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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zaoberá nezamestnanosťou na Slovensku a vplyvom reforiem 

sociálneho systému, prijatých druhou vládou Mikuláša Dzurindu, na jej vývoj, so zameraním na 

aktívnu a pasívnu politiku trhu práce. Skúma charakter a štruktúru slovenskej nezamestnanosti a 

vplyv prijatých reforiem na zmeny vo vývoji miery evidivanej nezamestnanosti a miery 

nezamestnanosti zisťovanej prostredníctvom Výberováho zisťovania pracovných síl za celé 

obdobie od zavedenia reforiem dodnes. Prostredníctvom teoretickej analýzy dát štatistických 

úradov o trhu práce a štátnych výdavkoch na tieto politiky a ich porovnávaním pred a po 

reforme sa pokúša tento vplyv charakterizovať a zistiť jeho rozsah. Fungovanie nového systému 

hodnotí aj na základe medzinárodného porovnávania dát.  

 

Abstract 

This bachelor thesis concerns unemployment in Slovak Republic and impact of welfare reform 

approved by second Mikuláš Dzurinda government on its development, with focus on active and 

passive labour market policies. It explores character and structure of slovak unemployment and 

impact of adopted reforms on changes in development of rate of unployment registered and rate 

of unemployment from Labour Force Survey. Via theoretical data analysis of labour market and 

state expenditures acquired from statistical institutions and its comparison before and after 

reforms is this thesis trying to define this impact and determine its extent. Functioning of new 

welfare system is also based on international data comparision. 

 

 

Kľúčová slová: nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, reforma sociálneho systému, politika 

trhu práce, sociálny systém, Slovensko 

Keywords: unemployment, rate of unemployment, welfare system reform, labour market 

policy, welfare system, Slovakia 
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1. Úvod 

The strength of the self-adjusting school depends on it having behind it almost the whole body of 

organized economic thinking of the last hundred years.... [The heretics] believe that common 

observation is enough to show that the facts do not conform to the orthodox reasoning…. Now I 

range myself with the heretics. 

John Maynard Keynes 

V tejto práci budem analyzovať vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku a vplyv určitých 

reforiem slovenského sociálneho systému na tento vývoj v krajine od zavedenia reforiem aţ po 

dnešné obdobie. Konkrétne sa zaoberám reformami prijatými pravicovo-orientovanou vládou 

Mikuláša Dzurindu, ktorá sa dostáva k moci po druhýkrát v roku 2004. Táto vláda prijala veľké 

mnoţstvo medzi ľudom nepopulárnych reforiem, medzi ktoré reforma sociálneho systému patrí. 

Z ekonomického hľadiska však boli tieto reformy svetovými inštitúciami, napríklad The World 

Bank, hodnotené veľmi kladne ako neodkladná odozva na urgentný ekonomický stav vtedajšej 

doby. Ich efekt z krátkodobého hľadiska na väčšinu makroekonomických ukazovateľov bol 

veľmi malý, a preto ich hodnotenie nemohlo byť empirické. V súčasnosti však uplynulo šesť 

rokov od zavedenia týchto radikálnych reforiem a preto sa v mojej práci budem sústrediť na ich 

zhodnotenie za toto časové obdobie.  

Zameriam sa na popis reforiem, ich prevedenie, vplyv na trh práce a konkrétne sa budem 

venovať dynamickému makroekonomickému ukazovateľu - vývoju miery nezamestnanosti. 

Preto rozoberám tie reformy, ktoré mohli najviac ovplyvniť trh práce. V médiách bolo po 

zavedení reforiem veľa diskutované o tom, ţe reformy pomáhajú výrazne zniţovať čísla miery 

nezamestnanosti, najmä tej evidovanej na úradoch práce. Preto predpokladám, ţe veľký vplyv 

na mieru nezamestnanosti majú dve konkrétne reformy. Prvou je reforma aktívnej politiky trhu 

práce, ktorej snahou bolo zvýšiť motiváciu pracovať, priblíţiť poţiadavky trhu práce 

uchádzačom o zamestnanie a sprísnenie kontroly evidencie nezamestnaných na úradoch. 

Druhou je reforma pasívnej politiky trhu práce, kde išlo o rozšírenie rozdielu medzi ţivotnou 

úrovňou pri práci za minimálnu mzdu a pri poberaní dávok a tieţ o sprísnenie podmienok pre 

poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Úlohou tejto práce bude vyjadriť ich vplyv na zmeny v 
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evidovanej nezamestnanosti, vo veľkosti pracovnej sily, v skutočnej nezamestnanosti a v tvorbe 

pracovných miest. Okrajovo sa venujem aj legislatívnym a inštitucionálnym zmenám v systéme. 

Mojím predpokladom bude pozitívny vplyv spomínaných reforiem trhu práce na vývoj miery 

nezamestnanosti. To znamená, ţe prispeli k zníţeniu evidovanej nezamestnanosti, skutočnej 

nezamestnanosti, a prispeli k rozhýbaniu sa rigidného pracovného trhu na Slovensku. Úlohou 

práce bude tento predpoklad potvrdiť alebo vyvrátiť, a to prostredníctvom teoretickej analýzy 

dát o vývoji mier nezamestnaností, štruktúry uchádzačov o zamestnanie, výdavkov na politiky 

trhu práce  a porovnávanie týchto dát aj na medzinárodnej úrovni. 

V prvej časti mojej práce sa venujem nezamestnanosti z teoretického makroekonomického 

hľadiska, rozličným spôsobom jej výpočtu v Slovenskej republike a v Európe, a potom 

ekonomickému a politickému prostrediu Slovenska a histórii vývoja nezamestnanosti v krajine. 

V poslednej časti tejto kapitoly zhrniem charakteristické znaky a štruktúru nezamestnanosti pre 

Slovensko v danom období 2003, kedy boli reformy zhotovované. V druhej kapitole sa venujem 

sociálnemu systému ako teoretickému pojmu a následne rozoberám stav sociálneho systému na 

Slovensku tesne pred reformami. V  tretej hlavnej kapitole rozoberám konkrétne reformy. 

Najprv popisujem zmeny, ktoré nastali v systéme, a zameriavam sa na aktívnu a pasívnu. Potom 

hodnotím ich moţný vplyv na trh práce so zameraním na mieru nezamestnanosti, veľkosť 

pracovnej sily, mieru zamestnanosti, vývoj výdavkov štátu a ich efektívnosť. Porovnávanie dát 

je urobené i na medzinárodnej úrovni. Do tejto kapitoly sú zahrnuté aj neustále pribúdajúce 

zmeny a úpravy v zákonoch, ktorých efekt sa ťaţko hodnotí pre ich mnoţstvo a krátke obdobia 

účinnosti. V poslednej kapitole mám navrhnuté zmeny, ktoré by mohli byť prijaté dnes a ktoré 

by viedli naďalej k zlepšovaniu miery nezamestnanosti na Slovensku. Zahrňujem v nej aj 

celosvetovú hospodársku a finančnú krízu pôsobiacu na ekonomiku od roku 2008 a popisujem 

návrhy rôznych ekonomických ištitúcií na zmiernenie jej dopadu. 
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2. Charakteristika nezamestnanosti a prostredia 

Slovenska 

 

Na začiatok vymedzím nezamestnanosť a mieru nezamestnanosti teoreticky ako všeobecný 

ekonomický pojem v rámci trhu práce. Ďalej sa venujem uţ len konkrétnej nezamestnanosti na 

Slovensku. Popisujem zdroje dát o nezamestnanosti, s ktorými budem v práci naďalej pracovať, 

a spôsoby ich získavania podľa jednotlivých inštitúcii. Následne popisujem historický vývoj 

nezamestnanosti v rámci ekonomických a politických podmienok Slovenskej republiky 

a Európskej únie.  V poslednej podkapitole sa venujem charakteristickým črtám slovenskej 

nezamestnanosti. 

 

2.1. Nezamestnanosť na trhu práce 

Trh práce je definovaný ako miesto, kde sa stretáva dopyt po práci s ponukou práce.  Dopyt po 

práci je tvorený firmami alebo štátom, ktorí si prácu (L) kupujú na základe prínosu dodatočnej 

jednotky práce, závislej najmä od reálnej mzdy (𝑤 =
𝑊𝑛𝑜𝑚

𝑃
). Ponuka je tvorená domácnosťami 

a záleţí na ich preferenciách medzi voľným časom a prácou. Rovnováha nastáva v bode, kde sa 

stretáva dopyt s ponukou. V reálnej ekonomike je tento stav veľmi nepravdepodobný aţ 

nereálny z dôvodu pôsobenia mnohých faktorov, aj neekonomických. Predmet výmeny, práca, 

je neoddeliteľná od osobnosti človeka a jeho chovania a preto neodzrkadľuje ponuka práce len 

výšku reálnej mzdy. Dopyt po práci je z hľadiska ceny práce menej pruţný z dôvodu udrţania si 

a preferovania istých „svojich“ zamestnancov firmami. Trh práce je silno ovplyvňovaný aj 

štátom a odbormi. 
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Graf 1: Ponuka a dopyt práce 

 

Stav previsu ponuky práce nad dopytom po práci je charakteristický pre väčšinu európskych 

zemí a tvorí sa nezamestnanosť. Na Grafe 1 je nezamestnanosť meraná v jednotkách 

pracovných hodín vyjadrená ako (L
ˇ
-L

*)
.  Vzniká z dôvodov nedokonalej informácie na trhu 

práce, z dôvodu zásahov štátu, či odborov do fungovania trhu, ako napríklad stanovenie 

minimálnej mzdy, poistenie a podpora v nezamestnanosti, alebo z dôvodov mzdových rigidít. 

Nezamestnanosť existuje aj v stave rovnováhy a to dobrovoľná, pri rozhodnutí jedinca zostať 

mimo pracovnú silu pri danej mzde, ale tá nebude ďalej uvaţovaná (viď.: definícia 

nezamestnanosti niţšie). 

Populácia danej krajiny sa delí na ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO) a neaktívne 

obyvateľstvo. Ekonomicky aktívne osoby podľa výberových zisťovaní pracovných síl (VZPS) 

sú osoby vo veku od 15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v civilnom sektore, 

nezamestnaných alebo príslušníkov ozbrojených zloţiek. Miera participácie vyjadruje pomer 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovom počte obyvateľov v produktívnom veku 

(ekonomicky aktívny + neaktívny), ohraničení vekovou hranicou. Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo sa ďalej delí na zamestnaných (E) a nezamestnaných (U). Nezamestnaný je občan, 

ktorý prácu nemá, ale je schopný pracovať z hľadiska veku, zdravotného a psychického stavu 

a prácu si aktívne hľadá. Medzinárodná organizácia ILO definuje nezamestnaného ako osobu:  

1. staršiu neţ 15 rokov 

2. aktívne si hľadajúcu prácu  

3. schopnú nastúpiť do zamestnania do 2 týţdňov. 

ponuka 

dopyt 

E 

Pracovné hodiny L* L´ 

W´ 

W* 

mzda 
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Objem nezamestnanosti sa meria prostredníctvom miery nezamestnanosti (u). Tá vyjadruje 

percentuálny podiel nezamestnaných na ekonomicky aktívnom obyvateľstve. 

𝑢 =
𝑈

𝐸𝐴𝑂
∗ 100(%)                        𝑒 =

𝐸

𝐸𝐴𝑂
∗ 100(%) 

Vyjadrenie stavu ekonomiky a spoločnosti len mierou nezamestnanosti nie je presné. Dôleţitý je 

aj ukazovateľ miery zamestnanosti (e), prítok voľných pracovných miest, odliv zo skupiny 

nezamestnaných medzi zamestnaných, vekové a vzdelanostné zloţenie obyvateľstva a iné. 

Oficiálna miera nezamestnanosti podhodnocuje skutočnú mieru. Nedostávajú sa do nej 

napríklad nedobrovoľne skrátené úväzky v čase krízy alebo znechutení nezamestnaní, ktorí 

prestali aktívne hľadať zamestnanie po opakovaných neúspechoch. Rozdiel medzi oficiálnou 

a skutočnou mierou nezamestnanosti je obvykle najväčší na konci recesie a pri oţivení sa 

zmenšuje. (CAHLÍK, 1998)  

V rámci nezamestnanosti rozlišujeme niekoľko typov: 

 Frikčná – zahrňuje nezamestnaných, ktorí sú v pohybe medzi starým a novým 

zamestnaním alebo absolventov, ktorí sa práve zaradili medzi pracovnú silu. Je spojená 

s investovaním svojho voľného času do procesu hľadania si práce, v zmysle nájdenia si 

lepšej kombinácie a korešponduje s dobrovoľnou nezamestnanosťou a počtom voľných 

pracovných miest. Preto je aj najvyššia v bode rovnováhy. 

 Klasická – vyskytuje sa vtedy ak je minimálna mzda stanovená zákonom nad 

rovnováţnu mzdu a počet hľadajúcich si prácu prevyšuje počet voľných pracovných 

miest. 

 Cyklická (Keynesiánska) – je rozdiel medzi skutočnou a prirodzenou mierou 

nezamestnanosti a je spojená s hospodárskymi cyklami. Vyskytuje sa, keď dopyt po 

práci prevyšuje ponuku pracovných miest. 

 Štrukturálna – vzniká na segmentovaných trhoch, za okolností ak ponuka práce 

nekorešponduje s poţiadavkami dopytu, napr. vzdelanostné, demografické. Ponuka 

práce sa prispôsobuje veľmi pomaly. Existuje, aj keď počet voľných miest sa rovná 

počtu nezamestnaných. 
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2.2. Metodiky výpočtu podľa inštitúcií 

Údaje o stave a vývoji miery nezamestnanosti na Slovensku poskytuje viacero inštitúcií, ktoré 

majú odlišné metodiky. Dôveryhodné sú dve slovenské inštitúcie, poskytujúce informácie o  

nezamestnanosti a jedna európska inštitúcia. Sú to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republikyy (ÚPSVaR, predtým nazývaný Národný úrad práce (NÚP)), ktorý 

vychádza z evidencie nezamestnaných občanov na úradoch práce, Štatistický úrad Slovenskej 

republiky (ŠÚ SR), ktorý uvádza mieru nezamestnanosti na základe prieskumu výberového 

zisťovania pracovných síl (VZPS) a európska štatistická inštitúcia Eurostat. Pre slovenské 

štatistiky platí, ţe ide o dva rozličné koncepty s rozličnou cieľovou populáciou. Preto dochádza 

k značným rozdielom vo výsledkoch a vykazovaných informáciách. Ale pre utvorenie si 

správneho obrazu o vývoji nezamestnanosti na Slovensku sú dôleţité údaje z oboch inštitúcií. 

Pre medzinárodné porovnanie nie sú vhodné údaje ani jedného inštitútu. Preto zostavuje 

Eurostat tzv. „harmonizovanú“ mieru nezamestnanosti pre členské štáty. Tento tretí spôsob je 

odporúčaný Medzinárodnou organizáciou práce (International Labour Organization, ILO) 

a metodika ŠÚ SR sa mu veľmi pribliţuje. 

2.2.1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, SR 

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny rozdeľuje nezamestnaných na evidovaných a na 

disponibilných podľa toho, ako rýchlo vie uchádzač o zamestnanie nastúpiť do práce. Z tohto 

rozdelenia vykazuje mieru nezamestnanosti registrovanú a disponibilnú (evidovanú). Zverejňuje 

ju jedenkrát za mesiac. 

Uchádzač o zamestnanie (UoZ) je podľa ÚPSVaR a zákona  o sluţbách zamestnanosti občan, 

ktorý môţe pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie úradu a ktorý  : 

a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak zákon o sluţbách zamestnanosti neustanovuje inak, 

b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, 

c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine, 

d) vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy 

ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 
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Evidovaná miera nezamestnanosti (EMN) je v súlade s dohovorom ILO. Vyráta sa ako podiel 

disponibilných uchádzačov o zamestnanie, tí ktorí sú evidovaní na úradoch práce a nemajú 

ţiadne prekáţky pri danej príleţitosti nastúpiť okamţite do práce, a ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva. Táto miera nezamestnanosti nepokrýva dobrovoľne nezamestnaných a 

neevidovaných z rôznych administratívnych dôvodov. 

𝐸𝑀𝑁 =
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑈𝑜𝑍

𝐸𝐴𝑂
∗ 100(%) 

Registrovaná miera nezamestnaných sa vyráta ako podiel celkového počtu nezamestnaných a 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

𝑅𝑀𝑁 =
𝑈𝑜𝑍

𝐸𝐴𝑂
∗ 100(%) 

2.2.2. Štatistický úrad SR 

Štatistický úrad Slovenskej republiky zisťuje počet zamestnaných a nezamestnaných na základe 

verejného prieskumu Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v domácnostiach, 

štvrťročne. Metóda spočíva v náhodnom výbere trvalo obývaných bytov, asi 0,6% z celkového 

počtu, rovnomerne pokrývajúcich územie celého štátu. Skúma sa kaţdá osoba ţijúca 

v domácnosti staršia ako 15 rokov. Kaţdý štvrťrok sa obmieňa 20% vzorky. 

Miera nezamestnanosti sa ráta ako podiel nezamestnaných k ekonomicky aktívnemu 

obyvateľstvu. Rozdiel je aj v počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva. ŠÚ SR nezahŕňa osoby 

na ďalšej materskej dovolenke. EAO sú podľa ŠÚ SR osoby staršie ako 15 rokov, zamestnaní 

v civilnom sektore a zamestnaní v ozbrojenej zloţke. EAO podľa výpočtov na základe VZPS je 

niţšie, a počet osôb hodnotených ako nezamestnaní vyšší, spôsobuje, ţe miery nezamestnanosti 

touto metodikou sú prirodzene vyššie. Ale tento fakt je pre slovenskú republiku pozorovateľný 

aţ od roku 2000. Do tohto obdobia spôsobovali rôzne faktory, ako výskyt čiernej práce, zvýšená 

neoprávnená evidencia na úradoch z dôvodov nízkych uchádzačských podmienok, jednoduché 

zneuţívanie úradov, opačný efekt. Vývoj miery nezamestnaností oboma metodikami je 

znázornený na Grafe 2. 
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Graf 2: Vývoj mier nezamestnaností podľa ÚPSVaR a ŠÚ SR, 1994 - 2007 

 
Zdroj 1: ÚPSVaR a ŠÚ SR, vlastné výpočty 

 

2.2.3. EUROSTAT 

Eurostat vytavuje mieru nezamestnanosti za účelom porovnateľnosti dát medzi členskými 

krajinami. Zostavuje tzv. harmonizovanú mieru nezamestnanosti na základe definícií 

odporúčanými organizáciou ILO a výsledkov harmonizovaného zdroja the European Union 

Labour Force Survey (LFS). Miera nezamestnanosti je vyrátaná ako percento podielu 

nezamestnaných osôb k pracovnej sile (súčet nezamestnaných a zamestnaných). Dáta o počtoch 

nezamestnaných sú odhady zaloţené na prieskumoch VZPS jednotlivých členských krajín na 

základe dohodnutých pravidiel. Tieto výsledky sú ďalej inter/extrapolované na mesačnej báze 

pouţívajúc dáta národných prieskumov a mesačných národných časových radov registrovanej 

nezamestnanosti. Mesačné rady zamestnanosti a nezamestnanosti sú najprv počítané na úrovni 

štyroch kategórií pre kaţdý členský štát (ţeny a muţi 15-24 rokov a ţeny a muţi 25-74 rokov). 

Nakoniec sú sezónne očistené a sú vypočítané národné a európske súhrny. (ILLÉS & ÓDOR, 

2005). 
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2.3. Stručný prehľad vývoja indikátorov trhu práce na 

Slovensku 

Trh práce, ako je vyššie spomínané, charakterizuje nielen nezamestnanosť a jej miera, ale na 

úplné popísanie stavu trhu práce sú dôleţité indikátory, ako celková populácia krajiny, 

ekonomická aktivita obyvateľstva, zamestnanosť a jej miera. Z našej Tabuľky 1 vidno, ţe 

veľkosť populácie sa od roku 1994 skoro nezmenila. To, čo sa zmenilo, je jej veková štruktúra, 

ktorá ovplyvňuje ďalší indikátor, a to ekonomickú aktivitu. Zvýšil sa podiel pracovnej sily, 

vďaka dospeniu veľkého počtu mladistvých narodených v rokoch 1990 aţ 1994.  Síce počet 

ekonomicky aktívnych obyvateľov mierne stúpol, jej miera sa naopak o percento zníţila. 

Jedným z dôvodov je spomínaná zmena vo vekovej štruktúre obyvateľstva. Pozitívom je 

zvyšujúca sa miera zamestnanosti obyvateľstva na 54% minulého roku, od svojich kritických 

49% v rokoch 2000 – 2004 a aj napriek zvyšujúcej sa pracovnej sile. 

Tabuľka 1: Vývoj indikátorov trhu práce od roku 1994-2008 (v tis. obyv.; %) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Obyvateľstvo 
spolu 

5337 5356 5368 5379 5388 5393 5399 5403 5403 5403 5380 5383 5389 5391 5397 

<15 rokov (%) 24 23 22 22 21 20 20 19 19 19 18 17 17 16 16 

15-65 rokov (%) 59 60 60 61 61 62 62 63 63 63 71 71 72 72 72 

<65 rokov (%) 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 11 12 12 12 12 

Ekonomicky 
aktívne obyv. 
Spolu 

2444 2471 2509 2522 2545 2573 2608 2653 2628 2634 2659 2646 2655 2649 2691 

Pracujúci 2110 2147 2225 2206 2199 2132 2102 2124 2127 2165 2170 2216 2301 2357 2434 

Nezamestnaní 334 324 284 298 317 417 485 508 487 459 481 428 353 292 258 

Miera ekonom. 
aktivity (%) 

60 60 60 60 60 60 60 61 60 60 60 60 59 59 59 

Miera 
zamestnanosti 
(%) 

52 52 53 52 52 50 49 49 49 50 49 50 51 52 54 

Miera 
nezamestnanosti 
(%) 

14 13 11 12 13 16 19 19 19 17 18 16 13 11 10 

Zdroj: ŠÚ SR, VZPS 
 

 

Miera nezamestnanosti na Slovensku síce postupne klesá, vynímajúc pôsobenie krízy, ale 

v medzinárodnom porovnaní harmonizovaných mier krajín Európskej únie v Tabuľke 2 a na 

Grafe 3 vidíme, ţe Slovenská republika patrí medzi krajiny doteraz s kriticky najvyššou mierou 

nezamestnanosti. Po väčšinu obdobia je dvojnásobkom priemeru EÚ-27 a do roku 2002 ma stále 
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stúpajúcu tendenciu. Poľsko je jedinou krajinou s vyššou mierou nezamestnanosti, a aj to len do 

roku 2007. Medzi krajiny s najniţšou mierou patria Nórsko, Dánsko, ktoré v porovnaní so 

Slovenskom majú štyri- aţ päťnásobne niţšiu nezamestnanosť. V roku 2008 v rámci začiatkov 

pôsobenia celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy sa tendencie vývoja menia na rastúce a 

na prvom mieste je Španielsko, Slovensko zostáva na mieste druhom. Ku konci roku 2009 kríza 

zasiahla všetky členské krajiny a nezamestnanosť stúpla priemerne o 3 percentá, s výnimkou 

Španielska, kde stúpla skoro na dvojnásobok. Pre Slovensko platí zvýšenie skoro o polovicu 

z 9,5 % na 12,2 % v októbri tohto roku. 

Tabuľka 2: Vývoj harmonizovaných mier nezamestnaností v EÚ, 1997 - 2009 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10/ 
2009 

EÚ-27 0 0 0 8,7 8,5 8,9 9 9,1 8,9 8,2 7,1 7 9,3 

EÚ-15 9,8 9,3 8,5 7,7 7,3 7,6 8 8,1 8,1 7,7 7 7,1 9,4 

Belgicko 9,2 9,3 8,5 6,9 6,6 7,5 8,2 8,4 8,5 8,3 7,5 7 8,1 

Bulharsko 0 0 0 16,4 19,5 18,2 13,7 12,1 10,1 9 6,9 5,6 7,9 

Česko 0 6,4 8,6 8,7 8 7,3 7,8 8,3 7,9 7,2 5,3 4,4 7,1 

Dánsko 5,2 4,9 5,2 4,3 4,5 4,6 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,3 6,9* 

Španielsko 16,7 15 12,5 11,1 10,3 11,1 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3 11,3 19,3 

Taliansko 11,3 11,3 10,9 10,1 9,1 8,6 8,4 8 7,7 6,8 6,1 6,7 8,2 

Maďarsko 9 8,4 6,9 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 9,9 

Poľsko 10,9 10,2 13,4 16,1 18,3 20 19,7 19 17,8 13,9 9,6 7,1 8,4 

Slovensko 0 12,6 16,4 18,8 19,3 18,7 17,6 18,2 16,3 13,4 11,1 9,5 12,2 

Veľká 
Británia 

6,8 6,1 5,9 5,4 5 5,1 5 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,8 

Nórsko 3,9 3,1 3 3,2 3,4 3,7 4,2 4,3 4,5 3,4 2,5 2,5 3,1* 

*posledné dostupné údaje sú za 8. mesiac 

Zdroj 2: Eurostat 
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Graf 3: Vývoj harmonizovaných mier nezamestnaností v EÚ, 1997 - 2009 

 
*posledné dáta roku 2009 sú za 10. mesiac; pre Nórsko a Veľkú Britániu za 8. mesiac 

Zdroj 3: Eurostat 
 

2.4. Ekonomický a politický vývoj na Slovensku 

Na porozumenie dopadu reforiem na nezamestnanosť musíme byť oboznámení s historickým 

vývojom krajiny a so štartovacími podmienkami, z ktorých ekonomika vzišla. Nezamestnanosť 

je pomerne nový jav a do deväťdesiatych rokov pre väčšinu obyvateľstva ešte úplne neznámy. 

Prvotný skok nezamestnanosti na veľmi vysoké čísla je pripisovaný radikálnym ekonomickým 

zmenám v charaktere hospodárstva z centrálne plánovaného na trhové a prebiehajúcim 

reštrukturalizáciám. Ale váţnym problémom je, ţe existencia vysokých hodnôt pretrváva 

naďalej aj po dvadsiatich rokoch.  

Na boj s nezamestnanosťou existujú rôzne názory a pohľady. Kaţdá vláda prijíma iné zákony, 

prijíma ich v inom čase a inom stave svetového hospodárstva a zreteľné výsledky zmien sa 

prejavia aţ za určité obdobie. Preto, ak chceme analyzovať dopad určitých konkrétnych 

reforiem na vývoj nezamestnanosti, musíme si byť vedomí ekonomického prostredia, času 

a okolností, do ktorých sme tieto reformy aplikovali. 

0

5

10

15

20

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

EÚ-27 Česko Španielsko Nórsko Dánko Poľsko Slovensko



21 

 

Slovensko je známe ako tranzitívna krajina strednej Európy. Preto východisková situácia, za 

ktorej sa nezamestnanosť po prvý krát objavila, je veľmi dôleţitá pre analýzu dopadu reforiem. 

A to ako z ekonomického hľadiska, tak zo sociologického aj psychologického. Nezamestnanosť 

je pre trhové hospodárstvo starý známy problém, ale v centrálne plánovanom hospodárstve 

neexistuje. 

Okrem vysokých hodnôt, ktoré nezamestnanosť na Slovensku nadobúda, je problémom aj jej 

štruktúra. Firmy ponúkajúce voľné pracovné miesta nevedia nájsť vhodných zamestnancov 

z hľadiska vedomostí a vzdelania. Demografické rozdelenie obyvateľstva a nízka mobilita práce 

podporuje regionálne rozdiely. Vysoký počet ľudí s nízkym vzdelaním a najmä dlhodobo 

nezamestnaní sú osoby veľmi ťaţko zaraditeľné medzi zamestnaných. Toto všetko vytvára črty 

nezamestnanosti a vznikajú problémy, ktoré je potrebné riešiť. 

Od konca 80-tych rokov majú všetky krajiny strednej Európy svoje ekonomiky v transformácii 

od centrálne plánovaného hospodárstva k trhovému. Popri tom sa musia reštrukturalizovať aj 

ich inštitucionálne systémy. V našom prípade sa zameriame na sociálny systém, ktorý po 

rozpade socializmu, čelí novému fenoménu „nezamestnanosť“.  

Pred rokom 1990 ako súčasť socializmu, bolo hospodárstvo v krajine centrálne plánované.  Bola 

regulovaná výroba a alokácia zdrojov, a tým aj všetky sféry sociálneho ţivota. Pod záštitou 

ideológie socializmu boli umelo nastavované ceny a mzdy, právno-pracovné vzťahy, reguloval 

sa aj čas jednotlivca, kedy sa pracuje a kedy má kto voľný čas, napríklad cez povinnú účasť 

na športových hrách (CERAMI, 2008). Cena práce bola nastavovaná paušálne, nelíšila sa podľa 

jednotlivých výkonov pracovníkov a nehrozilo ani vyhodenie z práce. Príjmy a ţivotná úroveň 

bola štandardizovaná pre kaţdého. Neexistovala motivácia k práci, alebo k lepšiemu výkonu. 

Pracovná morálka preto často upadala. Nezamestnanosť existovala jedine ako skrytá. Oficiálne 

mal kaţdý prácu. Dôchodky boli tieţ naplánované a nastavené podľa predošlého zamestnania. 

Vymeriavací základ bol 50-100% zo základu, ktorý bol priemerom 5tich najlepších rokov. Vek 

odchodu do dôchodku bol pre muţov 60 a pre ţeny 55 rokov. 

2.4.1. Československá federatívna republika; obdobie do roku 1993 

V roku 1990 s pádom komunizmu sa po prvýkrát objavuje nezamestnanosť vo svojej reálnej 

forme a chudoba, ako ju dnes poznáme. Bolo nutné vytvoriť nové nástroje sociálnej politiky, 



22 

 

ktoré by s ňou vedeli bojovať a zabezpečili by aspoň minimálnu ţivotnú úroveň pre všetkých 

občanov. Staré nástroje ako nízke nastavovanie cien základných surovín a výrobkov pre ţivot, 

uţ nebolo moţné.  Aţ reálne pocítenie dôsledkov, ktoré spôsobuje nezamestnanosť, zmenilo 

zmýšľanie ľudí a ich rebríček hodnôt, v ktorom zamestnanie zastáva jedno z popredných miest. 

(PAUKOVIČ & HOLOVČÁKOVÁ, 2008) 

“Administratívnu alokáciu pracovníkov” postupne nahradzuje obsadzovanie pracovných miest 

na základe pôsobenia ponuky práce a dopytu, ktorý je tvorený sprivatizovanými firmami. Tých 

hlavným cieľom v novom konkurenčnom prostredí je minimalizácia nákladov, čoho súčasťou je 

aj čo najefektívnejšie vyuţívanie pracovných síl. V socializme bolo beţné krytie strát jedného 

podniku zo ziskov druhého podniku. Ale v roku 1991 bol prijatý zákon o hradení strát len z 

vlastných nákladov. Prezamestnanosť a neefektívnosť podnikov je ďalší beţný jav za 

socializmu. Ale začiatok privatizácie a reštrukturalizácie podnikov vedie k prepúšťaniu 

nadbytočného počtu zamestnancov, zefektívneniu výroby a zvýšeniu produktivity práce. Veľa 

podnikov nevie obstáť v konkurenčnom boji a preto krachujú.  

S rozpadom Sovietskeho zväzu končí studená vojna a tým prudko klesá výroba v zbrojárskom 

priemysle. Nízky dopyt po výrobe spôsobuje aj fakt, ţe technológie sú zastarané a neschopné 

konkurencie svetu. Vedie to ku kríze strojárenského a elektrotechnického priemyslu. 

Privatizáciou stavebných podnikov zanikajú pracovné miesta vtedajšieho Ministerstva výstavby 

a stavebníctva SR a vznikajú malé stavebné firmy, ktoré najímajú zamestnancov podľa 

mnoţstva zákaziek. 

Liberalizácia cien vyvoláva infláciu a tým sa zniţuje domáci dopyt po práci. Zahraničný dopyt 

klesá s rozpadom RVHP. Toto všetko vedie k okamţitému vzniku a rýchlemu zvyšovaniu 

nezamestnanosti. 

Dôleţitým ukazovateľom o ekonomike v transformácií je aj štruktúra zamestnanosti vo 

verejnom a v súkromnom sektore. Na grafe vidno, ţe aţ v roku 1994 zamestnaných v 

súkromnom sektore bolo viac ako vo verejnom. 
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Graf 4: Vývoj počtu zamestnaných podľa sektorov za roky 1990 - 2003 (v tis. osôb) 

 
Zdroj: Prof. Ing. Rievajová, E., PhD. Ing. Pongráczová. E.: Trendy vývoja na slovenskom trhu práce a výzvy pre 21. 

storočie 

2.4.1.1. Rozdielny vývoj nezamestnanosti na Slovensku a v Českej republike 

V Českej republike sa nezamestnanosť po páde socialistického reţimu stabilizovala na 4 

percentách na rozdiel od Slovenska, kde nezamestnanosť dosiahla 12 percent skoro okamţite a 

rástla ďalej. Hlavná príčina nízkej miery nezamestnanosti v Čechách bola oveľa lepšia 

odvetvová štruktúra. Pokles dopytu, ktorý bol spôsobený skončením studenej vojny, pocítilo 

Slovensko oveľa silnejšie. Kľúčová je aj skutočnosť, ţe distribúcia pracovných miest nebola 

rovnomerná, ale centralizovaná okolo niekoľkých väčších miest. Jednalo sa o jeden veľký 

podnik alebo továreň, v ktorej bol zamestnaný veľký podiel z celkového počtu zamestnaných. 

Po reštrukturalizácii, privatizácii prípadne krachu podniku mobilita pracovnej sily nebola ani 

zďaleka, ako sa očakávalo. Štrukturálna podstata nezamestnanosti je na Slovensku veľkým 

problémom aj v nasledujúcich rokoch.  
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2.4.2. Obdobie od roku 1993 do roku 1998 

Po vytvorení samostatného slovenského štátu v roku 1993 sa k politickej moci dostáva Vladimír 

Mečiar ako predseda strany Hnutie za Demokratické Slovensko (HZDS), ktorý vytvoril koalíciu 

z populistických a nacionalistických politických strán. Slovensko spomalilo v ekonomických 

reformách a hospodársky rast bol vytváraný rozširovaním štátnych výdavkov, štedrou 

investičnou politikou spojenou s rastúcou verejnou spotrebou.  Hoci od roku 1994 je rast 

ekonomiky podľa dynamiky HDP vysoko hodnotený, neodrazilo sa to v oblasti nezamestnanosti 

a  vôbec nie v oblasti vytvárania pracovných miest. Priemerný ročný rast HDP bol v rokoch 

1993 – 1998 5% a priemerná miera nezamestnanosti v týchto rokoch bola podľa VZPS 12,6%. 

Tento typ politiky je nestabilný a v roku 1998 vedie ku kolapsu. 

Tabuľka 3: Rast HDP, zamestnanosť a nezamestnanosť, 1993-2000 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Priem. 
93-00 

HDP, stále ceny r. 1995,  
ročná zmena v % 

 
1,9 

 
4,9 

 
6,7 

 
6,2 

 
6,2 

 
4,1 

 
1,9 

 
1,8 

 
4,2 

Celková zamestnanosť, 
ročná zmena v % 

 
-2,6 

 
-1,0 

 
2,4 

 
-1,4 

 
-2,3 

 
-1,0 

 
-1,8 

 
-1,4 

 
-1,1 

Miera nezamestnanosti 
Prieskum pracovnej sily 
Registrovaní 

 
13,7 
14,4 

 
14,1 
14,6 

 
12,4 
13,1 

 
10,9 
12,8 

 
11,8 
12,5 

 
12,5 
15,6 

 
17,1 
19,2 

 
18,7 
17,9 

 
13,9 
15,0 

Miera účasti pracových síl - 70,8 70,9 70,7 67,6 66,8 66,3 66,6 68,5 
Priemerná mzda, stále ceny 
r. 1995 

ročná zmena v % 

 
-3,9 

 
3,0 

 
4,3 

 
10,6 

 
6,6 

 
1,7 

 
-2,8 

 
-3,1 

 
2,1 

Inflácia 
ročná zmena v %, CPI 

 
23,2 

 
13,4 

 
9,9 

 
5,8 

 
6,1 

 
6,7 

 
10,6 

 
12,0 

 
10,9 

Zdroj: ŠÚ SR; Národný úrad práce, MMF 

Prezamestnanosť ostáva naďalej typická aj pre obdobie 1993 – 1998. Charakteristickým znakom 

je, ţe pokles reálneho outputu je väčší ako pokles zamestnanosti. Rok 1996 je jediným rokom, 

kedy indikátor celkovej produktivity práce (meraný ako podiel reálneho HDP na 

nezamestnanosti) bol vyšší neţ v roku 1989 (LUBYOVÁ, 2000). Príčinou je vláda, ktorá umelo 

udrţuje neprofitujúce podniky, odďaľuje ich bankroty pomocou revitalizácií, má 

netransparentné privatizačné praktiky spojené s korupciou a obmedzovaním konkurencie 

(MIKLOŠ & ŢITŇANSKÝ, Ekonomika, 1997). Neprofitujúce a krachujúce podniky sú 

výsledkom aj nedostatku skúsených manaţérov vo vedení, ktorí zanedbávajú reštrukturalizácie. 
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Sociálny systém nebol za tejto vlády prioritnou oblasťou. Existujúci sociálny systém bol 

demotivujúci hlavne pre ľudí s nízkym vzdelaním, keď rozdiel medzi minimálnou mzdou 

a sociálnymi dávkami v prípade nezamestnanosti bol veľmi malý. V roku 1995 dokonca úroveň 

ţivotného minima po valorizácii bola vyššia neţ minimálna mzda (WOLEKOVÁ, 1996).  

Tabuľka 4: Vývoj  minimálnej a priemernej mzdy na Slovensku za roky 1995 – 2008 a životného minima (v SKK) 

 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

min 
mzda 

2450 2700 2700 3000 3600 4400 4920 5570 6080 6500 6900 7600 8100 8100 

priem 
mzda 

7195 8154 9226 10003 10728 11430 12365 13511 14365 15852 17274 18761 20146 21782 

Životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3790 3930 4210 4580 4730 4980 5130 5390 

Životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2650 2750 3940 3200 3300 3480 3580 3760 

Životné minimum pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1720 1780 1910 2080 2150 2270 2340 2460 

Zdroj: MPSVaR; Dávkový informačný servis 

Dôkazom sú aj údaje o evidovanej nezamestnanosti a nezamestnanosti zisťovanej metodikou 

VZPS, keď evidovaná nezamestnanosť je vyššia, viď. Graj 2. Ďalší problém tohto obdobia je 

vytvárajúca sa dlhodobá nezamestnanosť a veľmi dlhodobá nezamestnanosť. 

Všeobecne, miera nezamestnanosti vystrelila od roku 1991 z nuly skoro na 12 percent 

a dvojciferná zostáva po celé toto obdobie. Podľa údajov MPSVaR SR dosiahla v roku 1994 

14,38 percent.  

Aktívna politika trhu práce vytvára v roku 1995 Program podpory verejnoprospešných prác, 

spoločensky účelné  pracovné miesta, práce na čiastočný úväzok, dotácie zamestnávateľom 

postihnutých osôb alebo absolventom škôl a rôzne rekvalifikačné programy.  Priemerná 

nezamestnanosť dosahuje v tomto roku 13,76 percenta. Aktívna politika trhu práce bola 

financovaná z Fondu zamestnanosti a krátkodobú prácu si našiel určitý počet dlhodobo 

nezamestnaných. Ale z dlhodobého hľadiska sa štruktúra nezamestnanosti nezmenila a jej 

neustály rast pokračuje. 
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Pre tvorbu pracovných miest sú jedny z najdôleţitejších malé a stredné podniky. Tie v tomto 

období mali veľmi zlé podmienky na poberanie úverov. Firmy s vyšším čistým rastom 

zamestnancov a vyššou tvorbou pracovných miest majú v skutočnosti najmenší prístup 

k bankovým úverom a najmenšiu šancu tieto úvery pouţiť. Obrovské finančné poţiadavky 

verejného sektora a zlý stav bankových úverových portfólií tieţ zvýšili skutočné úverové 

náklady, ktoré sa tak stali pre mnoho firiem neúmerne drahé. Tým zlé rozdelenie úverov 

v hospodárstve ničilo tvorbu pracovných miest. Podľa štúdie (SFPA, 2001), aj neochota 

pristúpiť k rozsiahlejšej reštrukturalizácii v dobrej časti polovice 90-tych rokov mohla na jednej 

strane oddialiť nevyhnutné rušenie starých pracovných miest, ale na strane druhej tieţ ovplyvniť 

schopnosť slovenského hospodárstva vytvoriť nové, lepšie pracovné miesta. 

 

2.4.3. Obdobie od roku 1998 do roku 2006 

2.4.3.1. Prvá Dzurindova vláda 

Na jeseň 1998 vyhráva voľby strana Mikuláša Dzurindu, SDK. Zostavuje široko ľavicovo-

pravicovú koalíciu strán SDK, SDĽ, SMK a SOP. Zostavenie programu bolo zloţité tak, aby 

vyhovovalo preferenciám všetkých strán.  Obraz tohto vládnutia odráţa aj zmes politík trhu 

práce, prijatých za 4-ročné obdobie vládnutia tejto koalície.  

Ale hlavný cieľ bol spoločný a nevyhnutný. A to, stabilizovať makroekonomickú situáciu na 

Slovensku. Ďalej uţ nebolo moţné umelo udrţiavať a navonok popisovať situáciu v priaznivom 

svetle a bolo jasné, ţe nová vláda bude musieť prijať radikálne a medzi ľuďmi nepopulárne 

opatrenia, ktorých pozitívne výsledky sa prejavia aţ po dlhom čase (PAUKOVIČ & 

HOLOVČÁKOVÁ, 2008). 

Od nástupu vlády sa podarilo hospodárstvo stabilizovať a bol zavedený ambiciózny program 

štrukturálnych reforiem. Toto úsilie bolo uznané medzinárodným spoločenstvom naznačením 

obnovenia prístupových rokovaní s EÚ v novembri 1999, vstupom Slovenska do OECD v máji 

2000, pokračujúcim zlepšovaním klasifikácií úverovej dôveryhodnosti a prudkým poklesom 

úverových rozpätí (SFPA, 2001). Vláda prijíma opatrenia na zníţenie deficitu beţného účtu pod 

beţnú hranicu 5% HDP, privatizuje a reštrukturalizuje bankový systém, vytvára vhodné 
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podmienky a inštitucionálne prostredie pre rozvoj podnikov. Tieto opatrenia boli pretlačené 

najmä proreformnou časťou koalície, ktorá neustále bojovala proti svojej ľavicovej časti a jej 

politikám, ako napríklad zvýšenie mzdových tarifov  pre pracovníkov verejného sektora, 

opakované zvyšovanie úrovne minimálnej mzdy, alebo zniţovanie flexibility Zákonníka práce. 

Síce sa vláde podarilo stabilizovať hlavné ekonomické ukazovatele, fenomén nezamestnanosti 

naďalej zostáva kritický a miera nezamestnanosti láme rekordy. Krachujú mnohé podniky, ktoré 

boli minulou vládou umelo udrţiavané, a tak sa v roku 1998 priemerná miera nezamestnanosti 

dostáva na 13,67%. Nasledujúci rok, nezamestnanosť prvýkrát v histórii prekračuje 

polmiliónovú hranicu a priemerná miera nezamestnanosti sa dostáva na hranicu 18,22%. 

Rekordnú hodnotu nadobúda v roku 1999, keď podiel nezamestnaných osôb na ekonomicky 

aktívnom obyvateľstve tvorí 19,4%. Hrozivá bola nielen nezamestnanosť samotná ale aj jej 

štruktúra. Vysoký podiel nezamestnaných tvoria mladí ľudia, ľudia s nízkym vzdelaním, a tak 

isto dlhodobo nezamestnaní. Vysoké rozdiely v sú aj medzi regiónmi, a to 5% vo vyspelých a aţ 

35% v menej rozvinutých regiónoch. Nevyhnutným krokom bolo preto prilákanie zahraničných 

investorov na Slovensko, ktorí by vytvorili nové pracovné miesta. 

2.4.3.2. Druhá Dzuridova vláda 

Po znovuzvolení Mikuláša Dzurindu a jeho strany SDKÚ, bola tentoraz koalícia vytvorená 

z pravicových strán a politici boli prevaţne západne orientovaní konzervatívni ekonómovia 

alebo právnici. Ich hlavný cieľ bol pustiť sa do systému reforiem, kde najdôleţitejšie sú reforma 

trojpilierového dôchodkového systému, reforma verejných financií,  rovná daň 19% z príjmu 

fyzických, právnických osôb, ako aj jednotná daň z pridanej hodnoty 19%, novely Zákonníka 

práce zamerané na jeho vysokú flexibilitu, a pod. Veľká pozornosť bola venovaná aj prílevu 

priamych zahraničných investícií.  

Vstup Slovenska do Európskej únie, do NATO, obnovenie a transparentnosť privatizačných 

procesov a podporovanie prílevu priamych zahraničných investícií poskytovaním daňových 

prázdnin prispelo k naštartovaniu ekonomického rastu a konečne aj k zniţovaniu 

nezamestnanosti. 

V roku 2002 klesá priemerná miera nezamestnanosti na 17,8% a mení sa aj štruktúra. Začínajú 

sa na nej podieľať aj osoby so zdravotným postihnutím a absolventi škôl. Rok 2003 je známy 
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schválením novely Zákonníka práce, ktorá je zameraná na maximálnu flexibilitu 

pracovnoprávnych vzťahov a drţí sa smerníc EÚ a ILO. Reformuje sa sociálny systém, najmä 

sociálne poistenie, systém poberania sociálnych dávok, zvyšuje sa kontrola a sankcie 

nelegálneho zamestnávania.  

Výrazný pokles v nezamestnanosti je zaznamenaný v roku 2004, keď priemerná ročné miera 

nezamestnanosti poklesla z 15,19% v roku 2003 na 14,26%. V roku 2004 došlo aj k masívnemu 

úbytku počtu nezamestnaných evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, kedy 

bolo z evidencie vyradených celkovo 431 916 osôb. Z tohto počtu aţ 57,5% získalo uplatnenie 

na trhu práce (PAUKOVIČ & HOLOVČÁKOVÁ, 2008).  

 

2.4.4. Obdobie od roku 2006 po súčasnosť 

Postupné vyhrocovanie situácie vo vláde medzi stranami vedie k vyhláseniu predčasných volieb. 

V lete 2006 vyhráva voľby Róbert Fico so svojou ľavicovo orientovanou stranou SMER 

a vytvára koalíciu spolu so stranami  SNS a ĽS-HZDS. Hospodárstvo Slovenska bolo v tom 

čase na vzostupe a čerpalo z inštitucionálneho rámca, ktorý bol vytvorený reformami 

zavedenými v predchádzajúcom období.  Nová vláda prichádza s novou ideou, a to vytvorením 

sociálneho štátu so sociálno-trhovým hospodárstvom. Z vyhlásenia vládneho programu je jasné, 

ţe nová vláda nemieni v reformách pokračovať a kontinuita v novej sociálnej politike taktieţ 

nebude.  

V roku 2007 prijíma novelu Zákona o zamestnanosti a novelu Zákonníka práce. Tieto zmeny sú 

zdôvodňované nízkou ochranou pozície zamestnancov. Tie majú dopad na flexibilitu trhu práce 

a sú na úkor nákladov zamestnávateľov. Aj preto začína byť populárne zamestnávanie na 

ţivnosť, v dôsledku prípadnej potreby rýchleho zniţovania stavov v podnikoch. Ďalším krokom 

novej vlády je aj zvýšenie minimálnej mzdy o 500 korún na 8100. Toto zaťaţuje 

zamestnávateľov a dopad na zamestnávanie nízko kvalifikovaných robotníkov môţe byť 

negatívny. Zamestnávanie tejto pracovnej sily môţe byť vysoko nákladné pri malom úţitku. 

Vo vývoji nezamestnanosti pretrváva pozitívny vývoj a miera nezamestnanosti klesá aj podľa 

počtu evidovaných uchádzačov (9,4% v roku 2006) a aj podľa VZPS (12,8% 3. kvartál roku 
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2006). Tento krát to nie je výsledok poklesu ekonomicky aktívneho obyvateľstva ale dôsledok 

dynamického rastu zamestnanosti. Počet pracujúcich osôb v hospodárstve dosiahol v treťom 

štvrťroku 2006 nové historické maximum – 2 320 800 ľudí, čo je o 3,8% viac ako v rovnakom 

období minulého roku (ĎURANA, KARPIŠ, & REPTOVÁ, 2008). Príčinou je najmä zrýchlený 

ekonomický rast postavený na zdravých základoch, na rozdiel od obdobia 1994-1998. Výnimku 

tvorí skupina nízko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí podľa výsledkov analýzy ŠÚ SR  

(ĎURANA, KARPIŠ, & REPTOVÁ, 2008) z pozitívneho ekonomického vývoja neprofitujú. 

Posledné roky ich počet stagnuje a tým sa ich podiel na nezamestnanosti zvyšuje. 

Začínajú sa vyskytovať nové paradoxy a problémy. Miera nezamestnanosti je síce stále veľmi 

vysoká ale zamestnávatelia a podniky začínajú trpieť nedostatkom vhodnej a kvalifikovanej 

pracovnej sily. Príčinou je aj vstup do EÚ a otvorenie zahraničných trhov práce, keď 

kvalifikovaní robotníci cestujú za prácou do zahraničia kvôli lepším pracovným podmienkam. 

V roku 2006 to bolo nad 140 tisíc pracovníkov. Podniky kompenzujú nedostatok domácich 

pracovníkov zahraničnými. Organizujú nákladné nábory a ich školenia.  

Výrazný pokles v počte nezamestnaných medzi rokmi 2001 a 2006 moţno pozorovať medzi 

všetkými skupinami nezamestnaných rozdelených aj podľa dĺţky trvania nezamestnanosti 

s výnimkou skupiny dva roky a viac, kde došlo naopak k nárastu o 10,3% (ĎURANA, KARPIŠ, 

& REPTOVÁ, 2008). Tí v roku 2006 tvoria podiel na celkovej nezamestnanosti 72,3%.  

Zvrat v trende zniţujúcej sa miery nezamestnanosti nastal koncom roku 2008, keď sa prejavilo 

pôsobenie hospodárskej krízy aj na Slovensku. Prvýkrát o výraznejších 0,3 % vzrástla 

evidovaná miera nezamestnanosti za mesiac z októbra 2008 na november daného roku. Od 

vtedy nabrala rastúci trend aţ dodnes a podľa odborníkov sa z krízy bude nezamestnanosť liečiť 

pomaly. K novembru 2009 predstavuje 12,4%, čo je skoro dvojnásobok miery spred roka a pol. 
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Graf 5: Evidovaná miera nezamestnanosti v roku 2008 a 2009 

 
Zroj: ŠÚ SR 

 

2.5. Špecifiká nezamestnanosti na Slovenku v danom roku 2004 

V tejto podkapitole charakterizujem konkrétnu nezamestnanosť na Slovensku z hľadiska, pre ňu 

typických čŕt. Ide o pretrvávajúcu vysokú dlhodobú nezamestnanosť, veľké regionálne rozdiely 

v nezamestnanosti, vysoký podiel nezamestnaných s nízkym stupňom vzdelania a problém 

rómskeho obyvateľstva. Tieto črty sú pre ňu charakteristické prevaţne uţ od vzniku samostatnej 

republiky, výrazne prispievajú k vysokej celkovej miere nezamestnanosti a pretrvávajú dodnes. 

Snahou politík trhu práce by práve preto malo byť zameranie sa na tieto oblasti a pomoc štátu 

by mala byť poskytovaná najmä občanom z týchto skupín. 

2.5.1. Vysoká dlhodobá nezamestnanosť 

Dlhodobá nezamestnanosť je stav, v ktorom sa nachádza občan, ak je nezamestnaný nepretrţito 

po dobu 12 mesiacov a viac. Miera dlhodobej nezamestnanosti (LTUR) sa vypočíta rovnakým 

spôsobom ako celková nezamestnanosť, a to podielom dlhodobo nezamestnaných (LTU) na 

celkovom počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAP). Rozsah dlhodobej nezamestnanosti 

(LTUE) sa vypočíta ako podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných 

osôb (U). 
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∗ 100(%)                 𝐿𝑇𝑈𝐸 =

𝐿𝑇𝑈

𝑈
∗ 100(%) 

Podskupinou dlhodobej nezamestnanosti je veľmi dlhodobá nezamestnanosť, ktorá sa vyskytuje 

od 24 mesiaca nepretrţitého stavu nezamestnanosti. 

Výška tohto ukazovateľa významne určuje stav na trhu práce. Štúdia (HANZELOVÁ, 2007) 

zhŕňa  problémy, o ktorých zvýšený výskyt dlhodobej nezamestnanosti svedčí, do týchto bodov: 

 nesúlad medzi kvalifikačnými poţiadavkami voľných pracovných miest a kvalifikačnou 

štruktúrou nezamestnaných osôb 

 nevyuţitie rezervnej pracovnej sily sprevádzanej poklesom kvality nevyuţitého 

ľudského kapitálu 

 existencia fenoménov pasce nezamestnanosti a pasce chudoby t.j. nevyváţeného stavu 

medzi systémami udrţania príjmu nezamestnaných a mechanizmami motivujúcimi 

návrat nezamestnaných na trh práce 

 formovanie marginalizovaného segmentu na trhu práce s rizikom „uzatvárania“ trhu 

práce“ pre tento segment a jeho ohrození trvalým vylúčením z trhu práce, 

 prehlbovanie príjmovej nerovnosti v spoločnosti a výskyt chudoby 

 vysoké finančné náklady spoločnosti súvisiacich s udrţaním príjmu dlhodobo 

nezamestnaných osôb a ich pracovnou re/integráciou. 

Slovenská republika má mieru dlhodobej nezamestnanosti veľmi vysokú. Od konca roku 1999 

je nad 10-timi % a v  roku 2002 dosahuje aţ 12 % viď. Tabuľka 5. Od priemeru EÚ-25 je vyššia 

troj- aţ štvornásobne. Po prvýkrát výraznejšie klesá aţ v roku 2007, keď dosahuje 8,3% a v roku 

2008 6,6%.. 

Tabuľka 5: Porovnanie vývoja miery dlhodobej nezamestnanosti v SR a EÚ-25 (%), 1998 - 2008 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EÚ-25 4,4 4,1 3,9 3,8 3,9 4,0 4,1 3,90 3,7 3,0 2,6 

Slovakia 6,5 7,8 10,3 11,3 12,2 11,4 11,8 11,7 10,2 8,3 6,6 
Zdroj: Eurostat 

Je trvalo najvyššou medzi členskými štátmi únie s veľkým náskokom a prvenstvo si drţí dodnes. 

Na druhom mieste je Poľsko, ktoré ale v posledných rokoch výrazne zníţilo dlhodobú 
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nezamestnanosť na priemer EÚ-27. Najniţšiu mieru dlhodobej nezamestnanosti majú krajiny 

Švédsko, Dánsko, Veľká Británia. Od Slovenska skoro desaťkrát niţšie. Graf 6. 

Graf 6: Vývoj miery dlhodobej nezamestnanosti vybraných krajín EÚ a USA, 1997 - 2008 

 
Zdroj: Eurostat 

 

Výrazným problémom nezamestnanosti Slovenska je aj zvýšený výskyt veľmi dlhodobej 

nezamestnanosti viď. Tabuľka 6. Podiel sa zvyšuje od roku 1994 aţ dodnes, kedy dosahuje 

22,29% k septembru roku 2009 (ÚPSVaR) z celkovej nezamestnanosti. Analýza dát štúdie 

(HANZELOVÁ, 2007) preukazuje, ţe rýchly rast veľmi dlhodobej nezamestnanosti prispel 

k rastu dlhodobej nezamestnanosti počas celého obdobia. 
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Tabuľka 6: Rozsah dlhodobej a veľmi dlhodobej nezamestnanosti 1994 - 2006 

 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

 

2.5.2. Veľké regionálne rozdiely 

Druhým problémom trhu práce a charakteristickým znakom nezamestnanosti na Slovensku sú 

veľké regionálne disparity v mierach nezamestnaností. Tie pretrvávajú dodnes a politiky trhu 

práce proti nim neúspešne bojujú, niekedy aţ prispievajú k ich zvyšovaniu.  

Najniţšia miera je nepretrţito v bratislavskom kraji, ktorá nikdy nepresiahla hranicu 9% 

a v roku 2008 bola na 3,6%. Krajom s druhou najniţšou mierou nezamestnanosti 4,7%  v roku 

2008 je trenčiansky kraj. Najhoršie sú na tom kraje východného a stredného Slovenska, kde 

oproti bratislavskému kraju je nezamestnanosť skoro päťkrát vyššia. Banskobystrický kraj 

s mierou nezamestnanosti 18,2%, košický 13,5% a prešovský 13% minulého roku. V období 

rokov 2001 aţ 2005 dosahovala miera nezamestnanosti skoro štvrtinu celkového počtu 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Dynamika zniţovania miery nezamestnanosti je väčšia 

práve pre kraje západného Slovenska s niţšou zamestnanosťou. 
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Graf 7: Vývoj miery nezamestnanosti podľa krajov 1998 – 2008 (%) 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

Medzi príčiny vzniku týchto rozdielov patrí nie úplne podarená transformácia zo socialistického 

systému na dnešný trhový a tieţ jeho zdedená štruktúra, ktorej zostatky pretrvávajú dodnes. 
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V týchto krajoch sa, okrem iného, ľahšie stretáva ponuka s dopytom z hľadiska vzdelania 

a skúseností. Príčinou je aj nízka mobilita pracovných síl, ktorá je spojená s drahým trhom 

bytov a zlou infraštruktúrou. 
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vytlačovania nízko vzdelaných z pracovného trhu vzdelanejšími sa zaoberá štúdia (COCKX & 

DEJEMEPPE, 2002) a jej dáta potvrdzujú výskyt mnohých vzdelaných viac, neţ sú poţiadavky 

na ich pracovné miesto. Títo sú následne uprednostňovaní pred menej vzdelanými, ktorých 

šanca zamestnať sa je veľmi malá. 

Tabuľka 7 znázorňuje štruktúru nezamestnaných podľa výšky dosiahnutého vzdelania. Tieto 

dáta sú dôkazom najvyššej nezamestnanosti u ľudí s maximálnym dosiahnutým základným 

vzdelaním alebo vyučených. Títo občania tvoria okolo 70 percent všetkých nezamestnaných. 

K septembru 2009 ich bolo 63,36% toto mierne zníţenie je spôsobené finančnou krízou, ktorá 

zväčšila celkový počet nezamestnaných, najmä medzi vysokoškolsky vzdelanými, na 

dvojnásobok. 

Tabuľka 7: Počty nezamestnaných podľa maximálneho dosiahnutého vzdelania (v tis. osôb) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 IX.09 

Bez vzdelania 16730 14697 14875 16687 16049 15695 17270 

Základné vzdelania 131329 113029 104101 91135 80366 76484 93185 

Vyučenie 166445 138287 115495 87623 74074 77584 122730 

Stredné odborné bez maturity 4608 3628 2342 1695 1362 1220 1757 

Úplné stredné s maturitou 38857 31353 26985 20866 18257 22532 40838 

Úplné stredné všeobecné s 
maturitou 

13394 11979 10222 8060 7145 7744 11612 

Úplné stredné odborné s 
maturitou 

65473 57211 48257 36858 31930 34743 54760 

Vyššie vzdelanie 1747 1802 1630 1526 1734 2369 4791 

Vysokoškolské 13559 11087 9819 8878 8893 10037 20823 

Vedecká výchova 82 82 108 109 129 148 255 

spolu 45224 383155 333834 273437 239939 248556 368021 

Podiel s max. vzdelaním 
Vyučenie na celkovom počte 
nezamestnaných 

69,55% 69,43% 70,24% 71,48% 71,06% 68,30% 63,36% 

Zdroj: ÚPSVaR 

 

2.5.4. Nezamestnanosť podľa sektoru 

Nezamestnanosť podľa sektoru rozdeľuje nezamestnaných do skupín podľa sektorov 

predchádzajúceho zamestnania. Vývoj počtu nezamestnaných v jednotlivých sektoroch 

zobrazuje Graf 8. Z neho vidíme, ţe najväčší podiel na nezamestnaných tvoria občania, ktorí 
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ešte ţiadne predošlé zamestnanie nemali, v roku 2008 je to 25% celkového počtu. Druhý 

najväčší podiel tvoria naposledy zamestnaní v sektore priemyslu. Síce je trend od roku 2005 

klesajúci, no v roku 2008 tvoria 20% zo všetkých nezamestnaných. Nevýhodou dát ŠÚ SR je 

veľký podiel nezistených predchádzajúcich zamestnaní, takmer 20% v roku 2008. 

Ostatné sektory sa vyskytujú s pribliţne rovnakým podielom na nezamestnaných a to do 4% 

v posledných rokoch. Najniţší podiel, okolo 1% za posledné roky, majú sektory činností 

domácností, predaj a prenájom nehnuteľností a finančného sprostredkovania.  

 

Graf 8: Nezamestnaní podľa sektoru posledného zamestnania, 2001 – 2008 ( v tis. osôb) 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo; rybolov a chov rýb Priemysel
Stavebníctvo Veľkoobchod a maloobchod; oprava vozidiel
Hotely a reštaurácie Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie
Finančné sprostredkovanie Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna pomoc Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby
Činnosti domácností Nezistené
Nezamestnaní, ktorí nemali ešte zamestnanie



37 

 

 

2.5.5. Problematika rómskeho obyvateľstva 

Samostatnou problematikou je rómske obyvateľstvo a ich vzdelanostná, demografická 

a kultúrna charakteristika. Stávajú sa súčasťou systému sociálneho zabezpečenia, ktoré im 

zaručuje minimálnu ţivotnú úroveň. Sociálny systém pred reformou navádzal k jednoduchému 

zneuţívaniu a pôsobil demotivujúco. 

Táto téma je veľmi obšírna, zahrňuje veľa faktorov a riešenie situácie rómskej menšiny si 

vyţaduje konkrétny špecializovaný prístup. Podiel na nezamestnanosti majú významný a bliţšie 

sa tejto téme venuje štúdia Hic Sunt Romales, ako súčasť výskumu svetovej banky 

(RADIČOVÁ, 2001). 
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3. Charakteristika sociálneho systému a jeho vývoj 

na Slovensku  

Podľa odbornej literatúry moţno sociálny systém alebo systém sociálneho zabezpečenia 

definovať skupinou sociálnych udalostí alebo rizík, pre ktoré sú mobilizované príslušné 

politické a administratívne aparáty (KARPIŠ, ĎURANA, ĎURANA, & JELENČIAK, 2006). 

Tie zabezpečujú ochranu obyvateľov pred týmito udalosťami a rizikami, aby sa nedostali do tzv. 

hmotnej núdze. Sociálne zabezpečenie je potom súbor politických nástrojov, ktoré sú zriadené 

na to, aby kompenzovali finančné dôsledky týchto situácií alebo udalostí (BERGHAM, 1991). 

Vo svete sa z historického hľadiska vytvorili tri sociálno-politické systémy. Liberálno-

reziduálny, konzervatívno-korporatistický a sociálno-demokratický. 

 

 

 

Box 1    Rozdelenie sociálnych systémov 

 

Liberálno-reziduálny (anglo-americký) model 

Anglo-americký systém vychádza z princípov minimálnej sociálnej podpory a jeho cieľom je hlavne 

solidarita s občanmi v reálnej hmotnej núdzi. Tento model sa snaţí ponechať čo najviac priestoru trhovým 

mechanizmom. 

Liberálno-reziduálny (anglo-americký) model 

Anglo-americký systém vychádza z princípov minimálnej sociálnej podpory a jeho cieľom je hlavne 

solidarita s občanmi v reálnej hmotnej núdzi. Tento model sa snaţí ponechať čo najviac priestoru trhovým 

mechanizmom. 

Sociálno-demokratický (škandinávsky) model 

Základom škandinávskeho modelu je univerzalizmus sociálneho zabezpečenia, čo znamená, ţe všetci 

občania sú zaopatrení voči sociálnym rizikám nezávisle od výšky svojich zárobkov. Štát preberá 

zodpovednosť za blahobyt všetkých občanov. Hlavným nástrojom sú univerzálne vyplácané dávky. 

 

Zdroj: Karpiš, J.; Ďurana, R.; Ďurana, R.; Jelenčiak, M.: Analýza sociálneho systému SR, Institute of 

Economic and Social Studies, Bratislava, február 2006 
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3.1. Sociálny systém SR pred reformou 

Sociálny systém v Slovenskej republike bol prevzatý z Československa a od jeho rozdelenia 

prešiel mnohými reformami a úpravami, ktoré si meniace sa hospodárstvo, demografia 

obyvateľstva a trh práce čeliaci novému fenoménu nezamestnanosť vyţiadali. Slovenský štát je 

voči svojim občanom viazaný ratifikáciou Európskej sociálnej charty z roku 1997. A od 1. mája 

2004 ako člen Európskej únie musí navyše sledovať všetky smernice únie. 

Hlavnou funkciou sociálneho systému bolo stále poskytnutie minimálneho ţivotného štandardu 

občanom, ktorí sa dostali do stavu núdze, či uţ zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov 

a nie sú si sami tieto podmienky schopní zabezpečiť. Nemenej dôleţitou funkciou by mala byť 

snaha štátu svojimi politikami motivovať ľudí sa z tohto stavu núdze vymaniť, hľadať si 

zamestnanie, a svojimi prostriedkami si zabezpečiť poţadovanú úroveň ţivota. Na to sociálny 

systém vyuţíva pasívnu politiku trhu práce a aktívnu politiku trhu práce vytvorenú v roku 1991 

a ich nástroje.  

Fungovanie týchto politík bolo v starom systéme problémom. Výdavky na ne boli vysoké 

vzhľadom k neprejavenej efektívnosti v ekonomických ukazovateľoch a ani v spokojnosti ľudí. 

Systém ako celok nemal dostatočne motivačný charakter. Sociálna sieť bola na jednej strane 

veľmi štedrá, ale na strane druhej komplikovaná a neefektívna. Síce zniţovala chudobu v štáte 

významným dielom, ale na strane druhej, dostávala ľudí do tzv. pascí chudoby 

a nezamestnanosti. Pasca nezamestnanosti je spôsobená nízkou finančnou motiváciou 

zamestnanca vrátiť sa do zamestnania pre nízky alebo negatívny rozdiel medzi poberanou 

podporou v nezamestnanosti a čistým príjmom z návratu do práce. Pasca neaktivity sleduje 

motiváciu návratu neaktívneho občana, ktorý ţije zo sociálnych dávok. Obidve pasce bývajú 

vyjadrené Marginálnou efektívnou daňovou sadzbou (METR), ktorá vyjadruje, koľko percent  z 

dodatočne zarobených peňazí v hrubom vyjadrení mu nezostane ako čistý príjem. (KARPIŠ, 

ĎURANA, ĎURANA, & JELENČIAK, 2006). Týkalo sa to najmä skupiny obyvateľstva s 

najniţším vzdelaním a rodín s veľkým počtom detí. Systém sociálnych dávok bol nastavený tak, 

ţe výška dávok sa odvodzovala od počtu detí v rodine. 

Pri zisťovaní demotivačných účinkov poistenia v nezamestnanosti a sociálnej podpory bola 

vytvorená štúdia (LUBYOVA & VAN OURS, 1997a), ktorá potvrdila značnú existenciu skupín 
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poberateľov dávok, ktorých príjem zo sociálnej podpory bol porovnateľný s potencionálnym 

príjmom z práce. Štúdia (SÁNCHEZ-PÁRAMO, 2002) potvrdzuje demotivačné efekty 

sociálnych dávok, sociálnej výpomoci a poistenia v nezamestnanosti na dĺţku trvania v stave 

nezamestnaného, ale na druhej strane potvrdzuje vyššiu aktivitu jednotlivcov poberajúcich 

poistenie v nezamestnanosti pri hľadaní si nového zamestnania. Táto pomoc pri dočasnej strate 

zamestnania pôsobí ako kompenzácia alternatívnych nákladov spojená s hľadaním si novej 

práce. To spôsobuje, ţe ľudia sú vyberavejší a majú väčšie nároky. Efekt poistenia 

v nezamestnanosti na mieru odlivu zo skupiny nezamestnaných skúma aj štúdia (LUBYOVA & 

VAN OURS, 1997b). Výsledky tejto štúdie nepreukázali veľký vplyv odlivu nezamestnaných 

do skupiny zamestnaných, naopak, bol preukázaný značný odliv do skupiny mimo pracovnú 

silu. 

Pri analýze výdavkov týchto politík  v Tabuľke 8 vidíme, ţe výdavky na PPTP od začiatku 

obdobia prevaţujú nad výdavkami na APTP. S časom sa výdavky zväčšujú aj na APTP a z toho 

najmä na tvorbu SPP (spoločensko-prospešných prác) a VPP (verejnoprospešných prác). Toto 

rozdelenie výdavkov značí o štedrosti štátu k nezamestnaným a nízkym sociálnym vrstvám 

a odzrkadľuje málo prejavenú snahu štátu podporovať zamestnanosť a zamestnateľnosť. Práve 

APTP má za úlohu napomáhanie na trhu práce k stretávaniu sa ponuky práce s vhodným 

dopytom prostredníctvom svojich opatrení. 

Tabuľka 8: Výdaje  na APTP a PPTP (v mil. SKK) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PPTP 2 740 1 711 1 859 1 710 2 181 3 143 

APTP: 523 3 813 1 107 1 882 3 797 4 290 

SPP 54% 75% 68% 81% 71% 53% 

VPP 21% 11% 15% 9% 21% 31% 

Rekvalifikácia 12% 8% 11% 6% 4% 5% 

Poradenstvo 0,02% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 

spolu 3 263 5 524 2 966 3 592 5 978 7 433 

Zdroj 4: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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Pri pohľade na Graf 9 a vývoj výšky výdavkov jednotlivých krajín na politiky trhu práce 

vidíme, ţe Slovensko patrilo stále medzi krajiny, ktorých podiel výdavkov na HDP je jeden 

z najniţších. 

Graf 9: Výdaje krajín na politiky trhu práce, 1991 - 2003 (% HDP) 

 
Zdroj: stats.oecd.org 
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zamestnaných, buď odchodom do radov nezamestnaných alebo mimo pracovnú silu a 

podporuje prácu na čierno 
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 Fungovanie z ekonomického hľadiska je neefektívne, prehlbuje štátne dlhy a deficity, 

nie je schopný sám sa efektívne financovať, zbytočne vysoké náklady, nízka adresnosť 

sociálnych dávok a sociálnej pomoci 

 Závislosť obyvateľstva na sociálnych dávkach a sociálnej pomoci – chytá ľudí do 

sociálnych pascí (pasce chudoby, nezamestnanosti) a vytvára aţ charakteristiku pre 

kultúru krajiny 

 Pôsobí demotivujúco na jednotlivcov v ohľade hľadania si práce, začlenenia sa do 

skupiny zamestnaných. Nemotivuje ich starať sa samých o seba a zabezpečiť si ţivotný 

štandard vlastnou prácou a úsilím. (Týka sa najmä populácie s nízkym vzdelaním.) 

 Pôsobí demotivujúco na vytváranie pracovných miest a na sebazamestnávanie – vysoké 

odvodové a daňové zaťaţenie, málo flexibilný zákonník práce, veľká sila odborov 

 Zloţitosť, robustnosť, rozsiahlosť navádza k podvodom a čiernej práci  

 Nadmerná neefektívna úloha vlády. 
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4. Reforma sociálneho systému a jeho efekt na vývoj 

miery nezamestnanosti 

„Základným cieľom sociálnej politiky vlády bude motivovať ľudí v produktívnom veku k aktívnej 

práci a zároveň vytvoriť systém sociálneho zabezpečenia, ktorý by v prípade absencie vlastných 

príjmov alebo hmotnej núdze poskytol všetkým občanom solidárne zdroje na pokrytie ich 

primeraných potrieb.“ 

Programové vyhlásenie vlády SR 2002 

Rok 2004 je rokom, keď bolo na Slovensku zavedených mnoho odváţnych reforiem, či uţ 

medzi ľudom populárnych alebo nepopulárnych. Tieto kroky boli pozitívne ohodnotené 

v zahraničí, a krajina bola označená svetovou bankou za „top reformátora“ v danom roku.  

V tejto kapitole popíšem reformy sociálneho systému prijaté druhou Dzurindovou vládou. Celá 

táto reforma bola prijímaná v zmysle podpory pracovnej aktivity s mottom „Pracovať sa 

oplatí!“. Preto sa pokúsim o analýzu týchto reforiem so zameraním na ich vplyv na vývoj 

nezamestnanosti a pokúsim sa analyzovať veľkosť tohto vplyvu. Ide najmä o reformy pasívnej 

a aktívnej politiky trhu práce a okrajovo aj o daňovú a dôchodkovú reformu. 

Analýza vplyvu dopadu jednotlivých reforiem na ekonomické ukazovatele krajiny je stále 

zloţitá. Príčinou je zloţitosť a komplexnosť sociálneho systému a jeho nie konkrétne stanovené 

ciele. Prepojenosť mnohých ekonomických, sociálnych, politických, kultúrnych, faktorov, 

a prepojenosť s ostatnými reformami prijatými v danom čase. Ďalej sú to neustále drobné 

zmeny systému ako novelizácie a úpravy zákonov vládnucimi stranami pod vplyvom 

politických tlakov a jednotlivých záujmových skupín. Zvyčajne sa menia malé jednotlivé 

oddiely systému, ale ich vplyv na zvyšok systému a súlad s cieľmi nie je vyhodnotený. 

Prijatie a uskutočnenie týchto reforiem bolo v danom období nevyhnutné.  Sociálne problémy 

ako najmä nezamestnanosť sa prehlbovali a vyhliadky do budúcna boli nepriaznivé. Štátny dlh 

sa hromadil a začali dochádzať prostriedky na financovanie sociálnych politík. Výdavky rástli 

nielen kvôli stále zvyšujúcej sa nezamestnanosti, ale príčinou bola aj pasívna závislosť 
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značného mnoţstva  jednotlivcov a rodín na poberaní sociálnych dávok a malá motivácia 

k hľadaniu si práce. 

4.1. Reforma sociálneho systému 

Pri reforma sociálneho systému išlo o vytvorenie stabilnej a účinnej sociálnej siete,  zníţenie 

nezamestnanosti, zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľstva a podporu tvorby pracovných miest. 

Reformy jednotlivých častí sociálneho systému boli prijaté v zmysle zefektívnenia a zadresnenia 

pasívnej politiku trhu práce, a to poskytovanie sociálnej pomoci, sociálneho poistenia a štátnej 

podpory, v zmysle zefektívnenia aktívnej politiky trhu práce, aby nový systém zatraktívnil stav 

zamestnanosti, motivoval ľudí samých zamestnať sa a stať sa spoluzodpovednými za svoju 

ţivotnú situáciu a situáciu ich rodiny a v zmysle podpory tvorby pracovných miest, 

prostredníctvom zjednodušenia legislatívnych predpisov a zníţenia nákladov na prácu. Tým sa 

mal rozhýbať veľmi rigidný slovenský trh práce, čo by viedlo k zvyšovaniu ţivotnej úrovne na 

Slovensku. 

Sústrediť politiky trhu práce bolo potrebné na časť obyvateľstva, ktorí tvorili a dodnes tvoria 

najväčší podiel nezamestnaných. Sú nimi dlhodobo nezamestnaní,  nízko kvalifikovaní občania, 

občania s dosiahnutým základným alebo stredoškolským vzdelaním. Podľa zákona č.5/2004 

o sluţbách zamestnanosti patria medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Tento 

zákon bol v roku 2004 novelizovaný a v rámci neho boli upravené a prijaté nové nástroje APTP, 

ktoré mali podporovať zamestnanosť.  

V práci popíšem najprv inštitucionálne zmeny v sociálnom systéme, inštrumentálne zmeny, 

ktoré nastali v aktívnej politike trhu práce (zákon o sluţbách zamestnanosti, nové nástroje, 

opatrenia, obligátnosť niektorých opatrení, financovanie), v pasívnej politike trhu práce so 

zameraním na sociálne dávky, v zákonníku práce (upravenie pracovno-právnych vzťahov), 

spolu s ich jednotlivým vplyvom na nezamestnanosť a zmenami štátnych výdajov nane.  
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4.2. Inštitucionálne zmeny 

Zmeny, ktoré boli prijaté reformou v tejto oblasti sa týkali ako inštrumentálneho zriadenia, tak 

aj inštitucionálneho rámca, ktorý je platný dodnes. Z inštitucionálneho hľadiska bol zrušený 

pôvodný Národný úrad práce a vzniklo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ako 

rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave a troma detašovanými pracoviskami v Banskej 

Bystrici, Ţiline a Košiciach. Ústredie má 46 podriadených Úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny v okresných mestách. Tým sa zrušilo 33 ostatných okresných úradov. Toto rozdelenie 

viac zohľadňovalo administratívne potreby trhu práce neţ politické rozdelenie krajiny na kraje 

a regióny. Starý inštitucionálny model vytváral veľa priestoru na korupciu a deformácie trhu, 

tým spôsobom, ţe nárok na rôzne aktivačné a iné príspevky bol priznávaný na základe 

subjektívneho rozhodovania. Nezabezpečoval dostatočnú komunikáciu medzi centrálnou 

a lokálnou úrovňou a preto rozhodovanie nemohlo zohľadňovať reálne potreby trhu práce. 

Podľa vyhlásenia vlády z roku 2002 zlyhal aj tri-paritný systém financovania v efektívnom 

vyuţití fondov na aktívnu politiku trhu práce a chýbal mu spätný monitorovací mechanizmus 

efektívnosti. Podľa Tabuľky 9 vidno, ţe veľká časť výdavkov štátneho rozpočtu bola aj naďalej 

od roku 1997 pouţitá na pasívnu politiku trhu práce a tým zostala malá časť na aktívnu politiku. 

Tabuľka 9: Výdaje na APTP a PPTP v rokoch 1993-2003 (v mil. SKK) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

PPTP  1858,9 1709,7 2181,5 3063,1 3969,9 5484,7 7292,3 6182,4 4789,2 5213,0 5120,9 

APTP 1107,2 1896,2 3899,1 4290,4 3098,7 2289,1 474,0 1570,4 2234,9 3482,6 2807,9 

spolu 2966,2 3605,9 6080,6 7353,5 7068,6 7773,8 7766,3 7752,9 7024,1 8695,6 7928,8 

Podiel 
výdavkov 
APTP 

37 53 64 58 44 29 6 20 32 40 35 

Zdroj: ÚPSVaR 

 

Po novom rozdelení sa financovanie dostalo pod správu ÚPSVaR a štátny rozpočet bol po 

reforme zaťaţený zvýšeným financovaním APTP. Do PPTP sa naďalej zahrňovali uţ len 

sociálne dávky a štátna sociálna podpora. Veľká časť PPTP, sociálne poistenie, sa presunulo 

celkovo pod správu samostatnej organizácie Sociálnej poisťovne, čo spôsobilo daný presun časti 

váhy výdavkov na APTP. Vstupom do Európskej únie sa vo veľkej miere začalo aj vyuţívanie 
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Európskych sociálnych fondov v podobe národných projektov, čo podľa štúdie (BRUTOVSKÁ, 

2008) prispelo k opätovnej administratívnej zloţitosti. 

Inštitucionálne rozdelenie pred rokom 2004              Inštitucionálne rozdelenie po roku 

2004 

             

Zmenou a najmä administratívnym zjednodušením bolo zrušenie povinnosti zamestnávateľov 

nahlasovať na úradoch práce voľné pracovné miesta. V danom roku počet voľných pracovných 

miest významne klesol, ale na druhej strane sa zvýšila dôvera medzi zamestnávateľmi a úradmi. 

Neboli nahlasované miesta, ktoré uţ boli nahradené inými nástrojmi a zvýšila sa aktivita 

úradníkov v hľadaní voľných miest, čím boli odhalené také miesta, ktoré predtým nebolo moţné 

priamo nahlasovať. V roku 2006 obsadzovanie voľných pracovných miest prostredníctvom 

úradníkov a zamestnaneckých politík predstavovalo tretinový podiel na všetkých odlivoch zo 

stavu nezamestnanosti a okolo 7% na celkovom mnoţstve najatých pracovníkov v danom roku. 

(KALUŢNÁ, 2008) 

Ďalšou inštitucionálnou zmenou bolo umoţnenie vytvárania neštátnych podnikateľských 

organizácií na podporu zamestnávania, na ktorých činnosť vydáva povolenie Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Ide o agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného 

zamestnávania. Prvý typ organizácií zamestnáva ľudí v pracovnom pomere a ďalej ich 

poskytuje firmám, ktoré náhle potrebujú zvýšený počet zamestnancov. Druhý typ poskytuje 

odborné informácie a poradenstvo osobám so zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo 
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nezamestnaným pri hľadaní a udrţovaní si vhodného zamestnania, alebo zamestnávateľom pri 

zamestnávaní týchto osôb. Zo strany administratívneho zjednodušenia bola firmám zrušená 

povinnosť hlásiť na úradoch práce voľné pracovné miesta. Z výsledkov a empirických 

poznatkov štúdie (HANZELOVÁ & KOSTOLNÁ, 2006) moţno konštatovať, ţe vypustenie 

povinnosti zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miesta z platnej právnej úpravy sluţieb 

zamestnanosti v  praxi nebola v plnej miere nahradená činnosťami vyhľadávania voľných 

pracovných miest pracovníkmi útvarov sprostredkovateľských sluţieb a aktívnou systematickou 

komunikáciou so zamestnávateľmi.  

Zákonom č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti bola upravená definícia Znevýhodneného 

uchádzača o zamestnanie. Toto nové vymedzenie môţe mať diskriminujúci charakter v zmysle 

tých občanov, ktorí spĺňajú aspoň dve podmienky, na zaradenie  sa do tejto skupiny. Zákon uţ 

nerozlišuje znevýhodnených uchádzačov od tejto úrovne vyššie. Pre všetkých Znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie platia rovnaké pravidlá a preto je diskriminujúci vo vnútri skupiny.  

4.2.1. Analýza vývoja Znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (UoZ) 

Uţ pri pohľade na špecifiká nezamestnanosti v kapitole 2.5.1 vidíme, ţe najpočetnejšími 

nezamestnanými a zároveň Znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie stále boli dlhodobo 

a veľmi dlhodobo nezamestnaní. Podľa Tabuľky 10 vidíme pretrvávajúco vysoký podiel 

dlhodobo nezamestnaných dodnes. V roku 2003 pred reformou ich na celkovom počte UoZ bolo 

47% a tento pomer rástol s nasledujúcimi rokmi. V roku 2006 dosiahol dokonca 53%. 

K septembru 2009 je pomer oveľa niţší, ale to je spôsobené zvýšením celkového počtu UoZ 

v rámci finančnej krízy. Vysoký pomer veľmi dlhodobo nezamestnaných tieţ pretrváva 

a v rokoch 2006 a 2007 dosahuje skoro 40% na celkovom počte. Táto neklesajúca tendencia 

môţe svedčiť o tom, ţe prijaté reformy síce zníţili celkovú nezamestnanosť, ale nevenujú sa 

dostatočne problematickým skupinám, ako dlhodobo nezamestnaným. Ich váţnym problémom 

je, ţe ich pracovnú integráciu spravidla komplikujú faktory spôsobené dlhodobým trvaním 

nezamestnanosti vo forme výrazného poklesu vnútornej motivácie, obsolentných odborných 

zručností resp. ich absencie, deficitu elementárnych vzdelanostných a kvalifikačných 

predpokladov potrebných na zaradenie do programov aktívnych opatrení na trhu práce. 

(HANZELOVÁ, 2007). 
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Tabuľka 10: Evidovaní nezamestnaní podľa doby evidencie, 2003 - 2009 

  2003   2004   2005   2006   2007   2008   09/2009   

Spolu 452224  383155  333834  273437  239939  248556  368021   

                   
do 1 roka 239925 53% 191153 50% 162951 49% 128626 47% 118175 49% 141033 57% 242207 66% 

viac ako 1 
rok 

212299 47% 192002 50% 170883 51% 144811 53% 121764 51% 107523 43% 125814 34% 

nad 2 roky 128667 28% 124666 33% 119958 36% 106163 39% 91653 38% 78670 32% 82026 22% 

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné výpočty 

 

Medzi Znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie patria aj ţeny. Ich podiel na 

nezamestnanosti sa pohybuje okolo 50%. Vyšší bol v posledných rokoch, a to 53% v 2007. 

Tabuľka 11: Evidovaní nezamestnaní podľa pohlavia, 2003 - 2009 

  2003   2004   2005   2006   2007   2008   09/2009   

Spolu 452224  383155  333834  273437  239939  248556  368021   

                   
Muži 247801 55% 193105 50% 164108 49% 130748 48% 112828 47% 119803 48% 191714 52% 

Ženy 204423 45% 190050 50% 169726 51% 142689 52% 127111 53% 128753 52% 176307 48% 

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné výpočty 

 

Do skupiny patria aj uchádzači starší ako 50 rokov. Ich podiel na celkovom počte sa tieţ zvyšuje 

s postupom času. Koncom roku 2008 to bolo 25%.  

Tabuľka 12: Evidovaní nezamestnaní podľa veku, 2003 - 2009 

  2003   2004   2005   2006   2007   2008   09/2009   

Spolu 452224  383155  333834  273437  239939  248556  368021   

vek                
15-24 97573 22% 72580 19% 63590 19% 49865 18% 42143 18% 41873 17% 67717 18% 

25-49 275336 61% 235289 61% 201655 60% 164085 60% 140960 59% 145094 58% 212795 58% 

nad 50 79315 18% 75286 20% 68589 21% 59487 22% 56836 24% 61589 25% 87509 24% 

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné výpočty  

 

Občania s ťaţkým zdravotným postihnutím tvorili podľa ÚPSVaR v roku 2008 3,6 % 

z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie a mladiství v roku 2008 tvorili 1,4 % z celkového 

počtu uchádzačov o zamestnanie. 
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4.2.2. Novelizácia zákonníka práce 

Inštitucionálnou zmenou bola aj novela Zákonníka práce ako reakcia na poţiadavky smerníc 

Európskej únie a Medzinárodnej organizácie práce. Zákonník práce bol upravený v zmysle rastu 

zamestnanosti uvoľnením vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami z legislatívneho 

hľadiska. Ako nový obmedzuje vynucovaciu moc zákona a nešpecifikuje vzťahy do 

podrobností. Presúva váhu konkrétnych podmienok zamestnávania na úroveň podnikov 

a zrovnoprávňuje postavenie zamestnancov a zamestnávateľov, tým podporuje kolektívne 

vyjednávanie. Ďalej zniţuje moc odborov, ako napríklad zrušením práva veta. 

Cieľom boli flexibilné moţnosti v procese najímania a prepúšťania pracovníkov, ktoré by 

podporili podnikateľské prostredie a tvorbu pracovných miest. Mali sa tým zníţiť náklady na 

prácu a mala sa zvýšiť efektívnosť prerozdeľovania práce. Bolo zjednodušené zamestnávanie na 

kratší čas, čiastočný úväzok, brigádu. Zníţenie nákladov na prepúšťanie skrátením výpovednej 

lehoty na 3-mesačnú alebo 3-mesačné odstupné, pri práci do 20 hodín/týţdeň moţnosť prerušiť 

pracovný vzťah bez udania dôvodu s 15-dňovou výpovednou lehotou. Maximálny pracovný 

týţdeň bol zvýšený na 48 hodín aj s nadčasmi (priemer z polovice alebo jedného roku) 

s moţnosťou flexibilného nastavenia pracovných a voľných hodín.  

Zákonník sa týmto posunul smerom k trhovým princípom zamestnaneckých vzťahov. Flexibilita 

v tejto oblasti umoţňuje lepšie a rýchlejšie prispôsobenie sa trhu práce ekonomickým, 

sociálnym a demografickým zmenám v krajine. Na jednej strane prilepšuje najmä 

zamestnávateľom, dáva im lepšie moţnosti narábať s pracovnou silou a zneisťuje zamestnaných 

o udrţateľnosti ich doterajšieho miesta. Ale na druhej strane podporuje fluktuáciu 

zamestnancov, poskytuje ľahšiu zmenu zamestnania a zjednodušuje tvorbu nových pracovných 

miest. 
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4.3. Opatrenia Aktívnej politiky trhu práce 

Úlohu APTP a jej nástrojov moţno vymedziť ako zabezpečenie  efektívneho fungovania  trhu 

práce, zniţovanie miery nezamestnanosti a zvyšovanie zamestnateľnosti. Jedná sa o zladenie 

poţiadaviek dopytu po práci s disponibilnou ponukou práce a spruţnenie vzťahov medzi nimi. 

Prostredníctvom svojich nástrojov podporuje nezamestnaných v hľadaní si práce, uľahčuje im 

tento proces, a podporuje zamestnávateľov vo vytváraní nových pracovných miest.  

Z inštrumentálneho rámca bolo veľa nástrojov upravených, niektoré boli zrušené a niektoré 

nadobudli obligatórny charakter. Obligatórny charakter majú od roku 2004  príspevky na 

samostatnú zárobkovú činnosť, na zamestnávanie Znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 

a príspevok zdravotne postihnutému občanovi na prevádzkovanie alebo vykonávanie 

samostatnej zárobkovej činnosti. Medzi najdôleţitejšie opatrenia APTP po reforme zákona 

o sluţbách zamestnanosti, ktoré mali viesť k zachovaniu pracovných návykov počas obdobia 

nezamestnanosti, zjednodušeniu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov a priblíţeniu 

schopností uchádzačov o zamestnanie poţiadavkám dopytu po  práci, patria nasledujúce 

opatrenia zhrnuté v Box 2. 
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Box 2   Nové opatrenia aktívnej politiky trhu práce 

 

Úhrada časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného 

pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa mimo okresu jeho bydliska. Uchádzačovi o 

zamestnanie, ktorému úrad práce zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, úrad uhradí aj výdavky na 

stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné. 

 

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi. Úrad ho poskytne uchádzačovi o prácu starajúcemu sa o dieťa, 

ktoré nezačalo povinnú školskú dochádzku, pričom sa sám zúčastňuje na vzdelávaní a príprave na trh práce. 

 

Príspevok na sťahovanie za prácou. Jeho maximálna výška je 10-tisíc Sk a je viazaná na preukázateľné 

výdavky súvisiace so sťahovaním do miesta výkonu zamestnania vzdialeného najmenej 30 km. Podmienkou je 

potvrdenie o zmene trvalého bydliska. 

 

Nárokovateľnou je aj podpora pre nezamestnaných, ktorí sú v evidencii úradu práce aspoň 3 mesiace a začnú 

vykonávať samostatne zárobkovú činnosť, v ktorej vytrvajú aspoň 2 roky (príspevok na samostatnú 

zárobkovú činnosť; podobne príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo 

vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti). 

 

Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa v určenej dĺţke (max. 24 

mesiacov) poskytuje zamestnávateľovi, ktorý prijme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného 

pomeru na vytvorené pracovné miesto. 

 

Príspevok na aktivačnú činnosť. Je to príspevok zamestnávateľovi, ktorý vytvára priestor pre účasť 

nezamestnaných na dobrovoľných  prácach či iných obecných sluţbách na jedno pracovné miesto. Ale aj 

príspevok k sociálnej dávke nezamestnaného, ktorý sa týchto prác zúčastní, v rámci zachovania pracovných 

návykov. 

Príspevok na činnosť pracovného asistenta. Príspevok zamestnávateľovi na zamestnanca, ktorý poskytuje 

pomoc svojmu kolegovi, a to osobe so zdravotným postihnutím. 

Príspevok na sťahovanie za prácou. Ide o jednorazový príspevok poskytovaný raz za dva roky. Má slúţiť ako 

kompenzácia nákladov spojená s prácou v mieste vzdialeného od bydliska viac ako 30km. 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Paušálny príspevok zamestnávateľovi na absolventa, 

ktorému poskytuje odbornú alebo praktickú prax. 

Prémia pre uchádzačov o zamestnanie, ktorý si nájdu prácu, a ktorí poberali podporu 

v nezamestnanosti. Bude im vyplatená 50%-tná čiastka nečerpanej podpory, ale maximálne do troch 

mesiacov. 

 

Zdroj: Zachar, D.: Reformy na Slovensku 2003-2004, INEKO, Hodnotenie sociálnych a ekonomických opatrení, 

Bratislava, júl 2004 
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V rámci aktívnej politiky bolo radikálnou zmenou zrušenie verejnoprospešných prác, ktorými 

bolo do daného obdobia vytvorených veľa dočasných pracovných miest, a uchádzači našli 

sezónne zamestnanie. Tým bol zastavený prudký nárast miery nezamestnanosti v predošlých 

rokoch. Toto zrušenie bolo opreté o fakt, ţe tieto práce zniţujú mieru nezamestnanosti len 

umelo a krátkodobo. Z dlhodobého hľadiska nemajú význam, sú nákladné a  neliečia 

najurgentnejší problém väčšiny znevýhodnených uchádzačov, a to je nezamestnateľnosť. 

Novinkou bolo aj sprísnenie kontroly a hlásenia sa uchádzača o zamestnanie na úradoch práce. 

Pre dlhodobo nezamestnaných bola kontrola povinná raz za týţdeň, pre tých, ktorí sa 

zúčastňovali na aktivačných programoch raz do mesiaca a pre ostatných raz za dva týţdne. 

Zámerom bolo odhaliť „prácu na čierno“ a minimalizovať aţ znemoţniť jej existenciu.  Veľa 

poberateľov dávok pracovalo v zahraničí neoficiálne a doma boli evidovaní ako nezamestnaní, 

ktorí poberali dávky.  

Sprísnené kontroly sa dotýkali aj zamestnávateľov. Pre tých bol v roku 2005 prijatý zákon  

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Došlo k rozšíreniu evidenčných a registračných 

povinností zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni, zvýšil sa rozsah kontrol a zaviedli sa 

tvrdšie sankcie pri odhalení nelegálneho zamestnávania. V rámci týchto opatrení sa uskutočnila 

aj celoslovenská akcia pod názvom Vietor. Táto akcia sa realizovala v čase od 4. do 15. apríla 

2005 a za tento krátky čas kontrolóri odhalili vyše 990 prípadov nelegálneho zamestnávania. Po 

uskutočnení tejto akcie následne nahlásili zamestnávatelia viac ako 38 600 nových pracovných 

miest. (PAUKOVIČ & HOLOVČÁKOVÁ, 2008) 

 

4.3.1. Hodnotenie opatrení APTP 

Pozitívom týchto zmien je, ţe z teoretického hľadiska určite vedú ku spruţeniu pracovného trhu 

a tým k zniţovaniu miery nezamestnanosti. Posilnil sa najmä individuálny klientovo-

organizovaný prístup a rozšírila sa ponuka poradensko-informačných sluţieb. 

Sprísnenými kontrolami zamestnávania na čierno alebo práce načierno sa zniţujú počty 

evidovaných uchádzačov o zamestnanie na úradoch. Aktívnymi opatreniami pomáhajú 

uchádzačom najmä tým znevýhodneným udrţať si pracovné návyky, získať potrebnú prax alebo 
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zručnosť, a nájsť si vhodné zamestnanie. Tým prispôsobujú ponuku práce na trhu špecifickým 

poţiadavkám dopytu. Z dopytovej strany motivujú zamestnancov príspevkami na tvorbu 

pracovných miest, poskytovanie praxí budúcim zamestnancom a na zamestnávanie najmä 

znevýhodnených uchádzačov. Zmenu súboru nástrojov APTP, ktoré sa v roku 2004 oproti 

predchádzajúcemu obdobiu rokov 1996-2003 začali vyuţívať, moţno jednoducho 

charakterizovať ako prechod od vytvárania nových pracovných miest k zvyšovaniu 

zamestnateľnosti. Pokiaľ teda v predchádzajúcom období rokov 1996-2003 boli nástroje 

aktívnej politiky trhu práce zamerané prevaţne na stimuláciu alebo substitúciu dopytu po práci 

(verejno-prospešné práce, dohodnuté pracovné miesta) od roku 2004 začali prevaţovať nástroje, 

zamerané na stimuláciu ponuky pracovnej sily (aktivačná činnosť, vzdelávanie a príprava pre 

trh práce a pod.). (BRUTOVSKÁ, 2008) 

Z kritického hľadiska by sa dala vytknúť zloţitosť niektorých opatrení. Napríklad na príspevok 

na sťahovanie za prácou potrebuje uchádzač potvrdenie o trvalom bydlisku. To znamená, ţe si 

musí kúpiť alebo prenajať v mieste práce príbytok, čo je nákladné a pre väčšinu nevýhodné. 

Svedčí o tom aj minimálna vyuţívanosť tohto príspevku. 

Príspevky na samostatnú zárobkovú činnosť sa síce zo začiatku vyuţívali, ale po väčšine bol 

tento príspevok jediným finančným imaním nových ţivnostníkov a podnikateľov a preto tieto 

práce nemali dlhotrvajúci charakter. Tento príspevok v značnej miere predstavuje mŕtvu váhu 

celkových opatrení.  

Príspevky na zamestnávanie Znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie môţu mať negatívny 

vplyv na beţných uchádzačov, pred ktorými zamestnávateľ z dôvodu nároku na príspevok 

uprednostní tých znevýhodnených. 

Pre programy vzdelávacie a prípravy pre trh práce platí nízka a pomalá frekvencia aktualizácií 

meniacich sa poţiadaviek dopytu po práci. 

Váţnym problémom môţu byť aj aktivačné príspevky. Z hľadiska poberateľov týchto 

príspevkov ako UoZ sa toto opatrenie teší veľkému počtu záujemcov, ale pri štúdií počtov UoZ, 

ktorí boli úspešne umiestnení na trhu práce vidíme nízke čísla. Dokonca veľkú časť záujemcov 

tvoria ťaţko zamestnateľní a preto sa toto opatrenie pre nich stáva pohodlným. Začína znovu 

nepriaznivý demotivujúci efekt a ľudia sa stávajú uväznenými týmto opatrením. Z toho vyplýva, 
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ţe počet participantov na aktivačných programoch neodráţa veľkosť zmien v počte UoZ, ktorí si 

nájdu zamestnanie. 

Všeobecným nedostatkom týchto opatrení je nezosúladenie s inými ekonomickými oblasťami. 

Kritickou oblasťou je trh s bytmi, ktorých ceny sú vysoké, a to najmä v regiónoch kde je najviac 

voľných pracovných miest. Ďalej je to stále veľmi nedokonalá infraštruktúra na Slovensku. To 

je veľkou prekáţkou mobility za prácou. Štúdia (HANZELOVÁ & KOSTOLNÁ, 2006) uvádza, 

ţe váţnym nedostatkom, ktorý reálne pôsobí proti fungovaniu týchto opatrení, je pri zostavovaní 

Individuálnych akčných plánov aj nedostatočná vybavenosť personálnymi kapacitami 

jednotlivých úradov práce, nedostatočné vzdelanie a informovanosť úradníkov a tak isto 

nedostatočné softvérové vybavenie jednotlivých úradov. Váţnejším problémom je, ţe výskyt 

týchto administratívnych a technických nedostatkov úradov je v regiónoch s najkritickejšími 

mierami nezamestnanosti. Okrem toho táto štúdia poukazuje aj na miernu stratu dôvery v 

schopnosť verejných sluţieb zamestnanosti sprostredkovať zamestnanie, a to najmä u 

uchádzačov do 25 rokov s dokončeným stredoškolským vzdelaním. 

Pri pohľade na vývoj miery nezamestnanosti vidíme v roku 2004 mierny nárast. Ten môţe byť 

zapríčinený zrušením verejnoprospešných prác a zúţením príspevkov len na Znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie. Ale celkový vply opatrení na trh práce so svojimi neskoršími 

úpravami je pozitívny. Participácia na aktivačných programoch v ďalších rokoch stúpa a miera 

nezamestnanosti v pôsobení aj ostatných faktorov klesá.  Optimistické su aj počty prílevu do a 

odlevu zo skupiny uchádzačov o zamestnanie viz. niţšie kapitola 4.6. 

 

 

4.4. Opatrenia pasívnej politiky trhu práce 

Pasívna politika trhu práce predstavuje opatrenia, ktoré nahrádzajú príjmy osobám v stave 

nezamestnanosti, či stave hmotnej núdze (sociálne poistenie, sociálna pomoc) alebo poskytujú 

štátnu podporu, rodinné prídavky, jednotlivcom pri niektorých ţivotných udalostiach ako 

narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho a iné (štátna podpora).  
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4.4.1. Sociálne poistenie 

Do pasívnej politiky trhu práce spadali aj dávky v nezamestnanosti. Do reformy boli pod 

správou Národného úradu práce a vyplácané zo štátneho rozpočtu. Po reforme boli presunuté 

pod správu Sociálnej poisťovne a sú vyplácané na princípe poistenia. Poskytujú príjem v 

prípade straty zamestnania. Poistenie je povinné a výška rizika nie je zohľadnená vo výške 

poistných platieb. Nárok vzniká pri platení poistného z posledných 4 rokov aspoň 3 roky. 

Reformou bola skrátená doba poberania z 9-tich mesiacov na 6 a hodnota dávky sa zníţila v 

roku 2004 z 50-tich % vymeriavacieho základu na 20%. Postupne nasledujúce roky sa zvyšuje 

spätne na 50% ( od roku 2006).  

Poistenie v nezamestnanosti je súčasťou sociálneho poistenia, ktorého správu má Sociálna 

poisťovňa. Tieto poistenia sú do veľkej miery povinné. Do tejto skupiny patrí ďalej 

nemocenské, starobné/dôchodcovské, invalidné, úrazové, garančné poistenie. 

Reforma upravovala starý systém sociálneho zabezpečenia na nový systém sociálneho poistenia. 

Tým chcela obnoviť zabudnutý princíp zásluhovosti. 

Tabuľka 13: Sadzby odvodov sociálneho poistenia 

Poistenie/Platiteľ Zamestnanec Zamestnávateľ SZČO Štát 
Sociálna 

poisťovňa 

Nemocenské 1,4% 1,4% 4,4% - - 

Starobné/Dôchodkové 4% 14% 18% 18% 18% 

Invalidné 3% 3% 6% 6% - 

Úrazové - 0,3 – 2,1% - - - 

V nezamestnanosti 1% 1% 2% - - 

Garančné - 0,25% - - - 

Rezervný fond - 4,75% 4,75% 2% - 

Zdroj: Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. 

 

Nastavenie štruktúry odvodov má ale veľký vplyv na nezamestnanosť, a to z hľadiska zaťaţenia 

ceny práce vyššími nákladmi. Odvodové zaťaţenie predstavuje 26% nákladov zamestnávateľa 

na mzdu a 13,4% z hrubej mzdy zamestnanca. Preto významne ovplyvňuje tvorbu pracovných 

miest, najmä tých s nízkou mzdou. (ĎURANA, KARPIŠ, & REPTOVÁ, 2008) 
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4.4.2. Štátna podpora 

Tá je z hľadiska výdavkov len malou časťou pasívnej politiky a na nezamestnanosť vplýva len 

veľmi málo. Ku koncu roka 2009 tu patria  prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, 

rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení 

dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v 

priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, príspevok na starostlivosť o dieťa a 

príspevok rodičovi a príspevok na pohreb. Tie sa vyplácajú jednorázovo pri danej udalosti, 

podľa zákonom stanovených výšok. 

4.4.3. Sociálna pomoc 

Oveľa väčší význam má sociálna pomoc a prostredníctvom nej vyplácané sociálne dávky 

občanovi v núdzi. Hmotná núdza je stav, kedy príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s ním 

spoločne posudzujú (manţel/ka, deti), nedosahuje ţivotné minimum a občan si príjem nemôţe 

zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Ţivotné minimum v roku 2004 pre plnoletú 

fyzickú osobu predstavovalo 4 210 Sk mesačne, 2 940 Sk pre ďalšiu spoločne posudzovanú 

osobu a 1 910 Sk pre nezaopatrené a zaopatrené neplnoleté dieťa. (ZACHAR, 2004) Dnes je 

nastavené pre plnoletú fyzickú osobu na 5 579 Sk, pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu na 

3 892 Sk a pre nezaopatrené a zaopatrené neplnoleté dieťa na 2 546 Sk. Vývoj ţivotného 

minima od 2001 do roku 2008 je v Tabuľke 4 v kapitole 2.4.2.   

Pred reformou boli niektoré dávky poskytované bez časového obmedzenia a preto nevyvíjali 

motív k hľadaniu si nového zamestnania a vytvárali tak postupne závislosť občanov na týchto 

dávkach. Boli funkciou mnoţstva detí v rodine a pre mnohodetné rodiny mnohokrát 

nahradzovali potencionálnu mzdu. Nezohľadňovali ţiadnu aktivitu či snahu poberateľov 

o zlepšenie svojej situácie. Rozdeľovali len dôvod upadnutia do hmotnej núdze na subjektívny 

a objektívny. Podľa toho poberal jednotlivec buď 1450 alebo 2900 korún. Pri týchto výškach 

dávok a najmä počte poberateľov (v roku 2003 okolo 320 000), musel štát vynakladať veľké 

finančné prostriedky na ich vyplácanie (v roku 2003 okolo 11,5 mld. korún). (ZACHAR, 2004) 

Cieľom reformy bolo podľa MPSVR SR motivovať k práci, odmeňovať aktivitu a zvýšiť 

zásluhovosť. Nešlo o zníţenie výdavkov, ale o zadresnenie poberateľov a zvýšenie 

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=379
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=412
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=406
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=136
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=137
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=137
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=138
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=138
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=407
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=407
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?id=139
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zamestnanosti, čo by sa neskôr pozitívne odrazilo aj na štátnom rozpočte. Reforma sa opierala 

o princíp zásluhovosti a princíp dobrovoľnosti. 11. novembra 2003 bol prijatý Zákon 

o zmiernení hmotnej núdze, ktorý radikálne upravoval systém vyplácania sociálnych dávok. 

Zrušilo sa posudzovanie dávok na základe subjektívneho alebo objektívneho dôvodu upadnutia 

do tohto stavu, zrušilo sa odvodzovanie výšky dávok rodiny od počtu detí a maximálna moţná 

výška čistých dávok občana v hmotnej núdzi sa zníţila skoro o polovicu. Pre porovnanie, 

napríklad, rodina s dvoma nepracujúcimi rodičmi a desiatimi deťmi by v starom systéme 

poberala dávku v hodnote 28 640 SKK, avšak v novom systéme len 13 420 SKK. (JURAJDA & 

METHERNOVÁ, 2004) 

Tabuľka 14: Vývoj dávok v hmotnej núdzi 

 2004 2005 2006 2009 

Jednotlivec 1 450 1 560 1 640 1 823 

Najviac so štyrmi deťmi 2 160 2 500 2 630 3 468 

S viac ako štyrmi deťmi 3 160 3 710 3 900 5 067 

Dvojica bez detí 2 530 2 710 2 850 3 169 

Najviac so štyrmi deťmi 3 210 3 700 3 890 4 748 

S viac ako štyrmi deťmi 4 210 4 950 5 210 6 395 

Príspevok k dávke pre tehotné ženy 350 350 350 407 

Príspevok k dávke rodičovi 
starajúcemu sa o deti do jedného 
roku 

- - 350 407 

Zdroj: MPSVaR SR 

Na kompenzáciu zníţených dávok boli vytvorené motivačné príspevky, ktoré sa pripisujú 

k dávke, pri vyvíjaní aktivity riešiť svoju ţivotnú situáciu. Sú to jednorazová dávka v hmotnej 

núdzi, príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, 

ochranný príspevok pre tehotné ţeny od 4-tého mesiaca a od 1.1.2006 aj dávka pre rodiča 

v hmotnej núdzi s dieťaťom do jedného roka. Jednorazová dávka sa vypláca pri mimoriadnych 

situáciách a to maximálne do výšky trojnásobku ţivotného minima. Príspevok na zdravotnú 

starostlivosť bol vo výške 50 SKK (od roku 2006 je to 60 SKK) zavedený ako náhrada zrušenia 

oslobodenia od poplatkov u lekára a v lekárňach. Aktivačný príspevok vo výške 1000 SKK (v 

roku 2005 zvýšený na 1700 SKK a v roku 2006 na 1900 SKK platný do dnes) sa pripisoval 

k dávke, ak sa poberateľ zúčastňoval na niektorých aktivačných programoch, rekvalifikáciách, 
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absolventských praxiach. Pre dlhodobo nezamestnaných sa vyplácal po dobu 6 mesiacov pri 

nájdení si práce a nástupe do zamestnania. Ochranný príspevok sa vypláca namiesto 

aktivačného, pri neschopnosti zúčastnenia sa na aktivačných programoch. 

Novinkou v zákone bolo pri posudzovaní zohľadňovanie majetku. Občan nemôţe byť v hmotnej 

núdzi, ak si svojim majetkom dokáţe zabezpečiť základné ţivotné podmienky a pomôcť si v 

hmotnej núdzi (predajom, prenájmom, uţívaním, správou majetku, vymáhaním svojich 

pohľadávok - napr. výţivného či nevyplatených miezd, nemocenských, dôchodkových dávok, 

štátnych dávok a pod.) (ZACHAR, 2004). Avšak na priznanie majetku stačí čestné prehlásenie 

ţiadateľa o stave majetku. Skutočný majetok nie je v právach úradníkov kontrolovať priamo. 

Jedine prípad príspevku na osobnú asistenciu zdravotne ťaţko postihnutej osobe je poskytnutý, 

ak majetok ţiadateľa nepresahuje 800 000 korún. Oslabuje sa týmto princíp adresnosti. 

Reformovaný bol aj zákon o prídavkoch na deti. Toho plošná čiastka sa zvýšila na 500 SKK bez 

ohľadu na situáciu rodiny. K tomu v rámci daňovej reformy bol zavedený daňový  bonus v 

hodnote 400 SKK, ktoré si mohol pracujúci rodič odčítať z daní. V prípade záporného odpočtu, 

je štátom vyplatená suma v podobe dávky. 

 

4.4.4. Hodnotenie opatrení PPTP 

Reforma zákonov sociálneho zabezpečenia mala motivovať k zamestnaniu najmä tým, ţe sa 

zvýšil rozdiel medzi minimálnou mzdou jednotlivca a jeho maximálnymi moţnými dávkami. 

Poskytovanie dávok sa malo zadresniť a skupina poberateľov dávok v hmotnej núdzi zúţiť na 

tých, čo to naozaj potrebujú. Snahou bolo väčšinu pasívnych poberateľov dávok zmeniť na 

aktívnych uchádzačov o zamestnanie. Dáta sú zaznamenané v Tabuľke 15. 

Tabuľka 15: DvHN: priemerný počet poberateľov, výdaje, priemerná výška dávky, 2004 – 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Priemerný mesačný počet poberateľov DvHN 178621 175746 181200 197206 165713 

Ročné výdaje (mld. SKK) 6,3 7,1 7,7 7,7 6,2 

Priemerná mesačná dávka (SKK) 2940 3346 3556 3266 3143 

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné výpočty 
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Od roku 2004 do roku 2008 sa priemerný mesačný počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi 

mierne zníţil o 12908 poberateľov. Ale vývoj mal naopak rastúci charakter do roku 2007, keď 

poberateľov bolo o 18585 viac ako v roku 2004. Lepšie tento vývoj vidíme v Tabuľke 16, kde je 

znázornená mesačná zmena vo vývoji. 

Tabuľka 16: Mesačný vývoj počtu poberateľov DvHN, 2004 - 11/2009 

 
Zdroj: ÚPSVaR SR, vlastné výpočty 

Výrazný pokles je viditeľný začiatkom roku 2004, čo je spôsobené reformou systému, zmenou 

podmienok na nárok na dávku a zaradením mnohých uchádzačov do aktivačných a iných 

činností. Tento počet je stabilizovaný od apríla 2004 do júla 2006 na priemerných 175 tisícoch 

poberateľov. Prudký nárast v nasledujúcich mesiacoch je pripisovaný podľa (Správa o sociálnej 

situácii obyvateľstav Slovenskej republiky za rok 2006) zmene zákona o nároku na príspevok na 

bývanie u občana v hmotnej núdzi, ktorý je poberateľom dôchodku. Zákon bol prijatý v auguste 

a jeho účinnosť sa na počte poberateľov prejavila od septembra. Tento rastúci trend sa ustálil na 

počte poberateľov mierne nad 200 tisíc mesačne a pretrvával do roku 2008, keď začal mierne 

klesať. V danom roku bola prijatá ďalšia novela zákona o sluţbách zamestnanosti a valorizovalo 

sa niekoľko významných príspevkov. 

Nový systém vedie od prijatia reforiem k miernemu zníţeniu počtu poberateľov dávok 

a pozitívny klesajúci trend majú aj štátne výdavky.  Väčšia adresnosť dávok môţe byť 

potvrdená vyššiou citlivosťou v počte poberateľov pri zmene alebo valorizácií niektorých 

konkrétnych dávok. Príklad je august 2007 a zmena nároku na príspevok na bývanie. 
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Porovnávanie výšok ţivotného minima a priemernej mesačnej DvHN v posledných rokoch 

ukazuje veľký rozdiel, a pri pasívnom poberaní dávok občan nie je schopný si zabezpečiť toto 

minimum. Tento rozdiel zvyšuje motiváciu zamestnať sa, alebo sa aktivovať počas hľadania si 

práce na rôznych programoch, ktoré prispievajú k zlepšeniu situácie uchádzača o zamestnanie 

a formujú ho k väčšiemu splňovaniu poţiadavok dopytu po práci. 

Tabuľka 17: Porovnanie výšok životného minima, minimálnej mzdy a priemernej DvHN za 2004 - 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Životné minimum 
pre plnoletú 

fyzickú osobu 
4580 4730 4980 5130 5390 

Minimálna mzda 6500 6900 7600 8100 8100 

Priemerná 
mesačná DvHN 

2940 3346 3556 3266 3143 

Zdroj: ÚPSVaR SR, MPSVaR SR, vlastné výpočty 

 

 

4.5. Celkové výdaje na PTP 

Pre analýzu politík trhu práce aj jej výdajov sú pouţité dáta Eurostatu. Tieto dáta sú výhodné 

z hľadiska moţnosti medzinárodného porovnania. Eurostat uvádza aj mieru participácie na 

týchto programoch, ale označuje ich za „extrémne nespoľahlivé“. Druhou nevýhodou je, ţe 

posledné dáta sú z roku 2007.  

Eurostat rozdeľuje politiky trhu práce do troch hlavných skupín, a to na sluţby, opatrenia 

a podporu. 
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Nasledujúca Tabuľka 18 a Tabuľka 19 uvádzajú výdavky a participáciu PTP na Slovensku. 

Tieto údaje ukazujú postupné zvyšovanie výdavkov. Najviac sa zvýšili výdavky na aktívne 

opatrenia a nástroje politiky trhu práce, a to aţ na trojnásobok v roku 2007. Výdavky na sluţby 

a podporu sa zvýšili pribliţne dvojnásobne. 

Tabuľka 18: Výdaje na PTP (v mil. euro) 

  2004 2005 2006 2007 

Služby 170,051 232,526 291,497 321,798* 
Opatrenia 23,900 64,850 63,707 63,96* 
Podpora 114,490 102,413 150,881 199,568 

Spolu 308,441 399,789 506,085 199,568 

*odhad Eurostatu 
Zdroj: Eurostat 

 

Tabuľka 19: Participácia obyvateľov na programoch PTP (v obyv.) 

 2004 2005 2006 2007 

Opatrenia 113812 137889 142384* 93838* 
Podpora N/A N/A 142370* 130884* 

Spolu 113812 137889 284754* 224722* 
*odhad Eurostatu 
Zdroj: Eurostat 

 

Box 3   Klasifikácia politík trhu práce podľa Eurostatu 

Služby PTP – zahrňujú všetky sluţby a aktivity úradov práce spolu s ostatnými verejne financovanými 

sluţbami pre UoZ. 

Opatrenia PTP – (aktívne opatrenia) zahrňujú zásahy, ktoré poskytujú dočasnú podporu pre znevýhodnené 

skupiny na trhu práce a ktoré sa sústreďujú na aktiváciu nezamestnaných, podporu nedobrovoľne 

nezamestnaných zamestnať sa nájsť pre nich vhodné pracovné miesto. 

Podpora PTP – zahrňuje finančnú asistenciu jednotlivcom, zameranú na kompenzáciu strateného príjmu 

a podpory počas hľadania si práce.   

Zdroj: Eurostat; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/lmp_esms.htm 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/lmp_esms.htm
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Pri medzinárodnom porovnaní výdavkov na PTP, Slovensko zostáva na miestach s najniţšími 

výdavkami. Podiel na HDP tvoria len 0,6%. Oproti krajinám s najväčšími výdavkami je to 

päťkrát menej. Medzi krajiny s veľkým podielom HDP na výdavky PTP patria Belgicko 3,3%, 

Dánsko 2,65%, Holandsko 2,5%, Nemecko 2,4% ale aj Francúzsko, Fínsko či Švédsko. 

Výdavky na aktívne opatrenia trhu práce ako podiel z HDP sú jedny z najmenších a to 0,117% 

v roku 2007. Tento podiel je v pomere k výdavkom na pasívnu politiku viac neţ trikrát menší. 

Na sociálnu pomoc a podporu bolo roku 2007 pouţitých 0,364% HDP. Krajiny ako Švédsko, 

Fínsko, Holandsko, Francúzsko, Dánsko, Nemecko Belgicko majú výdavky na politiky thu 

práce najvyššie, ale aj pomer aktívnej a pasívnej politiky je iný. Výdavky na aktívnu politiku 

tvoria viac neţ polovicu výdavkov na pasívnu politiku. Podľa tohto vzoru by sa Slovensko malo 

viac sústreďovať na aktiváciu uchádzačov o zamestnanie na trhu práce a menej ich podporovať 

v nezamestnanosti. To bol v podstate cieľ reformy, ale výsledky stále nie sú dostačujúce. 

Graf 10: Porovnanie výdavkov na PTP v EÚ v roku 2007 – posledné dostupné údaje (% HDP) 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

 

Opatrenia vlády v konečnom dôsledku vedú k zvyšovaniu zamestnanosti a k zniţovaniu miery 

nezamestnanosti. Poradenské sluţby sa pribliţujú viac potrebám jednotlivých uchádzačov a 

starostlivosť je konkrétnejšia. V týchto reformných krokoch je treba pokračovať aj dnes a 
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nedostatky treba stále odstraňovať. Problémom ostáva nerovnomerné rozdelenie sluţieb z 

regionálneho hľadiska a potreba zosúlaďovania ostatných ekonomických oblastí. 

 

4.6. Štruktúra znižovania miery nezamestnanosti 

Detailnejší  pohľad na zniţovanie nezamestnanosti nám ponúka štruktúra odlivu uchádzačov 

o zamestnanie z evidencie úradov. ÚPSVaR SR poskytuje mesačné štatistiky tohto odlivu, 

a rozdeľuje ho do troch skupín. Občanov, ktorí boli umiestnení na trhu práce,  občanov 

vyradených z evidencie a ostatných, vyradených z iných dôvodov (poţiadanie o vyradenie, 

nástup na sústavnú prípravu na povolanie, povinnú vojenskú sluţbu alebo výkon trestu odňatia 

slobody, priznanie starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku, vznik nároku na 

materskú, alebo úmrtie). V nasledujúcom Grafe 11 sú zhrnuté ročné počty týchto odlivov a ich 

podiely. 

Graf 11: Odliv z evidencie uchádzačov o zamestnanie, 2004 - 2005 (v os.) 

 
Zdroj: ÚPSRaR SR, vlastné výpočty 

 

K zniţovaniu skutočnej nezamestnanosti prispieva fakt, ţe podiel UoZ umiestnených na trhu 

práce je rastúci na celkovom počte odlivu UoZ a zmenšuje sa nielen podiel ostatných dôvodov, 

ale aj vyradených z evidencie pre nespoluprácu. Tento fakt potvrdzuje náš predpoklad, ţe 

reformami sa prispelo k zníţeniu evidovanej nezamestnanosti, ale aj skutočnej nezamestnanosti.  
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Na Grafe 12 vidno, ţe priemerný ročný odliv z evidencie prevyšuje priemerný ročný počet 

evidovaných UoZ. Tieto data tieţ potvrdzujú zniţovanie miery nezamestnanosti od roku 2004 

po súčasnosť, mimo posledného roku 2009 a pôsobenia svetovej hospodárskej a finančnej krízy. 

Graf 12: Priemerné ročné počty UoZ a odliv zo skupiny, 2004 - 2008 

 
Zdroj: ÚPSVaR SR, vlastné výpočty 

 

4.7. Zhodnotenie prijatých reforiem 

Vynímajúc posledné dva roky a pôsobenie hospodárskej krízy, môţeme povedať, ţe miera 

nezamestnanosti má klesajúci charakter od zavedenia reforiem druhou Dzurindovou vládou. 

Konkrétne zmeny v politikách trhu práce podľa našej analýzy v tejto kapitole prispeli značnou 

časťou k tomuto zniţovaniu.  

Z inštitucionálnych zmien je významná zmena v usporiadaní celého systému a vytvorenie 

nového centrálneho štátneho orgánu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. Toto umoţnilo priblíţenie riadenia týchto politík k jednotlivým potrebám daných 

miest a regiónov, a tým sa priblíţilo k potrebám jednotlivých občanov.  
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Významnou zmenou bola úprava Zákonníka práce, ktorý dal väčšiu moc zamestnávateľom 

a vzal moc odborom. Ale práve týmto podporil liberálnejšiu a tým aj rýchlejšiu a jednoduchšiu 

tvorbu pracovných miest. 

K zníţeniu miery evidovanej nezamestnanosti prispelo najmä sprísnenie podmienok evidencie 

na úradoch práce, zvýšenie frekvencie kontrol týchto podmienok a zameranie sa úradov na 

odhaľovanie práce načierno. 

Aktívna politika trhu práce prijala nové opatrenia, ktoré sa viac pribliţujú potrebám uchádzačov 

o zamestnanie, najmä tých znevýhodnených.  Presunulo sa zameranie tohto druhu politiky z 

tvorby pracovných miest a umelého zvyšovania dopytu po práci na stimuláciu ponuky práce, jej 

motiváciu prispôsobovať sa potrebám trhu a uľahčovanie jej tohto procesu. 

Zmena v sociálnom poistení priniesla do systému chýbajúci princíp zásluhovosti. Zmenila sa 

štátna sociálna pomoc a prostredníctvom nej poskytovanie dávok v hmotnej núdzi. Zväčšil sa 

rozdiel medzi poskytnutou dávkou a minimálnou mzdou. Čisté dávky boli veľmi nízke a preto 

boli zavedené príspevky, na ktoré vznikal nárok jedine pri zúčastnení sa na aktivačných a iných 

programoch. Boli sprísnené podmienky na poberanie dávok v hmotnej núdzi. 

Výdaje na tieto opatrenia zmenili štruktúru v posledných rokoch. Zníţil sa počet poberateľov 

dávok v hmotnej núdzi a tým aj výdaje na dávky. Ale zníţilo sa aj ich percento na celkových 

výdajoch politík trhu práce. Výdaje na aktívnu politiku sa zvýšili a tak aj ich percento na 

celkových výdajoch. Ale v medzinárodnom porovnaní Slovensko stále zaostáva. Patrí medzi 

krajiny s najniţšími celkovými výdajmi na politiky trhu práce a stále s veľmi malým percentom 

výdajov na aktívnu politiku. 

Preto tieto reformy v oblasti politík trhu práce hodnotím pozitívne, ako zmeny prijaté v danom 

čase za daných podmienok. Teoretická analýza štatistických dát o trhu práce a výdavkoch na 

politiky trhu práce potvrdila náš počiatočný predpoklad o pozitívnom celkovom efekte týchto 

reforiem. To do akej miery by bol efekt silnejší alebo slabší pri zmene niektorých častí politík 

nie je moţné odhadnúť. Ale dá sa povedať, ţe smerovanie týchto politík prispieva k zniţovaniu 

nezamestnanosti a zvyšovaniu ţivotnej úrovne krajiny. 
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5. Odporúčania do budúcnosti 

Súčasný stav slovenského hospodárstva čelí miernemu hospodárskemu poklesu, ktorý je 

zniţovaný najmä pôsobením uţ spomínanej celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. Podľa 

niektorých názorov, plus dosiahla slovenská ekonomika aj vrchol expanzie a prosperity a začína 

obdobie miernej kontrakcie.  

Hospodárska a finančná kríza má na trh práce vo všetkých krajinách ako aj na Slovensku 

výrazný dopad. Prejavuje sa hromadným prepúšťaním zamestnancov v rámci zniţovania 

nákladov. Preto je miera nezamestnanosti podľa VZPS v treťom kvartáli roku 2009 na 12,5%, 

a miera evidovanej nezamestnanosti v novembri roku 2009 na 12,4%. 

Pri nezohľadňovaní krízy by som po analýze vplyvu politík na nezamestnanosť navrhovala 

pokračovať v týchto politikách naďalej. Nezamestnanosť síce klesala a zamestnanosť stúpala, 

ale v medzinárodnom porovnaní bola stále medzi najvyššími z Európy. Preto tieto upravené 

opatrenia aktívnej politiky je potrebné naďalej pribliţovať potrebám trhu práce a to najmä strane 

ponuky. Mali by byť čo najviac flexibilné aby sa prispôsobovali čo najrýchlejšie meniacim sa 

potrebám trhu. Dlhodobo by mali byť zamerané na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

ktorí na nezamestnanosti tvoria významný podiel.  

Dlhodobo nezamestnaní potrebujú špeciálny prístup, aby sa na trhu práce vedeli uplatniť, 

orientovať sa vňom, a preto sú významné aj individuálne akčné plány. Veľký počet 

nezamestnaných absolventov sa dá riešiť nutnou reformou školstva, ktoré dodnes nezodpovedá 

potrebám trhu práce a veľa ukončených študentov má vzdelanie, po ktorom na trhu práce nie je 

dopyt. Váţnym problémom sú regionálne rozdiely na Slovensku a ich prehlbujúci sa charakter. 

Zahraničné investície smerujú nedostatočne do kritických oblastí a mobilita pracovnej sily je 

veľmi nízka. Príčinou je stále nedokonala infraštruktúra krajiny a nedokonalý trh s bytmi. Iným 

problémom je aj nerovnomerné vybavenie úradov práce jednotlivých krajov, a to v zmysle 

nedostatočného vybavenia a vedomostí pracovníkov najmä vo východných, kritickejších 

regiónoch. 

V rámci krízy je situácia viac urgentná a na zmiernenie jej účinkov je podľa Inštitútu 

zamestnanosti jediný liek efektívna aktívna politika trhu práce. Efektívna aktívna politika trhu 
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práce je uţitočná nielen kvôli priamemu dopadu na zvyšovanie efektívnosti pri hľadaní si práce, 

ale tieţ, pretoţe vyšší stupeň efektívnosti hľadania pomáha zníţiť mzdy, keď nezamestnanosť je 

vysoká. (FUENTES, 2007) 

Vláda prijala od začiatku roka 2009 v rámci protikrízových aktívnych opatrení  1 048 dohôd na 

udrţanie asi 30 tisíc pracovných miest. Medzi protikrízové opatrenia patrí príspevok na udrţanie 

zamestnanosti, príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, príspevok ku mzde 

zamestnanca a príspevok na podporu samostatne zárobkovej činnosti a príspevok na samostatnú 

zarobkovú činnosť pri spracovávaní poľnohospodárskych výrobkov. 

 

 
 

 

 

Opatrenia proti kríze prijala na Slovensku aj väčšina nadnárodných spoločností tak, ţe rôznymi 

spôsobmi zniţujú náklady ich prevádzky a produkcie.  

Box 4   Protikrízové opatrenia aktívnej politiky trhu práce 

 

príspevok na podporu udržania zamestnanosti –Slúţi na úhradu poistného na sociálne a zdravotné 

poistenie za zamestnancov za podmienky odstavenia prevádzky firmy a následného vyplácania náhrady 

mzdy vo výške 60 % zo mzdy. Ku koncu júna podpísali úrady práce so zamestnávateľmi 142 dohôd na 

podporu udrţania 29 338 pracovných miest v celkovej dohodnutej sume finančných prostriedkov vo výške 

15,2 mil. eur. Priemerná výška finančných prostriedkov na udrţanie jedného pracovného miesta predstavuje 

519,12 eura. 

príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta – záujem najmä z dôvodu dĺţky udrţania 

pracovného miesta a dĺţky poskytovania príspevku. K 30. júnu bolo podpísaných 849 dohôd na podporu 

vytvorenia 1 887 nových pracovných miest v celkovej výške 5,99 mil. eur. Priemerná výška finančných 

prostriedkov na vytvorenie jedného pracovného miesta tak dosiahla 3 174,16 eura. 

príspevok ku mzde zamestnanca – za štyri mesiace prejavilo záujem 56 zamestnancov. Úrady práce s 

týmito zamestnancami uzatvorili dohody o poskytnutí príspevku v celkovej sume 102,7 tis. eur. 

príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a o príspevok na samostatnú zárobkovú 

činnosť pri spracovaní poľnohospodárskych výrobkov – najmenší záujem uchádzačov o zamestnanie. K 

30. júnu bola podpísaná jedna dohoda na príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti v celkovej 

výške 1 121 eur. O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pri spracovaní poľnohospodárskych 

výrobkov nepoţiadal nikto. 

Zdroj: Opatrenia vlády SR proti dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy (30. - 34. kalendárny týždeň) - 

informácia stálej pracovnej skupiny MZV SR 
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Výskumná správa OECD 2009 poskytuje návrhy riešení zvýšenej nezamestnanosti v obdbí 

krízy. Ako primárnu uvádza záchrannú sociálnu sieť pre občanov, ktorí sratili zamestnanie. Ale 

tá je vo väčšine prípadov, ako napríklad podpora v nezamestnanosti, časovo obmedzená. 

Druhou prioritou by malo byť zvyšovanie výdavkov, ktoré je pre mnohé štáty nákladné v rámci 

veľkého nárazového zvýšenia počtu nezamestnaných. Preto by sa podľa OECD mala štruktúra 

výdavkov na aktívne politiky trhu práce meniť s cyklom s cieľom maximalizovať ich 

efektívnosť. Ďalšou kľúčovou prioritou by malo byť aj poskytnie rýchlo narastajúcej skupine 

uchádzačov o zamestnanie efektívne sluţby zamestnanosti a dbať o to, aby tí najzraniteľnejší z 

nich nestrácali kontakt s trhom práce a neupadli do nečinnosti. (OECD, 2009)  
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6. Záver 

 

Nezamestnanosť na Slovensku je od vzniku republiky váţnym problémom tejto krajiny, ktorý 

pretrváva dodnes. Jej kritickým bodom je jej miera, pretrvávajúce obrovské regionálne rozdiely 

a najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných v Európe. Za jej existenciu bolo prijatých mnoho 

rôznych politík a opatrení na jej zniţovanie, či uţ umelé alebo skutočné.   

Najvýznamnejšie reformy boli prijaté druhou Dzurindovou vládou, ktorá zmenila politiku trhu 

práce v zmysle väčšej zásluhovosti občanov a s mottom „Pracovať sa oplatí!“. Bola 

neodkladnou zmenou v systéme v danom období rekordnej výšky miery nezamestnanosti. Preto 

sú tieto reformy a veľkosť ich vplyvu na zniţovanie miery nezamestnanosti predmetom 

skúmania mojej práce. 

V prvej časti je podrobná analýza štruktúry nezamestnanosti na Slovensku, s jej kritickými 

oblasťami. V druhej časti som skúmala konkrétne prijaté reformy a porovnala ich s potrebami 

a črtami slovenskej nezamestnanosti. Ich vplyv a dopad hodnotím prostredníctvom dát 

štatistických úradov o vývoji indikátorov trhu práce, výdavkov na tieto politiky a na základe 

medzinárodného porovnania. 

Touto teoretickou analýzou dát dospievam k názoru, ţe opatrenia aktívnej politiky trhu práce 

boli pozmenené tak, aby sa viac pribliţovali potrebám slovenského trhu práce a štruktúre 

uchádzačov o zamestnanie. Dôleţitou skupinou, na ktorú sa bolo treba sústrediť, boli a dodnes 

sú Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, ktorých pravdepodobnosť zamestnanosti je veľmi 

nízka. Nová aktívna politika sa viac zameriava na ponuku práce a snaţí sa priblíţiť poţiadavky 

trhu práce jednotlivým uchádzačom. Je adresnejšia a motivuje občanov k samozodpovednosti za 

svoj sociálny stav. Zavádza rôzne programy, v rámci ktorých uchádzači získajú potrebné 

informácie a zručnosti poţadované dopytom po práci. 

Zmena v systéme sociálnych dávok v hmotnej núdzi bola uskutočnená v zmysle zatraktívniť 

prácu a zväčšiť rozdiel medzi pasívnymi a aktívnymi poberateľmi. Základné dávky boli zníţené 

priemerne o tretinu, ale na druhej strane boli vytvorené rôzne príspevky, na ktoré nárok vzniká 

pri aktivácii na určitých programoch týchto politík.   
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Tieto politiky zvyšujú zamestnateľnosť občanov a pribliţujú dopyt a ponuku práce k ich stretu. 

K rozhýbaniu rigidného trhu práce prispela aj liberalizačné zmena v Zákonníku práce, ktorá 

zjednodušuje tvorbu pracovných miest. 

Analýza v tejto práci potvrdzuje náš predpoklad, ţe reformy politík trhu práce prijaté v roku 

2004 prispeli k zniţovaniu nezamestnanosti. Ale zistenia potvrdzujú, ţe meniaci sa trh práce 

vyţaduje  neustále prispôsobovanie sa týchto politík zmenám a neustále zvyšovanie efektívnosti 

týchto politík. Výdaje na ne sa síce zvyšujú a to najmä na aktívnu politiku, ale nie dostačujúcim 

tempom. Rozdelenie výdavkov na aktívnu a pasívnu politiku sa síce prelieva na stranu aktívnej 

politiky, ale v európskom porovnaní s rozdelením výdavkov krajín s vyspelým sociálnym 

systémom sú tieto výdavky stále veľmi nízke, v niektorých prípadoch aţ šesťkrát menší podiel 

na HDP. A aktívna politika trhu práce s jej nástrojmi a opatreniami je práve v dnešnom období, 

čase pôsobenia a dopadu hospodárskej a finančnej krízy, jednou z najdôleţitejších.  
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9. Prílohy: 

 

Príloha 1: Vývoj mier nezamestnaností podľa ÚPSVaR a ŠÚ SR 

 miera evidovanej 

nezamestnanosti 

(ÚPSVaR) 

miera 

nezamestnanosti 

(VZPS) 

1994 14,4 13,7 

1995 13,7 13,1 

1996 12,6 11,3 

1997 12,9 11,8 

1998 13,8 12,5 

1999 17,5 16,2 

2000 18,2 18,1 

2001 18,3 19,2 

2002 17,8 18,5 

2003 15,2 17,4 

2004 14,3 18,1 

2005 11,6 16,2 

2006 10,4 13,3 

2007 8,4 11 

Zdroj: ÚPSVaR, ŠÚ SR 

 

Príloha 2: Vývoj počtu zamestnaných podľa sektorov za roky 1990 – 2003 v tis. os. 

 pracujúci 

celkom 

pracujúci 

vo 

pracujúci v 

súkromnom 
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verejnom 

sektore 

sektore 

1990 2455 125 2330 

1991 2250 600 1650 

1992 2200 650 1550 

1993 2000 750 1250 

1994 2025 1025 1000 

1995 2150 1300 850 

1996 2100 1350 750 

1997 2065 1365 700 

1998 2050 1375 675 

1999 1975 1350 625 

2000 2025 1375 650 

2001 2025 1425 600 

2002 2025 1450 575 

2003 2050 1500 550 

Zdroj: Prof. Ing. Rievajová, E., PhD. Ing. Pongráczová. E.: Trendy vývoja na slovenskom trhu práce a výzvy pre 21. Storočie 

 

Príloha 3: Rozsah dlhodobej a veľmi dlhodobej nezamestnanosti 

 LTUE - podiel dlhodobej 

nezamestnanosti na celkovej 

nezamestnanosti v % 

VLTUE - podiel veľmi dlhodobej 

nezamestnanosti na celkovej 

nezamestnansoti v % 

1994 41,7 19,1 

1995 53,2 29,3 

1996 51,6 32,5 

1997 50,3 31,5 

1998 50,7 32,9 

1999 46,9 27,2 

2000 53,9 29,7 

2001 55,7 35,7 

2002 59,8 38,6 

2003 61,2 41,6 

2004 60,6 43,5 

2005 68,1 49,8 

2006 73,1 57,8 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Príloha 4: Vývoj miery dlhodobej nezamestnanosti v EÚ 
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Zdroj: Eurostat 

 

Príloha 5:Vývoj miery nezamestnanosti podľa krajov: 

 Bratislavský Trnavský Trenčianský Nitrianský Ţilinský Banskobystrický Prešovský Košický 

1998 6 11,8 7,7 12,1 10,5 15,6 16,4 18,7 

1999 7,4 12,3 11,4 17,8 15,9 21,1 19,1 23,1 

2000 7,2 16,4 15 20,8 18,5 21,9 22,1 25,6 

2001 8,3 18 13,4 23,1 18,9 22,4 22,7 24,8 

2002 8,6 16,1 11,3 23,8 17,3 25,2 20,1 24,1 

2003 6,9 13,2 9,2 23,4 17,2 23,8 20,4 23 

2004 8,2 12,5 8,6 20,3 17,5 26,6 22,9 25,2 

2005 5,2 10,4 8,1 17,8 15,2 23,8 21,5 24,7 

2006 4,3 8,30 7,1 13,2 11,8 21,1 18,1 20,3 

2007 4,2 6,6 5,7 10,7 10,1 20 13,8 15,9 

2008 3,6 6,2 4,7 8,8 7,7 18,2 13 13,5 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Príloha 6: Výdavky krajín EÚ na politiky trhu práce ako percento HDP – rok 2007  

 sluzby PTP opatrenia 

PTP 

podpora 

PTP 

BE 0,218 1,081 1,995 

BG 0,054 0,305 0,151 

CZ 0,134 0,121 0,204 
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DK 0,145 1,023 1,502 

DE 0,267 0,507 1,625 

EE 0,025 0,029 0,1 

IE 0,211 0,469 0,909 

EL 0,026 0,142 0,377 

ES 0,091 0,629 1,448 

FR 0,223 0,691 1,239 

IT 0,036 0,37 0,712 

CY 0,043 0,088 0,475 

LV 0,064 0,098 0,296 

LT 0,088 0,23 0,114 

LU 0,045 0,387 0,536 

HU 0,083 0,205 0,356 

MT 0,11 0,032 0,36 

NL 0,414 0,679 1,394 

AT 0,168 0,514 1,248 

PL 0,096 0,405 0,514 

PT 0,122 0,386 1,088 

RO 0,037 0,083 0,229 

SI 0,087 0,111 0,3 

SK 0,106 0,117 0,364 

FI 0,125 0,696 1,427 

SE 0,169 0,907 0,665 

UK 0,273 0,048 0,157 

Zdroj: Eurostat 

 

 

Príloha 7: Priemerné ročné počty UoZ a odliv zo skupiny 

 priemerný 

ročný počet 

evidovanýc

h UoZ 

priemerný 

ročný počet 

disponibiln

ých 

evidovanýc

h UoZ 

priemerný 

ročný odliv 

z evidencie 

UoZ 

2004 409 082 373 471 431916 

2005 340 401 301 186 368182 

2006 299 181 265 353 361715 

2007 250 938 219 231 302932 

2008 230 433 199 561 267210 

Zdroj: ÚPSVaR 
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