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Aktívna politika trhu práce ako možnosť vstupu nezamestnaných na 

otvorený trh práce 

 

Gizela Brutovská 

 

Abstrakt: Zámerom príspevku je vymedzenie aktívnej politiky trhu práce  v rámci politiky trhu 

práce a jej inštitucionálneho rámca. Bude definovaná vzhľadom k jednotlivým teóriám trhu práce 

(ortodoxnej, duálnej a segmentačnej). Postupným vývojom, spojeným so zmenou charakteru 

nezamestnanosti, sa menili aj stratégie, ktoré boli v rámci aktívnej politiky trhu práce 

uplatňované  pre vstup nezamestnaných  na trh práce.  
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Abstract: The intention of this paper is the definition of active labor market policy in the context 

of labor market policy and of its institutional framework. It will be defined with respect to 

particular theories of the labor market (orthodox, dual and segmentation). The gradual 

development involving a change in the nature of unemployment has also changed strategies that 

have been under active labor market policies implemented for the unemployed to enter the labor 

market. 
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Úvod 

Aktívna politika trhu práce (ďalej len APTP) má zabezpečiť prechod nezamestnaným, zvlášť 

dlhodobo nezamestnaným, z pasívneho poberania sociálnych dávok a podpôr na trh práce. Ide len 

o módne politické prejavy alebo „uskutočniteľnú“ realitu? Môžu opatrenia APTP vôbec 

napomôcť exkludovaným skupinám nezamestnaných získať pracovné miesto na otvorenom trhu 

práce? Príspevok sa pokúsi replikovať na predchádzajúce otázky. Dôležitosť hľadania odpovedí 

vyvstáva hlavne v  súčasnosti, kedy systém sociálnych dávok a podpôr je vo väčšine krajín EÚ 

podmienený požiadavkou, že príjemca musí prijať prácu v rámci opatrení APTP s cieľom zlepšiť 
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svoju zamestnateľnosť. Tento spôsob umožňuje kompromis medzi relatívne vysokými výškami 

sociálnych podpôr a udržaním primeraných stimulov k práci, tak ako je tomu v bohatých 

krajinách EÚ. Ale čo v prípade, akým je Slovensko, kde výšku sociálnych dávok s určitosťou 

nemožno označiť za relatívne vysokú? Je povinná práca v rámci opatrení APTP potom 

primeraným stimulom alebo trestom pre nezamestnaného?  

 

Vymedzenie APTP v rámci politiky trhu práce a voči politike zamestnanosti 

Aktívna politika trhu práce je jednou z dvoch súčastí politiky trhu práce.  Druhou zložkou je 

pasívna politika trhu práce, ktorej úlohou je „hmotne (materiálne) zabezpečiť dostatočne 

nevyhnutný príjem po strate zamestnania, čo je úlohou úradov práce“ (Homola, 1995, s. 50). 

Poskytuje teda nezamestnaným výhody vo forme benefitov. Kompenzuje stratu príjmu 

a ochraňuje človeka ako pracovnú silu (endogénna ochranná funkcia). „Je najčastejšie 

charakteristická poskytovaním transferov a služieb bez nevyhnutnosti akejkoľvek formy 

reciprocity“ (Gerbery, 2007, s. 109). „Nerovnováha medzi APTP a pasívnou politikou trhu práce 

môže mať negatívne aj pozitívne ekonomické dôsledky na trh práce. Niektoré opatrenia APTP 

môžu byť drahšie ako peňažné dávky vyplácané nezamestnaným, ale môžu znížiť dĺžku 

nezamestnanosti a produktivitu. Vysoké peňažné dávky, ale môžu otupiť motiváciu 

nezamestnaných k hľadaniu zamestnania. Môžu byť predmetom zneužívania alebo podvodnej 

činnosti“ (Jackman, Fretwell, 1994, s. 125). APTP je často označovaná ako malá politika 

zamestnanosti. V anglickej a nemeckej literatúre je označovaná ako „labour market policy“ 

a „Arbeitsmarrktpolitik“. Podľa Rievajovej, Staneka, Krausovej (1997) je politika trhu práce 

súčasťou politiky zamestnanosti. Politika zamestnanosti za pomoci makroekonomických 

regulátorov ovplyvňujúcich dopyt po práci ako i rozsah a štruktúru ponuky práce. Jej základnou 

úlohou je dosiahnutie plnej, produktívnej, rovnovážnej a slobodne zvolenej zamestnanosti. Snahu 

naplniť tento cieľ jej pomáha sústava makroekonomických nástrojov (fiškálnych, monetárnych, 

zahraničných, dôchodcovských). Zjednodušene by sme mohli povedať, že pokiaľ politika trhu 

práce rieši už samotnú vzniknutú nezamestnanosť a jej štrukturálne aspekty (segmenty), politika 

zamestnanosti rieši zvyšovanie zamestnanosti, resp. navrhuje riešenia ako predchádzať 

nezamestnanosti. Politika zamestnanosti teda priamo determinuje politiku trhu práce, ktorá jej je 

podriadená. Cieľom politiky trhu práce je zabezpečovanie realizácie práva občanov na vhodné 

pracovné uplatnenie. Určením jej úloh a foriem zabezpečovania sa sleduje cieľ vytvoriť nástroje 



 38 

a opatrenia, ktoré poskytnú podporu a pomoc občanom, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce, 

ale tiež sa budú orientovať pri hľadaní zamestnania tak, aby svojím rozhodnutím pomohli 

zrealizovať ciele politiky zamestnanosti. Politika trhu práce sa venuje i občanom, ktorí sa na trhu 

práce ťažko umiestňujú pre dôvod absencie ich profesijnej odbornosti, praxe, veku či 

zdravotného stavu. Spravidla ju reprezentujú aktivity realizované inštitútom trhu práce. Možno ju 

charakterizovať ako sústavu nástrojov priamo determinujúcich jej dve zložky, a to dopyt po 

pracovnej sile a ponuku pracovnej sily.  

 

Obrázok č. 1   Vzťah medzi ponukou a dopytom po práci  

       

Politika              Ponuka práce (2) 

trhu práce                        (1)  

                          Dopyt po práci (2) 

 

Zdroj: autorka 

 

V prvom prípade (1) ide o odstránenie, resp. zmiernenie nerovností (ochranná funkcia) vo 

fungovaní trhu práce – t. j.  funkcie trhu práce. Nedostatok v jednej z týchto zložiek sa snaží 

odstrániť alebo zmierniť druhou zložkou (napr. nedostatok určitej kvalifikácie na trhu práce, po 

ktorej je dopyt, je riešený zlepšením ponuky pracovnej sily formou vzdelávania alebo 

zvyšovaním priestorovej mobility a pod.). V druhom prípade (2) ide o odstránenie, resp. 

zmiernenie nerovností v štruktúre jednotlivých zložiek (homogenizačná a kompenzačná funkcia) 

trhu práce. Sú to predovšetkým sociálne handicapy ponuky pracovnej sily, keďže jej nositeľmi sú 

ľudia, ktorých správanie a konanie je okrem iného determinované individuálnou schopnosťou 

každého z nich. Predstavuje politické opatrenia, podporujúce návrat, resp. zotrvanie na trhu práce 

(stimulačná a preventívna funkcia). Aktérmi sú vlády a parlamenty štátov. Za realizáciu politiky 

trhu práce zodpovedajú prevažne úrady práce a ostatné orgány štátnej správy. Významnú úlohu 

zohrávajú aj súkromne agentúry (súkromní sprostredkovatelia práce, agentúry dočasného 

zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania).  

 

 

Hlavným cieľom politiky trhu práce je teda: 

1.) vyrovnávanie nerovností medzi týmito dvoma 

zložkami  

2.)  vyrovnávanie nerovností vo vnútri týchto 

zložiek 
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Inštitucionálny rámec APTP 

APTP vznikla z potreby riešiť špecifický problém nezamestnanosti a dôsledky, ktoré 

nezamestnanosť so sebou prináša. „Zahŕňa plnú moc, ktorá umožňuje väčší stupeň flexibility, 

prispôsobenie politických zásahov podmienkam v cieľovej oblasti meniacich sa politických 

priorít“ (Schmid, O'Reilly, Schömann, 1997). APTP môžeme definovať ako súhrn činností vlády 

priamo alebo nepriamo pôsobiacich na trh práce, opierujúc sa o tri úrovne, ktoré spolu vytvárajú 

inštitucionálny rámec:  

- politické rozhodnutia,  

- organizačný systém  

- stimulačný systém. 

Dahl (1990) uvažuje s troma demokratickými spôsobmi politického rozhodovania:  

1. kritérium osobnej voľby, zahŕňajúce tri možné riešenia problému osobnej voľby: vzájomné 

záruky, „svorné spoločenstvá“ a autonómne rozhodovanie,  

2. kritérium kompetencie, ktoré považuje za politicky neutrálne,  

3. kritérium hospodárnosti, dávajúcu do pomeru energiu a čas venované na rozhodovanie 

s efektmi plynúcimi z účasti na hlasovaniu spoločenstva. 

Podľa Schmida et al. (1997) výsledok rozhodovacích politických procesov, kde jednotliví aktéri 

(záujmové skupiny, politické strany) presadzujú svoje záujmy, hodnoty, vnímanie situácie 

a politické preferencie, v konečnom dôsledku určuje rozsah a obsah aktívnej politiky trhu práce. 

Organizačný systém stanovuje finančné podmienky a administratívne infraštruktúry pre 

implementáciu politík. Boli navrhnuté štyri teoretické modely implementácie (Potůček, 2010). 

Autoritatívny model zdôrazňuje také nástroje, ako direktívne riadenie, kontrola, hierarchia. 

Participatívny model zavádza nepriame nástroje riadenia, učenie sa, vyjednávanie, adaptáciu, 

spoločenskú zodpovednosť. Model koalície aktérov vychádza z predpokladu plurality aktérov, 

ktorí však vyznávajú rovnaké hodnoty. Model nikdy nekončiaceho procesu učenia, kde realizátori 

politiky často s využitím pokusu a omylu optimalizujú štruktúru cieľov a súbor realizačných 

techník.  

Pri implementácii dochádza k pozmeneniu pôvodného obsahu a predpokladaných efektov APTP 

hlavne podľa Potůčka (2010) z dôvodov: 

- nejasne vyjadrených cieľov a obsahu politiky,  

- konfliktných realizačných kritérií, 
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- zlyhania realizačných stimulov (predovšetkým u realizátorov politiky),  

- protirečiacich si inštrukcií, 

- všeobecne obmedzenej kapacity riadenia. 

Stimulačný systém sa skladá z množstva špecifických faktorov, vrátane jej spravovacích 

nákladov, sociálneho poistenia, vzdelávania a odbornej prípravy, explicitných a implicitných 

sociálnych noriem, z ktorých sa vytvorili stimuly pre prijatie politík v určitej oblasti. Klasická 

politická línia donucovacieho typu legálnych zamestnaneckých predpisov, rovnako ako záväzné 

normy, priamo predpisujú určité konanie a v prípade nedodržania udeľujú postih. Inštitucionálny 

rámec teda definuje parametre pre konanie jednotlivcov a skupín, čím podporuje alebo blokuje 

určité konanie. Uznáva, že  APTP, ktorej úlohou je ovplyvňovať konanie, nefungujú v izolácii, 

ale vytvára integrovaný systém. Ukazuje, že efektívne funguje trh práce v závislosti na 

vzájomnom pôsobení v rôznych oblastiach, aké sú väzby medzi APTP a pracovným právom 

alebo aké sú možnosti konania nezamestnaných v rámci danej štruktúry trhu práce.  

Pre efektívne fungovanie programov APTP sú nevyhnutné tri kľúčové aspekty „úspešnej“ 

politiky, a to: koordinácia, spolupráca a nastavenie. V procese tvorby politiky je dôležitá 

koordinácia medzi cieľom politiky a programom, ktorý tento cieľ napĺňa. Vo fáze realizácie 

interakcia a spolupráca rôznych aktérov bude mať vplyv na úspešnosť politiky. Nastavenia 

politiky, ktoré sú, formujú budúcu škálu politík, ktoré sa majú prijať. Ani trh, ani APTP nemôže 

sama zabezpečiť optimálne riešenie nezamestnanosti. Trhy a politiky sú považované za 

„nedokonalú alternatívu“ (Kaufmann, Majone and Ostrom, 1986). „Je vhodné ich kombinovať, 

koordinovať, obohatiť o vlastné organizované formy spolupráce, ktoré majú potenciál poskytovať 

lepšie riešenie, ktoré by bolo dosiahnuté len trhom alebo len APTP“ (Schmid, O'Reilly, 

Schömann, 1997, s. 6).   

Úspech či neúspech programov APTP v podstate závisí na troch faktoroch:  

- výbere z návrhov politík a jej realizácia,  

- koordinácie programov politík s ostatnými existujúcimi politikami, ktoré ovplyvňujú konanie 

subjektov v cieľových oblastiach, 

-  prevládajúcej štruktúry a dynamiky v cieľovej oblasti.  

U tvorcov politiky je preto dôležitá otázka, aký politický dizajn bude najvhodnejší u cieľových 

subjektov.  
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APTP a aktivačné stratégie 

APTP prešla určitým vývojom, ktorý bol priamo spojený so situáciou v oblasti nezamestnanosti 

(kvantite – počet nezamestnaných a kvalite – charaktere nezamestnanosti). 

Výsledkom bola realizácia troch základných stratégií, a to konkrétne: 

- stratégie zamestnanosti,  

- aktivačnej stratégie, 

- stratégie sociálneho začleňovania.  

Všetky tri stratégie sú súčasťou zásadných politických rozhodnutí (napr. v krajinách EÚ to boli 

zmluvy politiky zamestnanosti).  

APTP môžeme definovať ako prostriedok riešenia nerovnováhy medzi dopytom po práci 

a ponukou práce formou určitých programov – vychádzajúc pritom z ortodoxnej teórie trhu 

práce. Takéto chápanie definície APTP bolo rozsiahlym spôsobom využívané už v 20. storočí, 

najmä počas veľkej hospodárskej krízy na reguláciu nezamestnanosti. Napríklad programy New 

Deal v 30. rokoch 20. storočia v USA, v rámci ktorých boli postavené veľké priehrady a ulice. 

Bolo zakázané používať zariadenia a stroje, aby bolo možné zamestnať čo najviac ľudí (Murray, 

1998). V Nemecku to boli projekty ABM, ktoré sa snažili regulovať nezamestnanosť. V druhej 

polovici 20. storočia v súvislosti s rastom nezamestnanosti, nízkou intenzitou zamestnanosti 

spojenou s nedostatočnou tvorbou pracovných miest sa pokúsili najmä európske vlády a štáty 

subvencovať nezamestnaných zamestnaneckými programami APTP. Prevládalo presvedčenie, že 

dostatok pracovných príležitostí vyrieši nezamestnanosť. Uvažovalo sa stále o z veľkej časti 

dobrovoľnej nezamestnanosti a svojim charakterom frikčnej. Využívali sa krátkodobé programy 

APTP zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti, t. j. zvyšovania kvality ponuky pracovnej sily. 

Napríklad v Nemecku to boli opatrenia APTP zamerané na návrat nezamestnaných na trh práce 

s cieľom získania (nadobudnutia) prostriedkov na živobytie (napr. zvyknúť si na 6-hodinový 

pracovný čas, sprostredkovať im, že práca má zmysel, ponúknuť im zmenu kvalifikácie). V USA 

to boli programy komunitnej akcie a programy pracovného výcviku. Murray (1998, s. 46) 

konštatuje, že „tieto programy sa spravidla nekončili katastrofou, ale pomôcť mnohým ľuďom 

získať a udržať si zamestnanie, ktoré by inak nedostali a neudržali, sa im skrátka nepodarilo“. 

Všetky tieto programy zahŕňali rozsiahle práva, najmä finančné, ale len málo povinností (Gilbert, 

2002). APTP v 60. rokoch 20. storočia v krajinách Európskeho spoločenstva vychádzala 

z Rímskych zmlúv (1957). Boli v nich prijaté spoločné pravidlá pre krajiny ES, ktoré sa týkali 
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špecifických záležitostí trhu práce, predovšetkým bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a rovného zaobchádzania. Sledovala sa však aj oblasť regionálnej nezamestnanosti. Napríklad 

v Oddiele 3, článku 92 sa „dovoľuje“ štátom ES podporovať oblasti s mimoriadne nízkou 

životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou (Rímska zmluva, 1957). Ako 

príklad môže slúžiť južné Taliansko. Podľa Gaëlleho (1999) sa napríklad od rekvalifikácie 

očakávalo, že poskytne ne/zamestnaným zručnosti požadované zamestnávateľmi, zatiaľ čo služby 

zamestnanosti môžu poskytovať lepšie informácie o voľných pracovných miestach, či zlepšiť 

efektivitu hľadania zamestnania. Je to zásadný princíp, lebo je zameraný čisto racionálne, t. j. 

nepredpokladá, že nie všetci sa chcú vzdelávať. „Základnou myšlienkou aktívnej politiky trhu 

práce bolo stimulovať rast a zároveň ľahkú infláciu opatreniami pomocou stimulujúcich ponúk“ 

(Nicaise et al.,1995). Priemerná miera nezamestnanosti sa v krajinách ES v rokoch 1960-1973 

pohybovala na úrovni 2,6% ročne, vytváranie pracovných miest však bolo nízke, napriek 

relatívne vysokému ekonomickému rastu (priemerne 4,8%) ročne (Kotýnková, Němec, 2003). 

Základom teda bola pasívna solidarita. Platilo heslo – každý kto chce, môže pracovať. APTP sa 

snažila zásahmi prevažne na strane ponuky práce a len z časti dopytu po práci o vyrovnanie, resp. 

aspoň o zmiernenie nerovnováhy na trhu práce.   

Definovanie APTP ako spôsobu riešenia prechodu zo sekundárneho trhu práce na primárny trh za 

pomoci jasne stanovených programov, vychádza z duálnej teórie trhu práce. Môže ísť napr. 

o náhradu za pravidelnú prácu a zachovanie alebo obnovenie zamestnateľnosti účastníkov 

s cieľom posunúť ich na primárny trh práce. Typické sú strednodobé programy APTP. Prevládalo 

presvedčenie, že dostatok pracovných príležitostí spojený so zabezpečením lepšej 

„zamestnateľnosti“ pracovnej sily vyrieši nezamestnanosť. „V rokoch 1974-1985 dochádza 

v krajinách ES k poklesu miery ekonomického rastu priemerne na 2,5% ročne, k stagnácii 

zamestnanosti spojenej s rastom miery nezamestnanosti na úroveň 10,8%. Rast nezamestnanosti 

bol ovplyvnený demografickými faktormi, zvlášť rastom pracovnej sily. 

Od roku 1986 do roku 1990 v súvislosti s rastúcou ekonomickou mierou v krajinách ES (3,2% 

ročne) rástol počet pracovných miest a postupne klesala nezamestnanosť na 8,3% v roku 1990“ 

(Kotýnková, Němec, 2003, s. 21). Tieto pracovné miesta ale boli diferencované vzhľadom na 

charakter trhu práce, t. j. primárne a sekundárne. Od roku 1991 miera ekonomického rastu 

postupne spomaľovala, došlo k poklesu pracovných miest a rastu nezamestnanosti. Reakciou na 

zvyšujúcu sa nezamestnanosť a jej transformáciu na permanentnú sociálnu realitu je vytvorenie 
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Európskej stratégie zamestnanosti. V roku 1993 v Kodani predložila Európska komisia tzv. Bielu 

knihu - Rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť – výzvy a cesty vpred pre 21.  storočie, 

v ktorej bola spracovaná stratégia vedúca k zníženiu nezamestnanosti a zvýšeniu ekonomického 

rastu s pozornosťou zameranou na rozvoj ľudských zdrojov. Formulovala dôležité zásady ako 

reagovať na zmeny, ku ktorým došlo v rokoch 1970 – 1990 a ktoré výrazne zmenili charakter 

trhu práce. Stala sa základňou pre diskusiu zameranú na problematiku tvorby pracovných miest 

a zvlášť na vytváranie lepších pracovných príležitostí na trhu práce pre znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie. 

Boli stanovené predpoklady (Biela kniha, 1993): 

- zvýšiť potenciálnu mieru ekonomického rastu, 

- prijať štrukturálne opatrenie na trhu práce zamerané na zníženie jeho nepružnosti 

a odstránenie prekážok pre rozvoj tých sektorov, v ktorých je viazaný vyšší objem práce. 

Vytvorením vyššieho počtu pracovných miest a uľahčením zamestnávania pre väčší počet ľudí 

dosiahnuť zvýšenie intenzity zamestnanosti. 

Uvažuje sa už o z veľkej časti nedobrovoľnej nezamestnanosti a svojim charakterom cyklickej a 

štrukturálnej. Cieľovými skupinami sa stali dlhodobí klienti sociálneho štátu a príjemcovia dávok 

v nezamestnanosti. Dôraz sa kládol na aktívnu solidaritu. Vytváranie bohatstva  aj zvyšovanie 

produktivity práce v sektore služieb a ľahkého priemyslu, ktoré sú medzinárodne 

konkurencieschopné, bude využité pre vytváranie nových pracovných miest pre tých, ktorí prácu 

nemajú. Teda prerozdeľovať nielen príjmy, ale aj tiež príležitosti k dosiahnutiu príjmov vlastnou 

prácou (Kotýnková, Němec, 2003). Programy APTP boli zamerané na zvyšovanie zamestnanosti, 

t. j. vytváranie nových pracovných miest pre nezamestnaných. Nepružnosť trhu práce bola 

pripisovaná konkrétnym právnym, zmluvným a inštitucionálnym podmienkam. Boli navrhnuté 

opatrenia (Biela kniha, 1993) vo vzťahu k APTP: 

- skvalitniť systém vzdelávania a prípravy na povolanie a vytvoriť systém celoživotného 

vzdelávania; 

- zabezpečiť, aby kvalitná a moderná príprava ľudí na povolanie zodpovedala potrebám trhu 

práce (vonkajšia flexibilita trhu práce) a aby v podnikoch dochádzalo k prispôsobovaniu 

zamestnancov zmenám s cieľom optimálne zaobchádzať s ľudskými zdrojmi, ktoré podnik má 

k dispozícii (vnútorná flexibilita trhu práce); 
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- zladiť záujmy podnikov a zamestnancov pružnou organizáciou práce na úrovni podnikov, 

okrem iného napr. úpravou pracovnej doby, využívaním čiastočných úväzkov a pod.; 

- znížiť cenu nekvalifikovanej pracovnej sily relatívnym znížením jej mzdových nákladov 

(poistné na sociálne a zdravotné poistenie), pretože nemzdové zaťaženie ťaživejšie dolieha na 

nízke mzdy a vedie k sťaženému prístupu nízko kvalifikovanej pracovnej sily na trh práce, 

prípadne k jej nelegálnemu zamestnávaniu; 

- klásť väčší dôraz na aktívnu politiku zamestnanosti, ktorá by mala byť prioritnou oblasťou 

politiky zamestnanosti, pretože investovať do ľudských zdrojov je nielen úlohou podnikov, ale 

tiež štátu. V štruktúre výdajov na politiku zamestnanosti zvýšiť tú časť výdajov, ktorá je 

určená na aktívnu politiku zamestnanosti s cieľom poskytovať účinnú pomoc nezamestnaným 

pri návrate do zamestnania a zvlášť pozornosť venovať dlhodobo nezamestnaným 

(nezamestnaným viac ako 12 mesiacov); 

- zvýšenú pozornosť venovať mládeži bez kvalifikácie a bez zodpovedajúcej prípravy na 

povolanie; 

- zvýšiť zamestnanosť tým, že budú uspokojované tie potreby v spoločnosti, ktoré doposiaľ 

uspokojené neboli.  

Zástancovia APTP tvrdili, že jej cieľom nie je len zvýšiť dopyt po pracovnej sile, ale skôr zvýšiť 

flexibilitu. Nezamestnaní s nízkou kvalifikáciou by mali byť rekvalifikovaní a  mali by smerovať 

k novému, dynamickému odvetviu hospodárstva, aby sa zabránilo strnulosti a mzdovej inflácii, 

a tak zvýšili svoju produktivitu. V roku 1994 prijala Európska rada (Essen, 1994) spoločný 

program pre zníženie nezamestnanosti a v  roku 1997 bola na zasadaní Európskej rady 

v Amsterdame podpísaná zmluva, obsahujúca kapitolu „Zamestnanosť“, ktorá nastolila otázky 

zamestnanosti a koordinácia politík zamestnanosti členských štátov. Prvýkrát bola politika 

zamestnanosti (vrátane politiky trhu práce) prehlásená za európsku úlohu a zakotvená do 

základného dokumentu EÚ (čl. 2 o založení ES a čl. 25 zmluvy o EÚ). V roku 1997 prebehlo 

zvláštne zasadanie Európskej rady (Luxembursko), na ktorom bol prijatý súbor európskych 

smerníc zamestnanosti s cieľom rozvíjať aktívnu politiku trhu práce tak, aby namiesto vyplácania 

sociálnych dávok nezamestnaným boli zdôraznené preventívne a aktívne opatrenia trhu práce 

zamerané na: zvýšenie schopnosti k zamestnaniu (zamestnateľnosti) uchádzačov o zamestnanie, 

pripravenosť k podnikaniu, zaistenie adaptability podnikov a zamestnancov na ekonomické 

a technologické zmeny a dosiahnutie rovnosti pre ženy a mužov a o občanov so zdravotným 
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postihnutím. Bolo rozhodnuté, že členské krajiny budú každý rok zostavovať národné akčné 

plány zamestnanosti. Prvé akčné plány zamestnanosti v jednotlivých krajinách EÚ začali vznikať 

už pre rok 1998. Hodnotenie týchto plánov prebehlo na zasadnutí ER v Cardiffe v júni 1998. 

Bolo stanovené heslo –  každá práca (činnosť) je lepšia ako žiadna (Dean, 2003). Prešlo sa od 

pasívneho prístupu k aktívnemu, t. j. od zabezpečenia sociálneho štátu k individuálnej aktivite 

a osobnej zodpovednosti - tzv. workfare modelu (ide o špecifickú formu „prinútenia“ k práci, 

keď zachovanie nároku na sociálnu dávku je podmienené prijatím ponuky účasti v špecifickom 

pracovnom alebo výcvikovom programe) „najprv práca „donútenie“, aby sa práca vyplácala“ 

(Sirovátka, 2005, s.43). V popise aktivácie sa často používa pojem dichotómie, ako napr. 

„trampolína namiesto hojdacia sieť“ (Evers, 2000), alebo „už nie pasívne, ale aktívne“ (Schulze, 

Boening, 2002). Rozsah APTP sa snaží súčasne kombinovať individuálne práva a povinnosti. 

Sonderegger  (2001) k právam zaradil právo na finančnú pomoc v prípade nezamestnanosti 

a právo podieľať sa na APTP. Medzi ďalšie práva zároveň spojené s povinnosťami zahrnul 

povinnosť aktívneho hľadania zamestnania, povinnosť prijať akúkoľvek prácu a povinnosť 

podieľať sa na verejnoprávnej činnosti. V prípade „vnútenej participácie“, podľa Nicaisa (1995), 

založenej na prístupe zhora dole – sú nezamestnaní vnímaní ako objekty intervencie. Je 

zdôrazňovaná ekonomická voľba. Nesledujú sa individuálne charakteristiky nezamestnaných, ale 

skôr je využívaná ich heterogenita. Prísne sa sankcionuje „neochota“, resp. nenaplnenie 

požiadaviek, ktoré je sledované na úrovni indivíduí. Účinkom uplatňovania  prístupu „donútenia“ 

môže byť exklúzia určitej skupiny nezamestnaných z trhu práce. 

APTP môžeme definovať ako nástroj na inklúziu nezamestnaných do trhu práce – opierajúc sa o 

segmentačnú teóriu trhu práce. Cieľovými skupinami sú extrémne znevýhodnení, t. j. tí, 

u ktorých dochádza ku kumulácii viacerých sociálnych handicapov. Uvažuje sa preto prevažne 

o exkludujúcej nezamestnanosti. Vzniká v dôsledku dlhodobého vylúčenia určitej skupiny ľudí 

z trhu práce. Súvisí tiež s poklesom pracovných miest pre nekvalifikovaných ľudí. Opatrenia na 

jej zmiernenie sú zahrnuté v Európskej stratégii zamestnanosti, ktorá bola prijatá na zasadnutí 

Európskej rady v Lisabone v marci 2000. Patrí k nim okrem iného (Lisabonská stratégia, 2000): 

- zaistenie, aby u všetkých nezamestnaných bola zavčasu identifikovaná ich potreba s využitím 

všetkých dostupných služieb, medzi ktoré patrí: poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestnania 

a vypracovanie individuálnych plánov; 
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- po identifikácii potrieb bude ponúknutý prístup k účinným opatreniam pre zvýšenie ich 

zamestnateľnosti a možnosť ich (re)integrácie do trhu práce. Každej nezamestnanej osobe 

bude ponúknutý tzv. „nový štart“, u mladých ľudí do 6 mesiacov ich nezamestnanosti 

a u dospelých do dvanástich mesiacov ich nezamestnanosti. „Nový štart“ bude zaistený 

formou školení, rekvalifikácie, praxe, pracovného miesta a pod. Do roku 2010 by malo byť 

zaistené zaradenie aspoň 25% z dlhodobo nezamestnaných ročne do niektorého aktívneho 

opatrenia politiky trhu práce; 

- zaistenie pravidelného hodnotenia efektívnosti programov APTP a na základe výsledkov 

hodnotenia ich úprava; 

- zvyšovanie účasti na trhu práce s využitím potenciálu všetkých skupín obyvateľstva tým, že sa 

zaistí väčšia atraktivita pracovných miest; 

- motivácia ľudí k hľadaniu zamestnania cez reformu stimulov k práci (tak, aby sa pracovať 

oplatilo);  

- podpora tvorby miest v rámci APTP na lokálnej úrovni s využitím možnosti sociálnej 

ekonomiky (pri regionálne vysokej miere nezamestnanosti). 

Platí heslo: pracovať sa oplatí. Prevláda presvedčenie, že ani dostatok pracovných príležitostí 

spojený so zvýšením „zamestnateľnosti“ pracovnej sily samy o sebe nemôžu vyriešiť 

nezamestnanosť. Je využívaná stratégie „insertion“ (Morel, 1998). Typické pre túto stratégiu sú 

dlhodobé programy APTP, striktne individualizované (na mieru nezamestnaného), ale 

komplexného charakteru. Podporujú motiváciu nezamestnaných „dobrovoľnou“ aktiváciou ich 

kompetencií. Je využívaný princíp zdola-nahor – nezamestnaní sú vnímaní ako subjekty 

intervencie (Moller, 2002). „Je pri tom nutné voliť vhodné individuálne stratégie začlenenia, 

zodpovedajúce individuálnym kombináciám znevýhodnenia ako na trhu práce, tak aj v iných 

oblastiach. Individuálny prístup má centrálnu úlohu ako pri stanovení individualizovaných cieľov 

aktivácie, tak pri navrhnutí a uplatnení individualizovaných opatrení“ (Sirovátka, 2005, s. 43).   

 

Záver 

Zo sociálneho hľadiska, aktívna politika trhu práce - ak je dobre navrhnutá a cielená - 

prerozdeľuje pravdepodobnosti zamestnania, ale v skutočnosti nezvyšuje možnosti zamestnania 

pre všetkých. Je hlavným a jediným, nástrojom politiky štátu pri riešení exklúzie na trhu práce, 

zvlášť pri znižovaní dlhodobej nezamestnanosti. Ide najmä o programy APTP, ktoré podporujú 
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vstup nezamestnaných na akýkoľvek trh práce, predovšetkým inkluzívny. Programy APTP, aby 

boli úspešné, musia mať dlhodobý charakter a je potrebné využívať všetky typy programov:  

- na vytváranie pracovných miest – zvyšujúce zamestnanosť, 

- na kompenzáciu mzdových nákladov – zvyšujúce zamestnanosť, 

- na nezamestnaných orientované projekty – zvyšujúce zamestnateľnosť, 

- na nezamestnaných orientované projekty – zvyšujú mobilitu. 

Ich implementácia by mala byť vždy podriadená  individuálnym charakteristikám cieľových 

skupín nezamestnaných a uplatňovanou aktivačnou stratégiou má pôsobiť zdola nahor. Len v tom 

prípade je možné z časti sa vyhnúť negatívnym účinkom APTP a zvýšiť prístup na trh práce aj 

pre exkludované skupiny nezamestnaných. Nie však priamo na otvorený trh práce. 
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