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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá otázkou nezamestnanosti, konkrétne v Trnavskom 

okrese. Identifikuje  faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť, analyzuje štruktúru 

uchádzačov o prácu z  viacerých hľadísk. Venuje sa aktívnou politikou zamestnanosti  

a predkladá opatrenia, ktoré by mali prispieť k zníţeniu nezamestnanosti v okrese 

Trnava. 

 

Abstract 

 Bachelor’s thesis is dealing with the question of unemployment, specifically in 

the region of Trnava. It identifies factors that influence the unemployment rate, analyze 

the structure of applicants for job from different perspectives. It deals with active policy 

of employment and compiles proposed solutions, which should lead towards reduction 

of the unemployment rate in the region of Trnava. 

 

 Kľúčové slová 

 nezamestnanosť, trh práce, okres Trnava, aktívna politika zamestnanosti, 

uchádzač o prácu 

 

 Key words 

 unemployment, employment market, region of Trnava, active employment 

policy, applicant for job 
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ÚVOD 

Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám problematikou nezamestnanosti 

v okrese Trnava, jej analýzou a následne návrhmi na jej riešenie. Nezamestnanosť je 

v súčasnosti nepochybne jednou z najvýznamnejších ekonomických, sociálnych a 

politických tém, a preto som si zvolila tému práve v tejto oblasti.  

Na Slovensku je nezamestnanosť jednou s najsledovanejších problematík 

posledných rokov. Práca je významný faktor v ţivote kaţdého človeka a povaţuje sa za 

základnú podmienku existencie ľudskej komunity. Uspokojujú sa ňou potreby 

jednotlivca a takisto má vplyv na úroveň ekonomickej a sociálnej situácie v krajine.  

Nezamestnanosť na Slovensku začala nadobúdať na význame po revolúcii 

v roku 1989 kedy občania uţ nemali istotu pracovných miest a sociálneho zabezpečenia. 

Veľký dôraz sa začal klásť na efektivitu a relevanciu, čo viedlo k privatizácii a rušeniu 

mnohých pracovných miest. Ľudia museli vynaloţiť väčšie úsilie pri hľadaní práce. Na 

druhej strane boli zriadené inštitúcie, ktorých činnosť sa orientovala na podporu 

nezamestnanosti, pričom sa jednalo najmä o úrady práce. 

Všetky úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ktoré pôsobia na Slovensku vznikli 

na základe zákona 453/2003 Z z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a sluţieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon  

nadobudol účinnosť 01.02.2004. Zároveň, tento zákon v § 9 zrušil Národný úrad práce 

a zakotvil prechod práv a povinností. Národná rada Slovenskej republiky sa v tomto 

zákone uzniesla, ţe orgánmi štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a sluţieb 

zamestnanosti sú:  

a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a  

c)  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.   

Úrad podľa vyššie uvedeného zákona: 

  je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami 

zapojená na rozpočet ministerstva.  

 vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a sluţieb zamestnanosti a plní 

úlohy podľa osobitných predpisov na úsekoch  
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1. štátnych a sociálnych dávok 

2. sociálnej pomoci, 

3. evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie 

voľných pracovných miest, 

4. sprostredkovania vhodného zamestnania, 

5. poskytovania poradenských sluţieb, 

6. vzdelávania a prípravy na trh práce, 

7. aktívnych opatrení na trhu práce, 

8. zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,  

9. prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho 

fondu,  

 riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v 

oblasti sociálnych vecí a sluţieb zamestnanosti uskutočňovaný úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom 

konaní v prvom stupni rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,  

 určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú 

realizovať osobitné opatrenia v oblasti sluţieb zamestnanosti,  

 schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a 

rodiny,  

 spracúva štatistické výkazy podľa § 3 písm. g) a predkladá ich ministerstvu,  

 zabezpečuje tvorbu, prevádzku a rozvoj jednotného informačného systému v 

oblasti sociálnych vecí a sluţieb zamestnanosti,  

 organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie 

zamestnancov ústredia, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zariadení 

sociálnych sluţieb,  

 spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho 

rozvoja v oblasti sociálnych vecí a sluţieb zamestnanosti,  

 realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených 

medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti,  

 je príslušným orgánom pre koordináciu štátnych sociálnych dávok 

poskytovaných podľa osobitných predpisov, 
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 poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo 

štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 písm. g).  

Po 1.4. 2004 kedy Slovenská republika vstúpila do EÚ sa úrady práce stali 

súčasťou siete EURES  (Európske sluţby zamestnanosti). Tieto sluţby tvoria sieť 

kooperujúcich subjektov, ktorých cieľom je podporiť voľný pohyb pracovných síl 

v rámci krajín EÚ, a taktieţ krajín ako Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. 

EURES tieţ narába s databázou voľných pracovných miest a s informáciami 

o ţivotných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ. (12) 

 Organizačnú štruktúru Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave tvoria 2 

hlavné sekcie z ktorých má kaţdý svojho riaditeľa. Sú nimi Odbor sluţieb 

zamestnanosti (je ďalej tvorený oddeleniami: Oddelenie informačných 

a sprostredkovateľských sluţieb a EURES, Oddelenie sluţieb zamestnávateľom a 

Oddelenie sluţieb zamestnateľnosti) a Odbor sociálnych vecí a rodiny ktorý tvoria  

oddelenia: Oddelenie peňaţných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 

ŤZP, Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, Oddelenie štátnych sociálnych dávok, 

Oddelenie posudkových činností, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately a Referát poradensko – psychologických sluţieb. Mimo týchto dvoch odborov 

sa nachádza ešte v štruktúre priamo pod riaditeľom ÚPSVaR Oddelenie ESF 

a projektového riadenia  a Kancelária riaditeľa – vedúceho sluţobného úradu. Táto 

kancelária sa ďalej skladá z: Osobného úradu, Oddelenia kontroly, Oddelenia 

finančného, Referátu finančného, Referátu obchodných vzťahov a správy pohľadávok, 

Oddelenia hospodárskej správy, Referátu informatiky, analýz a štatistických zisťovaní 

a Vecného správcu. Celý úrad je vedený riaditeľom. Schéma organizačnej štruktúry sa 

nachádza v prílohách. (24) 
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1 DEFINOVANIE PROBLÉMU A CIELE BAKALÁRSKEJ 

PRÁCE 

Nezamestnanosť je jednou s najvýznamnejších makroekonomických výziev, 

ktorá sa dotýka celého sveta. Týka sa viacerých stránok ţivota, a to nielen sociálnej, ale 

aj politickej oblasti. Vysoká miera nezamestnanosti totiţ so sebou nesie veľa 

negatívnych dôsledkov, ktoré sa prejavujú jednak na zdraví ekonomiky, ale aj na 

kaţdom indivíduu, ktorému môţe nezamestnanosť z dlhodobého hľadiska spôsobiť 

problémy po sociálnej ale aj zdravotnej stránke.  

Od vzniku finančnej krízy ktorá na Slovensku vypukla okolo roku 2008 

nezamestnanosť začala opäť stúpať, pričom za posledné 2 roky stúpla o necelé 4%.  

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bude posúdiť vývoj nezamestnanosti 

v Trnavskom okrese za roky 2008 – 2012. Svoju analýzu nezamestnanosti budem 

uskutočňovať podľa rôznych kritérií a skupín nezamestnaných. Na základe tejto 

podrobnej analýzy sa pokúsim navrhnúť moţné riešenia, ktoré by viedli k zvýšeniu 

kvality profilu uchádzačov, zefektívneniu procesov s uchádzačmi a taktieţ k 

zefektívneniu vynakladania finančných prostriedkov na aktívnu politiku zamestnanosti. 

Konečným cieľom je teda navrhnúť riešenia na celkové zníţenie zamestnanosti v okrese 

Trnava.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

 

2.1  Trh práce 

Trh práce je neodmysliteľnou súčasťou trhovej ekonomiky. Predstavuje na 

jednej strane ponuku pracovných miest a na druhej strane ponuku pracovných síl. Práca 

ako výrobný faktor,  je limitovaná fyzickými a psychickými moţnosťami ľudí, čím sa 

trh práce odlišuje od ostatných trhov. (10) 

Trh práce je teda miestom, kde sa stretáva dopyt po práci zo strany 

potenciálnych zamestnávateľov s ponukou práce, ktorú predstavujú jednotlivci 

uchádzači o zamestnanie, pričom predmetom kúpy a predaja nie sú jednotlivé osoby, ale 

ich pracovná sila. Trh práce je teda trhom, na ktorom sa obchoduje s výrobným 

faktorom, ktorým je práca.  

Práca neexistuje sama o sebe, prácu vykonávajú ľudia, ktorí sú nositeľmi 

schopnosti pracovať.  Práca je teda cieľavedomou činnosťou ľudí, ktorí vyuţívajú svoje 

fyzické a psychické danosti na výrobu výrobkov a sprostredkovanie sluţieb, ktoré slúţia 

na uspokojenie potrieb obyvateľstva. (8) 

 

2.1.1 Ponuka práce 

Ponuka práce je ochota a schopnosť pracovať určité mnoţstvo času pri 

alternatívnych mzdových sadzbách v danom časovom období. Ponuka práce je závislá 

na rozhodnutí ekonomicky aktívnych obyvateľov, či výsledok získaný pracou je 

adekvátny počtu hodín strávených prácou a či nie je lepšie vyuţiť voľný čas.  Ľudia 

hľadajúci prácu, ktorí prezerajú zoznamy pracovných miest v pracovných agentúrach 

alebo ktorí posielajú ţivotopisy potenciálnym zamestnávateľom, vyjadrujú ochotu prijať 

zamestnanie, to znamená  prijať ponúkanú prácu. 

Ponuku práce predstavuje počet práceschopného obyvateľstva, do ktorého patria 

všetci, ktorí sú aktívne zaradení do pracovného procesu, ale aj nezamestnaní. Ponuka 

práce závisí od domácností a ich ochoty pracovať, pričom domácnosť je v rovnováhe, 

ak sa námaha pri práci rovná efektu, ktorý práca prináša. (15) 

 

 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1552&pr=0.11&w_id=727&tstamp=1330781155&pid=892&cd=44f10c7f4c58c7a70970d25d0b2336de&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1566&pr=0.1&w_id=895&tstamp=1330781155&pid=892&cd=acd2b4d633d7fc76d2879f46d01dea68&f=1
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                                                                                     Dôchodkový efekt 

 

                                                                                     Substitučný efekt 

 

 

Graf 1: Krivka ponuky práce 

                      Zdroj: 8) 

 

Tvar krivky ponuky je výsledkom charakteristického správania sa domácnosti na 

trhu práce. Vyjadruje vzťah medzi mnoţstvom práce (L), ktoré sú ochotné pracovné sily 

odpracovať pri danej mzdovej sadzbe. S rastom reálnych miezd ponuka práce rastie, od 

istého bodu (C) však ponuka práce klesá (domácnosti dávajú prednosť voľnému času). 

Medzi faktory ovplyvňujúce ponuku práce patria pracovná doba, participácia 

pracovnej sily a imigrácia. 

 

Pracovná doba - z krivky ponuky môţeme vypozorovať, ako krivka najskôr 

rastie vpravo nahor, a v kritickom bude sa začne ohýbať späť. Tento jav môţeme 

vysvetliť dvoma silami ktoré pôsobia na pracovníka. Je ňou substitučný efekt, ktorý 

pôsobí na jednej strane a dôchodkový efekt na druhej. Substitučný efekt zjednodušene 

znamená, ţe človek pri vyššie ponúkanej mzde ponúka viac práce. Tým pádom venuje 

práce viac času a menej máme voľného času. Na druhej strane je dôchodkový efekt, 

kedy človek pri vyššej mzde ponúka menej práce a teda má takú výšku mzdy kedy má 

pre nás voľný čas vyššiu hodnotu. V tomto prípade si v podstate kupujeme voľný čas 

náhradou za ušlú mzdu. 

 

Participácia pracovnej sily–v posledných dekádach pomerne vzrástol pomer 

ţien na trhu práce. Dôvody môţu byť rôzne, napríklad atraktívnosť rastúcich reálnych 

miezd, alebo celospoločenská zmena pohľadu na rolu ţeny. 
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Imigrácia–znamená prisťahovalectvo obyvateľov zo zahraničia. Čo sa týka 

Slovenskej republiky, najviac imigrantov k nám prichádza z východných krajín. 

Imigrácia ovplyvňuje ponuku práce, pretoţe nárast nekvalifikovaných imigrantov 

spôsobuje pokles miezd nekvalifikovaných v pomere ku vysokoškolsky vzdelaným 

obyvateľom. 

 

2.1.2 Dopyt po práci 

Je mnoţstvo práce, ktoré je zamestnávateľ ochotný a schopný najať pri rôznych 

mzdových sadzbách v danom časovom období. Dopyt po práci a iných výrobných 

faktoroch vyplýva z dopytu po finálnom výrobku a sluţbách vytváraných 

prostredníctvom týchto faktorov.  

Tento dopyt je odvodeným dopytom, čo značí, ţe závisí od dopytu po 

výsledkoch tejto práce v podobe výrobkov alebo sluţieb. Krivku dopytu po práci určuje 

vzťah medzi výškou mzdovej sadzby a mnoţstvom dopytovanej práce, pričom tu platí 

nepriama úmera. Čím je mzdová sadzba vyššia, tým majú firmy menší záujem 

dopytovať prácu. V prípade nezmenených podmienok, zmeny mzdovej sadzby 

vyvolávajú pohyb po krivke dopytu. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po 

práci patria napríklad technické, technologické a organizačné znalosti, kvalita a kvantita 

ostatných výrobných faktorov, produktivita práce, očakávané budúce trţby, dopyt po 

tovare a sluţbách vyrábaných pomocou práce a iné. 

 

     

W – mzdová sadzba [EUR] 

                                                                                                   L – mnoţstvo práce [hod]                                                          

 

 

 

 

 

Graf 2 : Krivka dopytu po práci 

                       Zdroj: 8) 
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2.1.3 Rovnováha na trhu práce 

Rovnováţny stav na trhu práce  vzniká pri vyrovnaní ponuky s dopytom, pri tzv. 

rovnováţnej mzde, ktorá je daná priesečníkom trţnej krivky ponuky a trţnej krivky 

dopytu po práci. (8) 

 

 

                                                    Prebytok                   AS – ponuka práce 

                                                                                     AD – dopyt po práci 

                 Mzdová sadzba                                                              E – rovnováţny stav 

                    E 

                                                                 Nedostatok 

                                                             Mnoţstvo práce 

Graf 3: Rovnováha na trhu práce 

                                                        Zdroj: 8) 

 

 V reálnej situácii je však táto situácia veľmi nepravdepodobná nakoľko trh nie je 

dokonale konkurenčný. Keďţe mzdy nie sú dostatočne pruţné, v skutočnosti nastáva 

teda buď nedostatok alebo prebytok práce. Nerovnováha trhu práce v konečnom 

dôsledku teda spôsobuje aj nezamestnanosť.  

 

2.2  Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť je celospoločenský problém, ktorý je jednou s najaktuálnejších 

a najdiskutovanejších problémov trhového hospodárstva. Nezamestnanosť je prejavom 

nedostatkov trhu práce a vyplýva z väčšej ponuky práce ako je samotný dopyt práce na 

trhu. Nie je však len povinnosťou štátu ale aj záujem nezamestnaných, aby sa usilovali 

o spätné začlenenie nezamestnaných do spoločnosti.  

Pri hodnotení nezamestnanosti je dôleţité rozlišovať či ide o nezamestnanosť 

dobrovoľnú, kedy človek dobrovoľne nechce pracovať alebo o nedobrovoľnú kedy si 

osoba prácu chce, avšak v danej situácii nemôţe nájsť. Ďalším faktorom, ktorý treba 

vziať do úvahy je, ţe samozrejme existuje určitá miera nezamestnanosti, ktorá je 
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povaţovaná za prirodzenú a je teda označovaná ako prirodzená miera 

nezamestnanosti.(5) 

 

2.2.1 Definícia nezamestnanosti 

Nezamestnanosť je situácia, kedy sa určitá časť pracovných síl nachádza mimo 

pracovný proces. Zamestnaným sa označuje osoba, ktorá vykonáva platenú prácu 

vrátane doby, kedy je osoba na dovolenke, materskej dovolenke alebo je krátkodobo 

práceneschopná pričom má väzbu na zamestnanie.  Za nezamestnaného sa teda 

povaţuje osoba, ktorá je schopná a spôsobilá na prácu, avšak z rôznych dôvodov si 

nemôţe nájsť platené zamestnanie. Existuje viacero definícii pojmu nezamestnanosť, 

môţeme teda nezamestnaného všeobecne opísať ako osobu ktorá: 

 má vek nad 15 rokov a nie je pracujúca, 

 aktívne sa zapája do procesu hľadania práce, 

 je spôsobilá, schopná a ochotná pracovať. (7) 

Osoba ktorá spĺňa aspoň jeden z týchto bodov sa automaticky spolu so 

zamestnanými radí medzi ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Toto ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo tvorí pribliţne 64% celkového obyvateľstva. Zvyšok, teda ekonomicky 

neaktívne obyvateľstvo je  potom tvorený dôchodcami, osobami dlhodobo alebo trvale 

neschopnými práce, ţenami na materskej dovolenke a osobami dobrovoľne 

nezamestnanými. Takisto sem patria ľudia, ktorý sa pohybujú v kruhoch ilegálnej, tzv. 

„šedej“ alebo „čiernej“ ekonomiky. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Rozdelenie populácie vo vzťahu ku zamestnanosti 

                                   Zdroj: 4) 
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2.2.2 Meranie nezamestnanosti 

Veľkosť nezamestnanosti sa v Slovenskej republike meria v percentách 

prostredníctvom ukazovateľa zvaného „miera nezamestnanosti“. Mieru nezamestnanosti 

počítame podľa nasledujúceho vzorca:  u = (U / L) × 100 [%] 

kde:u– miera nezamestnanosti 

U – celkový počet zaevidovaných nezamestnaných obyvateľov 

L – celkový počet zamestnaných obyvateľov 

Miera nezamestnanosti je teda podiel celkového počtu nezamestnaných 

a celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Avšak výpočty a štatistické 

údaje tohto typu,  bývajú často krát spochybňované a označované ako skreslené. Je to 

z toho dôvodu, ţe pri výpočtoch sa neberie do úvahy časť obyvateľstva, ktorá je tvorená 

neevidovanými nezamestnanými a taktieţ časť obyvateľov, ktorí nemajú záujem 

aktívne si hľadať zamestnanie a pracovať. Na základe týchto faktorov viacero 

odborníkov povaţuje mieru evidovanej nezamestnanosti za nadhodnotenú.  

Údaje potrebné k výpočtu nezamestnanosti, môţeme získať z dvoch základných 

zdrojov. Prvým je evidencia ekonomických subjektov. Tieto údaje zhromaţďujú úrady 

práce, ktoré taktieţ vedú evidenciu ako o počte voľných pracovných miest tak o počte 

registrovaných zamestnaných. (8) Druhým zdrojom sú výberové zisťovania pracovných 

síl. V tomto prípade ide o štatistické údaje, ktoré udávajú celkovú nezamestnanosť, resp. 

zamestnanosť obyvateľstva. Táto metodika je v súlade s odporučeniami ILO 

(Medzinárodnej organizácie práce). Na Slovensku sa vedie štvrťročne uţ od roku 1993. 

(16) 

 

Prirodzená miera nezamestnanosti 

Môţeme ju definovať ako takú úroveň nezamestnanosti, pri ktorej je trh práce 

stále v rovnováhe a miera inflácie je stabilná. Jej výška je v rámci rôznych krajín 

odlišná. Nedá sa povedať, ţe prirodzená miera nezamestnanosti je ţiaduca, ale je 

prirodzenou súčasťou trhu práce. Táto miera nezahŕňa cyklickú nezamestnanosť. (16) 
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2.2.3 Druhy nezamestnanosti 

Rozlišujeme nasledovné druhy nezamestnanosti: 

 cyklická, 

 frikčná 

 štrukturálna 

 skrytá 

 sezónna 

 

Cyklická 

Súvisí s recesiou v hospodárskom cykle a teda s celkovou úrovňou produkcie 

v ekonomike. Väčšinou trvá dovtedy, kým znova začne rásť národná produkcia a zvýši 

sa dopyt po práci, čo býva spravidla niekoľko mesiacov. Tento druh nezamestnanosti je 

povaţovaný za jeden najkritickejších a najdôleţitejších, preto sa jej zniţovaniu do 

veľkej miery venuje makroekonomická politika. (5) 

Paradoxne môţeme tento druh nezamestnanosti zachytiť aj v období rastu 

ekonomiky. Dôvod je ten, ţe v tomto období do krajiny prichádzajú cudzinci a imigranti 

s vidinou získania prace. Ak v tejto situácii nie je ekonomika flexibilná a nerastie počet 

pracovných miest úmerne pribúdajúcim pracovným silám, môţe to spôsobiť vznik 

cyklickej nezamestnanosti. (9) 

 

Frikčná nezamestnanosť 

Je prítomná v kaţdej fáze hospodárskeho cyklu a povaţuje sa za nezamestnanosť 

prirodzenú, dokonca je povaţovaná za  určitý druh dobrovoľnej nezamestnanosti. 

Vzniká v dôsledku neustáleho presunu a pohybu zamestnancov medzi odvetviami, 

rôznymi pracovnými miestami, alebo regiónmi. (6) 

Frikčná nezamestnanosť je pre nezamestnaných zväčša krátkodobou 

záleţitosťou. Jej dĺţku však ovplyvňujú faktory ako štruktúra pracovného 

trhu, podmienky zamestnanosti a v neposlednom rade aj postoj štátnej politiky 

k nezamestnaným. Vysoké dávky v nezamestnanosti spôsobujú totiţ väčšiu ochotu 

nezamestnaných stráviť dlhší čas hľadaním zamestnania. (7) 
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Štrukturálna nezamestnanosť 

Vzniká v dôsledku nevyváţenosti medzi ponukou a dopytom v jednotlivých 

odvetviach trhu práce. Tento druh nezamestnanosti môţeme vidieť v najmä v nepomere 

dopytu po pracovných silách a v počte ponúkaných pracovných miest v rôznych 

odvetviach hospodárstva. Tento druh nezamestnanosti je dlhodobejší a otázka jej 

riešenia takisto patrí medzi hlavné témy makroekonomickej politiky posledných rokov. 

(6) 

S týmto druhom nezamestnanosti sa spája aj tzv. technologická nezamestnanosť, 

ktorá vzniká v dôsledku technologického pokroku, kedy sú nové technológie schopné 

nahradiť ľudskú prácu. (1) 

 

Skrytá nezamestnanosť 

Zahŕňa nezamestnaných, ktorí nie sú evidovaní v štatistikách nezamestnanosti, 

pretoţe nie sú registrovaní ako nezamestnaní. Sú to napríklad ľudia ktorí predčasne 

odišli do dôchodku, napriek tomu, ţe by pracovať naďalej chceli. Takisto sem patria 

ľudia ktorí pracujú na dohodu, čiastočný úväzok, alebo ich práca má sezónny charakter. 

Štatistiky ich neuvádzajú ako nezamestnaných, napriek tomu, ţe prácu na plný úväzok 

si môţu aktívne vyhľadávať priamo u zamestnávateľov. (10) 

 

Sezónna nezamestnanosť 

Tento druh má zväčša krátkodobý charakter a je naviazaný na špecifické 

odvetvia v určitom období roku, sezóne. Vysoká sezónna nezamestnanosť je napríklad 

v letných mesiacoch, kedy čerství absolventi stredných a vysokých škôl nastupujú na trh 

práce. Nízka sezónna nezamestnanosť je naopak počas letných mesiacov v oblasti 

poľnohospodárstva, lesníctva atď. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

2.2.4 Dobrovoľná a nedobrovoľná nezamestnanosť 

 

Dobrovoľná nezamestnanosť 

 Príčin vzniku tohto druhu nezamestnanosti môţe byť viac. Najčastejšie však 

súvisí s frikčnou nezamestnanosťou, ktorá vzniká z dôvodu fluktuácie ľudí medzi 

zamestnaniami. Zväčša sa do nej zahŕňajú nezamestnaní, ktorí práve ukončili 

zamestnaní a hľadajú si vhodnú prácu v ďalšom zamestnaní. Dôvodov vzniku tejto 

nezamestnanosti je samozrejme viac. Môţe ísť napríklad o ţeny v domácnosti, ktoré uţ 

nie sú na materskej dovolenke, pričom domácnosť generuje dostatok financií na 

zabezpečenie rodiny. Tieto ţeny nemajú teda záujem si hľadať prácu a plne sa venujú 

rodine a domácnosti. Dávajú teda prednosť voľnému času, ktorý má pre ne väčšiu 

hodnotu, ako mzda tvorená trhom práce. (2) 

 V prípade, ţe by teda na trhu práce bol stav dokonale konkurenčný, existovala 

by len dobrovoľná nezamestnanosť. 

 

       W - mzda 

       W* - rovnováţna mzda 

       L - práca 

       L* - pracovná sila 

       SL  - ponuka práce 

       DL – dopyt po práci 

EB – dobrovoľná nezamestnanosť 

    Graf 4: Dobrovoľná nezamestnanosť  AE – nezamestnanosť 

                  Zdroj: (19)  

  

 Nedobrovoľná nezamestnanosť 

 Najčastejšie je spojená s cyklickou nezamestnanosťou, kedy je na trhu vyššia 

ponuka práce ako je dopyt o nej. Nedobrovoľná nezamestnanosť je stav ktorý vniká 

v dôsledku nepruţných miezd. Viacerí odborníci tvrdia, ţe mzdy veľmi neflexibilne 

a spomalene reagujú na zmeny na trhu práce. Nepruţnosť miezd totiţ spôsobuje situáciu 
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na trhu práce, kedy uţ nestačí len vyrovnať ponuku práce s jej dopytom, čo v konečnom 

dôsledku spôsobuje nedobrovoľnú nezamestnanosť.  

Vo všeobecnosti môţeme povedať, ţe nedobrovoľná nezamestnanosť vzniká 

v situácii, kedy je človek aj pri niţšej mzde ochotný pracovať, avšak z rôznych dôvodov 

si prácu momentálne nájsť nemôţe. (2) 

 

      W* - rovnováţna mzda 

      W** - vyššia neţ rovnováţna mzda 

      L – práca 

      L* - práca 

      SL – ponuka práce 

      DL – dopyt po práci 

                                                                  DF – nedobrovoľne nezamestnaní 

Graf 5: Nedobrovoľná nezamestnanosť  CD – zamestnaní 

   Zdroj: (19)     

 

 Štatisticky je veľmi problematické rozlišovať dobrovoľnú nezamestnanosť od 

nedobrovoľnej. Je tomu tak z toho dôvodu, ţe na úradoch práce sú registrovaní 

záujemcovia, ktorí sa automaticky radia medzi nedobrovoľne nezamestnaných, aj keď 

v skutočnosti nemajú záujem pracovať. Títo nezamestnaní sa registrujúnajmä kvôli 

nároku na štátne podporné dávky. 

 

2.2.5 Dlhodobá a frekventovaná nezamestnanosť 

 

Dlhodobá nezamestnanosť 

Vymedzenie dĺţky tohto druhu nezamestnanosti sa v jednotlivých krajinách líši. 

Zväčša sa však pohybuje na intervale od 12 mesiacov do 2 rokov. Na Slovensku sa za 

dlhodobo nezamestnaného povaţuje osoba nezamestnaná viac ako 12 mesiacov. 

Dlhodobá nezamestnanosť sa zväčšaspája s osobami, ktorí sa počas svojej 

kariéry opakovane ocitajú v stave nezamestnanosti. Najčastejšie sa spája s kategóriou 

nekvalifikovaných pracovníkov, ţien, občanov určitých regiónov Slovenska atď. (16) 
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Predlţovanie priemernej doby nezamestnanosti zahŕňa mnoţstvo negatívnych 

dôsledkov a v podobe zvýšených nákladov zaťaţuje aj štátny rozpočet. V konečnom 

dôsledku môţe mať aj nepriaznivý dopad na zvýšenie prirodzenej miery 

nezamestnanosti. Zároveň, pri zvyšovaní doby nezamestnanosti, jedinci postupne 

strácajú svoje kvality, pracovné návyky, kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti, čo 

následne zniţuje šance a pravdepodobnosť ďalšieho zamestnania sa. 

Na Slovensku je skupina nezamestnaných tvorená z viac ako polovice dlhodobo 

nezamestnanými občanmi a momentálne je v stave stagnácie. Zníţenie tohto typu 

nezamestnanosti patrí medzi najväčšie výzvy súčasnosti na Slovensku, na ktorú ţiaľ 

zatiaľ nebolo vyvinuté univerzálne riešenie. (14)  

 

Frekvencia nezamestnanosti 

Je ukazovateľom, ktorý nám udáva koľkokrát jedinec priemerne získal za 

sledované obdobie status nezamestnaného. Táto frekvencia je vychádza zo zmeny 

agregátnej ponuky po tovare a sluţbách a z dopytu po práci jednotlivých 

podnikateľských subjektov v rôznych oblastiach. 

 

2.3  Nezamestnanosť a inflácia 

Inflácia je veľmi váţnym ekonomickým javom, ktorý do veľkej miery 

ovplyvňuje stav a vývoj hospodárstva na mikroekonomickej aj makroekonomickej 

úrovni. Na viac zvyšuje nestabilitu a neistotu o ďalšom vývoji hospodárstva. 

Infláciu moţno definovať ako zvyšovanie hladiny priemernej úrovne cien 

statkov a sluţieb. Inými slovami  ju môţeme vyjadriť ako pokles kúpnej sily peňazí. 

Aj keď sa to moţno na prvý pohľad nemusí zdať, nezamestnanosť a inflácia 

spolu úzko súvisia. Týmto dvom javom a vzťahom medzi nimi sa uţ desaťročia zaoberá 

mnoho ekonómov, pričom moţno povedať, ţe tieto názory sa formujú do dvoch 

hlavných smerov. Prvý smer tvrdí, ţe medzi týmito dvoma javmi ide o nepriamu úmeru, 

a teda na úkor zvyšovania jedného sa zniţuje druhý. Tento vzťah popisuje tzv. 

Phillipsova krivka. Druhý smer vznikol v 70. rokoch 20. storočia a tvrdí opak, a teda, ţe 

Phillipsova teória je nepravdivá a ide o priamu úmeru. Inými slovami vraví, ţe s rastom 

inflácie rastie aj nezamestnanosť. (3) 
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Phillipsova krivka 

Ako prvý bliţšie popísal vzťah medzi infláciou a nezamestnanosťou 

novozélandský ekonóm A. W. Phillips v roku 1958. Túto teóriu charakterizuje 

Phillipsova krivka, ktorá sa však časom ukázala ako nie celkom pravdivá, preto si aj 

neskôr vyţadovala viac obmien.  

Phillipsova krivka popisuje tzv. substitučnú teóriu inflácie ktorá tvrdí, ţe vláda 

si môţe vybrať, či dá prednosť zníţeniu nezamestnanosti na úkor zvýšenia inflácie, 

alebo naopak.  

Ku koncu 60. rokov uţ bola táto teória kritizovaná a označovaná za nepravdivú. 

Na začiatku 70. rokov sa začala tvoriť teória, ktorá naopak tvrdí, ţe stabilita medzi 

infláciou a nezamestnanosťou je moţná len v situácii, kedy sa miera zotrvačnej inflácie 

nemení. Z tohto dôvodu sa významne líši Phillipsova krivka z krátkodobého a  

dlhodobého hľadiska. V súčasnosti teda rozlišujeme dlhodobú a krátkodobú Phillipsovu 

krivku, pričom pri krátkodobej sa predpokladá, ţe miera inflácie sa výrazne nemení a je 

stabilná. (8) 

 

 

 Miera                                                            A – vysoká miera nezamestnanosti a nízka            

inflácie                                                              miera inflácie 

      B – nízka miera nezamestnanosti a vysoká 

            miera inflácie 

       Miera nezamestnanosti 

Graf 6: Krátkodobá Phillipsova krivka 

              Zdroj: 8) 

 

Z krátkodobej Phillipsovejkrivky môţeme vyvodiť, ţe rastúca nezamestnanosť 

súvisí s poklesom rastu miezd, s čím sa spája aj pokles cien. Na druhej strane, v prípade 

klesajúcej miery nezamestnanosti, inflácia rastie. Na grafe taktieţ môţeme vidieť, ţe 

v prípade nízkeho agregátnej dopytu je pomerne vysoká nezamestnanosť a teda sa 

pohybujeme okolo bodu A. V druhom prípade, kedy je agregátny dopyt vysoký je 

nezamestnanosť nízka, avšak inflácia je vysoká 
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 Miera      LPC – dlhodobá Phillipsova krivka 

inflácie     SPC1– krátkodobá Phillipsova krivka

                 SPC2– posun krátkodobej Phillipsovej 

                                                                                  krivky vplyvom očakávania rastu  

 

       Miera nezamestnanosti 

Graf 7: Dlhodobá Phillipsova krivka 

   Zdroj: 8) 

 

 Dlhodobú Phillipsovu krivku tvorí priamka LPC, ktorá je súčasne na v rovine 

prirodzenej miery nezamestnanosti (u*). Čím je teda LPC krivka kolmejšia, o to viac je 

zníţenie nezamestnanosti vykúpené vyššou infláciou.Posun krivky SPC1 do úrovne 

krivky SPC2 súvisí s racionálnymi očakávaniami a akcelerovanou infláciou. Posun 

z bodu B do bodu C teda automaticky vyvoláva posun z bodu A do bodu D. 

 

2.4  Rizikové skupiny nezamestnaných 

V kaţdej ekonomike sa nachádzajú skupiny ľudí u ktorých je viac 

pravdepodobné, ţe sa dostanú do stavu nezamestnanosti ako u zvyšku aktívne 

ekonomickej populácie. Zároveň kaţdá riziková skupina je charakteristická rizikovými 

faktormi (kvalifikácia, zdravotný stav, vek atď.). (1) 

 

Ľudia bez kvalifikácie  

Táto skupina nezamestnaných je jednou z najdominantnejších na trhu práce. Ide 

tu zväčša o dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú nedokončené základné vzdelanie. 

Všeobecne moţno povedať, ţe táto skupina ľudí nemá ani záujem o ďalšie vzdelanie 

a získanie kvalifikácie. Väčšinou sú to ľudia na okraji spoločnosti, ktorí sú závislí 

výhradne na štátnych sociálnych dávkach.  
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Mladí ľudia 

 Skupina tvorená najmä absolventmi stredných a vysokých škôl, ktorí si hľadajú 

zamestnanie po prvý krát. Zväčša sú bez dlhodobejších praktických skúseností  

a chýbajú im tieţ pracovné návyky, čo ich robí menej konkurencieschopnejšími. Práve 

budovanie pracovných návykov je v tomto období mladosti nesmierne dôleţité. 

V prípade, ţe sa ich mladí ľudia nezačnú budovať uţ v tomto období, môţe to spôsobiť 

veľa negatívnych dôsledkov ako neschopnosť pracovať ani v neskoršej dospelosti, alebo 

vznik rôznych psychických porúch, čo v konečnom dôsledku vyţaduje podporu týchto 

ľudí vo forme vynakladania prostriedkov zo strany štátu. 

 

 Starší ľudia 

 U tejto skupiny je rizikovým faktorom vyšší vek, kedy sa s pribúdajúcimi rokmi 

nové zamestnanie hľadá čoraz ťaţšie. Dôvodom môţe byť nedostatočná prispôsobivosť 

a flexibilita voči novým pracovným podmienkam, alebo úzka špecifikácia 

a kvalifikácia, kedy sa uţ firme neoplatí investovať financie, energiu a čas do 

rekvalifikácie.  

 

 Ľudia zdravotne postihnutí 

 Podniky nemajú veľký záujem zamestnávať osoby zdravotne postihnuté, a 

snaţia sa teda zväčša tejto variante všemoţne vyhýbať. Dôvodom môţe byť dôraz na 

výkonnosť a produktivitu práce, ktoré v súčasnosti organizácie kladú. 

 

 Ţeny 

Nevýhodné postavenie ţien na trhu práce je spôsobené prednostným 

zamestnávaním muţov najmä z dôvodu moţného odchodu ţeny na materskú dovolenku 

a z toho vyplývajúcimi povinnosťami ţeny v domácnosti. Moţno teda povedať, ţe tento 

prístup vedie k diskriminácii ţien na trhu práce, ktorá je celosvetovým problémom. 
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Rómske etnikum 

Túto skupinu moţno tieţ zaradiť do skupiny ľudí bez kvalifikácie, keďţe 

väčšina Rómov ţijúcich na Slovensku nedosiahne ani stredoškolské vzdelanie. Treba 

však povedať, ţe v prípade Rómov ide do veľkej miery aj o nedôveru a predsudky zo 

strany zamestnávateľov. 

 

2.5  Dôsledky nezamestnanosti 

Z vysokej miery nezamestnanosti vyplýva mnoho negatívnych dôsledkov, 

pričom ich rozdeľujeme do dvoch hlavných kategórii, sociálnych a ekonomických. 

 

2.5.1 Ekonomické dôsledky 

Vysoká nezamestnanosť je spojená s plytvaním zdrojov, čo sa najviac prejavuje 

počas fázy ekonomickej depresie. V tejto fáze jeúroveňvýkonu ekonomiky pod svojím 

potenciálom a teda nevytvára dostatočný dopyt po práci. Dochádza tým  

k nedostatočnému vyuţitiu a znehodnoteniu výrobného faktora - práca.  

Zároveň si vysoká nezamestnanosť vyţaduje vysoké finančné výdavky zo strany 

štátu, ktoré sa vynakladajú na podporu nezamestnaných a na aktívnu politiku 

zamestnanosti.  

Ekonomický dopad nezamestnanosti opisuje aj tzv. Okunov zákon. Táto teória 

hovorí o tom, ţe pokles HDP o 2% vyvolá nárast nezamestnanosti pribliţne o 1%. Pri 

interpretovaní je dôleţitý záver, ktorý vyplýva z tejto teórie. Ak reálny i potenciálny 

HDP rastie rovnakým tempom, úroveň nezamestnanosti sa drţí na stabilnej úrovni. (8) 

 

2.5.2 Sociálne dôsledky 

Sociálne dôsledky nezamestnanosti sa týkajú najmä dlhodobej nedobrovoľnej 

nezamestnanosti. Zároveň platí, ţe čím je nezamestnanosť dlhšia tým sú jej dôsledky 

markantnejšie. 

V súčasnosti práca získava stále vyššie postavenie v rebríčku hodnôt ľudí. Tento 

celospoločenský trend spôsobuje, ţe strata práce nesie so sebou hlboké dôsledky 

v rôznych oblastiach ţivota. Pri strate práce totiţ dochádza k dezorientácii, ktorá je 

spôsobená stratou zauţívaných pracovných návykov. S prácou sa na viac spája aj 
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spoločenské postavenie a prestíţ, o ktoré nezamestnaní prichádzajú. Typickými 

prejavmi nezamestnanosti je pocit bezradnosti alebo krivdy. Následkami sú frustrácia, 

nechuť do ţivota, či rezignácia. 

Taktieţ je dokázané, ţe nezamestnanosť má vplyv na zhoršenie psychického 

a fyzického zdravotného stavu. U nezamestnaných je zaznamenávaný väčší výskyt 

srdečných chorôb, alkoholizmu a samovráţd.  

 

2.6  Prínosy nezamestnanosti 

Nezamestnanosť so sebou nenesie len negatívne následky, ale aj pozitívne. 

Jedným z nich je zvyšovanie konkurencie na trhu práce. Vyššia ponuka práce ako je jej 

dopyt umoţňuje zamestnávateľom vybrať si tých najvhodnejších kandidátov na 

ponúkané pozície.  

Ďalším príkladom sú pracovníci, ktorí sú v dôsledku technického 

a technologického pokroku nútení  absolvovať rôzne rekvalifikačné kurzy, alebo 

školenia. Táto zvýšená kvalifikácia im môţe v budúcnosti pomôcť pri hľadaní ďalšieho 

zamestnania a nakoniec aj vedie k vyššej efektívnosti práce aj celej ekonomiky. 

Vysoká ponuka práce tieţ do veľkej miery ovplyvňuje mzdové stropy. 

Záujemcovia o prácu, ktorých nároky sú príliš vysoké sú nútení ich vzhľadom na 

vysokú konkurenciu zníţiť. (1) 

 

2.7  Politika zamestnanosti 

Politika zamestnanosti sa povaţuje za dôleţitú súčasť sociálnej politiky štátu 

a od 90. rokov je jednou z najrozvíjajúcejších politík v štátoch EU. Na Slovensku ju 

realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom okresných 

úradov práce.  

 

2.7.1 Pasívna politika zamestnanosti 

Realizuje sa v podobe sprostredkovania ponuky a dopytu na trhu prácu 

a poskytovania finančnej podpory v nezamestnanosti. Podpora v nezamestnanosti teda 

predstavuje čiastočnú náhradu ušlej mzdy, ktorá však nemá byť podnetom 

k dobrovoľnej nezamestnanosti.  
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Ďalším nástrojom je fiškálna politika vedúca k tvorbe nových pracovných miest, 

ako napríklad verejnoprospešné práce alebo spoločensky účelné pracovné miesta. 

 

2.7.2 Nástroje aktívnej politiky zamestnanosti 

Aktívna politika zamestnanosti (ďalej len APZ) je súbor nástrojov na podporu 

zamestnanosti prostredníctvom vytvárania nových pracovných príleţitostí. APZ sa 

venuje najmä skupine dlhodobo nezamestnaných. (6). 

Zákon č. 5/2004 Z. Z.o sluţbách zamestnanosti (12) popisuje jednotlivé nástroje 

APZ nasledovne: 

 

Sprostredkovanie zamestnania 

Realizujú ho úrady práce ale i právnické alebo fyzické osoby ktorých činnosť je 

priamo spojená so sprostredkovaním zamestnania za úhradu. Na úradoch práce začína 

proces sprostredkovania zamestnania evidenciou záujemcov o prácu, ale aj voľných 

pracovných miest.  Ďalej je to poskytovanie  informačných a poradenských sluţieb pre 

záujemcov. 

 

Rekvalifikácia 

Zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu, ktorá zvyšuje úroveň vedomostí 

a zručností záujemcu, čim sa na trhu práce stáva konkurencieschopnejším. 

Dodávateľovi môţe úrad práce hradiť náklady na vzdelávanie v plnej výške, 

uchádzačovi do výšky 50% z celkových nákladov.  

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

Podľa zákona 5/2004 je samostatná zárobková činnosť definovaná ako 

vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, prevádzkovanie alebo vykonávanie ţivnosti, 

vykonávanie činnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára 

komanditnej spoločnosti a vykonávanie činností podľa osobitných predpisov. 
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Vykonávanie absolventskej praxe 

Taktieţ je určená na získanie praxe a pracovných skúseností, ktoré sú  primerané 

stupňu vzdelania absolventa. Dĺţka praxe je časovo limitovaná na maximálne 20 hodín 

týţdenne po dobu 6 mesiacov. Po absolvovaní praxe absolvent obdrţí od 

zamestnávateľa osvedčenie o vykonávaní absolventskej praxe. Za poskytnutie aj 

absolvovanie praxe je od štátu poskytovaný príspevok. 

 

Podpora zamestnávania zdravotne postihnutých osôb 

Podpora zamestnávania u tejto skupiny nezamestnaných sa realizuje 

predovšetkým prostredníctvom príspevkov. Sú to napríklad príspevky zamestnávateľom 

na tvorbu chráneného zamestnania pre zdravotne postihnuté osoby, príspevky osobám 

ZP na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, alebo sprostredkovanie podpory na 

uľahčenie výkonu zamestnania.  

 

Príspevok na aktivačnú činnosť 

Cieľom aktivačnej činnosti je podpora osvojovania a udrţiavania pracovných 

návykov a býva realizovaná vo forme verejnoprospešných prác. Rozsah aktivačnej 

činnosti je stanovený na minimálne 10 hodín týţdenne.  

 

Príspevok na sťahovanie za prácou 

Slúţi ako podpora pre evidovaných uchádzačov, ktorí dochádzajú do nového 

miesta práce. Nárok na tento príspevok majú uchádzači ktorých miesto vykonávania 

práce je od trvalého bydliska uchádzača vzdialené minimálne 30 kilometrov.  
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 
V posledných rokoch sa hospodárska situácia často spája s finančnou a 

hospodárskou krízou. Táto téma sa uţ od roku 2008 stala často diskutovanou, či uţ 

v politických alebo mediálnych kruhoch. Hospodárska recesia však so sebou priniesla 

mnoţstvo negatívnych dôsledkov ako je zniţovanie zákaziek, alebo hromadné 

prepúšťanie zamestnancov. Kríza sa taktieţ odzrkadlila aj na finančnom trhu, kde sa 

prejavuje v podobe nestability kurzov a niţšej dostupnosti úverov. V posledných 3 

rokoch, kedy sa svetová ekonomika začala pomaly zotavovať z hospodárskej krízy 

vypukla však v mnohých krajinách, kríza štátneho dlhu, ktorá je stále veľmi aktuálna. 

Všetky tieto faktory majú významný vplyv na stav a vývoj nezamestnanosti. 

V nasledujúcej kapitole sa preto budem venovať analýze súčasného stavu 

nezamestnanosti a jej vývoju v posledných rokoch v EÚ, na Slovensku a v konkrétne 

v okrese Trnava, kde nezamestnanosť analyzujem do väčšej hĺbky. (21) 

 

3.1  Nezamestnanosť v Európskej únii 

Všeobecne moţno povedať, ţe nezamestnanosť je globálny problém ktorý sa v  

určitej miere vyskytuje v kaţdej krajine. Na grafe 8sú zobrazené miery nezamestnanosti 

jednotlivých krajín. Údaje sú z februára 2012.  

 

Graf 8: Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ, vyjadrená v % 

                                     Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 22) 
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Z grafu 8 môţeme vidieť, ţe miera nezamestnanosti je najvyššia v krajinách ako 

sú Grécko a Španielsko, kde dosahuje viac ako 20%. Je známe, ţe práve v týchto 

krajinách v súčasnosti pretrváva hlboká finančná kríza a kríza štátneho dlhu. Na základe 

grafu môţeme teda vyvodiť ţe hospodárska a finančná situácia vo všeobecnosti veľmi 

výrazne ovplyvňuje mieru nezamestnanosti.  

Naopak za krajiny s najniţšou mierou nezamestnanosti môţeme povaţovať 

Rakúsko (4,2%), Holandsko (4,9%), Luxembursko (5,2%) a Nemecko (5,7%). 

Na grafe môţeme taktieţ vidieť ako stojí Slovenská republika v rámci 

priemernej miery nezamestnanosti EÚ. Vidíme teda, ţe miera nezamestnanosti na 

Slovensku je takmer o 4% vyššia ako je priemerná nezamestnanosť v EÚ. V porovnaní 

s Českou republikou je však nezamestnanosť na Slovensku takmer dvojnásobná. 

 

Vývoj počtu nezamestnaných v EÚ 

Európske štatistiky odhadujú, ţe vo februári 2012 bol celkový počet 

nezamestnaných 24.550 miliónov ľudí. V porovnaní s januárom 2012, celkový počet 

nezamestnaných vzrástol o pribliţne 167 tisíc ľudí. Ak porovnáme tieto údaje z februára 

2012 s februárom 2011, zistíme, ţe počet nezamestnaných za toto obdobie vzrástol 

o 1.874 000 ľudí. Značí to teda zrýchlený nárast počtu nezamestnaných. 

 

 

 

 

 

Graf 9: Trend vývoja počtu nezamestnaných v EÚ 

                                    Zdroj: 22) 

Na grafe 9 vidíme ţe v roku 2000 dosahoval počet nezamestnaných len 20 

miliónov ľudí, tento počet dokonca v roku 2011 mierne poklesol. V roku 2002 počet 

nezamestnaných naopak vzrástol, kedy prekročil aj hranicu 20 miliónov ľudí. V rokoch 
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2004 a 2005 sa počet nezamestnaných udrţiaval na rovnakej hladine okolo 21 miliónov 

nezamestnaných. Od konca roku 2005 sa však začal tento počet radikálne zniţovať. Na 

začiatku roka 2008 tak zaznamenala najniţší počet nezamestnaných za obdobie 

posledných 10 rokov, ktorá dosahovala počet 16 miliónov nezamestnaných. Paradoxne 

to bolo obdobie kedy v USA vypukla veľká finančná kríza, avšak v Európe sa začala 

odzrkadľovať aţ od konca roka 2008. 

 

Vývoj miery nezamestnanosti v EÚ 

Vo februári 2012 dosahovala miera nezamestnanosti v EÚ 10,8%, v porovnaní s 

10,7% ktorú dosahovala v januári 2012.  Ak porovnáme vývoj za posledný rok, zistíme, 

ţe vzrástla o 0,7% z pôvodných 10%, ktoré dosahovala v januári 2011. Priemerne teda 

v roku 2011 narastala nezamestnanosť mesačne pribliţne o 0,06%. V súčasnosti však 

rastie omnoho rýchlejšie, priemerne o 0,1% za mesiac.  

 V porovnaní s minulým rokom miera nezamestnanosti klesla v 8 členských 

štátoch, vzrástla v 18 členských štátoch a v Rumunsku zostala na rovnakej úrovni. 

Najvýraznejší pokles nezamestnanosti bol zaznamenaný v Litve a v Lotyšsku kde miera 

klesla pribliţne o 2,5%. Naopak najväčší nárast bol zaznamenaný uţ v spomenutom 

Grécku, kde nezamestnanosť v období od decembra 2010 do decembra 2011 vzrástla 

o takmer 7%. Takisto spomínané Španielsko zaznamenalo v tomto období nárast o 3%. 

 Ak sa pozrieme na graf 8, ktorý zobrazuje vývoj počtu nezamestnaných, za 

posledných 11 rokov, veľmi podobne by vyzeral aj graf zobrazujúci vývoj miery 

nezamestnanosti.  

 

3.2  Nezamestnanosť na Slovensku 

Na Slovensku sa začala otázka nezamestnanosti objavovať po rozdelení 

Československa na začiatku 90. rokov. Práve v tomto období sa začali realizovať prvé 

reformy, ktoré mali za cieľ súvislú transformáciu ekonomiky.  

 

3.2.1 Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku 

Na grafe č. 10 môţeme vidieť, ţe nezamestnanosť rástla konštantne od roku 

1997 a svoje maximum dosiahla na konci roka 2001 kedy dosiahla nezamestnanosť 
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takmer 20%. Odvtedy však začala radikálne klesať, s výnimkou roku 2004. Vývoj 

nezamestnanosti v tomto období silno odzrkadľovala vtedajšia vláda a jej rozhodnutia. 

V roku 2008 nastal silný zlom, kedy nezamestnanosť z prudkého poklesu začala veľmi 

prudko rásť a len s veľmi malým poklesom v roku 2010 rastie do dnešnej doby kedy 

dosahuje okolo 14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku 

                                          Zdroj: Vlastné spracovanie 22) 

 

Nezamestnaní podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnania 

Na grafe č. 11 vidíme podiel počtu nezamestnaných podľa odvetví v ktorom 

pracovali naposledy. Z grafu teda môţeme jasne vyčítať, ţe najviac postihnutí 

nezamestnanosťou sú ľudia ktorí mali predošlé zamestnanie v odvetví priemyslu. 

Druhým najväčším odvetvím je veľkoobchod a maloobchod. Tieto dve odvetvia tvoria 

spolu viac ako polovicu nezamestnaných. Budeme sa preto sústrediť práve na nich. 

Pravdepodobne ide o ľudí ktorí stratili prácu v dôsledky technického pokroku 

a náhradou ľudskej práce strojmi a technológiami. Naopak u ľudí ktorí mali posledné 

zamestnanie v oblastiach nehnuteľností, informácii a komunikácie či vedy a techniky je 

malá hrozba, ţe by si ďalšie zamestnanie nenašli. 
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Graf 11: Nezamestnaní podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnania 

                     Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 22) 

 

Nezamestnanosť podľa okresov SR 

Uţ pri prvom pohľade na mapu č. 1 vidíme, ţe nezamestnanosť nie je na 

Slovensku rovnomerná, naopak jej miera je veľmi rôznorodá. Zatiaľ čo v okrese 

Bratislava je miera nezamestnanosti od 4% do 7%, v okresoch na juţnom Slovensku 

ako je Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Roţňava tvorí viac ako 25%. 

Podobne je to v okresoch Keţmarok, Sabinov a Trebišov.  

Na základe mapy č.1 moţno všeobecne povedať, ţe najväčší problém 

s nezamestnanosťou je na juhu stredného a východného Slovenska. Naopak najniţšia 

miera nezamestnanosti bola zaznamenaná na západnom Slovensku a v oblasti Povaţia 

kde miera nezamestnanosti len zriedka presahuje 9%. 
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Mapa 1: Miera nezamestnanosti v okresoch SR 

           Zdroj: 22) 

 

Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa krajov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Vývoj počtu UoZ podľa krajov 

                                                     Zdroj: 22) 
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Miera Nezamestnanosti podľa okresov sa úmerne odzrkadľuje aj na počte 

nezamestnaných podľa jednotlivých krajov ktorú vidíme na grafe 12. Najvyšší počet 

uchádzačov o zamestnanie je v Prešovskom kraji a ku koncu marca 2012 činí takmer 

85 000 uchádzačov. Naopak najniţší počet bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji.  

Ďalej môţeme z grafu vidieť, ţe počet uchádzačov v časovom horizonte neustále 

stúpa a to v kaţdom kraji. Najviac, oproti roku 2011, stúpol tento počet v Nitrianskom 

kraji.  

 

3.3  Nezamestnanosť v Trnavskom okrese 

 

3.3.1 Charakteristika Trnavského okresu 

Trnavský okres (ďalej len „TO“) je jedným zo 7 okresov situovaných 

v Trnavskom kraji (ďalej len „TK“). TK je situovaný na juhozápade krajiny, medzi 

Nitrianskym, Trenčianskym a Bratislavským krajom. Tvorí teda dôleţitú dopravnú 

tepnu a hospodársky patrí k tým bohatším krajom. TO je práve vďaka svojej lokalite a 

dostupnosti vyhľadávaným miestom pre investorov. TO vďačí svojej relatívne dobrej 

hospodárskej situácii aj poľnohospodárstvu ktoré je veľmi rozšírené najmä na juhu TK. 

(17) 

TO je najväčším okresom TK, pozostáva zo 47 obcí a jedného mesta, ktorým je 

mesto Trnava. TO má pribliţne 126 864 obyvateľov na rozlohe741 km². 

HDP na obyvateľa Trnavského okresu tvorí 44% priemerného HDP na 

obyvateľa EÚ. Okres Trnava je charakteristický predovšetkým poľnohospodárskym 

a priemyselným odvetvím. Priemyselné odvetvie je veľmi rozmanité, tvorí ho najmä 

strojársky, elektrotechnický, chemický alebo potravinársky priemysel. Takisto sa 

v posledných rokoch veľmi rozširuje aj automobilový priemysel.  

Čo sa týka zamestnanosti, najvyššia dochádza za prácou bola v TO zaznamenaná 

najmä v automobilovom, strojárskom, potravinárskom priemysle a takisto v školstve. 

(17) 

3.3.2 Vývoj nezamestnanosti v okrese Trnava 

V posledných 8 rokoch sa nezamestnanosť v TO vyvíjala zväčša úmerne 

s vývojom nezamestnanosti na SR s výnimkou roku 2004, kedy nezamestnanosť na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Slovensku mierne stúpla, avšak v Trnave klesala aţ do roku 2008. Všeobecne, miera 

nezamestnanosti v TO je značne niţšia ako priemerná nezamestnanosť na SR, pribliţne 

aţ o 6%. Najniţšia miera nezamestnanosti bola v TO zaznamenaná na prelome rokov 

2007 a 2008, kedy len nepatrne presahovala mieru 3% nezamestnaných.  

Ďalej z grafu 13 môţeme vidieť, ţe na Slovensku miera nezamestnanosti do 

roku 2008 klesala naozaj prudko, zatiaľ čo v TO začala klesať skôr a pokles nemal aţ 

taký prudký spád. Od roku 2009 narastá miera nezamestnanosti v TO úmerne 

s priemernou mierou na Slovensku. V posledných rokoch však nárast v TO nie je taký 

strmý ako na celom SR. 

 

Graf 13: Porovnanie vývoja nezamestnanosti na Slovensku a v TO 

                              Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 

 

3.3.3 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie 

Na grafe 14 môţeme hneď vidieť, ţe počet uchádzačov je všeobecne výrazne 

vyšší, ako počet evidovaných voľných pracovných miest, čo spôsobuje vysokú mieru 

nezamestnanosti. Pri pohľade na vývoj týchto počtov vidíme, ţe za posledné 4 roky bol 

najvyšší počet voľných pracovných miest a zároveň paradoxne najniţší počet 

uchádzačov o zamestnanie v druhom kvartáli roku 2008. Od tohto obdobia sa však 

počet voľných pracovných miest v TK  zniţoval. Radikálny vzostup počtu uchádzačov 
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o zamestnanie bol zaznamenaný v prvom kvartáli roku 2009, kedy v krátkom období 

vzrástol o viac ako 6 000 uchádzačov. Toto obdobie je známe ako obdobím vypuknutia 

kedy vypukla hospodárskej krízy. 

Posledné 2 roky sa drţí  počet voľných pracovných miest na stabilnej úrovni 

okolo 850 pracovných miest, s výnimkou druhého kvartálu roku 2011 kedy tento počet 

stúpol na 1032 pracovných miest. Počet uchádzačov o zamestnanie má však v období 

posledných 3 kvartálov tendenciu stúpať. V súčasnosti teda v TK pripadá na jedno 

pracovné miesto pribliţne 36 uchádzačov. 

 

Graf 14: Vývoj počtu UoZ s počtom voľných pracovných miest v TK 

                            Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 

 

3.3.4 Štruktúra počtu uchádzačov podľa pohlavia 

Na grafe 15 vidíme ţe vďaka opatreniam štátu o zamedzenie diskriminácie ţien 

na trhu práce, nie je v TO počet ţien hľadajúci si prácu výrazne vyšší ako počet muţov.  

V prvom kvartáli roku 2008 bol počet ţien uchádzajúcich sa o zamestnanie vyšší 

ako muţov, avšak táto situácia sa v roku 2009 zmenila, keďţe kríza ktorá v tomto 

období vypukla, zasiahla najmä odvetvia priemyslu v ktorom sú zamestnaní najmä 

muţi.  
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Na konci roka 2009 bol takmer vyrovnaný stav medzi muţmi a ţenami 

uchádzajúcimi sa o zamestnanie. Výkyv nastal v roku 2011 kedy sa počet muţov zníţil, 

naopak počet ţien vzrástol a v súčasnosti má taktieţ tendenciu rastu. 

Podľa aktuálnych informácii tvoria muţi hľadajúci si zamestnanie pribliţne 46% 

a ţeny 54%. Ţien je teda pribliţne o 400 viac. 

 

Graf 15: Vývoj počtu UoZ v TO podľa pohlavia 

                                              Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 

 

3.3.5 Štruktúra uchádzačov podľa veku 

Graf 16 zobrazuje vývoj a zmenu štruktúry uchádzačov o prácu v TO podľa 

veku. V období od roku 2008 aţ do konca prvého kvartálu roku 2012. 

Uchádzači do 19 rokov tvoria dlhodobo najmenšiu skupinu ľudí hľadajúcich si 

prácu ich počet za posledné 4 roky nepresiahol 2% z počtu všetkých uchádzačov. V 

roku 2011 sa tento počet ešte zúţil, táto skupina vtedy tvorila len 0,4% všetkých 

uchádzačov, neskôr v roku 2012 tento počet opäť mierne stúpol. Naopak veková 

skupina od 20 do 24 rokov je dlhodobo skupinou, ktorá tvorí najväčšiu časť 

uchádzačov, ide zväčša a študentov a absolventov, ktorí si hľadajú uplatnenie na trhu 
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práce. Ich počet dosiahol vrchol v roku 2010,kedy presahoval 18% všetkých 

uchádzačov. Od tohto bodu má však klesajúcu tendenciu. Uchádzači vo veku od 25 do 

29 rokov tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu. oproti minulému roku však ich počet 

klesol o 1,18%. Počet ľudia vo veku od 40 do 44 rokov sa pohybuje štandardne okolo 

10% a nepatrí medzi vekovo kritické skupiny. Počet nezamestnaných vo veku od 45 do 

54 rokov sa v priebehu posledných rokov zníţil o takmer 2%. Naopak nezamestnanosť 

u vekovej skupiny od 55 do 59 rokov má za posledné roky neustále stúpa, v súčasnosti 

dosahuje aţ 12,62% záujemcov o zamestnanie. Podobne je tomu aj so skupinou nad 60 

rokov, ktorej počet má takisto rastúci charakter a pribliţne túto skupinu tvorí okolo 

2,7% uchádzačov. 

 V kaţdom sledovanom roku bol najpočetnejšou skupinou záujemcovia vo veku 

od 20 do 24 rokov, ktorá sa však zuţuje. Naopak stále rizikovejšou skupinou sa stávajú 

nezamestnaní vo veku od 55 do 59 rokov. Táto zmena štruktúry môţe byť spôsobená na 

jednej strane hospodárskou krízou ktorá je sprevádzaná hromadným prepúšťaním a na 

druhej strane technologickým pokrokom, kedy je ľudská pracovná sila čoraz častejšie 

nahrádzaná novou technológiou. 

 

Graf 16: Štruktúra UoZ v TO podľa veku 

                                                   Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 
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3.3.6 Štruktúra uchádzačov podľa vzdelania 

Niţšie na grafe 17 môţeme vidieť vývoj štruktúry uchádzačov o zamestnanie 

podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Najpočetnejšou skupinou sú absolventi 

s vyučením, teda ide o stredné odborné vzdelanie získané na stredných odborných 

učilištiach (SOU). Tvoria vyše 35% všetkých evidovaných uchádzačov o zamestnanie. 

Druhou najväčšou skupinou sú absolventi úplného stredného odborného vzdelania na 

strednej odbornej škole, konzervatóriu, ktoré je ukončené maturitou. 

Čo sa týka vývoja a zmeny štruktúry za posledných 5 rokov sme nezaznamenali 

výrazné zmeny. Za výraznejšiu pozitívnu zmenu môţeme povaţovať dlhodobejší pokles 

uchádzačov  s ukončeným základným vzdelaním. Tento počet klesol od roku 2008 aţ 

o 6,5%. Ţiaľ, naopak, zachytávame v súčasnosti nárast nezamestnaných s 

vysokoškolským vzdelaním, ktorý od roku 2008 vzrástol o 3,2%. 

 

Graf 17: Štruktúra UoZ v TO podľa vzdelania 

                Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 
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3.3.7 Štruktúra uchádzačov podľa dĺţky evidencie 

Ukazovateľ dĺţky evidencie uchádzačov je pri analýze nezamestnanosti veľmi 

dôleţitým a relevantným údajom. Môţeme všeobecne povedať, ţe čím dlhšiu dobu je 

uchádzač evidovaný, tým sa preňho zniţuje pravdepodobnosť nájdenia si ďalšieho 

zamestnania. 

 

Graf 18: Štruktúra UoZ v TO podľa dĺţky evidencie 

       Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 

 

 

 

Graf 19: Vývoj počtu dlhodobo evidovaných UoZ v TO 

   Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 
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Na grafe 18, ktorý zaznamenáva štruktúru záujemcov od roku 2008, vidíme, ţe 

najväčší podiel tvoria uchádzači, ktorí sú evidovaní v dĺţke trvania do 3 mesiacov, ktorá 

však za posledné roky prudko klesla. Takisto je to v porovnaní so skupinou najdlhšie 

evidovaných (nad 48 mesiacov), ktorí v roku 2008 tvorili aţ 11% nezamestnaných, 

v súčasnosti tvoria len 1,32 % nezamestnaných. Napriek tomu je však nezamestnanosť 

vyššia, z čoho vyplýva, ţe naopak nezamestnanosť zasiahla uchádzačov v strednej dĺţke 

trvania evidencie. 

Na grafe 19, je zobrazená štruktúra dlhodobo evidovaných, pričom za dlhodobo 

nezamestnaných povaţujeme podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO), 

uchádzačov evidovaných 12 a viac po sebe nasledujúcich mesiacov. Vidíme teda, ţe 

dlhodobá nezamestnanosť neklesla, naopak za posledné 3 roky stúpla a oproti roku 

2011 sa zatiaľ drţí na pribliţne rovnakej úrovni, kde zatiaľ stúpla o 0,11%.  

 

3.4  Aktívna politika zamestnanosti 

Je súhrn nástrojov a opatrení, ktoré su zamerané na zlepšenie dostupnosti 

a prístupu nezamestnaných na trh práce a k pracovným miestam. Taktieţ slúţi na 

zvyšovanie efektivity fungovania trhu práce. 

Medzi nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktoré boli v TO v roku 2011 

pouţívané patria nasledujúce programy: 

Sprostredkovania zamestnania - poskytovanie informačno-poradenských alebo 

odborných sluţieb, náhrada časti cestovných výdavkov UoZ súvisiacich s absolvovaním 

vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, príspevok na 

vykonávanie absolventskej praxe 

Na podporu vytvárania nových pracovných miest - poskytovanie príspevkov 

zamestnávateľom na podnecovania zamestnania nezamestnaných, príspevok na podporu 

vytvorenia nového pracovného miesta, poskytovanie príspevkov na začatie SZČ alebo 

priama tvorba pracovných miest vo verejnom alebo neštátnom sektore (verejno-

prospešné práce) 

Na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím – poskytovanie príspevkov 

zamestnávateľom na podnecovanie vytvárania chráneného zamestnania pre osoby so ZP 

a jeho udrţania, poskytovanie príspevkov na začatie SZČ osobám so ZP, dávka počas 

prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,  
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Podpory geografickej mobility za prácou – príspevok na dochádzku za prácou, 

príspevok na dopravu do zamestnania, príspevok na presťahovanie sa za prácou. (24) 

 

3.4.1 Vynaloţené prostriedky na AOTP v roku 2011 

Výdavky spájajúce sa s APZ sú na Slovensku čerpané zo štátneho rozpočtu. 

U pasívnej politiky zamestnanosti je tomu však inak, tieto peňaţné prostriedky sa 

čerpajú zo sociálnej poisťovne.  

Nástroj 

2011 

Počet 

miest 
Suma príspevkov 

Podiel 

(%) 

Cestovné výdavky súvisiace s hľadaním práce 172 778,8 0,04 

Podpora samostatnej zárobkovej  činnosti 425 1 068 135,38 50,85 

Podpora udrţania v zamestnaní zamestnancov 

s nízkymi mzdami 
58 239 876,88 11,42 

Podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení 

na ochranu pred povodňami a na riešenie 

mimoriadnych situácii 

7 17 894,88 0,85 

Vykonávanie absolventskej praxe 301 228 049, 28 10,86 

Dochádzka za prácou 541 130 570,12 6,22 

Podpora zriadenia chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska 
18 131 428,78 6,26 

Úhrada prevádzkových nákladov chránenej 

dielne, alebo chráneného pracoviska a úhrada 

nákladov na dopravu zamestnancov 

304 187 651,7 8,93 

Podpora občanovi so ZP na prevádzkovanie 

alebo vykonávanie SZČ 
4 32 188,16 1,53 

Činnosť pracovného asistenta 10 63 852, 78 3,04 

SPOLU 1840 2 100 426,76 100 

Tabuľka 1: Vynaloţené prostriedky na AOTP v TO v roku 2011                      

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 23) 
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Za rok 2011 bolo v TO v rámci AOTP vynaloţené viac ako 2 milióny EUR 

a bolo podporených 1840 pracovných miest. V tabuľke 1, je uvedené rozdelenie 

výdavkov medzi jednotlivé nástroje, suma vynaloţených príspevkov a takisto počet 

miesť, ktoré boli daným nástrojom podporené. 

Výrazne najviac peňaţných prostriedkov (aţ 50,85 %) bolo vynaloţených na 

podporu samostatnej zárobkovej činnosti. Prostredníctvom tohto nástroja sa podarilo 

vytvoriť aţ 425 pracovných miest. Naopak najmenej príspevkov bolo vynaloţených na 

hradenie cestovných výdavkov súvisiacich s hľadaním práce. Ďalším dôleţitým faktom 

je, ţe v TO neboli za rok 2011 poskytnuté ţiadne príspevky na vzdelávanie a prípravu 

na TP. Najväčší počet uchádzačov bolo podporených prostredníctvom hradenia 

výdavkov vznikajúcich pri dochádzke do práce. Ich počet bol aţ 541, pričom náklady 

celkovo činili 130 570,12, čo je na jednu podporenú osobu pribliţne 241 EUR. 

Čo sa týka nákladov na 1 pracovné miesto, najdrahším nástrojom je  podpora 

občanovi so ZP na prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČ, kedy podpora na 1 

pracovné miesto činí aţ 8047 EUR. Ďalšími v poradí je príspevok na činnosť 

pracovného asistenta a príspevok na zriadenie chránenej dielne, alebo chráneného 

pracoviska 

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

Tento príspevok je určený pre uchádzačov vedených v evidencii úradu práce. 

Podmienkou získania tohto príspevku je evidencia po dobu aspoň 3 po sebe 

nasledujúcich mesiacov, absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania, alebo 

vykonávania SZČ a vypracovanie podnikateľského plánu, ktorý má obsahovať aj 

kalkuláciu nákladov. Pri porovnaní pouţívania tohto nástroja v roku 2010, súdime, ţe sa 

výdavky sa zvýšili o takmer 21% a podporilo sa o 145 uchádzačov viac.  

 

Príspevok na podporu udrţania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi 

mzdami 

Tento príspevok sa týka zamestnancov prijatých do pracovného pomeru 

z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na 

úhradu preddavku sociálneho a zdravotného poistenia a starobného dôchodkového 
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sporenia. V prípade, ţe zamestnávateľ tento príspevok obdrţí, je následne povinný 

zamestnancovi udrţať pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje príspevok najmenej počas 

ďalších 24 mesiacov. Oproti predošlému roku 2010, sa v roku 2011 vyuţilo 

prostredníctvom tohto nástroja dvojnásobné mnoţstvo prostriedkov a podporilo sa o 31 

ľudí viac, čiţe dva krát toľko ako v roku 2010. 

 

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

Tento príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné 

miesto v chránenej dielni prípadne na chránenom pracovisku príjme uchádzača so ZP. 

Čo sa týka pouţívania tohto nástroja, oproti roku 2010 sme zaznamenali taktieţ nárast 

o 11%, kedy sa v roku 2011 prostredníctvom tohto druhu príspevku podarilo podporiť 

o 4 pracovné miesta viac ako v predošlom roku 2010. 

 

Príspevok na dochádzku za prácou 

Tento nástroj umoţňuje zamestnancom uhradiť mesačne časť cestovných 

výdavkov na dochádzku za prácou z miesta trvalého alebo prechodného bydliska do 

miesta výkonu práce a naspäť. Tento príspevok si môţu uplatniť uchádzači, ktorí boli 

evidovaní viac ako 3 mesiace a vyradení boli z dôvodu nástupu do zamestnania alebo 

začatia SZČ. Tento príspevok sa môţe pohybovať mesačne do výšky maximálne 135 

EUR.  Za posledný rok bol v TO zaznamenaný pokles výdavkov na tento prostriedok, 

a to zo 203 676 EUR na 130 570 EUR a teda bol poskytnutý o 3 397 občanov menej 

ako v predošlom roku 2010. 

 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

Cieľom absolventskej praxe je získanie odborných a praktických skúseností, 

ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa. Týka sa absolventov vo 

veku do 26 rokov. Dĺţka trvania absolventskej praxe je minimálne 3 a maximálne 6 

mesiacov bez moţnosti jej predĺţenia. Oproti roku 2010 sme v roku 2011 taktieţ 

zaznamenali  pokles pouţívania tohto nástroja, kedy sa počet podporených uchádzačov 

zníţil zo 677 aţ na 301.  
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3.5  SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dobre rozvinutá infraštruktúra 

 Kvalitná pôda 

 Priaznivé klimatické podmienky 

 Nerastné bohatstvo 

 Spokojnosť časti obyvateľov so 

ţivotom na vidieku 

 Výhodná geografická poloha, blízkosť 

hlavného mesta 

 Bohaté kultúrne dedičstvo a história, 

kultúrne podujatia 

 Jedinečné ľudové umenie, ţivý folklór 

 Priaznivé cenové podmienky pre 

zahraničných návštevníkov 

 Zahraniční investori priťahujúci ďalších 

subdodávateľov 

 Nedostatočné vyuţitie prírodných 

a historických pamiatok na 

cestovný ruch 

 Starnutie populácie 

 Nedostatočný záujem občanov 

o zlepšovanie kvality ŢP 

 Nedostatok zaujímavých produktov 

cestovného ruchu 

 Nedostatočná spolupráca verejného 

a súkromného sektora 

 

Príleţitosti Hrozby 

 Lepšia ochrana pôdy 

 Efektívnejšie ovplyvňovanie 

kvalifikačnej štruktúry obyvateľov 

vzhľadom na potreby trhu 

 Intenzívny rozvoj priemyselnej výroby 

 Zvyšovať počet ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva 

 Zvyšujúci sa počet študentov 

 Starnutie populácie 

 Pokračujúci odliv populácie 

z vidieckych oblastí 

 Zvyšujúci sa index starnutia 

 Nezáujem občanov o zlepšovanie 

kvality ŢP 

 Neschopnosť prilákať ďalších  

zahraničných investorov 

 Nadmerné zaťaţenie komunikácií 

rozvíjajúcou sa dopravou 

Tabuľka 2: SWOT analýza okresu Trnava 

               Zdroj: Vlastné spracovanie 
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 Trnavský okres má veľmi dobrú geografickú polohu, z čoho vyplýva aj 

rozvinutá infraštruktúra a dobrá dostupnosť. Pre podnikateľov a investorov sú tu teda 

veľmi priaznivé podmienky. Veľkou výhodou je blízkosť a prepojenie s hlavným 

mestom Bratislava. Tento fakt je na jednej strane výhodou, na druhej však spôsobuje 

odliv populácie najmä menších Trnavského okresu do okolia Bratislavy. Okresné mesto 

Trnava má bohatú kultúrnu a historickú minulosť, ţiaľ turizmus v tomto meste nie je 

rozvinutý  dostatočne. Trnavský okres je taktieţ charakteristický svojim folklórom, 

a udrţiavaním ľudových tradícii. Takisto poľnohospodárske podmienky sú veľmi dobré 

a pôda v tejto oblasti je povaţovaná za veľmi kvalitnú.  
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4 NÁVRHY NA ZNÍŢENIE NEZAMESTNANOSTI 

V OKRESE TRNAVA 

 
Na základe predošlých kapitol, kde som vypracovala tému nezamestnanosť z 

teoretického hľadiska a neskôr som spracovalaanalýzu nezamestnanosti v okrese 

Trnava, budem v tejto kapitole uvádzať konkrétne návrhy na zníţenie nezamestnanosti 

v danej oblasti SR.  

 

4.1  Investičné príleţitosti 

Okres a mesto Trnava je jedným z najatraktívnejších slovenských miest 

z hľadiska umiestnenia nových investícii. V Trnave sa nachádza mnoţstvo kvalitných 

zahraničných investorov, ktorí sú umiestnení v rôznych priemyselných lokalitách mesta. 

V súčasnom období mesto Trnava v spolupráci so súkromnými vlastníkmi ponúka 

niekoľko moţností umiestnenia významných investícii a tým vytvoriť fyzické 

a optimálne podmienky pre rozvoj ďalších investícii.  

Mesto Trnava sa snaţí novým investorom vytvoriť primerané podmienky aj 

realizáciou juţného a severného cestného obchvatu. Mesto napomáha pri budovaní 

nových priemyselných lokalít. Zriadilo i referát  ekonomického rozvoja, ktorý svojou 

činnosťou poskytuje základný servis pre investorov a začínajúcich podnikateľov a bol 

iniciátorom vzniku automobilového klastra na Slovensku a Technologicky špičkového 

centra v Trnave. Oba tieto projekty veľmi významnou mierou budú kvalitatívne 

ovplyvňovať podnikateľské prostredie, úroveň vzdelávania, transfer technológii, a tým 

celú konkurencieschopnosť regiónu.   

V roku 2003 bolo mestu udelené Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a 

obchodu, š.p.o. ocenenie „Najlepší komunálny projekt/investičná príleţitosť“, ktoré 

potvrdzuje  systematickú prácu vedenia mesta v oblasti rozvoja malého a stredného 

podnikania a zároveň dokazuje pripravenosť mesta pre vstup ďalších zahraničných 

investícií najmä v oblasti vedy, výskumu a IT technológií. 
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Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave 

Do priemyselného parku v Trnave, ktorý bol dokončený v roku 2011 a za 

posledné roky bol najväčším investičným projektom v okrese Trnava, sa uţ od marca 

2012 sťahujú investori z oblastí výskumu, vývoja, výroby prototypov a inovačných 

procesov. Tento projekt bol realizovaný z 90% zo zdrojov EÚ, čo bolo asi 10,75 mil. 

EUR a z 10% ho kofinancovalo mesto Trnava.  

V súčasnosti sa uvaţuje nad rekonštrukciou tohto priemyselného parku v Trnave 

za účelom rozvoja cezhraničných sluţieb pre podnikateľov. Osobne podporujem túto 

iniciatívu, ktorej cieľom by bol rozvoj kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými 

subjektmi za účelom podpory inovačného potenciálu Trnavského a prihraničného 

maďarského regiónu. Celkové náklady projektu by činili 800 000 EUR, pričom by bolo 

moţné dostať nenávratný finančný prostriedok z fondov EÚ aţ do výšky 95%, teda 

760 000 EUR.   

 

Komplexná obnova verejných priestorov na Clementisovej ulici 

V tomto projekte ide o komplexnú rekonštrukciu a obnovu schátralého ihriska, 

ako aj okolitých priestorov Clementisovej ulice. Za predpokladu, ţe mesto vyčlení 

potrebné peniaze v budúcoročnom rozpočte bude realizácia projektu podľa vyjadrenia 

zodpovedných osôb z investičnej výstavby moţná najskôr v roku 2013. Je teda 

nevyhnutné aby v tomto roku úrad pripravil projektovú dokumentáciu a absolvoval 

stavebné konania. V rámci predrealizačnej prípravy je potrebné aby došlo k odstráneniu 

objektov ihrísk a k iným potrebným úpravám okolia. 

 

Výstavba štadióna „City Arena - Štadión Antona Malatinského“ 

Na konci roku 2011 bol tuzemskými investormi predstavený projekt na výstavbu 

nového futbalového štadióna za 68 miliónov EUR. V súčasnosti prebieha projekčná 

príprava. V prípade podpory mesta a VÚC, bude mať na prelome rokov 2012 a 2013 uţ 

projekt stavebné povolenie. Priestor terajšieho futbalového štadióna v centre mesta 

plánuje investor obkolesiť novými tribúnami pre 20-tisíc divákov. Na priľahlom 

parkovisku má stáť hotel s kapacitou 120 lôţok, obchodné priestory s rozlohou viac ako 

20-tisíc metrov štvorcových a administratívna budova. Súčasťou projektu je parkovanie 
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pre 1100 vozidiel, pešia oddychová zóna a pešia lávka na najväčšie sídlisko Druţba. 

Projekt zaberie plochu pribliţne tri hektáre, pozemky má poskytnúť mesto. 

 

4.2  Návrhy na zníţenie nezamestnanosti rizikových skupín 

V analytickej časti som uviedla, ţe u určitých skupinách ľudí je väčšie riziko 

postihnutia nezamestnanosťou ako u iných skupinách. Tieto skupiny nazývame preto 

rizikové a zahŕňajú najmä ľudí so ZP, ľudí vo veku nad 50 rokov, ľudí bez vzdelania 

alebo len so základným vzdelaním, absolventov a dlhodobo nezamestnaných. Preto 

v rámci návrhov na zníţenie zamestnania sa budem orientovať práve na tieto skupiny, 

keďţe majú ťaţší prístup na trh práce.  

 

4.2.1 Osoby so zdravotným postihnutím 

Aj keď túto skupinu netvorí veľký počet ľudí oproti iným rizikovým skupinám, 

je zase výrazne znevýhodnená. Zamestnávatelia sú často krát neochotní zamestnať 

osobu so ZP kvôli zníţenej výkonnosti, či častým absenciám z dôvodu návštevy lekára. 

Takisto je potrebné v prípade zamestnania osoby so ZP prispôsobiť prostredie 

pracoviska, pričom ide  o umoţnenie bezbariérového prístupu alebo inú úpravu 

pracovných podmienok
1
. Je preto dôleţité zamestnávateľom ponúknuť aj výhody 

zamestnávania osôb so ZP.  

Štát v tomto zasiahol v roku 2004, kedy nadobudol platnosť zákon o sluţbách 

zamestnanosti
1
. Podľa tohto zákona plynie kaţdému zamestnávateľovi, ktorý 

zamestnáva 20 a viac zamestnancov, zamestnať osoby so ZP v pomere 3,2% 

z celkového počtu zamestnancov. (12) 

Bohuţiaľ, stále veľa zamestnávateľov ochotnejšie zaplatí pokutu za nedodrţanie 

tohto zákona, keďţe so zamestnaním osôb so ZP by mali takisto veľké, ak nie väčšie 

výdavky. Takisto tu hrá rolu skepsa, neochota a strach zamestnať týchto ľudí. Na 

základe uvedených informácii navrhujem nasledovné riešenia na zníţenie 

nezamestnanosti u tejto skupiny: 

 Podpora vzdelávania osôb so ZP; kedţe veľmi malá časť tejto skupiny má 

dosiahnuté vyššie vzdelanie 

                                                           
1
Zákon č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 Zvýšenie ochoty zamestnávateľov zamestnať osoby so ZP prostredníctvom 

daňových úľav alebo získaním rôznych bonusov 

 Vzhľadom na to, ţe veľa zamestnávateľov platí ochotne pokutu za 

nedodrţanie zákona o zamestnávaní osôb so ZP, by som navrhla zvýšiť túto 

pokutu, tak aby bola vyššia ako priemerné náklady vynaloţené na 

zamestnanie osoby so ZP 

 Zvýšenie povedomia o osobách so ZP prostredníctvom prednášok alebo 

prezentácii určených pre personalistov alebo ľudí vo vedúcich pozíciách kde 

by priblíţili výhody zamestnania osoby so ZP ako je napríklad ich veľmi 

vďačný prístup pri získaní práce, ktorú sa následne snaţia vykonávať 

najlepšie ako vedia.  

 Zo strany úradu práce dohliadnuť na individuálny prístup voči týmto 

osobám. Umoţniť im dodatočné kurzy a vzdelanie o ktoré sa zaujímajú. 

 

4.2.2 Osoby staršie ako 50 rokov 

V súčasnosti tvorí táto skupina v okrese Trnava pribliţne 15% všetkých 

nezamestnaných, ide teda o jednu z najpočetnejších rizikových skupín. Dôvody veľkého 

počtu nezamestnaných tejto skupiny je viacero, niţšia pracovná výkonnosť, slabá 

znalosť jazykov alebo technická a počítačová negramotnosť. Všetky tieto faktory vedú 

k niţšej ochote zamestnávať túto skupinu uchádzačov. Pre túto skupinu teda navrhujem 

nasledovné riešenia: 

 Zo strany úradu práce dbať na individuálny prístup voči týmto záujemcom o 

prácu, umoţniť a podporiť ich účasť na rôznych kurzoch, ktoré by zvýšili 

ich kvalifikáciu, hlavne v oblasti počítačovej a technickej oblasti.  

 Organizovať prezentácie a prednášky zamerané na proces hľadania práce 

a uplatnenia na trhu práce. Tieto prezentácie by obsahovali témy ako si 

správne vytvoriť ţivotopis, ako uspieť na pracovnom pohovore, alebo ako si 

cez internet efektívne vyhľadávať pracovné príleţitosti.  
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4.2.3 Dlhodobo nezamestnaní 

Do tejto skupiny sa radia uchádzači ktorí sú evidovaní na úrade práce dlhšie ako 

12 mesiacov, pričom ide o ľudí rôzneho veku, či vzdelania. Táto skupina sa však skladá 

z dvoch podskupín. Prvú tvorí tú časť uchádzačov, ktorí majú v naozaj záujem pracovať 

a aktívne si prácu hľadajú. Druhú skupinu tvoria uchádzači, ktorým štát hradí sociálne 

a zdravotné dávky a taktieţ poskytuje podporu, avšak nemajú záujem pracovať a ich 

momentálna situácia im vyhovuje, štát však zaťaţuje. Pre túto skupinu navrhujem 

nasledovné zmeny: 

 Povinnosť zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít a prezentáciách 

organizovanými úradom práce. 

 Podpora zamestnania na polovičný úväzok, na dohodu alebo na sezónnych 

brigádach, aby si uchádzač zachoval aspoň určité pracovné návyky. 

 Dôkladnejšie preverovanie aktivít hľadania si práce a nastaviť určité sankcie 

v prípade ich nedostatočného plnenia. 

 Povinnosť zúčastňovať sa dobrovoľníckych aktivít, v prípade dlhšej doby 

evidencie na ÚP. 

 

4.2.4 Absolventi 

Táto skupina nezamestnaných za povaţuje za jednu z najdôleţitejších, keďţe ide 

o mladých ľudí u ktorých je potrebné pestovať pracovné návyky. V súčasnosti mladí 

absolventi mávajú často krát veľké ambície, ktoré nezodpovedajú ich doterajším 

pracovným skúsenostiam a kompetenciám. Práve tento problém je veľa krát dôvodom 

prečo vzniká problém ich uplatnenia na trhu práce. Na druhej strane oproti skupine ľudí 

starších ako 50 rokov má skupina absolventov vysokú počítačovú gramotnosť a väčšina 

takisto ovláda aspoň jeden cudzí jazyk.  

Osobne si myslím, ţe veľkým problémom je taktieţ nezáujem mladých 

študentov, ktorí sa rozhodujú o svojej ďalšej budúcnosti. Študenti stredných škôl 

nemajú dostatočné informácie o moţnostiach ďalšieho štúdia, nepoznajú svoje silné 

stránky a nevedia v čom sú dobrí. Voči vzdelaniu a štúdiu majú často krát pasívny 

prístup. Toto má za výsledok, ţe vysoké školy sú plné študentov, ktorí nemajú 
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konkrétne ambície a ciele, väčšina z nich nemá predstavu, čomu sa chcú po štúdiu 

venovať.  

Na zníţenie nezamestnanosti tejto skupiny navrhujem nasledovné riešenia: 

 Individuálny prístup a poradenstvo od zamestnancov úradu práce voči 

uchádzačom o prácu. Poskytovanie konzultácii o doplnkovom vzdelávaní 

a moţných rekvalifikačných kurzoch podľa profilu uchádzača.  

 Vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy by neboli organizované úradom práce, 

ale inštitúciami a organizáciami ktoré sa vzdelávaniu venujú profesionálne. 

Prostredníctvom tohto nástroja by sa kvalita vzdelávania zvýšila. 

 

4.3  Aktívna politika zamestnanosti v roku 2012 

Aktívna politika zamestnanosti je súbor nástrojov ktoré pôsobia priamo a sú 

aktívnymi opatreniami trhu práce. Ide zväčša o príspevky a priame finančné výdavky. 

APZ sa vo všeobecnosti sústreďuje na problémové skupiny uchádzačov. APZ má na 

Slovensku stále veľký význam keďţe nezamestnanosť za posledné roky a mesiace 

neustále rastie, najmä vplyvom európskej finančnej krízy. 

 

4.3.1 Podpora vzdelávania a prípravy na trh práce 

V roku 2011 neboli prekvapivo na tento nástroj vynaloţené v TO ţiadne 

finančné prostriedky v rámci AZP. Osobne si myslím, ţe je to veľká škoda, pretoţe 

tento nástroj sa povaţuje za jeden z najefektívnejších a má pozitívny vplyv ktorý je 

dlhodobý. V iných krajoch a okresoch je tento nástroj naopak veľmi vyuţívaný, 

napríklad v Bratislavskom kraji je dokonca najvyuţívanejším nástrojom APZ. Myslím 

si, ţe tento nástroj môţe byť veľmi účinným, a preto podávam nasledovné návrhy na 

jeho vyuţitie: 

 Zaloţenie internetového portálu, určeného pre uchádzačov o štúdium na 

vysokej škole, ktorý by zhromaţďoval informácie o vysokých školách na 

Slovensku. Tento portál by z informatívnej stránky obsahoval popis 

vysokých škôl, fakúlt, odborov aj s obsahom predmetov. Nasledoval by 

detailný popis predmetov s  výsledným výstupom štúdia a  

predpokladanými získanými kompetenciami absolventa daných predmetov. 
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Taktieţ by jednotlivé programy obsahovali oblasti moţného uplatnenia 

absolventa programu. Ďalej by mohol portál moţnosť vypracovania testu, 

ktorý by vypracoval podrobný a komplexný osobnostný profil, analýzu 

kariérnych oblastí a TOP kariérne oblasti, na ktoré by sa mal absolvent 

alebo študent zamerať. Obsahoval by taktieţ analýzu silných a slabých 

stránok, analýzu preferencii v práci alebo štúdiu, preferenciu voči ľudom, 

štýlom učenia sa, vykonávaniu úloh a rôzne iné. Tento systém by bol 

hradený z prostriedkov ESF, program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.   

 Podpora stredných škôl v návštevnosti vysokoškolských veľtrhov, ktorí 

sprostredkúvajú priamy kontakt medzi študentmi SŠ a zástupcami 

jednotlivých vysokých škôl. Na Slovensku sa kaţdoročne organizuje veľtrh 

AKADÉMIA, ktorý sa organizuje kaţdoročne v Bratislave. Na tomto 

veľtrhu sa stredoškoláci môţu priamo pýtať na otázky ohľadom štúdia 

a získať informácie priamo zo zdroja. 

 Podpora činnosti v študentov v študentských organizáciách a 

na mimoškolských aktivitách, ktoré sú zamestnávateľmi veľmi  cenené. 

Medzi takéto organizácie patrí napríklad najväčšia študentmi riadenia 

organizácia na svete AIESEC, ktorá má svoju pobočku aj Trnave, konkrétne 

pôsobí a sídli na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Prostredníctvom členstva 

v organizácii AIESEC študenti získavajú praktické skúsenosti, budujú si 

pracovné návyky, zlepšujú si angličtinu a získavajú cenné kontakty.  

 Podpora účasti na medzinárodných študijných programoch 

a medzinárodných pracovných programov. Konkrétne by šlo o podporu a 

rozširovanie programu Erazmus, ktorý ponúka moţnosť študovať 

v zahraničí počas jedného alebo dvoch semestrov. Ďalej je to opäť 

organizácia AIESEC, ktorá sprostredkováva moţnosť študentom 

a absolventom vysokých škôl vycestovať na zahraničnú pracovnú stáţ 

a získať tak cenné skúsenosti zo zahraničia.  

 Prezentácie na vysokých školách o moţnostiach, ktoré škola mimo 

samotného štúdia ponúka. Môţe ísť napríklad o moţnosť pôsobenia 

v študentských parlamentoch alebo medzinárodných študentských 

organizáciách AIESEC, alebo Erasmus.  
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 Prezentácie na stredných školách pre študentov tretieho a štvrtého ročníka, 

kde by pracovníci úradu práce prezentovali súčasnú situáciu na trhu práce, 

moţnosti štúdia a uplatnenia jednotlivých odborov a programov.  

 Prezentácie na základných školách pre ţiakov deviatych ročníkov. 

Predmetom týchto prezentácii by bolo zdôraznenie dôleţitosti vzdelania 

a rozhodovania sa o ďalšom vzdelaní na SŠ. Ďalším cieľom by bolo vzbudiť 

v ţiakoch určité ambície a prebudiť ich cieľavedomosť. 

 

4.3.2 Podpora zriadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

Ako som uţ spomínala, táto podpora spočíva v poskytovaní príspevku 

zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni, prípadne na 

chránenom pracovisku príjme uchádzača so ZP. V roku 2011 sa prostredníctvom tohto 

príspevku podporilo v TO 11 pracovných miest, bolo naň však vynaloţených vyše 

131 tisíc EUR. Tento nástroj patrí teda medzi najdrahšie nástroje APZ. Z tohto dôvodu 

nenavrhujem vynakladať väčšie mnoţstvo prostriedkov na tento nástroj, ale dopomáhať 

k udrţaniu chránených  pracovísk a chránených dielní, ktoré uţ existujú.  

Ako ďalší návrh by som uviedla väčšiu kontrolu osôb a organizácii, ktoré 

prijímajú tento príspevok, aby sa predišlo moţným špekuláciám a vyuţívaniu týchto 

prostriedkov na iný účel.  

Na záver navrhujem zjednodušenie administratívnej stránky vytvárania týchto 

dielní a miest, pretoţe je často krát odrádzajúcim faktorom pre zamestnávateľov. 

 

4.3.3 Vykonávanie absolventskej praxe 

Tento nástroj patril taktieţ medzi viac vyuţívané na území TO v roku 2011. 

Prostredníctvom absolventskej praxe sa podporilo aţ 301 absolventov, pričom výdavky 

na tento nástroj tvorili 10,86% celkových výdavkov. Absolventská prax má veľmi 

pozitívny dopad na mladých ľudí, ktorí prostredníctvom nej získajú pracovné návyky 

a sú uvedení do reality na trhu práce. Maximálna dĺţka AP je šesť mesiacov, avšak 

často krát je po ukončení rozšírená na prácu na trvalý pracovný pomer. 

V prípade tohto nástroja navrhujem zvýšenie počtu uchádzačov zúčastňujúcich 

sa absolventskej praxe, keďţe čím skôr po absolvovaní školy začne uchádzač pracovať, 

tým ma väčšiu šancu na dlhodobé uplatnenie na trhu práce. 
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4.4  Vyhodnotenie návrhov 

Na základe vynaloţených výdavkov v roku 2011 ktoré sú uvedené v Tabuľke 1,  

a mojich návrhov, uvádzam navrhovanú výšku výdavkov na jednotlivé nástroje APZ. 

V Tabuľke 3 sú uvedené navrhované počty podporených miest/uchádzačov 

a výška predpokladaných  výdavkov. Podľa mojich návrhov sa výdavky zvýšia o 9,2%, 

avšak počet podporených miest resp. uchádzačov bude vyšší aţ o 42%. Efektivita 

vynaloţených výdavkov sa tak zvýši. Najväčší skok je moţno vidieť vo výdavkoch na 

vzdelávanie a prípravu na trh práce, keďţe za rok 2011 neboli na tento nástroj 

vynaloţene ţiadne prostriedky a v ostatných regiónoch Slovenska sa povaţuje tento 

nástroj za veľmi efektívny a je veľmi vyuţívaný. Príspevok na zriadenie samostatnej 

zárobkovej činnosti navrhujem taktieţ mierne zvýšiť, keďţe kaţdým rokom sa objavuje 

viac aplikantov na tento príspevok. Čo sa týka zriadenia chránených dielní a pracovísk, 

ako som uţ spomenula tak neradím zvyšovať výdavky na tento nástroj keďţe ide o  

nástroj veľmi finančne náročný vzhľadom na 1 podporenú pozíciu. Avšak podporujem 

mierne zvýšiť výdavky na úhradu prevádzkových nákladov chránených dielní 

a chráneného pracoviska. Zvýšené výdavky predpokladám na vykonávanie 

absolventskej praxe, vzhľadom na to, ţe kaţdým rokom vychádza zo škôl stále viac 

absolventov. Samozrejme predpokladám vyuţitie finančných prostriedkov aj z iných 

zdrojov, najmä z európskych fondov. 

 

 

Nástroj 

2011 I. kvartál 2012 
II, III, a IV. 

kvartál 2012 

Počet 

miest 
Suma 

Počet 

miest 
Suma 

Počet 

miest 
Suma 

Podpora samostatnej 

zárobkovej  činnosti 
425 1 068 135,38 58 160 661 442 1 224347 

Vykonávanie 

absolventskej praxe 
301 228 049, 28 158 144 461 342 312692 

Podpora zriadenia 

CHd alebo CHp 
18 131 428,78 1 4 965 0 0 
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Tabuľka 3: Návrh uplatnenia nástrojov APZ v roku 2012 

                                      Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.5  Predpoklady a harmonogram realizácie na rok 2012 

1. Zabezpečiť finančné prostriedky a ich prerozdelenie medzi odborom úradov 

práce 

2. Zostaviť plán čerpania finančných prostriedkov na rok 2012 

3. Uskutočňovať prieskum situácie na trhu práce 

4. Uskutočňovať vzdelávanie na stredných školách 

5. Organizovať individuálne stretnutia zamestnancov úradov práce so záujemcami 

o prácu 

6. Realizovať rekvalifikačné  a vzdelávacie kurzy  

7. Organizovať informačné stretnutia pre študentov vyšších ročníkov stredných 

škôl 

8. Organizovať informačné stretnutia pre vysokoškolských študentov 

9. Organizovať prednášky a prezentácie pre ţiakov deviatych ročníkov základných 

škôl 

10. Vytvoriť internetový portál a informačný systém pre záujemcov o štúdium na 

vysokých školách 

11.  Kontaktovať zamestnávateľov s moţnosťou poskytovania absolventskej praxe 

12.  Monitorovať dodrţiavanie zákona o povinnom zamestnávaní osôb so 

zdravotným postihnutím. 

 

 

Úhrada  nákladov 

CHd, alebo CHp 
304 187 651,7 65 46 641 285 182 582 

Vzdelávanie 

a príprava na TP 
0 0 10 999 390 156 321 

SPOLU 1048 1 615 265, 14 325 372 298 1459 1 875942 
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 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

 

Tabuľka 4: Harmonogram pre realizácie návrhov na rok 2012 

                                      Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Záver 

Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberala témou, ktorá je dlhodobo aktuálna  

a rozšírená na celom svete. Ide o problematiku nezamestnanosti, ktorá je jednou 

z najdiskutovanejších makroekonomických tém posledných rokov. Svoju pozornosť 

som orientovala na Trnavský okres, kde som na základe teoretických poznatkov a 

analýz súčasného stavu navrhla riešenia na zníţenie nezamestnanosti v tomto okrese.  

V úvode BP som v skratke predstavila jav nezamestnanosti vo všeobecnosti, 

popísala som históriu a činnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave. 

Pokračovala som v prvej kapitole, kde som zadefinovala problém a cieľ BP. 

V druhej kapitole som sa venovala hlavným teoretickým východiskám. 

Definovala som tu základné pojmy ktoré so nezamestnanosťou úzko súvisia, ako je trh 

práce, dopyt a ponuka práce. Venovala som sa taktieţ samotnému pojmu 

nezamestnanosti, popísala som jednotlivé druhy nezamestnanosti a jej súvis s infláciou. 

V druhej časti kapitoly som determinovala rizikové skupiny nezamestnaných, dôsledky 

ale aj prínosy nezamestnanosti. Na záver som vysvetlila rozdiel medzi aktívnou 

a pasívnou politikou zamestnanosti, taktieţ popísala význam a prínos jednotlivých 

nástrojov APZ. 

V tretej kapitole som sa venovala analýze súčasného stavu a vývoju 

nezamestnanosti z dlhodobejšieho hľadiska v EÚ a na Slovensku. Nosnú časť tejto 

kapitoly tvorí analýza nezamestnanosti v okrese Trnava z hľadiska krátkodobejšieho, no 

detailnejšieho. Nezamestnanosť v TO som analyzovala s rôznych uhlov pohľadu 

a podľa rôznych skupín nezamestnaných. V rámci tejto kapitoly som analyzovala aj 

vyuţitie jednotlivých nástrojov APZ za rok 2011. Túto kapitolu uzatvára analýza 

silných ako aj slabých stránok, príleţitostí a hrozieb TO. 

Vo štvrtej kapitole som pristúpila ku konkrétnym návrhom na vyuţitie nástrojov 

APZ, ktoré by mali viesť k zníţeniu miery nezamestnanosti v TO. 

Za rok 2011 bola nezamestnanosť na Slovensku vyššia ako priemerná 

nezamestnanosť v EÚ takmer o 4% a na konci roku 2011 teda dosahovala mieru 14,1%. 

Vývoj nezamestnanosti na Slovensku mal za posledné roky rôzne tendencie. 

V súčasnosti nedosahuje aţ takú veľkú mieru ako to bolo v roku 2001 počas 

hospodárskej krízy. Vtedy bola miera nezamestnanosti na SR takmer 20%. Súčasných 
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14% však taktieţ nie je nezanedbateľných. Ďalším faktorom, ktorý je potrebné zobrať 

do úvahy, ţe vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku má od roku 2010, kedy sa 

začala prejavovať finančná kríza, relatívne prudký nárast. 

Trnavský okres a všeobecne celý Trnavský kraj, patrí medzi oblasti s niţšou 

mierou nezamestnanosti ako je tomu v ostatných okresoch, avšak určite tieţ nie je 

zanedbateľná. Všeobecne je nezamestnanosť v TO štandardne niţšia aţ o 6% ako je 

priemerná nezamestnanosť na Slovensku. Na konci roku 2011 bola miera 

nezamestnanosti v TO 7,2%. Myslím si však, ţe vzhľadom na veľmi výhodnú lokalitu 

a vysoký potenciál Trnavského okresu, by nezamestnanosť mohla dlhodobo klesnúť na 

úroveň miery Bratislavského okresu ktorá je v súčasnosti okolo 6%. 

 Za posledné 2 roky je počet ţien hľadajúcich si  prácu o niečo vyšší ako je počet 

muţov, takţe môţeme povedať, ţe diskriminácia ţien na trhu práce napriek snahy štátu 

stále čiastočne pretrváva. 

 Pri analýze nezamestnanosti vzhľadom na vek uchádzačov som prišla k záveru, 

ţe najpočetnejšia skupina nezamestnaných sú uchádzači vo veku 20 – 24 rokov, ide teda 

najmä o absolventov stredných odborných a vysokých škôl. Práve preto som tejto 

skupine mladých venovala v návrhovej časti zvýšenú pozornosť. 

 Čo sa týka uchádzačov podľa vzdelania, najpočetnejšiu skupinu tvoria 

absolventi stredných odborných učilíšť, ktorí tvoria aţ 35% uchádzačov. Druhou 

najpočetnejšou skupinou sú absolventi úplného stredného odborného vzdelania na 

strednej odbornej škole, konzervatóriu, ukončené maturitou. 

 Pri analýze štruktúry uchádzačov podľa dĺţky evidencie na ÚP som dospela 

k záveru, ţe najväčšiu skupinu tvoria uchádzači evidovaní do 3 mesiacov. Tento fakt 

môţe byť spôsobený návalom absolventov škôl v určitom období roku. Počet 

uchádzačov evidovaných menej ako 3 mesiace však medziročne klesá, naopak počet 

dlhodobo evidovaných medziročne stúpa. Za rok 2012 si zatiaľ drţí rovnakú úroveň ako 

v na konci roka 2011. 

 Na aktívne opatrenia na trhu práce bolo v TO v roku 2011 vynaloţených vyše 

2,1 miliónov EUR a podporených bolo 1 840 pracovných miest. Medzi najvyuţívanejšie 

nástroje APZ patril príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorý bolo 

vyčlenených 50% všetkých výdavkov.  Tento fakt hodnotím ako veľmi pozitívny.Je to 

z dôvodu, ţe práve podpora podnikateľského prostredia má z dlhodobého hľadiska 
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veľmi pozitívny dosah, pretoţe podniky samé vytvárajú ďalšie pracovné miesta. Medzi 

ďalšie vyuţívané nástroje patril príspevok na udrţanie zamestnancov v zamestnaní 

s nízkymi mzdami, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, príspevok na 

dochádzku za prácou a príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska.  

 Naopak prekvapivo ţiadne finančné prostriedky neboli vynaloţené na 

vzdelávanie a prípravu na TP. Preto na tento nástroj navrhujem vyčleniť 

pribliţne156tisíc EUR, čím by sa priamo podporilo pribliţne 290 uchádzačov. Rozpočet 

navrhujem navýšiť o 9,2%, pričom predpokladám zvýšenie podporených pracovných 

miest aţ o 42%. Zvýši sa tak efektivita vynaloţených prostriedkov 

 Toto zvýšenie efektivity tkvie najmä v zníţení výdavkov na príspevok na 

zriadenie chránených dielní a chránených pracovných miest, keďţe ide o veľmi drahý 

nástroj. Odporúčam, preto zvýšiť kontrolné činnosti subjektov ktoré dostávajú tento 

príspevok a len mierne zvýšiť náklady na udrţanie chránených pracovísk a chránených 

dielní, ktoré uţ existujú.  

 Čo sa týka problematiky absolventov, som toho názoru, ţe v tejto otázke je 

potrebné zasahovať uţ počas štúdia na strednej, dokonca základnej škole. Práve v tomto 

rannom období sa mladý študent profiluje a rozhoduje o svojej budúcnosti.  Je 

postavený pred náročné a zodpovedné rozhodnutia, ktoré často krát berie ľahkováţne, 

buď z dôvodu nedostatočnej informovanosti, alebo nedbanlivosti rodičov 

či kompetentných inštitúcii. Práve z tohto dôvodu som navrhla riešenia ktoré dopomôţu 

zvýšiť informovanosť a pripravenosť študentov na ich ďalší ţivot. Ďalším opatrením 

v otázke absolventov je poskytovanie absolventskej praxe, ktorá je povaţovaná za 

veľmi efektívny nástroj APZ, vďaka nej získavajú absolventi pracovné návyky a sú 

uvedený do fungovania trhu práce. 

 Ďalšie príleţitosti, prostredníctvom ktorých predpokladám vznik nových 

pracovných miest sú investičné príleţitosti medzi ktorými som spomenula rekonštrukciu 

priemyselného parku v Trnave, komplexnú obnovu verejných priestorov na 

Clementisovej ulici, či výstavbu futbalového štadióna. 

 Navzdory pretrvávajúcej finančnej kríze, ktorá postihuje celú Európu, a ktorej 

dopad a vývoj sa dá ťaţko predpovedať,verím, ţe prostredníctvom mojich návrhov sa 

podarí nezamestnanosť v Trnavskom kraji zníţiť aspoň čiastočne. 
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Zoznam skratiek 

AOTP – aktívne opatrenia trhu práce 

APZ – aktívna politika zamestnanosti 

ČR – Česká republika 

ESF – Európsky sociálny fond 

EÚ – Európska únia 

HDP – hrubý domáci produkt 

CHd – chránená dieľňa 

CHp – chránené pracovisko 

SR – Slovenská repiblika 

TK – Trnavský kraj 

TO – Trnavský okres 

TP – Trh práce 

SOU – stredné odborné učilište 

SZČ – samostatne zárobková činnosť 

UoZ – uchádzač o zamestnanie 

ÚP – úrad práce 

ÚPSVaR – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VÚC – vyšší územný celok 

ZP – zdravotné postihnutie 

ŢP – ţivotné prostredie 
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