvíjať právo na čiastočný úväzok. Jednotlivci pracujúci 
na čiastočný úväzok z rodinných dôvodov, by mali byť schopný obnoviť ich 
predchádzajúci pracovný čas. Právo na dočasnú prácu na čiastočný úväzok (právo 
na návrat) je vytvorený práve na tento účel. 
 
Odstrániť prekážky pre sekundárne zárobkovo činné osoby a ďalej zvýšiť 
dostupnosti zariadení starostlivosti o deti na plný úväzok a celodenné školy 
 
Spolková vláda je odhodlaná pomáhať rodičom zosúladením pracovných a rodinných 
záväzkov a na podporou rodinno-priateľských pracovných podmienok. 
 
Vysoko kvalitné zariadenia starostlivosti o deti tiež dajú jednotlivcom lepšie 
príležitosti na vyrovnanie rodinných a pracovných záväzkov. To tiež pomáha 
zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú základňu. Preto federálna vláda bude aj naďalej 
podporovať spolkové krajiny v ich úsilí o ďalšie zlepšenie kvality detskej dennej 
starostlivosti a postupne rozširovať celodennú starostlivosť o dieťa v zariadení 
dennej starostlivosti. 
 
 
 
Názov krajiny: Albánsko 
 
Názov stratégie alebo národného programu: 
v anglickom jazyku: Employment and Skills Strategy 2014-2020 

− v ktorom roku bola vytvorená a prijatá vládou alebo parlamentom: v súčasnosti 
sa čaká na prijatie, počas februára sa očakáva séria pripomienkovaní 
a verejných diskusií.  

− dokument je v štádiu dopracovávania /vypracovaná podľa Portugalskej 
stratégie. 

 
Link a web stránka: nie je – v prílohe dokument v angličtine  
Dokument je neoficiálny.  
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministry of Social Welfare and Youth 
 
Stručný obsah: 

Hospodársky rast Albánska sa v druhom desaťročí zvýšil. Nárast súvisí 
s presunom obyvateľstva do sektorov s vyššou produktivitou a štrukturálnej 
transformácie, ktorá podporuje vytvorenie pracovných miest v spracovateľskom 
priemysle a službách, zatiaľ čo v poľnohospodárstve sa zamestnanosť znížila. 
Úlohou politiky je dosiahnutie hospodárskeho rastu s cieľom dosiahnuť jeho 
udržateľnosť, zvýšenie domácej produkcie a vývozu a vytvoriť podmienky pre nárast 
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nových pracovných miest v strategických odvetviach hospodárstva v krajine. 
Vedomosti a zručnosti sú v hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto hospodárskeho 
modelu. 
Dokument spája dve stratégie - Employment a VET (Vocational Education and 
Training) 
Dokument je rozdelený do troch časti: 
Prvá časť: Prehľad v ekonomickom a sociálnom kontexte  a verejnej politiky. 
Druhá časť: Výzvy, ktoré treba riešiť  

• makroekonomika,  
• rozvoj podnikania,  
• poľnohospodársky sektor,  
• zamestnanosť a sociálne začlenenie,  
• odborné vzdelávanie a príprava,  
• rod,  
• migrácia. 

Tretia časť: Strategický rámec pre zamestnanosť a rozvoj zručností 
 
Ciele stratégie: 
Vzhľadom na to, že je dokument len v príprave, ciele nie sú úplne špecifikované. 
Ciele boli stanovené v týchto oblastiach : 

− Pomer zamestnanosti k populácii 
− Neformálne zamestnanie 
− Zamestnanosť podľa hlavných ekonomických sektorov 
− Miera dlhodobej nezamestnanosti 
− Mládež (15-24) - miera nezamestnanosti  
− Počet žien a mužov v zamestnaní 
− Podiel pracujúcich robotníkov - chudobných / s nízkou mzdou   
− Podiel chudobných pracujúcich v platenom zamestnaní 
− Podiel pracovníkov s nízkymi mzdami (menší alebo rovný minimálnej mzde 21 

000 ALL) 
− Podiel žien s nízkymi mzdami (menšia alebo rovná minimálnej mzde 21 000 

ALL) 
− Podiel mužských zamestnancov s nízkou mzdou (menšia alebo rovná 

minimálnej mzde 21 000 ALL) 
− Podiel mladých pracovníkov s nízkymi mzdami (menšia alebo rovná 

minimálnej mzde 21 000 ALL) 
− Zamestnanosť - rozdiely medzi regiónmi 
− Podiel zamestnanosti príjemcov programu zamestnaných po účasti 
− Podiel príjemcov sociálnej pomoci uvedených programov zamestnanosti 
− Podiel HDP investovaného do aktívnej politiky trhu práce 
− Zamestnanosť obyvateľstva,  pomer absolventov odborného vzdelávania 
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− Podiel študentov, ktorí sa zúčastňujú odborného vzdelávania 
− Miera zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania 
− Podiel jedincov 18-64 zúčastňujúcich sa celoživotného vzdelávania 
− Verejné investície do odborného vzdelávania a prípravy 

 
Štatistika zamestnaných a nezamestnaných v krajine, ak je to v tejto stratégii: 

V roku 2012 miera pracovnej sily  predstavovala 65,5 % (74,3 % u mužov a 
56,6 % u žien), to predstavuje pokles o tri percentuálne body oproti roku 2011. 
Takýto pokles je spôsobený znížením pracovnej sily, hlavne pri účasti mladých ľudí 
(podiel populácie) medzi 15 až 24 rokov (z 44,8 % v roku 2011 až na 37,4 % v roku 
2012) a to najmä medzi mladými ženami. 
 
Miera pracovnej sily - rozdelenie podľa pohlavia za roky 2007-2012 
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Podobne ako u miery pracovnej sily, miera zamestnanosti sa znížila z 58,7 % v roku 
2011 až 56,3 % v roku 2012 (obr. 11). Opäť platí, že je to vzhľadom k prudkému 
poklesu zamestnanosti súvisiacim s podielom populácie mladých ľudí (z 34,1 % v 
roku 2011 až 26,9 % v roku 2012). Hodnoty zamestnanosti boli osobitne závažné u 
mladých žien.  
 
Miera zamestnanosti na základe pohlavia za roky 2007-2012 
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Source: INSTAT, Labour Force Survey 2007-2012 
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Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v štáte: 
Hlavné ciele a príslušné opatrenia sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 
 
A. Podpora slušných pracovných príležitostí prostredníctvom účinných 
politík v oblasti trhu práce 

A1. Modernizovať 
národné služby 
zamestnanosti 
(National 
Employment 
Service) vrátane 
ústredia a 
regionálnych a 
miestnych 
úradov. 
 
 

A1.1 Reorganizácia NES úradov v súlade s novým 
modelom. 
A1.2 Definícia a realizácia náboru zamestnancov NES a 
územného plánu. 

A1.3 Modernizácia IT infraštruktúry a systémov v NES. 

 A1.4 Vytvorenie nového spôsobu spolupráce s tretími 
stranami. 

A2. Posilnenie 
dodržiavania 
ratifikovaných 
medzinárodných 
pracovných 
noriem.  

A2.1 Regulácia súkromných agentúr práce a posilnenie 
spolupráce. 

A2.2 Rozšírenie rozsahu služieb inšpekcie práce k 
zníženiu porušovaniu pracovného práva  a to najmä tých, 
ktoré sa týkajú ochrany pracovníkov. 

A3. Rozširuje 
spektrum a 
rozsah služieb a 
programov 
(aktívnej politiky 
trhu práce)  

A3.1 Posúdenie a návrh  politík  trhu práce. 

A3.2 Registrácia, profilovanie a poradenstvo pre 
uchádzačov o zamestnanie. 

A4. Zlepšenie 
monitorovania a 
hodnotenia 
opatrení v oblasti 
zamestnanosti. 
 

 A4.1 Rozvoj trvalo udržateľného systému pre 
monitorovanie a hodnotenie, vrátane vykonávania 
hodnotenia vplyvu opatrení na podporu zamestnanosti.  
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B. Ponuka kvalitného odborného vzdelávania a prípravy pre mládež a 
dospelých 
B1. Optimalizácia 
siete 
poskytovateľov 
odborného 
vzdelávania a 
prípravy OVP  a 
diverzifikácia 
ponuky (vrátane 
kompetencií 
podľa sektorov). 

B1.1 Vyhodnotenie a reorganizácia hlavných aktérov v 
oblasti OVP na národnej a regionálnej úrovni. 

B1.2 Rekapitulácia súkromných poskytovateľov odborného 
vzdelávania a prípravy a ich ponúkané školenia  celej 
krajine. 

B2. Zabezpečenie 
kvality 
poskytovateľov 
odborného 
vzdelávania a 
prípravy a 
zlepšovanie 
kvality vstupov 
odborného 
vzdelávania a 
prípravy 
(laboratórií a 
zariadení, osnov, 
výukových 
materiálov) 
a procesy. 

B2.1 Analýza zariadení a infraštruktúry je k dispozícii u 
poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. 
B2.2 Vytvorenie  Národného katalógu pre odbornú 
kvalifikáciu a revízie všetkých učebných osnov odborného 
vzdelávania a prípravy.  
B2.3 Prehľad existujúcich a rozvoj nových učebných osnov 
pre pomaturitné odborné vzdelávanie a prípravu. 
B2.4 Vyhodnotenie existujúcich výučbových materiálov. 
B2.5 Zmena vnútorného a vonkajšieho overenia plnenia 
učebných osnov (inšpekcia). 

B2.6 Definícia a implementácia kritériá zabezpečenia 
kvality VQ systému (na úrovni poskytovateľov). 

B3. Zvýšenie 
obrazu 
odborného 
vzdelávania a 
prípravy a 
informovania o 
poskytovateľoch 
odborného 
vzdelávania, 
kvalifikáciách a 
ponúk odbornej 
prípravy.  

B3.1 Spustenie propagácie/osvetových kampaní o 
význame a možnostiach odborného vzdelávania a prípravy 
a celoživotného vzdelávania. 
B3.2 Návrh verejného interaktívneho vyhľadávania - 
webového portálu/databázy o kvalifikácii, vzdelávacích 
programov a školení, ponúka poskytovateľov odborného 
vzdelávania a prípravy, prípadne spojené s VQ systému 
portálu. 

B3.3 Príprava účasti albánskych študentov odborného 
vzdelávania a príprava v národných, európskych a 
svetových súťažiach zručností, reklama a TV/ tlač. 

B4. Posilnenie B4.1 Úvod modelu PASO vo všetkých školách a centrách 
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väzieb medzi 
učením a prácou 
a zjednodušiť 
prechod do 
nového 
zamestnania. 

pre organizáciu väzieb medzi školami a podnikmi. 

B4.2 Vznik zmlúv so spoločnosťami a/alebo obchodnými 
združeniami, ktoré spĺňajú kritériá pre ponúkanie školení . 
B4.3 Organizácia stáží pre študentov odborného 
vzdelávania v rámci oficiálneho vzdelávacieho programu. 
B4.4 Podpora podnikateľského vzdelávania ako kľúčovej 
kompetencie.  
B4.5 Vývoj učebných materiálov zaoberajúcich sa 
prechodom na pracovné zručnosti. 

B5. Zlepšenie 
náboru a 
zvyšovanie 
kompetencií 
učiteľov v 
odbornom 
vzdelávaní a 
školiteľov 
učiteľov, 
regionálnych 
manažérov, 
inšpektorov… 

B5.1. Definícia novej politiky pre nábor a profesijný rozvoj 
učiteľov a inštruktorov odborného vzdelávania a prípravy 
na zabezpečenie kvality výučby a učenia. 
B5.2 Hodnotenie kompetencií učiteľov odborného 
vzdelávania a prípravy v inštitúciách verejného 
vzdelávania (na základe analýzy dopytu). 
B5.3 Prehľad modelu prípravy učiteľov. 
B5.4   Indukcia školenia pre všetkých potenciálnych 
učiteľov odborného vzdelávania a prípravy. 
B5.5 Organizovanie a poskytovanie masívnych školení pre 
všetkých učiteľov odborného vzdelávania a prípravy (v 
prevádzke). 
B5.6 Organizácia a poskytovanie vzdelávacích akcií pre 
manažérov poskytovateľov verejného odborného 
vzdelávania (regionálny manažéri, riaditelia, členovia 
predstavenstva). 

 
 
C. Podpora sociálnej inklúzie a územnej súdržnosti 

C1. Rozšírenie 
zamestnanosti a 
služieb  
vzdelávania vo 
vidieckych 
oblastiach. 

C1.1 Zriadenie medzirezortnej spolupráce na riešenie 
situácie vo vidieckych oblastiach, vrátane koordinácie s 
vládnou iniciatívou a stratégiou, vrátane stratégie pre 
rozvoj vidieka.  
C1.2 Rozšírenie služieb zamestnanosti vo vidieckych 
oblastiach. 
C1.3 Zvýšenie ponuky odborného vzdelávania vo 
vidieckych oblastiach. 

C2Podpora 
podnikania, 
sociálnej 

C2.3 Návrhy a realizácie opatrenia vo vzťahu k 
sociálnemu podnikaniu. 
C2.4 vytvorenie podmienok pre podporu zamestnanosti v 
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ekonomiky a 
pracovných miest 
neziskového 
sektora. 

treťom sektore (sociálny podnik). 

C3. Zaviesť 
stratégiu 
aktivácie, aby sa 
minimalizovala 
nečinnosti a 
sociálne pasce. 

C3.1 Reforma systému sociálnej pomoci, aby sa zabránilo 
únikom a cieleným chybám a zvýšenie pokrytia 
oprávnených osôb. 

 
D. Posilnenie správy trhu práce a kvalifikačných systémov 

D1. Reforma 
riadenia trhu 
práce a systémov 
odborného 
vzdelávania a 
prípravy.  

D1.1. Vytvorenie fondu zamestnanosti a vzdelávania. 

D 1.2. Vytvorenie samostatného národného úradu pre 
odborné kvalifikácie (nahrádzajúci súčasné NAVETQ). 
D 1.3 Posilniť úlohu Národnej rady práce. 
D 1.4 Vytvorenie Národnej rady pre prácu a odborné 
vzdelávanie a prípravu. 

D2. 
Implementovanie 
Albánskeho  
kvalifikačného 
rámca (AQF 
Albanian 
qualifications  
framework).  
 
 

D2.1 Preskúmať právny rámec pre AQF. 
D2.2 Prehľad deskriptorov AQF úrovne podľa štandardov 
povolania na rôznych úrovniach pre prioritný zoznam 
povolaní. 
D2.3 Revízia a prepojenie vzdelávacích programov na 
AQF. 

D2.4 Vytvorenie mechanizmov pre uznávanie 
predchádzajúceho vzdelávania a overovania kvalifikácie. 

D3. Zlepšenie 
kvality a 
zabezpečiť 
využitie informácií 
o trhu práce pre 
lepšiu správu a 
efektívnejšie 
financovanie. 

D3.1 Revízia existujúcich zistení a analýz kvalifikačných 
potrieb na regionálnej úrovni, prostredníctvom 
regionálnych rozvojových plánov ( UNDP ). 
D3.2 Vývoj ročných potrieb zručností, potreba analýzy 
informovania plánovania a poskytovania odborného 
vzdelávania a prípravy. 
D3.3 Zriadenie sledovacieho systému pre absolventov 
odborného vzdelávania a prípravy (počiatočné a ďalšie 
vzdelávanie). 
D3.4 Nástroje na zdieľanie dát o trhu práce (na trhu práce, 
bulletiny, internetové stránky atď). 
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D3.5 Zaviesť mechanizmy na predvídanie odvetvových 
zručností.  

D4. Modernizácia 
legislatívneho 
rámca pre 
odborné 
vzdelávanie a 
prípravu 
(počiatočné 
odborné 
vzdelávanie a 
vzdelávanie 
dospelých). 

D4.1 Prehľad všetkých existujúcich právnych predpisov, 
ktoré upravujú odborné vzdelávanie a prípravu (v školách,  
alebo vyššie odborné vzdelanie na vysokých školách, 
verejných alebo súkromných poskytovateľov) alebo 
aspektov týkajúcich sa odborného vzdelávania a prípravy 
(vývoj curriculum , vzdelávanie učiteľov atď ). 

 
 
Ďalšie informácie: 
Ide o návrh, niektoré kapitoly sú uvedené bez presných hodnôt a niektoré kapitoly 
budú revidované. Na stratégii sa podieľali dva tímy Employment a VET, následne sa 
obe časti spojili do jedného dokumentu.  
 
 
 
Názov krajiny: Maďarsko 
 

Reformné opatrenia vychádzajú zo strategického dokumentu Národný 
program reforiem Maďarskej republiky 2014. 
 
Zodpovedný: Vláda MR 
 
Link a web stránka: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_hu.pdf  
 

Vychádza sa z uplatňovania Stratégie Európa 2020 na podmienky Maďarska 
v oblasti zamestnanosti. Maďarsko v súvislosti s cieľom Stratégie Európa 2020 
smerujúcim k zvýšeniu miery zamestnanosti si vytýčilo cieľ zvýšenia 
zamestnanosti populácie vo veku 20–64 rokov na 75 % v roku 2020. 

 
Nízka zamestnanosť súvisí s veľmi nízkou mierou účasti na trhu práce. 
Nezamestnanosť mladých sa zvýšila z 11 % v roku 2001 na 28,1 % v roku 2012. V 
režime verejných prác sa využíva množstvo rozpočtových zdrojov s cieľom 
zabezpečiť, aby dlhobo nezamestnaní mali namiesto sociálnych dávok príjmy 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_hu.pdf
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z práce, pričom ešte treba potvrdiť dlhodobé prínosy tohto režimu pre 
zamestnateľnosť.  
 

Maďarsko posilnilo aktívne politiky trhu práce, niektoré znevýhodnené osoby 
by však k nim mali mať lepší prístup a účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní 
je stále jedna z najnižších v EÚ. 
 

Vláda zaviedla v záujme zvýšenia zamestnanosti okrem programu 
verejných prác a rovnej dane z príjmu fyzických osôb (maďarskú daň z príjmu 
fyzických osôb znížili zo 17 % a 32 % v roku 2010 na 16 %) aj zákon o ochrane 
pracovných miest v súlade s tým, čo bolo zakotvené v národnom programe 
reforiem. Zákon o ochrane pracovných miest je napredovaním v tom, aby sa dane 
zaťažujúce prácu stali prijateľnejšími z hľadiska zamestnávania (ako to obsahujú aj 
špecifické odporúčania pre krajinu na 2012), ale tento zákon nie je dostatočne 
cielený, lebo priamo neznižuje daňový klin ľudí s malým zárobkom. 
Pri realizácii odporúčania Rady o vytvorení garancie pre mládež treba venovať 
zvýšenú pozornosť kvalitným programom praktických vzdelávaní na základe 
pracovnej zmluvy so žiakom a na prijatie takých opatrení aktívneho trhu pracovných 
síl, ktoré znižujú počet „nezamestnaných, vyučovania a vzdelávania 
nezúčastnených” ľudí. 

Vláda v záujme podpory účasti žien na trhu pracovných síl zaviedla 
novelizáciou Zákonníka práce flexibilné pracovné podmienky. Národný program 
reforiem na rok 2012 inicioval individuálne programy malej mierky a rozšíril 
zariadenia starostlivosti o dieťa. 

 
Maďarská vláda v uplynulých rokoch zaviedla mnohé opatrenia v záujme 

zvýšenia mobility pracovnej sily a zvýšenia zamestnanosti:  
- vykonanie Maďarského plánu práce obsahujúceho štrukturálne zásahy sa do 
veľkej miery zavŕšilo, bolo zahájené obmedzenie prístupu k formám predčasného 
dôchodku,  
- systém sociálnej starostlivosti sa zmenil spôsobom, ktorý motivuje k práci, 
- boli potvrdené prostriedky aktívneho pracovného trhu, 
- spustili nový Program verejného zamestnávania a prijali nový Zákonník práce. 
 

K rozšíreniu toho celého došlo premenou daňového systému a zavedením 
systému výhod pre zamestnávateľov, ktoré bezprostredne znižujú náklady 
zamestnávania. 
 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 53 

Opatrenia:  
Zavedenie systému výhod pre zamestnávateľov – Akcia ochrany pracovných 
miest 

Toto opatrenie napomáha zachovaniu pracovných miest sociálne najviac 
znevýhodnených zamestnancov, resp. ich vstup na trh pracovných síl, pričom cieľom 
je motivácia zamestnávania. V zmysle niektorých opatrení zákona, ktorý nadobudol 
účinnosť 1. januára 2013, boli zavedené také výhody uplatniteľné do príjmu 100-tisíc 
HUF brutto, ktoré cielene napomáhajú zníženiu zamestnávateľských nákladov v 
prípade zamestnania mladých, absolventov a tých, ktorí sa vracajú z materskej 
dovolenky. Celkový okruh oprávnených osôb možno odhadnúť na 1 milión 
zamestnancov. Zamestnávatelia požiadali o výhody pre 615-tisíc zamestnancov, 
ktorých polovica je nízkokvalifikovanými pracovníkmi, mladšími ako 25 a staršími ako 
55 rokov. 
Taktiež viaceré druhy daní (daň sociálneho prispievania, príspevok na odborné 
vzdelávanie, daň z príjmu právnických osôb) sú obmenené daňou malých podnikov a 
položkovou daňou malých podnikateľských subjektov. Zjednodušenie zdanenia 
prispieva k zvýšeniu zamestnanosti. 
 
Realizácia balíka opatrení smerujúceho k zníženiu nezamestnanosti mladých 

Mnohé vládne opatrenia sú smerované vyslovene k zníženiu nezamestnanosti 
mladých a ich integrácii na trhu pracovných síl. Od roku 2014 plánujú zaviesť 
Garancie pre mládež v súlade s príslušným odporúčaním Rady a využitím 
rozvojových zdrojov nasledujúceho programového obdobia. 
1. septembra 2012 boli vyhlásené nové opatrenia ako ústredný program na trhu 
pracovných síl pod názvom „Záruka prvého pracovného miesta”. V rámci programu 
vrátili zamestnávateľom, ktorí sa ujali zamestnávania absolventov, 100 % pracovnej 
mzdy a dane sociálneho prispievania v období od 1. septembra 2012 do 
31.decembra 2012. Program celoštátne zabezpečil pracovnú príležitosť 7243 
absolventom. Program „Záruka prvého pracovného miesta” bol od 1. marca 2013 
opäť vyhlásený a v rámci toho bolo možné podporiť umiestnenie mladých. 
 
Motivácia zamestnávania žien, pomoc pri zosúladení práce a súkromného 
života so zlepšením flexibility trhu pracovných síl 

Vláda podporuje zvýšenie zamestnanosti žien viacerými prostriedkami. 
Posilnenými aktívnymi prostriedkami trhu pracovných síl napomáha zamestnávaniu 
znevýhodnených žien (s malými deťmi, starších ako 50 rokov, začínajúcich, 
nízkokvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných).  
 
Aktívne politiky na trhu pracovných síl 

Maďarsko v súlade so špecifickými odporúčaniami pre krajinu na rok 2012 
posilnilo aktívne prostriedky na trhu pracovných síl, ktoré napomáhajú zamestnanie 
nezamestnaných a neaktívnych. V roku 2012 vzrástli (takmer o 20 %, na 73 mld. 
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HUF) ročné výdavky na (aktívne) úzko chápané prostriedky zamestnávania (do tohto 
rámca nie sú prirátané programy realizované vo forme grantov, resp. programy 
verejného zamestnávania). Naďalej sa zvyšovala váha aktívnych prostriedkov 
spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. 
 
Zavedenie nového systému odborného vzdelávania 

Nový zákon o odbornom vzdelávaní prijatý v roku 2011 vytvoril nový typ 
systému odborného vzdelávania s rekodifikáciou obsahu a času vzdelávania na 
odborných školách, posilnením odborného vzdelávania v systéme stredných 
odborných škôl, vydaním nového typu dokladu o odbornej kvalifikácii, predpísaním 
minimálneho počtu hodín odborného vzdelávania dospelých a mnohými inými 
opatreniami. Od týchto opatrení možno očakávať zlepšenie kvality a možností 
zamestnávania účastníkov vzdelávania. 
 
Inovácia vzdelávania dospelých, vypracovanie nového zákona o vzdelávaní 
dospelých 

V rámci modernizácie vzdelávania dospelých prebieha vytvorenie nového 
zákona o vzdelávaní dospelých a na základe toho aj vypracovanie, prijatie a 
postupné zavedenie príslušných vládnych a ministerských nariadení. Zákon 
stanovuje ako prioritné vzdelávania, ktoré uspokojujú požiadavky trhu pracovných síl. 
Do zákona a jeho vykonávacích nariadení sa zabudujú záruky, aby absolventi 
vzdelávaní pre dospelých mali kvalitné vedomosti a aby úroveň týchto vedomostí 
bola taká, ako v prípade odbornej vzdelanosti získanej v školskom systéme. 
 
Posilnenie aktivačných prvkov verejného zamestnávania 

Verejné zamestnávanie je špeciálnou formou pracovného vzťahu, je jedným 
typom podporovaného „tranzitného zamestnávania”, ktorého cieľom je, aby sa 
účastník verejného zamestnávania úspešne dostal (späť) na primárny trh pracovných 
síl. V rámci verejného zamestnávania zabezpečujú uchádzačom o zamestnanie 
väčšiu šancu na to, aby po výstupe z verejného zamestnávania disponovali 
vhodnými zručnosťami potrebnými k práci v súťažnej sfére, alebo aby sa stali 
schopnými vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. 
 

Vláda plánuje u celoštátnych verejných zamestnávateľov rozvoj časti 
kľúčových kompetencií pre ďalších 30 000 osôb; tieto kľúčové kompetencie sú 
nevyhnutne potrebné k vstupu do zamestnania, k životu a získaniu modernej 
vzdelanosti a sú dôležité na úrovni spoločenskej aj hospodárskej. 
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Názov krajiny: Poľsko 
 
Názov stratégie alebo národného programu v národnom jazyku: 
Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 - prijaté radou 
ministrov 21.8.2012 
Link a web stránka: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-
programow-i-inne/krajowy-plan-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia--2012-2014/#akapit44 
 
Zodpovedné ministerstvo: Ministerstvo práce   
 

Poľsko čelí nízkej zamestnanosti starších pracovníkov. Zatiaľ čo možnosti 
predčasného odchodu do dôchodku sa podstatne znížili a uskutočnila sa všeobecná 
dôchodková reforma, osobitný dôchodkový systém pre baníkov pretrváva.  

Rastie nezamestnanosť mladých, čo je zväčša dôsledkom nedostatočného 
súladu medzi výstupmi zo vzdelávacieho systému a potrebami trhu práce. 

Od 1. januára 2014 minimálna mzda v Poľsku pracovníka zamestnaného na plný 
úväzok mesačne nesmie byť nižšia ako 400 Eur (1 680 PLN brutto). Vo vzťahu k 
minimálnej mzde platnej v roku 2013 to je zvýšenie o 19 Eur.  
 
Stručný obsah: 
Dokument bol vypracovaný ministerstvom práce, schválený Radou ministrov. 
Obsahuje pravidlá európskej stratégie zamestnanosti a je základom úloh štátu 
v podpore zamestnanosti. Priority a opatrenia štátu v týchto oblastiach boli začlenené 
v týchto vládnych dokumentoch: 

1. KPDZ/2012-2014 (národná stratégia) je východiskovým dokumentom pre 
zavádzanie nových, účinnejších, efektívnejších nástrojov a riešení pre riadenie 
trhu práce.  

2. KPDZ/2012-2014 poskytuje väčšie zapojenie sociálnych partnerov pri 
implementácii politík v oblasti trhu práce a väčšie zapojenie súkromného a 
tretieho sektora v posilnení a pomoci nezamestnaným. 

3. "Národná stratégia rozvoja 2007-2015", 
4. "Strategický plán vládnutia", 
5. "Národný program reforiem na implementáciu stratégie "Európa 2020" 
6. "Národný akčný plán zamestnanosti 2009-2011", 
7. "Ľudský kapitál, operačný program na obdobie 2007-2013". 

 
Dokument je rozdelený do piatich častí: 

•  analýza situácie na trhu práce v Poľsku za posledných 5 rokov, 
•  poslanie, ciele, priority,  
•  úlohy pre zamestnanie, 
•  financovanie, 
•  riadenie a koordinácia. 

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/krajowy-plan-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia--2012-2014/#akapit44
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/krajowy-plan-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia--2012-2014/#akapit44
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Ciele stratégie: 
Všeobecný cieľ: 
- zvýšiť mieru zamestnanosti na 66,5 %  do konca roku 2014 (pre osoby vo veku 
20 – 64 rokov). 
Ciele do konca roka 2012: 
- zníženie miery nezamestnanosti zaznamenáva minimálne na úrovni 12,3 %. 
- dosiahnuť mieru zamestnanosti pre ľudí vo veku 20 – 64 rokov na úrovni 
65,4% . 
 

Priority KPDZ/2012-2014: 
Adaptívny trh práce 
1. účinné vykonávanie všetkých prvkov flexiistoty, 
2. aktivácia marginalizovaných skupín na trh práce (mladých ľudí, skupiny 50 +, 

žien, zdravotne postihnutých, skupiny NEET), 
3. podpora rozvoja nových a lepších pracovných miest, najmä v sektoroch s 

vysokým potenciálom rozvoja. 
 

Posilnenie podpory trhu práce 
4. zlepšenie poskytovania služieb trhu práce, 
5. rozvoj flexibilného trhu práce s radom medzinárodných pravidiel, na 

zabezpečenie slobody pohybu pracovníkov, umožňujúce vyrovnanie 
nedostatku a prebytku práce. 

 
Štatistika zamestnaných a nezamestnaných v krajine, ak je to v tejto stratégii: 
Rast HDP od roku 2003 do roku 2011 (v %), informácie o zamestnanosti v rôznych 
sektoroch. Nárast stavebnej činnosti súvisiacej s EURO 2012 spôsobil zvýšenie 
zamestnanosti v sektore stavebníctvo. Pokles zaznamenáva sektor odevov 
zapríčinený dovozom oblečenia s nečlenských krajín. 
Štúdia poskytuje údaje o zamestnanosti v rôznych odvetviach a porovnáva vplyv 
veľkých udalostí (EURO 2012) na ekonomiku a zamestnanosť v Poľsku. Štúdia sa 
zaoberá aj vplyvom rastu populácie. 
Ekonomická aktivita obyvateľstva Porovnáva rôzne vekové skupiny obyvateľstva 
a ich mieru ekonomickej aktivity. Upozorňuje na pokles ekonomiky nielen v Poľsku, 
ale aj v celej EÚ.  
 
Počet zamestnancov vo štvrtom štvrťroku v období 2006-2011 (v tis.) 
Roky 2006 2007 2008 2009 2011 
Počet 
zamestnancov 

14 911 15 538 16 005 16 075 16 201 

Zdroj: BAEL 
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Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v štáte: 
Kľúčové prvky sú rozdelené do dvoch hlavných priorít podľa bodu 6. 

I. Priorita  
 
Návrh systému s vekom na plus - školenia pre firmy (PARP) 
Účelom projektu je zvýšenie informovanosti vedenia organizácii a majiteľov 
o výhodách udržania zamestnancov vo veku 45/50+. Kľúčovými prvkami sú 
organizovanie školení, distribúcia podkladov, noriem, brožúr, organizovanie on-line 
diskusií. 
 
Zovšeobecnenie koncepcie celoživotného vzdelávania z hľadiska odbornosti 
pracovníkov v smere stanovených zdrojov ekonomiky (MG) 
Cieľom je zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie 
zamestnancov.  
Plánované akcie: podporovanie školení pre firmy, financovanie prípravy poradenstva 
pre stratégiu, rozvoj spoločnosti, podnietiť dialóg medzi  zamestnávateľmi 
a vzdelávacími inštitúciami. 
 
Vykonávanie politiky pre celoživotné vzdelávanie (MEN) 
Cieľom je lepšia príprava deti a mladých ľudí k celoživotnému vzdelávaniu. Zlepšiť 
prípravu dospelých podporiť tvorbu nových zručností a kvalifikácii relevantných pre 
potreby trhu. Zvýšenie mobility osôb, vzdelávanie, práca a ochota zmeniť svoje 
povolanie. 
Vývoj informačného systému na internete vo vzdelávaní - profesionálne (MEN). 
 
Podpora vzdelávania dospelých (MRR) 
Cieľ: zvýšiť účasť dospelých vo vzdelávaní. 
Plánované akcie: 
- rozširovanie odbornej prípravy dospelých v škole; 
- vykonávanie činností na zvýšenie spôsobilosti dospelých v oblasti IKT 
a znalosti cudzích jazykov; 
-poradenstvo pre dospelých, zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie. 
Očakávané účinky: 
Formálne vzdelávanie bude prínosom pre 140 000 osôb vo veku 25-64 rokov. 
 
Predĺženie pracovného života - dôchodkový vek pre mužov a ženy 
(MPiPS/DUS) 
Cieľ: Postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku . 
Plánované akcie: 
Novelizácia Zákona. 
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Očakávané účinky: 
- zvýšenie veku odchodu do dôchodku na 67 rokov pre ženy narodené po 31. 
decembri 
1952 a pre mužov narodených po 31. decembri 1947; 
- zvýšenie úrovne dôchodkových dávok vyplácaných v budúcnosti; 
- zníženie miery poklesu zamestnanosti a následne zvýšenie tempa 
 
Rast HDP; 
- zvýšenie miery ekonomickej aktivity vo vekovej skupine 15-74 rokov 61,5 % 
v roku 2060. 
- zvýšenie ponuky pracovnej sily o 7 % v roku 2060. 
Príprava a implementácia reformy odborného vzdelávania (MEN) 
Podpora podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti (MRR) 
Podpora celoživotného vzdelávania pre osoby so zdravotným postihnutím (PFRON) 
Rozvoj pilotných programov odbornej prípravy pre učiteľov odborného vzdelávania 
(MEN) 
Spustenie nového typu postgraduálneho štúdia, príprava na výkon povolania učiteľa 
odborných predmetov (MEN) 
Obchodné vzdelanie (PARP) 
 
II.  Konštrukcia systému aktívneho dôchodcu (PARP) 
Cieľ: udržiavať skúsených odborných pracovníkov na trhu práce, zvyšovať 
povedomie o výhodách aktívneho pracujúceho dôchodcu.  
Plánované akcie: 
Prevažne akcie zamerané na školenie a poradenstvo pre ľudí nad 50 rokov. Školenia 
a rozvíjanie tímovej spolupráce, podpora schopnosti prispôsobovania sa, plánovanie 
a organizácia iných dobrovoľníckych prác.  
Podpora v podnikaní a s tým súvisiace poradenstvo.  
 
Očakávane účinky: 1000 zamestnancov, ktorí absolvovali školenie (60 % žien) vo 
veku odchodu do dôchodku. 
Pre 400 zamestnancov podporované vzdelávanie - poradenstvo (60 % žien) 
v súvislosti so svojim vlastným podnikaním. 
 
Vyváženie príležitostí na trhu práce pre ľudí 50+ (MPiPS/DAE) 
Cieľ: podpora odbornej činnosti mužov a žien vo veku 50+ a propagačné aktivity 
zamerané na predĺženie pracovného života ľudí 50+. 

Plánované akcie:  
• Analýza súčasnej situácie na trhu práce.  
• Analýza existujúcich programov na podporu 50+ v Poľsku a v EÚ. 
• Vykonávanie propagačnej a informačnej kampane pre ľudí 50+. 
• Publikovanie informačných materiálov. 
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Očakávané účinky: 
Vytvorenie databázy riešení s cieľom udržania ľudí 50+ na trhu práce 
- otvorenie webovej stránky www.50plus.gov.pl; 
- národné konferencie a 16 regionálnych konferencií na podporu činnosti osôb 50+. 
 
Špeciálne programy zamerané na rok 2012 pre ľudí vo veku nad 50 rokov 
(MPiPS/DRP) 
Riešenie sociálneho vylúčenia mladých ľudí a aktivácia mladých ľudí na trhu práce 
(KG OHP) 
Špeciálne programy zamerané na ľudí v roku 2012 do 30 rokov (MPiPS/DRP) 
Na podporu riešenia na zosúladenie pracovného a rodinného života (MPiPS/DWF) 
Vývoj foriem starostlivosti pre deti vo veku 3 rokov (MPiPS/DSR) 
Zosúladenie rodinného a profesionálnych rolí žien a mužov (MPiPS/DAE) 
Rozvoj sociálneho podnikania pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením 
(MPiPS/DPS) 
"Tréner práce ako spôsob, ako zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím" 
(MPiPS/BON) 
Profesionálny rast absolventov, ktorí sú zdravotne postihnutí (PFRON) 
Podporované zamestnania pre osoby so zdravotným postihnutím (PFRON) 
Na náhradu povinných sociálnych odvodov osôb so zdravotným postihnutím  
(PFRON) 
Dotované zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím (PFRON) 
Návrh systému, ako rozvíjať komplexné preventívne programy (MZ) 
Projekt na rozvoj a implementáciu systému prevencie pre včasné odhalenie nádorov 
močových ciest - pohlavných ciest u pracujúcich mužov starších ako 45 rokov veku 
(45 +) zameraných na boj proti ich deaktivácii (najmä tí, ktorí vykonávajú obchody, pri 
ktorých je väčšia pravdepodobnosť vzniku ochorenia, nádorov močových ciest (MZ) 
 
III. 
"Rozvoj ľudského kapitálu v podnikoch- projekty súťaž" (PARP) 
"Partnerstvo pre zvýšenie agility- súťaž projektov" (PARP) 
Zlepšenie obrazu a podpory podnikateľských postojov (PARP) 
Začatie inovácie (MG) 
Na podporu rizikového kapitálu (MG) 
Úver pre technologické inovačné činnosti (MG) 
Investície do spoločností, ktoré investujú do nových technológií (MG) 
Podpora investícií do inovácií - veľký význam pre hospodárstvo (MG) 
Podporné inovačné centrá (MG) 
Vykonávanie činností na zlepšenie Vysokych škôl ekonomických a znížiť prekážky 
pre prístup k profesii podľa vyštudovaného smeru (MNiSW) 

http://www.50plus.gov.pl/
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Viacročný program "Zlepšiť bezpečnosť a pracovné podmienky – fáza II, dĺžka: na 
obdobie 2011-2013, zriadený rezolúciou Rady ministrov č. 154/2010 z 21. septembra 
2010 (MPiPS/DPR) 
Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky (MPiPS/DPP) 
Budovanie partnerstva pre inštitucionalizáciu sociálnej ekonomiky (MPiPS/DPP) 
 

II. Priorita 
 
IV.  
Rozvoj činností siete EURES a koordinácia účasti VSZ siete EURES (MPiPS/DRP) 
Zlepšenie práce v službách, odborné poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce 
poskytovaných verejných služieb zamestnanosti a individuálne akčné plány pre 
nezamestnaných a hľadanie práce. (MPiPS/DRP) 
Rozvoj programov modulárne školenia pre inštitúcie pracovného trhu (MPiPS/DRP) 
Rozvoj zbierky informácií o povolaniach (MPiPS/DRP) 
Cieľ: podpora služieb zamestnanosti pri vykonávaní úloh z oblasti pôsobnosti 
štatistiky trhu práce prostredníctvom poskytovania informácií o trhu práce a odbornej 
spôsobilosti vyžadovanej zamestnávateľom. 

Plánované akcie: 
• analýza zmien vyskytujúcich sa v profesiách, trhu práce, 
• medzinárodná klasifikácia ISCO, 
• klasifikácia zamestnaní, 
• vývoj noriem požiadaviek na odbornú spôsobilosť. 
• modernizácia www.kwalifikacje.praca.gov.pl databázy 

Očakávané účinky: 
• zväčšiť množstvo informácii o odborných spôsobilostiach, 
• aktualizovať klasifikáciu povolaní, 
• zlepšiť štatistiky trhu práce. 

Vývoj nových metodických odporúčaní - monitorovanie deficitu a prebytku na 
miestnom trhu práce (MPiPS/DRP) 
Green Line - Centrum pre  konzultačné služby zamestnanosti (MPiPS/CRZL) 
Vykonávanie a rozvoj informačného systému verejných služieb zamestnanosti 
(MPiPS/DI) 
Vývoj nového modelu služieb pre mladých nezamestnaných (MPiPS/DRP) 
Realizáciu pilotného projektu "Nové perspektívy hľadania účinnejších služieb 
zamestnanosti" (MPiPS/DRP) 
Analýza fungovania centra profesionálnej aktivácie (Centrów Aktywizacji 
Zawodowej)  MPiPS/DRP 
Poskytovanie zmluvných služieb (MPiPS/DRP) 
Analýza faktorov ovplyvňujúcich zvýšené riziko dlhodobej nezamestnanosti 
(MPiPS/DAE) 
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Analýza procesov odohrávajúcich sa na poľskom trhu práce a v oblasti sociálnej 
integrácie v rámci ekonomickej  politiky (MPiPS/DAE) 
Sledovanie účinnosti politiky trhu práce a sociálneho začleňovania (MPiPS/DAE) 
Podpora rozvoja pracovných agentúr a vytváranie podmienok pre spoluprácu s 
verejnými službami zamestnanosti v oblasti služieb trhu práce (MPiPS/DRP) 

 
V. 
Migračná politika reaguje na potreby trhu práce (MPiPS/DRP) 
Profesionálna aktivácia cudzincov v Poľsku pod medzinárodnou ochranou 
(MPiPS/DPS) 
 
9. Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti 
v rezortoch 
V rámci priority I.: 
 
Odborná príprava osôb zamestnaných v poľnohospodárstve a lesníctve v 
rámci programu rozvoja vidieka na obdobie 2007-2013  (MRiRW) 
Cieľ: odborná príprava poľnohospodárov a správcov / vlastníkov lesov a tých, ktorí 
plánujú vykonávať poľnohospodársku činnosť. 
Plánované akcie: 
V rámci projektu budú podporované činnosti zahŕňajúce organizovanie odbornej 
prípravy poľnohospodárov a majiteľov lesov, ľudí plánujúcich sa zaoberať 
poľnohospodárskou činnosťou. 
Školenie bude prebiehať vo forme kurzov, seminárov a štúdia. 
Vzdelávacie inštitúcie budú vyberané na základe súťaže.  
Výška pomoci je rovná maximálnej výške 100 % oprávnených nákladov.  
Očakávané účinky: 
7 500 školení, na ktorých bude preškolených 300 000 účastníkov (2007/2013). 
 
"Využívanie poradenských služieb poľnohospodármi a držiteľmi lesov v rámci 
programu rozvoja vidieka na obdobie 2007-2013 (MRiRW) 
Cieľ: Poskytnúť poľnohospodárom a majiteľom lesov poradenské služby. 
Plánované akcie: 
Poľnohospodári a lesníci budú môcť získať informácie od odborníkov. Projekt bude  
refinancovaný z EÚ fondov. Poradenstvo bude refinancované do výšky 80 % hodnoty 
poradenskej služby, nie však viac ako 1500 eur počas celého obdobia. 
Očakávané účinky: Pomoc 173 000 poľnohospodárov a vlastníkov lesov. 
(2007/2013)  
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10. Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti 
v regiónoch 
 
V rámci priority I.: 
 
Lacné bývanie (MTBiGM) 
Cieľ: zvyšovanie mobility uchádzačov o zamestnanie, profesionálny rast ľudí sociálne 
vylúčených. 
Plánované akcie: Podpora výstavby v rámci obcí a sociálneho programu a vznik 
chráneného bývania a budovanie prístreškov pre bezdomovcov. 
Očakávané výsledky: Program sociálne bývanie – postavenie 2000 bytov. 
Podpora bytovej výstavby v rámci národného bytového fondu. 
V rámci priority II.: 
 
Podpora ľudí bez zamestnania na regionálnom trhu práce (MRR) 
Cieľ: Zvýšenie odbornej úrovne a zvýšenie schopnosti zamestnať ľudí 
nezamestnaných a neaktívnych, najmä ľudí vo veku nad 50 rokov, zosúladenie 
rodinného a pracovného života pre mladých ľudí, podpora zamestnanosti ľudí 
s postihnutím.  
Plánované akcie: 

• Identifikácia potrieb nezamestnaných, diagnostika vzdelávacích potrieb 
a príležitostí na zlepšenie odborného vzdelávania v regióne. 

• Organizovanie workshopov 
• Psychologická poradňa 
• Podpora iniciatívy na  zvýšenie geografickej mobility 
• Vypracovanie  a šírenie informácií o voľných pracovných miestach 
• Šírenie a podpora alternatívnych a flexibilných foriem zamestnávania 
• Organizovanie propagačných kampaní 
Očakávané účinky: 
• Účasť v projekte - 400 000 ľudí 

vrátane: 
- 100 000 ľudí vo veku 15 – 24 rokov; 
- 12 600 ľudí so zdravotným postihnutím; 
- 4 200 dlhodobo nezamestnaných; 
- 6 700 ľudí z vidieckych oblastí; 
- 63 000 ľudí vo veku 50-64 rokov; 
- 110 000 ľuďom sa hradia IPD. 
 
Sociálna aktivácia žien na miestnej a regionálnej úrovni  (MPiPS/DAE) 
Cieľ: zvýšiť príležitosti pre ľudí vo veku 50+, podporovať schopnosť prijať 
zamestnanie 
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Plánované akcie: Organizovanie dotovaných súťaží zameraných na ľudí vo veku 
50+. 
Realizácia špeciálnych programov na aktiváciu nezamestnaných vo veku 50+ 
okresnými úradmi práce. Financovanie zo zdrojov fondu. 

MPiPS - Ministerstvo práce a sociálnej politiky 
MG – Ministerstvo hospodárstva 
PFRON - Štátny fond pre rehabilitáciu osôb so zdravotným postihnutím 
MZ - Ministerstvo zdravotníctva 
PARP - Poľská agentúra pre rozvoj podnikania 
 
 

 
Názov krajiny: Česká republika 
 
Názov stratégie alebo národného programu: V súlade s Lisabonskou stratégiou 
vznikol v roku 2005 v ČR Národní Lisabonský program. V súčasnej dobe je 
relevantným dokumentom Českej republiky vzhľadom na záväzky voči ESZ 
„Národní program reforem 2012.“ 
 

V ČR došlo k poklesu miery zamestnanosti v dôsledku hospodárskej krízy 
v rokoch 2009 až 2010, od roku 2011 dochádza opäť k zvyšovaniu miery 
zamestnanosti, ktorá sa už dostáva na predkrízovú úroveň, aj napriek relatívne 
slabému hospodárskemu oživeniu.  

Významného pokroku bolo dosiahnuté najmä v zamestnávaní starších osôb 
a čiastočne žien. Pri národných cieľoch nezamestnanosti mládeže a osôb s nízkou 
kvalifikáciou  situáciu napriek dielčiemu zlepšeniu v roku 2013 komplikuje nedostatok 
nových pracovných miest. 

 
Reformné opatrenia vychádzajú z o strategického dokumentu:  

Národní program reforem České republiky, 2014  
 
Zodpovedný: Úrad vlády ČR 
 
Linky: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_czech_en.pdf 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_czech_cs.pdf 
 
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan 
 

Vychádza sa z uplatňovania Európa 2020 na podmienky Českej republiky 
v oblasti zamestnanosti.  
 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_czech_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_czech_cs.pdf
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan
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Všeobecný cieľ: Zamestnanosť. Zvýšenie celkovej miery zamestnanosti osôb na 
70,4 %,  aktuálny stav 2013 - 72,7 %. 
 
Hlavnými cieľmi sú: 
• Vláda ČR predloží EK národný cieľ celkovej miery zamestnanosti vo výške  
75%. 
• Národný dielčí cieľ miery zamestnanosti žien: 65 %. 
• Národný dielčí cieľ zamestnanosti starších pracovníkov: 55 %. 
• Národný dielčí cieľ „zníženie miery nezamestnanosti mladých osôb“ (15-24 
rokov): zníženie o tretinu oproti roku 2010. 
• Národný dielčí cieľ „zníženie miery nezamestnanosti osôb s nízkou 
kvalifikáciou“: zníženie o štvrtinu v porovnaní s rokom 2010. 
• Národný dielčí cieľ zníženie administratívnej záťaže podnikateľov oproti r. 
2005: 30 %. 
• Národný dielčí cieľ zvýšenia produktivity práce oproti r. 2010: 20 %. 
 
Priority českej národnej politiky zamestnanosti:  
Priorita č.1 Aktívne a preventívne opatrenia pre nezamestnaných a pre neaktívne 
osoby  
Priorita č.2 Tvorba pracovných miest a podnikanie 
Priorita č. 3 Riešenie zmien a posilňovanie adaptability a mobility na trhu práce 
Priorita č. 4 Podpora rozvoja ľudského kapitálu a celoživotného vzdelávania 
Priorita č.5 Zvyšovanie ponuky pracovných síl a podpora aktívneho starnutia 
Priorita č. 6 Rovnosť mužov a žien  
Priorita č. 7 Podpora integrácie osôb znevýhodnených na trhu práce a boj proti ich 
diskriminácii 
Priorita č. 8  Zaistiť, aby sa oplatilo pracovať prostredníctvom ponúk ku zvyšovaniu 
atraktivity práce 
Priorita č. 9 Transformovať prácu načierno na riadne zamestnanie 
Priorita č. 10 Riešenie regionálnych nerovností v zamestnaní 
 
Hlavné reformné ciele: 
 
III.2.1. Moderný sociálny systém a pracovné právo 
III.2.2. Integrácia na trhu práce 
III.2.3. Sociálne  začleňovanie a znižovanie chudoby  

Vláda bude pokračovať v uskutočňovaní reformných opatrení a zameria sa na 
oblasť sociálnej politiky a podporu rastu zamestnanosti na účinnejšie 
sprostredkovanie práce a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a uchádzačov 
o zamestnanie a zabezpečenie dostatku vhodne kvalifikovanej pracovnej sily 
v odboroch s potenciálnym rastom. 
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Priorita 3.4  Verejné služby zamestnanosti a zlepšovanie služieb starostlivosti o deti: 
3.4.1. Posilnenie verejných služieb zamestnanosti 
3.4.2. Rozvoj služieb starostlivosti o deti 

V kontexte demografických trendov je participácia starších zamestnancov na 
trhu práce nevyhnutným predpokladom na dlhodobú udržateľnosť penzijného 
systému. 

Vláda preto venuje zamestnateľnosti starších osôb zvýšenú pozornosť. 
Prioritou je maximálne využitie pracovného potenciálu starších osôb a predchádzanie 
predčasnému opusteniu trhu práce. 
 
Opatrenia:  
- Posilnenie výkonu služieb zamestnanosti .  
V súlade s odporučeniami EK je zámerom vlády modernizovať systém verejných 
služieb zamestnanosti a posilňovať kapacitu a efektivitu služieb zamestnanosti  
v jednotlivých oblastiach a to aj s využitím eurofondov. 
 Pozornosť bude venovaná najviac ohrozeným skupinám, ako sú matky po 
návrate z materskej dovolenky, mládež do 30 rokov, občania v preddôchodkovom 
veku, pracovníci s nízkou kvalifikáciou a osoby ohrozené sociálnym vylúčením 
a osoby zdravotne postihnuté. 

V druhej polovici roka 20132 bol zahájený proces postupnej stabilizácie Úradu 
práce ČR, ktorého hlavným cieľom je odstrániť nedostatky v jeho nastavení 
a fungovaní.  

Postupne dochádza k posilňovaniu schopnosti úradu zabezpečovať celú 
agendu. V nasledujúcom období 2014 hodlá vlády rozšíriť a individualizovať 
poradenské služby ako základného prostriedku prevencie v boji proti 
nezamestnanosti a efektívneho nástroja podpory zamestnanosti. 
-  Zabezpečenie funkčnosti informačného systému úradov práce so službami 
zamestnanosti v celej ČR. 
 

Cieľom vlády je aktívne rozvíjať fungovanie trhu práce, tak, aby umožňoval 
efektívne využívanie zdrojov ekonomického a spoločenského rozvoja. V posledných 
rokoch pretrváva na trhu práce rada štrukturálnych problémov, ku ktorým sa radí 
nízka zamestnanosť niektorých skupín obyvateľstva, najmä mladých ľudí, žien 
s malými deťmi a osôb v preddôchodkovom veku. 
 

Novelou zákona č. 72/2000 Sb., o investičných ponukách a a zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vláda zvýši motiváciu pro zamestnávateľov  
investovať v regiónoch s mierou nezamestnanosti nad priemerom ČR a na území 
zvýhodnených priemyslových zón. 

 
Vláda ČR prijala program „Záruky pro mládež“, ktorého cieľom je ponúknuť 
zamestnanie a ďalšie vzdelávanie odbornou prípravou alebo stáž, každému 
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mladému človeku do 25 rokov, a to do 4 mesiacov potom čo sa stal nezamestnaným, 
ukončil formálne vzdelávanie alebo odišiel zo systému formálneho vzdelávania . 
V súčasnej dobe sa program realizuje prostredníctvom 31 projektov pre mládež v 
rámci OP „Lidské zdroje a zaměstnanost“. 

 
Vláda bude podporovať ďalší rozvoj „Národní soustavy povolání“ a „Národní 
soustavy kvalifikací“, ktoré sa prostredníctvom zapojenia významných činiteľov na 
trhu práce veľmi významnou mierou podieľajú na znížení nesúladu medzi ponukou 
a dopytom na trhu práce. 
 
 
Zdroj: Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke 
Strategii Evropa 2020, Národní program reforem České republiky 2012, Vydal Úřad 
vlády České republiky, duben 2012. 

 
 
 

Názov krajiny: Francúzsko 
 
Francúzsko má národný program reforiem podľa Európa 2020 len po 
francúzsky 
 
Linky:  
 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/france/national-reform-
programme/index_en.htm 
 
 
 
 
Názov krajiny: Austrália 
 
Názov posudku: Employment and Skills Strategies in Australia 2004, vytvorený 
v roku 2014 OECD Local Economic and Employment Development. 
 
Austrália nemá federálnu stratégiu zamestnanosti.  
Link a web stránka: www.oecd.org/publishing/corrigenda 
 
Stručný obsah:  
Hlavným zameraním posudku je zistiť úlohu miestnych pracovných koordinátorov 
združujúci vládu, miestnych zamestnávateľov, podnikateľov a spoločenské 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/france/national-reform-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/france/national-reform-programme/index_en.htm
http://www.oecd.org/publishing/corrigenda
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organizácie, ktoré pomáhajú dodať miestne riešenia na problémy zamestnanosti 
a zručností.  
 
Hlavné odporúčania:  
Lepšie zosúladenie politík a programov pre lokálny hospodársky rozvoj. Pridanie 
hodnoty zamestnancovým schopnostiam. Zameranie politík na miestne odvetvie 
zamestnanosti a investovanie do kvality pracovných miest. Zahrnutie 
znevýhodňovaných skupín. 
 
Štatistika zamestnaných a nezamestnaných v krajine, ak je to v tomto posudku: 
V júli 2007 bola celková zamestnanosť 10 542 (v tisícoch), nezamestnanosť bola 4,1 
%, nezamestnanosť mladých vo veku 15-24 bola 9,4 % a dlhodobo nezamestnaných 
bolo 0,7 %. 
V júli 2012 bola celková zamestnanosť 11 514 (v tisícoch), nezamestnanosť bola 5,0 
%, nezamestnanosť mladých vo veku 15-24 bola 11,5 % a dlhodobo 
nezamestnaných bolo 1,0 %. 
 
Kľúčové odporúčania, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v štáte: 
Prebudovanie práce – zmena úlohy alebo popisu práce pre lepšie využitie 
schopností zamestnanca. Účasť zamestnancov – účasť zamestnancov v diskusiách 
na obchodnej stratégie s cieľom efektívnejšie využiť znalosti a skúsenosti 
zamestnancov. Nezávislosť – poskytnúť zamestnancovi väčšiu slobodu a nezávislosť 
na rozhodovanie ako vykonávať svoju prácu. Rotácia práce – uľahčiť učenie nových 
schopností presúvaním zamestnanca na rôznu prácu a pozícií v rámci spoločnosti. 
Audit schopností – identifikovanie súčasných schopností zamestnanca a určenie 
najpotrebnejších schopností. Mnohozručnosť – vzťahuje sa k rotácii práce a zahŕňa 
školenie zamestnanca vo viacerých smeroch, ktoré im umožnia vykonať iné úlohy 
mimo ich popisu práce. Prenos znalostí – práca so skúsenými pracovníkmi ako 
mentormi alebo rozvoj nových schopností a školenia vzťahujúce sa k práci. 
 
Kľúčové odporúčania, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v rezortoch: 
Posudok tieto údaje neuvádza. 
 
Kľúčové odporúčania, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v regiónoch: 
Určiť potreby regiónu a ich priradenie pracovných príležitostí, vzdelávania a odbornej 
prípravy. Identifikovať vznikajúce pracovné príležitosti v podnikaní a priemyslu. 
Rozvíjať a udržiavať vzťah s poradným výborom. Identifikovať zamestnancove 
potreby, schopnosti a nedostatok pracovných síl, a štrukturálne bariéry, ktoré 
ohrozujú pracovné prispôsobenie.  
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Názov krajiny: Japonsko 
 
Názov stratégie alebo národného programu: 
Japonsko nemá Stratégiu zamestnanosti ako dokument. Vychádzali sme 
z dostupných štúdií: 
[1]  Labor Situation in Japan and Its Analysis, General Overview 2013/2014  
Link a web stránka: http://www.jil.go.jp/english/lsj/index.html 
Informácie o zdroji: The Japan Institute for Labour Policy and Training 
[2] Activation Policies in Japan 
 
Link a web stránka: 
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5km35m63qqvc.pdf?expires=1396337776&id=id&ac
cname=guest&checksum=7031849120F94CF85041CFD38E8B1F20 
Informácie o zdroji:  
OECD SOCIAL, EMPLOYMENT AND MIGRATION WORKING PAPERS No. 113 
ACTIVATION POLICIES IN JAPAN 
Nicola Duell, David Grubb, Shruti Singh and Peter Tergeist , 07-Dec-2010 
[3]On the New Growth Strategy (Basic Policies) December 30, 2009  
http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/NewGrowth.pdf 
 
Stručný obsah: 
[2] Štúdia vychádza zo série návštev inštitúcii v Japonsku (rok 2008-2009). Medzi 
tieto inštitúcie patria Ministerstvo zdravia, práce a sociálnych vecí, vzdelávacie a 
výskumné inštitúcie, zástupcovia odborov a podobne. 
Japonsko je známe vysokou mierou zamestnanosti mužov a starších zamestnancov.  
Podpora je  zameraná na  zvyšovanie zamestnanosti žien a starších zamestnancov, 
bojom proti poklesu aktívneho veku obyvateľstva a zredukovať dualizmus na trhu 
práce. Po rekonštrukcii dávok (2001) klesol podiel nezamestnaných o štvrtinu. 
Správa analyzuje netradičné zamestnávanie (non-regular work), napríklad skrátené 
úväzky. Skrátené úväzky využívajú hlavne vydaté ženy, pre ktoré dane, odvody a 
sociálne poistenie odrádzajú od plných pracovných úväzkov. Väčšina firiem uvoľní 
zamestnancov do dôchodku po dovŕšení veku 60 rokov, ale sú povinní vytvoriť 
systém zamestnávania do verejného dôchodkového veku (65). 
 
Ciele: 
Hlavným cieľom je dosiahnutie vyššej zamestnanosti pre ženy, starých 
zamestnancov, zvýšenie veku odchodu do dôchodku, znižovanie rozdielov medzi 
pracovným a súkromným životom, lepšia zamestnanosť mladých ľudí, znižovanie 
rozdielov medzi regiónmi. 
Ciele sa dosahujú prostredníctvom podporných programov, zmenou právnych 
predpisov, vzdelávaním. 

http://www.jil.go.jp/english/lsj/index.html
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5km35m63qqvc.pdf?expires=1396337776&id=id&accname=guest&checksum=7031849120F94CF85041CFD38E8B1F20
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5km35m63qqvc.pdf?expires=1396337776&id=id&accname=guest&checksum=7031849120F94CF85041CFD38E8B1F20
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5km35m63qqvc.pdf?expires=1396337776&id=id&accname=guest&checksum=7031849120F94CF85041CFD38E8B1F20
http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/NewGrowth.pdf
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Ciele [3]: Znížiť na polovicu “freeters” zamestnancov (mladí zamestnanci v 
atypických pracovných vzťahoch [2]). Znížiť počet ľudí bez zamestnania, vzdelania 
alebo odbornej prípravy. Podpora zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Zvýšenie počtu držiteľov pracovných kariet (na 3 milióny). Pracovné 
karty (jobcard) systém národnej odbornej kvalifikácie. Zvýšiť minimálnu mzdu a 
skrátiť pracovný čas. Vytvorenie  “trampoline ‐ style” záchrannej siete (s cieľom 
pomôcť uchádzačom o zamestnanie, poistenie nezamestnanosti...). 
 
Štatistika: 
Porovnanie  úrovne zamestnanosti a nezamestnanosti Japonska a ostatných krajín 
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Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti v krajine: 
Reformácia systému daní a dávok s cieľom zvýšenia stimulov k prací pre strednú 
vrstvu. Zlepšenie starostlivosti o deti s cieľom uplatnenia žien na trhu práce. 
Zníženie počtu výnimiek z povinnosti platiť sociálne poistenie a zjednotenie výberu 
poistného. Zefektívnenie vymáhania nedoplatkov od firiem. 
Projekt Jobcafé - projekt funguje od roku 2003. Účelom je oslovenie mladých 
nezamestnaných, študentov, freeterov, ide o servisné centrá. Zabezpečujú 
zamestnanie, podporné služby pre mládež a školenia. 
Jobcardsystem – dokument, v ktorom sú zaznamenané skúsenosti držiteľa karty. 
Obsahuje informácie o absolvovaných školeniach, odbornej príprave, skúsenostiach. 
Sú dva druhy školení on-the-job  (nadobudnutie zručnosti priamo v podniku) a off-
the-job (nadobudnutie zručnosti vo vzdelávacej inštitúcii, ale prax je v podniku), 
trvanie školení 3-4 mesiace. 
 
 
Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti 
v regiónoch: 
V roku 2007 ústredná vláda zriadila Program regionálnej tvorby zamestnanosti 
a propagácie zamestnávania. Implementácia je v zodpovednosti obcí, ktoré majú 
problém s nezamestnanosťou. Veľké mestá sa nezúčastňovali tohto programu. Obce 
podávali žiadosti  centrálnej vláde,  ktorá následne tieto návrhy predložila Rade pre 
tvorbu regionálnych miest. Podpora je vo finančnej forme - 200 miliónov ročne na 
región JPY, maximálne 3 roky. Za rok 2008 bolo prerozdelených 4,5 miliardy 50 
regiónom.  
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Opatrenia v rámci tohto programu: 
Opatrenia pre zvyšovanie zamestnanosti. Podpora zamestnanosti v malých 
a stredných podnikoch, konzultácie. 
Opatrenia pre rozvoj ľudských zdrojov. V oblastiach, ako sú cestovný ruch, 
manažérske zručnosti. 
Opatrenia na podporu zamestnanosti, zisťovanie ponúk na regionálnej úrovni. 
Vydávanie špeciálnych novín alebo webové stránky a poskytovanie poradenstva pre 
uchádzačov o prácu.  
V súvislosti s hospodárskou krízou boli uskutočnené nasledovné kroky na zníženie  
nezamestnanosti: Oblasť podpory bola zameraná na zvyšovanie zamestnanosti 
v mieste bydliska, vytváranie jednoročných pracovných miest, súkromne podniky pre 
rozvoj nových miestnych produktov a lokálne poskytovanie služieb (napr. 
starostlivosť o deti), ďalšie vzdelávanie pre občanov, ktorí opustili svoje 
zamestnanie v ôsmich najviac postihnutých prefektúrach [2]. 
 
 
 
 
Názov krajiny:  Spojené štáty americké - USA 
 
Názov dokumentov: 
Nepodarilo sa zistiť existenciu federálnej stratégie zamestnanosti. 
Vychádzalo sa z doleuvedených štúdií:  
 
 [1] LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN THE UNITED STATES, United States 
Congress,  
Dostupné na: http://www.jec.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=ee31ad2d-
5eb0-4f60-a852-87a27d559457 
 
[2] REGIONAL AND STATE EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT — 
FEBRUARY 2014, Department of Labor.  
Dostupné na: http://www.bls.gov/news.release/pdf/laus.pdf 
 
[3] THE EMPLOYMENT SITUATION — FEBRUARY 2014, Department of Labor, 
Dostupné na: http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf 
 
[4] Strategic Plan, Fiscal Years 2014-2018, U.S. Department of Labor  
Dostupné na: http://www.dol.gov/_sec/stratplan/FY2014-2018StrategicPlan.pdf 
 
[5] Staying the Course: U.S. Employment Strategy during the Great Recession, 
Randall W. Eberts W.E. Upjohn Institute for Employment Research. Dostupné na: 
http://research.upjohn.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=perarticles 

http://www.jec.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=ee31ad2d-5eb0-4f60-a852-87a27d559457
http://www.jec.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=ee31ad2d-5eb0-4f60-a852-87a27d559457
http://www.bls.gov/news.release/pdf/laus.pdf
http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
http://www.dol.gov/_sec/stratplan/FY2014-2018StrategicPlan.pdf
http://research.upjohn.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=perarticles
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Stručný obsah: 
Prvé tri dokumenty pojednávajú o zamestnanosti/nezamestnanosti v USA. Ide 
o dokumenty, ktoré hodnotia dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnanosť 
v regiónoch. 
Dokument [4] je vytvorený oddelením práce. Zahrňuje obdobie 2014 - 2018. 
Pojednáva o cieľoch a hlavných problémoch, ktoré ovplyvňujú zamestnanosť v USA. 
Hlavnými cieľovými skupinami sú: matky s deťmi, cudzinci, ľudia so zdravotným 
postihnutím, ľudia s vyšším vekom a taktiež nárast dlhodobo nezamestnaných. 
 
Ciele stratégie: 

1. Príprava pracovníkov na lepšiu prácu. 
2. Zlepšenie bezpečnosti na pracovisku. 
3. Podporovať spravodlivé a vysoko kvalitné pracovné prostredie. 
4. Zaistenie odchodu do dôchodku, zdravie a ďalšie zamestnanecké výhody a 

pre tých, ktorí nepracujú, poskytnúť istotu príjmu. 
5. Tvorba presných dát o ekonomických údajoch zamestnancov a ich rodín.  

 
Štatistika zamestnaných a nezamestnaných v krajine, ak je to v tejto stratégii: 
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Kľúčové prvky a postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj zamestnanosti: 
Cieľ: 
Príprava pracovníkov na lepšiu prácu 
Do riešenia tohto cieľa a podcieľov sú zapojené tieto tri organizácie: 

• Employment and Training Administration (ETA) 
• Veterans’ Employment and Training Service (VETS) 
• Bureau of International Labor Affairs (ILAB) 
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 Zlepšenie pracovných príležitostí v odvetviach 21. storočia s využitím 

osvedčených školiacich modelov a zvýšením účasti zamestnávateľov 
a partnerstva.  

Prostredníctvom ETA a VETS bude ministerstvo práce preškoľovať a zvyšovať ich 
odbornú prípravu a zlepšovať spoločnú prácu s ostatnými združeniami a podnikmi.  
Stratégia ETA je zameraná na podporu: 

1. V regionálnych partnerstvách a spolupráci. 
2. Stratégia dopytu v rastúcich priemyselných odvetviach. 
3. Progresívne vzdelávanie a školenie ako cesta do strednej vrstvy. 
4. Silnejšie a komplexnejšie sieťovanie  American Job Centier. 

Prostredníctvom VETS podpora projektov v oblasti: 
1. Podpora veteránov a ich rodín prostredníctvom American Job Centier - zahŕňa 

pracovné poradenstvo, sieť pomoci, životopisy. Cieľovou skupinou veteránov 
sú hlavne veteráni so zdravotným postihnutím. 

 
 Poskytovanie obchodných zručností a vedomostí za cieľom zvýšenia prímov 

zamestnancov a pomoc pri prekonávaní prekážok strednej triedy (vzdelávanie, 
práca, organizovanie pracovnej sily). 

 Projekt sa opiera o predpokladaný rast (podľa úradov práce) pracovných miest 
s pomaturitným vzdelaním. 
 Zlepšenie práv robotníkov, prijateľné pracovné podmienky a živobytie a to 

hlavne pri zraniteľnej populácii sveta.  
 
Zlepšenie bezpečnosti práce na pracovisku 
Strategické plánovanie inšpekcii v rizikových oblastiach s cieľom zníženia úrazov, 
hlavne úrazov spôsobených pádmi.  
Podporovať spravodlivé a vysoko kvalitné pracovné prostredie 
Prelomenie bariér k pravdivým a rozmanitým pracovným miestam a nerovné príjmy. 
Odstránenie diskriminačných prvkov na základe rasy, pohlavia, vierovyznania, 
zdravotného postihnutia. Flexibilita pracovných miest.  
Ochrana práv zamestnancov. 
Bezpečné mzdy a nadčasy. 
Zaistenie odchod do dôchodku, zdravie a ďalšie zamestnanecké výhody a pre tých, 
ktorí nepracujú, poskytnúť istotu príjmu. 
Poskytovanie podpory v prípade, že nie je možné sa zamestnať a uľahčovanie 
návratu do zamestnania. 
Reforma série právnych predpisov, ktoré sa zaoberajú odškodňovaním pracovníkov 
po pracovných úrazoch. 
Zlepšovanie zdravotných benefitov a bezpečný odchod do dôchodku pre všetkých 
pracovníkov. 
Tvorba presných dát o ekonomických údajoch zamestnancov a ich rodín.  
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Priority podľa dokumentu [5] : 
Inovatívny prístup: 

• Rozvoj pracovnej sily vzhľadom na rovnosť zamestnávateľa a zamestnanca. 
• Uľahčenie pohybu medzi trhom práce, školeniami, odbornou prípravou. 
• Podpora mladých vo vzdelávaní a odbornej príprave. 
• Zosúladenie vzdelávania a odbornej prípravy so stratégiou ekonomického 

rozvoja a rozvoja miest. 
• Prepojenie hodnotenia a certifikácie požiadaviek na vyššiu úroveň vzdelávania  

a zamestnanosť. 
 
Dôraz na odbornú prípravu 
Motivácia účastníkov školení, odbornej prípravy prostredníctvom „mzdy“ a podpora 
nových výcvikových oblastí školiacich centier prostredníctvom dotácií. Medzi ďalšie 
motivačné nástroje patrí aj možnosť uplatniť si daňové úľavy. 
 
Dopyt – podpora odbornej prípravy, iniciatíva sektorov  a partnerstiev 
ARRA poskytuje finančné granty na podporu vzdelávania a odbornej prípravy 
v sektoroch zdrojov energie s dôrazom na podporu zelených energií.  
 
Monitorovanie výkonu 
Americké ministerstvo práce povzbudzuje štáty v týchto oblastiach: 
Cielené využívanie finančných prostriedkov na služby, ktoré najefektívnejšie 
pomáhajú dislokovaným pracovníkom. 
Integrácia dislokovaných pracovníkov.  
Integrovať poradenstvo a hodnotenie dát do stratégií služieb. 
Zaistenie jednoduchšieho a bezproblémového prístupu ku všetkým programom bez 
ohľadu na miesto vstupu. 
 
Poistenie pre prípad nezamestnanosti 
Aktualizovať štátne zákony o nasledujúce ustanovenia : 
1 ) sociálne dávky pracovníkom, ktorí hľadajú zamestnanie len na čiastočný úväzok, 
2 ) zmierniť kvalifikačné požiadavky na pracovníkov, ktorí odchádzajú z pracovného 
pomeru z dôvodu vážnych rodinných dôvodov, 
3 ) rozšírenie dávok na pracovníkov v kvalifikačných vzdelávacích programoch,  
4 ) pridať príspevky na nezaopatrené osoby na týždenný benefit. 
 
Kompenzácia skrátených úväzkov (časov) 
Hlavným dôvodom je, aby sa neprepúšťali zamestnanci v podnikoch, ktoré boli 
zasiahnuté krízou, ale aby zamestnanci zostali v práci, aj keď na znížený pracovný 
úväzok (prípadne iný pracovný pomer, zdieľané pracovne miesto a podobne). 
 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 76 

Platobná schopnosť 
Uvoľnenie federálnych rezerv na zvýšenie platobnej schopnosti štátov. 
American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) 
Významnú úlohu v boji proti nezamestnanosti zohrávajú štáty. Federálna vláda 
koordinuje kroky a poskytuje stimuly, avšak najväčšie bremeno stále zostáva na 
štátoch. 
 
Ďalšie dokumenty: 
Especially for Texas Employers, dostupné na : 
http://www.twc.state.tx.us/news/efte/efte.pdf 
 
 

  

http://www.twc.state.tx.us/news/efte/efte.pdf
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Kapitola 2. Postupy národných reformných opatrení na 
podporu zamestnávania 

 
Vypracovali:  
Ing. Lenka Grandtnerová, PhD. 
Mgr. Gabor Lelkes, PhD. 
Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
 

V druhej kapitole sa zameriavame na podrobný kontextuálny popis aktuálnych 
opatrení na podporu zamestnanosti v 4 krajinách – v Rakúsku, Poľsku, Slovensku 
a Maďarsku. Reflektovaná je aktivita vlád a poradenská pomoc Európskej komisie pri 
formulácii potrebných reforiem a opatrení najmä v súvislosti s požiadavkami na rast 
zamestnanosti.  
 
 

Rakúsko 
 
 
Situácia na trhu práce 
 

Rakúsko malo najnižšiu mieru nezamestnanosti v EÚ v roku 2012 (4,3 %). 
Predpokladá sa, že zamestnanosť sa zvýši o cca 0,9 % ročne v období rokov 2012-
2017 a miera nezamestnanosti by sa mala znížiť späť na 4,3 %.  Miera 
nezamestnanosti mladých v Rakúsku je 9,9 % (feb. 2013). Pracovná sila Rakúska sa 
bude zmenšovať od roku 2020, takže je tu priestor pre lepšie využitie potenciálu 
starších pracovníkov, žien a ľudí z rodín migrantov. Miera zamestnanosti starších 
pracovníkov je pod priemerom EÚ (43,1 % v porovnaní so 48,8 % v EÚ v roku 2012). 
Rozdiel medzi efektívnym a zákonným vekom odchodu do dôchodku je značný (5,8 
rokov u mužov a 2,7 rokov u žien). Kým miera zamestnanosti žien (70,3 %) je nad 
priemerom EÚ, je oveľa menej žien v práci na plný úväzok (55,6 % v roku 2011). 
Rakúsko má tretiu najvyššiu medzeru medzi pohlaviami (24 % v roku 2010). Miera 
nezamestnanosti u ľudí z rodín migrantov je dvakrát vyššia ako u štátnych 
príslušníkov EÚ (9,7 % vs. 3,6 %). Trh práce bude reagovať na cyklický vývoj.  
Rakúsko čelí významným výzvam, pokiaľ ide o zabezpečenie dlhodobých vyhliadok 
rastu a fiškálnu udržateľnosť. Spočívajú vo využití celého potenciálu na trhu práce 
a v zlepšení výsledkov vzdelávania. Predpokladá sa zmenšenie pracovného 
potenciálu od roku 2020. Ekonomika vyžaduje čoraz viac náročnejšie zručnosti, 
zvýšenie udržateľnosti dôchodkového systému, zlepšenie efektivity systému 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 78 

zdravotnej starostlivosti, rozvoj fiškálnej udržateľnej dlhodobej stratégie pre zlepšenie 
prístupu k dlhodobej starostlivosti, odstránenie prekážok vstupu na trh v rôznych 
odvetviach. 

Sektor zdravotníctva čelí zásadnej výzve, pokiaľ ide o zabezpečenie finančnej 
udržateľnosti systému. Je potrebné zabezpečenie vysokej kvality a rovnakého 
prístupu k zdravotníckym službám aj napriek rastúcim nákladom na zdravotný 
systém. Preventívna zdravotná starostlivosť nie je vyvinutá. Tým sa zvyšujú 
dlhodobé náklady zdravotníctva, čo má nepriamy negatívny vplyv na dlhodobú 
starostlivosť. Prístup ku kvalitnej dlhodobej starostlivosti je potrebné zlepšiť, aby 
reagoval na potreby starnúcej populácie. Starší pracovníci majú mieru zamestnanosti 
pod priemerom EÚ (43,1 % vs. 48,8 %). 30 % ľudí trávi svoj aktívny čas medzi 1,5 
rokom až 3 roky pred dôchodkom ako nezamestnaní, alebo na PN-ke. Skorší odchod 
žien do dôchodku sa prejavuje už v 60 rokoch. 

Až 5,56 % HDP sú výdavky Rakúska na vzdelanie, čiže sú nad priemerom EÚ 
5,34 % v 2011, ale výsledky vzdelávania sú pod priemerom 10 a 15 ročných žiakov, 
podľa výsledkov PIRLS4, TIMSS a PISA testov. Vzdelanosť je obzvlášť vysoká a 
medzery medzi mladými ľuďmi z rodín migrantov a ich spolužiakmi patria medzi 
najvyššie v EÚ. Percento, že študenti ukončia svoje štúdium úspešne, je nízka. 
 
 
Odporúčania Rady EÚ 
 

Rakúsko musí znižovať prekážky ku vstupu na trh, vrátane podmienok pre 
podnikateľov a odborníkov, musí zvýšiť súťaživosť najmä v službách. V oblasti 
vzdelávania existuje problém skorých odchodov zo škôl. V oblasti zdravia 
a dlhodobej starostlivosti je potrebné uskutočniť reformy ako v nemocniciach, tak aj 
na strane pacienta. Je potrebné jasne definovať, čo všetko zahŕňa kôš tovarov 
a služieb a nákladové položky. Klásť dôraz na úsporu nákladov, prevenciu 
a rehabilitačnú politiku, vytvárať lepšie podmienky pre nezávislý život, na integráciu 
migrantov. Je potrebné využiť potenciál migrantov. Odporúča sa skrátenie doby na 
uznávanie diplomov zo 6 mesiacov na 3 mesiace. V podnikateľskom prostredí sú 
stále prekážky, ktoré zabraňujú efektívnej súťaživosti. Profesionálne služby hrajú 
dôležitú rolu v biznis službách (10-11 % HDP celkovej zamestnanosti). Svetová 
banka po uskutočnení Business reportu dáva Rakúsko na 23.-25. priečku z EÚ 
členských štátov v oblasti ,,Starting business“. I keď zamestnanosť žien je relatívne 
vysoká (70,3 % v porovnaní so 62,4 %), je stále priestor na znižovanie pohlavnej 
segmentácie. Európska Komisia sa domnieva, že situácia žien na rakúskom trhu 
práce, najmä vysoká koncentrácia žien v segmente nízkych miezd a v zamestnaní na 
čiastočný úväzok, si zaslúži osobitnú pozornosť. Pretože práca na čiastočný úväzok 
pre ženy sa stala štrukturálne charakteristická na rakúskom trhu práce, je 
rozhodujúca otázka kvality zamestnania. Tzv. gender gap je až 24 %, 3. najvyššia 
v EÚ. Miera zamestnanosti na čiastočný úväzok u žien je stále na pomerne vysokej 
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úrovni 44,0 % (muži: 8,9 %). Preto je aj naďalej potrebná podpora účasti žien na trhu 
práce.  

19 % pracujúcej populácie je narodená v cudzine. Migranti  majú vyššiu mieru 
nezamestnanosti ako domáci (9,7 % vs 3,6 %). Riziko chudoby migrantov  je vyššie 
(26,6 % vs. 12,6 %). Pre Rakúsko je prospešné lepšie využívanie už existujúcich 
kvalifikácií a zručností prisťahovalcov. Je potrebné uskutočniť pokrok v cezhraničnej 
spolupráci.  
 
 
Tvorba pracovných miest  
 

U starších pracovníkov sa uskutočňujú nasledujúce opatrenia: Komplexný 
balík preventívnych opatrení, ktorý v sebe zahŕňa konkrétne programy "fit2work" 
(celoštátne), program Cesta zdravia ("zdravotné cesty") implementované celoštátne, 
"Rehabilitácia skôr než dôchodok", Reforma schémy staroby na čiastočný úväzok (od 
roku 2013), Implementácia IP NOVINKA (od roku 2014). Z prebiehajúcich projektov 
sú to projekty: "Zdravý a zamestnateľný od začiatku" (začalo vo februári 2012), 
"Touring mapa pre dráhy starostlivosti o zdravie" (prebiehajúce). Špeciálne programy 
sa uskutočňujú aj pre ženy. Keďže je potrebné podporiť ženy v technológii, bežia 
programy: "Ženy v technológii", "Ženy ako živnostníci a techničky", tento je predĺžený 
do roku 2014, "Návrat do pracovného života s budúcnosťou". Odborné centrá pre 
ženy sú realizované na celoštátnej úrovni. Realizujú sa pilotné projekty v troch 
oblastiach: "systematické vedomosti" ("odborné systémy", celoštátne, od roku 2012). 
Realizácia Národného akčného plánu pre rovnosť - ,,Rovnosť na trhu práce“. 

Pre osoby s migračným pozadím sa uskutočňujú špeciálne opatrenia. 
Keďže migranti  majú vyššiu mieru nezamestnanosti ako domáci (9,7 % u migrantov), 
hrozí im riziko chudoby. Pre migrantov je vytvorený ,,Špeciálny program“ (okrem 
bežných opatrení), ktorý zahŕňa nasledujúce programy: ,,Tlmočnícke služby“ 
(materinský jazyk základné informácie), ,,Základné kvalifikačné predpoklady“, 
nemecké jazykové kurzy (vrátane odborného jazyka). Projekt "Mentoring pre 
migrantov" je práve prebiehajúcim programom. Aby sa využil potenciál 
vysokokvalifikovanej sily, existuje v Rakúsku Odborné poradenstvo pre vysoko 
kvalifikovaných migrantov. Od roku 2013 je implementovaný tzv.: ,,Projekt pre 
uznávanie zahraničných kvalifikácií“. S účinnosťou od roku 2011 beží projekt: ,,Red-
White-Red Card". 

Pre mladých ľudí je od roku 2008 garantovaná tzv. ,,Záruka školenia pre 
mladých ľudí vo veku 15-18.“ Akčné programy pre mladých ľudí vo veku 19-24 
zastrešuje  projekt: ,,Budúcnosť pre mládež". Medzi novinky, ktoré už prebiehajú, 
patrí: ,,Nová nadácia umiestňovania mládeže - výrobné školy. Projekt: ,,Koučovanie 
mládeže“  je tu na obdobie od roku 2012 do roku 2014. ,,Učňovské koučovanie“ je 
stanovené v právnych predpisoch odborného vzdelávania a prípravy od roku 2011. 
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Špeciálne zameranie funguje aj na mládež z rodín migrantov. Rakúsko prijalo v roku 
2012 stratégiu proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Umožňuje lepšie 
sa sústrediť na svoje tri piliere: prevenciu, intervenciu a kompenzáciu. 23 % žiakov 
má problémy s porozumením inštrukcií v nemeckom jazyku, prevažne sú to deti 
migrantov. 5 miliónov Eur ročne je alokovaných na výučbu nemeckého jazyka do 
škôlok. Implementácia Rakúskeho vysokoškolského vzdelávacieho plánu - krok po 
kroku je naplánovaná do roku 2021. Celoživotná stratégia vzdelávania 2020 pokrýva 
všetky úrovne vzdelávania a tréningu. 

Master Plan Green Jobs, čiže zelené pracovné miesta, sú pracovné miesta v 
sektore životného prostredia. EÚ popisuje zelené pracovné miesta ako prácu pri 
výrobe produktov, technológií a služieb, prostredníctvom ktorých sa vyvarujeme škôd 
na životnom prostredí a prírodné zdroje zostanú zachované. Zelené pracovné miesta 
existujú v rôznych odvetviach, napr. obnoviteľné zdroje energie, udržateľná výstavba 
a rekonštrukcia, ako vo vodnom manažmente, tak aj pri nakladaní s odpadovými 
vodami. Požiadavka na zelené pracovné miesta je ako vysoká kvalifikácia, tak aj 
vyučené povolania, alebo jednoduchá, nekvalifikovaná pracovná sila. Môžu vzniknúť 
pracovné miesta v hospodárskej a sociálnej oblasti. Hlavným cieľom zelených 
pracovných miest je prispieť k ochrane životného prostredia. Cieľom "Územného 
plánu zelených pracovných miest" je vytvorenie ďalších 100 000 zelených 
pracovných miest, najmä v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
životného prostredia, technológií a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj v 
cestovnom ruchu. V súčasnej dobe existuje asi 208 tisíc zelených pracovných miest 
v Rakúsku, majú silnú stúpajúcu tendenciu. Každá 20-ta práca je zelená práca (11,8 
% HDP sa získa v tomto sektore). 
Spolková krajina Dolné Rakúsko vypracovala program pre nové zručnosti a pracovné 
príležitosti. Poskytuje individuálne konzultácie alebo koučovanie nových podnikateľov 
a mladých podnikateľov programom "Podnikateľský zámer“, kde ide o podporu 
podnikateľského zámeru do 3 rokov. Majú za cieľ zvýšenie miery SZČO v Dolnom 
Rakúsku, rozvoj a rast malých a stredných podnikov, šírenie "podnikateľského 
ducha". 
V Salzburgu existuje ,,Nadácia starostlivosti“. Mesto zabezpečuje školenia pre 
ošetrovateľov, podporuje zdravotný personál. Čo sa týka zamestnanosti žien, mesto 
má za cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti žien, ročne okolo 140 žien. Zvýšiť podiel žien 
v dozorných radách. Zvýšenie podielu žien na konci roka 2014 na 25 % a do konca 
roka 2018 na 35 %. Projekt AQUA vznikol so zámerom využitia profesijného 
poradenstva a následnej praktickej výučby. Vzdelávanie podľa konkrétnej operatívnej 
požiadavky na podporu zamestnania. Očakáva sa, že 80 % účastníkov rekvalifikácií 
sa aj zamestná. 
Tirolsko má vlastnú ,,Stratégiu zamestnanosti Paktu Tirolska“. Tirolsko je 
zainteresované v Politike zamestnanosti ako jedna z 13 partnerských organizácií. 
Obsah a plánované činnosti sú stanovené spoločne v pracovnom programe, ktorý je 
každoročne aktualizovaný. Aktuálne pracovné priority a cieľové skupiny sú mladí 
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ľudia (zvlášť tí, ktorí sú v prechode zo školy do pracovného života a odborného 
vzdelávania), aktívne, produktívne starnutie, vzdelávacie a profesijné poradenstvo 
v rámci aspektu celoživotného vzdelávania. „AKIworks“ je pilotný projekt na zvýšenie 
zamestnanosti. Od začiatku pomohol 571 ľuďom, 43 % účastníkov získalo podporu 
na trhu práce. Ochrana osôb pred chudobou v starobe, zmapovaný prieskum 
produktívneho starnutia. 
Vorarbelsko podporuje v oblasti trhu práce nasledujúce aktivity: sprostredkovanie 
práce v obci, poradenstvo, podpora umiestnenia uchádzačov o zamestnanie, 
školenia, tréning jazykových zručností pre prisťahovalcov a projekty pre mladých na 
Rakúskych lodiach. Projekt práce s mládežou Bregenz spočíva v rýchlych zárobkoch 
v sume 5 Eur/hod. za ručné práce, služby, dopravu, maľovanie, záhradníctvo, či 
pomoc cestárom. 
Hospodárska komora Rakúska si dáva za cieľ podporiť zdravie zamestnancov, 
firemnú kultúru a športové kluby. Ženy v dozorných radách prostredníctvom 
národného programu: „Zukunft.Frauen“ a migrantov pomocou mentoringu. Summity 
so sociálnymi partnermi v oblasti „Kariéra vo výučbe“ (učňovské povolania pre 
dievčatá), „Svet práce veku vhodným spôsobom“ (18.4.2013) a „Budúcnosť Európy“. 
Medzi opatrenia v rámci Národného programu reforiem patrí: „Balík stability“ v oblasti 
dôchodkov, kde cieľom je ušetriť na penziách 7 biliónov Eur do r. 2016. Poskytovanie 
rehabilitačných dávok bude súvisieť od toho, či sú účelné a primerané. Opatrenia 
uskutočňované pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj pre staršie osoby. 
Cieľom je, aby predĺženie aktívneho zamestnania malo celkom 200 000 osôb v tejto 
cieľovej skupine v roku 2016. V tejto iniciatíve boli vytvorené stimuly s cieľom 
podporiť podniky k rozšíreniu zamestnanosti starších pracovníkov. Okrem toho 
iniciatíva trhu práce tiež realizuje kroky na zachovanie zdravia zamestnancov a 
umožňuje pracovnú rehabilitáciu ľuďom, ktorí predtým museli čerpať invalidné 
dôchodky. Za týmto účelom ďalších 150 miliónov Eur ročne (alebo celkom 750 
miliónov Eur) bude investovaných v období 2012-2016. Zavedenie poradenských 
služieb v rámci programov Fit2work s ohľadom na udržateľné zníženie invalidných 
dôchodkov – školiť a rehabilitovať chorých a invalidných pracovníkov a pomôcť im 
s návratom do práce (podpora kultúry aktívneho starnutia).  
Národný akčný plán pre rodovú rovnosť predstavuje komplexný súbor 55 
konkrétnych opatrení, ktoré sledujú štyri strategické ciele: diverzifikáciu, vzdelávacie 
cesty a profesijnú voľbu; účasť na trhu práce; účasť a zamestnanie na plný úväzok 
u žien; zvýšenie počtu žien vo vedúcich pozíciách; odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. Z 55 navrhovaných opatrení, 32 (58 %) bolo 
realizovaných v plnom rozsahu. Ďalších 13 opatrení bolo implementovaných 
čiastočne, alebo sú v súčasnej dobe realizované.  
Rovnosť v odmeňovaní: Zákon 2011 (GlBG, Spolkový vestník 7/2011) stanovuje 
postupné povinné hlásenie rozdielov v odmeňovaní pre podniky. Rada ministrov 
schválila uznesenie, v ktorom sa federálna vláda zaviazala zvýšiť podiel žien v 
dozorných orgánoch podnikov. Do 31. decembra 2018 má byť podiel žien v týchto 
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orgánoch zvýšený na 35 %. Program manažérskeho vzdelávania „Zukunft.Frauen“ 
(Future.Women) má zvýšiť viditeľnosť vysoko kvalifikovaných kandidátov. Zvýšenie 
počtu miest starostlivosti o dieťa, ročne 15 mil. Eur do r. 2014, aby sa zvýšil počet 
zariadení pre deti pod 3 roky. Realizuje sa program na podporu zapojenia žien do 
obchodných a technických profesií. Rekvalifikačný program pre nedostatkové 
profesie do výšky 25 mil. Eur. (pre viac ako 2 tis. osôb). V snahe Rakúska v boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí, " záruka práce " pre mládež sa ukázala byť efektívna. 
,,Záruka práce“ spočíva v tom, že žiadna osoba mladšia ako 25 rokov nesmie byť 
nezamestnaná dlhšie ako šesť mesiacov (alebo 4). Tí , ktorí nenájdu prácu, okamžite 
dostanú ponuku na vzdelávanie, program odbornej prípravy alebo dotované 
zamestnanie z rakúskej verejnej služby zamestnanosti (AMS). Vzdelávanie a záruku 
odbornej prípravy predstavili už v roku 2008, týka sa mladých ľudí vo veku od 15 do 
19 rokov. Približne 40 % mladých ľudí každý rok začalo duálne učňovské 
vzdelávanie, t.j. je praktické vzdelávanie v podniku v kombinácii s teoretickou 
výučbou v odbornej škole. AMS ponúkol viac ako 11 700 učňovských pozícií k 
dispozícii. Budú poskytnuté ďalšie 3 milióny Eur pre učňovské koučovanie formou 
propagačných prostriedkov pre učňovské vzdelávanie v podnikoch. Rozpočet na 
nasledujúce roky bude stanovený po vyhodnotení pilotného projektu. 
Medzirezortná pracovná skupina vypracovala plán "styčných miest“ a ďalších 
opatrení pre uznávanie kvalifikácií získaných v zahraničí. Vykonávanie týchto 
opatrení začalo v januári 2013 so zriadením štyroch lowthreshold, čo sú regionálne 
kontaktné miesta pre osoby, ktoré majú otázky týkajúce sa uznávaní a profesionálne 
použitie ich vzdelaní zo zahraničia (3000 osôb ročne). Tieto informácie, poradenstvo 
a podporné činnosti v uznaní alebo procese hodnotenia by mali uľahčiť integráciu na 
trhu práce spôsobom vhodným pre ich kvalifikáciu. 
Od 1. júla 2011 Rakúsko zaviedlo kritériá na základe imigračného systému: " 
Červená – Biela - Červená karta" pre pracovníkov z krajín mimo EÚ. Cieľom tohto 
systému je prilákať kľúčových a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú naliehavo 
potrební na trhu práce. Od júna 2012 osoby s obzvlášť vysokou kvalifikáciou, 
absolventi nerakúskych univerzít a absolventi univerzít mimo EÚ ako ďalší kľúčoví 
pracovníci, kvalifikovaní pracovníci v nedostatkových profesiách môžu prijímať 
červeno - bielo - červenú kartu. Odborné práce Nariadenie roku 2013 sa skladá z 24 
deficitov povolania, vrátane elektrikárov, klampiarov, stolárov, mechanických 
technikov, drevo stroj subjektov aj certifikované zdravotné sestry. 
 
 
Financovanie 
 

V oblasti verejných financií sa realizovalo 8 opatrení, z toho pri 7 opatreniach 
je vyčíslené financovanie,  pri 1 opatrení sa financovanie nevyčísľuje, nakoľko sa 
jedná o  prijatie reformy Paktu rakúskej vnútornej stability. Niektoré opatrenia prinesú 
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štátu výdavky, iné zase úsporu. Nakoľko daňové reformy ovplyvňujú pracovný trh, 
uvádzame výdavky na nasledujúce opatrenia. Opatrenie č. 1, Daňová dohoda so 
Švajčiarskom, predstavuje regularizáciu nelegálnych fondov prevedených na 
Švajčiarsko, čo vedie k zodpovedajúcim výnosom na daňových únikoch. V rokoch 
2012 – 2016 sa na opatrenie vynaložilo 1,15 biliónov. Daňová dohoda 
s Lichtenštajskom (opatrenie 2) stála v r.2014: 500 mil., v roku 2015 20 mil. Zmeny 
v daňovom režime (opatrenie č.3) v r. 2013 – 2016: 275 mil., v r. 2013: 50 mil., 
na roky 2014 -2016 sa vyčlenilo 75 mil. Opatrenie 4, legislatívne zmeny v oblasti 
DPH. V rokoch 2012 – 2016 legislatívne zmeny budú stáť Rakúsko 1,84 biliónov (za 
rok 2012: 40 mil., v roku 2013:370 mil., 2014-2016: 480 mil.). Opatrenie 5, 
Solidarizačné poplatky na vysoké príjmy, rozšírenie daňového základu, Vianočný 
príspevok a odchodné na vysoké príjmy (viac ako 150 000 Eur ročne) sú pravidelne 
zdaňované do roku 2016. 2013 – 2016: 440 mil. (110 mil. každý rok). Daň 
z finančných transakcií (opatrenie č. 6). Rozšírenie daňového základu v rokoch 2014 
– 2016 bude stáť 1,5 bilióna ročne (500 mil. každý rok). Opatrenie 7, skrátenie 
prémie na schému domácich úspor a zaobstaranie súkromnej penzie, zníženie 
nákladov verejnosti. 2013 – 2016: 370 mil., 2013: 70 mil., 2014 – 2016: 100 miliónov. 
Ďalšia skupina opatrení zahŕňa rozpočtový rámec a efektívnosť verejných výdavkov. 
Výdavky sú uvedené pri opatreniach, ktoré zvyšujú organizáciu a efektivitu zdravia 
a vzdelávania. V opatrení 1 s názvom: ,,Dlhodobé tlmenie výdavkov na zdravie“ ide o 
úsporu financií v zdravotníckom systéme. Predpokladá sa 3,4 biliónov úspor do roku 
2016. Opatrenie 2, zvýšenie transparentnosti má priniesť 96 miliónov Eur úspor 
začiatkom r. 2017, kedy bude elektronický záznam plne prevádzkovaný.  
Financovanie v oblasti penzií a opatrení u starších pracovníkov je vyčíslené 
nasledovne: Opatrenie 1, zvýšenie schopnosti zamestnania sa starších pracovníkov, 
reforma čiastočných úväzkov. Plánované škrty 197 mil. Eur do roku 2016, zároveň 
vyššie priame náklady 115 mil. Eur. Bloková verzia, zoškrtať 162 mil. Eur do r. 2016. 
Opatrenie 2, znovuzavedenie príspevkov poistenia v nezamestnanosti, 
predpokladané ďalšie príjmy 294 mil. Eur do roku 2016. Úzky monitoring plnenia 
nedávnych reforiem. Dôchodky s výhradou veľmi dlhého poistenia. Zmena koridoru 
dôchodku (62 minimum a postupne zvyšovanie podmienky na 40 rokov). Vznikne 
úspora z obidvoch opatrení: 75 mil. Eur v roku 2013, 139 mil. Eur v roku 2014, 161 
mil. Eur v roku 2015. Opatrenie 3, invalidný dôchodok, obmedzenie prístupu. 32 mil. 
Eur v r. 2013, 65 mil.. Eur v roku 2014. Účtovný kreditný model podnecuje 
zamestnancov zostať v práci. Úspora 19 mil. Eur v r. 2014 a 42 Mil. Eur v r. 2015. Do 
roku 2016 bude rozdelených do obcí 650 miliónov Eur z Long-term care fondu. 
V oblasti zdanenia a odmeňovania žien a mužov obnáša opatrenie č. 2: Zaviesť daň 
na dochádzanie, daňové oslobodenie od „job lístka“ náklady 140 mil. Eur na r. 2013. 
Opatrenie č. 4, mzdová a platová kalkulačka, 73 379 Eur v roku 2013. Opatrenie č. 7, 
kampaň na otcovskú dovolenku v rokoch 2010-2012 je to 973 550 Eur. Opatrenie č. 
11, participácia žien na trhu práce, starostlivosť o deti – 300 tisíc nových miest pre 
deti v zariadeniach do 3 rokov. V rokoch 2012 – 2014 celkovo 55 mil., kofinancované 
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územiami, teda v pomere 1:1, 110 mil. Eur. Opatrenie č. 13: ,,Nárast dlhodobej 
starostlivosti“ medzi rokmi 2011-2016, celková čiastka 1 335 biliónov Eur (2/3 
federálna vláda, 1/3 municipality). 
 
Zdroje: 
 
ICF GHK, London: Catalogue of measures – Regular Reports, September 2013 (14. 
October 2013), http://www.eu-employment-
observatory.net/resources/quarterly_reports_exec_summary/Catalogue_of_Measure
s_RRs_Sept2013.pdf 
 
European Commision: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on 
Austria’s 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on 
Austria’s stability programme for 2012-2017  
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_austria_en.pdf 
 
Council of the EU: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on 
Austria's 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on 
Austria's stability programme for 2012-2017  
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2
010619%202013%20REV%201 
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http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/annex12013_austria_en.pdf 
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Poľsko 
 
Situácia na trhu práce 
 

Miera zamestnanosti vo veku 20 – 64 činí 64,7 %. Poliaci naprojektovali rast 
miery zamestnanosti na nasledujúce roky nasledovne: 65,9 % v r. 2014, na 
nasledujúci rok, teda v roku 2015 sa predpokladá 66,7 %, 67,5 % v roku 2016 a 68,3 
% v roku 2017. V roku 2020 bude predpokladaná zamestnanosť na úrovni 71 %. 
(Source: Figures for the period of 2010–2012 based on LFS, CSO9. Figures for the 
period 2013–2020 –MLSP.).  
Predpokladaná miera nezamestnanosti v rokoch 2013 - 2014 narastie na 11 %. Až 
v roku 2016 sa predpokladá 0,6 % nárast zamestnanosti. V rokoch 2015 - 2016 sa 
počet zamestnaných osôb zvýši o 0,6 %, v dôsledku čoho miera nezamestnanosti 
klesne na hodnotu 10,6 % v roku 2015 a 10,3 % v roku 2016. Nezamestnanosť 
mladých ľudí narástla na 26,5 % v roku 2012. Len 29,2 % starších žien je 
zamestnaných. 

Poľsko sa stretáva najmä s problémami v nasledujúcich oblastiach: verejné 
financie, účasť na trhu práce, nezamestnanosť mládeže, vzdelávanie, efektivita 
zdravotníctva, podnikanie, životné prostredie a efektívnosť verejnej správy a 
inovačnej ekonomiky.  

Na trhu práce je nízka miera zamestnanosti starších pracovníkov, najmä žien, 
relatívne nízky efektívny vek odchodu do dôchodku. Dôchodkové systémy špecifické 
pre určité odvetvia predstavujú výzvu. Od roku 2005 je tempo zamestnanosti ľudí vo 
veku 55-64 piate najnižšie v EÚ a priemerný vek odchodu z trhu práce je stále veľmi 
nízky. Nízka účasť žien na trhu práce je spojená s nedostatkom dostupnej 
starostlivosti o deti, rovnako ako nedostatok kvalitnej starostlivosti o závislých 
dospelých. 

Relatívne nízky nárast miezd v tomto roku bude sprevádzaný vysokým 
nárastom odchodu do dôchodku. Na trhu práce sa prejavuje nízky dopyt po 
pracovnej sile. Poliaci sa domnievajú, že zavedenie významných obmedzení na 
skorší odchod do dôchodku a zvýšenie veku odchodu do dôchodku pomôže znížiť 
negatívne demografické vplyvy na trh práce. Mení sa Zákonník práce, predlžuje sa 
dĺžka materskej dovolenky z 26 na 52 týždňov u jedného pôrodu, v prípade 
viacnásobného pôrodu zo 65 až na 71 týždňov. Rovnako ako u nás, Poľsko tiež rieši 
problematiku starnutia populácie. V budúcnosti plánujú zvýšenie a vyrovnanie veku 
odchodu do dôchodku pre ženy (v súčasnej dobe 60 rokov) a pre mužov (v súčasnej 
dobe 65 rokov) na 67 rokov. Tieto zmeny sa realizujú od roku 2013. Vek odchodu do 
dôchodku mužov sa dosiahne v roku 2020 a pre ženy v roku 2040. Reforma sa týka 
verejnosti, poľnohospodárskeho systému, rovnako ako sudcov a prokurátorov. Tiež 
sa zmenili podmienky u vojakov, kde je možné odísť do dôchodku najskôr vo veku 55 
rokov a predĺžila sa podmienka mať odpracovaných 25 rokov namiesto 15 rokov 
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v armáde. Odhady Európskej komisie ukazujú, že reforma veku odchodu do 
dôchodku v Poľsku bude mať za následok zvýšenú hladinu HDP v roku 2060 o cca. 
6,5 % v porovnaní so základným scenárom. Vývoj zohľadňuje zvýšiť príspevok na 
nemocenské poistenie o 2 percentuálne body v rámci financovaného príspevku 
platiteľa (zo 4,5 % na 6,5 %), s účinnosťou od 1. februára 2012, s cieľom zlepšiť 
rovnováhu financovania ako súčasť sociálneho fondu. V súčasnosti 27,2 % 
obyvateľov žije v riziku chudoby.  
 
Odporúčania Rady EÚ 
 

Rastie nezamestnanosť mladých ľudí, čo je do značnej miery dôsledkom 
nedostatočného zápasu medzi výsledkami vzdelávania a potrebami trhu práce. Je 
potrebné zvýšiť dostupnosť učňovských miest a učenia založeného na praxi. 
Posilnenie spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi a zlepšenie kvality výučby. 
Realizácia záruky pre mladých sa má prejavovať na trhu práce v tom, že je potrebné 
prispieť k podpore mladých ľudí do zamestnania, treba stavať na súčasnom úsilí. 
Podiel účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní je stále veľmi nízky. Poľsko 
plánuje prijať stratégiu celoživotného vzdelávania.  
Napriek vytvoreniu programu "Batoľa " – starostlivosť o deti do 3 rokov, v dôsledku 
ktorého sa počet škôlok takmer zdvojnásobil v posledných dvoch rokoch, je stále 
veľmi nízka starostlivosť v relatívnom vyjadrení, čo spôsobuje problémy s účasťou 
žien na trhu práce.  

Poľsko spravilo iba drobné kroky k riešeniu rozsiahleho využívania dočasného 
zamestnania. Krajina má tretí najvyšší podiel nedobrovoľnej zamestnanosti v EÚ, 
najmä vo vekovej skupine 15-24 rokov. Zmluvy na dobu určitú sú častým nástrojom 
pre mladých nezamestnaných. Rozsiahle použitie týchto zmlúv, zdá sa, má 
negatívny vplyv na kvalitu ľudského kapitálu a na produktivitu. Dočasní zamestnanci 
majú tendenciu mať horší prístup k odbornému vzdelávaniu. Je to veľmi rozšírená 
forma zamestnávania. Podľa vládnej správy „Mládež 2011“  viac ako 50 % mladých 
pracovníkov je zamestnaných na základe týchto zmlúv. 

Poľsko čelí nízkej miere zamestnanosti starších pracovníkov. Vzhľadom k 
tomu, možnosti včasného odchodu do dôchodku boli výrazne znížené a boli 
vykonávané všeobecné dôchodkové reformy, špeciálny dôchodkový systém pre 
baníkov zostáva. Navyše, sociálny bezpečnostný systém pre poľnohospodárov 
(KRUS) vytvára stimuly pre malých poľnohospodárov, aby zostávali v 
poľnohospodárskom sektore. Príjmy jednotlivých poľnohospodárov nie sú presne 
dohľadané v systéme. To má za následok skrytú nezamestnanosť vo vidieckych 
oblastiach, rast produktivity a udržiavanie regionálnej a sektorovej mobility 
pracovných síl. 
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Odporúčania Rady EÚ pre Poľsko:  
o dôveryhodné vykonávanie ambicióznych štrukturálnych reforiem, ktoré 

zvýšia schopnosť prispôsobenia a zvýšenia potenciálneho rastu 
a zamestnanosti; 

o po odstránení nadmerného deficitu snažiť sa o štrukturálne úpravy, 
ktoré umožnia Poľsku dosiahnutie strednodobých cieľov do roku 2016; 

o zvýšiť kvalitu verejných financií; 
o minimalizovať škrty v investíciách podporujúcich rast; 
o prehodnotiť výdavkovú politiku; 
o zlepšiť zacielenie sociálnych politík; 
o zvýšenie nákladovej efektívnosti; 
o účinnosť výdavkov v oblasti zdravotnej starostlivosti; 
o zlepšenie dodržiavania daňových predpisov, najmä zvýšením účinnosti 

daňovej správy; 
o posilnenie väzieb medzi výskumom, inováciou a priemyselnou politikou; 
o podniknúť ďalšie kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia 

zjednodušením zmlúv, požiadaviek pre stavebné povolenie a znížením 
daní, nákladov na dodržiavanie predpisov; 

o prijať a vykonávať plánovanú liberalizáciu prístupu k profesionálnym 
službám. 

 
 
Opatrenia na trhu práce  
 
 Opatrenia na trhu práce sa realizujú v rámci Národného programu reforiem 
Poľska, ktorý sa aktualizuje každý rok v apríli. V oblasti zamestnanosti je cieľom EÚ 
zaistiť zamestnanie 75 % osobám vo veku 20-64 rokov, Poľsko si tento cieľ upravilo 
v rámci vlastných možností na 71 %. EÚ stanovilo cieľ znížiť počet osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením o 20 miliónov, Poľsko si stanovilo vlastný cieľ 
znížiť počet ohrozených chudobou, materiálnou depriváciou, nezamestnaných alebo 
s nízkou intenzitou práce v domácnosti o 1,5 milióna. Nové úlohy v rámci opatrení 
pre UoZ nad 50 rokov pokrývajú nasledujúce oblasti: podpora celoživotného 
vzdelávania osôb vo veku 50 +,  podpora pre zamestnaných vo veku 50 +, opatrenia 
pre sociálne začlenenie osôb vo veku 50 +, stimulácia pracovných síl za účasti osôb 
vo veku 50 +, vrátane ZP, podpora podnikania medzi ľuďmi vo veku 45 a viac. 
V tejto súvislosti sa uskutočňuje realizácia programu „Aktívny dôchodca", ktorého 
cieľom je udržanie ekonomickej aktivity starších pracovníkov. V rámci opatrení 
zameraných na podporu zamestnávania osôb starších ako 50 rokov plánujú zaviesť 
spolufinancovanie v maximálnej výške 30 % z minimálnej mzdy pre každú trvalo 
zamestnanú nezamestnanú osobu staršiu ako 50 rokov. Trvanie pomoci bude 
závisieť na veku osoby (12 mesiacov v prípade osôb medzi 50 a 60 rokov a 24 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 88 

mesiacov v prípade osoby nad 60 rokov). Plánuje sa vytvorenie Národného 
vzdelávacieho fondu, ktorý by fungoval ako nástroj na financovanie celoživotného 
vzdelávania zamestnancov. Poskytovanie podpory, organizácia školení k úprave 
kompetencií starších pracovníkov (45 +) na sociálno-ekonomický vývoj je plánovaná 
v prvej fáze prevádzky fondu. 

Program "Solidarita medzi generáciami“ je opatrenie na zvýšenie ekonomickej 
činnosti osôb vo veku 50 +,  prijaté Radou ministrov 17. októbra 2008, preskúmanie 
programu prebieha. Ďalším významným program v tejto kategórii je projekt „Benefity 
veku“ - školenie pre podnikateľov na podporu implementácie systému riadenia veku v 
podnikoch. Úrady práce získali podporu na vykonávanie týchto osobitných 
programov od ministra práce (41,2 milióna PLN), aktivovaných približne 4100 osôb 
nad 50 rokov. 

Priority, v rámci ktorých budú realizované opatrenia na nasledujúce obdobie, 
pre seniorov  na roky 2014 – 2020 sú rozdelené v štyroch hlavných oblastiach: 
Priorita I - vzdelávanie starších, Priorita II - podpora sociálnych aktivít v rámci a 
medzi generáciami, Priorita III - účasť starších a Priorita IV - sociálne služby pre 
seniorov (externé služby). 

Podpora mladých ľudí na trhu práce začala už v roku 2012, tieto aktivity 
pokryli  tisíce ľudí. Implementácia projektu: „Mladí ľudia na trh práce“, týka sa osôb 
pod 30 rokov. Fond práce spolufinancoval tieto aktivity cez 150 úradov práce sumou 
64 800 000 PLN . V roku 2012 sa táto činnosť vzťahovala na 10 tisíc ľudí . 
Program „Tvoja kariéra – Tvoj výber“ bol zahájený, aby testoval a rozvíjal nové 
nástroje na trhu práce adresované mladým pod 30 rokov. Išlo o poukážky na stáž na 
určitom pracovisku, pomoc vychovávateľov, ktorí pomáhajú na trhu práce mladým 
nezamestnaným, vzdelávacie kurzy, podpora postgraduálneho štúdia. Projekt je 
vykonávaný na vybraných úradoch práce od júna 2012 do konca roka 2013. 
Dobrovoľné aktivity v organizáciách pomáhajú mladým ľuďom nadobudnúť pracovné 
skúsenosti.  

V rámci „VLC ako poskytovateľ služieb na trhu práce“ bolo vytvorených 70 
zariadení poskytujúcich poradenské služby v oblasti pracovného poradenstva, 
sprostredkovania práce a odbornej prípravy. 

Toddler („Batoľa“) program je starostlivosť o deti do 3 rokov, opatrenie sa 
zameriava na podporu zakladania a fungovanie stredísk dennej starostlivosti a 
detských klubov a pokrýva náklady na starostlivosť o deti do 3 rokov veku, ak aspoň 
jeden z jeho rodičov alebo zákonných zástupcov znovu vstúpi na trh práce po 
prestávke spôsobenej pôrodom dieťaťa alebo výchovou detí. Výsledkom 
vykonávania opatrenia je dohoda o spolufinancovaní projektu pre vytvorenie 166 
centier dennej starostlivosti a 20 detských klubov. Pre osoby, ktoré znovu vstupujú 
na trh práce po prestávke vzťahujúcej sa k výchove dieťaťa existuje grant, ktorý 
pokrýva až 6 minimálnych miezd pre vytvorenie pracovného miesta pre 
nezamestnaných rodičov alebo nezamestnaných poručníkov starajúcich sa o závislú 
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osobu, zamestnávateľovi, ktorý by umožnil začať prácu na diaľku (podmienka, že 
konkrétna úloha bude zachovaná aj po ukončení prospechu). 

Prezident Poľska podpísal dňa 24. júna 2013 novelizáciu zákona o 
starostlivosti o deti do 3 rokov. Hlavné zmeny sú: zníženie miestneho príspevku 
orgánu od 50 % do 20 % z celkových nákladov na realizáciu inštitúcie starostlivosti o 
deti, pre ktoré by obec chcela získať finančné prostriedky od štátneho rozpočtu, 
rozšírenie katalógu subjektov oprávnených na podanie žiadosti o príspevok z 
štátneho rozpočtu na vytváranie inštitúcií pre starostlivosť o deti. Došlo k rozšíreniu 
katalógu subjektov, ktoré môžu využívať denného strážcu. Novela poskytuje právny 
základ pre prijímanie dotácií subjektom z mestského rozpočtu, ktoré zamestnávajú 
denných strážcov. Novela Zákonníka práce z 26. júla 2013 rozširuje dobu rodičovskej 
dovolenky, ktorá môže byť využitá oboma rodičmi. 

Plánované zmeny pri flexibilnom usporiadaní pracovnej doby sú určené na 
zavedenie flexibilnejších metód pracovnej doby organizácie, ktoré v kombinácii s 
viacerými racionálnymi prostriedkami pracovnej doby riadenia by mali prispieť k 
zvýšeniu konkurencieschopnosti týchto spoločností. Okrem toho pomocou flexibilnej 
pracovnej doby bude jednoduchšie pre zamestnancov zladiť profesijný a súkromný 
život, rovnako ako rozšírenie rozsahu pôsobnosti dohôd uzavretých 
zamestnávateľom a posilnenie zastúpenia zamestnancov. Zmeny poskytnú možnosť 
predĺžiť zúčtovacie obdobie pracovnej doby na 12 mesiacov na základe dohody so 
zástupcami zamestnancov ako aj uplatňovať flexibilnú pracovnú dobu, vrátane 
prostriedkov zavedenia tohto druhu pracovnej doby usporiadania na pracovisku. 

Boj proti vplyvu krízy na trhu práce upravuje Návrh zákona o osobitnej úprave 
vzťahujúcej sa na zamestnancov a podnikateľov na ochranu pracovných miest, ktoré 
spočívajú v zmierňovaní vplyvu hospodárskeho útlmu alebo hospodárskej krízy, ktorá 
sa zameriava na zavádzanie riešení na podporu zamestnanosti skladajúcej sa 
z poskytovania dotácie na zamestnanca ohrozeného prepustením. Tento zákon 
stanovuje pre výplatu dávok čiastočnú úhradu nákladov na mzdy zamestnancov v 
období hospodárskeho poklesu. Zavedenie týchto dotácií povedie k nižším nákladom 
na pracovnú silu, čo prispeje k zlepšeniu finančnej situácie podnikateľa v priebehu 
obdobia hospodárskeho poklesu. 

Realizuje sa pomoc zameraná na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre 
ženy a mužov na trhu práce a to spôsobom už vyššie uvedených zmien 
spočívajúcich vo vytváraní flexibilnej pracovnej doby, rôzne organizačné opatrenia 
ako aj zavedenie rodičovskej dovolenky a zvýšenie počtu miest v inštitúciách 
starostlivosti o deti. Opatrenia sú určené na vytvorenie podmienok vedúcich 
k zvýšeniu účasti žien na trhu práce. Okrem informačnej činnosti so zameraním na 
vyrovnávanie šancí žien sa tiež vykonávajú súťaže pre mimovládne organizácie 
a iniciatívy.  

V projekte s názvom: „Rovnosť mužov a žien v procesoch rozhodovania 
o ekonomických záležitostiach ako nástroj sociálnej zmeny" ide o pokračovanie 
realizácie projektov v rámci podopatrenia 1.3.2 Operačný program Ľudský kapitál. 
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Projekty zamerané na podporu rovnakých šancí žien a mužov a zosúladenie 
profesijného života a rodinného života v rámci opatrení 1.5.  

V rámci reforiem na trhu práce sú naplánované nasledujúce hlavné akcie na 
roky 2013-2014: Nové riešenia pre politiky trhu práce s cieľom zlepšiť kvalitu a 
efektívnosť poskytovaných služieb pre klientov na úradoch práce. Vykonávanie 
činnosti v rámci novely zákona o zamestnanosti. Zavedenie zmien, rozdelenie 
finančných prostriedkov z Fondu práce, ktorá podmieňuje udelenie finančných 
prostriedkov pre aktiváciu. V rámci podpory mladých pod 30 rokov, oslobodenie od 
povinnosti platiť príspevky do Fondu práce a garantované zamestnanecké benefity 
fondu pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú  nezamestnanú osobu mladšiu ako 30 
rokov na obdobie 12 mesiacov. Náhrada nákladov vynaložených zamestnávateľom 
po dobu 6 mesiacov za platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie pre 
nezamestnaných pod 30 r., ktorí boli zamestnaní prvýkrát. Umožnenie 
nezamestnaným a študentom v poslednom ročníku na VŠ, absolventom VŠ, ktorí 
hľadajú prácu, požiadať o prednostný úver pre začatie podnikateľskej činnosti v 
období 24 mesiacov od získania titulu, ktorý bude pokrývať až 100 % nákladov 
podniku, ale nie viac, než je suma zodpovedajúca 20 priemerných miezd. Medzi 
ďalšie plánované aktivity patrí: zriadenie Národného vzdelávacieho fondu, flexibilné 
usporiadanie pracovnej doby, boj proti vplyvu krízy na trh práce. Bude sa riešiť 
platená rodičovská dovolenka a s ňou súvisiaca téma zlepšenia dostupnosti služieb 
starostlivosti o deti do 3 rokov veku. Zaistí sa univerzálnosť predškolského 
vzdelávania. Pomoc zameraná na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ženy a 
mužov na trhu práce. Podpora zamestnávania osôb nad 50 rokov veku. V rámci 
podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, resp. prijímanie opatrení k 
aktivácii zdravotne postihnutej osoby sa plánujú podporovať projekty profesionálnej 
aktivácie osôb s autizmom, sklerózou, ako aj nevidiacich osôb a osôb so zdravotným 
postihnutím, ktorí trpia geneticky podmienenými syndrómami. Projekty zamerané na 
vypracovanie usmernení pre navrhovanie zariadení a priestorov. Prispôsobenie 
pracoviska k špecifickým potrebám osôb so zdravotným postihnutím, ako aj pokyny 
pre nábor, školenie a sledovanie práce pracovných trénerov. Poľsko sa zaoberá aj 
reformou dôchodkového systému baníkov a zvýhodnením podmienok odchodu do 
dôchodku. Zmenami v poľnohospodárskom fonde sociálneho zabezpečenia 
a rozvojom vidieka. Rozvoj vidieka plánuje riešiť v spolupráci s Ministerstvom 
financií. Koncepciu reformy sociálneho poistenia systému pre poľnohospodárov je 
potrebné rozvíjať po predchádzajúcom vykonaní povinného účtovného systému v 
poľnohospodárskych podnikoch. To umožní stanovenie príjmu z poľnohospodárskej 
činnosti generovaného z jednotlivých poľnohospodárskych podnikov. Umožní to 
rozlíšiť výšku príspevkov na sociálne poistenie platené poľnohospodármi. Príjmy 
generované z poľnohospodárskej činnosti do systému daní z príjmov vykonáva 
ministerstvo financií v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka. Konkrétne opatrenie, ktoré sa týka minimálnej mzdy spočíva v tom, že od 1. 
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januára 2014 minimálna mzda pracovníka zamestnaného na plný úväzok nesmie byť 
nižšia ako 400 EUR mesačne. 
 
 
Financovanie 
 

Významný zdroj financovania pre plnenie stanovených úloh v Národnom 
programe reforiem bude predstavovať Politika súdržnosti EÚ (2014-2020). Rezerva 
z Pracovného fondu bola použitá na financovanie realizácie špeciálnych programov 
určených starším osobám. Úrady práce získali podporu na vykonávanie týchto 
osobitných programov od ministra práce a sociálnych vecí, ktorý predstavoval 41,2 
milióna PLN. Bolo aktivovaných cca 4100 osôb nad 50 rokov v rámci týchto 
programov. Boj proti vplyvu krízy na trhu práce - odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zákona do 30. júna 2014 Fond práce vyčlenil 400 miliónov PLN platieb na účely 
uvedené v zákone z Garantovaných zamestnaneckých benefitov a 100 miliónov PLN 
za účelom spolufinancovania nákladov na vzdelávanie zamestnancov z Fondu práce. 
Za predpokladu, že plánované zmeny vstúpia do platnosti v júni 2013 odhadované 
maximálne zvýšenie výdavkov na dávky v roku 2013 bude činiť 497 mil. PLN, vrátane 
dôchodkovej dávky vyplácanej zo štátneho rozpočtu. Náklady na predĺženie doby 
materskej dovolenky v roku 2014 budú činiť 1,54 PLN miliárd, ak ju bude poberať 50 
% oprávnených osôb, na 2,16 miliardy PLN pri poberaní 70 % oprávnených osôb, a 
na 2,78 miliardy PLN, ak ju bude poberať 90 % oprávnených osôb. 

Finančné prostriedky štátneho rozpočtu určené na realizáciu úloh stanovených 
v zákone o starostlivosti o deti do 3 rokov veku v roku 2013 sumu 101 mil. PLN, 
vrátane 90 miliónov PLN pre tvorbu a údržbu nových miest v centrách dennej 
starostlivosti. V detských kluboch a na denného opatrovateľa. Výdavky na 
predškolské vzdelávanie v celkovej výške takmer 370 miliónov Eur v období 2007-
2013. Od roku 2013, ďalšia suma vo výške 53,7 miliónov EUR bola vyčlenená pre 
modernizáciu škôlok. 

Finančná podpora pre projekty pre zdravotne postihnuté osoby: približne 40,4 
milióna PLN (vrátane 34,3 milióna PLN z ESF a 6 miliónov PLN z PFRON) bolo 
vyčlenených na realizáciu projektov v roku 2013, 21 miliónov PLN (vrátane 17,8 mil. 
PLN z ESF a 3 milióny PLN z PFRON).  

V rokoch 2013 a 2014 celkové náklady projektov budú činiť cca. 61,4 mil. PLN. 
 
Zdroje:  
 
ICF GHK, London: Catalogue of measures – Regular Reports, September 2013 (14. 
October 2013), http://www.eu-employment-
observatory.net/resources/quarterly_reports_exec_summary/Catalogue_of_Measure
s_RRs_Sept2013.pdf 
 

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/quarterly_reports_exec_summary/Catalogue_of_Measures_RRs_Sept2013.pdf
http://www.eu-employment-observatory.net/resources/quarterly_reports_exec_summary/Catalogue_of_Measures_RRs_Sept2013.pdf
http://www.eu-employment-observatory.net/resources/quarterly_reports_exec_summary/Catalogue_of_Measures_RRs_Sept2013.pdf
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CONVERGENCE PROGRAMME, 2013 UPDATE. Warsaw, April 2013 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2013_poland_en.pdf 
 
National reform programme/Europe 2020. 2013/2014Update. 
file:///C:/Users/ntb2/Desktop/NSZ/nrp2013_poland_en.pdf 
 
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Assessment of the 2013 national 
reform programme and convergence programme for POLAND.  
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_poland_en.pdf 
 
Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATIONon Poland’s 2013 national 
reform programmeand delivering a Council opinion on Poland’s convergence 
programme for 2012-2016 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_poland_en.pdf 
National reform programme/Europe 2020. 2013/2014Update. 
file:///C:/Users/ntb2/Desktop/NSZ/nrp2013_poland_en.pdf 
Figures for the period of 2010–2012 based on LFS, CSO9.  
Figures for the period 2013–2020 –MLSP. 

 
 
 

Slovensko 
 
Inštitucionálny rámec 

Politika zamestnanosti a trhu práce je v centre pozornosti slovenských 
inštitúcií od doby prechodu na trhovú ekonomiku, čo je už 25-ročné obdobie. Za tento 
čas trh práce vykazoval neustále vysokú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom po 
pracovnej sile, keď bola neustále k dispozícii niekoľkostotisícová skupina 
nezamestnaných ochotná prijať ponúkané zamestnanie. Bolo málo období, keď 
aspoň v odborných profesiách bol relatívny nedostatok ponuky pracovnej sily. 
Napríklad to bolo v období rokov 2007 – 2008, kedy miera nezamestnanosti 
v dôsledku rastovej trajektórie ekonomického cyklu výraznejšie klesala. V dôsledku 
krízy však znova poklesla zamestnanosť a aj dnes počet nezamestnaných osciluje 
okolo počtu 350 tisíc osôb (cca 13 % miera nezamestnanosti).  

Charakteristika slovenskej zamestnanosti je najmä v tom, že historicky sme 
stále naviazaní na priemysel, keď síce počet i podiel pracovníkov v tomto odvetví 
klesá, avšak oproti EÚ je to stále podstatne viac. V roku 2012 pracovalo na 
Slovensku v priemysle 24,6 % osôb, kým v EÚ to bolo 15,7 % osôb. Aj 
v stavebníctve máme o 3 percentné body viac osôb ako je to v EÚ. V školstve 
a zdravotníctve je však na Slovensku oproti EÚ poddimenzovaný stav – v školstve 
o 0,7 percentného bodu a v zdravotníctve a sociálnych službách až o 3,7 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2013_poland_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_poland_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_poland_en.pdf
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percentného bodu. Zatiaľ čo v EÚ profesie manažérov, odborníkov a technikov 
(trieda 1-3 ISCO) vykonáva takmer 40 % pracovníkov, na Slovensku ich podiel je 
32,7 %. Na druhej strane  robotnícke profesie (trieda 7-9 ISCO) u nás vykonáva 40,4 
% pracovníkov, v EÚ je to 28,5 % pracovníkov. Trh práce na Slovensku si žiada 
najmä stredne vzdelaných pracovníkov, keď pre tých s vysokoškolským vzdelaním je 
práce pre 21,4 % (pritom v roku 2008 takejto práce bolo len pre 16,7 % pracovníkov 
s VŠ vzdelaním), avšak v rámci celej EÚ je až 31 % práce pre vysokoškolsky 
vzdelaných pracovníkov. 

Zlé parametre sú v charakteristikách nezamestnaných, teda tých, ktorým treba 
pomôcť sa zamestnať. Cca 2/3 z nich sú nezamestnaní dlhšie ako 1 rok (cca 
polovica všetkých nezamestnaných pritom je mimo pracovného zaradenia viac ako 2 
roky), čo tieto osoby stigmatizuje postupným strácaním  svojej kvalifikácie a teda 
pred návratom do práce potrebujú viac starostlivosti. Regionálne rozmiestnenie 
nezamestnaných spôsobuje inštitúciám zodpovedným za podporu nezamestnaných 
ďalšie problémy, keď títo nezamestnaní sa nachádzajú v lokalitách s nižšou úrovňou 
ekonomickej aktivity a treba v týchto oblastiach podporovať vytváranie nielen nových 
pracovných miest rozširujúcich existujúce kapacity, ale aj podporovať vytváranie 
a organizovanie nových podnikov. Osobitným problémom je aj vysoký podiel 
nezamestnaných mladých ľudí, najmä absolventov bez dlhšej praxe, čo si vyžaduje 
jednak osobitné podporné nástroje na umiestnenie do pracovných miest a jednak 
potrebu do budúcna znižovať takúto skupinu aj cez zlepšenie prípravy na povolanie 
vo formálnom vzdelávaní. Takisto je problém ohľadne potreby kvalifikačnej úrovne 
pre umiestnenie nezamestnaných na trhu práce, keď v štruktúre nezamestnaných sa 
nachádza vysoký podiel osôb s nízkym vzdelaním, pre ktorých sa na oficiálnom trhu 
práce nenájde miesto (potom sa čiastočne uplatňujú v šedej ekonomike, čo je však 
pre našu ekonomiku ďalším problémom).  

Výzvami pre politiku rastu zamestnanosti na Slovensku sú tak otázky tvorby 
nových pracovných miest (v tom aj budovania nových podnikov), ako aj otázky 
legislatívneho rámca pre rast zamestnanosti v oficiálnej ekonomike a potláčania 
nelegálnej práce. Významné sú aj otázky rozširovania odberateľov našich výrobkov 
a služieb v zahraničí, keďže spotrebitelia na vnútornom trhu disponujú (i keď 
rastúcou) stále nedostatočnou absorpčnou silou (napr. domácnosti disponujú ešte 
stále nízkymi platmi a majetkom). V tomto rámci majú prakticky všetky rezorty 
slovenskej ekonomiky úlohy podporovať rast zamestnanosti. Zatiaľ sa táto výzva 
stretávala skôr s vlažným prístupom zo strany rezortov a treba priznať, že 
naštartovanie procesu aktivizácie na všetkých frontoch sa spája až s pokrízovým 
obdobím. Významnú úlohu tu zohrávali skúsenosti s prekonávaním krízy 
v posledných cca 5 rokoch a taktiež iniciatívy Európskej komisie na podporu 
zamestnávania.  

Pripomeňme len nedávnu históriu. Usmernenia pre politiky zamestnanosti 
(spoločné priority a ciele pre politiky zamestnanosti), navrhnuté Európskou komisiou, 
odsúhlasené národnými vládami prijíma Rada Európy každý rok v rámci európskeho 
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semestra. Usmernenia sú pre členské štáty rámcom pre navrhovanie, vykonávanie 
a monitorovanie vnútroštátnych politík v kontexte celkovej stratégie EÚ. Ide o tieto 
priority :  
- Usmernenie 7: Zvyšovanie účasti žien a mužov na trhu práce, znižovanie 
štrukturálnej nezamestnanosti a podpora kvality pracovných miest, 
- Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu 
práce a podpora celoživotného vzdelávania, 
- Usmernenie 9: Zlepšovanie kvality a výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na terciárnom alebo 
rovnocennom vzdelávaní a 
- Usmernenie 10: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe. 

Aj tieto usmernenia sa pretavili do súboru štrukturálnych opatrení a projektov 
Národných programov reforiem (NPR), prijímaných slovenskou vládou každý rok. 
V NPR na rok 2013 sa objavujú návrhy riešení pre zlepšenie situácie na trhu práce 
prostredníctvom aktívnych opatrení, návrhy riešení  ohľadne podpory zamestnanosti  
mladých, návrhy riešení pre oblasť znižovania dlhodobej nezamestnanosti. 
Zamestnanosti sa týkajú aj návrhy riešení v rámci ďalších štrukturálnych oblastiach – 
podpora zlepšovania podnikateľského prostredia, podpora dopravnej infraštruktúry, 
zlepšovania úrovne vymožiteľnosti práva, posilňovania sociálnej inklúzie, podpora 
vzdelávania (osobitne v oblasti regionálneho školstva a vysokých škôl). 
Pochopiteľne, že zamestnanosti sa týka aj zlepšovanie situácie v doprave 
a komunikáciách, či podpora zdravia a environmentálnej udržateľnosti. 

Národný program reforiem na rok 2014 deklaruje podporu rastu zamestnanosti 
ako jednu z kľúčových úloh pre najbližšie obdobie. Prioritami v segmente 
zamestnanosti sú otázky skvalitnenia služieb zamestnanosti, podpora zamestnávania 
mladých ( najmä v dvoch hlavných oblastiach -  včasná intervencia a aktivácia, a 
podporné opatrenia pre integráciu na trhu práce) a znižovanie dlhodobej 
nezamestnanosti. Opätovne, ako to bolo aj v predchádzajúcom NPR 2013, sa 
pamätá na podporu zamestnávania aj v súvislosti s rozpracovávaním opatrení 
v ostatných štrukturálnych oblastiach – podnikateľské prostredie, dopravná 
infraštruktúra, vymožiteľnosť práva, sociálna inklúzia, vzdelávanie, doprava, zdravie 
a environmentálna udržateľnosť. 

Aj keď z krátkodobého hľadiska je nevyhnutné uskutočňovať reformy 
deklarované v NPR, predsa sa kontext zamestnanosti ukazuje aj v ďalších kľúčových 
iniciatívach a projektoch dlhodobého zamerania. Pre kratšie cca 3 ročné obdobia sú 
vypracovávané programy stability, ktoré stavajú určité mantinely pre udržateľnosť 
verejných financií v projektovaných obdobiach (implementácia zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti, opatrenia na stabilizáciu a usmernenie rozpočtu verejnej správy, 
atď.). Tým sa na jednej strane znižujú voľné zdroje na podporu rastu zamestnanosti, 
na druhej strane sa však vytvárajú predpoklady pre udržateľný rast ekonomiky, čím 
sa zvyšujú šance aj pre rast zamestnanosti. Slovensko potrebuje a využíva externé 
zdroje na podporu rastu ekonomiky. V tejto súvislosti sú významným zdrojom fondy 
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Európskej únie, z ktorých v najbližších 7 rokov (do roku 2020) je pre potreby 
Slovenska vyčlenený objem cca 14 mld. Eur. Podpora sa tu predpokladá aj pre 
osobitnú tematickú oblasť Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna  inklúzia (zdravá 
a kvalifikovaná pracovná sila, zosúladenie ponuky vzdelávania s potrebami trhu 
práce, riešenie mladých nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných osôb, 
sociálna inklúzia, podpora starostlivosti o závislého člena rodiny a podpora prechodu 
inštitucionálnej sociálnej starostlivosti na komunitnú úroveň).  
 
Prijaté opatrenia 

Slovensko využíva intelektuálnu kapacitu odborníkov Európskej únie a tvaruje 
svoje politiky aj s prihliadnutím na ich odporúčania. Príprava Národného programu 
reforiem je plne v kompetencii SR a koordinuje ju Ministerstvo financií SR. Európska 
komisia tento program každý rok v máji/júni zhodnotí a predstaví politické 
odporúčania pre Slovensko (týka sa to všetkých členských krajín EÚ). Odporúčania 
musia byť prerokované s Radou EÚ a schválené Európskou radou. Na konci júna 
alebo začiatkom júla Rada EÚ formálne prijíma odporúčania pre jednotlivé členské 
krajiny. V rámci mechanizmu kreovania Národných programov reforiem sa 
vypracovávajú aj odporúčacie materiály Európskej komisie. Napríklad v súvislosti 
s NPR 2013 sa v týchto materiáloch v oblasti trhu práce upozorňuje pri návrhoch na 
opatrenia zohľadniť nasledovné riziká: 
- Nezamestnanosť ostáva vysoká na úrovni 14 %, čo je dôvodom na obavy, 
- Do dnešného dňa sa služby trhu práce a aktívne politiky trhu práce (APTP) 
neukázali ako dostatočne účinné, 
- Regionálne rozdiely v zamestnanosti sú veľmi veľké, čo je odzrkadlením rozdielnej 
miery hospodárskeho rozvoja, 
- Napriek relatívne nízkym výdavkom v oblasti pomoci v nezamestnanosti a sociálnej 
pomoci je existujúci súbor sociálnych a aktivačných politík veľmi zložitý, pričom v 
ňom existujú demotivačné faktory, 
- Napriek určitému zlepšeniu ostáva situácia mladých  ľudí neľahká, 
- Hoci trh práce ostáva flexibilný, nedávna novela Zákonníka práce môže viesť k 
zvýšeniu nákladov práce a odradeniu zamestnávateľov od prijímania pracovníkov v 
čase, keď sa hospodárstvo spomaľuje a pracovný trh stagnuje, 
- Ženy čelia pri vstupe na trh práce alebo zotrvaní na trhu práce veľkým prekážkam, 
- Politiky na podporu prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov sa tiež javia ako nedostatočne rozvinuté.  

V oblasti štrukturálnych opatrení  zameraných na podporu rastu 
a konkurencieschopnosti odborníci upozorňovali aj na nasledovné riziká: 
- Pokrok smerom k vypracovaniu účinného politického rámca na podporu výskumu, 
vývoja a inovácií bol zatiaľ len mierny, 
- V roku 2012 bolo oznámených niekoľko opatrení s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi  
verejným a súkromným sektorom, no došlo len k ich čiastočnej realizácii, a to aj v 
dôsledku nedostatočných financií a ich neúčinného použitia, 
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- Napriek určitým nedávnym zlepšeniam dosahuje regulačné politické prostredie 
Slovenska v oblasti administratívnych kapacít a administratívneho zaťaženia 
začínajúcich podnikov slabé výsledky, 
- Nedostatok primeranej infraštruktúry je vo východných regiónoch Slovenska 
naďalej prekážkou rastu, 
- Verejná správa naďalej trpí nedostatkami, ktoré znižujú jej efektívnosť, 
- Zo súčasných medzinárodných ukazovateľov vyplýva, že pokiaľ ide o vnímanie 
korupcie, Slovensko dosahuje slabé výsledky, 
- Justičné a vymáhacie konania v občiansko-právnych a obchodných prípadoch sú 
stále zdĺhavé a nezávislosť justície verejnosť vníma ako najnižšiu v EÚ. 

Pochopiteľne, že tieto upozornenia boli predmetom diskusií a finálne 
dokumenty NPR boli vypracované aj so zohľadnením týchto pripomienok.  

Cyklus prípravy opatrení je vždy monitorovaný a vypracovávajú sa 
vyhodnotenia predchádzajúcich úloh. V rámci NPR 2014 nachádzame takéto 
hodnotenie plnenia opatrení z predchádzajúceho NPR za oblasť služieb 
zamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti : 
- Reforma APTP zrušila duplicitné a neúčinné programy. Pre ďalších sedem 
nástrojov sa zaviedlo ich fakultatívne poskytovanie. Kvôli zmene obligatórnych 
príspevkov APTP na  fakultatívne sa zaviedol nový proces ich schvaľovania. Zároveň 
sa prijali zásady použitia finančných prostriedkov na uplatňovanie aktívnych opatrení 
na trhu práce, na ktoré nie je  právny nárok. Uvoľnená administratívna  kapacita sa 
využije na  individualizáciu odborných  a poradenských služieb pre znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie (mladí ľudia,  dlhodobo nezamestnaní, atď.). Zlepší sa 
hodnotenie efektívnosti a účinnosti nástrojov APTP. V prvej fáze zlepšovania služieb 
úradov práce bol spustený Internetový sprievodca trhom práce, ktorý by mal uľahčiť 
výber vhodného zamestnania uchádzačom o zamestnanie aj  zamestnávateľom. 
Doteraz sa implementovalo celkovo 153 programov s cieľom zvýšiť manažérske a 
komunikačné zručnosti pracovníkov vo verejnej správe. Dôraz sa kládol na 
zamestnancov na klientskych pracoviskách. 
- V rámci zákona o službách zamestnanosti sa zaviedlo poskytovanie tzv. 
odvodového  úveru na podporu udržania zamestnanosti v malých alebo stredných 
podnikoch. Odvodový úver je produktom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a 
poskytuje sa formou záruky za  úver  a/alebo formou bonifikácie  úroku.  Cieľom je  
pomoc podnikom,  ktoré  vzhľadom  na  svoj rizikový profil a prípadné  záväzky voči  
Sociálnej  poisťovni  a  zdravotným poisťovniam majú problém získať úver, resp. úver 
s prijateľnými podmienkami pre možnosť ďalšieho rozvoja. 
- Novelou zákona o sociálnom poistení bola od novembra 2013 zavedená odvodová 
úľava zamestnancom, ktorí boli predtým dlhodobo nezamestnaní, na obdobie  
jedného roka.  Prijatí  zamestnanci musia byť  predtým evidovaní v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a ich príjem nesmie presiahnuť 67 
% priemernej mzdy spred dvoch rokov. Opatrenie má zlepšiť pracovné návyky a 
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zručnosti dlhodobo nezamestnaných a zvýšiť ich zamestnanosť. Ku koncu februára 
2014 bolo evidovaných takmer 1 900 takýchto zamestnancov.  
- V rámci druhej fázy úpravy systému dávok bol prijatý nový zákon o pomoci v 
hmotnej núdzi, ktorý sprísňuje nárok na poberanie aktivačného  príspevku zvýšením 
minimálneho počtu odpracovaných hodín v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne. 
Zároveň nový zákon  podmieňuje aj samotný nárok na dávku v hmotnej núdzi 
plnoletého práceschopného člena  domácnosti odpracovaním 32 hodín  mesačne  za  
predpokladu, že  mu  bude takáto činnosť ponúknutá. Ako súčasť tretej fázy úpravy 
systému dávok boli upravené podmienky  poskytovania dávok na podporu rodín s 
deťmi v prípade neplnenia ich účelu. 
- Kapacity predškolských zariadení, a to aj prispôsobovaním existujúcich priestorov  
základných škôl, sa posilňujú za účelom zvyšovania zamestnanosti žien, ako  aj  
zlepšovania inklúziemarginalizovaných  komunít. Oproti školskému roku 2012/2013 
sa zvýšil počet tried materských škôl zo 7 395 na 7 525, počet materských škôl  
vzrástol o 9 a do materských škôl bolo prijatých o 3 548 viac  detí.  Budú sa 
realizovať aj opatrenia na podporu dopytu marginalizovaných skupín po 
predškolskom vzdelávaní. 
- Uľahčenie prístupu dospelých k nadobudnutiu novej kvalifikácie na základe 
predošlej praxe alebo absolvovania vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania by 
mala priniesť novela  zákona o celoživotnom vzdelávaní z roku 2012, a to 
rozširovaním okruhu inštitúcií oprávnených na overovanie spôsobilosti a  
uvoľňovaním pravidiel  pre  uznanie  kvalifikácie.  Priebežne sa aktualizujú obsahy 
vzdelávacích programov, materiálne a personálne zabezpečenie kurzov, pričom 
zapojení sú aj zamestnávatelia. 

 
Pre oblasť Nezamestnanosť mladých a prepájanie vzdelávania s praxou 

nachádzame nasledovné hodnotenia: 
- Z prostriedkov ESF  sa naďalej podporujú projekty na vytvorenie nových 
pracovných miest  pre uchádzačov o zamestnanie  do  29  rokov  formou  príspevku  
pre  zamestnávateľa na úhradu časti mzdových nákladov. Po vyhodnotení  
doterajšieho poskytovania  sa časť finančných prostriedkov presunula z podpory 
zamestnávania vo verejnom sektore do podpory pracovných  miest  zamestnávateľov  
v súkromnom sektore. Podpora  vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí do 29 
rokov sa financuje aj prostredníctvom štrukturálnych fondov v rámci operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
- Národný plán implementácie Záruky pre mladých ľudí v  Slovenskej republike,  
ktorý bol prerokovaný vládou SR vo februári 2014, obsahuje legislatívne reformy a 
projektové iniciatívy pre roky 2014-2020 s cieľom včasnej intervencie, aktivácie a 
integrácie mladých ľudí na trhu práce. 
- Novela zákona o odborných školách upravuje podmienky prijatia žiakov na 
gymnáziá  a na programy úplného stredného  odborného  vzdelávania.  O počte  
prvých  tried  rozhoduje  samosprávny kraj vychádzajúc z analýz a prognóz trhu 
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práce, ktorých príprava prešla z gescie profesijných a stavovských organizácií  na 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a úrady práce. Novela zákona o 
vysokých školách zlepšuje vnútorný systém zabezpečovania  kvality vzdelávania 
predlžovaním externého štúdia, sprísňuje pravidlá pre nadobúdanie titulov pre 
vysokoškolských učiteľov a posilňuje motivácie vysokých škôl spolupracovať s 
kvalitnými vysokými školami v zahraničí. 
- Mzdy pedagogických a odborných  zamestnancov  v regionálnom  školstve  sa  
zvýšili  v roku  2013  o 5 %. S približne rovnakým rastom sa počíta aj v roku 2014, a 
to aj pre pedagógov vo vysokom školstve. V školstve by mal nárast miezd motivovať 
k lepším výkonom a pritiahnuť kvalitnejších učiteľov. K zvýšeniu kvality vzdelávania 
na  základných a stredných školách by mali prispieť nové testovania kvality škôl. 
Testovanie sa rozšírilo na prvý stupeň  ZŠ  a do  Testovania  9  sa  zapojili  aj  žiaci  
osemročných  gymnázií.  Výsledné  indikátory budú použité na úpravu existujúcej 
legislatívy a porovnávanie kvality škôl na národnej úrovni.  
- Bola  vykonaná analýza  potrieb  trhu práce  a na  jej  základe  prebieha  príprava  
zoznamu  nadbytočných odborov a odborov najviac žiadaných trhom práce.  Zoznam  
bude  premietnutý  do  zmien  v  normatívnom  financovaní odborného regionálneho 
školstva, ktoré sa predpokladajú od roku 2015.  
- Vláda  pripravila  schému  inovačných voucherov,  ktorými  finančne  podporilo  
spoluprácu podnikateľského sektora a vedecko-výskumných pracovísk. 
Prostredníctvom schémy sa realizuje 20 projektov, na ktoré ministerstvo 
hospodárstva uvoľnilo 70 tis. eur.  
- V rámci inklúzie marginalizovaných komunít  pokračujú  opatrenia  integrácie  
žiakov  do  predškolského a základného  vzdelávania  a projekt  vzdelávania  
pedagógov  pre prácu s marginalizovanými skupinami. Do celodenného výchovného  
systému  sa  úspešne  zapojilo  viac  ako  20  tisíc  žiakov.  Pripravuje  sa verejné 
obstarávanie na nákup učebníc v rómskom jazyku a priebežne sa pripravujú  
učebnice  pre  slabozrakých a nevidiacich žiakov. 
 
Národný program reforiem na rok 2014 si stanovuje za cieľ vykonať nasledovné 
opatrenia: 
- V oblasti verejných služieb zamestnanosti je potrebné prioritizovať poradenské 
služby a individualizované služby zamestnanosti vrátane zvýšenia ich 
administratívnych kapacít. Cieľom je zníženie informačnej asymetrie medzi ponukou 
a dopytom po práci, ale aj lepšie všeobecné informovanie uchádzačov 
o zamestnanie (UoZ) o ponúkaných možnostiach programov APTP. Prehodnotí sa  
systém inštitúcií služieb zamestnanosti, efektivita ich riadenia tak, aby 
výsledkom bola vyššia flexibilita a kapacita poskytovaných personalizovaných 
služieb zamestnanosti. Najneskôr do roku 2020 má byť vytvorený plne funkčný 
trojpilierový systém služieb zamestnanosti – informačno-poradenské služby, odborné 
služby a administratíva úradov práce. Na poskytovanie lepších klientskych odborných 
a poradenských služieb však bude potrebný dostatočný počet zamestnancov 
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s konkurencieschopnými mzdami naviazanými na výsledkové ukazovatele. Túto 
kapacitu by mohli úrady práce získať internou realokáciou a zefektívnením svojho 
fungovania. To bude možné docieliť aj vďaka centralizácii a zautomatizovaniu 
administratívnych činností prostredníctvom informačného systému.  
- V oblasti podpory zamestnanosti mladých už v súčasnosti prebiehajú dva projekty 
v rámci systému APTP financované z ESF zamerané prioritne na podporu 
novovytvorených pracovných miest pre UoZ do 29 rokov. Podpora sa realizuje 
financovaním časti nákladov zamestnávateľa na celkovú cenu práce zamestnancov. 
Realizáciou projektov sa v období rokov 2012 až 2015 predpokladá vytvorenie 
takmer 14 tisíc pracovných miest (z tohto počtu bolo ku koncu januára 2014 
podporených 11 623 pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí). Na 
základe vyhodnotenej úspešnosti projektov sa uvažuje s pokračovaním tejto formy 
podpory zamestnanosti. Podpora zamestnanosti mladých sa realizuje aj 
prostredníctvom štrukturálnych fondov v rámci operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Formou nenávratných finančných 
prostriedkov v celkovom objeme 600 miliónov eur sa podporujú projekty podnikov 
v oblastiach cestovného ruchu, inovácií a technologických transferov. Nepriamo sa 
predpokladá tvorba 2 800 nových pracovných miest, pričom jedným z kritérií 
posudzovania projektu je vytvorenie pracovného miesta pre mladých ľudí. Cieľom 
ďalšieho opatrenia - Národný plán implementácie záruky pre mladých v SR - je 
zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 29 rokov dostali kvalitnú ponuku 
zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch 
mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení štúdia. V priebehu rokov 2014 – 
2015 sa v tejto oblasti predpokladá použiť na včasnú intervenciu a aktiváciu cca 30,5 
mil. Eur a na podporné opatrenia pre integráciu na trhu práce cca 143,5 mil. Eur. 
- V oblasti dlhodobej nezamestnanosti je potrebné posilňovať  finančné motivácie 
zamestnať sa. V novembri 2013 nadobudlo účinnosť odpustenie platenia sociálnych 
a zdravotných odvodov na strane zamestnávateľa aj zamestnanca do definovanej 
úrovne priemernej mzdy tzv. odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo 
nezamestnaných ľudí. Vláda SR zavedie súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. 
V súčasnosti napríklad jednotlivec stráca nárok na pomoc v hmotnej núdzi okamžite 
pri zamestnaní sa za minimálnu mzdu. Súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy bude 
realizovaný úpravou existujúcich nástrojov v rámci systému pomoci v hmotnej núdzi 
zameraných na dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa zamestnajú. V súčasnosti sa  
pripravuje projekt „na mieru šitých“ špecifických služieb (poradenstvo, diagnostika 
a vzdelávanie) pre cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných, ktoré budú ponúkané 
prostredníctvom neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti 
a zamestnávateľov. Kvôli novému programovaciemu obdobiu sa predpokladá, že 
projekt sa začne realizovať až ku koncu roka 2014. Rozpočet projektu sa 
predpokladá vo výške 15 miliónov eur a bude financovaný z ESF. 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 100 

- Ďalšie opatrenia s dopadom aj na zamestnanosť sa pripravujú v rámci sociálnej 
inklúzie, podnikateľského prostredia, dopravnej infraštruktúry, telekomunikácie, 
školstva, zdravotníctva, atď. 
 
Podpora zo strany Európskej únie 

Vláda v apríli 2014 pripravila dokument „Operačný program Ľudské zdroje“ na 
programové obdobie 2014-2020 a diskutuje s Európskou komisiou o konkrétnom 
naplnení opatrení  v tejto oblasti v zamýšľanom rozsahu 1,1 mld. eur. Navrhnutých je 
5 prioritných osí (Vzdelávanie, Zamestnanosť, Sociálne začlenenie, Integrácia 
marginalizovaných rómskych komunít a Technická vybavenosť v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít), v rámci ktorých budú 
pripravené a realizované projekty. V rámci prioritnej osi zamestnanosť  nachádzame 
nasledovné návrhy aktivít (keďže ide o materiál v schvaľovacom konaní, vyberáme 
z neho len niektoré návrhy). 

V rámci cieľa „Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a riešiť nezamestnanosť 
s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších 
a zdravotne postihnuté osoby“ sa navrhujú aj nasledovné aktivity: 
programy podpory a pomoci účastníkom trhu práce zacielené na zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ 
poskytovanie personalizovaných služieb zamestnanosti s osobitným dôrazom na 
najviac ohrozené znevýhodnené skupiny UoZ 
podpora aktívnej politiky trhu práce a zamestnanosti, vrátane vzdelávania a prípravy 
pre trh práce, podpora riešenia dlhodobo nezamestnaných, starších a nízko 
kvalifikovaných 
podpora činnosti centier na získanie pracovných návykov, vedomostí, pracovných a 
sociálnych zručností, pomoc pri hľadaní pracovného uplatnenia a poskytovanie 
pracovného a sociálneho poradenstva 
podpora inovatívnych riešení, pilotných projektov na odskúšanie nových aktívnych 
a preventívnych opatrení trhu práce 
programy na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím vrátane 
podporovaného zamestnávania 
pilotné programy alebo projekty na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej 
zamestnanosti 
aktivity zamerané na podporu zamestnávania a zamestnateľnosti znevýhodnených 
UoZ v sociálnych podnikoch 
podpora subjektov, ktoré zamestnajú cieľové skupiny v dôsledku úspešných 
verejných obstarávaní s využitím sociálneho aspektu 

V rámci cieľa „Zvýšiť zamestnanosť podporou tvorby pracovných miest, 
mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov, podporou 
udržateľnej samostatnej zárobkovej činnosti, začínajúcich podnikov a 
poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych oblastiach“ sa 
navrhujú aj nasledovné aktivity: 
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podpora tvorby pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných 
miest a samozamestnania 
podpora tvorby pracovných miest v environmentálnom sektore (zelené profesie)  
podpora poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych 
oblastiach 
zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom 
podpory podnikania, vytvárania podnikov vo väzbe na potreby trhu práce a 
regionálnych trhov práce 
školenia a tréningy pre podporu tvorby nových pracovných miest formou 
samozamestnania a zamestnávania zo strany MSP 
podpora miestnych a regionálnych iniciatív a ich prístupu k tvorbe udržateľných 
pracovných miest a samozamestnávaniu. 
 

V rámci cieľa „Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí, 
najmä NEET, na trhu práce“ sa navrhujú aj nasledovné aktivity: 
zavedenie programov poradenských služieb špecificky cielených na mladých ľudí 
aktivity súvisiace s realizáciou záruky pre mladých ľudí do 29 rokov 
programy súvisiace s poskytovaním záruky a umožňujúce zvýšenie počtu odborných 
poradcov na úradoch PSVR za účelom poskytovania cielených, individualizovaných 
opatrení pre mladých ľudí 
programy a projekty zamerané na poradenstvo a pomoc mladým ľuďom pri ich 
prechode zo školy do zamestnania (poradenstvo pri voľbe povolania, individuálne 
poradenstvo, tréningy zručností, pomoc alebo asistencia pri začleňovaní na trh práce 
do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti) 
programy a projekty zamerané na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení 
do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – tzv. NEET 
programy a projekty zabezpečujúce podporu zamestnávania alebo 
samozamestnávania mladých ľudí (aj absolventov škôl) 
programy umožňujúce dokončenie vzdelania na základnej škole alebo strednej škole 

 
V rámci cieľa „Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného 

života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien“ sa 
navrhujú aj aktivity: 
podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života prostredníctvom 
poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa  
podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného 
a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania 
v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy. 

V rámci cieľa „Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na 
pracovnom trhu a v príprave na povolanie“ sa navrhujú aj aktivity: 
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podpora opatrení a nástrojov vedúcich k znižovaniu horizontálnej a vertikálnej 
rodovej segregácie na trhu práce a rodového mzdového rozdielu (plány / stratégie 
rodovej rovnosti na úrovni podnikov, rodové audity a pod.) 
podpora uplatňovania rodového hľadiska v relevantných politikách a opatreniach a 
zlepšenie monitorovania, zberu údajov a hodnotenia politík vrátane posilnenia 
expertného zázemia rodového výskumu a rodových analýz 
inštitucionálne posilnenie rodovej rovnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
podpora sieťovania a organizácií a inštitúcií, ktoré rovnosť zavádzajú alebo 
presadzujú 
podpora organizácií a zamestnávateľov, presadzujúcich inovatívne metódy a prístupy 
pre spravodlivejšie rozdelenie neplatenej práce medzi mužmi a ženami a aktívneho 
otcovstva. 

V rámci cieľa „Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na 
zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu 
práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb 
zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti“ sa navrhujú aj 
aktivity: 
podpora modernizácie inštitúcií služieb zamestnanosti vo väzbe na meniace sa 
potreby trhu práce 
podpora budovania personálnych kapacít služieb zamestnanosti na hodnotenie 
účinnosti, efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce a prognózovania vývoja na trhu 
práce 
vzdelávanie zamestnancov služieb zamestnanosti zamerané na skvalitňovanie 
a rozširovanie poskytovania vzdelávacích a poradenských aktivít pre všetkých 
účastníkov na trhu práce 
vzdelávanie zamestnancov verejných služieb zamestnanosti zamerané na 
skvalitňovanie poskytovaných služieb 
vzdelávanie v oblasti koncepčnej a strategickej práce a manažérskych zručností 
zamestnancov služieb zamestnanosti 
digitálna integrácia na zabezpečenie sledovania účinnosti služieb zamestnanosti a 
prognózovania potrieb trhu práce a profesijného poradenstva, prepojenia online 
systémov medzi spolupracujúcimi inštitúciami, na zabezpečenie analytických 
nástrojov, na zabezpečenie systematického monitorovania výdavkov, na podporu 
prístupu k elektronickým službám. 
 
Podpora investícií  

Významným nástrojom ekonomického rastu je aj systém štátnej pomoci pre 
podnikateľské subjekty. Vláda tým stimuluje nielen celkový prílev investícií do 
slovenskej ekonomiky, ale zároveň podporuje aj tvorbu nových pracovných miest 
(prípadne udržanie už existujúcich pracovných miest). V priebehu rokov 2011 – 2014 
vláda schválila podporu investícií pre 38 podnikateľských subjektov (z toho 5 boli 
vlastníci zo Slovenska), ktorí investovali spolu 1249,3 mil. Eur, pričom vytvorili 8031 
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nových pracovných miest a udržali 1526 už existujúcich pracovných miest. Rozsah 
štátnej pomoci – predovšetkým vo forme daňových úľav (ale v 6 prípadoch aj vo 
forme príspevku na vytvorené miesta) – celkove činil 244,6 mil. Eur, čo je cca 19,7 % 
celkových nákladov. Priemerná hodnota investícií na 1 pracovné miesto činila 
v rokoch 2011-2014 postupne 122,6 tis. Eur, 98,6 tis. Eur, 161 tis. Eur a 99,4 tis. Eur. 
Priemerná hodnota štátnej pomoci na 1 pracovné miesto v tomto období činila 
postupne 30,6 tis. Eur, 30,8 tis. Eur, 24,7 tis. Eur a 31,2 tis. Eur.  
 
Rezortné a ďalšie iniciatívy podporujúce tvorbu nových pracovných miest 

Okrem systému štátnej pomoci v poslednom období zaznamenávame 
zvýšené úsilie najmä hospodárskych rezortov podporiť taký rast ekonomiky, ktorý 
prinesie aj nové pracovné miesta. Pionierom v tejto oblasti je rezort 
poľnohospodárstva, ktorý vo svojej koncepcii rozvoja pôdohospodárstva ešte z júla 
2013 dokladuje vytvorenie okrem existujúcich aj 18674 nových pracovných miest 
počas obdobia 2014-2020 pri zdrojovom zabezpečení v rozsahu 508,5 mil. Eur s tým, 
že 62,7 % týchto prostriedkov bude pochádzať z fondov Európskej únie, 34,7 % bude 
spolufinancovanie zo strany žiadateľov a 2,6 % poskytne štátny rozpočet. 

Významným prvkom podpory zamestnanosti je aj cielená podpora malého 
a stredného podnikania, kde je zamestnaná prevažná časť populácie. V tomto smere 
zaznamenávame aktivity Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného 
podnikania. V súvislosti s čerpaním európskych fondov, najmä regionálnych, 
zaznamenávame regionálne a miestne iniciatívy na podporu rastu. 

V súvislosti s realizáciou iniciatívy záruk pre mladých ľudí sa predpokladá 
poskytovať záruky zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na úverové zdroje 
z komerčných bánk napr. aj na zakúpenie výrobných prostriedkov pre podnikanie 
mladých ľudí v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva (na nákup 
poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárskej techniky, potravinárskych strojov 
a pod.). Z Európskeho sociálneho fondu je možné poskytovať podpory na vytváranie 
pracovných miest, resp. na podporu podnikania aj v lesnom hospodárstve – v 
pestovnej činnosti, opravách a údržbe lesných ciest, údržbe ostatných objektov 
v lesnom hospodárstve, kde sa otvára priestor pre zamestnávanie nízko 
kvalifikovaných ľudí.   

Podľa rezortu dopravy projekty výstavby diaľnic, rýchlostných ciest, rozvoja 
železničnej infraštruktúry podporia zamestnanosť v rozsahu cca 10000 pracovných 
miest. Konkrétne, ide o podporu pracovných miest – priamo na stavenisku, ako aj 
v nadväzujúcich subdodávateľských firmách, vrátane súvisiacich služieb, ako 
doprava materiálu, či práce na projektoch, takisto sú v tom zohľadnené aj režijné 
náklady vrátane administratívnych a riadiacich pracovných síl. Ide o pracovné 
príležitosti, ktoré dajú ľuďom dané diaľničné a železničné stavby, nie sú v tom 
zarátané potenciálne investície a z nich vyplývajúci vplyv na zamestnanosť, ktoré by 
vďaka novej infraštruktúre mohli prísť do daného regiónu. Môžeme hovoriť teda 
o dočasných pracovných miestach, ktoré vyplynú z týchto opatrení. 
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Podklady: 
Rozhodnutie Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti v členských štátoch, 
2010 
Partnerská dohoda SR na roky 2014-20, 2014 
Operačný program Ľudské zdroje, 2014 
Národný program reforiem 2013 
Národný program reforiem 2014 
Posúdenie národného programu reforiem a programu stability na rok 2013 
Program stability SR do roku 2016, 2013 
Materiály EEO Review 
Rezortné materiály relevantné politikám zamestnanosti 
 
 
 

Maďarsko 
 
 

Maďarsko sa v roku 2012 dostalo do recesie, jeho hrubý domáci produkt 
sa znížil o 1,7 %, kým v roku 2013 podľa predpovede Európskej komisie na 
krajinu čakal 1,1 %-ný rast a v roku 2014 by rast mohol dosiahnuť aj 2,1 %1. 
Miera nezamestnanosti ostala v roku 2012 aj napriek 1,7 %-nému rastu 
zamestnanosti dvojciferná (10,9 %), ale v roku 2013 tento ukazovateľ klesol pod 10 
%. Miera nezamestnanosti v Maďarsku v prvých mesiacoch 2014 prudko klesla a 
dosiahla najnižšiu úroveň za posledných päť rokov: v marci 2014 bola miera 
nezamestnanosti 8,6 % a nezamestnaných bolo len 379 tisíc občanov. V marci 2014 
pracuje celkovo o 300 tisíc ľudí viac ako v marci 2010. 
 
Hlavné problémy súvisiace s ponukou pracovnej sily sú nasledovné: prechod medzi 
vzdelávaním sa a získaním zamestnania (miera nezamestnanosti u mladých bola v 
roku 2012 28,1 %), absencia súladu medzi očakávanými a ponúkanými zručnosťami 
- na tieto nie sú schopné dávať vhodnú odpoveď ani programy verejných prác, ktoré 
majú prevahu medzi aktívnymi opatreniami trhu pracovných síl (v roku 2012 
znamenali viac ako polovicu príslušných výdavkov); daňové zaťaženie určitých 
skupín s malým zárobkom je naďalej vysoké (aj napriek výhodám zavedeným 
zákonom o ochrane pracovných miest); možnosti starostlivosti o dieťa sú 
obmedzené. Dopyt po pracovnej sile znižuje aj miera investícií (ktorá je nižšia, ako 
kedykoľvek doteraz), ako aj malý rast produktivity. Miera chudoby a segregácie je 
vysoká: 23 % populácie je v hmotnej núdzi, čo ďalej sťažuje aj zníženie doby 
poskytovania dávok pri hľadaní práce. Napriek tomu, že sa situácia prednedávnom 
zlepšila, počet poslucháčov vysokoškolského vzdelávania je ešte stále nižší, ako 

                                                 
1http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_hungary_hu.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_hungary_hu.pdf
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priemer Európskej únie. Opäť sa zvýšil počet tých, ktorí predčasne prerušia školskú 
dochádzku a to z 10,5 % v roku 2010 na 11,5 % v roku 2012. Odborné vzdelávanie 
nie je dostatočne efektívne a miera účasti na celoživotnom vzdelávaní je jedna z 
najnižších v EÚ. 
 

Pomerne malý počet pracovných miest vzniknutých v súkromnom 
sektore odzrkadľuje obmedzenia, ktoré sa týkajú dopytovej stránky trhu 
pracovných síl a v spojitosti s týmto nízku úroveň investícií a produktivity. 
Mierne zníženie zamestnanosti merané na základe HDP, ktoré neberie na zreteľ 
vplyvy programu verejnoprospešných prác, je znakom slabosti dopytu po pracovnej 
sile v súkromnom sektore, lebo účasť na trhu pracovných síl sa neustále zvyšovala aj 
po kontrole verejných prác. Tento jav je v spojitosti so sériovým sprísnením 
sociálnych transferov (rozumejúc pod tým zvýšenie hranice dôchodkového veku, 
sprísnenie podmienok oprávnenosti na predčasný dôchodok a starostlivosť v 
nezamestnanosti), pričom zákon o ochrane pracovných miest vedel motivovať účasť 
a zamestnanosť jednotlivých skupín).2 

Miera zamestnanosti v Maďarsku dosiahla v treťom kvartáli 2013 takmer 
tú úroveň, ktorá je v tomto pohľade charakteristická pre väčšinu z jeho 
regionálnych konkurentov. Sezónne upravená miera zamestnanosti u hospodársky 
aktívnej populácii bola na úrovni 58,5 %; bola len o niečo nižšia, ako hodnota meraná 
v Slovenskej republike alebo Poľsku. V regióne je najvyššia miera zamestnanosti v 
Českej republike: dosahuje takmer 68 %. Napriek podobnostiam, ktoré v týchto troch 
visegrádskych krajinách charakterizujú mieru zamestnanosti, miera nezamestnanosti 
sa výrazne líši, čo zreteľne poukazuje na odlišnosti v účasti na trhu pracovných síl. 

Už aj nový Zákonník práce zavedený v roku 2011 začína svoj vplyv 
zvyšujúci flexibilitu. Konkrétne ide o to, že prijatie a prepustenie pracovnej sily sa 
stali jednoduchšími a podľa správy o globálnej konkurencieschopnosti v súčasnosti 
Maďarsko disponuje najpružnejším trhom pracovných síl v celom regióne, kým v roku 
2010 bolo na poslednom mieste. Napriek tomu v správe o globálnej 
konkurencieschopnosti sa od správy z roku 2011 opäť začala znižovať pružnosť 
prijatia a prepustenia pracovnej sily, predovšetkým preto, lebo sa zhoršila spolupráca 
medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ako aj z dôvodu nepružného určenia 
miezd. 
 

ODPORÚČANIE RADY 
O národnom reformnom programe Maďarska na rok 20133 

Cieľové číslo Maďarska v zamestnanosti určené podľa stratégie Európa 
2020 sa javí vo svetle súčasnej miery zamestnanosti, resp. podľa avizovaných 
ekonomických a demografických trendov ako príliš ambiciózne. Podmienky na 
                                                 
2

Zákon o ochrane pracovných miest zavedený v januári 2013 určil v prípade cieľových skupín (napríklad nízkokvalifikovaní, mladí a starí 
zamestnanci, dlhodobo nezamestnaní a ženy vracajúce sa z materskej dovolenky) nižšie odvody do sociálneho zabezpečenia. 
3http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_hungary_hu.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_hungary_hu.pdf
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trhu pracovných síl sú podobné, ako minuloročné: miera zamestnanosti je vo 
všeobecnosti nízka, hoci z 60,7 % v roku 2011 sa zvýšila na 62,1 % v roku 2012, 
teda len o niečo vyššiu úroveň, aká bola pred krízou. Prekážky na trhu pracovných síl 
Maďarska možno vysvetľovať ponukovými a dopytovými faktormi. Hlavným 
problémom ponuky pracovnej sily je absencia súladu medzi požadovanými a 
ponúkanými zručnosťami, vysoké daňové zaťaženie jednotlivých skupín a 
obmedzenosť miest v jasliach. Prekážkou dopytu po pracovnej sile je negatívna 
miera rastu a miera investícií, ktorá je nižšia od všetkých predchádzajúcich; oba tieto 
faktory možno vysvetľovať nedostatkami finančného sprostredkovania. Priemerná 
miera daní sa znížila, ale daňové zaťaženie ľudí s malým zárobkom (u ktorých je 
miera zamestnanosti jedna z najnižších v EÚ) je v regionálnom porovnaní ešte stále 
vysoké – aj napriek nedávnemu cielenému zníženiu sociálnych príspevkov. 
 

Vďaka takým odborným politickým rozhodnutiam vlády, akými sú 
obmedzenie odchodu do predčasného dôchodku a zníženie sociálnych 
príspevkov sa v posledných rokoch v Maďarsku zvýšila miera aktivity a 
zamestnanosti, ale v rámci EÚ aj naďalej patrí medzi najnižšie. Dôchodkovú 
reformu nepodporili dostatočne opatreniami súvisiacimi s aktívnou starobou v záujme 
toho, aby tým zvýšili zamestnanosť starších zamestnancov. Popri tom je vyššie riziko 
nezamestnanosti u niektorých skupín populácie, obzvlášť u nasledovných: 
nízkokvalifikovaní zamestnanci (u nich je miera zamestnanosti na úrovni 36,5 %, 
pričom priemer EÚ je 53,4 %); mladí (zamestnaných je 50,8 % vo vekovej skupine 
20–50 rokov, oproti priemeru EÚ, ktorý je 61,2 %); ženy, hlavne matky s malými 
deťmi (miera zamestnávania matiek s malými deťmi je jedna z najnižších v EÚ); 
starší zamestnanci (vo vekovej skupine 55–64 rokov je zamestnaných len 36,9 %, 
pričom priemer v EÚ je 48,9 %); Rómovia (zamestnaných je len jedna tretina). 
Dlhodobá nezamestnanosť je tiež zdrojom znepokojenia. V roku 2012 viac ako 47 % 
nezamestnaných hľadalo prácu viac ako jeden rok, priemerná dĺžka nezamestnanosti 
bola 18 mesiacov. Pritom v roku 2011 skrátili najdlhšiu dobu hľadania práce z 9 
mesiacov na 3, čo v priemere nestačí na to, aby sa človek zamestnal. 
 

Vláda zaviedla v záujme zvýšenia zamestnanosti okrem programu 
verejných prác a rovnej dane z príjmu fyzických osôb (maďarskú daň z príjmu 
fyzických osôb znížili zo 17 % a 32 % v roku 2010 na 16 %) aj zákon o ochrane 
pracovných miest v súlade s tým, čo bolo zakotvené v národnom programe 
reforiem. Zákon o ochrane pracovných miest je napredovaním v tom, aby sa dane 
zaťažujúce prácu stali prijateľnejšími z hľadiska zamestnávania (ako to obsahujú aj 
špecifické odporúčania pre krajinu na 2012), ale tento zákon nie je dostatočne 
cielený, lebo priamo neznižuje daňový klin ľudí s malým zárobkom. 

Napriek tomu, že podľa národného programu reforiem od roku 2014 
program verejných prác nebude zvyšovať zamestnávanie vo verejnom sektore, 
najväčšia časť rozpočtových zdrojov určených na politiky trhu pracovných síl 
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použije práve tento program. Prvoradým cieľom vlády je, aby pre dlhodobo 
nezamestnaných zabezpečila namiesto sociálnej starostlivosti príjem pochádzajúci z 
práce, k čomu je ale nevyhnutné, aby program verejných prác bol sústredený na 
dlhodobo nezamestnaných alebo na neaktívnych. Treba uznať pozitívny vplyv 
programu verejných prác na mieru aktivity, ale dlhodobé výhody spojené so 
zamestnávaním sa ešte nepotvrdili. V roku 2012 sa na trh pracovných síl vedelo 
vrátiť len takmer 10 % z takmer 260 000 zúčastnených, ich veľká väčšina nemala 
prístup k aktivačným službám a len 2,9 % z nich sa zapojilo do vzdelávania. Treba 
vítať tie plány uvedené v národnom programe reforiem vlády, ktoré smerujú k tomu, 
aby sa podstatne zvýšil počet účastníkov vzdelávania. Pritom však treba 
poznamenať, že program verejných prác, v ktorý platí príjmy nedosahujúce oficiálnu 
minimálnu mzdu, môže v jednotlivých, pracovne náročných odvetviach – napríklad v 
poľnohospodárstve a stavebníctve – vytlačiť podniky súkromného sektora. 
 

Vláda v súlade s odporúčaniami Rady a Ročnou správou o raste posilnila 
opatrenia aktívneho trhu pracovných síl. Zodpovedajúc národnému programu 
reforiem disponibilné zdroje Európskeho sociálneho fondu preskupili na ciele 
najúspešnejších programov Národnej služby zamestnávania a mimovládnych 
poskytovateľov, čím posilnili ich kapacity. Medzičasom vznikli aj iné štátne inštitúcie 
(zodpovedajúce za rehabilitáciu a za spoločenskú integráciu), čo jedincom do 
značnej miery komplikuje celý systém. Keďže Národná služba zamestnávania má 
riadiť okrem opatrení aktívneho trhu pracovných síl aj program verejných prác, bolo 
by osožné zvyšovať jej kapacity, medzi inými aj spoľahlivým klientskym 
kategorizačným systémom. 
 

Napriek početným opatreniam v oblasti vzdelávania uvedeným v 
národnom programe reforiem patrí miera účasti dospelých na celoživotnom 
vzdelávaní stále medzi najnižšie v rámci EÚ. Ako to Ročná správa o raste z roku 
2013 podrobne popisuje, celoživotné vzdelávanie je kľúčovým prostriedkom k 
eliminácii úzkych prierezov súvisiacich s kvalifikáciou, k zmierneniu nesúladu medzi 
ponukou pracovných miest a dopytom po pracovné miesta, ako aj k zvýšeniu 
produktivity. Malá miera vyťaženosti vzdelávania a odborných rekvalifikácií 
obmedzuje mobilitu maďarskej pracovnej sily a popularizáciu aktívneho staršieho 
veku, ďalej odzrkadľuje malú schopnosť prispôsobenia sa zmenám a požiadavkám 
na trhu pracovných síl. 

Ako to vyzdvihuje aj národný plán reforiem, nezamestnanosť mládeže 
(do veku 25 rokov) je znepokojujúca, keďže z 11,9 % v roku 2001 sa zvýšila na 
28,9 % v roku 2012, pričom miera zamestnávania mládeže je 18,6 %. Pri realizácii 
odporúčania Rady o vytvorení garancie pre mládež treba venovať zvýšenú pozornosť 
kvalitným programom praktických vzdelávaní na základe pracovnej zmluvy so žiakom 
a na prijatie takých opatrení aktívneho trhu pracovných síl, ktoré znižujú počet 
„nezamestnaných, vyučovania a vzdelávania nezúčastnených” ľudí. Hlavným 
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zdrojom financovania odborných politík zamestnávania mládeže v rámci EÚ je i 
naďalej Európsky sociálny fond, obzvlášť prostredníctvom zvýhodnení 
zamestnávania mládeže. 
 

Vláda v záujme podpory účasti žien na trhu pracovných síl zaviedla 
novelizáciou Zákonníka práce flexibilné pracovné podmienky. Národný 
program reforiem na rok 2012 inicioval individuálne programy malej mierky a 
rozšíril zariadenia starostlivosti o dieťa. O týchto nových opatreniach ešte 
nevznikla komplexná štúdia vplyvov, ale tie zariadenia v Maďarsku, ktoré sú k 
dispozícii, sú schopné prijať len 8 % detí do 3 rokov, oproti 28 % v EÚ. Národný 
program reforiem na rok 2013 identifikoval ako hlavnú prekážku návratu matiek s 
malými deťmi na trh pracovných síl absenciu služieb dennej starostlivosti o deti a 
absenciu flexibilných pracovných miest. Integrácia žien na trhu pracovných síl je 
dôležitou úlohou, keďže celkový stav pracovných síl v Maďarsku sa podľa očakávaní 
bude zmenšiť, pričom miera zamestnávania žien ostala v uplynulých rokoch na 
takmer rovnakej úrovni. Rozhodnutie mať dieťa vplýva na zamestnanie žien 
trojnásobne viac, ako je priemer v EÚ. Toto možno vysvetľovať aj tým, že dĺžka 
materskej dovolenky v Maďarsku môže dosiahnuť (s dávkami) aj tri roky, čo – 
obzvlášť v prípade žien s nízkym zárobkom – je silnou demotiváciou v súvislosti s 
návratom do práce. 
 
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE ODPORÚČA, aby Maďarsko v rokoch 2013 
a 2014 prijalo opatrenia v záujme nasledovných vecí4: 

Malo by sa postarať o stabilný, vyrovnanejší a vypočítateľnejší systém daní z 
príjmov právnických osôb. V záujme podpory rastu a zamestnanosti by malo 
zjednodušiť daň z príjmov právnických osôb a minimalizovať deformácie vzniknuté v 
prerozdelení zdrojov v dôsledku špecifických odvetvových daní. Znížením daňovej 
záťaže ľudí s nízkym zárobkom by malo pokračovať v úsilí, aby zdanenie práce bolo 
viac v prospech zamestnanosti, medzi inými zjemnením kritérií oprávnenosti 
obsiahnutých v zákone o ochrane pracovných miest a posunom v zdanení smerom k 
ekologickým daniam. Malo by komplexne vykonať a urýchliť už ohlásené opatrenia 
smerujúce k zlepšeniu daňovej morálky a zníženiu nákladov spojených s 
dodržiavaním daňových pravidiel. 
Má potlačiť nezamestnanosť mládeže napríklad pomocou garancie pre mládež. Malo 
by posilniť aktívne opatrenia na trhu pracovných síl a zlepšiť kategorizačný systém 
zákazníkov Národnej služby zamestnávania. V rámci opatrení v oblasti 
zamestnanosti má znížiť dominantné postavenie programu verejného zamestnávania 
a posilniť aktivačné prvky. Má posilniť vzdelávacie programy v záujme zvýšenia 
účasti na celoživotnom vzdelávaní. V záujme motivácie účasti žien má rozširovať 
zariadenia starostlivosti o deti. V záujme zníženia chudoby – najmä u detí a Rómov – 

                                                 
4http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2013/hungary/csr2013_council_hungary_hu.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2013/hungary/csr2013_council_hungary_hu.pdf


Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 109 

má zabezpečiť, aby sa vytýčené ciele Národnej stratégie spoločenskej inklúzie 
objavili vo všetkých oblastiach odborných politík. 
Má vypracovať stratégiu vzťahujúcu sa na tých, ktorí predčasne prerušia školskú 
dochádzku a má sa postarať o to, aby vzdelávací systém zabezpečil všetkým 
mladým zručnosti, odborné vzdelanie a kvalifikácie. Má zlepšiť prístup k základnému 
inkluzívnemu vzdelaniu, najmä pre Rómov. Má napomáhať prechod medzi 
jednotlivými fázami vzdelávania a prechod k trhu práce. Má vykonať takú reformu 
vysokého školstva, ktorá vo väčšej miere umožní získanie vysokoškolského 
vzdelania, obzvlášť u znevýhodnených žiakov. 
 

 
NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM5 

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM MAĎARSKA NA ROK 2013 vo svojej 3. 
kapitole preberá opatrenia smerujúce ku zvýšeniu zamestnanosti, spojené s cieľom v 
oblasti zamestnanosti obsiahnutom v Stratégii Európa 2020 a to spolu s opatreniami, 
ktoré sú spojené s prioritami smerujúcimi k riešeniu spoločenských dôsledkov 
zapríčinených nezamestnanosťou a krízou, ktoré sú skoncipované v Ročnej správe o 
raste. 

Maďarsko bolo schopné zvýšiť mieru zamestnanosti aj napriek nepriaznivému 
európskemu makroekonomickému prostrediu, lebo oproti roku 2011 došlo k rastu 
miery rozšírenia zamestnanosti. Maďarsko k roku 2012 dosiahlo 62,1 %-nú mieru 
zamestnanosti vo vekovej skupine 20–64 rokov, čo oproti roku 2011 znamená nárast 
vo výške 1,4 percentuálnych bodov a pre tento nárast bolo taktiež charakteristické 
rozšírenie zamestnanosti (oproti roku 2010 sa vtedy zvýšila zamestnanosť o 0,3 %). 
Medzitým v priemere 27 krajín EÚ tento ukazovateľ stagnoval na úrovni 68,6 % a aj v 
prvých troch kvartáloch 2012 vykazovala stagnáciu alebo prepad v porovnaní s 
podobným obdobím predchádzajúceho roku. 
 

Maďarsko si v súvislosti s cieľom Stratégie Európa 2020 smerujúcim k 
zvýšeniu miery zamestnanosti vytýčilo cieľ zvýšenia zamestnanosti populácie 
vo veku 20–64 rokov na 75 % v roku 2020. 

Údaje o počtoch vykazujú, že v pozadí rozšírenia zamestnania môže stáť 
predovšetkým zvýšenie počtu zamestnaných v súťažnej sfére. Miera 
nezamestnanosti, ktorá sa v uplynulých rokoch vplyvom hospodárskej krízy zvýšila, 
od roku 2010 sa o niečo zmiernila a v roku 2011 sa znížila na 10,9 % – oproti 
predchádzajúcemu roku o 0,3 percentuálnych bodov – a na tejto úrovni ostala aj v 
roku 2012. O niečo sa znížil aj priemerný počet registrovaných uchádzačov o prácu: 
počet 559,1 tis. z roku 2012 je takmer o 24-tisíc menší ako údaj z predchádzajúceho 
roka. Prepad dopytu po pracovnej sile v súvislosti s hospodárskou krízou kazil šance 
najmä tým mladým, ktorí mienili vstúpiť na trh pracovných síl: miera nezamestnanosti 

                                                 
5http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_hu.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_hu.pdf
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mladších ako 25 rokov sa oproti roku 2011 zvýšilo o 2 percentuálne body, na 28,1 % 
v roku 2012 pri miere zamestnanosti 18,6 %. Výrazne sa zvýšil aj počet 
registrovaných mladých uchádzačov o prácu: 11 % z celkového počtu uchádzačov o 
prácu bolo absolventov, čo znamená nárast o dve percentuálne body za rok. 
Maďarská vláda v uplynulých rokoch zaviedla mnohé opatrenia v záujme zvýšenia 
mobility pracovnej sily a zvýšenia zamestnanosti: vykonanie Maďarského plánu 
práce obsahujúceho štrukturálne zásahy sa do veľkej miery zavŕšilo, bolo zahájené 
obmedzenie prístupu k formám predčasného dôchodku, systém sociálnej 
starostlivosti sa zmenil spôsobom, ktorý motivuje k práci, boli potvrdené prostriedky 
aktívneho pracovného trhu, spustili nový Program verejného zamestnávania a prijali 
nový Zákonník práce. K rozšíreniu toho celého došlo premenou daňového systému a 
zavedením systému výhod pre zamestnávateľov, ktoré bezprostredne znižujú 
náklady zamestnávania. 
 
Zavedenie systému výhod pre zamestnávateľov – Akcia ochrany pracovných 
miest 

Toto opatrenie napomáha zachovanie pracovných miest sociálne najviac 
znevýhodnených zamestnancov, resp. ich vstup na trh pracovných síl, pričom cieľom 
je motivácia zamestnávania. V zmysle niektorých opatrení zákona, ktorý nadobudol 
účinnosť 1. januára 2013, boli zavedené také výhody uplatniteľné do príjmu 100-tisíc 
HUF v hrubom, ktoré cielene napomáhajú zníženie zamestnávateľských nákladov v 
prípade zamestnania mladých, absolventov a tých, ktorí sa vracajú z materskej 
dovolenky. Celkový okruh oprávnených osôb možno odhadnúť na 1 milión 
zamestnancov. Toto zvýhodnenie zabezpečí na dobu určitú oslobodenie od 28,5%-
nej dane sociálneho prispievania a príspevku na odborné vzdelávanie, alebo 
zabezpečí zľavu z uvedených. Vzhľadom na krátkosť času, ktorý uplynul od 
zavedenia tohto opatrenia, ešte nebolo možné zhotoviť posudzovanie vplyvov, ale z 
prvých údajov možno vidieť, že ide o dostatočne adresné opatrenie. Zamestnávatelia 
požiadali o výhody pre 615-tisíc zamestnancov, ktorých polovica je 
nízkokvalifikovanými pracovníkmi, mladšími ako 25 a staršími ako 55 rokov. 
Taktiež viaceré druhy daní (daň sociálneho prispievania, príspevok na odborné 
vzdelávanie, daň z príjmu právnických osôb) sú obmenené daňou malých podnikov a 
položkovou daňou malých podnikateľských subjektov. Zjednodušenie zdanenia 
prispieva k zvýšeniu zamestnanosti. 
 
Realizácia balíka opatrení smerujúceho k zníženiu nezamestnanosti mladých 

Mnohé vládne opatrenia sú smerované vyslovene k zníženiu nezamestnanosti 
mladých a ich integrácii na trhu pracovných síl. Od roku 2014 plánujú zaviesť 
Garancie pre mládež v súlade s príslušným odporúčaním Rady a využitím 
rozvojových zdrojov nasledujúceho programového obdobia. 
V záujme zníženia napätia, ktoré na trhu pracovných síl postihuje absolventov a v 
záujme zlepšenia situácie mladých zamestnancov na trhu pracovných síl, ako aj v 
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záujme pomoci pri získaní prvého pracovného miesta a zabezpečenia potrebných 
pracovných skúseností boli 1. septembra 2012 vyhlásené nové opatrenia ako 
ústredný program na trhu pracovných síl pod názvom „Záruka prvého pracovného 
miesta”. Bolo to v súlade s odporúčaním skoncipovaným v Ročnej správe o raste za 
rok 2013. V rámci programu vrátili zamestnávateľom, ktorí sa ujali zamestnávania 
absolventov, 100 % pracovnej mzdy a dane sociálneho prispievania v období od 1. 
septembra 2012 do 31.decembra 2012. Program celoštátne zabezpečil pracovnú 
príležitosť 7243 absolventom. Program „Záruka prvého pracovného miesta” bol od 1. 
marca 2013 opäť vyhlásený a v rámci toho bolo možné podporiť umiestnenie 
mladých. 
 

Pokračuje program vyhlásený v roku 2012, ktorý je spolufinancovaný z 
Európskeho sociálneho fondu Európskej únie a podporuje, aby sa mladí vo veku 18 
až 35 rokov stali živnostníkmi. Táto konštrukcia jednak podporuje získanie a rozvoj 
podnikateľských znalostí, zručností (poznatky z oblasti financií, obchodný plán, 
marketing, právne prostredie atď.), na druhej strane zabezpečuje mladým 
podnikateľom nenávratnú finančnú pomoc potrebnú k spusteniu podnikania. Program 
okrem toho po spustení podnikania zabezpečuje odborné poradenstvo a 
mentorovanie v záujme udržateľnosti podnikania. V rámci tejto konštrukcie bolo 
možné v prvom polroku 2013 spustiť vzdelávanie, kým podpora nových 
podnikateľských subjektov sa začala v druhom polroku. Okrem toho spustili 
praktikantský program spolufinancovaný tiež z Európskeho sociálneho fondu, ktorý 
mladých motivuje, aby sa zamestnali a z odborného vzdelávania prešli do 
zamestnania; prvoradým cieľom tohto programu je – okrem toho, že by mal pomôcť 
priamo vytvárať pracovné miesta – aj to, aby sa absolventi mohli dostať včasným 
skúsenostiam z pracovného miesta a aby sa tým zvýšila šanca ich neskoršieho 
zamestnávania. Aj v roku 2013 pokračovali civilné programy zamestnávania, ktoré 
prebiehali spolufinancovaním z Európskeho sociálneho fondu EÚ. Vláda okrem toho 
urobila kroky aj na úrovni odvetví v záujme zlepšenia situácie zamestnania mladých. 
Bol zahájený Program podpory rezidentov, ktorého cieľom je, aby začínajúcich 
kandidátov na post odborného lekára motivovali k zamestnaniu sa v Maďarsku, čím 
by sa znížila miera migrácie, ktorá postihuje zdravotníctvo. 
 

Motivácia zamestnávania žien, pomoc pri zosúladení práce a 
súkromného života so zlepšením flexibility trhu pracovných síl 

Vláda podporuje zvýšenie zamestnanosti žien s viacerými prostriedkami. 
Posilnenými aktívnymi prostriedkami trhu pracovných síl napomáha návrat 
znevýhodnených žien (s malými deťmi, starších ako 50 rokov, začínajúcich, 
nízkokvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných). Vláda okrem toho motivuje 
zamestnávanie znevýhodnených žien aj tak, že zamestnávateľom zabezpečuje 
výhody k ich zamestnávaniu. V rámci Programu START Bonus dostal 27 %-nú zľavu 
ten zamestnávateľ, ktorý zamestnal znevýhodneného zamestnanca. Vláda 
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vyhlásením Akcie ochrany pracovných miest od roku 2013 integroval do daňového 
systému a rozšíril systém zamestnávateľských výhod nárokovateľných pri 
zamestnaní znevýhodnených osôb, čím umožnil zamestnávanie znevýhodnených 
žien. 

Jednou z najdôležitejších prekážok návratu žien s malými deťmi na trh 
pracovných síl je obmedzenosť kapacít denných zariadení starostlivosti o dieťa, ako 
aj absencia pružných pracovných príležitostí. V súlade so špecifickými 
odporúčaniami pre krajinu vzniklo v roku 2012 v rámci regionálneho operačného 
programu 817 nových miest v jasliach. Okrem toho granty uverejnené v rámci 
Operačného programu obnovy, spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu a 
napomáhajúce zosúladenie práce a súkromného života, podporujú vytvorenie 
pružných služieb starostlivosti o deti do 3 rokov. Podľa plánov v roku 2013 vytvorili v 
krajine 2000 miest pre deti v oblasti starostlivosti o dieťa. Prebieha aj zvýšenie počtu 
miest v materských školách, na celoštátnej úrovni vznikne v rokoch 2013 až 2015 
podľa očakávaní 5000 nových miest. 

Zosúladenie povinností na pracovných miestach a v súkromnom živote a 
vytvorenie pružnejšieho zamestnávania podporujú aj zavedené normy (napr. 
Zákonník práce). 
 
Aktívne politiky na trhu pracovných síl 
Maďarsko v súlade so špecifickými odporúčaniami pre krajinu na rok 2012 posilnilo 
aktívne prostriedky na trhu pracovných síl, ktoré napomáhajú zamestnanie 
nezamestnaných a neaktívnych. V roku 2012 vzrástli (takmer o 20 %, na 73 mld. 
HUF) ročné výdavky na (aktívne) úzko chápané prostriedky zamestnávania (do tohto 
rámca nie sú prirátané programy realizované vo forme grantov, resp. programy 
verejného zamestnávania). Naďalej sa zvyšovala váha aktívnych prostriedkov 
spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. 
Vláda ako nový zásah zaviedla medzi aktívnymi prostriedkami v októbri 2012 
podporu bývania pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa v dôsledku absencie 
vhodného pracovného miesta nevedia zamestnať v mieste svojho bydliska. 
Nenávratnú podporu použiteľnú na prenájom bytu môžu poskytovať (degresívne) 18 
mesiacov k zriadeniu takého pracovného vzťahu, ktorý sa realizuje aspoň sto 
kilometrov od trvalého bydliska, alebo vo vzdialenosti minimálne tri hodiny (denne 
celkom šesť hodín) cesty s hromadnou dopravou a ktorý je aspoň na 6 mesiacov (a s 
minimálnym pracovným časom 20 hodín týždenne). Do marca 2013 uzavreli 500 
zmlúv o podpore, najviac žiadostí bolo podaných v župách Szabolcs-Szatmár-Bereg 
a Borsod-Abaúj-Zemplén. Podľa doterajších skúseností prebieha proces spružnenia 
podmienok žiadosti o podporu bývania. 

Zmenou týkajúcou sa odborného obsahu decentralizovaných aktívnych 
programov na trhu pracovných síl je to, že značnú časť navýšených zdrojov použijú k 
napomáhaniu zamestnávania mladých, resp. ich integrácie na trhu pracovných síl a 
to v súlade s obsahom iniciatívy vyhlásenej Európskou komisiou. Okrem toho, že 
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vyše ako 30 % tých, ktorých treba zainteresovať, je z cieľovej skupiny mladých 
absolventov - uchádzačov o zamestnanie, považujú za dôležité dostať sa k tým, ktorí 
síce nie sú registrovanými uchádzačmi o zamestnanie, ale neštudujú ani nepracujú. 
Týmto mladým plánujú poskytnúť kariérnu pomoc, pomoc pri určení ďalšieho 
vzdelávania (hoci aj v rámci školského systému), pomoc pri získavaní kompetencií 
potrebných k hľadaniu zamestnania predovšetkým prostredníctvom služieb. V rámci 
programu je aj možnosť poskytovania služieb pre mladých, ktorí zatiaľ študujú v 
školskom systéme a to predovšetkým vo forme poskytovania informácií o zamestnaní 
a vo forme kariérneho poradenstva. Ústredia práce sa zaviazali, že do projektu 
začlenia i 16 500 rómskych uchádzačov o prácu (15 %-ná miera) a v záujme 
zabezpečenia tohto vytýčeného počtu zamestnali vo všetkých župných ústrediach 
práce dvoch rómskych referentov. 

Ako výsledok opatrenia na rozvoj Národnej služby zamestnávania sa realizuje 
presné zmapovanie situácie klientov, poskytovanie služieb šitých na mieru jedincom, 
rozvoj systému podpôr a služieb pre zamestnávateľov v záujme zvyšovania 
schopností vytvárania a zachovania pracovných miest, zmapovanie dopytovej 
stránky trhu pracovných síl, posilnenie medzinárodných kooperácií a prevzatie 
dobrých riešení; rozvoj vnútorného fungovania a ľudských zdrojov Národnej služby 
zamestnávania. Realizácia prvej fázy opatrenia bola ukončená v roku 2012, kým 
druhú fázu zahájili na jeseň 2012 podrobným zisťovaním ďalších rozvojových potrieb 
a zistením aktuálnych informačných potrieb uchádzačov o prácu a zamestnávateľov, 
čo vytvára základy rozvoja služieb a ich pozadia v oblasti informatiky. V súlade s 
posilnením aktívnych prostriedkov prebieha aj posilnenie tých kapacít Národnej 
služby zamestnávania, ktoré tieto programy realizujú. Od začiatku roka 2013 
prebieha aj zaobstaranie prostriedkov, ktoré sú potrebné ku kontrolám a zvyšujú 
efektivitu týchto kontrol. Prebieha aj vzdelávanie odborníkov tejto organizácie, čím sa 
vytvárajú základy úspešnej realizácie rozvoja Národnej služby zamestnávania. 
 
Zavedenie nového systému odborného vzdelávania 

Nový zákon o odbornom vzdelávaní prijatý v roku 2011 vytvoril nový typ 
systému odborného vzdelávania s rekodifikáciou obsahu a času vzdelávania na 
odborných školách, posilnením odborného vzdelávania v systéme stredných 
odborných škôl, vydaním nového typu dokladu o odbornej kvalifikácii, predpísaním 
minimálneho počtu hodín odborného vzdelávania dospelých a mnohými inými 
opatreniami. Uverejnením vykonávacích predpisov sa od jesene 2013 umožnilo 
zákonom predpísané, povinné zavedenie opatrení vo vzostupnom systéme. Do tohto 
obdobia sa vytvorili aj základy organizačných zmien. Zmenou systému boli posilnené 
duálne prvky vzdelávania, významným rozšírením úlohy hospodárskych komôr sú 
vytvorené kanály zisťovania ekonomických požiadaviek, je vytvorená silnejšia 
orientácia na trh pracovných síl v prípade odborných a skúšobných požiadaviek (a v 
dôsledku toho aj v prípade obsahu vzdelávania). Od týchto opatrení možno očakávať 
zlepšenie kvality a možností zamestnávania účastníkov vzdelávania. 
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Inovácia vzdelávania dospelých, vypracovanie nového zákona o vzdelávaní 
dospelých 

V rámci modernizácie vzdelávania dospelých prebieha vytvorenie nového 
zákona o vzdelávaní dospelých a na základe toho aj vypracovanie, prijatie a 
postupné zavedenie príslušných vládnych a ministerských nariadení. Nový zákon o 
vzdelávaní sa bude prioritne vzťahovať na odborné vzdelávanie, na jazykové 
vzdelávanie a vo všeobecnosti na reguláciu vzdelávaní realizovaných s pomocou 
štátu a EÚ. Zákon stanovuje ako prioritné vzdelávania, ktoré uspokojujú požiadavky 
trhu pracovných síl. Do zákona a jeho vykonávacích nariadení sa zabudujú záruky, 
aby absolventi vzdelávaní pre dospelých mali kvalitné vedomosti a aby úroveň týchto 
vedomostí bola taká, ako v prípade odbornej vzdelanosti získanej v školskom 
systéme. 

Pokračujú projekty financované zo zdrojov EÚ a Maďarska, ktoré smerujú k 
vzdelávaniu a rekvalifikácii dospelých a tak aj k posilneniu ich účasti na trhu 
pracovných síl. Takýmto je program podporujúci rozvoj kľúčových kompetencií v 
oblasti cudzích jazykov a informatiky, v rámci ktorého sa vzdelávanie začalo od 
januára 2013. Bol zahájený aj program na podporu vzdelávania nízkokvalifikovaných 
a disponujúcich so zastaranou odbornosťou, hlavne s orientáciu na profesie s 
nedostatkom odborníkov, resp. s ohľadom na vzdelávanie, ktoré je spojené s 
verejným zamestnávaním. Vzdelávanie spojené s ukážkovými projektmi v oblasti 
poľnohospodárstva a s celoštátnym verejným zamestnávaním bolo zahájené v 
septembri 2012. Prebieha aj otvorenie všeobecných vzdelávaní na trhu pracovných 
síl. 
 
Posilnenie aktivačných prvkov verejného zamestnávania 

Verejné zamestnávanie je špeciálnou formou pracovného vzťahu, je jedným 
typom podporovaného „tranzitného zamestnávania”, ktorého cieľom je, aby sa 
účastník verejného zamestnávania úspešne dostal (späť) na primárny trh pracovných 
síl. V rámci verejného zamestnávania zabezpečujú uchádzačom o zamestnanie 
väčšiu šancu na to, aby po výstupe z verejného zamestnávania disponovali 
vhodnými zručnosťami potrebnými k práci v súťažnej sfére, alebo aby sa stali 
schopnými vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Vláda považuje verejné 
zamestnávanie s vysokým počtom zúčastnených za prechodné opatrenie, ktoré bude 
mať určujúcu rolu v nasledovných 2-3 rokoch, kým sa vďaka oživeniu ekonomiky 
nedôjde k dynamickému rastu zamestnávania v súťažnej sfére. Po tomto období 
očakáva rast zamestnanosti predovšetkým od súťažnej sféry. 

Činnosti plánované v rámci ukážkových programov štartovacej práce 
mikroregiónov sú uskutočniteľné v programových prvkoch zavedených v roku 2012, 
ktorých štruktúra sa rozšíril o ďalší programový prvok – o individuálne programy 
postavené na miestnych špecifikách, na tvorbe hodnôt uspokojúcich komunitné 
potreby a napomáhajúce rozvoj obcí. V roku 2013 sa v rámci poľnohospodárskeho 
programového prvku mikroregionálnych štartovacích programov zúčastnilo 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 115 

vzdelávacieho programu 20 158 osôb, kým u celoštátnych zamestnávateľov 6 147 
osôb. V rámci programov verejného zamestnávania naplánovaných na rok 2013 mali 
ukážkové programy 49,7 %-né zastúpenie. V rámci ukážkových programov má 
poľnohospodársky programový prvok 25,71 %-né zastúpenie. 

Vláda plánuje u celoštátnych verejných zamestnávateľov rozvoj časti 
kľúčových kompetencií pre ďalších 30 000 osôb; tieto kľúčové kompetencie sú 
nevyhnutne potrebné k vstupu do zamestnania, k životu a získaniu modernej 
vzdelanosti a sú dôležité na úrovni spoločenskej aj hospodárskej. 

V záujme samostatného hľadania práce a napomáhania nájdenia práce na 
otvorenom trhu je verejný zamestnávateľ povinný na základe účinnej právnej normy 
povoliť účastníkovi verejného zamestnávania neplatené voľno, ak účastník verejného 
zamestnávania vytvorí počas právneho vzťahu účastníka verejného zamestnávania 
pracovnoprávny vzťah najmenej na 3 dni a najviac na 90 dní. 

Berúc do úvahy, že 52,8 % ľudí zapojených do verejného zamestnávania malo 
v roku 2012 základné alebo ešte nižšie vzdelanie a že medzi účastníkmi verejného 
zamestnávania bol pomer starších ako 50 rokov 20,8 %, pre účastníkov verejného 
zamestnávania je potrebné počas doby verejného zamestnávania zabezpečiť aj 
mentorovanie. V súčasnosti prebiehajú odborné rokovania s Celoštátnou rómskou 
samosprávou (ORÖ) o pokračovaní celoštátneho programu verejného 
zamestnávania zahájeného v roku 2012, ako aj o tom, že v rámci programu budú 
okrem pomocníkov zamestnaní aj mentori. Vypracovanie programu je možné začať 
po prijatí odbornej správy prezentujúcej výsledky programu zahájeného v roku 2012 
a po zapracovaní skúseností vyplývajúcich z tohto programu. 
 
Zdroje:  
 
Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Hungary’s 2013 national 
reform programme and delivering a Council opinion on Hungary's convergence 
programme for 2012-2016 
 
GOVERNMENT OF HUNGARY: NATIONAL REFORM PROGRAMME 2013 OF 
HUNGARY 
 
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessment of the 2013 national 
reform programme and convergence programme for HUNGARY - Accompanying the 
document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Hungary’s 
2013 national reform programme and delivering a Council Opinion on Hungary’s 
convergence programme for 2012-2016  
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Kapitola 3. Katalóg opatrení na podporu zamestnanosti 
a zlepšenia pracovných podmienok 
 
Vypracovala: 
Ing. Lenka Grandtnerová, PhD. 
 

,,Katalóg opatrení – pravidelné správy, september 2013“ vychádza polročne 
ako pravidelné správy. Pravidelné správy sú vydávané v rámci stratégie Európa 
2020,  ktoré informujú o vývoji nových opatrení v oblasti deviatich politík, ktoré 
súvisia s realizáciou opatrení na trhu práce, s tvorbou pracovných miest, samotným 
fungovaním trhu práce, rovnosťou pohlavia na pracovisku, vzdelávaním pracovnej 
sily a prípravou na povolanie, aktívnymi opatreniami, ale aj so systémami sociálneho 
zabezpečenia, harmóniou v oblasti rodinného a pracovného života, mzdovou 
politikou a daňovými zákonmi, ktoré neodmysliteľne ovplyvňujú celkovú 
zamestnanosť a kvalitu života pracujúcich v krajine.  

Ide o polročný materiál, pravidelne vyhodnocovaný pre účely Európskej 
komisie, ktorý obsahuje opatrenia na plnenie cieľov Európa 2020. Naposledy bol 
,,Katalóg opatrení“ vydaný k septembru 2013. Správa bola predložená spoločnosťou 
ICF GHK 2. októbra 2013. Pripravili ho autori: Jo Hawley, Leona Walker Finlay, Anna 
Manoudi, Pat Irving, na žiadosť Európskej komisie. Cieľom tohto katalógu je 
poskytnúť faktické informácie o vývoji politík členských štátov v rámci stratégie 
Európa 2020. Tento dokument slúži ako katalóg nových opatrení zavedených v 
priebehu sledovaného obdobia (apríl až september 2013)  ako je identifikované 
sieťou expertov EEPO. Obsahuje nielen nové opatrenia, ale aj existujúce opatrenia, 
ktoré boli obsiahnuté v predchádzajúcich katalógoch, a pre ktoré v ich realizácii 
nasledoval pokrok ako aj aktualizácia už existujúcich opatrení. Katalóg umožňuje 
komparáciu opatrení medzi jednotlivými krajinami. 

Posledná správa uvádza 139 reforiem trhu práce, ktoré sa konajú v rámci 32 
európskych krajín, zavedených od apríla do septembra 2013. Správa nie je 
rozdelená po krajinách, ale podľa oblastí, v ktorej sa opatrenie realizovalo. Väčšina 
nových opatrení bola zavedená v druhej oblasti (PA 2) „Aktívne opatrenia na trhu 
práce/verejné služby zamestnanosti“ v počte 36, v prvej oblasti (PA1) s názvom 
„Fungovanie trhu práce/segmentácia“, zaznamenávame 25 nových opatrení, v ôsmej 
oblasti (PA8) „Vzdelávanie a odborná príprava“ sa realizovalo 18 opatrení a v tretej 
oblasti (PA3) „Systémy sociálneho zabezpečenia“ sa nachádza 17 opatrení. 
Spoločne tieto štyri oblasti politiky (konkrétne PA2, PA1, PA8, PA3) tvorili 69 % z 
celkového počtu opatrení zavedených v priebehu obdobia.  
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Katalóg opatrení zahŕňa opatrenia na trhu práce, ktoré sú rozdelené do 9 skúmaných 
oblastí. Nazývajú sa oblasti politiky: „policy areas“ (z toho skratka PA) a v celom 
dokumente sa na jednotlivé oblasti používa skratka PA s príslušným číslom oblasti. 
 
Oblasti politiky, ich skratky a názvy: 
PA1 – Fungovanie trhu práce/Segmentácia 
PA2 – Aktívna politika trhu práce/Verejné služby zamestnanosti 
PA3 – Systémy sociálneho zabezpečenia 
PA4 – Harmónia (rovnováha) osobného a pracovného života 
PA5 – Tvorba pracovných miest 
PA6 – Rodová rovnosť 
PA7 – Napájanie zručností a produktivita/ Celoživotné vzdelávanie 
PA 8 – Vzdelávanie a vzdelávacie systémy 
PA 9 – Mzdy, daňové právne predpisy 
 

Pokrok bol najčastejšie zaznamenaný v oblastiach politiky 1, 2 a 3, následne v  
8 a 9 oblasti politiky. Zdroj financovania je špecifikovaný pre 122 zo 139 nových 
opatrení. Podľa toho je väčšina nových opatrení, čiže 59 % financovaná zo štátnych 
zdrojov, žiadne konkrétne finančné prostriedky nešpecifikovali pre 25 % nových 
opatrení a ďalších 20 % spolufinancuje EÚ. Celkovo 39 % nových opatrení 
obsiahnutých v tomto katalógu bolo prijatých do práva. Databáza pravidelných správ 
umožňuje spraviť bilanciu aj znevýhodnených skupín na trhu práce, konkrétne z 52 
opatrení, ktoré uvádzajú cieľovú skupinu, bolo 28 opatrení zameraných na mládež, 5 
bolo zameraných na skupinu nízkopríjmových, 3 opatrenia na SZČO, starších 
pracovníkov a osoby so zdravotným postihnutím.  

Kľúčovou oblasťou PA1 sú reformy na trhu práce, obmedzenie ochrany 
zamestnanosti, a teda zvýšenie flexibility trhu práce. Najpopulárnejšie opatrenie 
v rámci PA2 bolo znížiť nezamestnanosť mladých ľudí a podpora zraniteľných 
pracovníkov. V tretej oblasti sa uskutočňovali najmä penzijné reformy. V štvrtej 
oblasti sa nachádzajú opatrenia, ktoré súvisia zo zmenami dojednania rodičovskej 
dovolenky alebo dávok. Tvorba pracovných miest sa uskutočňovala prostredníctvom 
dotácií pre zamestnávateľov na vytváranie nových pracovných miest, zjednodušovalo 
sa podnikateľské prostredie, investičná podpora programov a regionálnych opatrení. 
V oblasti rodovej rovnosti boli zaznamenané iba 4 opatrenia, hlavne, čo sa týka 
rovnosti žien a mužov na trhu práce. V oblasti podpory skúseností, zručností 
a produktivity, či celoživotného vzdelávania sa uskutočnili opatrenia uľahčujúce 
prechod zo školy do práce. V ôsmej oblasti je najvýraznejšia reforma vzdelávacích 
systémov. V poslednej oblasti, PA 9, sa uskutočnilo mnoho legislatívnych opatrení, 
z nich bolo 43 % prijatých právne, išlo aj o zmeny mechanizmov stanovenia miezd. 
Nasledujú vybrané opatrenia, zoradené podľa oblastí, tak ako ich uvádza katalóg 
opatrení. Katalóg na Slovensku existuje iba v anglickej verzii, preto sú informácie 
z neho získané prekladom autorky. 
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PA1  Fungovanie trhu práce/Segmentácia 
V Belgicku nastala zmena zákona o dočasnej práci, dočasnej agentúrnej 

práci a požičiavaní pracovníkov. Od 1. septembra 2013 dočasnú agentúrnu prácu 
možno teraz použiť pre obsadenie voľných pozícií za predpokladu, že používateľ 
chce, aby sa zapojil do dočasnej agentúrnej práce pracovník trvale za rovnakú prácu. 
Na žiadosť sociálnych partnerov chce zákonodarca zastaviť nezmyselnú prax 
zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov na po sebe idúce denné 
zmluvy. Sociálni partneri dosiahli kompromis o harmonizácii predpisov platných pre 
pracovníkov a zamestnancov, odbory, zamestnávateľov a členov vlády, rokovali od 
začiatku marca 2013. Dohoda stanovuje koniec skúšobného obdobia, koniec lehoty 
pre pracovníkov čakajúcich na výplatu, progresívne zosúladenie termínu výpovednej 
lehoty, povinnosť poskytnúť dôvod pre prepustenie (nie je nutná pre zamestnancov s 
výnimkou v prípade prepustenia z dôležitého dôvodu). Pracovník, ktorý nemôže 
pracovať z dôvodu choroby bude mať možnosť vrátiť sa do práce na čiastočný 
úväzok. Druhá fáza zmien pracovného práva v Chorvátsku by mala viesť k značným 
zmenám Zákonníka práce. Ministerstvo práce a dôchodkového systému oznámilo, že 
jeden z najdôležitejších zámerov navrhovaných zmien je znížiť index EPL a 
zabezpečiť väčšiu flexibilitu na trhu práce a lepšiu ochranu práv pracujúcich. Tento 
cieľ by sa mal dosiahnuť prostredníctvom realizácie navrhovaných zmien v rámci 
odstupného systému, znížením odškodnenia za nespravodlivé prepúšťanie, 
zlepšením flexibility dočasných predpisov v oblasti pracovných agentúr, zmenami v 
regulácii miezd atď. Druhá fáza zmien pracovného práva je v súčasnej dobe v 
procese vyjednávania medzi príslušnými sociálnymi partnermi, navrhované zmeny 
vstúpili do verejnej diskusie. Odbory už oznámili svoje pevné negatívne stanovisko, 
pokiaľ ide o niektoré návrhy, z ktorých niektoré už boli vyjadrené pomocou tvrdej 
rétoriky o organizácii generálnych štrajkov, ak reforma pokračuje v súlade s 
navrhovanými zmenami. Najnáročnejšou úlohou v druhej fáze reformy trhu práce v 
Chorvátsku bude určite pokus o dosiahnutie konsenzu medzi sociálnymi partnermi. 
Chorvátsko zaviedlo jednotné pracovné zmluvy, uľahčenie domácej práce, práce na 
čiastočný úväzok a viac príležitostnej práce. Regulácia skúšobnej doby, direktíva na 
agentúry dočasného zamestnávania. Chorvátske pracovné právo sa harmonizovalo 
so smernicou 2009/38/ES. Očakáva sa, že zmeny budú mať  najsilnejší vplyv v 
oblasti zmlúv na dobu určitú. V posledných rokoch väčšina z novo zamestnaných je 
zamestnaná na základe zmlúv na dobu určitú. Ich prvá zmluva na dobu určitú bola 
nahradenou za inú. Maximálna dĺžka trvania tri roky na dobu určitú bola zrušená a 
teraz je aplikovaná na každú po sebe idúcu zmluvu na dobu určitú, ale nie na prvú. 
Zamestnávatelia by teraz oficiálne mali zvýšiť celkový časový rozsah pre pevnú dobu 
určitú, čo by mohlo negatívne ovplyvniť segmentáciu trhu práce.  

Holandsko zaviedlo zníženie daňovej úľavy pre samostatne zárobkovo činné 
osoby. Aktuálny kredit na dani pre zamestnancov bude zvýšený rýchlejším tempom a 
bude tiež napojený na príjmy pracovníkov. Cieľom je zlepšenie kúpnej sily 
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pracovníkov, aby sa práca vyplatila. Na opatrenie sa plánuje vynaložiť 785 miliónov 
Eur.  

Rakúsko zaviedlo príspevok na prechode pre nezamestnaných stavebných 
robotníkov v preddôchodkovom veku, oprávnené za určitých podmienok a až na 
jeden rok (minimálny vek 58 rokov, 43 rokov poistenia). Príspevok bude odpovedať 
na poistenie na základe pracovného pomeru. Od roku 2017 príspevok bude 
vyplatený iba v prípade, že sa pracovníci zúčastnia ozdravného rehabilitačného 
programu. Rakúsko tiež bojuje proti sociálnemu podvodu blahobytu. Znamená to 
registrácia pracovníka na polovičný úväzok, pričom pracuje na plný.  

Malé podniky v Španielsku (do 50 zamestnancov), ktoré zamestnajú na plný 
úväzok, oprávňujú mladého jedinca, vo veku 16-30, uplatniť si 3 000 Eur daňové 
odpočty a ďalšie výhody sociálneho zabezpečenia. Nová zmluva nesie skúšobné 
obdobie jedného roka (v porovnaní  iných zmlúv na 3-6 mesiacov), čo znamená, že 
firmy môžu prepustiť zamestnanca bez odstupného. Kolektívne zmluvy môžu byť 
účinne zrušené z ekonomických, technických alebo organizačných dôvodov, v 
priebehu dvoch po sebe idúcich štvrťrokoch. Kolektívne zmluvy na úrovni spoločností 
sú vedené prednostne na inej úrovni (krajské, sektorové, národné, a pod). 
Ultraaktivita už nie je platná, čo znamená, že neurčité predĺženie a neobnovenie 
kolektívnych zmlúv je obmedzené na dva roky. Zavedenie vnútorného opatrenia  
flexibility na úrovni firiem má významný vplyv na usporiadanie pracovného trhu, môžu 
prispieť k zmierneniu dopadov súčasnej krízy. Odstupné v prípade nekalého 
prepúšťania na dobu neurčitú bolo znížené zo 45 dní na 33. dní od platu za každý 
odpracovaný rok. Individuálne prepúšťanie z ekonomických dôvodov je 
kompenzované na 20 dní platu za každý odpracovaný rok. Väčšia flexibilita pri  
hromadnom prepúšťaní bola zavedená ako v súkromnom tak i vo verejnom sektore.  

V Anglicku ,,Oddelenie pre podnikanie, inovácie a zručnosti“ (BIS) oznámilo 
nové pravidlá, ktorých cieľom je zefektívnenie procesu Zamestnaneckého tribunálu. 
Pravidlá sú reakciou na revíziu systému zo strany bývalého prezidenta a pokrývajú 
nové právomoci(aby zabezpečili, že malé prípady, ktoré by nemali postupovať k 
plnému vypočutiu sa zastavili pri najbližšej možnej príležitosti). Usmernenia 
predsedov majú pomôcť zaistiť, aby sa sudcovia zaoberali vypočutím v 
konzistentným spôsobom.  

Maďarsko plánuje zosilniť opatrenia APTP.  
Slovensko realizuje opatrenia prostredníctvom legislatívnych zmien Zákona o 

inšpekcii práce a Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Medzi 
hlavné opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok patrí zvýšenie pokuty za 
porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ak ide o nelegálne zamestnávanie 
dvoch a viac fyzických osôb súčasne (v tomto prípade bol spodný limit zvýšený z 2 
000 eur na 5 000 eur a horná hranica zostala nezmenená vo výške 200 000 eur), 
zvýšenie dolnej a hornej hranici poriadkovej pokuty v záujme zabezpečenia plnenia 
povinností príslušnými subjektmi (100 eur do  1 000 eur namiesto 65 Eur do 650) a 
posilnenie kontrolných kapacít inšpekcie práce. 
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Právna domnienka v Belgicku bola založená v štyroch odborných oblastiach. 
Každá osoba, ktorá spĺňa viac ako polovica z kritérií stanovených v práve je 
považovaná za zamestnanca. V opačnom prípade, je sú považované za samostatne 
zárobkovo činné osoby.  

V Lotyšsku existuje návrh, že zamestnávatelia, vrátane drobných daňových 
poplatníkov, pri registrácii každého zamestnanca budú musieť uviesť profesionálny 
kódex zamestnanca podľa klasifikácie zamestnaní. Tiež zamestnávateľ bude musieť 
uviesť, koľko hodín zamestnanec pracoval počas mesiaca od registrácie.  

V Nemecku prebehla ratifikácia  Dohovoru č. 189 na ochranu domácich 
pracovníkov pred vykorisťovaním. Zákon je v platnosti od septembra 2013.  

Zmena pracovných podmienok prebehla vo verejnom sektore Estónska, 
lehota na oznámenie výpovede je rozmanitá v závislosti od dĺžky odpracovaného 
času.  

V Portugalsku je vytvorený financovaný fond zamestnávateľa, ktorý zaistí 
ďalšie odstupné v prípade prepustenia pracovníka. (Toto opatrenie je súčasťou 
zmien v odstupnom, ako je stanovené v memorande o porozumení, časť 4.4.i. podľa 
memoranda odstupné bolo drasticky znížené). Členstvo spoločnosti vo fonde a 
zaplatení členských príspevkov do fondu je povinné (s určitými výnimkami).  

Vo Švédsku, tak ako aj v Nemecku 1/3 krátkodobých úväzkov dotuje vláda 
(544 mil. Eur za rok). 

V Anglicku došlo kzmene predpisov, aby bol proces prevodu jednoduchší a 
spravodlivejší ako pre zamestnávateľa, tak zamestnancov.  Budú sa  tiež nastavovať  
limity okolo toho, čo môže byť diskutované v kolektívnej zmluve.  

V Srbsku Ministerstvo práce, zamestnanosti a sociálnej politiky koordinuje 
verejnú diskusiu o návrhu zákona o Štrajku ako o menej dôležitej kapitole 
pracovného práva. Napriek tomu návrh zákona bol kritizovaný odbormi a 
zamestnávateľmi rovnako pre nedostatok jasnosti a opomína niektoré dôležité 
problémy.  

Zmeny prebehli aj v Lotyšsku.  Za účelom zníženia administratívnej záťaže, 
od 1. júla 2013 bude minimálny čas potrebný pre základné zdravotné a 
bezpečnostné školenia profesijne skrátený zo 160 na 60 hodín. Nezamestnaní budú 
dostávať finančnú podporu až do výšky 100 Eur za mesiac ako podporu pre 
cestovanie a prenájom nákladov potrebných k presunu.  

Rakúsko plánuje zavedenie poplatku za ukončenie pracovnej zmluvy. Ak 
zamestnávateľ ukončí pracovnú zmluvu (na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú s 
dobou trvania najmenej 6 mesiacov), na ktoré sa vzťahuje poistné 
v nezamestnanosti, vypláca sa poplatok vo výške 113 Eur.  

Nové opatrenie definuje predbežné vykonávanie pravidiel zamestnávania v 
Chorvátsku pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov pochádzajúcich z 
členského štátu, ktorý vzťahuje vnútroštátne opatrenia obmedzujúce právo na prácu 
z chorvátskych občanov. Toto nariadenie vychádza z dvojstranných dohôd a je 
založené na princípe vzájomnosti.  
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V Maďarsku bol vytvorený nový rámec pre pracovnoprávne predpisy, 
komplexná re-regulácia pravidiel uzatvárania pracovných zmlúv, pracovnej doby a 
doby vypnutia, skúšobnej doby, výpoveď, atypické zamestnanie, zamestnanie mimo 
oblasť pôsobnosti, absencia platových a mzdových doplnkov medzi ostatnými. 
Maďarsko má zmeny v príspevku na dochádzku. Minimálna doba dochádzania 
znížená na 5 hodín zo 6, zamestnanosť môže prebiehať na rovnakom mieste, právo 
môže uplatniť do 30 dní po tom, čo pracovná zmluva bola podpísaná, v prípade 
verejných prác lehota 3 mesiace nezamestnanosti pred požadovaním zamestnanosti. 
Maximálna podpora je možná už od 3 než v predchádzajúcom období 6 mesiacov.  

Minimálne opatrenia budú taktiež uskutočnené pre ľudí v Holandsku, ktorí 
pracujú na základe zmluvy o poskytovaní služieb (skôr než majú pracovnú zmluvu na 
určitý počet pracovných hodín týždenne) a nie sú samostatne zárobkovo činní. 
Holandsko vynakladá 100 miliónov Eur navyše na boj s nezamestnanosťou starších 
aj mladších pracovníkov a na podporu stavebníctva. 30 miliónov Eur navyše bude 
pridelených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Tieto finančné prostriedky 
pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Rakúsko bojuje za rovnaké 
zaobchádzanie medzi samostatne zárobkovo činnými mužmi a ženami, proti 
rozšíreniu diskriminácie s povinnosťou uvádzať minimálnu mzdu v pracovných 
inzerátoch. Pozmeňovací návrh bol rozhodnutý v parlamente v júni 2013 (BGBl. 
107/2013). Plná ochrana pred diskrimináciou sa naďalej vzťahuje na pohlavie a 
etnický pôvod, ale bez kritérií ako je vek, viera, sexuálna orientácie a náboženská 
príslušnosť. Tzv. levelovanie je stále potrebné zo strán (Sociálnych demokratov, 
Strany zelených). Aspekty, ktoré priamo súvisia s otázkami trhu práce neboli 
zmenené.  

V Lotyšsku úlohy niektorých povolaní profesijnej činnosti boli objasnené a 26 
nových profesií bolo pridaných do klasifikácie.  

Belgicko a Taliansko zavádza kritéria do bezpečnostného sektora, ide im o 
bezpečnosť pri práci, hlavne stavbárov. Taliansko monitoruje operačné programy 
a intervenuje národné politiky. Pomoc podpory a asistencia pri administratíve, ktorá 
manažuje európske a národné programy.  

V Lotyšsku začali nový projekt „RE-emigrácia“. Tento plán zahŕňa rad 
prístupov a zameriava sa na opatrenia, ako je:  
1. Zabezpečenie toku informácií a konzultácií ohľadom návratu do Lotyšska 2. 
Informácie o pracovných príležitostiach v Lotyšsku 3. Príťažlivosť vzdelanej 
pracovnej sily. Bude vypracovaný zoznam pracovných miest, pre ktoré bude lotyšská 
vláda splácať študentské pôžičky 4. poskytnúť jazykové kurzy Lotyšského jazyka po 
návrate do Lotyšska 5. Spolupráca s obchodným diaspórom 6. Podpora pre 
študentov a ich rodičov, ktorí vstupujú do lotyšského vzdelávacieho systému 7. 
Posúdiť požiadavky na voľné pracovné miesta vo vládnom sektore, v prípade, že 
požiadavky sú objektívne a nevyžadujú príliš veľa (t.j. ruský jazyk). 

Vláda Malty v júni 2013 oznámila rad návrhov na riešenie problému neistého 
zamestnania vo verejných výberových konaniach. Vláda si kladie za cieľ byť viac 
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ostražitá pri zadávaní verejných zákaziek na súkromné spoločnosti a na vykonanie 
týchto ponúk. Bola navrhnutá riadna evidencia dochádzky a položky na výplatnej 
páske s podrobnosťami o tom, koľko hodín sa odpracovalo a kedy.  

Zmena zákona o minimálnej mzde v Holandsku a minimálnom príspevku na 
dovolenku.  

V Litve existujú programy – „Skráť si čas hľadania práce“ a „Zostaň na trhu 
práce“, adresované účastníkom od 50 rokov vyššie. Zvyšovanie zamestnanosti 
v regióne s vysokou nezamestnanosťou, vytvorených 66 tisíc pracovných miest. 
Podpora klastrov, podpora mladým poľnohospodárom, podnikanie na vidieku, 
priemyselné tradície.  

Na Slovensku opozičná strana KDH (Kresťansko-demokratické hnutie) 
oznámila, že plánuje pripraviť a predložiť do parlamentu nový zákon o rodinnom 
podnikaní. Vo svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2013 vláda vyjadrila nesúhlas s 
navrhovaným prijatím nového zákona o rodinnom podniku. Hlavným dôvodom 
nesúhlasu je skutočnosť, že návrh vyhlásil neprimerané preferenčné podmienky pre 
rodinné podniky.  

Fínsky projekt „Working-Life 2020 Project“, čiže „Národná stratégia 
pracovného života“. Fíni si dali predsavzatie do roku 2020 spraviť život pracujúcich 
vo Fínsku najlepším v Európe: 1. pokiaľ ide o inováciu a produktivitu, 2. pohodu pri 
práci, 3. kvalifikovanú pracovnú silu, 4. dôveru a spoluprácu. Vládna iniciatíva je vo 
všetkých 4 oblastiach – široká spolupráca, získavanie záväzkov od zúčastnených 
strán na vývoji pracovného života, kampaň a informácie, nápady širokej verejnosti. 
 
 
PA 2 Aktívna politika trhu práce/Verejné služby zamestnanosti 

Počas daného obdobia v PA 2 bolo zavedených v 16 krajinách celkovo 37 
nových opatrení. Najviac populárny druh zavedených opatrení bolo opatrenie 
zamerané na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí (14 nových opatrení) a tými, 
ktorí podporujú zraniteľných pracovníkov pre prístup na trh práce (8 nových 
opatrení): zníženie nezamestnanosti mladých ľudí (Belgicko x 5, Bulharsko x 3, Írsko, 
Grécko, Taliansko, Litva, Malta, Spojené kráľovstvo); opatrenia na podporu 
zraniteľných pracovníkov (bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Grécko, 
Írsko, Maďarsko x 2, Litva, Slovinsko, Švédsko); opatrenia zvyšujúce 
zamestnateľnosť (Cyprus, Lotyšsko, Litva x 2, Malta); opatrenia pre zlepšenie služieb 
(bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Poľsko); opatrenia na podporu 
podnikania (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko); zlepšenie programov 
APZ (Španielsko, Malta); ostatné (Belgicko x 2 , bývalá Juhoslovanská republika 
Macedónsko, Portugalsko, Veľká Británia). Celkom 16 opatrení z predchádzajúcich 
období bolo aktualizovaných (Belgicko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Dánsko, Srbsko, Slovensko). Jedná sa o oblasť, ktorá 
zaznamenala najväčšie množstvo reforiem celkovo (v podobe nových opatrení), 
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vyskytujúcich sa v priebehu daného obdobia. Celkovo 35 % nových opatrení 
zavedených v tejto oblasti politiky bolo prijatých do práva. Pokiaľ ide o zdroje pre 
nové zavedené opatrenia,  najväčší počet opatrení je financovaných štátom (15), 
zatiaľ čo ďalších 11 opatrení spolufinancuje EÚ. 
 
Znižovanie nezamestnanosti mladých 

Implementácia prvej vstupnej práce v Belgicku. Jedná sa o nezamestnaných 
uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ktorí sú aktívni pri hľadaní práce. Môžu 
uzavrieť zmluvu praktikanta so zamestnávateľom a Actiris len na plný úväzok. 
Bulharsko podporilo vytvorenie pracovných miest pre 300 mladých ľudí. 300 
mentorov, školiteľov pre mladých nezamestnaných v Bulharsku. V rámci štátnej 
záruky mladí ľudia vo veku 18-24 rokov pri strate zamestnania dostanú dobrú 
kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšie vzdelávanie, učenie alebo školenie. 

V Grécku pripravovali školenie pre 10 tis. mladých ľudí (18-29r.) pracujúcich 
v cestovnom ruchu. Účastníci školenia obdržia príspevok na umiestnenie vo výške 2 
400 Eur - 2 700 Eur, v závislosti na tom, či sú univerzity alebo absolventi stredných 
škôl. Poskytovatelia školení dostanú paušálnu sumu vo výške 1 100 Eur na 
účastníka, ktorý sa zvyšuje na 1 400 Eur, ak sa im podarí zabezpečiť pracovnú 
zmluvu na dobu najmenej 6 mesiacov pre uchádzačov.  

V Taliansku prebiehajú reformy trhu práce a podpora vyššieho zapojenia žien 
a mladých ľudí. Litva rieši zníženie miery predčasného ukončenia školskej 
dochádzky. Workshopy pre mladých ľudí, kde sa môžu účastníci trénovať v troch 
rôznych povolaniach. Účastníci obdržia štipendium a odborné inštitúcie dostanú 
kompenzáciu.  Študentom budú poskytnuté teoretické vedomosti. Maximálny podiel 
teoretickej výučby by nemal prekročiť 40 %. 

Írsko podporilo záväzok, že kto sa do štyroch mesiacov stal nezamestnaným 
alebo ukončil vzdelanie vo veku pod 18 až 24 dostane dobrú kvalitnú ponuku 
zamestnania, ďalšie vzdelávanie, učenie alebo školenie. Celkový rozpočet EÚ pre 
záruky pre mladých ľudí je 6 000 miliónov Eur, z ktorých 50% bude pridelených z 
novej rozpočtovej položky mládežníckej iniciatívy zamestnanosti, pričom zvyšných 
50% financovaný z ESF. 250 000 EUR bolo poskytnutých z Európskej komisie pre 
navrhované pilotný projekt v Ballymun oblasti Dublinu. Cieľ pre vykonávanie 
programu bol stanovený na 2. štvrťrok 2014.  

Malta realizuje konkrétne školenie o podnikaní pre mladých ľudí. Vláda 
republiky Macedónsko začala projekt pre zamestnávanie 1 600 ľudí zo sociálne 
ohrozených skupín vo verejnom sektore. Opatrenie sa zameriava na štyri skupiny 
nezamestnaných: 1.) dlhodobo nezamestnaných s dĺžkou trvania viac ako 10 rokov v 
nezamestnanosti, 2.) nezamestnaní z rodín s mnohými deťmi, 3.) osamelých rodičov 
a rodín s jedným rodičom a 4.) nezamestnaných ľudí z rodín, kde nie je zamestnaní 
žiadny z rodinných príslušníkov. 400 pracovných miest je k dispozícii, pre každú 
z týchto 4 kategórii, alebo celkovo 1 600 pracovných miest. Spočiatku budú vybraní 
uchádzači zamestnaní vo verejnej obchodnej spoločnosti "macedónskych lesov". 
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Keď niektoré iné štátne inštitúcie majú potrebu nových zamestnancov, budú 
prevedené osoby do tejto inštitúcie. Z celkom 1 600 nových pracovných miest, bude 
976 pre osoby s nízkou kvalifikáciou, 476 osôb so stredným vzdelaním a 152 osôb s 
vyšším vzdelaním. Rešpektuje sa aj rovnaké a spravodlivé zastúpenie rôznych 
spoločenských skupín v krajine. Jobpath (Cesta práce) opisuje nový program 
aktivácie zameranej na dlhodobo nezamestnaných a osoby najviac vzdialené od trhu 
práce, služba prijíma súkromných poskytovateľov tretích strán na základe zmluvy na 
oddelení. Na základe aktuálnej dokumentácie bude postavená zložka verejného 
obstarávania (služby bežia od decembra 2013 do septembra 2014). Navrhovaná 
štruktúra platieb poskytovateľom má dva prvky. Arbitrážny poplatok (10 %) a 
výsledný poplatok (90 % z celkového počtu). Zmluvy s poskytovateľmi budú 
prebiehať po dobu štyroch rokov, s doplnkami dvoch rokov na konci obdobia 
odporúčania a umiestnenie. Zodpovedný je Odbor sociálnej ochrany.  

„Podpora sociálnych podnikov“ v Litve bola podpísaná Ministerstvom práce a 
sociálnych vecí, agentúry Európskeho sociálneho fondu a litovskej burzy práce. 
Projekt je určený na podporu osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom 
podpory podnikom, ktoré majú štatút sociálneho podniku a zamestnávanie ľudí s 
ťažkou alebo strednou úrovňou postihnutia. Sociálne podniky budú kompenzovať 
časť miezd a štátnych príspevkov na sociálne poistenie z ESF.  

Slovinsko zaznamenalo nárast miery zamestnanosti u starších pracovníkov. 
Ak bol vykonaný výcvik po dobu jedného mesiaca u toho istého zamestnávateľa, 
zabezpečiť 18 mesiacov plnú zamestnanosť.  
 
Aktívne opatrenia trhu práce k dlhodobej nezamestnanosti 

Švédsko uskutočňuje zmeny už v zrealizovaných štátnych dotáciách. 
Maximálne predĺžiť dotáciu o 1-2 roky. Zmenami  v programe sa zvýši počet 
dotovaných pracovných miest o 9 000. Maďarsko navýšilo rozpočet na „Štartovné 
mzdy“ dodatočného programu v roku 2013 o 19 biliónov HUF. V Lotyšsku zmenili 
kritéria oprávneností o účasť. Ľudia, ktorí majú problémy so závislosťou a sú bez 
práce dlhšie ako 3 mesiace sú uprednostnení. 
 
Opatrenia zvyšujúce zamestnanosť 

Cyprus má škálu vzdelávacích opatrení ponúkaných prostredníctvom rozvoja 
ľudských zdrojov úradu po konzultácii s ministerstvom práce. Jedná sa o nový prejav 
staršieho programu, ktorý sa začal v marci 2009. Účastníci obdržia štipendium pre 
účasť v určitom programe a majú platby na sociálne poistenie (1000 osôb). Cieľová 
skupina sú prepustení pracovníci. Ľahšia spôsobilosť v Lotyšsku pre účasť v 
dočasne dotovaných programoch na tvorbu pracovných príležitostí. Dĺžka kritéria na 
obdobie nezamestnanosti sa skracuje, ale uprednostňujú sa tí, ktorí sú bez práce 
viac ako rok.  

V Litve v súčasnej dobe existujú dva návrhy zákona o podpore pre 
zamestnanosť predložené na prerokovanie. Jeden zákon návrhu bol pripravený od 
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prezidenta republiky Litvy a druhý zo strany Ministerstva práce a sociálnych vecí. 
Podstata oboch návrhov zákonov je veľmi podobná – vytvoriť podmienky pre 
zamestnávateľov, aby mohli zobrať uchádzača na stáž po dobu 3-4 mesiacov 
a počas tohto obdobia, aby štát poskytoval financovanie zdravotného a sociálneho 
poistenia. V súčasnosti existujú študentské stáže, ale neexistujú stáže pre 
absolventov do zamestnania, nie je to legislatívne upravené. Vyššie uvedené návrhy 
zákonov sú zamerané na zmenu súčasnej situácie a vytvorenie priaznivejších 
podmienok pre uchádzačov o zamestnanie pre získanie odbornej praxe. Jedná sa o 
zvláštny význam pre mladých ľudí alebo osoby, ktorí zmenili svoje profesie a čelia 
ťažkostiam pri kotvení na trhu práce z dôvodu nedostatku odborných zručností. Litva 
podporuje Dobrovoľné aktivity mladých. V rámci tohto projektu budú mladí ľudia (16 
až 29) dobrovoľne zapojení do dobrovoľnej organizácie vybranej podľa oblasti a 
povahe jej činnosti. Dobrovoľníci budú pracovať aspoň 20 hodín týždenne. 
Dobrovoľnícka činnosti mladých ľudí sa očakáva, že bude trvať 3 alebo 6 mesiacov. 
Myšlienka projektu: zvyšovanie kompetencií – sociálnych, osobných pracovných, 
sebadisciplína, komunikácia, organizácia, plánovanie, rozhodovanie, Nadobudnutie 
špecifických skúseností v konkrétnej organizácii, či kancelárii. 
 
Národná stratégia pre aktívne starnutie  

Vláda Malty oznámila, že bude navrhovať a realizovať ,,Národnú stratégiu pre 
aktívne starnutie“. Národná komisia je zložená  z 8 expertov. Stratégia bude 
pripravená na výzvy staroby a demografických zmien prostredníctvom sociálnej 
politiky, ktorá je navrhnutá a zavedená holistickým spôsobom (holizmus = filozofia 
celistvosti). Komisia sa bude snažiť posilniť sociálnu súdržnosť, začlenenie a účasť, 
podporu účasti v rámci trhu práce, uznanie hodnoty rôznych vekových skupín a ich 
prínosu pre spoločnosť, podporu zdravia, prevenciu chorôb a včasnej diagnózy, 
rehabilitácie a úpravu systémov sociálneho zabezpečenia pre poskytovanie 
udržateľných dôchodkov na obdobie 2014 – 2020.  

V Rakúsku podporujú odborné pracovné štipendium. Školenia nízkych a 
stredných kvalifikovaných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie v profesiách s 
dopytom na trhu práce. Maximálna dĺžka trvania štipendia je tri roky. Pre kvalifikáciu 
pracovníkov musí byť zárobkovo činný po dobu najmenej 4 rokov v posledných 15 
rokoch.  
 
Opatrenia na podporu podnikania 

Ministerstvo práce a sociálnych vecí (MLSP) a Národné služby zamestnanosti 
(NES) v Macedónsku zmenili podmienky pre poskytnutie prístupu ku grantom 
samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania úverov. Takže teraz každý registrovaný 
nezamestnaný (aj keď je zapísaný jeden deň), sa môže zúčastniť  programu pre 
osoby SZČO, ktoré zamestnávajú sami seba, dostane grant. Okrem toho budú úvery 
pre mikropodniky a malé podniky k dispozícii pre všetky spoločnosti, ktoré existujú 
aspoň 1 rok a majú aspoň jedného  zamestnanca na dobu dlhšiu ako 3 mesiace 
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(predtým bolo požiadavkou, že sa zamestnávajú aspoň dvaja zamestnanci). Tieto 
spoločnosti majú nárok na finančné prostriedky na novú prácu.  

V Rakúsku SME/OPE balíček obsahuje nasledujúce opatrenia. V prípade 
dlhodobej choroby, a teda neschopnosti pracovať, samostatne zárobkovo činné 
osoby majú nárok na nemocenské od 43. dňa neschopnosti až na 20 týždňov. 
Zakladatelia spoločností môžu žiadať o bezúročné odloženie ich príspevkov na 
sociálne zabezpečenie až do tretieho roku. Peňažná pomoc v materstve pre 
samostatne zárobkovo činné osoby bola zvýšená z 26,97 Eur až na 50 Eur za deň. 
 
Opatrenia ochraňujúce práva benefitov a zvýhodnenie zamestnávania 
znevýhodnených 

Zrušenie pomoci pre podporu zamestnanosti v Belgicku v komerčnom 
sektore. Pomoc na zamestnanosť v nepodnikateľskej sfére má byť naďalej 
poskytnutá.  

Dánske akútne balíčky boli nahradené pomalším vykonávaním reformy dávok 
(v júni2013 bol prijatý nový právny predpis, ktorý znamenal postupnú realizácia 
reformy dávok od roku 2010. To znamenalo, že akútne balíčky už nie sú relevantné 
ako samostatný súbor opatrení.  

Ministerstvo práce Rumunska sa opakovane zaviazalo k dôkladnej zmene 
zákona č.76/2002 tak, aby sa zvýšil stimul pre výrobu práce, zefektívniť procesné 
ustanovenia o aktívnej politike zamestnanosti a lepších nástrojoch zameraných na 
podporu a rýchlejší návrat na trh práce nezamestnaných so zameraním na tie zo 
skupín znevýhodnených na trhu práce.  
 
Zlepšenie programov opatrení APZ 

Politika zamestnanosti Španielska, Ročný plán 2013 - hlavný politický 
dokument, ktorý by mal riadiť realizáciu aktívnej politiky trhu práce v roku 2013. 
Zahŕňa 350 akcií a opatrení, ktoré majú byť rozvíjané regionálnymi úradmi práce a 
ústrednou vládou. Boli organizované činnosti v smeroch ako poradenstvo (50 akcií a 
opatrení), školenia (72), stimuly pre zamestnanosť (83), rovnaké príležitosti (23) 
podnikanie (79) a koordinácia medzi rôznymi administratívnymi vrstvami (43). Proces 
hodnotenia bol taktiež zahájený, zahŕňa 22 ukazovateľov, ktoré skúmali účinnosť 
plánu. Vývoj PAPE 2013 bude realizovaný v rámci bývalého PAPE 2012 a 
španielskej stratégie zamestnanosti 2012-14. V Národnom pláne zamestnanosti 
prijať rýchlo reformy orientované na výsledky aktívnej politiky na trhu práce, vrátane 
posilnenia adresnosti a efektívnosti vedenia. Posilnenie a modernizácia verejných 
služieb zamestnanosti s cieľom zabezpečiť účinnú individuálnu pomoc 
nezamestnaným v závislosti na ich profile a vzdelávacích potrieb. Posilniť účinnú 
rekvalifikáciu vzdelávacích programov pre starších a pracovníkov s nízkou 
kvalifikáciou. „JOBS PLUS“ Malta, iniciatíva APTP, máj 2013 - táto iniciatíva si kladie 
za cieľ koordinovať opatrenia pre jedinca so zručnosťami, aby vyhoveli požiadavkám 
trhu práce. Fondmi z  EÚ bude podporovať iniciatívu Práca +, modernizáciu operácie 
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zamestnanosti a vzdelávania, zvyšovanie kvality pracovných miest, podpora mládeže 
a zamestnanosti žien prostredníctvom iniciatív ako je napríklad systém ochrany 
vkladov mládeže, bezplatná starostlivosť o deti a iné prostriedky. Zredukovaný 
rozpočet v Srbsku na AOTP zo 3,4 bn. dinárov na 1,2 bn. 
 

Ďalšie opatrenia 
Všetci dočasne nezamestnaní v Belgicku dostávajú 70% platu. Macedónsky 

projekt Fórum so zamestnávateľmi uskutoční fórum so zamestnávateľmi v 24 
obciach, očakáva sa účasť 400 spoločností. Fórum slúži ako miesto pre zdieľanie 
nápadov a návrhov na úpravu politík a programov zamestnanosti na potreby 
zamestnávateľov, ktoré potom budú vykonávané na nový operačný plán pre politiky 
aktívneho OP  2014. Súčasne fórum prispeje k posilneniu sociálneho dialógu medzi 
zamestnávateľmi  miestnej samosprávy a štátnych inštitúcií na miestnej úrovni. 
Finančná podpora zamestnávateľom Portugalska, ktorí zamestnávajú 
nezamestnaných (trvale alebo na dobu určitú, na plný alebo čiastočný úväzok) o 
vrátenie 75% až 100% z poistného na sociálne zabezpečenie platené 
zamestnávateľom. Poradcovia v ,,job centrách“ v Anglicku pomáhajú absolventom 
nájsť si prácu. Špeciálny poradca nastaví pracovnú stratégiu so súhlasom klienta so 
spätnou väzbou. Neignorovať tých, ktorí si prácu hľadajú, ale pomôcť im s hľadaním.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sleduje 
niekoľko cieľov s navrhovanou revíziou právnych predpisov: Pre zjednodušenie 
existujúcich politík vzhľadom na znižujúci sa rozpočtu na APZ. 8 politík, ktoré teraz 
môžu byť legálne potvrdené po splnení podmienok stanovených zákonom. Štyri 
zostávajúce APTP zachovajú svoj právne nárokový charakter (príspevok na 
aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších 
služieb pre samosprávny kraj, príspevok na dochádzku  za prácou, príspevok na 
presťahovanie za prácou, prispieť k vyrovnaniu prevádzkových nákladov na 
chránené dielne, pracoviská alebo prepravu zamestnancov. Ďalšia významná zmena 
je definícia Národnej sústavy povolaní (vrátane prijatia sektorových rád a aliancie 
sektorových rád) v znení statusu a kompetencií Výboru pre otázky zamestnanosti.  
Spresnenie ustanovení o platenom sprostredkovaní zamestnania za úhradu a 
agentúrneho zamestnávania.  
 
 
PA 3 Systémy sociálneho zabezpečenia 

Bolo zavedených celkom 17 nových opatrení týkajúcich sa systémov 
sociálneho zabezpečenia v rámci 10 európskych krajín počas tohto obdobia. Sub-
politika s najväčším nárastom nových opatrení pre toto obdobie je Penzijná reforma. 
Nasledujúce krajiny zaviedli nové opatrenia v štyroch oblastiach sub-politík:  
■ dávky v nezamestnanosti reformy (Dánsko, Slovensko, Švédsko, Spojené 
kráľovstvo);  
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■ penzijných reforiem (Španielsko (x2), Chorvátsko (x2), Holandsko, Poľsko (x3), 
Srbsko), 
■ reformy systém zdravotného poistenia (žiadne nové opatrenie), 
■ ostatné (Lotyšsko (x2), Holandsko, Švédsko). 
Táto oblasť politiky mala "strednú" úroveň vývoja počas tohto obdobia. Len viac ako 
tretina (35%) z nových opatrení, bolo už prijatých právne. Len niečo málo cez 
polovicu (osem) bolo financovaných prostredníctvom vlády cez štátny rozpočet. 
Zvyšných šesť nových opatrení nevyžadujú osobitné finančné prostriedky. 
 
Reformy v dávkach nezamestnanosti 

Dánsko rieši nezamestnanosť a sociálne dôsledky krízy, podporu sociálneho 
začlenenia a boj proti chudobe. Opatrenie sa týka skrátenia doby trvania dávok v 
nezamestnanosti, ktoré bolo realizované od 1. januára 2013.Veľký počet dlhodobo 
nezamestnaných vyčerpal svoj nárok na dávky v priebehu prvého polroka 2013, čím 
vznikol pevný politický tlak na vlády, ktorá reagovala návrhom na mäkšie vyhotovenie 
reformy podanej 14. mája 2013. Po politických rokovaniach s RedGreenAlliance bola 
podpísaná dohoda 20. mája. Dohoda mala dva hlavné prvky. Po prvé, príspevok na 
špeciálne vzdelávacie, ktorý bol zavedený ako súčasť akútneho balíka2, nastalo 
predĺženie práva na dávky až na šesť mesiacov pre osoby vyčerpávajúce dávku v 
priebehu druhého polroka 2013. Po druhé, nové dočasné benefity pre trh práce budú 
predstavené od januára 2014. Prínosom budú všetkým nezamestnaným, ktorí 
vyčerpajú svoje právo na dávky v nezamestnanosti alebo príspevky na vzdelávanie 
po 1. januári 2014. Doba trvania benefitov na trhu práce bude postupne redukovaná  
smerom k druhej polovici roka 2016. Celkové trvanie podpory v nezamestnanosti a 
dvoch nových dávok nesmie presiahnuť štyri roky. 

Reforma na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom novely Zákona o 
pomoci v hmotnej núdzi. Sociálna pomoc je poskytovaná vo forme dávok v hmotnej 
núdzi a ďalších prídavkoch ku základným dávkam, aby bol zaručený minimálny 
príjem potrebný pre pokrytie základných životných potrieb. Hlavným návrh reformy je, 
že základná dávka v hmotnej núdzi 60,50 Eur mesačne by sa mala poskytovať iba 
tým sociálne závislým dospelým, ktorí sa zúčastňujú najmenej 32 hodín mesačne na 
aktivačných prácach vo forme malých komunálnych služieb, dobrovoľníckych 
činností alebo prác spojených s prevenciou alebo odstránením prírodných katastrof a 
iných mimoriadnych situácií, ak taká práca je k dispozícii príjemcovi. Táto podmienka 
sa nevzťahuje na konkrétne skupiny príjemcov, vrátane starobných dôchodcov, 
ťažko zdravotne postihnuté osoby a osoby, ktoré poskytujú celodennú starostlivosť o 
deti a osoby so zdravotným postihnutím. Ďalšia zmena sa týka nároku na príspevok 
na aktiváciu, musí byť podmienený odpracovaním aspoň 64 hodín mesačne v malých 
komunitných službách alebo dobrovoľnej činnosti (v súčasnej dobe je potrebných 10 
hodín týždenne). Registrovaný nezamestnaný môže získať nárok na príspevok ak sa 
zúčastňuje iných aktivačných politík ako je vzdelávanie a odborná príprava. Navrhuje 
sa ďalej zavedenie nového príspevku, ktorý by mal byť poskytnutý dlhodobo 
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nezamestnaným osobám v hmotnej núdzi, ktoré sa zamestnajú. Nárok na mesačný 
príspevok vo výške 63Eur po dobu maximálne 6 mesiacov majú osoby s mesačným 
platom, ktorý sa pohybuje na úrovni medzi 100% a 300% zákonnej minimálnej mzdy. 
Ďalšie zmeny sa týkajú poskytovania príplatkov k základnej dávke, čo však nie je 
podmienené aktivitou. Navrhuje sa tiež, že niektoré menšie priestupky by mohli byť 
penalizované zrážkami zo sociálnych dávok. Návrh novely predpokladá, že Úrad 
práce získa väčšiu moc v dohľade nad obecnými  aktivačnými prácami. Novela by 
mala nadobudnúť platnosť 1.januára 2014. 

V roku 2014 chce vláda vo Švédsku zrušiť diferencované príspevky v 
nezamestnanosti. Návrh predpokladá, že asi 2,2 mil. členom poistenia prostriedkov 
pre prípad nezamestnanosti sa znížia poplatky. Podľa vlády 10 poistným fondom pre 
prípad nezamestnanosti, ktoré majú najvyššie členské príspevky, zodpovedá 
zníženie poplatkov asi 20 Eur za mesiac pre fond, v ktorom príspevky sú najvyššie. 
Poistenie do Fondu pracovníkov v oblasti hotelierstva a reštaurácie pre prípad 
nezamestnanosti, zníženiu zodpovedá viac ako 29 Eur za člena mesačne. 
 
Revízia navrhovateľa záväzku pre uchádzačov o zamestnanie 

V Anglicku (UK) v rámci revízie navrhovateľa záväzku, uchádzačovi o 
zamestnanie sa budú musieť  výhody  vysvetľovať jasnejšie v rámci úsilia nájsť si 
prácu. Budú zahŕňať novú formu dohody uchádzača o zamestnanie obsahujúcu 
týždenný harmonogram úloh pre ich dokončenie. Dohoda bude založená na osobné 
vyhlásenie, ktorým sa stanovuje, či uchádzač o zamestnanie je tak pripravený, aby si 
dokázal nájsť prácu a bude sledovaný poradcom na Jobcentre Plus, ktorý ho bude 
pravidelne kontrolovať. Očakáva sa, že hľadanie práce bude činnosť pre 
nezamestnaných na plný úväzok. 

Dánsky „cashbenefitsystem“ je všeobecná bezpečnostná sieť dánskeho 
sociálneho systému, poskytuje testované peňažné dávky pre nezamestnaných, ktorí 
nemajú nárok na inú pomoc. Navrhovaná reforma má nasledujúce prvky: mladí ľudia 
do 30 rokov veku bez vzdelania by už nemali byť súčasťou systému sociálnej 
pomoci. Namiesto toho by mali mať právo a povinnosť na vzdelanie. Dostanú novú 
dávku vo výške do normálneho stavu študentského grantu. Tí, ktorí môžu, by mali 
pracovať vo svoj prospech a prispievajú ku komunite verejných alebo súkromných 
miest v službách (v reformnom návrhu - označený ako účelnosť pracovných miest). 
Osamelí rodičia a mladé matky budú mať osobitnú podporu a finančnú pomoc pri 
získaní vzdelania. Žijúce páry budú mať vzájomnú ekonomickú zodpovednosť 
podporovať jeden druhého. Dnes je to pravidlo len pre tých, ktorí sú legálne 
zosobášení.  

V Španielsku došlo k zníženiu príspevkov na verejné služby zamestnanosti, 
zrušené náhradné dávky v nezamestnanosti. V Holandsku skrátili dobu trvania 
dávky v nezamestnanosti. Maximálna doba bude skrátená z 38 mesiacov (ak má 
človek 38 odpracovaných rokov) na 24 mesiacov. 
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Penzijné reformy 
V Španielsku sa do úvahy výpočtu dôchodku od roku 2014 berie deficit 

verejných financií. Preto výška penzie narastie medzi 0,25 % a hodnotou inflácie, 
index plus 0,25 boda. Zníženie výdavkov na dôchodky a zníženie deficitu verejných 
financií. Reforma pre pracovníkov na polovičný úväzok vzhľadom k poberaniu 
dôchodkov, Španielsky ústavný súd vyhlásil, že legislatíva k týmto pracovníkom je 
diskriminačná, týkala sa 76 % žien v roku 2012. Nové nariadenie platí od augusta 
2013. Bolo znížené minimálne príspevkové obdobie (v prepočte na plný pracovný 
úväzok) obdržať dôchodok v prípade pracovníkov na čiastočný úväzok (predtým: 15 
rokov) v pomere k pracovnému koeficientu na čiastočný úväzok, ktorý je odvodený 
od percenta ich pracovnej kariéry v zamestnaní na čiastočný úväzok a počet hodín v 
týchto pracovných miest so zreteľom na plný úväzok. Sociálne zabezpečenie 
zaisťuje, že pracovníci budú môcť dosiahnuť minimálny príspevkový dôchodok 
(631,30 Eur v roku 2013), ale množstvo pridané do pôvodného dôchodku s cieľom 
dosiahnuť takú úroveň, ktorá nesmie presiahnuť nepríspevkovú výšku dôchodku 
(364,90 Eur v roku 2013). Zlepšenie rovnosti príležitostí medzi plným úväzkom a 
čiastočným úväzkom. Ako prispieť k dosiahnutiu rovnosti príležitostí medzi mužmi a 
ženami, pretože ženy tvoria 76 % z celkového počtu pracujúcich na čiastočný 
úväzok. Podporovať pracovníkov, aby sa zapojili na čiastočný úväzok. 

V Chorvátsku prijali niektoré drobné zmeny chorvátskou vládou v septembri, 
vo forme nariadenia doplňujúci návrh, ktorý bol začlenený do súčasného zákona o 
poisťovníctve „Penzia“ (NN 112/13). Cieľom bolo zvýšiť kontrolné mechanizmy 
týkajúce sa invalidných dôchodkov, kde už boli objavené niektoré prípady korupcie a 
podvodu. Navyše niektoré pokusy o podvod a korupciu uzavreli trestom alebo 
priestupkovým konaním. V súčasnosti prebieha proces prípravy zmeny 
dôchodkového zákona o poisťovníctve, ktoré sú plánované. Majú byť pripravené do 
konca roka 2013. Mnohé návrhy prichádzajúce od ministerstva už boli zverejnené, 
avšak, nie je žiadny oficiálny dokument týkajúci sa plánovaných reformných návrhov 
zatiaľ k dispozícii. Návrhy sú diskutované verejnosťou: predĺženie veku odchodu do 
dôchodku na 67 rokov, rozdelenie piliera dôchodkového systému na dve časti - časť 
dôchodkov financovať z akumulovaného príspevku a budú plne závislé na príspevku 
vyplácaného v priebehu zamestnania, zatiaľ čo druhá časť dôchodkov bude 
financovaná prevažne z rozpočtu (napr. rodinné dôchodky, invalidné dôchodky 
a penzie vojnových veteránov, bývalých vysokých štátnych úradníkov - tých, ktorí sa 
stali dôchodcami v podmienkach). 

Holandsko plánuje nechať štátny dôchodok rásť rýchlejšie, a vek odchodu do 
dôchodku posunúť v roku 2018 na 66 rokov a 67 rokov v roku 2021. Zároveň fiškálna 
atraktivita úspor na dôchodok bude znížená a obmedzená na ročnej úrovni, vo výške 
100 000 Eur z príjmov. 

Novelizácia Zákona o systéme sociálneho zabezpečenia a Zákona o 
zdravotníckych službách financovaných z verejných prostriedkov v Poľsku. Projekt 
zahŕňa zavedenie príspevkov na dôchodkové poistenie členov predstavenstva. 
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Ministerstvo tiež navrhuje zmeny v príspevkoch od občianskoprávnych zmlúv. Ak 
osoba pracovala na základe občianskoprávnych zmlúv, zamestnávateľ bol povinný 
platiť príspevky len od zmluvy s najnižšou mzdou. Ministerstvo navrhuje, aby prémia 
bola hradená z výšky minimálnej mzdy (381 Eur v r. 2013). Cieľom je dať znamienko 
rovnosti medzi príspevkové povinnosti osôb zamestnaných na občianskoprávne 
zmluvy a členov správnej rady. Zvýšenie príjmov fondov sociálneho poistenia o 119 
miliónov Eur (500 miliónov PLN) ročne. Vláda Poľska navrhuje zmeniť dôchodkový 
systém. Zásadnou zmenou je obmedzenie investičných možností OFE, lebo už 
nebudú mať nárok na investície do štátnych dlhopisov. Všetky dlhopisy, ktoré majú k 
dispozícii, budú prevedené na ZUS. Tie budú môcť investovať do akcií verejne 
obchodovaných spoločností, miestnych vládnych dlhopisov a firemných dlhopisov. 
Podľa vlády je kľúčovou otázkou investícia do reálnej ekonomiky, a nie verejný dlh. 
Avšak prevodom existujúcich väzieb na ZUŠ zníži verejný dlh o 27 000 miliónov EUR 
(112 000 miliónov PLN (7 % HDP). Ďalším dôvodom je slobodná voľba občana 
investovať peniaze pre odchod do dôchodku v otvorených penzijných fondoch (OFE) 
alebo inštitúciách sociálneho zabezpečenia (ZUS). Tí , ktorí už investovali do OFE 
budú mať (podľa oznámenia) 3 mesiace na rozhodnutie, či chcú , aby ich finančné 
prostriedky boli prevedené na ZUŠ, alebo zostanú v OFE. Noví členovia sa budú tiež 
musieť rozhodnúť. Ohlásené zmeny predpokladajú zníženie poplatkov, ktoré 
dôchodkové fondy môžu vyberať svojich členov. Poplatok , ktorý teraz činí 3,5 % z 
každej platby poistného sa zníži na polovicu. OFE bude tiež účtovať menej za správu 
prostriedkov (zatiaľ nebolo oznámené zníženie). Príspevok sám o sebe by mal byť 
2,92 % z platu. Vyplácanie dôchodkov z penzijných fondov budú vykonávať verejné 
inštitúcie sociálneho zabezpečenia (ZUS). Valorizácia dôchodkov bude vykonaná na 
aktuálnej báze. Finančné prostriedky z otvorených penzijných fondov za 10 rokov 
pred vekom odchodu do dôchodku budú postupne prevedené na sociálne 
zabezpečenie vo výške 1/10 finančných prostriedkov ročne. Vláda bude financovať 
príspevky na sociálne zabezpečenie (dôchodkové a zdravotné poistenie), pre 
rodičov, ktorí sú samostatne zárobkovo činní, zamestnaní na občianskoprávne 
zmluvy a nezamestnaných, ak sa starajú o ich deti. Novela rozširuje katalóg osôb, 
pre ktoré bude štátny rozpočet platiť príspevky na sociálne zabezpečenie v súvislosti 
s výkonom starostlivosti o dieťa. Príspevky na sociálne zabezpečenie pre týchto ľudí, 
ako je tomu v prípade zamestnancov na rodičovskej dovolenke, budú financované 
výhradne zo štátneho rozpočtu. Treba zaviesť  nové pravidlá, iný príspevok pre 
základňu pre ľudí , ktorí sa vzdali práce kvôli starostlivosti o deti. Pre tých, ktorí boli 
aspoň 6 mesiacov sociálne poistení, tesne pred použitím možnosti poistenia vo 
vzťahu k starostlivosti o deti, budú zvyčajne dostávať 60 % z predpokladaného 
priemerného mesačného platu. Avšak pre tých, ktorí nemajú záznam poistenia, 
nezamestnaných a s menej ako pol ročným základom, čiastka bude činiť 75 % z 
minimálnej mzdy. Hlavným cieľom novely zákona o sociálnom poistení a ďalších 
zákonov je znamienko rovnosti práva poisteného v čase starostlivosti o deti bez 
ohľadu na ich formu pracovného pomeru. Novela zavádza riešenia, ktoré majú vplyv 
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na výšku budúcich dôchodkov ľudí, ktorí vychovávajú svoje deti. Nové pravidlá sú 
výsledkom zmien spojených s predĺžením veku odchodu do dôchodku. 

V Srbsku parametre daní z príjmov fyzických osôb a príspevky na 
dôchodkové poistenie sa zmenili. Sadzba dane z príjmov fyzických osôb bola 
znížená z 12 % na 10 %, zatiaľ čo nezdaniteľná časť bola zvýšená zo 77 EUR (RSD 
8 776) na 96 eur (RSD 11 000) za mesiac. Na druhú stranu, celková miera 
príspevkov do dôchodkového systému sa zvýšila z 22 % na 24 % z hrubej mzdy 
zvýšením sadzby príspevku od pracovníka hrubej mzdy z 11 % na 13 %.  

V Nemecku existuje návrh na doplnenie nízkych dôchodkov, dlhodobé trvanie 
prispievateľov až do výšky 850 Eur. Podpora súkromného penzijného pripoistenia a 
sporenie na dôchodok – návrh obsahuje ďalšie predpisy na nové finančné produkty. 
Pracovníci v Španielsku majú povolený prístup k dobrovoľnému programu 
predčasného odchodu do dôchodku, ak odpracovali aspoň 35 rokov pracovnej 
kariéry (predtým bolo 33). Minimálny vek pre prístup je stanovený na 2 roky menej, 
ako je zákonný vek pre odchod do dôchodku (v roku 2013: 63 rokov a 1 mesiac). 
Redukčné koeficienty pre každý štvrťrok skoršieho odchodu do dôchodku vzrástli. 
Prepúšťanie verejných zamestnancov v Maďarsku po dosiahnutí dôchodkového 
veku a minimálny počet rokov služby (s výnimkou profesorov na vysokých školách, 
politikov, individuálne výnimky).  Tí učitelia, ktorí učia odborné predmety na verejných 
odborných školách môžu byť zamestnaní na základe služobnej zmluvy po dosiahnutí 
dôchodkového veku. V Dánsku prebieha reforma nemocenského systému, znamená 
aj prísnejšie nadväznosti na príjemcov, ďalšiu pomoc klientom v systéme a 
predĺženie doby trvania dávok pre osoby so život ohrozujúcimi ochoreniami. Systém 
nemocenského je regulovaný Ministerstvom práce (Národný úrad trhu práce) 
a vykonávaný v obciach (jobcentres). Návrh reformy je, aby prípady všetkých  
príjemcov dávok nemocenského poistenia boli opätovne posúdené po šiestich 
mesiacoch, čiže skôr než po dvanástich mesiacoch ako doteraz.  

V Lotyšsku osoby so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú pomoc od 
iných ľudí, dostanú 213 Eur (150 LVL) za mesiac, v porovnaní so 142 Eur (LVL 100). 
Jedna skupina osôb so zdravotným postihnutím dostane 83 Eur (LVL 58,5) (teraz je 
64 Eur). ZP, druhá skupina občanov, obdržia 77 Eur (LVL 54). Ľudia, ktorí sú ZP od 
detstva dostanú 139 Eur (LVL 97,50) a 128 Eur (LVL 90) pre I. a II.  skupinu. 
Dôchodcovia žijúci v zahraničí môžu žiadať elektronicky o obnovu alebo 
pokračovanie dôchodkových platieb. Predtým museli prísť do kancelárie, používať 
poštu, alebo niekomu povoliť, aby konal za nich. Spojenie, alebo zrušenie viacerých 
opatrení  v Holandsku pre domácnosti s deťmi, z 11 na 4. Zo štyroch zvyšných kvót 
dva poskytujú podporu príjmov pre rodičov a rozpočtu týkajúceho sa detí. Dve sa 
zameriavajú na podnecovanie rodičov, aby začali pracovať.  Transparentná podpora 
príjmu osamelého rodiča spájajúca podporu príjmov pre rodičov nízkopríjmových 
skupín. Zjednodušenie opatrenia, zvýšiť účinnosť, znížiť verejné výdavky.  

Aby bolo možné zlepšiť situáciu rodín Švédska s nízkymi príjmami s deťmi, 
vláda navrhuje v roku 2014 zvýšenie osobitného príspevku pre deti v príspevku na 
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bývanie. Tento nárast zvýši osobitný príspevok v súčasnosti z 23 Eur (SEK 200) na 
174 Eur (SEK 1 500) mesačne na jedno dieťa, od 29 Eur (250 SEK) na 232 Eur (SEK 
2 000) mesačne pre dve deti a od 35 Eur (SEK 300) na 307 Eur (SEK 2 650) 
mesačne na tri alebo viac detí.  

Reforma balíka na vzdelávanie v Nemecku: Vzdelávací balíček podporuje deti 
z rodín s nízkymi príjmami, s varenými obedmi, učebnicami a iným materiálom, 
súkromnými lekciami športových a kultúrnych aktivít. Kredity a poukážky rodinám 
poskytujú miestne pracovné agentúry.  

Ministerstvo práce Litvy sa domnieva, že dávky by mali byť poberané 12 
mesiacov, potom by sa mali krátiť, po 12 mesiacoch o 20 %, po 24 mesiacoch o 30 
%, po 36 mesiacoch o 40 %, atď. s ohľadom na poskytovanie sociálnych dávok pre 
najchudobnejšie osoby. Viac právomocí má byť zverených miestnym úradom. 
Navyše, zoznam nezamestnaných osôb, ktoré predtým poberali 50 % z prijatých 
sociálnych dávok budú predĺžené na ďalších 6 mesiacoch po obdržaní zamestnania. 
Rovnako tak sa navrhuje zníženie náhrady na pokrytie nákladov na vykurovanie, ak 
majiteľ bytu odmietne zúčastniť sa diskusie a rozhodovania na renováciu multi-
bytového domu.  

Turecko začalo komplexný audit komory dát poľnohospodárstva k identifikácii 
rozšírenej neregistrovanej práce v poľnohospodárstve. Ak bude prijatý návrh novej 
dane z príjmu, budú sa vyžadovať ročné výkazy príjmov fyzických osôb od všetkých 
zamestnaných osôb, a to najmä tých s nepravidelnými príjmami. Tým sa prakticky 
vzťahuje na všetkých pracovníkov v poľnohospodárstve.  
 
 
PA 4 Harmónia osobného a pracovného života  

Šesť krajín zaviedlo celkom 7 nových opatrení v rámci PA 4. Zoznam 
podkategórií uvádza, ktoré krajiny zaviedli reformy v tejto oblasti. Opatrenie 
zahŕňajúce dieťa /poskytovanie rodinnej starostlivosti (Rakúsko, Poľsko); zmeny v 
usporiadaní v rodičovskej dovolenky alebo dávky (Španielsko, Luxembursko, Poľsko, 
Slovensko); podpora vytvárania pracovnej flexibility;  ostatné (Francúzsko). Navyše 
celkom 7 opatrení zavedených v predchádzajúcom období boli aktualizované v 
súčasnom období (Rakúsko, Chorvátsko, Nemecko, Veľká Británia). Toto je jedna z 
oblastí politiky s relatívne nízkou úrovňou celkovej aktivity s ohľadom na nové 
reformné opatrenia pre dané obdobie. Avšak zo zavedených 7 nových opatrení - 3 (
43 %) z nich bolo prijatých do práva. Väčšina nových opatrení zavedených (5) boli 
financované vládami príslušných krajín.  
 
Poskytovanie rodinnej starostlivosti 

Zamestnanci v Rakúsku, ktorí sa starajú o blízkeho člena rodiny (dlhodobá 
starostlivosť úrovne 3), budú môcť nastúpiť na dovolenku (do 3 mesiacov) alebo k 
zníženiu ich pracovných hodín. Je potrebná dohoda so zamestnávateľom. Po troch 
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mesiacoch voľna alebo na čiastočný úväzok sa môže iný člen rodiny pripojiť na 
dovolenku (tiež do troch mesiacov).  Ak sa zdravotný stav osoby, ktorá sa stará, 
zhorší, je možné znovu požiadať o dovolenku alebo na čiastočný úväzok dovolenku 
(opäť až do 3 mesiacov). Ochrana podľa pracovného práva a sociálneho práva 
pokračuje. Počas dovolenky sa prínos zárobku bude rovnať výške dávky v 
nezamestnanosti. Náklady na prvú fázu sa odhadujú na 5,5 milióna Eur ročne. 
Plánujú prijať nové opatrenia na zvýšenie účasti na trhu práce žien, zlepšenie 
starostlivosti o deti a služby dlhodobej starostlivosti, a riešiť nedostatky v platoch žien 
a mužov a dôchodkové medzery. 

Prezident Poľska podpísal dňa 24. júna 2013 novelizáciu zákona o 
starostlivosti o deti do 3 rokov. Hlavné zmeny sú zníženie miestneho príspevku 
orgánu od 50 % do 20 % z celkových nákladov na realizáciu inštitúcie starostlivosti o 
deti, pre ktoré by obec chcela získať finančné prostriedky od štátneho rozpočtu, 
rozšírenie katalógu subjektov oprávnených na podanie žiadosti o príspevok zo 
štátneho rozpočtu na vytváranie inštitúcií pre starostlivosť o deti. Teraz aj právnické 
osoby, jednotlivci a inštitúcie bez právnej subjektivity, môžu prispieť k finančným 
prostriedkom. Došlo k rozšíreniu katalógu subjektov, ktoré môžu využívať denného 
strážcu, príležitosti pre inštitúcie starostlivosti o deti do 3 rokoch spoločného 
fungovania administratívne, finančné a organizačné. Pomoc so školami a inými 
vzdelávacími inštitúciami, poskytuje právny základ pre prijímanie dotácií subjektom z 
mestského rozpočtu, ktoré zamestnávajú denných strážcov. 

Revízia právneho rámca v Chorvátsku sa primárne zaoberá postupmi práce 
zamestnanca a kvalifikačných požiadaviek, rovnako ako s aplikáciou národného 
kurikula, to znamená kvalitou služby. Ale jedna menšia revízia rozpracováva 
povinnosť miestnej správy k rozvoju siete materských škôl, ktorá by mala spĺňať 
požiadavky na dostupnosť a racionálnu organizáciu služieb starostlivosti o deti v 
súlade so súčasnými potrebami a schopnosťami. Nové zmeny striktne definujú 
predškolské vzdelávanie ako povinné pre všetky deti jeden rok predtým ako začnú 
školu. Predškolské programy sa takisto zahrnú do materských škôl. Avšak, bude 
zavedené toto ustanovenie zákona v roku 2014 vzhľadom k súčasnému nedostatku 
finančných prostriedkov potrebných pre jej riadne vykonávanie. Navyše tento zákon 
referuje  predovšetkým k zlepšeniu starostlivosti materskej školy na kvalitu svojich 
služieb a pracovníkov. Regulácia doteraz väčšinou neformálnej osobnej starostlivosti 
o dieťa poskytovaní služieb prostredníctvom zriadenia základných štandardov 
umožňuje osobám a firmám takú registrovanú činnosť a umožňuje lokálnej vláde 
dotovať tieto služby. Neboli zavedené žiadne zmeny týkajúce sa zákona 
o pestúnkach („nannies“), ale bol zriadený špecifický regulačný systém s cieľom 
dohliadať na vykonávanie právnych predpisov.  

V Anglicku rodičia s deťmi až do päť rokov budú môcť obdržať až 1 200 GBP 
(do maximálnej výšky 6 000 GBP do päť detí) na ich náklady starostlivosti o deti, aby 
voľba medzi prácou a zostať doma bola reálnejšia. Financovanie bude vo forme 
poukážok, ktoré majú byť použité s registrovanými poskytovateľmi starostlivosti o 
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deti. K dispozícii je tiež záväzok rozšíriť podporu pre všetky deti vo veku do 12 rokov, 
ale bez konkrétneho záväzku. Vláda začala proces konzultácií o navrhovanej 
starostlivosti o deti bez dane, resp. nezdaňovať starostlivosť o dieťa, ktoré je 
postupne naplánované do jesene 2015.  
 
Zmeny v usporiadaní rodičovskej dovolenky a dávok v RD 

Nové nariadenie v Španielsku oprávňuje otcov a matky pracujúcich v 
súkromnom sektore vziať si prestávky na  dojčenie jednu hodinu denne pre dieťa do 
veku 9 mesiacov, bez ohľadu na situáciu práce matky/otca. Predtým sa to týkalo iba 
verejného sektora, nezamestnaných a pracovne neaktívnych.  

Nový zákon v Luxemburgu o rodičovskej dovolenke transponuje do 
vnútroštátneho práva smernicu 2010/118/UE. Nový zákon o reforme rodičovskej 
dovolenke nemení celý právny rámec. Dva prvky práva sú upravené pokiaľ ide o 
dobu trvania rodičovskej dovolenky (luxemburský zákon už ponúka dobu 6 mesiacov) 
a druhé v súvislosti s možnou zmenou pracovnej doby zárobku mzdy. V tomto 
ohľade zárobkovo činný majú možnosť požiadať o viac flexibilný systém pracovnej 
doby na dobu určitú, ale zamestnávatelia môžu odmietnuť. Nedodržanie nových 
právnych prvkov môže mať za následok sankcie pre zamestnávateľov.  

Novela Zákonníka práce v Poľsku z 26. júla 2013. Opatrenie rozširuje (tri-štyri 
mesiace) dobu rodičovskej dovolenky, ktorá môže byť využitá oboma rodičmi. 
Dovolenka môže byť tiež rozdelená do 5 častí (zo 4 častí). 

Reforma na Slovensku je realizovaná prostredníctvom legislatívnych zmien 
zákona o rodičovských dávkach, zákon o starostlivosti o dieťa a práve na dávky pri 
narodení dieťaťa. Revízia rodičovského príspevku predpokladá, že ustanovenia budú 
sprísnené pre rodičov, ktorí zanedbávajú starostlivosť o deti a/alebo ohrozujú ich 
výchovu. To zahŕňa aj návrh použiť inštitút náhradného príjemcu vo vyššie 
uvedených situáciách (väčšinou obce). Revízia zákona o príspevku na starostlivosť o 
dieťa sleduje drobné úpravy vzťahujúce sa k neoprávnenému vyplácaniu dávok. 
Pokiaľ ide o dávky poskytované rodičom pri narodení dieťaťa, návrh je zlúčiť 
existujúce výhody a doplnok k prospechu do jednej zo sociálnych dávok (dávok pri 
narodení dieťaťa). Nový príspevok bude vyplatený v dvoch rôznych množstvách 
(vyššia pri narodení 1. až 3. dieťa, a nižšia pri narodení štvrtého a ďalšieho dieťa). 

Výchova detí v Nemecku je prínosom pre neaktívne ženy. Pre tých, ktorí 
neužívajú zariadenie starostlivosti o dieťa pre malé deti Ministerstvo pre rodinu 
navrhlo zaviesť  príspevok (výhodu za starostlivosť) vo výške 100 Eur pre tie rodiny s 
deťmi do 3 rokov veku, za to, že vychovávajú svoje dieťa nepracujúcim rodičom. 
Prilepšia si tiež mesačne o 15 Eur počas dĺžky poberania dávok, prináleží im tiež 
investičná výhoda v súkromnom dôchodkovým pláne. (spolu max. 3600 Eur). 

Nový zákon v Chorvátsku harmonizuje rodičovské práva pre samostatne 
zárobkovo činné osoby rodičov a zamestnancov, a poskytuje celú dobu trvania 
rodičovskej dovolenky na podporu rodičov, bez ohľadu na vek adopcie. 1.7.2013 
vstúpil do platnosti zákon o dávkach v materstve. Celý zákon upravuje acquis 
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communautaire EÚ a jej nových smerníc. Administratívne postupy pre tehotné ženy 
sú zjednodušené, viac autorít je daným vybraným gynekológom (namiesto rodinných 
lekárov). Vylepšenia sú, pokiaľ ide o ďalšie zabezpečenie rovnakých práv 
(materská/otcovská dovolenka) pre budúce matky a otcov, mzdy sa znižujú v prípade 
praktizovania pracovnej doby na skrátený úväzok počas materskej dovolenky. 
Niektoré pozitívne zmeny týkajúce sa adopcie detí boli tiež zavedené, aby povzbudili 
ľudí na adopciu detí.  

Rakúski rodičia, ktorí nežijú v jednej domácnosti s ich biologickým dieťaťom 
majú nárok na jeden týždeň plateného voľna na starostlivosť o dieťa (alebo dva 
týždne u detí mladších ako 12 rokov).  

Zamestnávatelia v Chorvátsku sú povinní dočasne prispôsobiť pracovné 
podmienky, miesto, pracovnú dobu alebo pracovisko v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti tehotných pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok 
bez zníženia mzdy. Posúdenie je poskytované lekárom a zamestnávateľ je právne 
zodpovedný. Podporuje sa tým flexibilita práce. 

Sociálni partneri vo Francúzsku zaviedli na podnikovej úrovni možnosť 
uzavrieť kolektívne vyjednávanie na kvalitu života pri práci. Dohoda sociálnych 
partnerov chce tiež zjednodušiť a zvýšiť skutočnú účinnosť kolektívneho 
vyjednávania  na profesionálny aspekt rodovej rovnosti, najmä tým, že zavedie 
opatrenia na boj proti stereotypom, zníženie rozdielov procedúry medzi 
zamestnancami na čiastočných úväzok (najmä ženy) a ďalšími zamestnancami, 
vyvíja lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. Dohoda taktiež 
navrhuje metódu implementovania kolektívneho vyjednávania v podniku. Požiadali o 
niektoré ukazovatele, ktoré budú sledovať ako podporu rodovej rovnosti, zdravia 
zamestnancov, pocity zamestnancov. 
 
 
PA 5 Tvorba pracovných miest 

Od apríla do septembra 2013 bolo zavedených celkom 10 nových opatrení v 9 
krajinách v oblasti PA 5. Nasledujúci zoznam obsahuje čiastkové kategórie v rámci 
tejto oblasti politiky a uvádza krajiny, v ktorých boli zavedené opatrenia ako dotácie 
pre zamestnávateľov na vytváranie nových pracovných miest (Belgicko, Cyprus, 
Slovinsko), zjednodušenie podnikateľského prostredia (Slovensko x 2), verejné 
investičné programy a investičná podpora regionálnych opatrení (Rumunsko, 
Turecko), ostatné (Litva, Švédsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko). 
Toto je jedna z oblastí politiky, ktorá je menej reformná v rámci rôznych európskych 
krajín v sledovanom období. Len necelá tretina (30 %) z nových opatrení zavedených 
v priebehu sledovaného obdobia už bola prijatá do práva. Zdroj finančných 
prostriedkov bol určených pre 9 z 10 nových opatrení, a to buď štátny rozpočet (štyri 
opatrenia) alebo spolufinancovanie EÚ (štyri opatrenia).  
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Dotácie pre zamestnávateľov na tvorbu nových pracovných miest 
Valónsko v Belgicku nahradí starý spôsob pomoci pre podporu 

zamestnanosti na režim podpory  práce v komerčnom sektore. Táto schéma uľahčuje 
nábor nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie cez finančnú podporu malých a 
stredných podnikov. 

Opatrenie na Cypre je adresované jednotlivcom, ktorí boli v evidencii 
nezamestnaných na úradoch od 19. apríla 2013, a ktorí nemajú zabezpečené 
zamestnanie v čase vstupu do programu. Zamestnávajúci zamestnávatelia sú 
dotovaní takto: 40 % mzdových nákladov za prvých 8 mesiacov a iba vtedy, ak 
zamestnanie trvá po dobu 12 mesiacov, 30 % mzdových nákladov za prvých 5 
mesiacov a iba vtedy, ak zamestnanie trvá po dobu 7 mesiacov. 

V Slovinsku zamestnávateľ, ktorý v období 01.11.2013 - 31. 12. 2014 
vstupuje do zmluvy na dobu neurčitú s nezamestnanou osobou mladšou ako 30 
rokov, ktorý bol registrovaný ako nezamestnaný najmenej tri mesiace pred zmluvou, 
po dobu 24 mesiacov zamestnania je oslobodený od odvodov na dôchodkové a 
nemocenské poistenie, zdravotné poistenie, rodičovskú starostlivosť a poistenie v 
nezamestnanosti.  

V oblasti zjednodušovania podnikateľského prostredia sa posnažilo práve 
Slovensko novelou zákona o sociálnom poistení. Novela čiastočne zjednodušuje 
administratívne zaťaženie pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne 
poistených. Samostatne zárobkovo činné osoby mali by byť oslobodené od 
registrácie a zrušenia registrácie pre povinné sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa 
by mala oznámiť samostatne zárobkovo činným sumu  poistného. Na účely určenia 
vymeriavacieho základu  sa považuje  skutočný príjem zo samostatnej zárobkovej 
činnosti, namiesto registrácie u správcu dane. Dobrovoľné poistenie zaniká, ak 
dobrovoľne poistená osoba vynechá platenie poistného po dobu dvoch po sebe 
idúcich mesiacov. Ďalší návrh je vylúčiť príjmy dosiahnuté počas materskej a 
rodičovskej dovolenky z vymeriavacieho základu pre stanovenie poistného na dávky 
v nezamestnanosti, ak by mali negatívny vplyv na sumu dávky. Navrhuje sa tiež 
súbeh dávok nemocenského poistenia (napr. príspevok na nemocenské, materské 
dávky) a ostatné príjmy dosiahnuté v období nároku na dávky, za predpokladu , že 
nie je príjem z práce.  

Balík opatrení na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti 
prezentuje dokument medziodvetvovej politiky. Identifikuje 9 prioritných oblastí, kde 
sa očakávajú politické reformy na podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest. Prioritné oblasti zahŕňajú podporu podnikania a investícií, podporu 
zamestnanosti, vzdelávania, výskumu a vývoja, efektívnej verejnej správy, reformy 
obchodnej legislatívy a zlepšenie čerpania štrukturálnych fondov. Oblasť politiky 
zamestnanosti zahŕňa 14 opatrení, medzi ktoré patrí už bežiaci projekt na podporu 
zamestnávania mladých ľudí, opatrenia vykonané v rámci systému programov APZ  
a rad nových návrhov projektov (podpora zamestnanosti prostredníctvom 
deinštitucionalizácie sociálnych služieb a pestúnskej starostlivosti, terénnej sociálnej 
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práce v obciach, podpora komunitných centier a obnova kultúrneho dedičstva, 
pracovné miesta vytvorené Nadáciou pre Podporu post-privatizačného 
podnikania).Podpora oblasti podnikania pozostáva z 11 aktivít, vrátane systému 
mikroúverov pre malé a stredné podniky, inovačné vouchery a podpísanie 
memoranda o záväzku, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu dane, sociálnym 
príspevkom a zaťažujúcim poplatkom uvaleným na podniky. Opatrenia v oblasti 
vzdelávania zahŕňajú národný projekt na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, 
vytvorenie Národnej sústavy kvalifikácií a podporu vzdelávania Rómov v odlúčených 
pracoviskách stredných odborných učilíšť. 

V Rakúsku pre spoločnosti s ručením obmedzeným nastali určité zmeny. 
Minimálna výška základného imania sa znížila z 35 000 Eur na 10 000 Eur, čo je 
teraz bližšie k priemeru EÚ, ktorý je asi 8000 Eur. Okrem toho bude minimálna daň z 
príjmu právnických osôb znížená zo súčasných 1 750 Eur na 500 Eur. Reforma 
zákona o spoločnostiach s ručením obmedzeným predpokladá zníženie nákladov z 
notárskej zápisnice. Aj náklady na zverejnenie založeného podniku v oficiálnom 
denníku sa už neuplatňujú.  

Pilotné programy v Rumunsku v rámci ,,Záruka mládeži“ boli naštartované k 
tejto polovici leta, začatím 10 miliónov Eur na strategické programy zo strany SOP 
HRD, Rumunský hlavný ESF operačný program na programu Rumunska. Stredným 
riadiacim orgánom pre oblasť rozvoja v Bukurešti a Ilfov začala výzvu na 
predkladanie projektov do 31. júla. Predpokladá sa, že najmenej dva veľké programy 
budú realizované pre mladých ľudí v hodnote 5 miliónov Eur na zamestnanie 
a vzdelávanie s dôrazom na učenie. 

Rozvojový plán Turecka 2014 – 2018. Ide o desiaty plán rozvoja Turecka, 
zahŕňa roky 2014-2018. Strednodobý oficiálny politický dokument s dlhodobou 
perspektívou. Všetky ciele sú stanovené pre rok 2023,  sté výročie republiky. 
Umožňuje porovnanie s cieľmi stratégie EÚ 2020.Plánované ciele majú zabezpečiť 
udržanie pomerateľnej výšky miery tempa rastu Turecka zaznamenanú v posledných 
desiatich rokoch (s výnimkou roku 2009), rovnako ako pokroky v oblasti vzdelávania 
a zdravotníctva. Všimnite si, že tieto vyššie tempá rastu boli umožnené globálnymi 
ekonomickými podmienkami pred desiatimi rokmi, ale teraz sú skúšané 
ekonomickými problémami, ktorým čelia niektoré krajiny EÚ a nedávne problémy v 
regiónoch Blízkeho východu a severnej Afriky. 

Medzi ďalšie opatrenia patrí projekt Litvy. Projekt Poukážky pre Prvý 
obchodný rok bol realizovaný v Litve od mája 2011 do júla 2013. V priebehu projektu, 
osoby ochotné začať svoje vlastné podnikanie ponúkali poradenské a vzdelávacie 
služby. Táto iniciatíva bola skôr efektívna. Avšak, vzhľadom na obmedzené zdroje a 
vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí, bolo rozhodnuté ponúknuť Poukážky 
pre prvý obchodný rok výhradne na mladých do 29 rokov s účinnosťou od augusta 
2013. Spočiatku je konzultované akú právnu formu podniku je najlepšie zvoliť, ako a 
kde sa má podnik registrovať. Okrem vzdelávacích služieb, držiteľom poukážok je 
ponúkaný bezplatný prístup k odbornej konzultácii týkajúcej sa účtovníctva, 
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marketingu, strategického riadenia, rokovaní a ďalších otázok, ak majú novú firmu 
registrovanú do 6 mesiacov odo dňa doručenia ich poukážky. S nástupom krízy v 
Litve po dobu niekoľkých rokov bola zaznamenaná vysoká miera nezamestnanosti 
mládeže, ktorá bola jedna z najvyšších v EÚ. Okrem toho štúdia „Global 
Entrepreneurship Monitor“ ukázala rastúci počet mladých jedincov v Litve, ktorí majú 
v pláne začať svoje podnikanie v najbližších troch rokoch. Ak vezmeme do úvahy 
vyššie uvedené, vzhľadom na veľmi obmedzené finančné prostriedky, bolo 
rozhodnuté použiť obnovenú ponuku Start-up firemných poukazov na podporu 
podnikania najmä vo vyššie uvedenej vekovej skupiny. 

Vo Švédsku je navrhnutá daň zo zárobku v roku 2014. Vláda tiež plánuje 
zvýšiť dolnú hranicu príjmu na daň z príjmu štátu - od v súčasnosti 50 226 Eur (SEK 
433 900) na 51 975 Eur (000 SEK 449) a zníženie daní pre dôchodcov, aby si 
skonsolidovali svoju finančnú situáciu. Vláda odhaduje, že rôzne zníženie dane z 
príjmu zvýši disponibilný dôchodok domácností o 3,7 % oproti 2,7 % bez 
navrhovaných opatrení. Navrhované zvýšenie dani zo zárobku očakáva zvýšenie 
trvalého zamestnania, približne okolo 13 000 osôb. Cieľ je dvojaký, zvýšiť ponuku 
pracovnej sily na extenzívnu a intenzívnu maržu znížením priemernej marginálnej 
daňovej sadzby pre nízke a stredné príjmy a udržať domáci dopyt posilnením príjmu 
domácnosti.  

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Macedónska implementuje špecifický 
vládny program "D 10", špeciálne vytvorený pre nezamestnané osoby, ktoré majú 
status detí bez rodičov a rodičovskej starostlivosti až do 18 rokov veku. Týchto 50 
nezamestnaných pracovníkov bude najprv zamestnaných na MPaSV. Budú mať 
postavenie štátnych zamestnancov a v závislosti na potrebách jednotlivých inštitúcií 
budú neskôr pracovať aj na iných ministerstvách. Hlavným cieľom je zvýšiť 
zamestnanosť a zlepšiť životné príležitosti detí bez rodičov a rodičovskej 
starostlivosti do veku 18 rokov.  

Reforma pre rast Dánska, predložená vládou, obsahuje veľké množstvo 
iniciatív týkajúcich sa daní, dotácií, verejných investícií, vzdelávanie dospelých 
a značne termínovaných cieľov pre rast verejného sektora do roku 2020.V apríli 2013 
viedli dlhý a pomerne zložitý súbor rokovaní ohľadom piatich politických dohôd. Boli 
vykonané dohody medzi vládou a rôznymi konfiguráciami strán z radov opozície. 
Tieto dohody pokrývajú širokú škálu tém, z ktorých nie všetky sú spojené s trhom 
práce. 
 
 
PA 6 Rodová rovnosť 

Štyri krajiny hlásia nové opatrenia v rodovej rovnosti (Dánsko, Nemecko, 
Estónsko a Poľsko). Tieto opatrenia sa zameriavajú na znížení rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov (Estónsko); zníženie diskriminácie na základe pohlavia 
(Dánsko) a na ďalšie zraniteľné skupiny v osobitných kategóriách podľa pohlavia 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 140 

(Poľsko). Toto je jedna z oblastí politiky, v ktorej prebehlo najmenej reforiem v rámci 
rôznych európskych krajín v sledovanom období. Opatrenia sú diskutované nižšie. 

Aktivity programu Estónska zahŕňajú rozvoj novej koncepcie pre zber a 
analýzu štatistických údajov v odmeňovaní žien a mužov; presadzovaní rodovej 
rovnosti prostredníctvom posilnenia a začlenenia rovnosti žien a mužov a rovnakého 
zaobchádzania. Podpora rodovej rovnosti prostredníctvom tvorby a realizácie 
systémových štruktúr. Zvýšiť povedomie o význame medzi cieľovými skupinami a 
zúčastnenými stranami rovnosti žien a mužov a podpora rovnováhy medzi 
pracovným, súkromným a rodinným životom tým, že umožní zosúladenie pracovného 
a súkromného života. Aktivity programu budú realizované prostredníctvom projektov 
zadefinovaných a otvorených výziev na predkladanie ponúk. 

Navrhovaná právna úprava Dánska má nasledujúce prvky. Samostatne 
zárobkovo činná osoba je definovaná v návrhu zákona na základe jeho alebo jej 
registrácie na finančnom úrade ako samostatne zárobkovo činná osoba. Povinné 
ročné príspevky na plný úväzok do systému je 328 DKK (44 Eur) na všetky 
samostatne zárobkovo činné osoby. Tie, samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré 
kombinujú samostatnú zárobkovú činnosť s platenou prácou na plný úväzok sú 
oslobodené od povinnosti platiť príspevky. Samostatne zárobkovo činné ženy majú 
nárok na náhradu zo systému, keď ich prevádzkový zisk prekračuje maximálnu mieru 
dávky v nezamestnanosti. Od roku 2014 Dánsko poskytne materský bonus ako 
ekonomický stimul k rodičom, ktorí zdieľajú materskú dovolenku rovnomernejšie 
medzi matkou a otcom. Poskytne sa im nezdaniteľná čiastka vo výške 100 DKK (13 
Eur) na deň pre rodiny, keď si obaja rodičia vezmú prinajmenšom aspoň 6 týždňov 
dovolenky. V súčasnej dobe je celkový čas dovolenky 52 týždňov, z toho 2 týždne je 
vyčlenených pre otca a 32 týždňov môže byť rozdelených medzi rodičmi. Materský 
bonus je dočasné opatrenie na roky 2014 a 2015, potom bude vyhodnotený.  

Nemecko sa zaoberá pohlavnou kvótou v podnikoch. Strana zelených v máji 
predstavila návrh na vytvorenie kvóty žien a mužov v správnych radách podnikov. V 
tomto návrhu je potrebné zdôrazniť, že Rada Európskej únie by mala prestať 
oponovať návrh smernice o rovnosti pohlavia v rámci kvót zo strany Európskej 
komisie.  

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Poľska prijalo program sociálnej činnosti 
pre seniorov na obdobie rokov 2014-2020. Program je rozdelený do dvoch častí: 
systémovej a súťažnej. Systémová zložka sa zameriava na rozvoj predpokladov 
dlhodobej politiky pre starších ľudí. Je založená na skúsenostiach vládneho 
programu pre seniorov v rokoch 2012-2013. Predpokladá sa, že do konca roka 2013 
vláda prijme vládny strategický  dokument „O politike pre seniorov  na roky 2014 – 
2020“. Súťažná zložka sa zameria na opatrenia v štyroch hlavných oblastiach: 
Priorita I- vzdelávanie starších, Priorita II- podpora sociálnych aktivít v rámci a medzi 
generáciami, Priorita III- účasť starších a Priorita IV- sociálne služby pre seniorov 
(externé služby). 
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PA 7 Napájanie zručností a produktivita / Celoživotné vzdelávanie  
V rámci PA 7 bolo v piatich krajinách zavedených celkom sedem nových 

opatrení. Nejaké reformy sa uskutočnili v nasledujúcich oblastiach: 
■ opatrenia na zlepšenie ponuky zručností a podpory vzdelávania dospelých, napr. 
kontinuálne vzdelávacie programy, vzdelávacie poukážky a individuálne vzdelávacie 
účty (Nemecko , Portugalsko ( x2 )); 
■ opatrenia uľahčujúce prechody zo školy do práce, napr. stáže, učňovské 
vzdelávanie a pracovné programy (Cyprus , Luxembursko); 
■ národné kvalifikačné rámce (žiadne nové opatrenie); 
■ ostatné (Česká republika, Cyprus). 

Iba jedna aktualizácia opatrení bola identifikovaná, týkajúca sa opatrenia skôr 
zavedeného v Rakúsku. Toto je jedna z oblastí politiky, ktoré zaznamenali menej 
reformnej činnosti v rámci rôznych európskych krajín v sledovanom období. Takmer 
polovica (43 %) nových opatrení  už bola prijatá do práva. Zdroj  financovania bol 
rôzny: spolufinancovanie EÚ (dve opatrenia), vláda / štátny rozpočet (1 opatrenie), 
iný zdroj financovania a pri jednom opatrení nebol potrebný žiadny zdroj 
financovania. 3 nové opatrenia na zlepšenie ponuky zručností a podpora vzdelávania 
dospelých (kontinuálne školenia, vzdelávacie poukážky, individuálne vzdelávacie 
účty). 

V Nemecku na získanie kvalifikovaných pracovníkov so stredným vzdelaním z 
krajín mimo EÚ, federálna vláda reformovala reguláciu zamestnanosti v máji 2013. V 
osobitných úzkoprofilový profesiách, napr. pre rušňovodičov, imigrácia na nemecký 
trh práce pre neakademikov je tiež podpora pre pracovníkov z oblastí mimo EÚ.  
Biely zoznam úzkych profesií je aktualizovaný dvakrát ročne Spolkovou agentúrou 
práce. V júli 2013 bolo pridaných 14 nových nedostatkových profesií.  Všeobecne 
platí, že nedostatkové profesie možno nájsť v spracovateľskom priemysle, v 
energetike, v odvetví železničnej dopravy, v zdravotníctve a v sektore starostlivosti 
o starších ľudí.  

V Portugalsku sa snažia zlepšiť individuálny prístup k nezamestnaným, tým, 
že nastavujú Osobné plány zamestnanosti a špecifické potreby každého 
nezamestnaného, rýchle začlenenie nezamestnaných do modulárnych OVP aktivity 
na krátke obdobie (25 až 300 hodín). Uznávanie, validácia a osvedčovanie 
spôsobilostí (RVCC). Finančne podporujú spoločnosti, ktoré zamestnajú  
nezamestnaného na 12 mesačnú stáž. Medzi hlavné ciele opatrenia patrí doplnenie 
a rozvoj kompetencií mladých pracovníkov hľadajúcich si svoje prvé zamestnanie 
alebo nové zamestnania (zvýšenie zamestnateľnosti), podporovať profesijné 
začlenenie, špeciálnu skupinu zraniteľných  nezamestnaných, podporovať prechod 
z OVP systému na trh práce, podporovať poznanie nových zručností v 
spoločnostiach a vytvárať pracovné miesta v nových oblastiach, podporovať 
zvyšovanie zručností a rekonverzie výrobnej štruktúry. 

Adaptácia modelu voľna na vzdelávanie a zavedenie nového part-time modelu 
študijného voľna v Rakúsku.  Reforma by mala zabrániť jeho zneužitiu. V prípade 
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vysokoškolského štúdia príjemca musí preukázať účasť na skúškach. Nové 
zavedenie modelu študijného voľna pri čiastočnom úväzku. Model  študijného voľna 
na čiastočný úväzok umožní ďalšie vzdelávanie v priebehu pracovného pomeru. 
Zamestnanci dostanú vzdelávací benefit.  

Opatrenie na Cypre bolo zavedené na riešenie problému absolventov 
terciárneho vzdelávania, ktorí boli nezamestnaní. Prednosť sa dáva tým 
nezamestnaným, ktorí sú nezamestnaní dlhšiu dobu, ktorí sa nepodieľali na ďalších 
vzdelávacích programoch. Školenie je poskytovaná po dobu 75 hodín, so štipendiom 
vo výške 5 EUR za hodinu školenia, splatné na konci programu. Žiadosti boli 
prijímané až do 30.augusta 2013 a počet miest bolo 28. Školilo sa na manažérske 
pozície. Luxemburg sa snaží redukovať počet skorých odchodov zo škôl. Vláda tiež 
rozhodla o zmene právneho rámca v súvislosti so znížením počtu predčasných 
odchodov zo škôl v Luxembursku. Napriek tomu, že všeobecná miera predčasného 
ukončenia školskej dochádzky výrazne klesla, problém doteraz nebol vyriešený. 
Zmeny právneho rámca roku 2009 sú: zameranie na vekovú skupinu 24 až 30, 
rozšírenie študijných oblastí a možnosť študovať na škole dlhšie ako dva roky, 
revízie finančnej podpory a zvýšenie kapacity zo súčasných 300 na 350 študentov.  

Oficiálnym cieľom projektu v Českej republike je zlepšiť postup pre vstup a 
zamestnávanie kľúčových zahraničných osôb, príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 
oslobodení od vízovej povinnosti po dobu 90 dní v rámci krajín EÚ a potrebujú získať 
potrebné povolenia (na pobyt, prácu), tak rýchlo a ľahko, ako je to možné v súvislosti 
s umiestnením investície v Českej republike. Cieľom projektu je vytvoriť prostredie, 
ktoré je užitočné k potenciálnym investorom, a tým podporiť prílev priamych 
zahraničných investícií a zvýšenie konkurencieschopnosti celej Českej republiky. 
Nelegislatívny nástroj, ktorý by mal pomôcť väčšine investorov uľahčiť a urýchliť 
vstup a zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, zapojených do veľkých 
investícií. Dnes generálny riaditelia investičných spoločností rovnako ako všetci 
ostatní zahraniční pracovníci čakajú až šesť mesiacov, aby získali pracovné 
povolenie. Cieľové skupiny sú štatutárne orgány, vedúci a kľúčoví špecialisti z firiem, 
ktoré boli formálne založené so sídlom v Českej republike a potrebujú premiestniť 
know-how týkajúce sa ich činnosti z krajiny pôvodu do Českej republiky s cieľom 
začať podnikateľskú činnosť. Štatutárne orgány už zriadených obchodných 
spoločností v Českej republike.  

Zvyšovanie profesionality a produktivity malých podnikov na Cypre. Opatrenie 
je zamerané na malé podniky (1-4 zamestnancov). Má za cieľ pomôcť zlepšiť ich 
produktivitu a životaschopnosť. To zahŕňa (1.) posúdenie slabín a potrieb firmy, (2.) 
zlepšenie manažérskych schopností riaditeľa, a (3.) pripravuje strednodobý 
podnikateľský plán. 
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PA 8  Vzdelávanie a vzdelávacie systémy 
Systémy vzdelávania a odbornej prípravy 
V rámci PA 8 , 9 krajín zaviedlo celkovo 18 nových opatrení na zlepšenie rôznych 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy od apríla roku 2013: 
■ zlepšenie odborného vzdelávania a odbornej prípravy (Česká republika, Estónsko, 
Lotyšsko, Maďarsko , Švédsko x 2); 
■ zlepšenie terciárneho a vysokého školstva (Estónsko x 2 , Malta); 
■ zlepšenie primárnej a sekundárnej vzdelávacej sústavy (Estónsko, Luxembursko, 
Malta x 2, Švédsko x 2); 
■ ostatné ( Rakúsko x 2, Litva). 
Ďalších 8 opatrení z predchádzajúcich období bolo aktualizovaných v súčasnom 
období, vrátane opatrení v Rakúsku, Belgicku, Chorvátsku, Dánsku, Lotyšsku, 
Španielsku, Veľkej Británii. Ide o oblasť politiky s pomerne rušnými reformami v 
poslednom období. Z 18 nových zavedených opatrení, takmer 40 % bolo prijatých do 
práva. Financovanie vlády tvorilo väčšinu opatrení (9), zatiaľ čo spolufinancovanie 
opatrení z EÚ predstavovalo ďalšie 4 nové opatrenia v tejto oblasti.  

Opatrenie v Českej republike bude poskytovať verejnú podporu pre 
partnerstvo medzi zamestnávateľmi a učňovskými školami. Cieľom pilotného projektu 
je podporiť vytváranie partnerstiev medzi spoločnosťami a programami učňovského 
vzdelávania. Pilot prejde najprv nejakým hodnotením skúseností, ktoré sa majú 
zozbierať do roku 2015, ktoré budú použité ako vodidlo pre vykonávanie ďalších 
opatrení. 

Zákon v Estónsku definuje nové typy odborného vzdelávania, ktoré môžu byť 
získané a sú v súlade s estónskym kvalifikačným rámcom. Nový zákon tiež dáva 
profesionálom bez pedagogickej kvalifikácie právo vyučovať v inštitúciách odborného 
vzdelávania s cieľom prilákať ľudí s praktickými zručnosťami, aby sa podelili o svoje 
vedomosti v oblasti odborného vzdelávania. Tiež získanie odborného vzdelania je 
robené pružnejšie poskytovaním osvedčení o čiastkových kvalifikáciách. Školám je 
daná väčšia flexibilita, pri zmene osnov. Tiež je snaha prilákať dospelých, získať 
odborné vzdelanie alebo zvýšiť ich existujúcu kvalifikáciu. V rámci reformy bol 
zavedený nový štandard odborného vzdelania, predpokladá novú úroveň 
vzdelávania v inštitúciách odborného vzdelávania pre odborníkov na vyššej úrovni a 
profesionálov. Tiež krátkodobé študijné programy sú zavedené pre získanie 
jednoduchších profesií (doteraz najkratšie programy začínajú od 6 mesiacov, v rámci 
nového systému môže byť najkratšie získaná príprava do 3 mesiacov). Aby bol 
zamestnávateľ viac zahrnutý do rozvoja odborného vzdelávania bol zavedený 
systém hodnotenia kvality inštitúcií odborného vzdelávania, ktoré zahŕňa organizácie 
zamestnávateľov a profesijných združení. 

Litva bojuje proti štrukturálnej nezamestnanosti a motivuje vzdelávacie 
inštitúcie k udržaniu odborných programov v regiónoch, tak ako aj využitie 
novozrekonštruovanej odbornej vzdelávacej infraštruktúry. 
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Definícia protokolu v Maďarsku pre udeľovanie licencií poskytovateľom 
vzdelávania a stanovenie požiadaviek na licencie. Vytvoriť jednotný súbor pravidiel 
pre vzdelávanie dospelých. Odporúčania: Modernizovať odborné a vzdelávacie 
systémy "(CC 2013), "Zavedenie nového systému odborného vzdelávania", "Obnova 
vzdelávania dospelých, nový zákon o vzdelávaní dospelých." 

Vláda Švédska navrhuje v roku 2014 návrh rozpočtu na zvýšenie príspevku 
na platenú štátnu dotáciu  zamestnávateľovi za prijímanie učňov z 2 026 Eur na 5 
499 Eur na žiaka ročne. Na pracoviskách so supervízormi navrhuje odborný 
supervízorský kurz dodatočnú pomoc vo výške 1 158 Eur na žiaka na rok. Okrem 
toho, aby učňovský program bol príťažlivejší, 116 Eur na štúdium mesačne bude 
pripravených na kompenzáciu nákladov. Je pripravený špeciálny  rozpočet: 11,3 
miliónov Eur v roku 2014 a 16, 98 mil. Eur v roku 2015. Štátna podpora odborných 
pracovných miest vo Švédsku. Po tripartitných rokovaniach iniciovaných vládou v 
roku 2011 sociálni partneri uzavreli dohodu pokrývajúcu niekoľko pracovných oblastí. 
Za účelom podpory rozvoja odborných pracovných miest vláda navrhuje v roku 2014 
návrh rozpočtu na zavedenie štátnej finančnej podpory, ktorá má formu mzdovej 
dotácie k redukcii existujúcej nezamestnanosti mladých sociálnymi príspevkami 
zamestnávateľov. Výška subvenčnej mzdy činí u bežných zamestnávateľov sociálny 
príspevok (31,42 % z hrubej mzdy) plus supervízorský grant 289 Eur za mesiac. 
Oprávnený zamestnávateľ musí platiť mzdu, ktorá je aspoň 75 % z aktuálnej 
kolektívne dohodnutej minimálne mzdy, musí poskytnúť školenie / dozor, ktoré tvorí 
aspoň 15 % pracovnej doby. Okrem toho musí byť doba trvania pracovného pomeru 
najmenej 6 mesiacov. Vláda navrhuje zavedenú finančnú podporu sociálnych 
partnerov predĺžiť do roku 2014. Zlepšenie účasti na trhu práce s mládežou a 
zraniteľnými skupinami, napr. zlepšením účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce, 
uľahčenie prechodu zo školy do práce, podporovať politiky zamerané na zvýšenie 
dopytu zraniteľných skupín a zlepšenie fungovania trhu práce. 

Realizácia vstupnej úrovne pracovnej stáže v Belgicku umožňuje 
nekvalifikovaným mladým ľuďom robiť stáž na plný úväzok po dobu 3 až 6 mesiacov 
v podniku, v neziskových alebo verejných službách. Okrem mesačného príspevku vo 
výške 200 Eur zaplatených zamestnávateľom stážista dostane štipendium vyplácané 
NEO-m (26,82 Eur /deň). Implementované v 3 regiónoch. 

Reforma učňovských zmlúv v Španielsku, ktoré predstavujú podklady pre 
duálny odborný školiaci systém. Ministerstvo práce ju realizuje prostredníctvom 
regionálnych vlád, ktoré majú zákonné právomoci. Podľa PES, malo byť do augusta 
2013 dohodnutých 65 422 učňovských zmlúv, ktoré predstavujú 71% nárast s 
ohľadom na rovnaké obdobie v roku 2012. 

V Anglicku (United Kingdom) sa realizuje pilotný projekt vlastný 
zamestnávateľ. Je iniciatívou ministerstva pre podnikanie, inovácie a zručnosti (BIS), 
ktorý si kladie za cieľ ponúknuť financovanie pre spoločnosti, ktoré im umožnia robiť 
vývoj zákazkových zručností. Celkové finančné prostriedky pridelené pre pilota sú 
250 miliónov GBP. Spoločnosti boli vyzvané, aby sa uchádzali o finančné prostriedky 
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na rozvoj svojich vlastných projektov, aj tie z úspešných niekoľkých nadnárodných 
spoločností (napr. Akzo Nobel, BAE Systems, Denso Manufacturing a Nissan Motor 
Manufacturing), rovnako ako menšie organizácie. Vo všetkých 34 podnikoch celkovo 
bolo poskytnutých 67 miliónov Eur. S prispôsobeným financovaním od spoločnosti 
úspešne realizovali svoje plány. BIS načrtol niektoré vysoké očakávania od prvého 
kola, z toho 11 000 na učňovské vzdelávanie, 27 000 tréningov odborného 
vzdelávania na plný úväzok a 49 000 ďalších vzdelávacích a školiacich možností 
(vrátane odbornej praxe a stáží). Bolo vyhlásené druhé kolo žiadostí s 238 mil. GBP 
k dispozícii pre zamestnávateľov, ktorí predložia najlepšie návrhy. 

Podpora študentov Estónska zo strany finančne znevýhodneného prostredia 
z hľadiska ich prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu, úspech v štúdiu a absolvovaní 
študijného programu s nominálnou dobou. Nový príspevok je určený na podporu 
študentov z finančne znevýhodneného prostredia, zvýšiť ich vzdelanie, úspech v 
štúdiu a absolvovanie študijného programu s nominálnou dobou. Systém kvót 
študijných potrieb  je predstavený v akademickom roku 2013-2014 a bude sa 
vzťahovať na všetkých študentov vstupujúcich do inštitúcie vyššieho vzdelávania. 
Podľa novej reformy vysokého školstva štátne financovanie bude na základe dohody 
o výkone medzi ministerstvom a vysokoškolskej inštitúcii, ktorá dáva druhú väčšiu 
autonómiu pri rozhodovaní o tom ako veľa študijných miest v rôznych študijných 
odboroch sa otvorí na základe potrieb trhu práce a v úzkej spolupráci so 
zamestnávateľmi a súvisiacimi ministerstvami. V dôsledku tejto štúdie na plný úväzok 
študijných programov v inštitúciách, verejných vysokých školách, ktoré sú vyučované 
v Estónsku a sú bez výučby pre študentov. Tento nový systém očakáva prepojenie 
vzdelávania oveľa bližšie k potrebám trhu práce a rozhodnutie oveľa bližšie k trhu 
práce samotnej. To tiež kladie väčší dôraz na spoluprácu medzi samotnými 
vysokoškolskými inštitúciami, pretože všetci budú mať svoju vlastnú oblasť 
zodpovednosti a budú mať väčší prospech zo zníženia duplicity v študijných 
programoch. Popri tejto dohody o výkonnosti bude tiež zahŕňať dôraz na 
internacionalizáciu, zníženie vylúčených/odpadnutých, výučba inovácie a 
podnikateľských zručností, užšiu spoluprácu s firmami a zvyšovanie kvality 
doktorandského štúdia. 

Program na Malte pomáha osobám, ktoré sa chcú pustiť do programu štúdií 
vedúcim k magisterskej úrovni, ktorá nesmie presiahnuť dva roky. Štipendiá budú 
uvedené v deviatich kľúčových odvetviach, a to „high-end“ výrobe, do vedy o živej 
prírode, vo vzdelávacích službách, finančných službách, doprave a pokročilej 
logistike, vyššej kvalite turistiky, kreatívnom priemysle, životnom prostredí 
a informačných a komunikačných technológiách. Maximálna ocenenie 8 000 Eur 
ročne bude pre tých, ktorí chcú študovať na plnej báze. Úspešní žiadatelia môžu tiež 
profitovať z extra  finančnej pomoci, ak budú študovať v zahraničí, ak študujú na 
Maltskej univerzite a ak majú deti. Maximálne 3 000 Eur ročne môže byť udelených 
pre tých, ktorí študujú diaľkovo, alebo na skrátený študijný program.  
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Štátny študentský grant v Dánsku je regulovaný ministerstvom vedy, inovácií 
a vysokého školstva a spravovaný špeciálnou agentúrou (Dánska agentúra pre 
vysokoškolské vzdelávanie a podporu vzdelávania). Reforma má rad prvkov, z 
ktorých najviac relevantné z hľadiska trhu práce sú: pre študentov počnúc terciárnym 
vzdelávaním viac ako 2 roky kvalifikačné skúšky, bude doba trvania štátneho grantu 
pre študentov obmedzená na štandardné normy pre vzdelávanie v otázkach. Ostatní 
študenti  budú môcť o 6 mesiacov dlhšie robiť bakalársky  stupeň a navyše ďalších 
šesť mesiacov magisterský stupeň.  

Predpisy v Lotyšsku stanovujú, že v budúcnosti bude hodnotenie univerzít a 
vysokých škôl organizované MoES autorizovanou inštitúciou, ktoré budú v súlade s 
európskymi normami kvality a budú vybrané na základe otvoreného výberového 
konania. Akreditácia bola dokončená 30. júla 2013.Ministerstvo školstva a vedy dalo 
návrh na používanie európskych jazykov ako jazykov výučby a prijímanie 
medzinárodných pedagogických pracovníkov. Cieľom reforiem je pomôcť pri 
budovaní medzinárodných študijných programov lotyšských vysokých škôl a 
dosiahnuť 10% podielu zahraničných študentov na celkovom počte študentov a 5% 
podiel akademických pracovníkov zo zahraničia. 

V rámci zlepšenia primárneho a sekundárneho systému vzdelávania Estónsko 
pripravilo nasledujúce opatrenia:  

• 1) vytvorenie jasného funkčného rozdielu medzi základnými školami a 
strednými školami, tento cieľ podporuje výber povolania žiakov. V súčasnej 
dobe integrované základné a stredné školy sa nebudú deliť, ale zákon 
stanovuje, že žiadne integrované školy nebudú založené v budúcnosti. Okrem 
toho, zákon stanovuje, že štát bude garantovať dostupnosť jednej strednej 
školy v každom kraji.  

• 2) objasnenie rolí a zodpovednosti v systéme vzdelávania. A čo je 
najdôležitejšie, zodpovednosť a rozhodovacie právomoci s riaditeľom škôl boli 
vykonané jasnejšie (zodpovednosť za organizáciu vzdelávania a účinnosti). 
Úloha správnej rady je taktiež zvýšená (väčšie rozhodovacie právomoci, 
pokiaľ ide o veľkosť triedy a sviatky).  

• 3) väčšie ohodnotenie učiteľov. To zahŕňa zmeny v odmeňovaní (platí v 
závislosti na aktuálnom pracovnom zaťažení a úlohách dohodnutých v 
pracovnej zmluve) a kvalifikačnom systéme. Nový kvalifikačný rámec bude 
nahrádzať starý systém atestácií. Zvýšenie platu je tiež plánované.  

• 4) zvýšenie transparentnosti financovania všeobecného vzdelávania.  
• 5) štát začne brať väčšiu zodpovednosť za poskytnutie študijných materiálov, 

podporné služby (vzdelávacie a poradenské služby ) a učiteľov v prevádzke. 

Vzdelávanie a odborná príprava efektívnejšie reaguje na potreby trhu práce, 
posilnenie spolupráce medzi podnikmi a akademickou obcou, zvyšovanie výkonnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy. 
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Reforma stredného školstva v Luxemburgu je v kontexte už realizovaných, 
pokročilých alebo pozmenených reformách v základnom vzdelávaní a odbornej 
príprave. Dôvody neskorého zavedenia v Rade ministrov (24. apríla 2013) bol odpor 
v réžii odborov a rodičov organizácií, ktorí kritizovali pôvodný návrh textu, aby sa 
zvážilo hodnotenie už dvoch realizovaných reforiem. Návrh reformy je založený na 
nasledovných princípoch, ktoré sú vo všeobecnosti v súlade s ďalšími dvoma 
reformami: sekundárna reforma bude zahŕňať stredné vzdelanie, stredné odborné 
vzdelanie a odborné vzdelanie, špecializácia začína skôr, po troch rokoch 
vzdelávania, štúdium matematiky je posilnené, flexibilizácia jazykového režimu so 
zameraním na angličtinu a zavedenie výukového programu. Filozofia reformy je 
dodať systém, ktorý je viac kompetenčný, dynamický, flexibilný a odpovedá na 
špeciálne potreby žiakov v ekonomicky ťažkom prostredí. 
 
Stratégia pre predčasné ukončenie školskej dochádzky 

Nová vláda Malty začala stratégiu za účelom zníženia predčasného 
ukončenia školskej dochádzky na Malte a dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020. 
Strategický dokument bol zahájený na prerokovanie v apríli 2013. Dokument sa 
zameriava na tieto témy: posilnenie štruktúr splniť úlohu predčasného ukončenia 
školskej dochádzky, identifikácia, riadenie a koordinácia; preventívne strategické 
opatrenia na riešenie problému predčasného ukončenia školskej dochádzky; 
intervenčné opatrenia na riešenie problému predčasného ukončenia školskej 
dochádzky; kompenzačné opatrenia na riešenie problému predčasného ukončenia 
školskej dochádzky a meranie úspešnosti ,,Stratégie pre predčasné ukončenie 
školskej dochádzky“. Podpora rastu a konkurencieschopnosti pre dnešok i zajtrajšok 
- zvyšovanie výkonu systémov vzdelávania a odbornej prípravy a celkovej úrovne 
zručností spájajúcej svety práce a vzdelávania. Riešenie nezamestnanosti a 
sociálnych dôsledkov krízy. Zlepšenie úrovne zamestnateľnosti najmä mladých ľudí. 
Sledovať politické úsilie na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky,  
riešiť nedostatky zručností, a to aj prostredníctvom ohlásenej  reformy systému 
učňovskej prípravy. Cieľom stratégie je zvýšenie úrovne gramotnosti na Malte, ktorá 
sa zdá byť značne pod európskym priemerom. Za účelom dosiahnutia každého, 
stratégia zahŕňa prvky celoživotného  vzdelávania. Bude tiež klásť dôraz na 
medzigeneračné vzdelávanie v snahe zlepšiť gramotnosť celej rodiny. Stratégia bude 
podporovať príležitosti pre viac času čítania v školách a bude tiež podporovať 
zvýšené príležitosti týkajúce sa mládeže a vzdelávania gramotnosti dospelých. 

Vláda Švédska navrhuje zaviesť dva nové kariérne kroky pre učiteľov. Školy 
budú mať možnosť požiadať o štátnu dotáciu, ktorá sa týka zvýšenia mzdy. Podľa 
vlády, zvýšené štátne prostriedky vytvoria v krátkodobom horizonte cca 7 000 
profesijných pozícií. S cieľom zlepšiť výsledky novo prisťahovaných žiakov, vláda 
vyčlenila finančné prostriedky na pilotný projekt obsahujúci ďalšie tri hodiny švédskej 
výučby týždenne v školských ročníkoch, 6 až 9. Vláda navrhuje, aby sa tento pilotný 
projekt rozšíril, aby zahŕňal žiakov v školských rokoch 1 až 5. Za účelom zlepšenia 
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žiakov v matematike, vláda navrhuje tiež zvýšiť čas venovaný matematike o hodinu 
týždenne po dobu ďalších troch rokov povinnej školskej dochádzky.  

Plánom Rakúska je 5 fáz činnosti, ktorými musí byť riešený problém 
záškoláctva (už od viac ako 3 dní bez ospravedlnenia). Týchto päť fáz zahŕňa 
niekoľko foriem komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi, vrátane školských a 
externých služieb (napr. sociálni pracovníci, psychológovia). Ak všetky tieto snahy 
zlyhajú, bude v konečnej fáze uložená pokuta 440 Eur, ktorá je dvakrát tak vysoká, 
ako je tomu teraz.  

Jadrom reformy Rakúska je štandardizácia vzdelávania učiteľov. Univerzity a 
vysoké školy (Pädagogische Hochschulen) by mali úzko spolupracovať, prispôsobiť 
svoje osnovy a definovať zodpovedajúce prijímacie procesy. V budúcnosti bude 
požadovaný magisterský titul na akékoľvek vyučovaciu pozíciu. Zavedenie fázy 
orientácie na začiatku kurzu pre všetkých kandidátov a zrušenie rozdielu medzi 
školskými typmi v prospech špecifikácie vekových kategórií sú ďalšie aspekty 
reformy. Organizácia bude nasledovať Bolonskú architektúru, osem semestrov 
vysokoškolské štúdium (bakalárske) a najmenej dva semestre magisterského štúdia. 
Pre zmenu kariéry bude zavedené skrátené bakalárske štúdium. Podľa vládneho 
návrhu sa vypočíta ročne okolo 250 miliónov Eur.  

V Litve Štátny úrad inšpekcie práce (SLI) a litovská výmena práce (LLE) 
podpísali dohodu o spoločnom výcviku bezpečných a právnických zručností 
zamestnanosti u registrovaných nezamestnaných osôb, vrátane veľkého počtu 
mladých nezamestnaných. V súlade s dohodou podľa inšpektorov SLI sa budú 
pravidelne konať semináre, stretnutia a konzultácie pre uchádzačov o zamestnanie v 
rámci miestnych jednotiek s cieľom poskytnúť im vedomosti potrebné pre úspešnú a 
udržateľnú integráciu na trhu práce. Dlhodobo nezamestnané osoby  sú viac sociálne 
znevýhodnené a náchylnejšie vziať nízko platené zamestnanie, či už legálne alebo 
nie. V druhom prípade, nezamestnané osoby obvykle ignorujú veľké riziko 
nepoctivých zamestnávateľov, nielenže nemajú žiadnu dohodu o plate, ale tiež 
neprijímajú žiadnu podporu od štátu v prípade pracovných úrazov. Preto je veľmi 
dôležité poskytnúť týmto osobám príslušné informácie tak, aby vzali legálne a riadne 
vyúčtované pracovné miesto. S prihliadnutím na to, že pracovné úrazy počas prvého 
roka zamestnania sú veľmi časté, že je veľmi dôležité poskytnúť dostatok informácií 
o bezpečnosti zručnosti mladých jedincov.  

Zmeny v Chorvátsku v Zákone o vede a vysokom školstve boli prijaté 15. júla 
2013 a nadobudli platnosť 30. júla 2013. Avšak vzhľadom k vnútornej 
nekonzistentnosti zákona nové pozmeňujúce návrhy sú v súčasnosti v procese 
verejnej debaty (od 4. septembra). Tieto zmeny majú za cieľ eliminovať kolízie 
v normatívnych definíciách, s cieľom zabezpečiť súdržnosť. Okrem toho zmeny by 
mali zlepšiť proces výberu členov správnej rady na školách odborného 
vysokoškolského vzdelávania a polytechniky. Aj proces výberu kandidátov pre 
umelecké tituly a zlepšenie systému študentských preukazov. Súčasne stratégie v 
oblasti vzdelávania, vedy a techniky boli zavedené dňa 16. septembra 2013. Návrh 
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znenia pozmeňujúcich návrhov k zákonu o vede a vysokom školstve je 
harmonizovaný so stratégiou. 
 
 
PA 9 Mzdy, daňové právne predpisy 
Stanovovania miezd a vývoj nákladov na pracovnú silu 

Nové opatrenia v tejto oblasti politiky predstavovali celkovo 14 z 10 
európskych krajín. Zmeny v tvorbe mzdových mechanizmov a zmien v daňových 
právnych predpisoch došlo takmer rovnaké množstvo nových opatrení. Zmeny v 
nastavení miezd mechanizmu (Belgicko, Írsko, Lotyšsko (x2), Poľsko, Srbsko); 
zmeny v daňovej oblasti (Taliansko, Lotyšsko, Slovensko, Švédsko (x3), Turecko); 
ostatné (Litva). Aktualizácia skôr identifikovaných opatrení je uvedená v 
nasledujúcich krajinách : Dánsko, Nemecko (x2), Francúzsko, Litva, Lotyšsko a 
Chorvátsko. Toto je jedna z oblastí politiky, ktoré videla strednú úroveň reformnej 
činnosti  v rámci rôznych európskych krajín v sledovanom období. Takmer polovica 
(43 %) nových opatrení  už boli prijaté do práva. Zdrojom finančných prostriedkov bol 
určený pre 12 zo 14 nových opatrení, a to najčastejšie vládne/štátny rozpočet (šesť 
opatrení), alebo nebola potrebná konkrétna finančná pomoc (šesť opatrení). 
 
Zmeny mechanizmov stanovenia miezd 

Vláda Belgicka sa rozhodla nastaviť normu mzdy 0 % pevnosti v rokoch 2013 
a 2014 po neúspechu rokovaní medzi sociálnymi partnermi o novej všeobecnej  
dohode. Táto norma je teraz záväzná a môže viesť k sankciám.  

Plat zamestnancov Írska bol vo verejnom sektore znížený v júli 2013 po 
ratifikácii, čo stal sa známy ako „Haddingtonské cestné dohody“ (2013-2016), odbory 
verejného sektora. Prvé kolo návrhov predložených vládou, bolo zamietnuté väčšinou 
hlasov členov odborov vo verejnom sektore. V druhom kole rokovaní vláda 
predstavila legislatívu (núdzové finančné opatrenia vo verejnom záujme, Bill, 2013), 
ktorý im dal silu zmeniť príjmy a podmienky zamestnávania členov odborov. 
Zásadnou zmenou je redukcia platov. Príjmy pracovníkov vo verejnom sektore 
zarábajúcich nad 65 000 Eur boli znížené sériovým percentom. Mzdy nad 65 000 Eur 
a nižšie ako 80 000 eur sa znížili o 5,5 % . Príjem vyšší ako 80 000 Eur, ale nie viac 
ako 150 000 eur sa znížil o 8 % . Od 150 000 Eur, ale nie viac ako 185 000 Eur sa 
mzdy znížili o 9 % , a tým, ktorí zarábajú viac ako 185 000 Eur boli mzdy znížené o 
10 %. Zmeny nastali aj v pracovnom čase: tým s 35 hodinami alebo menej (bez 
prestávok na odpočinok) sa zvýši pracovný čas minimálne na 37 hodín týždenne. 
Tým, s pracovným časom v týždni, ktorý je väčší ako 35 hodín, avšak menej ako 39 
hodín (bez prestávok) sa zvýši na 39 hodín týždenne. Pracovná doba pre tých, ktorí v 
súčasnej dobe pracujú 39 hodín alebo viac zostane pracovná doba rovnaká. 
Prírastky: pre tých, ktorí majú platy medzi 35 000 Eur a 65 000 Eur, dva trojmesačné 
prírastky zamrazia a počas tejto dohody platí (celkom šesť mesačné zmrazenie). 
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Tým, ktorí majú platy nad 65 000 Eur, zamrzne prírastok dva x šesť mesiacov. 
Inkrementálny postup je pozastavený na dobu troch rokov pre tých, ktorých platová 
stupnica  začína na 100 000 Eurách. Iba jeden zväz odmietol dohodu (Asociácie 
stredoškolských učiteľov v Írsku ( ASTI ) ). Budú podliehať platnej úprave uvedenej v 
právnych predpisoch. 

Minimálna mzda v Lotyšsku bude 320 Eur mesačne od 1. januára 2014. To 
zodpovedá nárastu z aktuálnej sumy 284 Eur (LVL 200) na 320 Eur (LVL 225). 
Minimálna hodinová sadzba sa zvýši úmerne. Od 1. septembra 2013 niektorí učitelia 
dostávajú vyššiu mzdu, v závislosti na kvalifikačnej úrovni. 3. stupeň kvalifikácia 8 % 
nárast, 4. stupeň úrovne kvalifikácie 20% nárast, 5. úroveň kvalifikácie 25 % nárast. 
Na toto opatrenie, ktorým sa zvyšujú platy učiteľov,  je vyčlenených 1 405 192 Eur v 
roku 2014. 

Od 1. januára 2014 minimálna mzda v Poľsku pracovníka zamestnaného na 
plný úväzok mesačne nesmie byť nižšia ako 400 Eur (1 680 PLN brutto). Vo vzťahu k 
minimálnej mzde platnej v roku 2013 to je zvýšenie o 19 Eur. Program opatrení pre 
reformu verejného sektora v Srbsku bol prijatý vládou, opätovne potvrdzuje záväzky 
z fiškálnej stratégie 2013-2015. Bol vypracovaný  ako konkrétna nadväznosť  
programu,  nariadenie vlády o registri zamestnancov vo verejnom sektore. V polovici 
septembra má byť návrh predložený parlamentu.  

Dánsko prijalo prísnejšie sankcie v prípade porušenia vnútroštátnych 
pravidiel. Širšie použitie ustanovenia proti sociálnemu dumpingu v zmluvách medzi 
orgánmi verejnej správy a súkromných podnikateľov. Cieľom je zabezpečiť dôstojné 
pracovné podmienky pre zamestnancov a spravodlivú hospodársku súťaž pre 
podniky. V najbližších štyroch rokoch, každý rok je na toto úsilie pridelených 10 
miliónov Eur.  

Po rokovaniach v Nemecku bola uzatvorená Kolektívna zmluva, ktorá povedie 
k zvýšeniu minimálnej mzdy dočasných agentúrnych pracovníkov od 8,19 Euro za 
hodinu do 8,50 Euro za hodinu od roku 2014, a na 8,80 Euro za hodinu od apríla 
2015 a od júna 2016 na 9 Euro za hodinu v západnom Nemecku. Vo východnom 
Nemecku sa minimálna mzda najprv zvýši zo 7,50 Euro za hodinu na 7,86 Euro za 
hodinu a v polovici roka 2016 dosiahne 8,50 Euro za hodinu. Federálna vláda tiež v 
septembri rozhodla o minimálnej mzde pre kamenárov a stavebných robotníkov. V 
súčasnej dobe existuje 12 sektorov v Nemecku, kde je stanovená minimálna mzda, v 
tomto volebnom období bola zavedená minimálna mzda v siedmich odvetviach. 
Vláda odpovedá regulácii obmedziť príjmy manažérov prostredníctvom reforiem 
daňového práva, podporuje presadzovanie vplyvu akcionárov na zisku manažérov. 
V júni sa strany ohradili proti nariadeniu obmedziť príjmy manažérov tým, že 
obmedzia možnosť spoločnosti odpočítať zisk manažérov na daňové účely.  

Vzhľadom k tomu, že kolektívna zmluva v Chorvátsku bola uzavretá medzi 
vládou a verejným sektorom v decembri 2012, neboli registrované žiadne významné 
zmeny. Avšak, v auguste 2013 kolektívna zmluva bola podpísaná aj s úradníkmi a 
zamestnancov. Dohoda bola harmonizovaná s kolektívnou zmluvou celého 
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verejného sektora. Zmeny sú registrované v zmysle redukcie vo výške, ale nárast vo 
výplatnej frekvencii –  dopravné náklady, letných a vianočných doplnkov.  

Na začiatku roka 2013 nová vláda Litovskej republiky zriadila pracovnú 
skupinu, aby vypracovala daňovú reformu a predložila ju na prerokovanie do 1. 
apríla. Nová legislatíva by mala byť pripravená do 1. júla 2013 a nadobudla platnosť 
1. januára 2014. Znížiť daňové zaťaženie pre najnižšie mzdy. Na druhej strane 
vyberať vyššie dane z kapitálu, návrh bol prijatý – zaviesť daňovú sadzbu vo výške 
15% na úrokoch presahujúcich 2 900 Eur, rovnako ako vyberať daň zo ziskov 
odvodených od predaja cenných papierov nad 2 900 Eur. 
 
Zmeny v daniach 

Taliansko ruší miestnu daň z nehnuteľnosti na prvom dome, 
poľnohospodárskej pôde a poľnohospodárskych budovách. 500 miliónov Eur pre 
refinancovanie CIG, výnimky, príplatky pre pracovníkov v podnikoch, ktorí čelia 
finančným problémom a príjem pre skorších dôchodcov, ktorí prišli o oba svoje 
zamestnanie a nárok na dôchodok po dôchodkovej reforme po decembri 2011. V 
pláne Lotyšska je znížiť daňové zaťaženie práce spôsobom, ktorý zvýhodňuje rodiny 
s deťmi. To zahŕňa nasledujúce, znížiť povinné sadzbu sociálneho poistenia z 11 % 
na 10,5 %, znížiť povinné sociálne poistenie sadzby pre zamestnávateľa z 24,09 % 
na 23,59 %, zvýšenie dane z príjmu pre závislých Eur 165, zvýšiť príspevok 
nezdanených príjmov zo 64 Eur na 75 Eur. 
 
Zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie pre dlhodobo nezamestnaných 

Opatrenie z tejto oblasti na Slovensku je návrhom na dočasné zníženie 
príspevkov na sociálne zabezpečenie pre zamestnancov, ktorí boli nezamestnaní 
dlhšie ako 1 rok pred nájdením si zamestnania. Presnejšie povedané  bude 
prestávka v príspevku na sociálne zabezpečenie vzťahujúca sa na zamestnancov, 
ktorých mzda je nižšia ako 536 Eur v roku 2013 a 539 Eur v roku 2014 (67 % 
priemernej mzdy v celom hospodárstve hlásenej pred dvoma rokmi). Zamestnanci 
budú oslobodení od všetkých príspevkov po dobu 1 roka. Príspevok od 
zamestnávateľov vyplácaný na účet zamestnanca bude obsahovať iba malý prínos 
pre úrazové poistenie a garančné poistenie (1,05 % z hrubej mzdy). Pri hrubej mzde 
vo výške 536 Eur, zamestnanec by mal ušetriť 70 Eur a zamestnávateľa 180 Eur v 
porovnaní so súčasnými pravidlami. Firmy budú musieť zamestnávať na štandardné 
pracovné zmluvy a nesmú uvoľniť  zavedených pracovníkov. Ďalším predpokladom 
je, že zamestnávatelia nemajú v sociálnom a zdravotnom poistení  žiadne 
nedoplatky. Predbežné informácie naznačujú, že zamestnanci nebudú mať nárok na 
nemocenské a dávky v nezamestnanosti, poistenie a podporované obdobie by 
nemalo byť započítané do výpočtu výšky starobného dôchodku (len do počtu 
odpracovaných rokov). Zdravotné poistenie uhrádza štát. Firmy musia získať tiež 
možnosť čerpať tzv. príspevkový úver. Táto možnosť by mala byť k dispozícii najmä 
pre malé a stredné podniky, ktorí sú ohrozené prepúšťaním a nie sú schopné čerpať 
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komerčné úvery. Pôžička musí pokryť náklady na sociálny príspevok na zadaný 
počet zamestnancov za zvýhodnenú úrokovou sadzbou 2,8 % a musia byť splatné 
do 2-3 rokoch (odložené o 1 rok). Znížená úroková sadzba bude k dispozícii len pre 
tých zamestnávateľov, ktorí si ponechávajú pracovníkov a vysporiadajú všetky 
nedoplatky. Ak by spoločnosť mala prepúšťať zamestnancov, úroková sadzba by 
predstavovala okolo 7 %. Podľa predbežných prepočtov ministerstva financií, 
rozpočet na rok "nultých príspevkov" by bol celkom 8 miliónov Eur, pokiaľ by došlo k 
vytvoreniu 15 000 pracovných miest. Náklady na príspevok úveru by mohli dosiahnuť 
až 6 miliónov eur.  

Vláda vo Švédsku oznámila v roku 2014 návrh rozpočtu, že príspevky na 
sociálne zabezpečenie pre mladých ľudí vo veku do 23 rokov na začiatku roka sa 
znížia na 10,21 %, zatiaľ čo súčasná redukcia nebude dlhšie prevádzaná u tých, ktorí 
dosiahli vek 25. Prevažujúca redukcia (15,49 %), zostane v platnosti pre jednotlivcov, 
ktorí dosiahli vek 23 rokov, ale nie 25 na začiatku roka. Vláda odhaduje, že táto 
zmena môže zvýšiť trvalé zamestnanie približne o 5 000 osôb. Zníženie príspevkov 
na sociálne zabezpečenie: Zóny nového začiatku. Vláda oznámila v roku 2014 zámer 
vytvoriť nové počiatočné zóny. Firmám v týchto zónach, ktoré spĺňajú určité kritériá, 
vrátane bydliska zamestnancov, bude povolené zníženie príspevkov na sociálne 
zabezpečenie. Aby sa prejavilo zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré 
majú byť schválené Európskou komisiou. V prípade prijatia účinnosť bude 
vyhodnotená z hľadiska zamestnanosti a znižovania sociálneho vylúčenia. Zníženie 
príspevkov na sociálne zabezpečenie, výskum a vývoj. Vláda navrhuje v roku 2014 
návrhom rozpočtu zaviesť cielené daňové úľavy pre podniky vykonávajúce činnosti. 
Daňová úľava znamená 10-percentné zníženie príspevkov zamestnávateľa na 
sociálne zabezpečenie pre zamestnancov, ktorí sa bezprostredne podieľajú na 
výskume a vývoji. Maximálna celková redukcia na skupinu za mesiac nesmie 
prekročiť 26 618 Eur. 

Turecko zrealizovalo prvé veľké daňové reformy v roku 1950. Zaviedli daň z 
príjmov fyzických osôb, daň pre právnické osoby a súvisiace zopakovanie vyhlášky. 
Tie boli urobené po vzore dnešného nemeckého daňového systému. Nový návrh 
spája osobné príjmy a firemné dane v rámci jednej dane z príjmovej štruktúry, ktorá 
má v úmysle urobiť výhradné ročné daňové vyhlásenie pre všetkých daňových 
poplatníkov. Hlavným cieľom je navrhnúť daňovú infraštruktúru, ktorá je kompatibilná 
so systémami  vyspelých krajín a spravodlivá voči našim občanom. Legislatívny 
návrh novej dani z príjmu. 

V máji 2013 v Nemecku nemecký spolkový súd rozhodol, že nerovnaké 
zaobchádzanie u manželských a nemanželských párov, pokiaľ ide o daň z príjmov je 
protiústavné. V júni sa vládne strany rozhodli na návrh zákona, ktorý rozširuje 
reguláciu príjmu na civilné partnerstvá rovnako. Toto zredukuje výhody štátu o daň 
z príjmu o 1 050 miliónov Eur v roku 2013, o 40 miliónov Eur v roku 2014, o 65 
miliónov Eur v roku 2015 a 70 miliónov EUR v roku 2016. Zákon je v platnosti od 19. 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 153 

júla 2013. Podľa informácií poskytnutých federálnou vládou by sa daňové príjmy 
zvýšili o 20 000 miliónov Eur v prípade, že by sa táto regulácia zrušila. 

Opatrenia vo Francúzsku umožnia zníženie nákladov práce vo výške 20 
miliárd Eur ročne s postupným vykonávaním počas 3 rokov.  V prvom roku 10 miliárd 
Eur počas prvého roku a 5 miliárd Eur v druhom a treťom roku. Výška zľavy na dani 
bude 6 % mzdy zo mzdy pod 2,5 násobok minimálnej mzdy (3 500 Eur za mesiac). V 
roku 2013 bude sadzba 4 %.  

V Lotyšsku dňa 1. januára 2013, bude osobná daňová sadzba znížená z 25 
% na 24 %. Dňa 1. júla 2013 sa nezdanený príjem pre každú vyživovanú osobu zvýši 
na 114 Eur. Daň z príjmu zostane 24 % v roku 2014 a bude znížená na 22 % do roku 
2016.  

V septembri parlament Litovskej republiky vyniesol rozhodnutie ukončiť 
uplatňovanie znížených mzdových koeficientov a bonusov kvalifikačných tried na 
úradníkov, ktoré boli zavedené s príchodom finančnej a ekonomickej krízy v Litve. 
Rozhodnutie bolo vydané v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu dňa 1. júla 2013, 
kedy rozhodol, že zníženie platov pre štátnych úradníkov a sudcov kvôli extrémne 
tvrdej hospodárskej a finančnej situácii v krajine je protiústavné, a preto platy musia 
byť obnovené do svojej predkrízovej úrovne. 
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Kapitola 4. Sociálne podniky ako možnosť podpory 
zamestnávania 
 
Vypracovali:  
RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. 
Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
 
 

V súčasnej hospodárskej kríze a v kontexte problémov, akým je starnutie 
obyvateľov, nezamestnanosť mladých ľudí, zmena klímy a narastajúce nerovnosti 
dochádza na úrovni Európskej únie k postupnému presadzovaniu koncepcie 
sociálnej ekonomiky, ktorá sa stáva súčasťou jej strategických dokumentov. 

 
Sociálna ekonomika patrí medzi sektory s najlepšou perspektívou pre 

regionálny a miestny rozvoj a pre zamestnanosť tým, že prostredníctvom svojich 
subjektov, sociálnych podnikov, vytvára pracovné miesta, posilňuje sociálnu, 
hospodársku a územnú súdržnosť, vytvára sociálny kapitál, podporuje aktívne 
občianstvo, solidaritu a hospodárstvo s demokratickými hodnotami, ktoré kladie ľudí 
na prvé miesto, pričom okrem toho podporuje trvalo udržateľný rozvoj a sociálne, 
environmentálne a technologické inovácie. 

 
Sociálna ekonomika je predmetom stáleho vysokého záujmu Európskej 

komisie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESV), ako aj ILO 
a OECD. 

 
Európska komisia 25. 10. 2011 vydala Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov Iniciatíva pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na 
podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií, 
v ktorom navrhuje  kľúčové  opatrenia na podporu sociálneho podnikania v Európe a 
obsahuje odporúčania pre vlády členských štátov týkajúce sa zlepšenia rámcových 
podmienok pre sociálne podniky, čo môže viesť k novým príležitostiam a vytvoreniu 
pracovných miest.  

 
S cieľom identifikovať prioritné oblasti, aby sa vytvorilo priaznivé prostredie  

pre sociálne podniky v Európe, Európsky hospodársky a sociálny výbor vypracoval 
prieskumné stanovisko na tému Sociálne podnikanie a sociálny podnik, ktoré prijal  
na svojom plenárnom zasadnutí 26. 10. 2011.  
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ESF aktívne podporuje zriaďovanie sociálnych podnikov, ktoré majú 
potenciál vytvárať udržateľné pracovné miesta a podporovať začlenenie 
znevýhodnených skupín na trhu práce. Týka sa to dlhodobo nezamestnaných 
mladých ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí z vidieckych 
spoločenstiev. 

 
V rámci sociálnej ekonomiky je v EÚ zamestnaných viac ako 11 miliónov osôb, 

čo predstavuje 6 % celkovej pracovnej sily. Sústreďuje subjekty s osobitným právnym 
štatútom (družstvá, nadácie, združenia, vzájomné spoločnosti), z ktorých mnohé 
spĺňajú nižšie uvedené kritéria, a teda by sa mohli pokladať za sociálne podniky, ako 
aj sociálne podniky, ktoré majú formu súkromnej spoločnosti alebo tradičnej akciovej 
spoločnosti.  

 
Jednotlivé európske krajiny venovali v poslednom desaťročí pozornosť tvorbe 

právnych predpisov v oblasti sociálnej ekonomiky, resp. sociálneho podnikania. 
Avšak vzhľadom na svoje špecifické vlastnosti a rôzne právne formy a najmä 
absenciu všeobecne prijatej definície sociálneho podniku, tvorba právnej normy 
sociálneho podniku/podnikania predstavuje zložitý proces. 

Slovenská republika je z tranzitívnych ekonomík jednou z prvých krajín, ktorá 
má vytvorený právny rámec pre sociálne podniky.6 

 
Ku  krajinám EÚ, ktoré majú samostatnú legislatívnu úpravu sociálnych 

podnikov patrí  napríklad Taliansko, Fínsko, Litva, Slovinsko, Poľsko.   
 
Vnútroštátne zákony o sociálnej ekonomike má Španielsko (zákon č. 5/ 2011 

z 29. marca 2011 o sociálnej ekonomike) a Grécko (zákon č. 4019/ 2011 o sociálnej 
ekonomike, sociálnom podnikaní a iné ustanovenia) a v Belgicku valónsky parlament 
prijal 20. 11. 2008 regionálne nariadenie o sociálnej ekonomike.  

 
Priaznivý rozvoj sociálneho podnikania v poslednom období je zaznamenaný  

v Českej republike a Rakúsku. V roku 2008 Rakúsko prijalo spolkovú smernicu na 
podporu sociálno-ekonomických podnikov s cieľom stanovenia jednotného 
a záväzného postupu pri poskytovaní podpory sociálno-ekonomickým podnikom. 

 
Napokon pridávame aj informáciu o sociálnych korpusoch v USA, ktoré 

fungujú s podporou federálnej vlády. 
 

Sociálna ekonomika je podporovaná zo strany Európskej únie a jej inštitúcií, je 
však ponechané na rozhodnutí jednotlivých členských štátov, či a akým spôsobom  
chcú sociálne podnikanie podporovať. V rámci Európskej komisie sa témou 
                                                 
6 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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sociálneho podnikania dlhodobo zaoberá DG Employment a DG Enterprise, novo tiež 
aj DG Internal Market. DG Employment podporuje sociálne podnikanie stále viac, 
pretože si uvedomuje jeho dôležitosť pre sociálnu inklúziu a udržateľnosť modelu 
sociálneho štátu. Pre DG Enterprise je sociálne podnikanie stále len okrajovou 
záležitosťou. 

ESF aktívne podporuje zriaďovanie sociálnych podnikov ako zdrojov 
pracovných miest, a to najmä pre skupiny ľudí, ktoré majú z rôznych dôvodov 
ťažkosti pri hľadaní práce. Týka sa to dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, 
ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí z vidieckych spoločenstiev. 

Sociálne hospodárstvo zamestnáva v EÚ viac ako 11 miliónov osôb, 
predstavuje teda 6 % celkovej zamestnanosti. Sústreďuje subjekty s osobitným 
právnym štatútom (družstvá, nadácie, združenia, vzájomné spoločnosti), z ktorých 
mnohé spĺňajú nižšie uvedené aspekty, a teda by sa mohli pokladať za sociálne 
podniky, ako aj sociálne podniky vo forme súkromnej spoločnosti alebo tradičnej 
akciovej spoločnosti. Špecifické právne štatúty sociálneho hospodárstva sú zvlášť 
prispôsobené sociálnym podnikom, pretože ich spôsob riadenia podporuje 
participáciu a otvorenosť.  

V Európe má zatiaľ len málo z krajín sociálne podnikanie legislatívne 
upravené. Ako príklad je možné spomenúť napr. Veľkú Britániu a Taliansko. Obe 
krajiny majú v tejto oblasti veľký náskok a sú ostatnými považované za vzor ostatným 
a studnicu príkladov dobrej praxe. Ako príklad uvádzame aj Českú republiku 
a Rakúsko, kde sa sociálne podnikanie v poslednej dobe veľmi rozvinulo. 

Napokon pridávame aj informáciu o sociálnych korpusoch v USA, ktoré 
fungujú s podporou federálnej vlády. 
 

 
Česká republika 

 
 
Definície sociálneho podniku v Česku: 
 
Sociálnym podnikom sa rozumie „subjekt sociálneho podnikania“, t.j. právnická 
osoba založená podľa súkromného práva alebo jej súčasť alebo fyzická osoba, ktoré 
spĺňajú princípy sociálneho podniku. Sociálny podnik napĺňa verejnoprospešný cieľ, 
ktorý je formulovaný v zakladacích dokumentoch. Vzniká a rozvíja sa na koncepte  
tzv. trojakého prospechu (anglicky triple bottom line) – ekonomického, sociálneho 
a environmentálneho. 
 
Pojem sociálna ekonomika vnímame ako súhrn aktivít uskutočňovaných subjektmi 
sociálnej ekonomiky, ktorých cieľom je zvýšiť zamestnanosť v miestnych 
podmienkach alebo uspokojiť ďalšie potreby a ciele komunity v oblasti  
ekonomického, sociálneho, kultúrneho a environmentálneho rozvoja. 
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Subjekty sociálnej ekonomiky sú sociálne podniky, podporné, finančné, 
poradenské a vzdelávacie inštitúcie pre sociálne podnikanie a neštátne neziskové 
organizácie, ktoré vykonávajú ekonomické aktivity za účelom pracovného uplatnenia  
svojich klientov alebo na dofinancovanie svojho poslania. Subjekty sociálnej 
ekonomiky zdieľajú  spoločné hodnoty, ktorými sú napĺňanie verejnoprospešného 
cieľa, demokratické rozhodovanie, podpora iniciatívy občanov, nezávislosť na 
verejných či súkromných inštitúciách, iný spôsob zaobchádzania so ziskom 
a zohľadňovanie potrieb. 
 
Sociálne podnikanie sú podnikateľské aktivity prospievajúce spoločnosti a 
životnému prostrediu. Sociálne podnikanie zohráva dôležitú úlohu v miestnom rozvoji  
a často vytvára pracovné príležitosti pre osoby so zdravotným, sociálnym alebo 
kultúrnym znevýhodnením. Zisk je z väčšej časti použitý na ďalší rozvoj sociálneho 
podniku. Pre sociálny podnik je rovnako dôležité dosahovanie zisku ako aj zvýšenie 
verejného prospechu. 
 
Integračný sociálny podnik predovšetkým napĺňa verejnoprospešný cieľ, ktorým je 
zamestnávanie a sociálne začleňovanie osôb znevýhodnených na trhu práce. 
 
Zodpovednosť a podpora:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 
Ministerstvo práce a sociálních věcí je jedno z troch ministerstiev, ktorých sa agenda 
sociálneho podnikania týka. V súčasnej dobe je jediným ministerstvom, ktoré sa tejto 
problematike venuje (aktívne angažuje v podpore rozvoja sociálnej ekonomiky, 
vzniku sociálnych podnikov). Tak ako celej štátnej správe ani vo vnútri MPSV nie je 
určené, kto je za sociálnu ekonomiku celkove zodpovedný. 

 
V súčasnej dobe funguje v ČR cca 50 sociálnych podnikov, ktoré sa k tejto 

myšlienke hlásia a ktoré podnikajú snáď vo všetkých odvetviach hospodárstva 
(výroba i služby všetkého druhu). Ide o upratovacie služby, kaviarne, cukrárne, 
reštaurácie, výrobné i spracovateľské podniky, grafické štúdiá, digitalizačné dielne, 
call centrá, údržbu záhrad a parkov apod. 
Situáciu  v ČR  je možné stručne charakterizovať nasledovným spôsobom:  
 

• české ponímanie sociálneho podniku je široké a veľký dôraz je kladený na to , 
aby ekonomický a sociálny cieľ (podnikanie a sociálna misia) boli v rovnováhe, 
dobrý úmysel nestačí, sociálne podnikanie je stále podnikaním ako takým a 
toto je vnímané ako predpoklad úspešného podniku; 

• väčšina súčasných sociálnych podnikov v ČR sa zameriava na zamestnávanie  
znevýhodnených osôb (ide o tzv. integračné sociálne podniky – WISE); veľa 
ich má štatút chránenej dielne, t.j. zamestnáva osoby so zdravotným 
postihnutím; 
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• okrem vyššie uvedených integračných sociálnych podnikov sa v ČR vyskytujú 
tiež sociálne podniky, ktoré poskytujú  všeobecne prospešné služby v oblasti 
sociálneho začleňovania a miestneho rozvoja vrátane ekologicky 
orientovaných činností či predaja fair trade výrobkov 

• neštátne neziskové organizácie (ďalej len NNO) sociálne podnikajú (alebo by 
chceli začať) v rámci svojej doplnkovej činnosti s cieľom použiť zisk na 
financovanie svojej hlavnej činnosti . 

Za zaujímavé možno považovať tiež regionálne rozloženie sociálnych podnikov. 
Najviac sú aktívne okrem Prahy hlavne Ústecký, Moravskosliezsky a Zlínsky kraj. 
Naopak Juhomoravský, Juhočeský kraj alebo kraj Vysočina v aktivite za ostatnými 
zatiaľ zaostávajú. 
 
Základné princípy sociálneho podniku sú: 
1. Obecne prospešný cieľ, ktorý je formulovaný v stanovách alebo štatúte  
2. Participácia, demokratické rozhodovanie a sociálny kapitál 
3. Špecifické financovanie a použitie zisku 
4. Miestny rozmer 
 

Sociálne podniky v ČR majú rôzne právne formy. Nie je možné jednoznačne 
povedať, ktorá z nich je najvýhodnejšia. Vždy totiž záleží na konkrétnych 
podmienkach, typu poskytovaných služieb/výrobkov či na prístupe zakladateľov. 

Popri zamestnancoch nejakým spôsobom znevýhodnených zamestnáva 
sociálna firma tiež zamestnancov bez akéhokoľvek znevýhodnenia. Podľa 
štandardov platných pre sociálne firmy je pomer znevýhodnených zamestnancov 
v sociálnom podniku pri prepočte na plné úväzky minimálne 25 %, maximálne 55 %. 

Pracovné podmienky však musia byť pre všetkých zamestnancov rovnaké, 
všetci pracujú na základe riadne uzavretej pracovnej zmluvy a za primeranú odmenu. 
Pre zdravotne alebo sociálne znevýhodnených zamestnancov môže byť sociálny 
podnik medzistupňom a odrazovým mostíkom na prechod do otvoreného trhu práce. 
minimálne musí mať sociálna firma 50 % príjmov zo svojho podnikania, vďaka práci 
so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva a častému naviazaniu na neziskové 
organizácie môže získavať tiež podporu z verejných domácich alebo európskych 
zdrojov. Relevantná  je aj podpora sponzorov alebo firemných darcov. 
 
 

Rakúsko 
 

Integrácia znevýhodnených osôb na trhu práce je považovaná za verejnú 
úlohu a je súčasťou rakúskej politiky trhu práce. Hlavným strategickým činiteľom, 
ktorý definuje kritériá na podporu (aj finančnú a sociálnu), je Ministerstvo 
hospodárstva a práce. Výkonnou organizáciou je úrad práce (AMS). 
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Vznik opatrenia na boj proti nezamestnanosti a proti vylúčeniu z trhu práce sa 
datuje od roku 1980, kedy bol založený prvý sociálno-ekonomický podnik. Bývalý 
minister sociálnych vecí Alfred Dallinger (1980 - 1989) aktívne podporoval nové typy 
politiky zamestnanosti a vytvoril priaznivé prostredie pre rôzne typy inovačných 
iniciatív zameraných na kvalifikáciu a integráciu nezamestnaných. Jedným z prvých 
týchto nových opatrení boli sociálno-ekonomické podniky (SÖB). 
Definícia v Rakúsku  

Pojem sociálno-ekonomický podnik (SOB) označuje nástroj politiky na trhu 
práce, ktorý má podporovať prostredníctvom poskytovania trhovo orientovaných, ale 
je relatívne chránených a časovo ohraničených pracovných miest trvalú integráciu 
ťažko umiestniteľných osôb na trhu práce (podpora umiestnenia).  

Sociálno-ekonomické podniky pôsobia v trhových podmienkach. Majú sociálne 
poverenie podporovať predovšetkým osoby so zníženou produktivitou v 
znovuzískanie týchto zručností, a na vstup do bežného trhu práce. 
 
Rozlišujú sa tri rôzne typy sociálneho podniku: 

1. Sociálno-ekonomické podniky (SÖB), verejnoprospešné projekty  
zamestnanosti (GBP) a pracovné spoločnosti (BG), ponúkajú ľuďom, ktorí v 
minulom roku nemali žiadne alebo mali iba nestabilné zamestnanie, dočasné 
a úradom práce (AMS) dotované pracovné miesta a pokúšajú sa podporovať 
ich pri opätovnom nástupe na pracovný trh. Sú schopné vyrábať pod 
odborným vedením a vedením sociálnych pracovníkov inovatívne produkty a 
ponúkať služby, ktoré musia existovať na voľnom trhu. 

2. Zariadenia poradenstva a starostlivosti (BBE) ponúkajú individuálne a na 
mieru šité služby pre ľudí, ktorí si nemôžu nájsť prístup na trh práce z dôvodu 
rôznych problémov. 

3. Mnohé sociálne podniky ponúkajú kurzy a ďalšie vzdelávacie programy, ktoré 
umožňujú vybaviť ľudí, ktorí v minulom roku nemali žiadne alebo mali iba 
nestabilné zamestnanie, zručnosťami na prvý trh práce a podporovať ich v ich 
ceste späť do trvalého zamestnania. 

Tieto časovo ohraničené pracovné miesta v sociálnych podnikoch sa majú 
približovať pracovným miestam v podnikoch, ktoré vytvárajú zisk, ale sú stále 
dostatočne chránené tak, aby mohli postupne podporovať pracovníkov na 
prechodných pracovných miestach v ich opätovnom vstupe na trh práce. 

Okrem tohto poverenia v politike trhu práce musia sociálno-ekonomické podniky 
(na rozdiel od projektov verejnoprospešnej zamestnanosti) pokrývať bežné výdavky a 
celkovo zarobiť prostredníctvom tržieb najmenej 20 % všetkých nákladov tým, že 
ponúkajú produkty alebo služby za bežné trhové ceny. 
 
Tieto tri typy podnikov zdieľajú nasledovné hlavné charakteristiky: 

• zamestnávajú dlhodobo nezamestnaných ľudí na obmedzenú dobu, spravidla 
na  jeden rok; 
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• sledujú rovnaké ciele: ponúkanie zamestnania pre svoju cieľovú skupinu, 
pôsobenie ako ekonomický podnik na trhu a podpora integrácie ich cieľovej 
skupiny prostredníctvom sociálno-pedagogickej podpory; 

• integrácia je financovaná z verejných prostriedkov, zvyčajne v zmluvách 
schválených na dobu jedného roka, je nevyhnutné pre všetky podniky 
požiadať každý rok o predĺženie zmluvy o financovaní. 

 
Úlohy sociálno-ekonomických podnikov  

• poskytovanie dočasných pracovných miest pre osoby z trhu práce, 
• organizovanie a podpora vzdelávacích príležitostí pre znevýhodnené osoby na 

trhu práce v kontexte hospodárskych aktivít podniku, 
• komplexné poradenstvo a podpora prechodne, na dobu určitú, zamestnaným 

pracovníkom prostredníctvom sociálnych pedagógov a sociálnych 
pracovníkov, aby sa znížili ich problémy s hľadaním zamestnania (ich 
obmedzenie umiestnenia) a aby sa opäť integrovali na bežný nedotovaný 
pracovný trh. 

• cielenie odbornej spôsobilosti, aby sa zvyšovali šance trvalého opätovného 
vstupu na trh práce. 

Sledované ciele :  
• pracovný cieľ - vytváranie pracovných miest, 
• sociálny cieľ - integrácia nezamestnaných, 
• ekonomický cieľ - kvalifikácia cieľových skupín.  

 
Fakty a čísla 
V roku 2010 bolo 20 474 ľudí podporovaných v sociálno-ekonomických podnikoch v 
Rakúsku, 14 322 z nich bolo zamestnaných v rýchlorastúcej oblasti 
verejnoprospešných personálnych služieb (SÖBÜ). 
http://www.ams.at/_docs/900_soebue.pdf 
 
Zriaďovateľ: 
BDV Rakúsko, Spolkový správny orgán pre sociálne podniky. Združuje zhruba 
200 organizácií s približne 32 000 zamestnancami.  
 
Legislatíva:  
Smernica pre podporu sociálno-ekonomických podnikov (SÖB), platná od 1. augusta 
2013, č.: AMF/12-2013, ktorá  je v súlade s požiadavkami "federálnej smernice o 
zostavovaní federálnych smerníc v  Úrade práce (AMS) ". 
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/S%C3%96B-
AMF_12_2013_oN.pdf 
Predmet tohto usmernenia je podpora zamestnanosti nezamestnaných a ťažko 
umiestniteľných jednotlivcov (ďalej len dočasne zamestnaných ľudí (TAK), vo 

http://www.ams.at/_docs/900_soebue.pdf
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/S%C3%96B-AMF_12_2013_oN.pdf
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/S%C3%96B-AMF_12_2013_oN.pdf
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výrobných podnikoch a v podnikoch poskytujúcich služby v spracovateľskom 
priemysle a neziskových inštitúciách od verejnoprospešných inštitúcií. 
 
Financovanie prostredníctvom AMS (Úrady práce) 
Finančný príspevok z úradu práce (AMS) (verejných služieb zamestnanosti) je 
potrebné považovať za čiastočnú úhradu nákladov služieb, ktoré sú žiadané úradom 
práce (AMS) a poskytované soc.-ek. podnikom (SÖB) a zahŕňa: 

• náklady na zamestnávanie prechodne zamestnávaných pracovníkov 
• náklady na kvalifikáciu prechodne zamestnaných zamestnancov (základné 

ako aj ďalšie), 
• náklady na podporu vzdelávania, rozvoj zamestnancov a podporu integrácie 

(outplacement / sprostredkovanie zamestnania) pre prechodne zamestnávanú  
pracovnú silu a náklady na ich follow-up (sledovanie), 

• náklady na nevyhnutných kľúčových zamestnancov pre odbornú výučbu a 
školenia dočasne zamestnaných pracovníkov, ako aj na riadny priebeh 
hospodárskej činnosti. 

 
Výkony, ktoré sociálno-ekonomický podnik (SÖB) poskytol  pre úrad práce (AMS) a 
ktoré sú preto uznané náklady úradom  práce (AMS), musia byť uvedené v dohode o 
grante. 
Za podporu je v podstate zodpovedné krajinské obchodné miesto, pričom 
posúdenie politiky trhu práce cieľovej skupiny ľudí musí byť vykonané  
prostredníctvom regionálnych obchodných miest . 
 
Vyplatenie podpory 
Spôsob úhrady každej časti výšky pomoci je v jednotlivých prípadoch upravené 
zmluvou - so zreteľom na príslušnú pozíciu likvidity a v súlade s požiadavkou 
sociálno-ekonomického podniku. 
Aby sa zabránilo nelikvidite kratšej ako jeden rok, je vhodné, aby držiteľ dotácie 
aktíva schopné zabezpečenia nemal úverované a preukázal: 

• výšku podpory pre aktuálnu prevádzku štvrťročne vopred 
• výšku podpory pre staršie obslužné platby a zmluvné / právne povinnosti 

bezprostredne podľa prípadu a 
• sumy podpory na investičné opatrenia, podľa uskutočnenia nákupu a pred 

dátumom splatnosti faktúry. 
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/S%C3%96B-
AMF_12_2013_oN.pdf 
 
Sociálno-ekonomický podnik (SÖB) poskytuje dva typy zamestnania:  

• trvalé pracovné miesta pre odborných pracovníkov (manažérov, sociálno-
pedagogických pracovníkov, kvalifikovaných pracovníkov);  

http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/S%C3%96B-AMF_12_2013_oN.pdf
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/S%C3%96B-AMF_12_2013_oN.pdf
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• práca na dobu určitú (obvykle jeden rok) pre vymedzené cieľové skupiny, 
ktorým ponúka vzdelávanie, zamestnanosť a podporu pre opätovné 
začlenenie na trhu práce. 

 
Cieľovými skupinami SÖB v Rakúsku sú ľudia, ktorí zažívajú diskrimináciu na 
pracovnom trhu: 

• dlhodobo nezamestnaní;  
• osoby so zdravotným postihnutím;  
• mladí ľudia so sociálnym znevýhodnením;  
• ženy nad 45 rokov a muži nad 50 rokov;  
• ženy po materskej dovolenke;  
• problémové skupiny, ako sú bezdomovci, alkoholici, narkomani, prepustení 

väzni, atď. 
Prechodné pracovné miesta v sociálno-ekonomických podnikoch sú časovo 
obmedzené - vždy podľa spolkovej krajiny môžu byť ľudia zamestnaní medzi šiestimi  
mesiacmi až do jedného roka.  
U starších ľudí, ktorí idú za menej ako tri a pol roka do dôchodku, je možné, aby 
zostali v sociálno-ekonomickom podniku až do svojho odchodu do dôchodku. 
Všetky sociálne podniky, ktoré sú v Rakúsku združené v BDV, vyrábajú výrobky a 
ponúkajú služby, ktoré sa osvedčili na voľnom trhu. V jednom dôležitom bode sa  
však líšia od iných spoločností: zamestnávajú a radia ľuďom, ktorí sú dlhodobo 
nezamestnaní a podporujú ich v opätovnom vstupe na trh práce.  
Sledujú pri tom v rovnakom rozsahu hospodárske, sociálne ciele a politiku trhu práce. 
 
Všetky SÖB nepretržite vyrábajú  výrobky a/ alebo poskytujú služby predovšetkým v 
nasledovných oblastiach:  

• textil;  
• drevárstvo;  
• gastronómia;  
• konštrukcia;  
• zámočnícke práce;  
• výroba, predaj a oprava rôznych výrobkov;  
• zber a likvidácia odpadov;  
• domáce služby. 

 
Trendwerk, Job-Trans Fair a Itworks Trendwerk sú podniky podporované úradom 
práce (AMS) Viedeň. Umožňujú ľuďom z trhu práce pracovať v podnikoch voľného 
trhu práce. Záujemcovia môžu týždenne nastúpiť a začať s prípravnou fázou, kde 
pracujú a sú sprevádzaní v nasledovných oblastiach: 

• analýza doterajšej kariéry. 
• objasnenie osobných cieľov. 
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• kvalifikácia, ďalšie vzdelávanie. 
• podpora zdravia. 
• školenie uchádzania sa o zamestnanie, praktické cvičenia. 

 
Následne sú potom prevzatí do časovo ohraničeného služobného pomeru, tzv. 

dočasné zamestnanie. Tieto tzv. spoločnosti dočasného zamestnávania (SÖBÜ)  
majú veľkú sieť kontaktov na spoločnosti v rôznych profesionálnych odvetviach. Tam 
sa naučia dôležité zručnosti, ktoré môžu využiť v pravidelnom zamestnaní. Zároveň 
sú podporovaní kompetentnými pracovníkmi vo dôležitých oblastiach života. Sú 
prenajímaní do tých spoločností, v ktorých existuje najvyšší možný súlad s ich 
schopnosťami a možnosťami. Povinnosti starostlivosti o blízku osobu a/alebo túžbu 
po práci na čiastočný úväzok sú zohľadnené. 

Prípravná fáza trvá max. 3 mesiace. Akonáhle má pracovník pocit, že je na prácu 
vhodný, bude prenajatý príslušným zamestnávateľom, kde môže zotrvať až 9 
mesiacov v dočasnom pracovnom pomere. Počas prípravnej fázy dostane podporu 
na pokrytie životných nákladov (DLU) vo výške dávok v nezamestnanosti alebo  
pomoc pri mimoriadnych udalostiach.  
V čase prípadného "bezplatného prenájmu" dostane čiastku vo výške € 1,005.95 pre 
30 hodinový týždenný pracovný čas (kolektívna zmluva BABE). Počas "prenájmu" sú 
odmeňovaní podľa kolektívnej zmluvy podniku, kde sú zamestnaní. Po celú dobu sú 
sociálne poistení. 
http://www.ams.at/_docs/900_soebue.pdf 
 
BDV Rakúsko zastupuje nadregionálne a národné záujmy sociálnych podnikov a 
ľudí, ktorí tam pracujú.  
 
S BDV Rakúsko sú teda zosieťované sociálno-ekonomické podniky usporiadané do 
deviatich nezávislých krajinských sietí, ktoré sú zase členom BDV Rakúsko. 
 DSE-Wien,  založený 2001 a zastupuje 32 organizácií 
 NÖB Dolné Rakúsko, zal. 1997, zastupuje 46 organizácii, z toho 28 sociálno-

ekonomických podnikov (SÖB) 
 BBS Štajersko, zastupuje 40 soc.-ek. podnikov (SÖB) a verejnoprospešných 

projektov zamestnanosti (GBP) 
 Sociálna platforma Horné Rakúsko, zastupuje 19 soc.-ek. podnikov 
 Plattform Salzburg, zal. v jeseni 1997 a zastupuje 12 organizácií 
 Verband der Vorarlberger Arbeitsprojekte, zal. 2004 a zahŕňa 7 organizácií 
 Vamos, združenie pre integráciu, Burgenland, najmladší člen 
 SocialCluster Korutánsko  
 Tisöb Tirolsko, zahrňuje 10 organizácií 

 
Príklad sociálneho podniku: 
Samoobslužná reštaurácia Schmankerl na Glockenstrasse 10 v Salzburgu.  

http://www.ams.at/_docs/900_soebue.pdf
http://www.arbeitsprojekte.at/
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"Máme tu dvojité poslanie," povedal Thomas Kemper Ling: "Na jednej strane 
poskytnúť lacné jedlo a súčasne pre podporu osôb z trhu práce získať pre tieto osoby  
na profesionálnej úrovni pevnú pôdu pod nohami.“ Za obdobie zamestnania max. 1 
roka sú zamestnanci profesionálne vyškolení. 
Asi 30 ľudí dostáva každoročne v Schmankerli druhú šancu a získa dôležité zručnosti 
v oblasti potravín, obsluhy, čistenia, administratívy a práce v sklade.  
Od septembra 2012 tím reštaurácie Schmankerl vedie tiež bistro katolíckej 
súkromnej školy Sv. Jozefa. Asi 40 percent pracovníkov po roku znovu vstupuje na 
trh práce. Pre zvyšok však platí: späť v nezamestnanosti.  

„Cítim sa tu naozaj pohodlne," hovorí Nicolas T. (23) svoj prvý dojem. To, že 
som bol ešte pred tromi mesiacmi plachý na to, aby som oslovoval cudzích ľudí, mi 
môžete veriť. Prostredníctvom pochvál som sa dopracoval až sem a zistil som, čo vo 
mne je. Dôležitá škola pre toho, kto sa potrebuje po nezaradení hneď po škole do 
pracovného procesu pomôcť sa dostať späť na nohy.  
Zdroj: 
www.bdv.at 
WP3National report: Austria The Social Economy Sector and the situation of Social 
Enterprises in Austria  With special reference to “Work Integration Social Enterprises”  
Arge Müllvermeidung  Author: Heinrich GSCHÖPF, july 2010 
 
 

 
Veľká Británia 

 
Definícia vo VB :  
Legislatíva Veľkej Británie nepozná pojem sociálna firma ani sociálne podnikanie a aj 
napriek tomu fungujú. Môžu to byť spoločnosti s ručením obmedzeným, rôzne 
kapitálové alebo priemyselné spoločnosti. 

Britský Úrad pre tretí sektor (Office of the Third Sector) pôsobiaci v rámci 
Úradu vlády (Cabinet Office) definuje sociálny podnik takto: „Sociálny podnik je 
firma s primárne sociálnymi cieľmi, ktorej prebytky sú za týmto účelom prevažne opäť 
investované do firmy či komunity a jej hnacím motorom teda nie je potreba 
maximalizovať zisk pre  akcionárov a vlastníkov”. 

Veľká Británia je celkom nepochybne štátom s najvyšším počtom vládou 
podporovaných intervencií v prospech sociálnej ekonomiky a nie je možné ju v tomto 
ohľade porovnávať s inou krajinou. 

Na vývoji a vykonávaní vládnych intervencií v sociálnej ekonomike sa 
zásadným spôsobom podieľal sústavný tlak zo strany lobistických organizácií. 
Vytvoril sa tak silný pracovný vzťah medzi vládou a sektorom sociálnej ekonomiky. 
Ako kvalita vládnych intervencií, tak podpora zo strany podporných organizácií však 
do značné miery kolíše. 

http://www.bdv.at/
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V roku 2002 vláda prijala Stratégiu pre sociálne podnikanie (Social Enterprise 
Strategy) a založila na bývalom Ministerstve obchodu a priemyslu Oddelenie pre 
sociálne podnikanie (DTI Social Enterprise Unit) poverené jej  implementáciou. 

Úrad pretretí sektor (Office of the Third Sector), ktorý je súčasťou britského 
Úradu vlády (Cabinet Office), sa zaslúžil o to, že je otázka sociálneho podnikania 
braná  natoľko vážne, že figuruje v agende hneď 8 ministerstiev. Za povšimnutie stojí 
oddelenie a investičný fond sociálneho podnikania ministerstva zdravotníctva 
(Department of Health), ktoré na rozvoj sociálnych podnikov vo verejnom 
zdravotníctve vyčlenilo 100 miliónov libier.  

Problematikou sociálnych firiem sa vo Veľkej Británii zaoberá organizácia 
Social Firms UK. 

Na dodávanie služieb pre verejný sektor sociálnymi podnikmi má vláda tiež  
záujem. Podporné  služby sociálnej ekonomiky sú vo Veľkej Británii dobre rozvinuté, 
avšak nie ešte celkom vyspelé. Vznikajúcim a novozaloženým sociálnym podnikom a 
sociálnym podnikateľom sektor spoľahlivo poskytuje mnoho podporných činností. 
V neskoršom štádiu vývoja už sociálne podniky obvykle disponujú dostatočným 
množstvom prostriedkov na nákup všetkých potrebných služieb, takže na 
podporných organizáciách nie sú už tak závislé. 

Vo Veľkej Británii je sieť sociálnych firiem značne rozvinutá. Pôsobia tu 
sociálne firmy v rozličných oblastiach, ktoré sú podporované štátnymi aj neštátnymi 
inštitúciami. Vo Veľkej Británii existuje viac ako 62 tisíc sociálnych podnikov, ktoré 
zamestnávajú viac než pol milióna osôb a ich celkový obrat presahuje 27 miliárd 
libier ročne. Sociálne podniky predstavujú 5 % z celkového počtu podnikov, ktoré 
majú zamestnancov a podieľajú sa na ekonomike Veľkej Británie čiastkou 8,4 miliárd 
libier ročne, čo predstavuje takmer jedno percento ročného HDP.  
Pozoruhodným rysom sociálnej ekonomiky Veľkej Británie je dostupnosť dát, ktorá 
u ostatných krajín s rozvíjajúcimi sa sociálnymi ekonomikami chýba. 

Drvivú väčšinu sociálnych podnikov vo Veľkej Británii je možné považovať za 
malé podniky a len 19 % z nich dosahuje obrat cez milión libier.  
Obvykle sídlia v mestách (89 %) a približne 40 % zamestnancov tvoria dobrovoľníci. 
Podľa neoficiálnych dokladov tiež veľká časť sociálnych podnikov môže byť 
považovaná za podniky spojené so životným štýlom - podnikatelia tu sledujú 
myšlienky alebo činnosti, ktoré ich emocionálne či intelektuálne inšpirujú. 
 
 
Finančné, legislatívne a aplikačné podmienky pre založenie sociálnych 
podnikov sú nasledovné: 
 
Zásady financovania sociálneho podniku 
 
Zlaté pravidlá pre vznik: 
1. Nájdi si finančný zdroj, ktorý je tvojim partnerom. 
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2. Nájdi si finančný zdroj, ktorý zodpovedá tvojim cieľom. 
3. Drž si svojho partnera blízko pri sebe. 
 
Ako začať a s akou aktivitou, to vždy závisí iba od: 

• vlastnej organizácie, 
• klienta, 
• komunity. 

 
V prvom rade sa zostaví podnikateľský zámer a potom môžu byť potenciálnymi 
zdrojmi financovania:  
a) verejné obstarávanie (pre poskytovanie služieb spolu s verejným sektorom), 
b) reagovanie na výzvy (akčné plány výskumu, poskytovanie služieb), 
c) financovanie cez projekty (krátkodobé zdroje na špecifické témy), 
d) predaj tovarov a služieb (remeselné výrobky, vzdelávacie produkty, poradenstvo), 
e) dary a sponzorské príspevky, 
f) členstvo v organizáciách, 
g) dobrodinci a poručitelia, 
h) grantové agentúry, 
i)  ministerstvá, vládne, regionálne a obecné zdroje, 
j)  vzdelávacie inštitúcie, 
k) súkromné inštitúcie, 
l) priatelia, rodina, susedia a známi. 
 
Nákladmi sú náklady: 
1. na zamestnancov, poistenie, odvody, odchodné, náklady pri prepustení, cestovné 
a vzdelávanie, 
2. prevádzkové náklady, náklady na dobrovoľníkov, riadenie a odpisy, 
3. kapitálové náklady, vybavenie, nové vybavenie, IT, nábytok a pod.,  
4. na rozvoj v budúcnosti, rozšírenie služieb, prác a tovarov. 
 
Legislatívne podmienky pre založenie sociálnych podnikov: 
 
1. Neregistrované, voľné združenie, je neformálnej povahy, bez smerníc pre 
riadenie, nikto nie jeho vlastníkom, riadi sa vlastnými pravidlami.  
2. Trust, spôsob vlastnenia majetku sa právne oddeľuje od ekonomického záujmu a 
vlastníctva členov, lebo trust je riadený iba v ich vlastnom záujme, podľa ich 
vlastných pravidiel a členovia trustu nie sú potom osobne zodpovední. 
3. S. r. o. (iná ako spoločnosť vo verejnom záujme), najčastejšie používaná právna 
forma, je možná ju uspôsobiť tak, aby slúžila na viaceré účely, spoločnosť sa riadi 
v záujme členov, čo umožňuje veľkú flexibilitu vo vnútorných pravidlách, členovia 
ručia do úrovne podielu alebo ručia obmedzene.  
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4. Spoločnosť vo verejnom záujme (s. v. z.), štruktúru má ako s. r. o, ale 
v sociálnom podniku je s „blokovaním majetku“ a s dôrazom na úžitok pre komunitu, 
vlastníctvo je upravené ako v s. r. o., ale s dodatočnou reguláciou, aby bolo možné 
dbať na úžitok pre komunitu, členovia ručia do úrovne podielu alebo ručia 
obmedzene.  
5. Družstvo (výrobná spoločensky prospešná organizácia), družstvo ako „bona fide“, 
slúži záujmom svojich členov tým, že s nimi obchoduje alebo ich zásobuje tovarom 
a službami, rada družstva sa riadi v záujme prospechu členov, jeden člen, jeden hlas, 
nezávisle na veľkosti alebo veľkosti podielu člena, členovia ručia do úrovne svojho 
podielu. 
6. Spoločnosť prospešná pre komunitu (výrobná spoločensky prospešná 
organizácia) a nielen svojim členom, má osobitné dôvody nebyť ani podnikom ani 
spoločnosťou, je podobná družstvu, ale nová legislatíva umožňuje blokovanie 
majetku bezpečnejším spôsobom, členovia ručia do úrovne podielu.  
7. Závislá charitatívna organizácia, má závislú štruktúru, špecificky zriadenú pre 
charitu, je podobná podniku alebo spoločnosti, ale používa iné právne vzťahy, napr. 
riaditelia sú členovia trustu charity a členovia nemajú zodpovednosť alebo majú 
limitovanú zodpovednosť.  
 
Právne špecifiká týchto subjektov: 
 
K bodu 1. neregistrované, voľné združenie závisí iba od vlastných pravidiel. Na 
nakladanie s majetkom vyžaduje vzájomnú dohodu, aby sa tak mohlo stať. Združenie 
môže byť charitou a poberať daňové úľavy na charitu, ak spĺňa podmienky pre status 
charity.   
K bodu 2. členovia alebo riaditelia z aktivít neprofitujú, pokiaľ im to trust, súd alebo 
rada charity nedovolí. Majetok je blokovaný, ak je trust založený vo verejnom alebo 
komunitnom záujme. Trust môže byť charitou a poberať daňové úľavy na charitu,                              
ak spĺňa podmienky pre status charity.   
K bodu 3. v s. r. o., z aktivít profitujú tí, ktorí ju vlastnia alebo riadia, ale nepoberajú 
žiadne dividendy a pod.  Nakladanie s majetkom vyžaduje vzájomnú dohodu, aby sa 
tak stalo. S. r. o. môže byť charitou a poberať daňové úľavy na charitu,                              
ak spĺňa podmienky pre status charity.   
K bodu 4. v s. v. z., z aktivít profitujú tí, ktorí ju vlastnia alebo riadia, ale musí mať 
prospech aj širšia komunita, malé dividendy sa môžu vyplácať súkromným 
investorom. Majetok je blokovaný cez štandardné ustanovenia, ktoré musia mať 
všetky s. v. z. zakotvené vo svojich štatútoch. Nemôže byť charitou, ale môže sa ňou 
stať, ak dosiahne podmienky pre status spoločnosti vo verejnom záujme. 
K bodu 5. v družstve z aktivít profitujú tí, ktorí ju vlastnia alebo riadia, ale musí tak 
byť cez obchodovanie členov so spoločnosťou, využívaním vlastných prevádzok, 
priestorov a iné, a nielen ako výsledok podielnictva. Na nakladanie s majetkom sa 
vyžaduje vzájomná dohoda, aby sa tak mohlo stať, čo môžu schváliť členovia 
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družstva. Nemôže byť charitou, musí byť zriadená ako spoločnosť prospešná 
komunite, napr. ako výrobná spoločensky prospešná organizácia.      
K bodu 6. vo výrobnej spoločensky prospešnej organizácii musí majetok primárne 
slúžiť nečlenom a blokovanie majetku je v nej uplatňované, ak sa neprijme nové 
rozhodnutie. Môže byť charitou a poberať daňové úľavy na charitu, ak spĺňa 
podmienky pre status charity.   
K bodu 7. v závislej charitatívnej organizácii členovia neprofitujú z jej aktivít, len keď 
to štatút, súd alebo rada charity dovolí. Majetok je blokovaný pre úžitok komunity. 
Nemôže byť ničím iným než charitou a musí spĺňať podmienky pre status charity.    
 

Pre založenie sociálneho podniku vo Veľkej Británii je dôležité akceptovať 
splnenie troch základných podmienok:  
1. pre vybranú činnosť musí existovať dopyt trhu, 
2. musí byť jasná otázka financovania a prepojenie na samosprávu, 
3. musí byť zvolená príslušná právna forma. 
 

Sociálne podniky vo Veľkej Británii nemajú ustanovenú obligatórnu spoluprácu 
so systémom služieb zamestnanosti, prepojenie na miestne úrady práce, nie je to 
samozrejmosťou, spolupracujú s ním len v prípade úspešného tendra, napr. vo 
vzdelávaní, pričom nemajú priamu finančnú spoluúčasť a podporu pri vytváraní 
pracovných miest v sociálnych podnikoch. 

Rozhodujúce pre efektívne a úspešné fungovanie sociálneho podnikania sú 
dobrí partneri a podpora samosprávy, nájdenie sponzora, ktorý sa hodí k cieľom 
sociálneho podnikania a ich vzájomná informovanosť. 
Financovanie sociálneho podnikania podporuje obecná samospráva, obec obvykle 
vyhlasuje tender na chýbajúce služby, preto nejde o obligatórne príspevky, 
samospráva takto platí za tieto služby a zo zákona majú daňové úľavy. 

Pri zabezpečovaní odbytu produktov sociálneho podnikania hrá dôležitú úlohu 
zabezpečiť si cez sieť charitatívnych predajní sociálnych podnikov, ktoré sa 
stretávajú na charitatívnych podujatiach a workshopoch, vymieňajú si skúsenosti 
a organizujú súťaž o „najlepší sociálny podnik“.  

Budúcnosť je však neistá - súčasná vláda vo Veľkej Británii má, rovnako ako 
iné krajiny EÚ, veľký záujem najmä na znižovaní výdajov štátneho rozpočtu a dopad 
týchto škrtov na ďalší vývoj sociálnych podnikov nie je v súčasnosti celkom zrejmý. 
 

 
 

Taliansko 
 

Pre Taliansko je typická existencia sociálnych družstiev, dôraz na 
poskytovanie sociálnych služieb a na zamestnávanie znevýhodnených osôb 
a uprednostňovanie sociálnych aspektov pred podnikateľskými. Nové obdobie 
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rozvoja sociálnej ekonomiky zahájil zákon č. 381/1991 o sociálnych družstvách 
(novelizovaný v roku 2001), ktoré sú najčastejšou formou sociálnych podnikov. 

Uvedený zákon stanovuje dva možné typy družstiev: 
Typ A: pravidelne produkuje a poskytuje služby sociálne, zdravotné a vzdelávacie 
(napr. materská škola). 
Typ B: začleňuje ľudí so zdravotným a sociálnym postihnutím do výroby, ktorá musí 
byť prispôsobená potrebám zamestnancov (minimálne 30 % zamestnancov je 
znevýhodnených). Prejavuje sa ako klasická malá výrobná jednotka, výrobné 
družstvo alebo i družstvo poskytujúce iné služby. Sociálne družstvo sa ako iné 
družstvá riadia pravidlom „jeden člen - jeden hlas“, a to bez ohľadu na výšku vkladu 
jednotlivých členov. Akékoľvek družstvo zakladá minimálne 7 osôb. 

Kľúčový predpis pre oblasť sociálnej  ekonomiky - zákon č. 118 o sociálnom 
podniku - bol talianskym parlamentom prijatý v roku 2005. Zákon umožňuje  rôzne 
právne formy sociálnych podnikov, t.j. nielen družstiev - právnickými osobami môžu 
byť tiež sociálne družstvá, sociálne podniky či asociácie. Mimo iného stanovuje 
kritériá pre vymedzenie sociálneho podniku. Sociálny podnik musí spĺňať 5 znakov 
pre neštátne  neziskové organizácie, ktorými sú:  

• formálne založenie, 
• súkromná právna forma,  
• zákaz rozdeľovania zisku,  
• demokratické riadenie 
• a zastúpenie dobrovoľníckej práce. 

 
Spolu s týmito znakmi musí sociálny podnik vykonávať sústavnú ekonomickú 

činnosť, ktorá musí byť spoločensky prospešná. Spoločenská prospešnosť je 
taxatívne stanovená pre 12 oblastí, z nich najdôležitejšie sú sociálne služby, 
sociálno-zdravotné služby, vzdelávacie služby pre deti, vzdelávacie služby pre 
dospelých a sociálna turistika. 
 
 

Job Corps – program vlády USA 
 
Job Corps je vládny, voľne dostupný vzdelávací program, ktorý pomáha 

mladým ľuďom naučiť sa profesii, dosiahnuť stredoškolský diplom a nájsť a udržať si 
dobré pracovné miesto. Je určený pre mladých ľudí vo veku od 16 do 24 (resp. až 
27) rokov, ktorí pochádzajú z nízkopríjmového prostredia. Cieľovou skupinou Job 
Corps sú napríklad aj mladí ľudia, ktorí nedokončili (strednú) školu, resp. nedosiahli 
požadovanú kvalifikáciu, siroty, mladí rodičia, resp. slobodné matky, ale aj mladí 
bezdomovci, utečenci a žiadatelia o azyl. Job Corps poskytuje ucelenú škálu 
zručností potrebných pre dosiahnutie úspešnej kariéry mladých ľudí a pre rozvoj 
kvality ich života. 
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Job Corps bol založený v USA, v roku 1964. V súčasnosti Job Corps 
vykonáva svoju činnosť na základe  
„Title I-C of the Workforce Investment Act of 1998“, link na predmetný zákon: 
http://www.jobcorps.gov/exitDisclaimer.aspx?redirect=http://www.doleta.gov/usworkf
orce/wia/wialaw.txt.  

V súčasnosti (údaje k 02/2013) existuje 125 centier - samostatných prevádzok 
- po celých USA, pričom v každom štáte U.S. sa nachádza minimálne jeden campus. 
Pri počte takmer 314 mil. občanov USA jeden campus pokrýva oblasť približne 2,5 
milióna obyvateľov.  
 
Misia Job Corps: 

Job Corps je národný program rezidenčného vzdelávania a zamestnanosti, 
ktorý zastrešuje Ministerstvo práce (Department of Labour, DOL) vlády USA. 
Poslaním Job Corps je prilákať mladých, resp. mladých dospelých, naučiť ich 
potrebným pracovným zručnostiam a návykom, ktoré potrebujú, aby sa stali 
zamestnateľnými na trhu práce, nezávislými, aby dokázali rozvíjať vlastnú kariéru 
alebo ich pripravuje na ďalšie vzdelávanie. 
 
Administratíva Job Corps: 

Job Corps je spravovaná (administrovaná) Ministerstvom práce USA, Úradom 
práce, pod vedením národného riaditeľa, podporovaná Národným úradom práce pre 
Job Corps a v teréne sieťou šiestich regionálnych úradov (regióny San Francisco, 
Dallas, Chicago, Atlanta, Philadelphia a Boston - pokrývajú celé územie USA).  

Vzdelávanie, tréning a podporný servis sú poskytované vo všetkých 125-tich 
campoch, pričom sú tieto služby poskytované a zabezpečované pre vládu USA 
súkromnými spoločnosťami - prostredníctvom verejných súťaží (obdobný proces, ako 
verejné obstarávanie), ale aj inými Federálnymi agentúrami prostredníctvom 
bilaterálnych dohôd s jednotlivými členskými štátmi USA. 

Vykonávanie skríningov (vstupné hodnotenie žiadateľov) vykonávajú taktiež 
kontrahované agentúry vlády U.S., resp. prostredníctvom agentúr Ministerstva práce. 
Job Corps má vypracovanú ucelenú a priebežne aktualizovanú štandardizovanú 
príručku Policy and Requirements Handbook (PRH),  
link: http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/prh.sflb, kde je definovaný prevádzkový 
poriadok a jednotlivé procedúry programu Job Corps. Existuje aj dizajn manuál pre 
jednotlivé campy (resp. facilities), kde sú uvedené aj technické (stavebné, 
elektroinštalačné, prevádzkové...) normy a štandardy, tento dizajn manuál nie je však 
verejne dostupný.  
 
Dizajn programu: 

Job Corps funguje na princípe národnej siete „univerzitných mestečiek“ 
(anglicky „campus“). Job Corps aplikuje ucelený (holistický) kariérny rozvojový 
a tréningový prístup ku svojim klientom, integrujúci vzdelávanie v akademických, 

http://www.jobcorps.gov/exitDisclaimer.aspx?redirect=http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/wialaw.txt
http://www.jobcorps.gov/exitDisclaimer.aspx?redirect=http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/wialaw.txt
http://www.jobcorps.gov/exitDisclaimer.aspx?redirect=http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/wialaw.txt
http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/prh.sflb
http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/prh.sflb
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odborných, „zamestnateľnostných zručnostiach“ (employability skills) a sociálnych 
kompetenciách. Dosahuje tak prostredníctvom kombinácie skúseností zo 
vzdelávania v triede (teória) a v aplikácii poznatkov v praxi, resp. prostredníctvom 
zážitkovej praxe. Cieľom je pripraviť mladých ľudí pre stabilné, dlhotrvajúce a dobre 
platené pracovné miesta.  

Zaujímavým prvkom programu je skutočnosť, že využíva potenciál mladých 
ľudí na zužitkovanie získaných zručností a vedomostí priamo v campe, už počas 
pobytu. Študenti sa môžu stať zamestnancami campu a spolupodieľať sa na jeho 
rozvoji.  

Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je fakt, že jednotlivé „facilities“ (čiže miesta 
prevádzky, realizácie jednotlivých aktivít - budovy, verejné priestory, školiace 
miestnosti...) boli častokrát staré, nevyužívané priestory, niekedy aj s historickou 
hodnotou (staré sýpky, kostoly, továrenské priestory...) ktoré prešli kompletnou 
rekonštrukciou. Aj v rámci týchto stavebných, resp. rekonštrukčných prácach sa 
programom Job Corps pomohlo k vytvoreniu množstva dočasných, resp. dlho-
trvajúcich pracovných miest.  

Dizajn programu tvoria nasledovné funkcie: 
1.) stanovenie štandardizovaných kritérií oprávnenosti cieľovej skupiny 

(participantov) – ide o tieto štandardy: 
http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/eligibility_factsheet.sflb 

2.) zadefinovaná množina (set) kľúčových kompetencií akademických 
a odborných zručnostiach, informačných technológiách, zamestnateľnosti 
a zručností nezávislého života, ktoré predstavujú základné zručnosti, ktoré 
študenti potrebujú na zabezpečenie a udržanie zamestnania, resp. dlhodobej 
zamestnateľnosti 

3.) štandardizovanie systému pre vykazovanie financovania, zbieranie údajov 
(data collection), študentské benefity a pridelené zodpovednosti 
(študentom/personálu) 

4.) stanovenie výkonnostných a kvalitatívnych výsledkov a cieľov na 
národnej úrovni (pozri tiež Tabuľku č.1 nižšie v texte). 

Dizajn programu je založený na princípoch kvality poskytovaných služieb a 
individualizovanej výučbe pre uspokojenie potrieb každého jedného študenta. 
Vzdelávacie prístupy a metódy realizácie sa môžu líšiť, umožňujú tak efektívnejšie 
využívanie zdrojov (personálu, kapacít...) pre individuálne potreby študentov 
a potenciálnych zamestnávateľov. 
 
Stručný popis, ako funguje Job Corps program: 

 Potenciálny študent podá žiadosť v jednom z centier úradov práce, cez 
bezplatný telefonát, prostredníctvom internetu, v pojazdnom kiosku, atď.. 

 Študenti sú priradení do jednotlivých centier v blízkosti bydliska a vo vzťahu 
k požadovanému programu odborného vzdelávania 

http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/eligibility_factsheet.sflb
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 Program Job Corps je individualizovaný. Každý študent absolvuje vstupné 
hodnotenie, ktoré môže trvať aj 60 dní od nástupu do programu 

 Študenti môžu vstúpiť do programu v danom týždni v roku, vystúpiť ľubovoľne 
 Študenti môžu zostať v programe od 1 dňa do maximálne 3 rokov 
 Študenti dostávajú 5 rôznych typov podpory: 

 
– akademickú,  
– odbornú,  
– fyzickú,  
– podporu na bývanie,  
– sociálne zručnosti; 

 
 90 percent všetkých študentov sú rezidenti „univerzitného mestečka“ (campu) 
 Študenti nie sú oprávnení vstupovať do programu, ak používajú akékoľvek 

drogy (vstupný drogový test sa vykonáva pri každom študentovi) 
 Žiaden študent, ktorý bol odsúdený za spáchaný trestný čin nesmie vstúpiť do 

programu 
 Študenti dostávajú - ak sú v pobytovom zariadení v „mestečku“ - vzdelávanie, 

príspevok na oblečenie, resp. oblečenie v cene 330 $ ročne, 3 jedlá denne, 
zdravotnú starostlivosť, ubytovanie (v mestečku) mesačné štipendium (50 - 
100 $), a po úspešnom skončení zapojenia do programu aj „príspevok na 
prispôsobenie“(až do 2000 $)  

 90 percent vzdelávania je individualizovaného, so zreteľom na vzdelávací štýl 
každého študenta a jeho sociálny background 

 Celkovo sa ročne zúčastňuje tohto programu okolo 60 000 študentov, čo je 
priemerne 480 študentov na jeden campus, jedno „mestečko“ 

 Priemerný čas zotrvania jedného študenta v programe je 8 mesiacov 
 Priemerný pomer študentov na obslužný personál (student/staff ratio) je 2,95 

ku 1 (295 študentov na 100 pracovníkov). Treba podotknúť, že v USA nie je 
každý pracovník (staff) zamestnaný na plný pracovný úväzok v rámci campu, 
môže ísť aj o zdieľané pracovné miesta, alebo nižšie pracovné úväzky. 

 Priemerné náklady na jedného študenta sú ročne 29 000 $ 
 Vzdelávanie študentov sa skladá z troch hlavných časových úsekov: 

 
– Fáza 1.) Príprava na kariéru (Career Preparation) - vstupné hodnotenie 

a vstupný tréning vo všetkých základných zručnostiach 
– Fáza 2.) Kariérny tréning (Career Training) - špecifický tréning 

a pracovná skúsenosť vo zvolenom vzdelávacom programe (celkom až 
128 rôznych programov ponúkaných na národnej úrovni, napr. práca 
v sektore pohostinných služieb, opatrovateľstve, IT, administratíva, 
automobilový priemysel, opravy strojov, stavebníctvo, finančné 
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a obchodné služby, zdravotná starostlivosť, výroba, obnoviteľné zdroje, 
atď..)  

– Fáza 3.) Kariérny prechod (Career Transition) - spresnenie zručností a 
umiestnenie do zamestnania 

 
 
Finančná situácia (ročné výdavky): 
 

Job Corps, ako vládny program, je financovaný z rozpočtu ministerstva práce 
(DOL). Vo výhľade fiškálneho roku 2014 (link : 
http://www.dol.gov/dol/budget/2014/PDF/CBJ-2014-V1-02.pdf)  je na základe 
požiadavky prezidenta B. Obamu (president request) plánovaný budget prostriedkov 
pre Job Corps v celkovej výške 1,692 mld. USD, rozdelených nasledovne:  
 

1. Operácie - prostriedky vo výške 1,587 mld $ (93,8 %) 
2. Výstavba, obnova a akvizície – 75 mil $ (4,4 %) 
3. Administratíva - prostriedky vo výške 30,1 mil $ (1,8 %) 

 
Priemerné výdavky na jeden campus sú teda približne13,54 mil. $ ročne. Pri 

penetrácii 480 študentov a pri aplikovaní „student/staff ratio“ - pomeru 2,95:1 ide 
o priame vytvorenie/udržanie približne 163 pracovných miest obslužného personálu. 
Celkovo teda Job Corps primárne vytvára 20 375 pracovných miest - pracovníkov 
všetkých campov po celých USA. Podrobnejšie a detailnejšie informácie o štruktúre 
a spôsobe financovania jednotlivých typov výdavkov v členení podľa jednotlivých 
hlavných položiek (predkladaný návrh pre rok 2014) sú uvedené na linku: 
http://www.dol.gov/dol/budget/2014/PDF/CBJ-2014-V1-06.pdf. 
 
 
 

http://www.dol.gov/dol/budget/2014/PDF/CBJ-2014-V1-02.pdf
http://www.dol.gov/dol/budget/2014/PDF/CBJ-2014-V1-06.pdf
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Dosiahnuté výsledky (prehľadné údaje dostupné z roku 2011) 
Počet centier (campusov): 125. Počet študentov, ktorý ukončili program: 58 944 
 
Tabuľka č.1 – dosiahnuté výsledky programu Job Corps, r. 2011 

Výkonné opatrenie 
Národný 
priemer 

Dosiahnutie všeobecného vzdelania (GED) alebo stredoškolského diplomu 
(HSD) počas zotrvania v programe  57.4 % 

Dosiahnutie kariérneho technického vzdelania (CTT) počas zotrvania 
v programe  61.8 % 

Dosiahnutie GED/HSD v rámci vzdelávania CTT počas zotrvania v programe 48.4 % 

Nárast koeficientu priemernej gramotnosti (Grade Level Equivalent - GLE): 
čítanie 2.58 

Nárast priemernej gramotnosti (Grade Level Equivalent - GLE): počítanie 2.48 

Percento študentov, ktorí úspešne ukončili štúdium záverečnou skúškou 
(získaním certifikátu, maturity a pod.), ktorú akceptuje odvetvie priemyslu, alebo 
dodávateľ národný vzdelávacieho programu 

77.3 % 

Umiestnenie týkajúce sa kariéry technického výcviku v armáde, alebo ďalšieho 
pomaturitného vzdelania 68.6 % 

Percento úspešnosti umiestnenia predchádzajúcich participantov programu na 
pracovnú pozíciu, v armáde, alebo ďalšieho vzdelávania  44.6 % 

Percento úspešnosti umiestnenia absolventov programu Job Corps na 
pracovnú pozíciu, v armáde, alebo ďalšieho vzdelávania, alebo ktorí pokračujú 
v programe pre pokročilých v inom Job Corps centre.  

81.7 % 

Priemerná hodinová mzda absolventov programu, ktorí sa umiestnili na 
pracovnej pozícii, alebo v armáde $ 9.60 

Percento absolventov programu, ktorí získali „full-time job“ (ekv. práca na trvalý 
pracovný pomer), alebo v armáde 

62.1 % 

Percento absolventov, ktorí zotrvali na pracovnej pozícii, v armáde, alebo 
v ďalšom vzdelávaní minimálne 6 mesiacov od nástupu (ekv. udržanie 
pracovného miesta min. 6 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru)  

71.1% 

Priemerná týždenná mzda absolventov, ktorí zotrvali v pracovnom pomere 
alebo v armáde najmenej 6 mesiacov, alebo v ďalšom vzdelávaní  $ 408.60 

Percento absolventov, ktorí zotrvali na pracovnej pozícii, v armáde, alebo 
v ďalšom vzdelávaní minimálne 12 mesiacov od nástupu (ekv. udržanie 
pracovného miesta min. 12 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru) 

67.5 % 

Zdroj: 
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#
gedhsd 
 

http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#gedhsd
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#gedhsd
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#gedhsd
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#lit
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#lit
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#place
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#place
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#fep
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#fep
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#gradw
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#gradft
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#6place
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#6earn
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#6place
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#gedhsd
http://www.jobcorps.gov/AboutJobCorps/performance_planning/omsdata2011.aspx#gedhsd
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Úspešný príbeh (Success Story): 
Troy Carter, manažér hudobných koncertov, manažér niekoľkých hudobných 

štúdiových nahrávaní, napríklad aj umelca John-a Legend-a. 
 

Keď bol Troy mladý chlapec, vyrastal v západnej Filadelfii. Troy Carter sníval 
o tom, že sa raz stane úspešným v hudobnom priemysle. V roku 1990 absolvoval 
program Job Corps a v súčasnosti je CEO (hlavný výkonný riaditeľ) hudobnej 
koalície „Media Group“ a „Beverly Hills, Kalifornia a digitálna marketingová 
spoločnosť“. 
 

Carter získal GED (všeobecné základné vzdelanie) v bývalom centre Job 
Corps - v Chesapeake-ne v Port Deposit-e, štát Maryland. 
 

Carter hovorí, že „Job Corps mi pomohol zažiť nezávislosť po prvýkrát." 
pričom táto skúsenosť mu umožnila sa stretnúť s ľuďmi z rôznych spoločenských a 
umeleckých vrstiev. Carter použil získané zručnosti, keď v minulosti spolupracoval s 
hudobnými hviezdami ako Sean "Diddy" Combs, DJ Jazzy Jeff, Will Smith, Eve, Nelly 
a Lady Gaga. Carter hovorí, že „Amerika potrebuje inštitúcie ako je Job Corps, 
pretože budovanie výnimočných lídrov začína v škole so študentmi, ktorí nemajú 
prestať snívať a tvrdo (na sebe) pracovať." 
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http://www.iz.sk/download-files/sk/ecosoc/socialna-ekonomika-v-europskej-unii.pdf
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Záver - zhrnutie a odporúčania  
 
Otázky podpory zamestnávania a znižovania nezamestnanosti sú pre 

Slovensko jedným z najdôležitejších. V súvislosti s prekonávaním dopadov globálnej 
krízy sa tento problém ešte viac zvýraznil. Preto je zameranie na reakcie okolitých 
a nám blízkych krajín pre celkovú stratégiu zamestnanosti Slovenska jedným 
z východiskových bodov jej formulovania. V predloženej štúdii sme sa sústredili 
najmä na súčasnú situáciu a aktivity jednotlivých vlád súvisiace s podporou 
zamestnanosti. Záverom teda zrekapitulujeme varietu realizovaných opatrení 
v rozličných krajinách za účelom podpory zamestnávania v 9 oblastiach a pokúsime 
sa o sumarizáciu opatrení na ochranu zamestnanosti v súvislosti s hospodárskou 
krízou. Následne však robíme aj ďalší krok – chceme poukázať na hlavné ciele 
národných stratégií alebo akčných plánov zamestnanosti v krajinách EÚ a OECD, na 
kľúčové prvky a postupy rozvoja zamestnanosti. Osobitne tiež pridávame 
odporúčania (z nášho výskumníckeho pohľadu) pre implementáciu na Slovenské 
reálie.   

 
Aktuálne opatrenia na podporu zamestnávania v krajinách Európskej únie 
 

V rámci prvej oblasti opatrení na podporu zamestnávania PA 1 (Fungovanie 
trhu práce / Segmentácia) v Belgicku nastala zmena zákona o dočasnej práci, 
dočasnej agentúrnej práci a požičiavaní pracovníkov. Druhá fáza zmien pracovného 
práva v Chorvátsku by mala viesť k značným zmenám Zákonníka práce. V súčasnej 
dobe je v procese vyjednávania medzi príslušnými sociálnymi partnermi, navrhované 
zmeny vstúpili do verejnej diskusie. Chorvátsko zaviedlo jednotné pracovné zmluvy, 
uľahčenie domácej práce, práce na čiastočný úväzok a viac príležitostnej práce. 
Regulácia skúšobnej doby, direktíva na agentúry dočasného zamestnávania. 
Chorvátske pracovné právo sa harmonizovalo so smernicou 2009/38/ES. Očakáva 
sa, že zmeny budú mať najsilnejší vplyv v oblasti zmlúv na dobu určitú.  

Holandsko zaviedlo zníženie daňovej úľavy pre samostatne zárobkovo činné 
osoby. Aktuálny kredit na dani pre zamestnancov bude zvýšený rýchlejším tempom a 
bude tiež napojený na príjmy pracovníkov. Cieľom je zlepšenie kúpnej sily 
pracovníkov. Na opatrenie sa plánuje vynaložiť 785 miliónov Eur.  

Rakúsko bojuje proti sociálnemu podvodu blahobytu. Znamená to registrácia 
pracovníka na polovičný úväzok, pričom pracuje na plný. Malé podniky v Španielsku 
(do 50 zamestnancov) oprávňujú mladého jedinca zamestnaného na plný úväzok, vo 
veku 16-30, uplatniť si 3 000 Eur daňové odpočty a ďalšie výhody sociálneho 
zabezpečenia. Odstupné v prípade nekalého prepúšťania na dobu neurčitú bolo 
znížené zo 45 dní na 33 dní od platu za každý odpracovaný rok. Individuálne 
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prepúšťanie z ekonomických dôvodov je kompenzované na 20 dní platu za každý 
odpracovaný rok. V Anglicku „Oddelenie pre podnikanie, inovácie a zručnosti“ (BIS) 
oznámilo nové pravidlá, ktorých cieľom je zefektívnenie procesu Zamestnaneckého 
tribunálu.  

Slovensko realizuje opatrenia prostredníctvom legislatívnych zmien Zákona o 
inšpekcii práce a Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Medzi 
hlavné opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok patrí zvýšenie pokuty za 
porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ak ide o nelegálne zamestnávanie 
dvoch a viac fyzických osôb súčasne (v tomto prípade bol spodný limit zvýšený z  
2 000 eur na 5 000 eur a horná hranica zostala nezmenená vo výške 200 000 eur), 
zvýšenie dolnej a hornej hranici poriadkovej pokuty v záujme zabezpečenia plnenia 
povinností príslušnými subjektmi (100 eur do  1 000 eur namiesto 65 Eur do 650) a 
posilnenie kontrolných kapacít inšpekcie práce.  

V Nemecku prebehla ratifikácia Dohovoru č. 189 na ochranu domácich 
pracovníkov pred vykorisťovaním. Zákon je v platnosti od septembra 2013. V 
Portugalsku je vytvorený financovaný fond zamestnávateľa, ktorý zaistí ďalšie 
odstupné v prípade prepustenia pracovníka. Vo Švédsku, tak ako aj v Nemecku 1/3 
krátkodobých úväzkov dotuje vláda (544 mil. Eur za rok).  

V Anglicku došlo k zmene predpisov, aby bol proces prevodu jednoduchší a 
spravodlivejší ako pre zamestnávateľa, tak zamestnancov. V Srbsku Ministerstvo 
práce, zamestnanosti a sociálnej politiky koordinuje verejnú diskusiu o návrhu 
zákona o Štrajku ako o menej dôležitej kapitole pracovného práva. Rakúsko plánuje 
zavedenie poplatku za ukončenie pracovnej zmluvy.  

V Maďarsku bol vytvorený nový rámec pre pracovnoprávne predpisy, 
komplexná re-regulácia pravidiel uzatvárania pracovných zmlúv, pracovnej doby a 
doby vypnutia, skúšobnej doby, výpoveď, atypické zamestnanie, zamestnanie mimo 
oblasť pôsobnosti, absencia platových a mzdových doplnkov medzi ostatnými. 
Maďarsko má zmeny v príspevku na dochádzku. Holandsko vynakladá 100 miliónov 
Eur navyše na boj s nezamestnanosťou starších aj mladších pracovníkov a na 
podporu stavebníctva. 30 miliónov Eur navyše bude pridelených na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí. Rakúsko bojuje za rovnaké zaobchádzanie medzi 
samostatne zárobkovo činnými mužmi a ženami, proti rozšíreniu diskriminácie s 
povinnosťou uvádzať minimálnu mzdu v pracovných inzerátoch.  

V Lotyšsku úlohy niektorých povolaní profesijnej činnosti boli objasnené a 26 
nových profesií bolo pridaných do klasifikácie. Belgicko a Taliansko zavádza kritériá 
do bezpečnostného sektora, ide im o bezpečnosť pri práci, hlavne stavbárov. 
V Lotyšsku začali nový projekt“ RE-emigrácia“. Tento plán zahŕňa rad prístupov a 
zameriava sa na opatrenia, ako je napr. zabezpečenie toku informácií a konzultácií 
ohľadom návratu do Lotyšska.  

Vláda Malty v júni 2013 oznámila rad návrhov na riešenie problému neistého 
zamestnania vo verejných výberových konaniach. Zmena zákona o minimálnej mzde 
v Holandsku a minimálnom príspevku na dovolenku. V Litve existujú programy 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 179 

adresované účastníkom od 50 rokov vyššie. Zvyšovanie zamestnanosti v regióne 
s vysokou nezamestnanosťou, vytvorených 66 tisíc pracovných miest. Podpora 
klastrov, podpora mladým poľnohospodárom,  podnikanie na vidieku, priemyselné 
tradície. Fíni si dali predsavzatie do roku 2020 spraviť život pracujúcich vo Fínsku 
najlepším v Európe: pokiaľ ide o inováciu a produktivitu, pohodu pri práci, 
kvalifikovanú pracovnú silu, dôveru a spoluprácu.  

Počas sledovaného obdobia v oblasti PA 2 (Aktívna politika trhu práce / 
Verejné služby zamestnanosti) bolo zavedených v 16 krajinách celkovo 37 nových 
opatrení. Najviac populárny druh zavedených opatrení bolo opatrenie zamerané na 
zníženie nezamestnanosti mladých ľudí (14 nových opatrení) a tými, ktorí podporujú 
zraniteľných pracovníkov pre prístup na trh práce (8 nových opatrení). Zníženie 
nezamestnanosti mladých ľudí (Belgicko, Bulharsko, Írsko, Grécko, Taliansko, Litva, 
Malta, Spojené kráľovstvo); opatrenia na podporu zraniteľných pracovníkov (bývalá 
juhoslovanská republika Macedónsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Litva, Slovinsko, 
Švédsko); opatrenia zvyšujúce zamestnateľnosť (Cyprus, Lotyšsko, Litva, Malta); 
opatrenia pre zlepšenie služieb (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, 
Poľsko); opatrenia na podporu podnikania (bývalá Juhoslovanská republika 
Macedónsko); zlepšenie programov APZ (Španielsko, Malta); ostatné (Belgicko, 
bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Portugalsko, Veľká Británia). Celkovo 
35 % nových opatrení zavedených v tejto oblasti politiky bolo prijatých do práva. 
Pokiaľ ide o zdroje pre nové zavedené opatrenia, najväčší počet opatrení 15 je 
financovaných štátom, zatiaľ čo ďalších 11 opatrení spolufinancuje EÚ. 

Bulharsko podporilo vytvorenie pracovných miest pre 300 mladých ľudí. 300 
mentorov, školiteľov pre mladých nezamestnaných v Bulharsku. V rámci štátnej 
záruky mladí ľudia vo veku 18-24 rokov pri strate zamestnania dostanú dobrú 
kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšie vzdelávanie, učenie alebo školenie. V Grécku 
pripravovali školenie pre 10 tis. mladých ľudí (18-29 r.) pracujúcich v cestovnom 
ruchu. V Taliansku prebiehajú reformy trhu práce a podpora vyššieho zapojenia žien 
a mladých ľudí. Írsko podporilo záväzok záruky pre mladých. Celkový rozpočet EÚ je 
6 000 miliónov Eur, z ktorých 50% bude pridelených z novej rozpočtovej položky 
mládežníckej iniciatívy zamestnanosti, pričom zvyšných 50 % financovaný z ESF. 
250 000 EUR bolo poskytnutých z Európskej komisie pre navrhovaný pilotný projekt 
v Ballymun oblasti Dublinu.  

Malta realizuje konkrétne školenie o podnikaní pre mladých ľudí. Vláda 
republiky Macedónsko začala projekt pre zamestnávanie 1 600 ľudí zo sociálne 
ohrozených skupín vo verejnom sektore. Z celkom 1 600 nových pracovných miest, 
bude 976 pre osoby s nízkou kvalifikáciou, 476 osôb so stredným vzdelaním a 152 
osôb s vyšším vzdelaním. Švédsko uskutočňuje zmeny už v zrealizovaných štátnych 
dotáciách. Maximálne predĺžiť dotáciu o 1-2 roky. Zmenami  v programe sa zvýši 
počet dotovaných pracovných miest o 9 000. Maďarsko navýšilo rozpočet na 
,,Štartovné mzdy“ dodatočného programu v roku 2013 o 19 biliónov HUF. V Lotyšsku 
zmenili kritéria oprávneností o účasť. Ľudia, ktorí majú problémy so závislosťou a sú 
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bez práce dlhšie ako 3 mesiace sú uprednostnení. Ľahšia spôsobilosť v Lotyšsku pre 
účasť v dočasne dotovaných programoch na tvorbu pracovných príležitostí. Litva 
podporuje dobrovoľné aktivity mladých. V Rakúsku podporujú odborné pracovné 
štipendium. Maximálna dĺžka trvania štipendia je tri roky. Ministerstvo práce a 
sociálnych vecí a Národné služby zamestnanosti v Macedónsku zmenili podmienky 
pre poskytnutie prístupu ku grantom samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania 
úverov. Teraz každý registrovaný nezamestnaný sa môže zúčastniť programu pre 
osoby SZČO, ktoré zamestnávajú sami seba. Okrem toho budú úvery pre 
mikropodniky a malé podniky k dispozícii pre všetky spoločnosti, ktoré existujú aspoň 
1 rok a majú aspoň 1 zamestnanca na dobu dlhšiu ako 3 mesiace. V Rakúsku v 
prípade dlhodobej choroby, a teda neschopnosti pracovať, SZČO majú nárok na 
nemocenské od 43. dňa neschopnosti až na 20 týždňov. Zakladatelia spoločností 
môžu žiadať o bezúročné odloženie ich príspevkov na sociálne zabezpečenie až do 
tretieho roku. Peňažná pomoc v materstve pre samostatne zárobkovo činné osoby 
bola zvýšená z 26,97 Eur až na 50 Eur za deň. Politika zamestnanosti Španielska, 
„Ročný plán 2013" - hlavný politický dokument zahŕňa 350 akcií a opatrení, ktoré 
majú byť rozvíjané regionálnymi úradmi práce a ústrednou vládou. Proces 
hodnotenia bol taktiež zahájený, zahŕňa 22 ukazovateľov, ktoré skúmali účinnosť 
plánu. Všetci dočasne nezamestnaní v Belgicku dostávajú 70 % platu. Macedónsky 
projekt Fórum so zamestnávateľmi uskutoční fórum so zamestnávateľmi v 24 
obciach, očakáva sa účasť 400 spoločností. Fórum slúži ako miesto pre zdieľanie 
nápadov a návrhov na úpravu politík a programov zamestnanosti na potreby 
zamestnávateľov. Finančná podpora zamestnávateľom Portugalska, ktorí 
zamestnávajú nezamestnaných. Poradcovia v „job centrách“ v Anglicku pomáhajú 
absolventom nájsť si prácu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky sleduje niekoľko cieľov s navrhovanou revíziou právnych predpisov pre 
zjednodušenie existujúcich politík vzhľadom na znižujúci sa rozpočtu na APZ. 8 
politík, ktoré teraz môžu byť legálne potvrdené po splnení podmienok stanovených 
zákonom. Štyri zostávajúce APTP zachovajú svoj legálny nárokový charakter 
(príspevok na aktivačnú činnosť v podobe malých komunitných služieb, príspevok na 
dochádzanie do zamestnania, príspevok na presťahovanie za prácou, prispieť k 
vyrovnaniu prevádzkových nákladov na chránené dielne, pracoviská alebo prepravu 
zamestnancov). Ďalšia významná zmena je definícia Národnej sústavy povolaní 
(vrátane prijatia sektorových rád a aliancie sektorových rád) v znení statusu a 
kompetencií Výboru pre otázky zamestnanosti.   

V rámci PA 3 (Systémy sociálneho zabezpečenia) bolo zavedených 17 
nových opatrení týkajúcich sa systémov sociálneho zabezpečenia v 10 európskych 
krajinách. Opatrenia sa konali v oblasti dávok v nezamestnanosti reformy (Dánsko, 
Slovensko, Švédsko, Spojené kráľovstvo); penzijných reforiem (Španielsko, 
Chorvátsko, Holandsko, Poľsko, Srbsko); reformy systém zdravotného poistenia 
(žiadne nové opatrenie); a v ostatných oblastiach (Lotyšsko, Holandsko, Švédsko). 
Táto oblasť politiky mala "strednú" úroveň vývoja. Len niečo málo cez polovicu 
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(osem) bolo financovaných prostredníctvom vlády cez štátny rozpočet. Zvyšných 
šesť nových opatrení nevyžadujú osobitné finančné prostriedky. Dánsko rieši 
nezamestnanosť a sociálne dôsledky krízy, podporu sociálneho začlenenia a boj 
proti chudobe. Opatrenie sa týka skrátenia doby trvania dávok v nezamestnanosti, 
ktoré bolo realizované od 1. januára 2013. Reforma na Slovensku bude realizovaná 
prostredníctvom novely Zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Sociálna pomoc je 
poskytovaná vo forme dávok v hmotnej núdzi a ďalších prídavkoch ku základným 
dávkam, aby bol zaručený minimálny príjem potrebný pre pokrytie základných 
životných potrieb. Hlavným návrh reformy je, že základná dávka v hmotnej núdzi 
60,50 Eur mesačne by sa mala poskytovať iba tým sociálne závislým dospelým, ktorí 
sa zúčastňujú najmenej 32 hodín mesačne na aktivačných prácach vo forme malých 
komunálnych služieb, dobrovoľníckych činností alebo prác spojených s prevenciou 
alebo odstránením prírodných katastrof a iných mimoriadnych situácií, ak taká práca 
je k dispozícii príjemcovi. Táto podmienka sa nevzťahuje na konkrétne skupiny 
príjemcov, vrátane starobných dôchodcov, ťažko zdravotne postihnuté osoby a 
osoby, ktoré poskytujú celodennú starostlivosť o deti a osoby so zdravotným 
postihnutím. Ďalšia zmena sa týka nároku na príspevok na aktiváciu, musí byť 
podmienený odpracovaním aspoň 64 hodín mesačne v malých komunitných 
službách alebo dobrovoľnej činnosti (v súčasnej dobe je potrebných 10 hodín 
týždenne). Registrovaný nezamestnaný môže získať nárok na príspevok ak sa 
zúčastňuje iných aktivačných politík ako je vzdelávanie a odborná príprava. Navrhuje 
sa ďalej zavedenie nového príspevku, ktorý by mal byť poskytnutý dlhodobo 
nezamestnaným osobám v hmotnej núdzi, ktoré sa zamestnajú. Nárok na mesačný 
príspevok vo výške 63 Eur po dobu maximálne 6 mesiacov majú osoby s mesačným 
platom, ktorý sa pohybuje na úrovni medzi 100 % a 300 % zákonnej minimálnej 
mzdy. Novela by mala nadobudnúť platnosť 1.januára 2014. V Srbsku parametre 
daní z príjmov fyzických osôb a príspevky na dôchodkové poistenie sa zmenili. 
V Nemecku existuje návrh na doplnenie nízkych dôchodkov, dlhodobé trvanie 
prispievateľov až do výšky 850 Eur. Podpora súkromného penzijného pripoistenia a 
sporenie na dôchodok – návrh obsahuje ďalšie predpisy na nové finančné produkty. 
Pracovníci v Španielsku majú povolený prístup k dobrovoľnému programu 
predčasného odchodu do dôchodku, ak odpracovali aspoň 35 rokov pracovnej 
kariéry (predtým bolo 33). Prepúšťanie verejných zamestnancov v Maďarsku po 
dosiahnutí dôchodkového veku a minimálny počet rokov služby (s výnimkou 
profesorov na vysokých školách, politikov, individuálne výnimky). V Dánsku prebieha 
reforma nemocenského systému, znamená aj prísnejšie nadväznosti na príjemcov, 
ďalšiu pomoc klientom v systéme a predĺženie doby trvania dávok pre osoby so život 
ohrozujúcimi ochoreniami. Turecko v tejto etape začalo komplexný audit komory dát 
poľnohospodárstva k identifikácii rozšírenej neregistrovanej práce v 
poľnohospodárstve.  

V rámci PA 4 (Harmónia (rovnováha) osobného a pracovného života)šesť 
krajín zaviedlo celkom 7 nových opatrení. Zoznam podkategórií uvádza, ktoré krajiny 
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zaviedli reformy v tejto oblasti. Opatrenia zahŕňajú poskytovanie rodinnej 
starostlivosti (Rakúsko, Poľsko); zmeny v usporiadaní v rodičovskej dovolenky alebo 
dávky (Španielsko, Luxembursko, Poľsko, Slovensko); podpora vytvárania pracovnej 
flexibility; ostatné (Francúzsko). Zamestnanci v Rakúsku, ktorí sa starajú o blízkeho 
člena rodiny, budú môcť nastúpiť na dovolenku alebo si znížia počet odpracovaných 
hodín. Počas dovolenky sa prínos zárobku bude rovnať výške dávky v 
nezamestnanosti. Náklady na prvú fázu sa odhadujú na 5,5 milióna Eur ročne. 
Revízia právneho rámca v Chorvátsku sa primárne zaoberá postupmi práce 
zamestnanca a kvalifikačnými požiadavkami, rovnako ako s kvalitou služby. 
V Anglicku rodičia s deťmi až do päť rokov budú môcť obdržať až 1 200 GBP (do 
maximálnej výšky 6 000 GBP do päť detí) na ich náklady starostlivosti o deti, aby 
voľba medzi prácou a zostať doma bola reálnejšia. Nové nariadenie v Španielsku 
oprávňuje otcov a matky pracujúcich v súkromnom sektore vziať si prestávky na 
dojčenie. Nový zákon v Luxembursku o rodičovskej dovolenke. Prezident Poľska 
podpísal novelizáciu zákona o starostlivosti o deti do 3 rokov. Novela Zákonníka 
práce v Poľsku z 26. júla 2013 rozširuje (tri-štyri mesiace) dobu rodičovskej 
dovolenky, ktorá môže byť využitá oboma rodičmi. Reforma na Slovensku je 
realizovaná prostredníctvom legislatívnych zmien zákona o rodičovských dávkach, 
zákon o starostlivosti o dieťa a práve na dávky pri narodení dieťaťa. Revízia 
rodičovského príspevku predpokladá, že ustanovenia budú sprísnené pre rodičov, 
ktorí zanedbávajú starostlivosť o deti alebo ohrozujú ich výchovu. To zahŕňa aj návrh 
použiť inštitút náhradného príjemcu vo vyššie uvedených situáciách (väčšinou obce). 
Revízia zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa sleduje drobné úpravy 
vzťahujúce sa k neoprávnenému vyplácaniu dávok. V Nemecku tí, ktorí neužívajú 
zariadenie starostlivosti o dieťa pre malé deti, dostanú príspevok vo výške 100 Eur 
pre rodiny s deťmi do 3 rokov veku. Prilepšia si tiež mesačne o 15 Eur počas dĺžky 
poberania dávok, prináleží im tiež investičná výhoda v súkromnom dôchodkovým 
pláne. (spolu max. 3600 Eur). Nový zákon v Chorvátsku harmonizuje rodičovské 
práva pre SZČO rodičov a zamestnancov, a poskytuje celú dobu trvania rodičovskej 
dovolenky na podporu rodičov, bez ohľadu na vek adopcie. Rakúski rodičia, ktorí 
nežijú v jednej domácnosti s ich biologickým dieťaťom majú nárok na jeden týždeň 
plateného voľna na starostlivosť o dieťa (alebo dva týždne u detí mladších ako 12 
rokov). Zamestnávatelia v Chorvátsku sú povinní dočasne prispôsobiť pracovné 
podmienky, miesto, pracovnú dobu alebo pracovisko v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti tehotných pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok 
bez zníženia mzdy. Podporuje sa tým flexibilita práce. Sociálni partneri vo 
Francúzsku zaviedli na podnikovej úrovni možnosť uzavrieť kolektívne vyjednávanie 
na kvalitu života pri práci. Toto je jedna z oblastí politiky s relatívne nízkou úrovňou 
celkovej aktivity s ohľadom na nové reformné opatrenia pre dané obdobie. 

V rámci piatej oblasti PA 5 (Tvorba pracovných miest)od apríla do 
septembra 2013 bolo zavedených celkom 10 nových opatrení v 9 krajinách. 
Nasledujúci zoznam obsahuje čiastkové kategórie v rámci tejto oblasti politiky a 
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uvádza krajiny, v ktorých boli zavedené opatrenia ako dotácie pre zamestnávateľov 
na vytváranie nových pracovných miest (Belgicko, Cyprus, Slovinsko), zjednodušenie 
podnikateľského prostredia (Slovensko), verejné investičné programy a  investičná 
podpora regionálnych opatrení (Rumunsko, Turecko), ostatné (Litva, Švédsko, 
bývalá juhoslovanská republika Macedónsko). Toto je jedna z oblastí politiky, ktorá je 
menej reformná v rámci rôznych európskych krajín v sledovanom období. Len necelá 
tretina (30 %) z nových opatrení zavedených v priebehu sledovaného obdobia už 
bola prijatá do práva. Zdroj finančných prostriedkov bol určených pre 9 z 10 nových 
opatrení, a to buď štátny rozpočet (štyri opatrenia) alebo spolufinancovanie EÚ (štyri 
opatrenia).  

Valónsko v Belgicku nahradí starý spôsob pomoci pre podporu zamestnanosti 
na režim podpory práce v komerčnom sektore. Táto schéma uľahčuje nábor 
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie cez finančnú podporu malých a 
stredných podnikov. Opatrenie na Cypre je adresované jednotlivcom, ktorí boli v 
evidencii nezamestnaných na úradoch od 19. apríla 2013, a ktorí nemajú 
zabezpečené zamestnanie v čase vstupu do programu. Zamestnávajúci 
zamestnávatelia sú dotovaní takto 40 % mzdových nákladov za prvých 8 mesiacov a 
iba vtedy, ak zamestnanie trvá po dobu 12 mesiacov, 30 % mzdových nákladov za 
prvých 5 mesiacov a iba vtedy, ak zamestnanie trvá po dobu 7 mesiacov. V 
Slovinsku zamestnávateľ, ktorý v období 01.11.2013 - 31. 12. 2014 vstupuje do 
zmluvy na dobu neurčitú s nezamestnanou osobou do 30 rokov, je oslobodený od 
odvodov na dôchodkové a nemocenské poistenie, zdravotné poistenie, rodičovskú 
starostlivosť a poistenie v nezamestnanosti.  

Zjednodušiť podnikateľské prostredie sa Slovensko pokúsilo novelou zákona o 
sociálnom poistení. Novela čiastočne zjednodušuje administratívne zaťaženie pre 
SZČO a dobrovoľne poistených. SZČO by mali byť oslobodené od registrácie a 
zrušenia registrácie pre povinné sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa by mala 
oznámiť samostatne zárobkovo činným sumu poistného. Na účely určenia 
vymeriavacieho základu  sa považuje  skutočný príjem zo samostatnej zárobkovej 
činnosti, namiesto registrácie u správcu dane. Dobrovoľné poistenie zaniká, ak 
dobrovoľne poistená osoba vynechá platenie poistného po dobu dvoch po sebe 
idúcich mesiacov. Ďalší návrh je vylúčiť príjmy dosiahnuté počas materskej a 
rodičovskej dovolenky z vymeriavacieho základu pre stanovenie poistného na dávky 
v nezamestnanosti, ak by mali negatívny vplyv na sumu dávky. Navrhuje sa tiež 
súbeh dávok nemocenského poistenia (napr. príspevok na nemocenské, materské 
dávky) a ostatné príjmy dosiahnuté v období nároku na dávky, za predpokladu, že 
nie je príjem z práce. Balík opatrení na podporu hospodárskeho rastu 
a zamestnanosti prezentuje dokument medziodvetvovej politiky. Identifikuje 9 
prioritných oblastí, kde sa očakávajú  politické reformy na podporu hospodárskeho 
rastu a tvorby pracovných miest. Prioritné oblasti zahŕňajú podporu podnikania a 
investícií, podporu zamestnanosti, vzdelávania, výskumu a vývoja, efektívnej verejnej 
správy, reformy obchodnej legislatívy a zlepšenie čerpania štrukturálnych fondov. 
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Oblasť politiky zamestnanosti zahŕňa 14 opatrení, medzi ktoré patrí už bežiaci projekt 
na podporu zamestnávania mladých ľudí, opatrenia vykonané v rámci systému 
programov APZ a rad nových návrhov projektov (podpora zamestnanosti 
prostredníctvom deinštitucionalizácie sociálnych služieb a pestúnskej starostlivosti, 
terénnej sociálnej práce v obciach, podpora komunitných centier a obnova 
kultúrneho dedičstva, pracovné miesta vytvorené Nadáciou pre Podporu post-
privatizačného podnikania). Podpora oblasti podnikania pozostáva z 11 aktivít, 
vrátane systému mikroúverov pre malé a stredné podniky, inovačné vouchery a 
podpísanie memoranda o záväzku, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu dane, 
sociálnym príspevkom a zaťažujúcim poplatkom uvaleným na podniky. Opatrenia v 
oblasti vzdelávania zahŕňajú národný projekt na rozvoj odborného vzdelávania a 
prípravy, vytvorenie Národnej sústavy kvalifikácií a podporu vzdelávania Rómov v 
odlúčených pracoviskách stredných odborných učilíšť. 

V Rakúsku pre spoločnosti s ručením obmedzeným nastali tiež určité zmeny. 
Minimálna výška základného imania sa znížila z 35 000 Eur na 10 000 Eur, čo je 
teraz bližšie k priemeru EÚ, ktorý je asi 8000 Eur. Okrem toho bude minimálna daň z 
príjmu právnických osôb znížená zo súčasných 1 750 Eur na 500 Eur. Pilotné 
programy v Rumunsku v rámci ,,Záruka mládeži“ boli naštartované k tejto polovici 
leta, začatím 10 miliónov Eur na strategické programy. Vo Švédsku je navrhnutá daň 
zo zárobku v roku 2014. Vláda tiež plánuje zvýšiť dolnú hranicu príjmu na daň z 
príjmu štátu - od v súčasnosti 50 226 Eur na 51 975 Eur a zníženie daní pre 
dôchodcov, aby si skonsolidovali svoju finančnú situáciu. Vláda odhaduje, že rôzne 
zníženie dane z príjmu zvýši disponibilný dôchodok domácností o 3,7 % oproti 2,7 % 
bez navrhovaných opatrení. Navrhované zvýšenie dani zo zárobku očakáva zvýšenie 
trvalého zamestnania, približne okolo 13 000 osôb. Ministerstvo práce a sociálnych 
vecí Macedónska implementuje špecifický vládny program "D 10", špeciálne 
vytvorený pre nezamestnané osoby, ktoré majú status detí bez rodičov a rodičovskej 
starostlivosti až do 18 rokov veku. Týchto 50 nezamestnaných pracovníkov bude mať 
postavenie štátnych zamestnancov. Reforma pre rast Dánska, predložená vládou, 
obsahuje veľké množstvo iniciatív týkajúcich sa daní, dotácií, verejných investícií, 
vzdelávanie dospelých a značne termínovaných cieľov pre rast verejného sektora do 
roku 2020. 

Štyri krajiny hlásia nové opatrenia v šiestej oblasti PA 6 (Rodová rovnosť) - 
Dánsko, Nemecko, Estónsko a Poľsko. Tieto opatrenia sa zameriavajú na znížení 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov (Estónsko); zníženie diskriminácie na základe 
pohlavia (Dánsko) a na ďalšie zraniteľné skupiny v osobitných kategóriách podľa 
pohlavia (Poľsko). Toto je jedna z oblastí politiky, v ktorej prebehlo najmenej reforiem 
v rámci rôznych európskych krajín v sledovanom období. Aktivity programu Estónska 
zahŕňajú rozvoj novej koncepcie pre zber a analýzu štatistických údajov v 
odmeňovaní žien a mužov; presadzovaní rodovej rovnosti prostredníctvom posilnenia 
a začlenenia rovnosti žien a mužov a rovnakého zaobchádzania. Navrhovaná právna 
úprava Dánska spočíva v tom, že SZČO je definovaná v návrhu zákona na základe 
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jeho alebo jej registrácie na finančnom úrade ako SZČO. Samostatne zárobkovo 
činné ženy majú nárok na náhradu zo systému, keď ich prevádzkový zisk prekračuje 
maximálnu mieru dávky v nezamestnanosti. Od roku 2014 Dánsko poskytne 
materský bonus ako ekonomický stimul k rodičom, ktorí zdieľajú materskú dovolenku 
rovnomernejšie medzi matkou a otcom. Nemecko sa zaoberá pohlavnou kvótou 
v podnikoch. Strana zelených v máji predstavila návrh na vytvorenie kvóty žien a 
mužov v správnych radách podnikov. Ministerstvo práce a sociálnych vecí Poľska 
prijalo program sociálnej činnosti pre seniorov na obdobie rokov 2014-2020. 
Predpokladá sa, že do konca roka 2013 vláda prijme vládny strategický  dokument 
„O politike pre seniorov  na roky 2014 – 2020“.  

V rámci PA 7 (Napájanie zručností a produktivita / Celoživotné 
vzdelávanie) bolo v piatich krajinách zavedených celkom sedem nových opatrení. 
Reformy sa uskutočnili v nasledujúcich oblastiach: opatrenia na zlepšenie ponuky 
zručností a podpory vzdelávania dospelých, napr. kontinuálne vzdelávacie programy, 
vzdelávacie poukážky a individuálne vzdelávacie účty; opatrenia uľahčujúce 
prechody zo školy do práce, napr. stáže, učňovské vzdelávanie a pracovné 
programy; národné kvalifikačné rámce a ostatné. Toto je jedna z oblastí politiky, ktoré 
zaznamenali menej reformnej činnosti v rámci rôznych európskych krajín v 
sledovanom období. Takmer polovica (43 %) nových opatrení  už bola prijatá do 
práva. V Nemecku na získanie kvalifikovaných pracovníkov so stredným vzdelaním z 
krajín mimo EÚ, federálna vláda reformovala reguláciu zamestnanosti v máji 2013. V 
osobitných úzkoprofilových profesiách, napr. pre rušňovodičov, imigrácia na nemecký 
trh práce pre neakademikov je tiež podpora pre pracovníkov z oblastí mimo EÚ.  
Biely zoznam úzkych profesií je aktualizovaný dvakrát ročne Spolkovou agentúrou 
práce. V júli 2013 bolo pridaných 14 nových nedostatkových profesií. Všeobecne 
platí, že nedostatkové profesie možno nájsť v spracovateľskom priemysle, v 
energetike, v odvetví železničnej dopravy, v zdravotníctve a v sektore starostlivosti 
o starších ľudí. V Portugalsku sa snažia zlepšiť individuálny prístup 
k nezamestnaným, tým, že nastavujú osobné plány zamestnanosti. V Českej 
republike sa snažia zlepšiť postup pre vstup a zamestnávanie kľúčových 
zahraničných osôb, príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej 
povinnosti po dobu 90 dní v rámci krajín EÚ a potrebujú získať potrebné povolenia 
(na pobyt, prácu), tak rýchlo a ľahko, ako je to možné v súvislosti s umiestnením 
investície v Českej republike.  

V rámci PA 8 (Vzdelávanie a vzdelávacie systémy) - 9 krajín zaviedlo 
celkovo 18 nových opatrení na zlepšenie rôznych systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy od apríla roku 2013. Ide o zlepšenie odborného vzdelávania a odbornej 
prípravy; terciárneho a vysokého školstva; primárnej a sekundárnej vzdelávacej 
sústavy; ostatné. Z 18 nových zavedených opatrení, takmer 40 % bolo prijatých do 
práva. Financovanie vlády tvorilo väčšinu opatrení (9), zatiaľ čo spolufinancovanie 
opatrení z EÚ predstavovalo ďalšie 4 nové opatrenia v tejto oblasti. Napríklad 
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opatrenie v Českej republike bude poskytovať verejnú podporu pre partnerstvo medzi 
zamestnávateľmi a učňovskými školami.  

Zákon v Estónsku definuje nové typy odborného vzdelávania, ktoré môžu byť 
získané a sú v súlade s estónskym kvalifikačným rámcom. Litva bojuje proti 
štrukturálnej nezamestnanosti a motivuje vzdelávacie inštitúcie k udržaniu odborných 
programov v regiónoch, tak ako aj využitie novozrekonštruovanej odbornej 
vzdelávacej infraštruktúry. Vláda Švédska navrhuje v roku 2014 návrh rozpočtu na 
zvýšenie príspevku na platenú štátnu dotáciu  zamestnávateľovi za prijímanie učňov 
z 2 026 Eur na 5 499 Eur na žiaka ročne.  

Na pracoviskách so supervízormi navrhuje odborný supervízorský kurz 
dodatočnú pomoc vo výške 1 158 Eur na žiaka na rok. Okrem toho, aby učňovský 
program bol príťažlivejší, 116 Eur na štúdium mesačne bude pripravených na 
kompenzáciu nákladov. Je pripravený špeciálny  rozpočet: 11,3 miliónov Eur v roku 
2014 a 16, 98 mil. Eur v roku 2015. Existuje štátna podpora odborných pracovných 
miest vo Švédsku, mladí v Belgicku sa podporujú realizáciou vstupnej úrovne 
pracovnej stáže. V Španielsku sa reformujú učňovské zmluvy, ktoré predstavujú 
podklady pre duálny odborný školiaci systém. V Anglicku (United Kingdom) sa 
realizuje pilotný projekt vlastný zamestnávateľ. Je iniciatívou ministerstva pre 
podnikanie, inovácie a zručnosti (BIS), ktorý si kladie za cieľ ponúknuť financovanie 
pre spoločnosti, ktoré im umožnia robiť vývoj zákazkových zručností. Celkové 
finančné prostriedky pridelené pre pilota sú 250 miliónov GBP.  

Nové opatrenia v poslednej oblasti politiky PA 9 (Mzdy, daňové právne 
predpisy) predstavovali  celkovo 14 z 10 európskych krajín. Zmeny v nastavení 
miezd mechanizmu (Belgicko, Írsko, Lotyšsko, Poľsko, Srbsko); zmeny v daňovej 
oblasti (Taliansko, Lotyšsko, Slovensko, Švédsko, Turecko); ostatné (Litva). 
Aktualizácia skôr identifikovaných opatrení je uvedená  v nasledujúcich krajinách: 
Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko a Chorvátsko. Toto je jedna z oblastí 
politiky so strednou úrovňou reformnej činnosti v rámci rôznych európskych krajín v 
sledovanom období. Takmer polovica (43 %) nových opatrení  bola prijatá do práva.  
Plat zamestnancov Írska bol vo verejnom sektore znížený v júli 2013. Príjmy 
pracovníkov vo verejnom sektore zarábajúcich nad 65 000 Eur boli znížené sériovým 
percentom. Zmeny nastali aj v pracovnom čase. Od 1. januára 2014 je minimálna 
mzda v Lotyšsku 320 Eur mesačne. Na opatrenie, ktorým sa zvyšujú platy učiteľov,  
je vyčlenených 1 405 192 Eur v roku 2014. Od 1. januára 2014 minimálna mzda 
v Poľsku pracovníka zamestnaného na plný úväzok mesačne nesmie byť nižšia ako 
400 Eur. Dánsko vyčlenilo v najbližších štyroch rokoch prostriedky na dôstojné 
pracovné podmienky pre zamestnancov a spravodlivú hospodársku súťaž 10 
miliónov Eur na každý rok. Po rokovaniach v Nemecku bola uzatvorená Kolektívna 
zmluva, ktorá povedie k zvýšeniu minimálnej mzdy dočasných agentúrnych 
pracovníkov.  

Taliansko ruší miestnu daň z nehnuteľnosti na prvom dome, 
poľnohospodárskej pôde a poľnohospodárskych budovách. V pláne Lotyšska je 
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znížiť daňové zaťaženie práce spôsobom, ktorý zvýhodňuje rodiny s deťmi. To 
zahŕňa nasledujúce, znížiť povinné sadzbu sociálneho poistenia z 11% na 10,5%, 
znížiť povinné sociálne poistenie sadzby pre zamestnávateľa z 24,09% na 23,59%, 
zvýšenie dane z príjmu pre závislých Eur 165, zvýšiť príspevok nezdanených príjmov 
zo 64 Eur na 75 Eur.  

Opatrenie z tejto oblasti na Slovensku je návrhom na dočasné zníženie 
príspevkov na sociálne zabezpečenie pre zamestnancov, ktorí boli nezamestnaní 
dlhšie ako 1 rok pred nájdením si zamestnania. Bude prestávka v príspevku na 
sociálne zabezpečenie vzťahujúca sa na zamestnancov, ktorých mzda je nižšia ako 
536 Eur v roku 2013 a 539 Eur v roku 2014 (67 % priemernej mzdy v celom 
hospodárstve hlásenej pred dvoma rokmi). Zamestnanci budú oslobodení od 
všetkých príspevkov po dobu 1 roka. Príspevok od zamestnávateľov vyplácaný na 
účet zamestnanca bude obsahovať iba malý prínos pre úrazové poistenie a garančné 
poistenie (1,05 % z hrubej mzdy). Pri hrubej mzde vo výške 536 Eur, zamestnanec 
by mal ušetriť 70 Eur a zamestnávateľ 180 Eur v porovnaní so súčasnými pravidlami. 
Firmy budú musieť zamestnávať na štandardné pracovné zmluvy a nesmú uvoľniť  
prijatých pracovníkov. Ďalším predpokladom je, že zamestnávatelia nemajú v 
sociálnom a zdravotnom poistení žiadne nedoplatky. Predbežné informácie 
naznačujú, že zamestnanci nebudú mať nárok na nemocenské a dávky v 
nezamestnanosti, poistenie a podporované obdobie by nemalo byť započítané do 
výpočtu výšky starobného dôchodku (len do počtu odpracovaných rokov). Zdravotné 
poistenie uhrádza štát. Firmy musia získať tiež možnosť čerpať tzv. príspevkový úver. 
Táto možnosť by mala byť k dispozícii najmä pre malé a stredné podniky, ktoré sú 
ohrozené prepúšťaním a nie sú schopné čerpať komerčné úvery. Pôžička musí 
pokryť náklady na sociálny príspevok na zadaný počet zamestnancov za zvýhodnenú 
úrokovou sadzbou 2,8 % a musia byť splatné do 2-3 rokov (odložené o 1 rok). Ak by 
spoločnosť mala prepúšťať zamestnancov, úroková sadzba by predstavovala okolo 7 
%. Podľa predbežných prepočtov ministerstva financií, rozpočet na rok "nultých 
príspevkov" by bol celkom 8 miliónov Eur, pokiaľ by došlo k vytvoreniu 15 000 
pracovných miest. Náklady na príspevok úveru by mohli dosiahnuť až 6 miliónov Eur. 

Vláda vo Švédsku oznámila v roku 2014 návrh rozpočtu, že príspevky na 
sociálne zabezpečenie pre mladých ľudí vo veku do 23 rokov na začiatku roka sa 
znížia na 10,21 %, zatiaľ čo súčasná redukcia nebude dlhšie prevádzaná u tých, ktorí 
dosiahli vek 25. Vláda oznámila v roku 2014 zámer vytvoriť nové počiatočné zóny. 
Firmám v týchto zónach, ktoré spĺňajú určité kritériá, vrátane bydliska zamestnancov, 
bude povolené zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie. je v platnosti od 19. 
júla 2013. Podľa informácií poskytnutých federálnou vládou by sa daňové príjmy. V 
Lotyšsku bude osobná daňová sadzba znížená z 25 % na 24 % a do roku 2016 bude 
znížená na 22 %. V septembri parlament Litovskej republiky vyniesol rozhodnutie 
ukončiť uplatňovanie znížených mzdových koeficientov a bonusov kvalifikačných 
tried na úradníkov, ktoré boli zavedené s príchodom finančnej a ekonomickej krízy 
v Litve, platy musia byť obnovené do svojej predkrízovej úrovne. 
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Prehľad opatrení vlád členských krajín OECD na ochranu zamestnanosti v 
súvislosti s hospodárskou krízou  
I. 

Hlavnú skupinu opatrení na podporu zamestnanosti väčšiny členských krajín 
predstavujú makroekonomické alebo sektorálne reformy, ktorými sa stimuluje dopyt 
po pracovnej sile v osobitne postihnutých oblastiach ekonomiky. Aplikované boli 
opatrenia napr. na posilnenie spotreby domácností, investície do infraštruktúry, 
rozvoja bývania alebo využívania alternatívnych zdrojov energie, prioritou bola 
podpora malého a stredného podnikania, priame dotácie alebo umožňovanie 
prístupu ku pôžičkám v odvetviach, ktoré boli osobitne postihnuté krízou (výroba 
automobilov).  

Cieľom všetkých týchto opatrení bolo stimulovanie agregovaného dopytu a 
zamestnanosti. Je samozrejmé, že ich prijatie bolo podmienené predchádzajúcim 
stavom verejných financií, resp. existenciou rozpočtových rezerv, prípadne 
uplatnením osobitných schém prefinancovania súvisiacich nákladov. Podpora 
agregovaného dopytu zabránila tomu, aby prepad zamestnanosti bol oveľa 
výraznejší, než v skutočnosti je. Je škoda, ak takéto možnosti neexistujú, pretože ich 
miesto je nezastupiteľné. Súčasťou systémových opatrení v oblasti podpory 
zamestnanosti sú fiškálne stimuly a automatické stabilizátory. K automatickým 
stabilizátorom v oblasti podpory zamestnanosti patria okrem fiškálnych stimulačných 
balíčkov (viď vyššie) predovšetkým systémy sociálnej ochrany, ako napr.: poistenie v 
nezamestnanosti a poskytovanie podpôr v nezamestnanosti, iné formy sociálneho 
poistenia a sociálnej pomoci, ale tiež progresívne zdaňovanie. Tieto sa najviac 
uplatňujú v krajinách severnej Európy a krajinách s pomerne štedrými dávkami v 
nezamestnanosti a inými sociálnymi dávkami. Takmer polovica OECD krajín sa 
rozhodla podporiť príjem nízkopríjmových skupín obyvateľstva cez daňové opatrenia. 
Rakúsko (AT), Nový Zéland (NZ) a Slovensko (SK) zaviedli nové daňové úľavy/dávky 
podmienené výkonom práce (in-work benefits), zatiaľ čo Belgicko (BE), Kanada (CA), 
Spojené štáty (US) zvýšili štedrosť už existujúcich dávok spojených s výkonom 
práce. Iné krajiny zasa redukovali sadzby daní alebo upravili daňové pásma tak, aby 
sa dosiahla redukcia daňového zaťaženia u nízkopríjmových skupín (hoci z takejto 
úpravy benefitujú aj daňovníci zaradení do vyššej skupiny).  

Osobitným príkladom v tomto smere je Austrália (AU). Z celkového objemu 
viac ako 75 mld. AUD vláda vyčlenila 70 % práve na investičné stimuly a aktivity, 
pričom priame opatrenia na trhu práce, resp. sociálna výpomoc, sú chápané iba ako 
doplnkové. Z dlhodobého hľadiska Austrália vidí jadro riešenia krízy v reforme 
globálnych finančných trhov a preto neprekvapuje, že veľmi razantne pristúpila napr. 
k posilneniu regulačnej kontroly ratingových agentúr, nariadila im získanie Austrálskej 
licencie na finančné služby“ a vypracovanie „Ročnej správy o plnení smerníc“ pre 
Austrálsku komisiu pre cenné papiere a investície, či zmenila pravidlá pre účtovníctvo 
tak, aby zodpovedali novým medzinárodným štandardom.  
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Z hľadiska objemu zrejme najrozsiahlejší je prvý balík konjunkturálnych 
opatrení na stlmenie recesie hospodárstva Nemecka (DE), vrátane udržania 
pracovných miest. Tento balík opatrení mal za cieľ taktiež mobilizovať súkromné a 
verejné investície v celkovom objeme 50 mld. Eur a udržať cca 1 milión pracovných 
miest. Kórejská republika (KR) napr. pripravila plán rozsiahlych projektov verejných 
prác financovaných z verejných zdrojov, ktoré by mali poskytnúť zamestnanie pre 1 
milión ľudí v priebehu 4 rokov (napr. projekt 4 riek alebo „zelená“ doprava a pod.).  

Podobne vláda Švédskeho kráľovstva (SE) rozhodla o zvýšení investícií do 
infraštruktúry vo výške 1 mld. SEK s dopadom na vytvorenie nových pracovných 
miest. Súčasťou týchto opatrení je i podpora sektoru stavebníctva a vytvorenie 
nových pracovných príležitostí prostredníctvom čiastkového odrátania nákladov na 
prácu pri opravách, zatepľovaní, rekonštrukciách rodinných a obytných domov. 
Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo v oblasti fiškálnych stimulov sú BE a FI, ktoré sa 
ako jediné rozhodli pristúpiť k výraznému zvýšeniu platov zamestnancov. Pre BE to 
znamená rozpočtové výdavky v roku 2010 cca 1 miliardu €, t.j. takmer polovicu 
hodnoty všetkých opatrení belgickej vlády. Zvýšenie nie je celoplošné, ale bude sa 
líšiť podľa sektorov a ich ekonomickej situácie. Súčasťou dohodnutých opatrení je aj 
zníženie zaťaženia zamestnávateľov príplatkami za prácu v noci a nadčasy. Zvýšenie 
odmien zamestnancov môže mať aj formu zvýšenia hodnoty stravovacích kupónov, 
príspevkov na dopravu a pod.  

V Írsku (IR) sa realizuje program podpory zamestnania pre exportne zamerané 
podniky. MSP, ktoré majú 10 a viac zamestnancov dostávajú počas 26 týždňov 
príspevok 200 € týždenne na zamestnanca. Po tejto dobe príspevok klesá o 50 € v 
13 týždňových intervaloch. Maximálny celkový príspevok pre 1 podnik je 500 000 €. 
Celková vyčlenená suma 250 mil. €.  

NO vyčlenilo z Vládneho penzijného fondu (predtým nazývaný „Ropný fond“) 
20 mld. nórskych korún (asi 2,3 mld. Eur). Pre Štátnu železničnú správu bol z toho 
poskytnutý príspevok do rozpočtu vo výške 1,2 mld. NOK, čím sa umožní realizácia 
projektov zhruba za 8,8 mld. NOK. 

SE - Na podporu miestnych samospráv (v SE zamestnávajú 25 % 
zamestnancov v pracovnom procese) a zabezpečenie zachovania úrovne sociálnych, 
zdravotných služieb a vzdelávania vláda SE v tomto roku poskytne dočasný grant vo 
výške 7 mld. SEK. Francúzsko (FR) – S ohľadom na špecifické francúzske pomery 
mimoriadne dôležitým je zníženie DPH v reštauračných zariadeniach z 19,6 % na 5,5 
%. Toto opatrenie má priniesť zníženie cien v reštauračných zariadeniach o 11,8 % a 
vytvorenie 40 000 pracovných miest počas nasledujúcich 2 rokov, z toho 20 000 
miest pre učňov s perspektívou trvalého zamestnania. Francúzska vláda na súvisiace 
náklady vynaloží v priebehu troch rokov 1 mld. Eur.  
 
II. 

Osobitná pozornosť bola venovaná aj opatreniam v oblasti politiky trhu práce a 
sociálnej starostlivosti. Všetky krajiny zaviedli jedno alebo viacero opatrení ako 
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reakciu na požiadavku trhu práce, a to prostredníctvom rozšírenia ponuky práce 
alebo programami v oblasti verejného sektora vytvárajúcimi nové pracovné miesta, 
znížením sociálnych odvodov zamestnávateľa, zavedením alebo rozšírením schém 
krátkodobého zamestnávania alebo ich spoločnou kombináciou. V rámci vytvárania 
priaznivých predpokladov opätovného zamestnania sa prepustených pracovníkov 
bola značná pozornosť sústredená na rozšírenie kapacity verejných služieb 
zamestnanosti, pomoc pri vyhľadávaní práce alebo tréningové programy. Pomerne 
málo krajín formálne upravilo aktivačné alebo vzájomné obligačné požiadavky ako 
odpoveď na zhoršené podmienky na trhu práce, a tam kde k takejto úprave pristúpili, 
požiadavky boli sprísnené. 

 Zhruba polovica členských krajín sa rozhodla zvýšiť príjem prepustených 
navýšením podpory v nezamestnanosti alebo rozšírením jej poskytovania aj na tie 
skupiny, ktorým predtým neboli tieto poskytované. Značný počet krajín rovnako 
poskytuje novú alebo rozšírenú podporu pre prepustených prostredníctvom sociálnej 
pomoci, podpory zameranej na zmenu kvalifikácie, dávkami na náklady bývania 
alebo zdravotné poistenie. Hoci väčšina opatrení sa týka tých, ktorí boli prepustení v 
dôsledku krízy, pomerne početná skupina krajín nasmerovala zdroje aj na výcvik 
zamestnaných a učňov na zvýšenie ich šancí na trhu práce. V oblasti aktívnych 
politík trhu práce vo všeobecnosti OECD konštatuje, že všetky členské krajiny prijali 
opatrenia vrátane ich adekvátneho finančného zabezpečenia.  

Jedine v dvoch OECD krajinách, Dánsku (DK) a Švajčiarsku (CH), sa 
automaticky navyšujú zdroje na aktívnu politiku trhu práce v závislosti od rastu miery 
nezamestnanosti. Avšak vo vzťahu k nepriaznivej situácii na trhoch práce sa podľa 
OECD tento mechanizmus javí ako nedostatočný. 

Aktívne opatrenia na trhu práce na podporu a udržanie pracovných miest: 
Dotácie pracovných miest, programy pre nábor pracovníkov a pre tvorbu pracovných 
miest vo verejnom sektore (17 krajín) sú v niektorých krajinách primárne zamerané 
na zraniteľné skupiny osôb - učni v AU, starší i mladí ľudia v BE, FR, Japonsku (JP), 
US, mladí v KR, dlhodobo nezamestnaní v SK, SE a Veľkej Británii (UK). Grécko 
(GR) a Luxembursko (LU) rozšírili existujúce verejné programy subvencovania miezd 
o súkromný sektor, zatiaľ čo JP, KR, Mexiko (MX) a Španielsko (ES) ohlásili 
vytvorenie dodatočných miest vo verejnom sektore (napr. v samosprávach, obciach). 
Častou je redukcia vedľajších (non-wage) nákladov práce (16 krajín) u novoprijatých i 
doterajších zamestnancov, pričom vo všeobecnosti sú tieto opatrenia dočasného 
charakteru (na 1-2 roky). BE a Česká republika (ČR) zamerali toto opatrenie na 
nízkopríjmových zamestnancov, Portugalsko (PT) na malé firmy a starších ľudí a 
Poľsko (PL) na staršie osoby. Vo všeobecnosti vlády aplikujú dané opatrenie z 
dôvodu zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva – učni a 
nízkopríjmové osoby vo FR, zamestnanci formálneho sektora v MX, starší ľudia v PL, 
starší, mladí a dlhodobo nezamestnaní v PT, nezamestnaní rodičia v ES, ženy a 
mládež v Turecku (TR). V ES a PT dostanú zamestnávatelia uvedený druh podpory 
iba v prípade zamestnania nového pracovníka na trvalý a plný úväzok, zatiaľ čo napr. 
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v SR existuje nárok v prípade samozamestnania osoby evidovanej na úrade práce 
viac ako 3 mesiace. Dĺžka redukcií sa pohybuje od 1-5 rokov.  

Schémy založené na skrátenom pracovnom čase alebo schémy čiastočného 
poberania dávok v nezamestnanosti (22 krajín) umožňujú firmám a zamestnancom 
znížiť počet pracovných hodín a zároveň finančne podporiť mzdy buď z poistenia v 
nezamestnanosti alebo cez priame dotácie zamestnávateľom. Krajiny, v ktorých už 
takéto schémy existovali, buď zväčšili okruh ľudí a firiem, ktorí ich mohli využívať 
(napr. BE, FR, DE, Taliansko (IT), JP), predĺžili lehotu poberania podpory (napr. 
Rakúsko (AT), CA, FR, DE, CH, TR), zvýšili mieru náhrady pre pracujúcich so 
zníženým počtom pracovných hodín (napr. BE, FR, JP, KR, TR) alebo podporili 
vzdelávanie a školenia pre tento okruh zamestnancov (napr. AT, FR, DE, IT, CH). 
Maďarsko (HU), ČR, MX, NZ, PL a SK vytvorili nové schémy, ktoré kombinujú 
skrátený pracovný čas so školeniami. Holandsko (NL) zaviedlo úplne nový druh 
schémy čiastočnej dávky v nezamestnanosti, pričom zamestnávateľ musí refundovať 
50% dávky zamestnanca, ak tento príde o zamestnanie do troch mesiacov 
nasledujúcich po zavedení skráteného pracovného času. Opatrenia na urýchlenie 
opätovného zamestnania sa a zvýšenie predpokladov dlhodobého zamestnania, 
zmena tzv. aktivačných požiadaviek na nezamestnaného –  v tejto skupine OECD 
krajín sa zvýšila dotácia aktívnych opatrení trhu práce, hoci krajiny s tradične nízkou 
dotáciou tejto oblasti sa snažili vyčleniť pre tento účel menej voľných zdrojov ako pre 
iné oblasti politiky trhu práce (napr. ČR, HU, ale aj SK). Temer všetky krajiny rozšírili 
pomoc a poradenstvo pri hľadaní práce, poskytované prednostne verejnoprávnymi 
inštitúciami.  

 
Hlavné ciele národných stratégií alebo národných akčných plánov 

zamestnanosti  vo vybraných krajinách EÚ a OECD 
V analyzovaných stratégiách alebo národných akčných plánoch 

zamestnanosti vybraných krajín sa najčastejšie vyskytovali nasledujúce ciele:  
• zvýšenie úrovne vzdelania, kvalifikácie a odbornosti pracovnej sily; 
• nízka miera nezamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti; 
• zníženie štrukturálnych rozdielov dlhodobo nezamestnaných a 

nezamestnaných bez odborného vzdelania;   
• vytváranie priaznivejších podmienok pre vytvorenie nových miest so 

systémom odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na potreby trhu 
práce; 

• zvýšiť zamestnanosť mladých nezamestnaných do 6 mesiacov od straty 
zamestnania a 12 mesiacov pre ostatných nezamestnaných; 

• zníženie regionálnych rozdielov na trhu práce;  
• zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom hospodárskeho rastu;  
• podpora rozvoja sociálneho partnerstva v oblasti riešenia problému 

nezamestnanosti a zvýšenie zamestnanosti; 
• mzdové vyjednávania a vývoj miezd; 
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• podpora súkromných investícií: medzinárodná konkurencieschopnosť pri 
získavaní a udržaní investorov a podnikateľov; 

• vytváranie pracovných miest v súkromnom sektore: súkromná iniciatíva 
talentovaných ľudí pri vytváraní nových príležitostí pre trvalé zamestnanie. 

• reindustrializáciou naštartovať ekonomiku;  
• zvyšovanie exportu: podpora podnikov k dosiahnutiu náročných cieľov 

exportu; 
• zlepšenie konkurencieschopnosti a prístup k financiám: získať konkurenčnú 

výhodu potrebnú na podporu úspešnej otvorenej ekonomiky; 
• modernizácia verejných služieb zamestnanosti a zlepšenie správy a riadenia 

politiky trhu práce; 
• dlhodobá udržateľnosť verejných financií – reformy mestskej štruktúry 

a štruktúry služieb, posudzovanie vplyvu obecných fúzií, boj proti sivej 
ekonomike; 

• produktivita verejných služieb – reforma administratívy, podpora miestnej 
vládnej efektivity a produktivity; 

• konkurenčný rýchly rast ekonomiky; 
• stabilné ceny; 
• vytvorenie politiky podporujúcej ekonomickú aktivitu;  
• usmerňovanie: dosiahnuť fungovanie trhov efektívnejšie prostredníctvom 

správnej regulácie, ktorá podporuje inovácie, tvrdú konkurenciu, dodržiavanie 
vysokých štandardov a ochrany spotrebiteľa bez zbytočných regulačných 
nákladov; 

• realizáciu vízie konkurencieschopnej, dynamickej a inovatívnej ekonomiky; 
• diverzifikácia podnikovej štruktúry a vývoj miezd – diverzifikácia podnikovej 

štruktúry, daňové stimuly, vytváranie nových kúpnych síl, štrukturálne zmeny 
riadenia; 

• inovácia a obnovenie; 
• podpora remesiel a zlepšenie ponuky pracovných miest; 
• prístupnosť a strategická cezhraničná spolupráca; 
• štrukturálne zmeny v oblasti informačných a komunikačných technológií; 
• pre rozvoj ľudských zdrojov – bezplatné školenia a rekvalifikácie; 
• konzultácie a poradenské služby pri žiadostiach pôžičiek, štartovacie balíky 

a rôzne; 
• produktívne využívať finančnú pomoc zo zahraničia; 
• posilniť lokálny ekonomický rozvoj hlavne v oblastiach s najvyšším stupňom 

nezamestnanosti a chudoby; 
• zvýšiť ponuku pracovných síl a podporovať aktívne starnutie a rovnosť žien 

a mužov;  
• integrácia a zamestnávanie prisťahovalcov; 
• podporovať služby starostlivosť o dieťa; 
• zvyšovanie dôchodkového veku. 
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Kľúčové prvky a postupy rozvoja zamestnanosti krajín (vybrané prvky z 
rôznych krajín):  
• vzdelávanie, možnosť celoživotného vzdelávania, zvýšenie zamestnanosti 

pomocou vzdelávacej politiky – vyššie vzdelanie, zvyšovanie kvalifikácie, 
odborným vzdelávaním a získavaním praxe, 

• predĺženie pracovnej kariéry, 
• podpora podnikania, rozvoj malých a stredných podnikov, 
• vytváranie nástrojov zameraných na obnovu, konsolidáciu a rekapitalizáciu 

podnikov,  
• podpora podnikateľských agentúr poskytovaním programov pre domáce 

podniky,  
• reformovanie systému daní a dávok tak, aby sa nelegálna práca zmenila na 

riadne zamestnanie,  
• zavedenie flexibilnej práce,  
• podpora zamestnávania žien a iných skupín obyvateľov (migranti), 
• zvýšenie počtu zariadení starostlivosti o deti,  
• moderná informačná spoločnosť sa dosiahne podporovaním a uľahčovaním 

využívania IT v malých a stredných podnikoch, 
• moderná informačná spoločnosť sa dosiahne podporovaním a uľahčovaním 

využívania IT v malých a stredných podnikoch, 
• rozvoj produktov a služieb, súkromných a verejných, majú za cieľ zlepšiť 

dostupnosť a využitie IT pre ľudí a firmy. Rozvoj širokopásmových riešení 
v riedko zaľudnených a vidieckych oblastiach. 

• zlepšenie národnej železničnej a cestnej siete a jej spojenie s interoperabilnou 
transeurópskou sieťou.  

 
Kľúčové prvky rozvoja regiónov: 
• mechanizmy pre regionálny rozvoj zahŕňajú kombináciu niekoľkých politík, ako 

sú:  
• územné plánovanie,  
• politika pre rozvoj vidieka,  
• politiky na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva,  
• politiky pre znižovanie zdravotnej nerovnosti a determinantov politiky zdravia 

a zamestnanosti,  
• cezhraničná spolupráca, národné programy pre hospodársku sociálnu 

súdržnosť a iniciatívou ITERREG komunity, 
• zvýšiť investície do inovácií a konkurencieschopnosti v ekonomike, a investície 

do ľudských zdrojov na regionálnej úrovni,  
• posilnenie partnerstva medzi štátom a obcou a verejným a súkromným 

sektorom, 
• rozvoj základnej infraštruktúry a rozvoj odvetvia cestovného ruchu, 
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• riešenie problematiky nerovného zamestnávania medzi jednotlivými regiónmi, 
so zameraním na vidiek, 

• znížením počtu úradov, združením podporných služieb a prepojením 
administratívnej spolupráce sa zlepšila účinnosť regionálnej správy a priblížila 
občanom a zákazníkom.  

• dobre rozvinutého riadenia štátnych operácií, 
• zrozumiteľnej regionálnej zodpovednosti za vývoj v niektorých oblastiach 

politiky a dobre rozvinutého celkového pohľadu, 
• jasného rozdelenia zodpovednosti medzi štátom a obcami, 
• vzdelávania a programov ako vývojových nástrojov, 
• regionálneho porovnania ako hnacej sily pre zmenu, 
• spolupráce so štrukturálnou a regionálnou politikou Európskej komisie, 
• regionálneho rozšírenia: posilnenie väzby medzi dopravou a infraštruktúrne 

opatrenia, rozvíjanie osobnej dopravy, ktorá zlepšuje dostupnosť a vytvára 
lepšie podmienky pre rozširovanie regiónu. 

 
Kľúčové prvky rozvoja rezortov: 
• rozvoj remeselných odvetví a priemyslu s väčšou medzinárodnou výmenou 

a účasťou na zahraničných trhoch, 
• zjednodušenie a zníženie administratívneho a regulačného zaťaženia pre 

začínajúce podniky a pre malé a stredné podniky pri zvyšovaní zamestnanosti 
v podniku, 

• odborná príprava osôb zamestnaných v poľnohospodárstve a lesníctve 
(rybolove) v rámci programu rozvoja vidieka, 

• rozvoj remeselných odvetví a priemyslu s väčšou medzinárodnou výmenou 
a účasťou na zahraničných trhoch. 

Dôraz sa kladie hlavne na oblasti rybolovu a dopady spoločnej rybárskej politiky 
a cieľom opatrení je udržať ekonomickú a sociálnu starostlivosť v týchto 
oblastiach, vytvárať pridanú hodnotu pre produkty rybolovu a akvakultúry, 
udržiavať a rozvíjať vytváranie pracovných miest v týchto oblastiach podporou 
diverzifikácie, hospodárskej a sociálnej reštrukturalizácie v pobrežných oblastiach 
a podporovaním národnej a nadnárodnej spolupráce rybolovu. 
• podpora rozvoja nových a rozvíjajúcich sa odvetví: „silver economy“ 

(Strieborná ekonomika – adaptácia ekonomiky na budúce potreby rastúceho 
počtu starších ľudí. Tento fenomén vytvára nové trhové príležitosti (Deutsche 
Welle, 2005),  

• rozvoj nových technológií (bio, nano- technológia), 
•  „green economy“- (Zelená ekonomika je taká, ktorá má za následok 

znižovanie environmentálnych rizík a ekologických rizík nedostatku vody. Tiež 
to je ekonomika, ktorá si kladie za cieľ udržateľný rozvoj bez zhoršenia 
životného prostredia. 

• podporovanie inovácií v oblasti výroby, obchodu a služieb, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=RlJaU7mYLaiG4ASRvYFI&hl=sk&langpair=en%7Csk&rurl=translate.google.sk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Economy&usg=ALkJrhgJkND8slK0skDEksXq8VyZN2aazQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=RlJaU7mYLaiG4ASRvYFI&hl=sk&langpair=en%7Csk&rurl=translate.google.sk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development&usg=ALkJrhg785lySeXFkmTfkvRevCl0kVJLVA
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• podpora a tvorba Stratégie kariérneho vedenia a poradenstva, ktorá bude 
platiť pre všetky vekové skupiny – deti, mládež a dospelých.  

 
 
Odporúčania pre Slovensko 
 
Podľa zistených informácií a podkladov z členských krajín EÚ a OECD je možné 
zhrnúť opatrenia a odporúčania na uvedené oblasti: 
 
Rozvoj regiónov: 

• Zamerať sa na rozvoj regionálnej zamestnanosti 
• Podporovať cestovný ruch  

 
Rozvoj a podpora hospodárstva:  

• Rozvoj a podpora digitálneho trhu 
• Dobudovanie vnútorného trhu s energiou 

 
Rozvoj malých a stredných podnikov: 

• Podporou podnikania a podporou MaS podnikov zvyšovať zamestnanosť 
• Podporovať malé rodinné firmy a malé farmy, vidiecke hospodárstvo 
• Zamerať sa na rozvoj lesného a vodného hospodárstva (malé farmy, lesné 

škôlky, píly a spracovanie dreva a drevného odpadu, rybné stanice...) 
 
Rozvoj celoživotného vzdelávania: 

• Rozvíjať  a podporovať celoživotné vzdelávanie 
• Uznávanie odborných kvalifikácií 
• Zlepšenie kvality vyššieho vzdelania a spolupráca medzi podnikmi a 

vzdelávacími inštitúciami by takisto pomohli pri rozvíjaní dobre fungujúceho 
vedomostného trojuholníka, vyššej účinnosti a príťažlivosti investícií do 
výskumu a vývoja a pri zvyšovaní inovačnej kapacity slovenského 
hospodárstva 

 
Podpora rôznych typov ekonomík:  

• Podporovať striebornú a zelenú ekonomiku 
 

Prehodnotenie dôchodkového veku:  
• Prehodnotiť dôchodkový vek, 
• Podporovať 50+ generáciu a aktívne starnutie 
 

Podpora zamestnávania rôznych skupín obyvateľstva: 
 

• Podporovať zamestnávanie mladých,  
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• Zdravotne postihnutých, 
• Žien a matiek po návrate s materskej a rodičovskej dovolenky, 
• Migrantov a zahraničných zamestnancov, 
• Marginalizovaných komunít vrátane Rómov, 
• Formalizácia existujúcej siete verejných služieb zamestnanosti 

 
Podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti:  

• Podporovať rovnosť príležitostí pri vstupe na trh práce, podporovať rodovú 
rovnosť 

• Podporovať služby starostlivosti o deti (jasle, materské školy) 
 
Podpora vedy, výskumu a inovácií:  

• Zabezpečiť financovanie inovatívnych technológií a produktov 
• Rozvoj inovatívnych technológií 
• Podporovať výskum  konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. 

 
 

Osobitne tiež chceme dať dôraz na opatrenia, ktoré nás inšpirovali zo 
zahraničných opatrení uvedených v katalógu aktuálnych opatrení na podporu 
zamestnávania a ich zavedenie by výrazne zlepšilo zamestnanosť v Slovenskej 
republike. Je nevyhnutné zamerať sa na prepojenie trhu práce so vzdelávaním 
mladých. Zvážiť, či pri výučbe odborných profesií, resp. remeselných a robotníckych, 
po ktorých je dopyt, je nutné ihneď požadovať pedagogické minimum. 
Zakomponovať do vzdelávania odbory, ktoré nie sú v ponuke vzdelávacieho 
systému, ale je po nich dopyt na trhu práce, a preto sú dané miesta neobsadené, 
hoci záujem pracovať existuje. Pri tvorbe Národnej stratégie zamestnanosti je dobré 
inšpirovať sa aj Fínskou Národnou stratégiou pracovného života, ktorá uvádza 
ambiciózny cieľ, a to: ,,Život pracujúcich vo Fínsku urobiť najlepším v Európe“ najmä 
v oblastiach, pokiaľ ide o inováciu a produktivitu, pohodu pri práci, kvalifikovanú 
pracovnú silu, dôveru a spoluprácu. Rakúsko nás inšpirovalo v tom, aby sme tlačili 
na podporu práce na čiastočný úväzok, ktorá je v Rakúsku veľmi rozšírená 
a obľúbená najmä u žien, ktoré vychovávajú deti. V Rakúsku sa snažia podporovať 
návrat chorých pracovníkov do práce na čiastočný úväzok, do takej miery ako 
umožňuje zdravotný stav občana. Tiež by sme si mohli zobrať za vzor Rakúsko, kde 
je povinnosť uvádzať minimálnu nástupnú pracovnú mzdu v inzerátoch práce. 
Domnievame sa, že by to znížilo fluktuáciu zamestnancov a pomohlo k vyrovnaniu 
plošných miezd aj v rámci súkromného a verejného sektora. Podnikateľom by 
prospeli sociálne a daňové výhody pre malé podniky. Veľkou témou na nasledujúce 
by obdobie mala byť RE-EMIGRÁCIA SLOVÁKOV. Mal by sa vytvoriť plán, ako je aj 
v Lotyšsku, kde sa budeme snažiť o návrat pracovnej sily na Slovensko a kde 
vytvoríme podmienky pre takúto pracovnú silu. Nielen platové, ale aj jazykové kurzy 
pre deti a rodiny, ktoré budú mať o to záujem. Štátna záruka pre mladých by sa mala 



Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
www.esf.gov.sk 

 

 197 

naplno realizovať, tak ako v Írsku vo veku 18-24 r. aj na Slovensku. Naďalej treba 
podporovať študentské a pracovné stáže pre mladých počas, ale aj po skončení 
školy. Podporovať dobrovoľnícku prácu v organizáciách a zdôrazňovať medzi 
mladými ľuďmi jej význam, ale tiež dať pozor na to, aby sa nezneužívala namiesto 
riadneho zamestnania! Poskytnúť úľavy zamestnávateľom pri zamestnaní dlhodobo 
nezamestnaných. Hľadanie práce u nezamestnaných je potrebné považovať za 
pracovnú činnosť a tak k nej pristupovať. V rámci podpory zamestnávania žien 
a životnej úrovne matiek na MD by sa malo automaticky predĺžiť poberanie 
rodičovského príspevku rodinám, kde sa dieťa nedostalo do štátnej MŠ, keď dostalo 
negatívnu odpoveď na žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy. V prípade 
záujmu ženy nastúpiť do zamestnania, zachovať rodičovský príspevok vo výške 230 
Eur, ktorý by bol aspoň polovičnou časťou nákladov na súkromnú škôlku, alebo 
určený pre starého rodiča, ktorý sa o dieťa stará v domácom prostredí. Pomohlo by 
sa rodinám s malými deťmi ako aj starým rodičom, ktorí prišli o zamestnanie, alebo 
majú nízky dôchodok. Podmienkou na udelenie rodičovského príspevku by bola 
zamietnutá žiadosť o zaradenie dieťaťa do štátnej škôlky. Poľsko aj Nemecko urobilo 
v uplynulom roku veľmi veľa na podporu starostlivosti o deti, aby mohli matky 
pracovať. Buď vytvorili nové zariadenia, alebo finančne podporili rodičov, ktorí sa 
rozhodli doma vychovávať svoje deti. Vyzdvihnúť naše pozitíva a stavať na nich. 
Možno dĺžka MD a RD, vysokokvalifikovaná pracovná sila, bezplatné stredoškolské 
vzdelávanie. Stratégia by nemala zachytávať len negatíva a medzery na trhu práce, 
ale aj hovoriť o tom, v čom sme výnimoční a čo môžeme urobiť pre to, aby sme v tom 
boli najlepší, tak ako sa správajú Fíni v rámci prípravy vlastných stratégií. 

V súvislosti s podporou zamestnávania znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie odporúčame inšpirovať sa praxou fungovania sociálnych podnikov 
v krajinách, kde to funguje. 
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Záverečná poznámka 
 
Politiky podpory zamestnávania v súčasnosti sú výrazne ovplyvňované 

potrebou prekonať globálnu krízu a udržať zamestnanosť. Viaceré krajiny prijali 
reštriktívne opatrenia verejných politík s dopadom na utlmenie zamestnanosti 
a v súčasnosti sa snažia obnoviť dynamiku rastu.  

 
 
Podpora zamestnávania na Slovensku pochopiteľne rešpektuje potrebu 

konsolidácie verejných financií. Takisto sa v nej prejavuje snaha udržať nastolený 
trend podpory priemyslu ako hlavného činiteľa v slovenskej ekonomike. V súčasnosti 
sa však najvýraznejším koordinačným aktérom stávajú mechanizmy presadzované 
Európskou úniou a Európskou komisiou v súvislosti s monitoringom a poradenstvom 
pre národné procesy podpory zamestnávania.  

 
Agenda zamestnanosti sa stala súčasťou komplexných riešení navrhovaných 

v Národných programoch reforiem (NPR). Každá členská krajina Európskej únie, 
teda aj Slovensko, má povinnosť pripraviť návrh NPR, ktorý s celým komplexom 
konkrétnych legislatívnych i vecných opatrení schvaľuje vláda. Po uplynutí daného 
roku nasleduje proces vyhodnotenia plnenia opatrení – vláda pripraví materiál 
a Európska komisia k tomu pripraví vlastné hodnotenie. Aj tieto materiály sú potom 
súčasťou prípravy NPR na ďalší rok. 

 
Dôležitým a už dlhšie fungujúcim nástrojom podpory slovenskej ekonomiky sú 

finančné zdroje Európskej únie pre uplatňovanie Operačných programov. Tieto majú 
dlhší časový rámec (napr. súčasný je pre obdobie 2014 – 2020) a pri správnych 
rozhodnutiach a alokácii podporných zdrojov sa môže dostaviť aj multiplikačný efekt 
nielen zlepšenia infraštruktúry, stavu ekonomiky v regiónoch či zlepšenia životných 
podmienok obyvateľstva, ale aj podpora rastu zamestnanosti. Hoci v týchto 
prípadoch ide najmä o pracovné miesta na dobu určitú – a to počas proponovaného 
obdobia trvania projektov, existuje aj osobitný Operačný program Ľudské zdroje  
a zamestnanosť, ktorý v období rokov 2014 – 2020 má zacielenie aj špecificky na 
rast zamestnanosti.  

Pochopiteľne, že podpora zamestnávania sa nevyčerpáva len formou 
koordinácie snáh vlády a Európskej komisie, ale tu významne pôsobí aj 
mechanizmus interakcie vlády so sociálnymi partnermi (zamestnávateľmi 
a odborármi) a napokon aj spolupráca na úrovni regiónov. 

 
Agenda týchto spoluprác a podpôr je veľmi široká. Cieľom je najmä skĺbiť 

požiadavky štrukturálnych reforiem zameraných na rast efektívnosti s požiadavkami 
tak podnikateľského sektora na udržanie a rast ziskov, ako aj požiadavkami 
zamestnancov na zlepšovanie podmienok práce a rast miezd. Preto sme svedkami 
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neustáleho dolaďovania zákonných noriem v celom relevantnom spektre – počnúc 
Zákonníkom práce, zákonmi v oblasti sociálnej ochrany, pokračujúc reguláciou 
investičných stimulov, úpravou noriem a podmienok ovplyvňujúcich podnikateľské 
prostredie, až po školské reformy podporujúce odborné vzdelávanie. V rámci 
finančného rámca pre podporu zamestnávania sa to prejavuje preskupovaním 
objemu jednotlivých zložiek, keď raz ide o zdôrazňovanie využívania 
centralizovaných zdrojov (prichádzajúcich buď z daní, alebo z fondov Európskej únie) 
a inokedy zas využívania privátnych zdrojov (buď pôvodom zo zahraničia, alebo 
domáceho pôvodu). V každom prípade všetky tieto potenciálne zdroje treba 
implementovať. A k tomu je potrebná ďalšia aktivita – či už vo forme doplnkového 
kofinancovania zo strany prijímateľov, alebo vo forme zmien v daňovo-odvodovom 
zaťažení podnikateľov či inými formami podpory podnikateľov a zmenami 
podnikateľského prostredia. Dôležité je skoordinovať všetky relevantné záujmy tak, 
aby výsledným efektom bol nielen rast ekonomiky ako celku, ale v tom aj rast 
zamestnanosti ako kľúčovej požiadavky a výzvy pre celú slovenskú spoločnosť.  
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