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SÚČASNÁ UPLATNITE ĽNOSŤ MLÁDEŽE NA TRHU PRÁCE 

 
Tomáš Hangoni 

 

Abstrakt: Príspevok poukazuje na sťažené uplatnenie mládeže na trhu práce, 

analyzuje príčiny tejto situácie. Zhodnocuje negatívne dôsledky nezamestnanosti na 

mládež a zároveň poskytuje náčrt možností riešenia tejto situácie. 
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Abstract: This paper highlights the difficulties in implementation of youth labor 

market, analyzes the causes of this situation. Assesses the negative impact of 

unemployment on young people and also provides an outline of options to address 

this situation. 
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Mládež ako osobitný fenomén hodný záujmu našej spoločnosti, sa považuje 

v politike zamestnanosti za rizikovú skupinu. Rizikovou je z toho dôvodu, že má 

sťažené podmienky uplatnenia na trhu práce. Terminologicky v politike zamestna-

nosti je označovaná ako absolventi škôl, pričom tento termín nediferencuje 

absolventa strednej, či vysokej školy. Svoje definičné uplatnenie si našla v zákone 

NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, podľa 

ktorého „absolvent školy je nezamestnaný občan mladší ako 25 rokov, ktorý skončil 

sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi 
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a nezískal prvé platené zamestnanie.“1 Sťaženosť ich uplatnenia na trhu práce sa 

prejavuje určitými spoločnými znakmi, ktorými sú hlavne:  

 

• absencia praktických skúseností v určitom druhu praktickej profesionálnej 

činnosti, 

• nenadobudnuté pracovné zručnosti a návyky. 

 

Absolventi škôl sú mladí ľudia, ktorí ukončili strednú alebo vysokú školu a po 

ukončení štúdia si hľadajú pracovné uplatnenie. Väčšinou prichádzajú na trh práce 

s veľkou víziou a veľkými požiadavkami. Majú chuť a elán nastúpiť do ďalšej 

socializačnej fázy svojho života, do pracovnej. Realitou trhu práce sú sklamaní, ich 

sklamanie pramení z dvoch hlavných zdrojov:  

1. Odmietanie zamestnávateľmi. 

2. Nízke finančné ohodnotenie, v prípade záujmu o ich pracovnú silu. 

 

Z reality nezáujmu o ich pracovnú silu, časť ich ide do evidencie úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny a časť, drvivá väčšina odchádza do zahraničia. Len nepatrný 

zlomok ostáva v povolaniach, ktoré si vybrali. V zahraničí prijímajú, aj nekvali-

fikovanú prácu, ktorá je honorovaná podľa ich predstáv. 

Hlavnou príčinou ich odmietania trhom práce podľa Buchtovej je to, že „nemajú 

praktické skúsenosti a základné pracovné návyky, ale tiež im chýbajú určité pracovné 

kontakty, uľahčujúce lepšiu orientáciu na trhu práce.“2 

Nezamestnanosť môže pre nich znamenať viac negatívnych dôsledkov ako pre iné 

vekové kategórie (najmä ak prerastie do dlhodobej nezamestnanosti), pretože:  

- nevytvoria si potrebné pracovné návyky, zvyknú si na rolu nezamestnaného 

a na peňažnú podporu, 

                                                 
1 § 8 ods. a) Zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 
2 BUCHTOVÁ, M.: Nezaměstnanost psychologický ekonomický a sociální problém. Praha 2002, s. 
110.  
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- hrozí riziko asociálneho správania spôsobené nadbytkom voľného času, 

nudou, nedostatkom programu a povinností, vylúčením zo spoločnosti.1 

 

Mladí nezamestnaní sú zväčša slobodní a žijú s rodičmi, čo výrazne znižuje ich 

finančné nároky. Prostriedky na obživu získavajú od svojich rodičov alebo z príjmov 

z práce na čierno alebo na dohodu o vykonaní práce, ktorá je v súčasnosti veľmi 

rozšíreným spôsobom zamestnávania nielen absolventov. Hrozí tu však riziko 

vytvorenia nezdravej závislosti na rodičoch, a tým nevzniká potreba ekonomickej 

nezávislosti. Iná situácia je u nezamestnaných absolventov vysokých škôl, kde 

ekonomické hľadisko výrazne vystupuje do popredia. Hlavným dôvodom je fakt, že 

mnohí z nich si v tomto období zakladajú, alebo už žijú vo vlastných rodinách. 

Nedostatočný príjem jedného člena rodiny tak postihuje viac osôb.2 

 Prax a pracovné skúsenosti sú tie faktory na ktorých mladí ľudia pri uchádzaní 

sa o konkrétne pracovné miesto zlyhávajú. Zamestnávatelia chcú väčšinou už 

hotových zamestnancov, ktorých netreba pripravovať na pracovné zaradenie a na viac 

každá príprava predstavuje určité investičné náklady pre zamestnávateľa. Zaúčanie 

a adaptačná doba je u každého zamestnanca iná, závisí od miery schopnosti 

zamestnanca uspôsobiť sa pracovnému rytmu, osvojiť si konkrétnu pracovnú činnosť 

na ktorú bol prijatý a podať plnohodnotný pracovný výkon ako aj od miery 

náročnosti pracovnej činnosti. Predpoklad adaptácie na nové pracovné prostredie za 

normálnych, štandardných okolností sú 3 mesiace. Aj táto minimálna priemerná doba 

adaptácie sa zdá byť pre zamestnávateľov dlhá a teda radšej pri prijatí spreferujú 

jedinca s praxou a osvojenými pracovnými návykmi a zručnosťami. 

Aj napriek týmto negatívam, ktoré ich priamo vylučujú z trhu práce, disponujú 

určitým pozitívnym znakom charakteristickým pre trh práce, a to tým, že majú 

vzdelanie. Otázka vzdelania k trhu práce má priamo úmerný vzťah, a podľa neho 
                                                 
1 Pozri FEDÁKOVÁ, D.: Nezamestnaní a dôsledky nezamestnanosti. In: Človek a spoločnosť - 
internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, Praha 
2003, č. 4. 
2 Pozri VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I. (eds.) Aplikovaná sociální psychologie II. Praha 2001, s. 260. 
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platí, že čím je vzdelanie vyššie a tým aj kvalitnejšie a rozsiahlejšie, tým sa zvyšujú 

šance na uplatnenie na trhu práce. 

Podnetné v tomto smere môžu byť aktivity vo Veľkej Británii, ktorá realizuje 

dvojročné výcvikové programy pre mladistvých (od 16 do 18 rokov). Prostred-

níctvom týchto výcvikov získavajú kvalifikáciu a prvú skúsenosť pre získanie 

trvalého zamestnania. Je tu taktiež zavedený systém podpor pre zamestnávateľa, 

ktorý ich prijme do zamestnania. Ďalší z programov poskytuje mladistvým dočasné 

zamestnanie vo verejno-prospešných prácach spojených so súbežným štúdiom.1  

Nedostatok praxe však nie je jediným faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje 

schopnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce. Ide aj o kvalitu ich prípravy. Je 

potrebná zmena v obsahu vzdelávania so zreteľom na požiadavky trhu práce. 

Absolventi po skončení školy sú väčšinou nedostatočne pripravení v komunikačných 

zručnostiach, schopnostiach samostatného rozhodovania, praktických odborných 

vedomostiach a zručnostiach, v jazykových vedomostiach a v práci s výpočtovou 

technikou.2  

 Pre mladých ľudí je veľmi negatívny dôsledok, ak po absolvovaní školy nie sú 

zaradení do konkrétnej pracovnej činnosti, ktorá sa realizuje formou zamestnania. 

Vynechávajú dôležitú etapu vo svojom živote, ktorá môže mať za následok tú 

skutočnosť, že ak si po čase nájdu prácu, len veľmi ťažko sa budú adaptovať na 

pracovné podmienky, budú už dávno po škole a budú zvyknutí na iní stereotyp 

života, bez práce. Jedinec od svojho vzniku je stále konfrontovaný s pracovnou 

činnosťou, je to jeho ľudská prirodzenosť, ktorá ak sa nezačne napĺňať, môže si 

mladý človek zvoliť alternatívne možnosti jej napĺňania v rôznych sociálno-

patologických aktivitách. Z hľadiska socializácie nenadobúda celkovú sociálnu 

zrelosť, nepreberá zodpovednosť za seba, je závislý na pomoci iných, či už sú to 

rodičia, príbuzní alebo opatrenia štátu. Dlhodobo nezamestnaný mladý človek môže 

časom trpieť syndrómom naučenej bezmocnosti a straty schopnosti uplatniť sa 

                                                 
1 Pozri BUCHTOVÁ, M: citované dielo, s. 110. 
2 Pozri SVOBODA, Ľ.: Absolventská prax. In: Sociálna politika a zamestnanosť. 2007, č. 8, s. 4-5. 



MLADÝ ČLOVEK – BUDÚCNOSŤ CIRKVI 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010  

na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 73 

na trhu práce. Je zneschopnený pohybu a orientácie na trhu práce, a časom sa z trhu 

práce vplyvom tohto syndrómu sám vylúči.  

Štát na nezamestnaných absolventov škôl reflektuje aktívnym nástrojom trhu 

práce, a to absolventskou praxou, ktorej cieľom je udržanie vedomostnej úrovne 

získanej v škole a rozvoj praktických vedomostí a zručností v konkrétnej praxi. Je to 

nástroj, ktorý pomáha absolventovi školy, po jej ukončení vykonávať prácu, 

respektíve profesiu na ktorú bol pripravovaný. Skúsenosti z výkonu absolventskej 

praxe poukázali aj na tú skutočnosť, že organizácia do ktorej bol absolvent vyslaný 

na vykonávanie absolventskej praxe, prejavila o absolventa trvalý záujem a po 

ukončení absolventskej praxe ho prijala do trvalého pracovného pomeru. Dôležitým 

momentom pre absolventa je kontakt s jeho potencionálnym zamestnávateľom ako aj 

daná možnosť preukázať svoje schopnosti vlastným pričinením, a toto práve 

umožňuje absolventská prax. 

 

 

Návrh opatrení na väčšiu úspešnosť pri zaraďovaní absolventov škôl na trh 

práce: 

 

• zabezpečiť prepojenosť medzi spoločenskými požiadavkami na súčasné a budúce 

profesionálne zamerania absolventov škôl so študijnými programami a samotnou 

prípravou študentov na budúce povolania, 

• zvýhodniť zamestnávateľov, ktorí príjmu absolventa školy (daňové bonusy a iné 

finančné zvýhodnenia), 

• školy viac prepojiť pri príprave na budúce povolanie s potencionálnymi za-

mestnávateľmi absolventov škôl, respektíve túto úlohu zabezpečovať pros-

tredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ešte pred samotnou 

evidenciou absolventa na tomto úrade, t.j. počas štúdia, 
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• absolventov, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie čo v najkratšej dobe 

presunúť na odborné poradenské služby zamestnanosti (odborné poradenské 

služby zamestnanosti ponúkajú nezamestnanému intenzívnejšiu a cielenejšie 

zameranú spoluprácu s klientom pri jeho uplatnení sa na trhu práce), 

• na vzdelanostnej príprave absolventov prostredníctvom vysokých škôl, venovať 

zvýšenú pozornosť realizácii výučby odbornej praxe, prax orientovať podľa 

záujmu a zamerania študenta, uplatňovať jeho profiláciu už počas štúdia na škole, 

išlo by o získavanie profesionálnych zručností už počas štúdia. 

 

Najväčšia pozornosť by sa mala zamerať na efektivitu vlastnej a spoločenskej 

investície do vzdelania absolventov. To znamená, čo najrýchlejšie ich implementovať 

na trh práce, aby sa nestali nezamestnateľnými, t. j. aby sa u nich nevytrácala 

schopnosť a motivácia sa zamestnať a byť zamestnaným. Doba nezamestnanosti 

zvyšuje toto riziko, ktoré môže v najnegatívnejšom ponímaní vyústiť až do úplnej 

straty schopnosti byť zamestnaným a tak zdieľať životný štýl nezamestnaného. 
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