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Prínos poznatkov výskumov v oblasti nezamestnanosti pre prax sociálnej práce 

The contribution of research knowledge in the area of unemployment for social work 

practice 
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Abstrakt: “Ľudská práca zohráva stále dôležitejšiu úlohu ako produktívny faktor duchovného 

a materiálneho bohatstva”.(CA 31) Strata zamestnania hlboko zasahuje celého jednotlivca i 

jeho rodinu.  Aktívna politika zamestnanosti, prostredníctvom jednotlivých opatrení, by mala 

napomáhať k tomu, aby bol čím skôr využitý pracovný potenciál nezamestnaného. Cieľom 

môjho príspevku je priblížiť význam hodnotenia nástrojov aktívnej politiky trhu práce pre 

prax sociálnej práce.    

 

Kľúčové slová: ľudská práca, nezamestnanosť, výskum, nástroje aktívnej politiky trhu práce 

 

Abstract: “Human work is playing an increasingly important role as a productive factor of 

spiritual and material wealth." (CA 31) Job loss deeply affects the individual and his family.  

Active employment politics should help through various measures to ensure that the labor 

potential of the unemployed be fully used as soon as possible. The aim of my paper is to 

outline the importance of evaluation of active labor market policy for social work practice.   
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Úvod 

    

V prvej časti môjho príspevku sa obmedzujem na chápanie práce a pracujúceho človeka z 

pohľadu Sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Pochopiť zmysel a význam práce, jej hodnotu je 

nesmierne dôležité pre každého človeka, obzvlášť pre tých, ktorí pracujú s nezamestnanými.         

Na hodnotu práce, jej sociálny rozmer a zodpovednosť za riešenie stavu nezamestnanosti je 

možné pozerať z viacerých zorných uhlov. Predostrela som vám pohľad mne blízky, pohľad 

Sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. V druhej časti nadväzujem na potrebu riešenia 

nezamestnanosti subjektmi zodpovednými za tvorbu pracovnej politiky. Aplikácia nástrojov 

aktívnej politiky trhu práce na nezamestnanú populáciu vždy so sebou prináša kladné i 

negatívne efekty. Ich efektivita sa stala predmetom skúmania. Tretia časť je zameraná na 

priblíženie vybraných výskumov realizovaných v Slovenskej republike. 

 

1. Hodnota práce z pohľadu sociálnej náuky Katolíckej cirkvi 

 

Pápež Ján Pavol II. poukázal na hodnotu práce, ktorá spočíva už v tom, že ju vykonáva 

sám človek- subjekt práce. Človek ako subjektívna bytosť, ktorá je schopná myslieť, 

rozhodovať sa a sebarealizovať, je subjektom práce, dáva práci hodnotu. Svojou prácou 

produkuje materiálne i duchovné bohatstvo, prispieva k rastu ľudského pokroku, 

zabezpečujúc tak svoju existenciu, životné potreby seba i svojich blízkych. Hodnota práce 

spočíva i v tom, že cieľom akejkoľvek práce je sám človek. Pričom pod pojmom “práca” 

rozumie sociálna náuka Katolíckej cirkvi  “každú činnosť, ktorá sa koná bez ohľadu na jej 

charakter a okolnosti , čiže je to každá ľudská činnosť , ktorú možno a treba uznať ako prácu 

uprostred celého bohatstva činnosti, na aké je človek schopný a vďaka svojej ľudskej podstate 

disponovaný samou svojou prirodzenosťou”(LE 7). Cirkev však zdôrazňuje, že každú prácu 
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“treba hodnotiť predovšetkým mierou dôstojnosti samého subjektu práce, čiže osoby - 

človeka, ktorý ju vykonáva”(LE 7). 

Takéto poňatie práce je v protiklade s materialistickým ekonomizmom, ktorý považuje 

ľudskú prácu za iba “tovar svojho druhu” či “pracovnú silu”. Na tomto mieste Ján Pavol II.  

spolu so svojimi predchodcami Jánom XXIII. a Pavlom VI. konštatujú, že všade, kde sa s 

človekom zaobchádza iba ako s výrobným nástrojom, vládne zmätok a prevrátenie poriadku, 

pretože “s ním jediným- bez ohľadu na to, akú prácu vykonáva, sa má zaobchádzať ako s 

tvorivým subjektom a jej pravým strojcom a tvorcom”(LE 7).  Rozmer človeka sa premieta i 

do “princípu” nadradenosti subjektívneho významu práce pred objektívnym. I keď cirkev 

chápe prácu ako povinnosť, morálnu povinnosť, záväzok človeka voči svojim blížnym, 

rodine, spoločnosti, národu, je názoru, že  “v prvom rade práca je "pre človeka" a nie človek 

"pre prácu"(LE 6). Náuka poukazuje i na sociálny rozmer práce a súvislosť práce a rodiny.  
     

 

1.1. Sociálny rozmer práce a rozvoj človeka 
 

Práca je pre človeka možnosťou k rozvoju jeho osobnosti, jeho človečenstva. Cez prácu, 

zamestnanie sa dostávame do vzájomného kontaktu s inými ľuďmi, máme možnosť a 

príležitosť vzájomne komunikovať a budovať medziľudské vzťahy, čím sa včleňujeme do 

spoločnosti, máme účasť na jej živote. Spolu s inými tvoríme hodnoty, každý svojim dielom a 

podľa svojich daností, vytvárajúc tak národné bohatstvo, ktoré slúži všetkým, celej 

spoločnosti. „Okrem toho jestvuje veľa hodnôt, ktoré nedokáže efektívne vytvoriť práca 

jednotlivca, ale je potrebná spolupráca mnohých ľudí zameraná na ten istý cieľ.  Jeho 

organizovaná činnosť v úzkej spolupráci s inými umožňuje utvárať stále širšie a 

spoľahlivejšie pracovné spoločenstvá na pretváranie prírodného a ľudského prostredia” (CA  

32). 

Ako som už uviedla, sociálna náuka Katolíckej cirkvi sa zaoberá pracujúcim človekom, 

ktorý  je vždy zvyčajne členom rodiny. Preto náuka neopomína tento aspekt  práce a rodiny. 

V náuke Cirkvi je práve rodina považovaná za „ prvú školu práce“(LE 10) a zároveň „prvú 

školu občianskych cností“ (FC 36). Zmysel pre prácu sa buduje už v rodine prostredníctvom 

rodičovskej výchovy. Rodičia svojim vzorom ukazujú deťom vzťah k práci /chápanej 

všeobecne- platenej i neplatenej práci/, oscilujúci od pomyselnej stupnice trvalého nezáujmu a 

ľahostajnosti k práci až po patologický workholizmus, čím vlastne manifestujú svoj 

(ne)zodpovedný postoj k svojmu životu a životu svojich blízkych. 

Zároveň náuka nezabúda na to, čo je pre terajšieho človeka vysoko aktuálne a to na 

ekonomický rozmer práce v súvislosti s potrebou zabezpečenia potrieb rodín. Mať prácu a 

primeranú odmenu za ňu je jedným z  predpokladov pre založenie rodiny, nadobudnutie 

kvalitného bývania. Taktiež mzda  slúži na zabezpečenie dobrej a kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti, dáva rodine možnosť plnohodnotného vzdelávania a rozvíjania vlôh a talentov 

všetkých jej členov, ako i možnosť uspokojovať kultúrne potreby a regenerovať sily. V náuke 

je vypracovaný pojem rodinnej mzdy, ktorá označuje sociálny rozmer práce zamestnanca 

zohľadňujúci jeho rodinné zázemie sústreďujúc sa na potreby rodín v rôznom životnom 

cykle. Cirkev týmto pojmom nielen objasňuje sociálny rozmer mzdy, ale zároveň pripomína 

tým, ktorí sú za to zodpovední, ich spoluzodpovednosť pri tvorbe legislatívnych 

a ekonomických podmienok, ktoré by umožnili rodinám viesť slušný život i zodpovednosť pri  

riešení sociálnych udalostí spojených so stratou práce a tvorbu  legislatívy zaručujúcej 

pracujúcim dostatočnú pracovno-právnu ochranu.  

Neistota v pracovných podmienkach môže sa stať prekážkou pre založenie si rodiny. 

Benedikt XVI. zdieľa názor, že mobilita pracovných síl a všeobecná deregulácia v spojitosti 

s rozptýlením sveta práce môže okrem pozitívnych efektov pôsobiť aj negatívne, a to najmä 

vtedy, ak sa neistota vzhľadom na pracovné podmienky stane endemická. Vtedy „vznikajú 
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formy psychologickej nestability a narastajú ťažkosti vytvoriť si pevnú životnú cestu vrátane 

manželstva“ (CV 25). 

 

1.2. Strata práce - nezamestnanosť a jej riešenie v sociálnej náuke Katolíckej cirkvi   

 

Sociálna náuka cirkvi zdôrazňuje právo na prácu v súvislosti práv pracujúcich voči 

nepriamemu zamestnávateľovi“, za ktorého sú podľa náuky považované všetky subjekty, 

osoby i inštitúcie, či už na národnej  alebo medzinárodnej úrovni, určujúce spoločensko-

ekonomické podmienky a ktoré sú zodpovedné za tvorbu pracovnej politiky. Nezamestnanosť 

je potom ponímaná porušenie práv pracujúcich vo vzťahu ku nepriamemu zamestnávateľovi, 

je vnímaná ako protiklad správnej a spravodlivej situácie, ako zlo, ktoré sa prejavuje 

„nedostatkom zamestnania pre všetkých na to schopných subjektov práce“(LE 18). Nepriamy 

zamestnávateľ je totižto zodpovedný za pracovnú politiku  a tento pojem sa aplikuje hlavne na 

štát.  

Na preklenutie zložitej sociálnej situácie nezamestnanosti slúžia systémy sociálneho 

zabezpečenia. V sociálnom učení cirkvi je povinnosťou podporovať nezamestnaných vo 

forme primeraných príspevkov, ktorými zabezpečia v čase nezamestnanosti seba i svoje 

rodiny. Vyplýva to z morálneho poriadku, z práva na život a na jeho udržanie (LE 18). Avšak 

súčasne pripomína, že “dlhodobé vytrhnutie z práce či predlžovaná závislosť od verejnej 

alebo súkromnej podpory ohrozujú slobodu a kreativitu ľudskej osoby a jej rodinné a sociálne 

vzťahy a spôsobujú veľké utrpenie v psychologickej a duchovnej rovine“(CV 25).  

Podľa Benedikta XVI. v súčasnosti dochádza k redukovaniu sietí sociálneho zabezpečenia, 

k ohrozeniu práv pracujúcich, základných práv človeka a k ohrozeniu solidarity. Deje sa tak 

znižovaním sociálnych nákladov v rozpočtovej politike, nemalou mierou k tomu prispieva i 

slabá vyjednávania schopnosť odborov. Ponechanie riešenia nezamestnanosti iba na reguláciu 

trhom nie je možné.   

Náuka sa neobmedzuje iba na pomenovanie príčin nezamestnanosti, ale predkladá i 

riešenia. Ján Pavol II. vidí riešenie v lepšom plánovaní a organizácii práce, ktoré prináleží 

štátu. Avšak toto plánovanie a organizácia práce by nemala byť jednostranne štátnou 

centralizáciou, ale skôr koordináciou, pri ktorej by bola zabezpečená aktivita  osôb, skupín, 

miestnych stredísk, komplexov práce (LE 18). Organizácia ľudskej práce by mala viesť ku 

správnemu rozloženiu druhov zamestnania medzi jednotlivé výrobné i nevýrobné sektory 

v úzkej súčinnosti s vhodným vzdelávacím a výchovným systémom. Jeho následník Benedikt 

XVI. v encyklike Caritas in veritate vidí riešenie nezamestnanosti vo viacerých nutných 

zmenách v ekonomickej oblasti, vo fungovaní politickej moci, v opätovnom prehodnotení 

úlohy štátu, medzinárodných inštitúcií, odborov. Vo všetkých týchto oblastiach je nevyhnutný 

jasný pohľad na všetky ekonomické, sociálne, kultúrne a duchovné aspekty. Obnova 

ekonomického a sociálneho poriadku si vyžaduje uznanie človeka vo svojej integrite, ktorý je 

„prvým kapitálom , ktorý treba chrániť a ceniť si“(CV 25).  

 

2. Politika zamestnanosti, vymedzenie aktívnej politiky trhu práce 

 

Ako som už v predchádzajúcom texte naznačila, úlohou najmä štátu je vytvárať také 

legislatívne, hospodárske a sociálne podmienky, ktoré by umožnili ľuďom schopným práce 

realizovať sa. Štát prostredníctvom politiky zamestnanosti sa snaží o ako “vytváranie 

optimálnych podmienok a predpokladov pre dosiahnutie plnej, produktívnej a slobodne 

zvolenej zamestnanosti“ (Kotýnková, Němec 2003, s. 20). Slúžia jej na to celé súbory 

opatrení, ktoré by mali viesť k žiaducej rovnováhe na trhu práce. Úloha aktérov politiky 

zamestnanosti spočíva v  „cieľavedomom regulovaní zamestnanosti, v ktorom vláda 

a zamestnávatelia zabezpečujú financovanie štátnych a podnikových programov 
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zamestnanosti, realizujú štátne a iné rekvalifikačné programy a vytvárajú priestor na 

uskutočňovanie ostatných podnikateľských aktivít“(Strieženec, 1996, s. 154). Je založená na 

zámeroch hospodárskej a sociálnej politiky a  ovplyvňovaná pôsobením zamestnávateľskej a 

zamestnaneckej sféry. 

Politika zamestnanosti sa podľa Krebsa (2007) orientuje na nasledovné aktivity: 

 rozvoj infraštruktúry trhu práce - prostredníctvom inštitúcii, ktorých náplňou sú 

informačné, sprostredkovateľské a poradenské služby v oblasti pracovného trhu, 

 podpora vytvárania nových pracovných miest a činností. Myslí sa tu na finančnú 

podporu vzniku pracovných miest vo forme príspevkov. 

 zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom rekvalifikácií,  

 zabezpečenie životných podmienok dočasne nezamestnaných formou dávok a podpôr 

v nezamestnanosti. 

Súčasťou štátnej politiky zamestnanosti je aktívna politika zamestnanosti, ktorú vymedzuje 

Matoušek (2003, s. 89) ako “snahu o rýchly návrat nezamestnaných na trh práce, príp. 

poskytnutie pracovného miesta tým, ktorí ešte nepracovali a majú so získaním práce 

problémy.” Bližšiu špecifikáciu aktívnej politiky zamestnanosti cez prizmu nástrojov 

zamestnanosti nám približuje Hanzelová (2010). V jej ponímaní tvorí aktívnu politiku 

zamestnanosti súhrn programov, ktorých cieľom je  zlepšenie prístupu nezamestnaných k trhu 

práce a pracovným miestam a efektívne fungovanie trhu práce.
 

Z hľadiska kvalitného 

uskutočňovania aktívnej politiky zamestnanosti je dôležitá voľba takých nástrojov, ktoré 

najlepšie zodpovedajú hospodársko – politickej situácii krajiny a trhu práce, so zameraním 

predovšetkým na podporu zamestnanosti v malom a strednom podnikaní a na podporu 

zamestnávania tzv. rizikových skupín na trhu práce.  

 

3. Vývoj nástrojov aktívnej politiky trhu práce na Slovensku a ich hodnotenie vo    

   výskumoch 

 

Nezamestnanosť za ktorou je videný predovšetkým človek, vedie k tvorivosti pri riešení 

jeho sociálnej situácie, hľadajúc stále nové riešeniav spolupráci so všetkými 

zainteresovanými. Princíp spolupráce viacerých subjektov na riešení nezamestnanosti sa 

premietol už pri tvorbe politiky zamestnanosti na Slovenku. Pasívna politika zamestnanosti 

riešila síce stratu príjmu v dobe nezamestnanosti a chránila nezamestnaného pred rizikom 

vzniku chudoby, avšak neriešila nezamestnanosť. Túto úlohu zohráva systém aktívnej politiky 

trhu práce, ktorý sa budoval takmer paralelne už od roku 1991 popri pasívnej politike 

zamestnanosti a na ktorom sa zúčastňovali viaceré subjekty. Za takmer dvadsaťročnicu prešiel 

svojím vývojom, reformami, ktoré reflektovali novo vznikajúce požiadavky trhu práce a 

odporučenia medzinárodných inštitúcii, ale i spätného spoznávania účinnosti opatrení na trhu 

práce. Na priblíženie vývoja uvádzam aspoň v stručnosti základné smerovanie politiky 

zamestnanosti a politiky trhu práce ako aj využívanie a preferenciu jednotlivých nástrojov.    

 

3.1 Obdobie rokov 1991 až 2003  

 

Chronologické členenie období, ktorými prechádzal celý systém riešenia nezamestnanosti 

a vzniku nových pracovných miest, vypracoval Homola (in: Radičová, 1998). Počiatočné 

obdobie hodnotí ako obdobie transformácie a inštitucionalizácie politiky zamestnanosti a 

politiky trhu práce (1990-1991) s následnou etapou jej stabilizácie v rokoch 1992-1996. V 

rokoch 1991 až 1996 sa aktívne opatrenia trhu práce vykonávali prostredníctvom nástrojov 

akými boli: spoločensky účelné pracovné miesta , verejne – prospešné práce, rekvalifikácia , 

poradenstvo, chránené dielne pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, príspevky 
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pri skrátenej pracovnej dobe, miesta pre absolventov škôl. Nepriaznivý vývoj dlhodobej 

nezamestnanosti v roku 1995 mal vyriešiť vládou schválený Program podpory 

verejnoprospešných prác. Nádych novosti politiky zamestnanosti  bolo badať v politike 

zamestnanosti po nadobudnutí účinnosti zákona o zamestnanosti č. 387/1996. Aktívna 

politika zamestnanosti sa rozvíjala na troch frontoch: vzdelávanie pre trh práce, podporované 

zamestnanie, priame vytváranie pracovných miest a sprostredkovanie zamestnania. 

Každá prax musí mať istú reflexiu ako spätnú väzbu na to, či to, čo sa v nej vykonáva, je 

opodstatnené a prináša to želaný efekt. Tak je to aj v oblasti politiky zamestnanosti a trhu 

práce. Výskumy v danej oblasti by mali slúžiť na zhodnotenie efektivity používaných 

nástrojov v praxi, na ich účinnosť pri riešení nezamestnanosti. Do roku 1996 sú výskumy 

orientované na hodnotenie efektov nástrojov aktívnej politiky trhu práce veľmi zriedkavé. 

Skôr sa orientujú na analýzu nezamestnanosti a vplyv sociálnych dávok na nezamestnanosť 

(Bednárik, Valná, Kopecká, Reuterová, 1994) alebo trendy vývoja trhu práce (Kostolná, 

Hanzelová, 1997). Zrejme to súvisí s krátkou skúsenosťou s nástrojmi aktívnej politiky trhu 

práce v praxi.  

Na situáciu nedostatočného riešenia nezamestnanosti, hlavne dlhodobej, za pomoci 

opatrení aktívnej politiky trhu práce v 90. rokoch upozornila Krausová (in: Rievajová, 1996). 

Autorka sa podujala na analýzu riešenia nezamestnanosti na Slovensku a na prepočet 

celospoločenských nákladov a strát, ktoré vznikajú nezamestnanosťou, pričom tieto náklady a 

straty rozdelila z pohľadu ekonomického a sociálneho. Do priamych sociálnych nákladov 

započítala náklady na aktívnu i pasívnu politiku trhu práce.  Dospela k poznaniu, že efektivita 

vložených nákladov do nezamestnaných v dĺžke trvania nezamestnanosti do 1 roka prevažuje 

nad stratami, vznikajúcimi pri nezamestnanosti dlhšej ako 1 rok. Upozornila aj na stav, ktorý 

v danom období bol, a to na fakt, že náklady na sociálnu prevenciu tvorili iba 1/22 celkových 

celospoločenských nákladov a strát na nezamestnaných oproti odporúčanej 1/8. Medzi 

zmienené náklady počíta aj náklady vynaložené na opatrenia aktívnej politiky trhu práce. 

Tieto náklady považuje za efektívne a ťažiskové pre riešenie nezamestnanosti. Autorka popri 

analýze ekonomických a sociálnych strát pre spoločnosť a jednotlivca neopomenula ani 

vyčíslenie strát a dopadov nezamestnanosti na životnú úroveň jednotlivca i celej rodiny.  

Prínosom tejto štúdie dlhodobo nezamestnaných pre prax sociálnej práce je poukázanie na 

preventívne pôsobenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce a aj to, že napriek 

ekonomickému pohľadu na riešenú problematiku neabsentuje pohľad sociálny.  

Obdobie rokov 1995 až 1996 z pohľadu prínosu použitých nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce zmapovala Lubyová (1997). V centre jej záujmu bolo meranie ekonomickej efektivity 

nástrojov aktívnej politiky trhu práce  v Slovenskej republike už pred vstupom Slovenska do 

EÚ. Za tým účelom využíva mesačné údaje za jednotlivé okresy z Národného úradu práce SR 

a nevedeckou metódou, bez použitia rozdelenia na experimentálnu a kontrolnú skupinu, 

hodnotí pomocou ekonometrickej regresie efektívnosť výdavkov na APTP pre tri hlavné 

programy. Dospela k názoru, že „väzba medzi celkovými výdavkami aktívnej politiky trhu 

práce a celkovým úbytkom nezamestnaných je pomerne slabá, aj keď vplyv celkových 

výdavkov na počty umiestnených úradmi práce je štatisticky významný a kladný. Vplyv 

výdavkov APTP na pokles nezamestnanosti však štúdia nepotvrdila“ (Lubyová, in: Harvan, 

2011, s. 23).  

3.2 Zmeny v aktívnej politike trhu práce v optike výskumov 

V dôsledku pripravujúceho sa vstupu Slovenska do EÚ  i v dôsledku vývoja slovenskej 

ekonomiky bolo potrebné modifikovať predpisy a odporučenia pre aktívnu politiku na trhu 

práce. Prioritou v aktívnej politike zamestnanosti  sa stali opatrenia na zabezpečenie rozvoja 

ľudských zdrojov (kvalifikácie a zamestnateľnosti pracovnej sily), na oživenie ekonomického 
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rastu a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky (Infostat, 2009). Aj zákon č. 

5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunul 

dôraz na aktívnu politiku trhu práce po vzore politík trhu práce uplatňovaných vo väčšine 

európskych krajín. Hlavným cieľom nového zákona bolo nasmerovať opatrenia v politike trhu 

práce zacielenejšie a adresnejšie k znevýhodneným skupinám nezamestnaných a zároveň 

flexibilnejšie podľa jednotlivých regiónov. 

Posun, ktorý nastal v zmene súboru nástrojov aktívnej politiky trhu práce, oproti rokom 

1996-2003, možno charakterizovať ako prechod od vytvárania nových pracovných miest k 

zvyšovaniu zamestnateľnosti (Gyarfášová et. al., 2007, s. 18). Do roku 2003 boli nástroje 

aktívnej politiky trhu práce zamerané hlavne na stimuláciu alebo podporu dopytu po práci 

(verejno-prospešné práce, dohodnuté pracovné miesta) od roku 2004 sa do popredia dávali 

nástroje aktívnej politiky trhu práce zamerané na stimuláciu ponuky pracovnej sily. Zmena 

nastala aj v oblasti financovania aktívnej politiky zamestnanosti. Od 1.2.2004 bola väčšina 

nástrojov aktívnej politiky trhu práce financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho 

fondu cez Národné projekty a v menšej miere aj zo štátneho rozpočtu. Pre Slovensko to 

znamenalo menšiu záťaž na štátny rozpočet, ale zároveň kontrolu vynaložených prostriedkov, 

ktorú si vyžaduje Európska komisia. Dôraz kladie najmä na vyhodnotenie účinkov opatrení 

ako základnej podmienky pre poskytnutie financií z príslušných fondov.   

Ucelený pohľad na účinnosť opatrení aktívnej politiky trhu práce v spojitosti so systémom 

sociálnej pomoci nám ponúka výskumný projekt Inštitútu pre verejné otázky „Evaluácia 

sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti“ z roku 2006. Je zdrojom  

cenných informácií a poznatkov o.i. aj o efektívnosti opatrení aktívnej politiky trhu práce 

získaných v empirickom výskume kvalitatívnymi i kvantitatívnymi výskumnými postupmi. 

„Konečnou ambíciou projektu bolo navrhnúť odporúčania, ktoré by zvýšili efektívnosť 

začleňovania – najmä znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie do trhu práce“ (Gyarfášová 

et. al., 2007, s. 18). Z výskumu sa dozvedáme hodnotné informácie pre prax. Autori pri 

hodnotení aktívnej politiky trhu práce od roku 2004 dospeli k názoru, že napriek vysokému 

počtu aktivizovaných nezamestnaných, nedosahovali nástroje žiadaný efekt. Pre priblíženie 

situácie-  v roku 2004 bolo nástrojmi APTP aktivizovaných viac ako 86 % z celkového počtu 

nezamestnaných a až  97 % dlhodobo nezamestnaných, v roku 2005 to bolo o niečo menej 77 

%, dlhodobo nezamestnaných 87,5 (Gyarfášová et. al., 2007, s. 19-20). Pri hodnotení 

efektívnosti autori výskumu brali do úvahy finančné výdavky na  nástroje aktívnej politiky 

zamestnanosti, splnenie deklarovaného cieľa a začlenenie nezamestnaných do trhu práce. 

Bariérou efektívnosti  podľa niektorých zaznamenaných výpovedí sa stal  jednak vysoký 

počet nástrojov, ale i časté zmeny v podmienkach, na základe ktorých boli  poskytované.  

Hodnotenie na základe výsledkov výskumu však nie je také jednoznačné a hovorí skôr o 

nenaplnení viacerých vytýčených cieľov, predovšetkým zapojenie nezamestnaných do trhu 

práce. Analýzy štatistických údajov poukazujú na to, že v regiónoch s najvyššou mierou 

nezamestnanosti sú najintenzívnejšie využívané tie nástroje APTP, ktoré zvyšujú 

zamestnateľnosť. Naopak, dopytové nástroje APTP sa realizujú vo väčšom rozsahu a 

predovšetkým ľahšie v tých regiónoch, kde je nezamestnanosť nižšia (Gyarfášová et. al., 

2007, s. 20). Výskum dokazuje, že využitie nástrojov a ich efektivita nezávisí iba od ochoty 

nezamestnaných sa aktivizovať, či od množstva vynakladania finančných prostriedkov či od 

počtu aktivovaných. Dôležitú rolu tu zohrávajú aj ďalšie faktory, a to: regionálne rozdiely v 

nezamestnanosti, zamestnávatelia ako aj ďalšie inštitúcie- ich postoje, možnosti, prístup. 

Napr. pri hodnotení nástrojov aktívnej politiky trhu práce u respondentov uviedli ako 

najdôležitejšie pozitívum individuálnu prácu klienta s odborným poradcom. Respondenti 

ocenili „ľudské“ priblíženie medzi nezamestnanými a pracovníkmi úradu, čo ich viac 

motivovalo pri hľadaní zamestnania (Gyarfášová et. al., 2007).  
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3.3 Hodnotenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce v ostatných rokoch 

   

Nárast výdavkov na aktívne politiky trhu práce od roku 2004 do roku 2008 predstavoval 

nárast z 0,07 % HDP na 0,15 % HDP. V medzinárodnom porovnaní je to málo, komparuje 

Harvan (2011). Slovensko dosahuje len tretinu priemeru EU 27, čím sa naďalej zaraďuje 

medzi krajiny s relatívne nižšími výdavkami na aktívnu politiku trhu práce. Štruktúra 

výdavkov nám napovedá, že najväčší obnos peňazí bol vynaložený na  programy podporujúce 

dopyt po pracovnej sile. Podľa Harvana (2011) bol v roku 2008  podiel stimulov pre začatie 

podnikania 37 % a podiel programov priamej tvorby pracovných miest (kam zaraďujeme aj 

verejné práce) 35 % na celkových výdavkoch, čo je výrazne viac než v EÚ (7 % a 13 %). 

Slovensko naopak na rozdiel od zahraničia zaostávalo vo financovaní vzdelávacích 

programov, ktoré sú zamerané na zvýšenie kvality pracovnej sily. Podiel výdavkov (7%) bol 

výrazne nižší a dosahoval iba pätinu priemeru EÚ (39 %). Presmerovanie výdavkov na 

vzdelávacie programy Slovensku odporúča aj OECD a Európska komisia.  

Už spomínaný autor z Inštitútu finančnej politiky sa zameral  na výskum hodnotenia 

nástrojov aktívnej politiky trhu práce v SR z pohľadu ich čistého účinku na zamestnávanie a 

ekonomickú efektívnosť výdavkov na ne. Hodnotil vybrané dva nástroje aktívnej politiky trhu 

práce a to na absolventskú prax a príspevok na aktivačnú činnosť za obdobie rokov  2006 až 

2009 podľa čistej účinnosti na zamestnávanie, ako aj efektívnosť výdavkov. Čistá účinnosť 

predstavuje rozdiel oproti situácii, kedy by sa program neuskutočnil, táto metóda vyhodnocuje 

čisté efekty aktívnych opatrení trhu práce na zamestnanosť pri sledovaní dvoch skupín: 

účastníkov a neúčastníkov aktívnych opatrení trhu práce. Dopĺňa ju meranie ekonomickej 

nákladovosti čistého zamestnávania ako indikátora efektívnosti využitia obmedzeného 

objemu verejných prostriedkov. Program môže mať vysokú čistú účinnosť, ale pri vysokých 

nákladoch mohlo byť efektívnejšie vynaložiť prostriedky na menej nákladný program. Harvan 

(2011) sa v štúdii zameral iba na jediný cieľ aktívnej politiky trhu práce, a to na aktiváciu, 

nevšímajúc si iné ciele. Dospel k poznaniu, že absolventská prax výrazne nezvyšuje 

zamestnávanie participantov. Rovnako ako i u poberateľov aktivačného príspevku 

nezaznamenal vplyv na ich častejšie zamestnávanie sa v porovnaní so skupinou 

neparticipantov. Autor konštatuje, že z pohľadu zvyšovania  zamestnávania preto nemožno 

hovoriť o efektívne vynaložených prostriedkoch. Výnimku tvorili dva kraje - Košický 

a Banskobystrický. Vysvetlenie rozdielov na regionálnej úrovni vidí v rozdielnych 

manažérskych a konzultačných kapacitách a schopnosti jednotlivých úradov práce. Jedným zo 

záverov z výskumu je aj požiadavka na  komplexnejšie hodnotenie ostatných aktívnych 

programov, ktorá si vyžaduje reformu sledovania údajov. 

Mozaiku hodnotení nástrojov uzatváram výsledkami hodnotení vybraných nástrojov za 

roky 2008 až 2010 metodikmi z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Igliarová, 2011). 

Nástroje aktívnej politiky trhu práce hodnotili  na základe štyroch základných indikátorov 

zameraných na finančnú náročnosť, zneužiteľnosť, udržateľnosť po skončení intervencie a 

synergického efektu. Všímajú si nielen ekonomické zaťaženie štátneho rozpočtu pri daných 

nástrojoch, ale aj ich širšie aspekty i  vysokú pridanú hodnotu, ktorú má nepriamy dopad cez 

skvalitňovanie pracovnej sily a zvyšovanie jej kvality, zlepšenie predpokladov na výkon 

práce, podpora motivácie, zvýšenie sebadôvery, socializácia a nadobúdanie predovšetkým 

sociálnych kontaktov, ako aj znižovanie tlaku na sociálny systém. U hodnotených nástrojov 

nie je vždy jednoznačný ich prínos. Ako konštatuje Boone a Betcherman (in: Harvan, 2011, s. 

6) „aktívne opatrenia trhu práce  majú v niektorých prípadoch potenciál pre niektoré skupiny 

nezamestnaných zvýšiť šancu nájsť si prácu alebo zlepšiť príjem v získanej práci, ale nie sú 

riešením pre celkovú nezamestnanosť“. Preto je nutné znižovať riziká ich neefektivity 

a snažiť sa ich modifikovať a dôsledne cielene aplikovať v praxi. Za riziká znižovania 

efektivity nástrojov považujú účelovo rozširujúci počet nástrojov, nedostatok finančných 
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zdrojov na obligatórne nástroje, nedostatočné prepojenie informačných systémov, ktoré by 

slúžili aj na dlhodobejšie analýzy nástrojov a ktoré nám napomôžu kvalitnejšie zhodnotiť 

účinnosť a efektivitu nástrojov aktívnej politiky trhu práce (Igliarová, 2011).   

 

Záver 

 

V zahraničí sú výsledky hodnotení aktívnych politík z ekonomického hľadiska 

nejednoznačné. Ako konštatuje Kluve ”napriek viacerým mikroekonomickým štúdiám na túto 

tému nie je jednoznačný záver o tom, ktoré programy fungujú, za akých podmienok a pre 

ktorú cieľovú skupinu” (in: Harvan, 2011, s. 6). Neznamená to ale, že riešenie 

nezamestnanosti pomocou nástrojov aktívnej politiky trhu práce je neefektívne v celom 

rozsahu. Vzhľadom k heterogenite skupiny nezamestnaných je nutné povedať, že paušálne 

riešenie nezamestnanosti zrejme neexistuje a že aplikácia opatrení aktívnej politiky trhu práce 

musí zohľadňovať individuálne príčiny nezamestnanosti a regionálny i etnický kontext. Práve 

individuálne zameranie na nezamestnaného je, podľa môjho názoru, kľúčom k úspešnému 

zacieleniu konkrétneho nástroja aktívnej politiky trhu práce, zohľadňujúceho 

sociodemografické charakteristiky nezamestnaného a možnosti jeho znovuzamestnania v 

rámci lokálneho trhu práce.     

 

 

Skratky v texte: 

CA- Centesimus annus 

CV- Caritas in veritate 

FC- Familiaris consortio 

LE- Laborem exercens 
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