
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA 

VÝSKUMNO - VZDELÁVACIE A PORADENSKÉ CENTRUM  

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI        

 

 

 

 

 SOCIÁLNA PRÁCA S NEZAMESTNANÝMI  

A KVALITA ŽIVOTA NEZAMESTNANÝCH 

 

 

PHDR. MÁRIA HAMRÁČKOVÁ, PHD. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

NITRA, 2012 



2 
 

OBSAH 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK V PRÁCI ............................................ 4 

 

ÚVOD ................................................................................................................... 6 

 

I. SOCIÁLNA PRÁCA S NEZAMESTNANÝMI 

1 PRÁCA A JEJ VÝZNAM PRE ČLOVEKA ................................................. 7 

1.1Druhy ľudskej práce ....................................................................................................... 8 

1.2 Právo na prácu ............................................................................................................... 9 

 

2 ZAMESTNANOSŤ A NEZAMESTNANOSŤ ............................................ 12 

2.1 Vymedzenie základných pojmov ................................................................................ 12 

2.2 Trh práce ..................................................................................................................... 18 

2.3 Politika trhu práce ....................................................................................................... 22 

2.4 Miera nezamestnanosti ................................................................................................ 25 

2.5 Formy nezamestnanosti ............................................................................................... 28 

 2.5.1 Veková diskriminácia – tzv. ageizmus.............................................................. 32 

 2.5.2 Flexibilné formy zamestnanosti ako nová forma organizácie práce ................. 39 

            2.5.2.1 Súčasné flexibilné formy zamestnania na Slovensku ........................... 41 

2.6 Rizikové skupiny na trhu práce ................................................................................... 48 

2.7 Dôsledky nezamestnanosti .......................................................................................... 51 

2.8 Vývoj nezamestnanosti v EÚ a na Slovensku ............................................................. 54 

 2.8.1 Problém nezamestnanosti v krajinách EÚ 27.................................................... 54 

 2.8.2 Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike ................................................ 65 

2.9 Vplyv finančnej krízy na nezamestnanosť vo svete a na Slovensku........................... 68 

 2.9.1 Niektoré navrhované riešenia krízy podľa MOP .............................................. 72 

 2.9.2 Riešenia krízy podľa vlády SR.......................................................................... 74 

 

3 SOCIÁLNA POLITIKA EÚ ......................................................................... 86 

3.1 Európska sociálna charta ............................................................................................. 88 

3.2 Charta základných práv EÚ ........................................................................................ 90 



3 
 

3.3 Charta základných sociálnych práv pracovníkov ........................................................ 92 

3.4 Lisabonská stratégia .................................................................................................... 93 

 3.4.1 Stratégia 2020.................................................................................................... 93 

 

4 SOCIÁLNE PORADENSTVO ..................................................................... 97 

4.1 Poradenstvo ................................................................................................................. 97 

       4.1.1  Sociálne poradenstvo ....................................................................................... 99 

 4.1.2 Sociálny klient ................................................................................................. 105 

 4.1.3 Sociálny poradca ............................................................................................. 106 

4.2 Základy práce s klientom v poradenskom procese ................................................... 107 

4.3 Metódy a formy sociálneho poradenstva .................................................................. 111 

4.4 Princípy sociálnej práce s nezamestnanými .............................................................. 114 

 

II. KVALITA ŽIVOTA NEZAMESTNANÝCH 

1 KVALITA ŽIVOTA..................................................................................... 128 

1.1 História vzniku a vývoj pojmu „kvalita života“ ........................................................ 128 

1.2 Definícia kvality života ............................................................................................. 133 

1.3 Indikátory (ukazovatele) a meranie kvality života .................................................... 144 

1.4 Kvalita života a vzdelávanie ..................................................................................... 150 

 

2 KVALITA ŽIVOTA NEZAMESTNANÝCH ........................................... 156 

 

ZÁVER ............................................................................................................. 172 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ........................................................ 174 

 

PRÍLOHY .......................................................................................................... 194 

 

 

 

 



4 
 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK V PRÁCI 

 

ADZ - Agentúra dočasného zamestnávania 

AIP – Analýza individuálneho potenciálu 

AOTP – Aktívne opatrenia trhu práce 

APTP – Aktívna politika trhu práce 

APZ – Agentúra podporovaného zamestnávania 

BLI – Better Life Index (Index lepšieho života) 

EAO – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

ECB – Európska centrálna banka 

EHP – Európsky hospodársky priestor 

EP – Európsky parlament 

ESF – Európsky sociálny fond 

ESCH – Európska sociálna charta 

EURES – Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services)  

EÚ – Európska Únia 

EZ - eurozóna 

FED – Federálna rezervná banka  (Americká centrálna banka) 

FO – fyzická osoba 

HDŠ – Hrubé domáce šťastie 

HPI – Happy Planet Index (Index šťastnej planéty) 

IAP – Individuálny akčný plán 

IAPS – Informačné a poradenské služby 

ILO – International Labour Organization 

IPS – Informačno-poradenské stredisko 

ISTP - Integrovaný systém typových pozícií  

IVO – Inštitút pre verejné otázky 

KP – Kariérové plánovanie (v rámci ISTP) 

KP – kluby práce 

KPM – Katalóg pracovných miest 

KTP – Kartotéka typových pozícií 

MEN – miera evidovanej nezamestnanosti 

MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
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MN – miera nezamestnanosti 

MOP – Medzinárodná organizácia práce (slovenský preklad ILO) 

MPSVaR SR –Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MVO – mimovládna organizácia 

NUTS II - Nomenklatúra územných štatistických jednotiek („Nomenclature des Unitées 

Territoriales Statistiques" – NUTS) 

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  (The Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 

OSN - Organizácia Spojených národov (United Nations Organisation - UNO, hovorovo UN) 

p.b. – percentuálny bod 

PO - právnická osoba 

PPTP – pasívna politika trhu práce 

SB – Svetová banka 

SNV – Spišská Nová Ves 

SR – Slovenská republika 

SZÚ – Sprostredkovanie zamestnania za úhradu 

ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 

UoZ – uchádzač o zamestnanie 

UPSVaR – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

VÚC – vyšší územný celok 

VZPS - výberové zisťovanie pracovných síl  

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia (World  Health Organization) 

ZoZ – záujemca o zamestnanie 

ZP – Zákonník práce 

 

http://www.europskaunia.sk/nuts
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ÚVOD 

 

Publikácia sa zaoberá dôležitými pojmami v oblasti nezamestnanosti so zameraním na 

sociálnu prácu (sociálne poradenstvo) ako jednu z možností pomoci nezamestnaným v ich 

začleňovaní sa do spoločnosti a na trh práce. Nezamestnanosť, ako jeden z hlavných a 

typických problémov v makroekonomike, je vážnym príznakom narušenia rovnováhy v 

ekonomike, je poruchou na trhu práce. Medzi prvé prejavy nezamestnanosti patrí strata 

finančných prostriedkov pre živobytie a obava z upadnutia do chudoby. Následne sa objavujú 

aj zdravotné problémy (stres, depresie, neurózy, alkoholizmus, drogy, fajčenie, problémy 

kardiovaskulárneho systému, samovraždy), ktoré majú v konečnom dôsledku negatívny vplyv 

na nezamestnaného a jeho budúci pracovný život. Meradlom kvality života každej vyspelej 

spoločnosti je to, ako sa dokáže postarať o najzraniteľnejšie skupiny spoluobčanov. Ak človek 

stratí prácu, stane sa nezamestnaným, dostane sa do sociálnej izolácie, ktorú často sprevádza 

pokles sebavedomia a dôvery vo vlastné schopnosti, klesá životná úroveň nezamestnaného, čo 

v konečnom dôsledku vyúsťuje do zníženia kvality života jednotlivca, či už po psychickej 

alebo duchovnej stránke.  

V publikácií je taktiež zverejnený výstup z dizertačnej práce autorky (kapitoly 1 a 2 

prvej časti a celá druhá časť o kvalite života).  

 

Publikácia poskytuje ucelený pohľad na možnosti sociálnej práce s nezamestnanými 

a je určená všetkým, ktorí sa zaoberajú štúdiom sociálnej práce s vybranými cieľovými 

skupinami a otázkami kvality života.  

 

Autorka 
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I. SOCIÁLNA PRÁCA S NEZAMESTNANÝMI 

 

1 PRÁCA A JEJ VÝZNAM PRE ČLOVEKA
1
 

 „Práca je puto, ktoré nás viaže k realite.“  

Freud, 1963, In: Mareš, 2002, s. 68. 

 

Práca je uvedomelou a cieľavedomou činnosťou ľudí, v ktorej priebehu dochádza k 

pretváraniu predmetov prírody, resp. výsledkov predchádzajúcej pracovnej činnosti tak, aby 

mohli slúžiť k uspokojovaniu ľudských potrieb. Je prvou a základnou podmienkou existencie 

človeka ako spoločenskej bytosti. Na jej základe sa človek vyčlenil zo živočíšnej ríše, naučil 

sa ovládať prírodné sily a využívať ich a práca mu umožnila rozvinúť svoje fyzické a duševné 

schopnosti. V procese práce teda človek pretvára nielen prírodu, ale súčasne i sám seba, svoju 

subjektivitu vo svete, ktorý ho obklopuje. (Nový, Surynek a kol., 2002)  

Práca má svoje miesto v systéme spoločenských hodnôt a má nielen individuálny, ale 

aj skupinový charakter. Je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Popri partnerskom a 

rodinnom živote je to práve pracovný život, ktorý predstavuje pre človeka významnú oblasť, 

v ktorej sa ďalej rozvíja, zdokonaľuje, dosahuje výsledky, za ktoré ho ostatní uznávajú, 

pochvália, ocenia. Potreba osobného rastu a rozvíjania sa tak patrí medzi najdôležitejšie 

potreby človeka
2
. 

 

Čo môže motivovať ľudí k práci podľa Vágnerovej (2008, s. 732): 

- peniaze, 

- aktivita, 

- sebarealizácia, 

- sociálny kontakt, 

- samostatnosť a nezávislosť. 

 

 

 

                                                           
1
 Táto časť predstavuje výstup z dizertačnej práce autorky, s. 18 a 19. 

2
 Porov. PRUŽINSKÁ, J., MIŽIČKOVÁ, Ľ., 1999, s. 17. Autorka vyjadruje názor, že ak je táto potreba 

blokovaná, dochádza k frustrácii, t.j. nemožnosti uspokojovať dôležitú potrebu pre človeka. Táto situácia 

navodzuje psychický stav, ktorý jedinec prežíva ako nepríjemný. Ocitá sa v stave zvýšeného psychického 

napätia, ktoré sa navonok prejavuje frustrovaným správaním. Môže to byť nespokojnosť, podráždenosť, 

nedočkavosť, dokonca sa môžu objaviť aj agresívnejšie formy správania. Práca dáva kvalitu nášmu životu. 
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1.1 Druhy ľudskej práce 

 

Práca je pre mnohých ľudí zmyslom života a možnosťou sebarealizácie, zabezpečenia 

základných potrieb, ako aj kreovania osobnej identity.  

Z hľadiska produktivity práce môžeme prácu rozlišovať na živú (konkrétna práca, ktorú 

vykonávajú pracovníci vo výrobnom procese) a zhmotnenú (ide o vykonanú prácu, ktorej 

hodnota je zahrnutá v pridanej hodnote výrobku).  

Na základe fyzickej námahy a duševnej činnosti môžeme prácu členiť na fyzickú 

prácu a duševnú prácu.  

Podľa stupňa duševnej aktivity ešte rozlišujeme prácu mechanickú a tvorivú.  

 

Hargašová (2006) rozlišuje nasledujúce druhy ľudskej práce:  

- manuálna a duševná,  

- mechanická a tvorivá,  

- konkrétna a abstraktná,  

- výrobná a nevýrobná,  

- zložitá, náročná a nenáročná,  

- odborná, vysokokvalifikovaná a nekvalifikovaná.  

 

Ako ďalej Nový, Surynek a kol. (2002) uvádzajú, pracovná činnosť ľudí sa vždy 

uskutočňuje v istom spoločenskom prostredí, ľudia do nej vstupujú prostredníctvom 

rozličných sociálnych skupín a inštitúcií a keďže sa práca vo veľkej miere podieľa na 

formovaní postavenia ľudí v spoločnosti, chápe sa ako sociálny proces a je teda predmetom 

záujmu sociológie. Podľa nich má práca množstvo sociálnych aspektov a súvislostí, ako 

napríklad:  

 prebieha v určitom spoločenskom prostredí,  

 uspokojuje množstvo sociálnych potrieb – potrebu sebarealizácie, spoločenského 

styku, poznanie nového, uznanie zo strany iných a pod.,  

 materiálne prostriedky, ktoré človek vo svojej práci používa sú výsledkom pracovnej 

činnosti iných ľudí,  

 ľudská práca nie je činnosť izolovaná, vyžaduje si vzájomnú kooperáciu,  

 práca sama o sebe predstavuje významnú spoločenskú hodnotu,  

 sám pracujúci človek je v prevažnej miere spoločenským produktom.  
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Okrem nich má práca ešte tieto sociálne aspekty: 

- umožňuje kontakt s ľuďmi, 

- udržiava človeka v činnosti a v životnej aktivite, 

- dodáva pocit potrebnosti a užitočnosti, 

- umožňuje niečo dokázať a predviesť, 

- baví a uspokojuje, 

- pomáha zabudnúť na súkromné starosti a problémy. 

 

Z tohto vyplýva, že práca nie je dôležitá len z pohľadu zabezpečenia príjmu 

a prostriedkov pre život, zahŕňa aj pocity z vykonávanej práce a v neposlednom rade netreba 

zabudnúť aj na sociálny aspekt práce (to, čo je pre prácu významné a dôležité: stretávanie sa 

s ľuďmi, vzťahy na pracovisku, radosť z práce...).  

 

1.2 Právo na prácu 

 

Podľa Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov je sociálna práca 

medzinárodne chápaná ako ľudsko-právna profesia. Právo na prácu je základným sociálnym 

ľudským právom deklarovaným Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a zakotveným v 

Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Zaručuje možnosť 

slobodne si zvoliť zamestnanie v uspokojivých pracovných podmienkach a za primeranú 

odmenu a právo na náležitú prípravu na povolanie. Je jedným zo základných princípov práva 

sociálneho zabezpečenia a pracovného práva.  

 

Právo na prácu je primárne zakotvené v Ústave SR (Zákon č. 460/1992 Zb., 5.oddiel 

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, čl. 35, ods. 1-3): „Každý má právo na slobodnú 

voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú 

činnosť. Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo 

činností. Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje 

občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.“ 

V článku 36 Ústavy sa zaručujú práva zamestnancov na: „na spravodlivé a uspokojujúce 

pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_pr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklarace_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_pakt_o_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch,_soci%C3%A1ln%C3%ADch_a_kulturn%C3%ADch_pr%C3%A1vech&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_uspokojiv%C3%A9_pracovn%C3%AD_podm%C3%ADnky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_soci%C3%A1ln%C3%ADho_zabezpe%C4%8Den%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_zabezpe%C4%8Den%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_pr%C3%A1vo
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a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú 

životnú úroveň, 

b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v 

zamestnaní,  

c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, 

d) najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času,  

e) primeraný odpočinok po práci,  

f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie,  

g) právo na kolektívne vyjednávanie.“ 

 

Aj v Charte základných práv EÚ (Hlava II, článok 15) sa zaručuje slobodná voľba 

povolania a právo na prácu: 

1.   „Každý má právo na prácu a vykonávanie slobodne zvoleného alebo prijatého povolania. 

2.   Každý občan Únie si môže slobodne hľadať zamestnanie, pracovať, usadiť sa 

a poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte. 

3.   Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú povolenie pracovať na území členských štátov, 

majú právo na rovnaké pracovné podmienky ako občania Únie.“ 

 

Medzi medzinárodné organizácie tvoriace medzinárodné sociálne právo v oblasti 

práce, miezd a sociálnych vecí pôsobiace aj v Slovenskej republike patria: 

 Organizácia spojených národov (OSN) - medzi jej základné dokumenty, ktoré 

sa venujú medzinárodnému sociálnemu právu patrí: Charta OSN, Všeobecná 

deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 

a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 

 Medzinárodná organizácia práce
3
 (International Labour Organization – ILO, zo 

slovenčiny MOP)- realizuje tieto programy: Program dôstojnej práce MOP, Program 

globálnej zamestnanosti, Miléniová deklarácia MOP, Deklarácia MOP o základných 

zásadách a právach pri práci a jej následné opatrenia (1998), Tripartitná deklarácia 

zásad pre nadnárodné podniky a sociálnu politiku MOP, Spravodlivá globalizácia. 

Základnými prameňmi medzinárodného pracovného práva a medzinárodného 

sociálneho práva sú medzinárodné Dohovory MOP a Odporúčania MOP. MOP prijala 

                                                           
3
 Podrobnejší a úplný prehľad o jednotlivých dohovoroch a odporúčaní MOP od roku 1919-2011,  ako aj zoznam 

dohovorov MOP, ktorými je SR viazaná je uverejnený na http://www.employment.gov.sk/dohovory-a-

odporucania-mop.html 

zoznam%20dohovorov%20MOP,%20ktorými%20je%20SR%20viazaná
zoznam%20dohovorov%20MOP,%20ktorými%20je%20SR%20viazaná


11 
 

postupne od roku 1919 do roku 2011 189 dohovorov a 201 odporúčaní MOP, celkovo 

390 medzinárodných pracovných noriem MOP. Slovenská republika sa stala členom 

MOP 22. 1. 1993 a  je viazaná 69 dohovormi MOP. 

 Rada EÚ – tvorí eur. sociálnu legislatívu a v jej rámci pôsobí Európsky kongres 

miestnych a regionálnych samospráv, od 18. septembra 1959 začína pôsobiť Európsky 

súd pre ľudské práv. Medzi jej dôležité dokumenty patria: „Revidovaná stratégia 

sociálnej kohézie“ (2004), dokumenty v oblasti národnostných menšín a menšinových 

jazykov, ochrany osobných údajov, Európsky kódex sociálneho zabezpečenia 

atď. Základným medzinárodnoprávnym dokumentom Rady Európy je Dohovor 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokoly, ktoré na tento Dohovor 

nadväzujú- tzv. Európsky dohovor. Európska sociálna charta Rady Európy (Turín, 

18. október 1961) tvorí so svojím revidovaným variantom (Revidovaná Európska 

sociálna charta Rady Európy, 3. máj 1996, Štrasburg) je základom európskeho 

práva v oblasti sociálnych a ekonomických práv. 
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2 ZAMESTNANOSŤ A NEZAMESTNANOSŤ
4
 

  2.1 Vymedzenie základných pojmov 

 

Skôr, ako sa bližšie oboznámime s pojmami súvisiacimi so zamestnanosťou a 

nezamestnanosťou, považujeme za dôležité zadefinovať niektoré termíny, (práca, povolanie a 

zamestnanie), ktoré sa často vnímajú ako synonymá, avšak ich význam nie je rovnaký.  

 

Prácou sa označuje vedomé použitie telesných, duševných a/alebo duchovných síl 

človeka za účelom niečoho, spravidla uspokojenia potrieb. Je to uvedomená a zámerná 

činnosť sociálneho charakteru (vykonáva sa v spolupráci s inými ľuďmi). Práca je akákoľvek 

vykonávaná činnosť (v záhrade, vo voľnom čase, v domácnosti), ktorá nie je podmienená 

mzdou, resp. nie je platená. Hartl, Hartlová (2000) ju definujú ako telesnú alebo duševnú 

činnosť zameranú na „zárobok“, výživu, uspokojenie potrieb. Rozlišujú prácu chránenú, 

tímovú, sociálnu. Lukáč (2005, s. 615) prácu chápe ako „akúkoľvek aktívnu činnosť človeka, 

ktorej výsledkom je výtvor určitého typu.“  

Medzinárodná organizácia práce
5
 (MOP) definuje prácu ako proces prebiehajúci 

medzi človekom a prostredím, v ktorom človek vykonáva určité užitočné činnosti s cieľom 

vytvoriť hmotné alebo nehmotné hodnoty. Prácu človek vykonáva vo svoj prospech, v 

prospech zamestnávateľa, právnickej osoby, alebo organizovaného spoločenstva (In 

Hargašová a kol., 2006, s. 8).  

 

V súvislosti s rozlišovaním práce na prácu vykonávanú pre vlastné potešenie či v 

rámci domácnosti a na zamestnanie, Mareš (2002, s. 16) tvrdí, že: „nie každý, kto pracuje, je 

zamestnaný, a na druhej strane taktiež nie každý, kto nepracuje, je nezamestnaný.“ V tomto je 

vysvetlená podstata rozdielu nemať prácu verzus nemať príjem zo zamestnania.  

 

 

                                                           
4
 Táto časť až po 2.6 predstavuje výstup z dizertačnej práce autorky, s. 20-37. 

5
 Medzinárodná organizácia práce (MOP) je jediná tripartitná agentúra OSN, ktorá združuje zástupcov vlád, 

zamestnávateľov a zamestnancov. Bola založená v roku 1919. Prvou špecializovanou agentúrou OSN sa stala v 

roku 1946. Venuje sa pokroku príležitostí pre ženy a mužov na získanie dôstojnej a produktívnej práce v 

podmienkach slobody, spravodlivosti, bezpečnosti a ľudskej dôstojnosti. Hlavným cieľom je podporovať práva 

na prácu, podpora dôstojných pracovných príležitostí, posilnenie sociálnej ochrany a posilnenie dialógu pri 

manipulácii s prácou. Dnes pomáha vytvárať dôstojné pracovné miesta a hospodárske a pracovné podmienky, 

ktoré dávajú prácu ľuďom a podnikateľom, ktorí sa podieľajú na trvalom mieri, prosperite a pokroku. 

(www.ilo.org) 
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Povolanie predstavuje komplex spôsobilostí (schopností, zručností, vedomostí), 

získavaných odbornou prípravou a praxou, ktoré sú vyžadované na vykonávanie určitého 

okruhu prác. Umožňuje jedincovi získať lepšie profesijné postavenie a zaujať lepšie miesto v 

spoločnosti. (Fridrichová, 2000) Medzinárodná organizácia práce povolanie spája s pojmom 

profesia a kvalifikáciu chápe ako spojenie odbornej prípravy a praxe (In Hargašová a kol., 

2006). 

Zamestnanie
6
 predstavuje okruh prác, ktoré človek vykonáva za odmenu, mzdu alebo 

plat. Je teda zdrojom pre zabezpečenie životnej existencie. (Fridrichová, 2000) Zamestnanie 

je pracovná činnosť, ktorá je formálne upravená, vykonávaná za mzdu a viazaná určitými 

zákonnými právami a povinnosťami. V širšom slova zmysle zamestnanie predstavuje prácu, 

činnosť (napríklad na zaneprázdnenie niekoho). V užšom zmysle je to v Zákonníku práce 

pojem z pracovného práva. Z definície pojmov zamestnanec a zamestnávateľ v Zákonníku 

práce vyplýva, že ide o zmluvný vzťah (spravidla pracovnoprávny vzťah), pri ktorom jedna 

osoba (zamestnanec) vykonáva pre druhú osobu (zamestnávateľa) závislú prácu podľa jeho 

pokynov za mzdu alebo za odmenu. Hovorovo sa zamestnaním niekedy rozumie len pracovný 

pomer.  

Zamestnanie zohráva v našej kultúre rolu centrálnej inštitúcie, cez ktorú sa definujeme. Ciele, 

status, sociálne kontakty, štruktúra nášho života i jednotlivých dní sú primárne odvodzované 

od nášho zamestnania. Naše vzdelanie je chápané ako príprava na zamestnanie a náš voľný 

čas ako regenerácia pre ďalšiu prácu v zamestnaní.  

 

Po vymedzení troch synonymicky vnímaných pojmov budeme pokračovať ďalšími, 

pre oblasť zamestnanosti a nezamestnanosti dôležitými pojmami.  

Občan je príslušník štátu alebo obce. V širšom kontexte je to človek aktívne sa 

zúčastňujúci spoločenského života v rámci spoločnosti (či už je to obec alebo štát).  

Trh je miesto, kde sa stretáva kupujúci a predávajúci, aby sa dohodli na kúpe a predaji 

určitého tovaru alebo služby za určitú cenu. Je to priestor, v ktorom si jednotlivé ekonomické 

subjekty vymieňajú výsledky svojej činnosti. Trh je regulátorom a stabilizátorom 

ekonomického rozvoja. Je to súhrn rôznych nástrojov, foriem, mechanizmov a sociálno-

ekonomických vzťahov. 

                                                           
6
 Ako vo svojej publikácií kolektív autorov uvádza, človek môže vykonávať svoje zamestnanie aj v súlade s 

povolaním, ale nie je to podmienkou. Môže ovládať aj mnohé zručnosti získané praxou alebo osobnou 

skúsenosťou – napr. ovládanie cudzích jazykov, alebo sú zručnosti súčasťou jeho vrodených vlastností – napr. 

schopnosť umeleckej tvorby (In Fridrichová a kol., 2000). 



14 
 

Uchádzač o zamestnanie
7
 (ďalej len UoZ) je občan, ktorý chce pracovať a hľadá si 

zamestnanie, a po podaní písomnej žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania je 

zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v 

ktorého územnom obvode má trvalý pobyt.  

Disponibilný UoZ – je UoZ, ktorý môže bezprostredne po predložení ponuky 

vhodného pracovného miesta nastúpiť do zamestnania, tz. evidovaný nezamestnaný, na strane 

ktorého nie je žiadna objektívna prekážka na prijatie do zamestnania.  

Záujemca o zamestnanie ZoZ – nie je UoZ, je to zamestnaný občan, ktorý si hľadá 

iné zamestnanie alebo má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb 

vzdelávania a prípravy pre trh práce. Alebo to môže byť dobrovoľne nezamestnaný občan, 

občan v dôchodkovom veku prípadne občan poberajúci starobný, invalidný alebo výsluhový 

dôchodok. 

 

Ak chceme vymedziť pojmy zamestnanosť a nezamestnanosť, je potrebné vychádzať z 

pojmu obyvateľstvo (súhrn osôb žijúcich na určitom území), ktoré rozdeľujeme na 

ekonomicky aktívne a ekonomicky neaktívne. Medzi ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

(EAO) zaraďujeme tých ľudí, ktorí majú prácu ako aj tých, ktorí prácu nemajú z vlastnej viny. 

Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo tvoria tí, ktorí nepracujú a to buď zo zdravotných alebo 

demografických dôvodov (napr. invalidi, deti, starší ľudia) alebo tí, ktorí pracovať môžu ale 

nechcú.  

Podobne ako pri miere nezamestnanosti, môžeme vypočítať mieru ekonomickej aktivity 

obyvateľstva (vyjadruje tú časť populácie, ktorá vystupuje na trhu práce) pomocou vzorca:  

 

miera ekonomickej aktivity obyvateľstva = (EAO / dospelá populácia) * 100  

 

Uramová (2005) považuje za podstatné sledovať zmeny v ekonomickej aktivite 

obyvateľstva ako aj príčiny týchto zmien. Ekonomická aktivita podľa nej závisí od množstva 

faktorov. Pri sledovaní nezamestnanosti v čase, ako ďalej autorka uvádza, považuje za 

dôležité sledovať zmeny v zamestnanosti, zmeny v nezamestnanosti, rozdiel medzi počtom 

tých, ktorí našli prácu a ktorí prišli o prácu. Za nemenej dôležitý aspekt ekonomickej aktivity 

                                                           
7 Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (§ 6, ods. 2) je UoZ občan, ktorý môže pracovať, chce 

pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.  
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obyvateľstva považuje citovaná autorka podiel žien a mužov na ekonomicky aktívnom 

obyvateľstve a tendencie jeho vývoja.  

 

Zamestnanosť predstavuje takú skutočnosť, kedy časť ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva si zapojením sa do pracovného procesu zabezpečuje prostriedky pre zaistenie 

svojej existencie a uspokojovanie vlastných potrieb. (Nový, Surynek a kol., 2002) 

Zamestnanosť podľa Hargašovej (2006) úzko súvisí s celkovou dynamikou a 

výkonnosťou ekonomiky.  

Podľa prieskumu, ktorý realizovali Pacsoe, Lee (1980), je zamestnanie jednou z 

najhodnotnejších rolí v západných priemyselných krajinách. Schneider, Ferritor (1982) 

poznamenávajú, že zamestnanosť sa chápe ako „mechanizmus, cez ktorý jednotlivci ukazujú 

svoju vlastnú hodnotu“. Je to kvôli tomu, že im ich zamestnanie umožňuje prispievať do 

spoločnosti, než sa spoliehať na spoločnosť. Taktiež si citovaní autori všimli, že zamestnanie 

bolo založené na to, aby poskytovalo jednotlivcom pocit nezávislosti a autonómie, ktoré 

napomáha sociálnej interakcií a zlepšeniu v dosahovaní životných cieľov (In Eggleton a kol., 

1999, s. 96).  

Ako poukazuje Hammer (2003) zamestnanosť je základným znakom života a 

primárnym zdrojom finančnej nezávislosti, prestíže, identity a sociálnej participácie (In 

Pichler, 2006, s. 422).  

 

Nezamestnanosť je stav, v ktorom ľudia chcú pracovať a hľadajú si prácu, ktorá je 

pre nich bežným zdrojom obživy, avšak nemôžu žiadnu vhodnú a platenú prácu získať. 

Nezamestnanosť, ako sa ďalej uvádza vzniká poklesom ceny práce pracovných síl. Ako 

príčiny sú uvedené ekonomické problémy podniku, celého odvetvia alebo národnej 

ekonomiky, zmenšený dopyt po danej kvalifikácií. (Jandourek, 2007)  

Nezamestnanosť ako vážny ekonomický a sociálny problém v trhovej ekonomike predstavuje 

jeden z najzložitejších problémov v súčasnosti. Nezamestnanosť býva často označovaná ako 

prejav porúch na trhu práce.  

Prvé náznaky nezamestnanosti nachádzame na konci 19. storočia, no prvú výraznú vlnu 

nezamestnanosti nachádzame v 30. rokoch 20. storočia v čase Veľkej hospodárskej krízy. 

Druhá vlna nezamestnanosti sa datuje v 70. rokoch 20. Storočia. (Kebza, 2005)  
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Nezamestnanosť sa považuje za pojem, ktorý sa nedá presne merať. Napriek tomu sa 

pri vymedzovaní nezamestnanosti nájde všeobecná zhoda aspoň v tom, že ide o aproximáciu 

aktuálneho počtu osôb:  

- ktorí sú súčasne schopní pracovať (vekom, zdravotným stavom, osobnou situáciou),  

- ktorí majú záujem o zamestnanie teraz (nepatria tu tí, ktorí sú zabezpečení inými príjmami, 

napr. ziskom, výnosom, rentou, štipendiom...),  

- a ktorí sú aj napriek snahe nájsť a získať zamestnanie v daný okamih bez práce (snahou sa 

myslí pravidelná návšteva úradu práce).  

 

Tieto tri požiadavky obsahuje aj definícia nezamestnanosti podľa Medzinárodného 

úradu práce v Ženeve. Za nezamestnaného sa podľa tohto úradu považuje iba ten UoZ, ktorý 

nie je v pracovnom alebo podobnom vzťahu, nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť, ani 

sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie a požiadal osobne alebo písomne o 

sprostredkovanie vhodného zamestnania úrad práce v mieste svojho trvalého bydliska.  

Nezamestnanosť je makroekonomický problém a vyjadruje taký stav v ekonomike, 

kde práceschopné osoby v produktívnom veku, ktoré si prajú pracovať, nemôžu nájsť prácu 

na trhu práce. Inými slovami nezamestnanosť vyjadruje taký stav, kedy je osoba schopná 

práce vyradená z možnosti pracovať a byť za odvádzanú prácu odmeňovaná. Dôležité je 

pripomenúť, že nezamestnaný je len ten, kto si aktívne hľadá prácu. V trhovej ekonomike 

nemajú všetky pracovné sily zamestnanie, čo znamená, že nie všetko práceschopné 

obyvateľstvo má prácu.  

 

Celé práceschopné obyvateľstvo – pracovná sila
8
, (muži a ženy od 15 roku života do 

veku odchodu do dôchodku) môžeme rozčleniť do troch základných kategórií:  

1) Zamestnaní (tí, ktorí vykonávajú akúkoľvek platenú prácu, ako aj tí, ktorí majú 

prácu, nepracujú však pre chorobu, štrajk alebo dovolenku). Hargašová (2006, s. 51) považuje 

za zamestnaných „všetko pracujúce obyvateľstvo vo veku od 15 rokov, ktoré vykonáva prácu 

za mzdu alebo plat alebo pracuje vo vlastnom podniku, na vlastný účet a vypomáhajúci 

členovia domácností podnikateľov.“  

2) Nezamestnaní (tí, ktorí nie sú zamestnaní ale aktívne si hľadajú prácu, alebo sa 

chcú vrátiť do práce, musia však byť zaregistrovaní na úrade práce). Za nezamestnaných sa 

                                                           
8 Pracovná sila označuje súhrn fyzických a duševných schopností človeka, teda ide o schopnosť človeka 

pracovať.  
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považujú osoby v produktívnom veku, ktoré si aktívne hľadajú vhodné zamestnanie, sú 

ochotné nastúpiť do práce a evidujú sa na ÚPSVaR ako uchádzači o zamestnanie, nemajú 

platené zamestnanie, ani príjem zo zamestnania, sú dočasne uvoľnení zo zamestnania a 

čakajú, že budú znova zamestnaní. (Hargašová a kol., 2006, s. 67)  

3) Mimopracovná sila (všetci tí, ktorí nespadajú do prvej alebo druhej skupiny, t.j. do 

pracovnej sily. Ide o tú časť dospelého obyvateľstva, ktorá navštevuje školu, vedie 

domácnosť, je na dôchodku, nemôže pracovať pre chorobu alebo si nehľadá prácu vôbec). 

Mimopracovná sila nemá platenú prácu. V porovnaní s nezamestnanými, tu patria ľudia buď 

neschopní platenej práce alebo tí, ktorí si aktívne platenú prácu nehľadajú. (MOP, 2008) 

Mimopracovná sila zahŕňa študentov, dôchodcov a ženy v domácnosti.  

 

Uramová (2005) v tejto súvislosti dopĺňa, že nezamestnanosť má aj svoju kvalitatívnu 

a kvantitatívnu stránku. Pod kvalitatívnou stránkou nezamestnanosti rozumie rozlišovanie 

nezamestnanosti podľa viacerých kritérií ako napr. podľa veku, pohlavia, vzdelania, regiónov, 

odvetví a kvantitatívna stránka sa vyjadruje dvoma spôsobmi, buď absolútnym vyjadrením 

(počet nezamestnaných) alebo mierou nezamestnanosti (v %).  

Martincová (2005) za nezamestnaných považuje osoby schopné práce, ktoré chcú 

pracovať ale do uvedeného dňa nezískali zamestnanie. Ako ďalej uvádza, existujú dve hlavné 

skupiny v ekonomických teóriách nezamestnanosti, ktoré skúmali charakter a príčiny vzniku 

nezamestnanosti. Hlavným predstaviteľom prvej skupiny je významný anglický ekonóm John 

Maynard Keynes, ktorý interpretuje nezamestnanosť ako výsledok zlyhania trhu. Vo svojom 

najvýznamnejšom diele Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí (1936) podporuje 

politiku „plnej zamestnanosti“ a ako prvý ekonóm teoreticky zdôvodňuje význam štátneho 

intervencionalizmu (štátnych zásahov do ekonomiky – pri vysokej nezamestnanosti cez 

stimuláciu dopytu). Druhú skupinu predstavuje Milton Friedman
9
, podľa ktorého dochádza k 

nezamestnanosti pri reálnych mzdách, ktoré zodpovedajú rovnováhe na trhu práce.  

Podľa Kebzu (2005) základom nezamestnanosti nie je nedostatok práce ako takej, ale 

nedostatok plateného zamestnania (práce na zmluvu a za finančnú odmenu).  

Nezamestnanosť, podľa Hartla, Hartlovej (2000) znamená takú situáciu, kedy v 

spoločnosti existuje určitá skupina ľudí, ktorí by mohli pracovať a z väčšej časti by aj chceli, 

ale nemôžu v dôsledku nedostatku pracovných príležitostí. Z psychologického hľadiska býva 

                                                           
9 M. Friedman – predstaviteľ monetarizmu, autor prirodzenej nezamestnanosti, ktorý spolu so E. Phelpsom 

zadefinovali prirodzenú mieru nezamestnanosti ako takú mieru, pri ktorej je miera inflácie stabilná. Pozri bližšie 

Philipsovu krivku – vzťah miery nezamestnanosti s mierou inflácie. (Uramová, 2005, s. 22-23) 
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prežívanie tejto situácie zložité, zvlášť u strednodobo nezamestnaných, kedy dochádza k 

pocitom neužitočnosti, strate zmyslu života, smútku, zatiaľ čo u krátkodobo nezamestnaných 

nádej na získanie práce ostáva, u dlhodobých je častá rezignovanosť a prispôsobenie sa 

novému štýlu života.  

Mareš (2002, s. 17) ešte v tejto súvislosti dopĺňa podmienky statusu nezamestnanosti 

keď hovorí, že dôležitým predpokladom udržania statusu nezamestnaného je pravidelná 

návšteva úradu práce ako manifestácia snahy i získanie zamestnania.  

Ódor (2007, s. 76) považuje za kľúčové poznať podiel medzi zamestnanými a 

nezamestnanými. Odôvodňuje to faktom, že príjmy nezamestnaných a ich prístup k verejným 

statkom musia platiť zamestnaní (teda tí, čo tvoria hodnoty v spoločnosti). 

Strieženec (1996, s.129) chápe nezamestnanosť ako „nedobrovoľné a dlhotrvajúce 

prerušenie práce z dôvodu nemožnosti nájsť zamestnanie. Medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom neexistuje, alebo bol prerušený pracovnoprávny vzťah.“ 

    

2.2 Trh práce  

 

Viaceré zdroje neustále zdôrazňujú veľké regionálne rozdiely v Slovenskej republike 

na úrovni NUTS II
10

 medzi Bratislavskou oblasťou (Bratislavský kraj) a východným 

Slovenskom (Prešovský a Košický kraj). Je evidentné, že geografická periférnosť (ponímaná 

ako postavenie regiónu vzhľadom k hlavným centrám rastu, k hlavným infraštruktúrnym 

facilitám, k hlavnému toku tovarov a služieb) má nepriaznivý efekt na vznik nových firiem, 

príchod investícií, vytváranie nových pracovných príležitostí atď. V súčasných priemyselných 

spoločnostiach je práca distribuovaná prevažne trhom práce.  

Trh práce je trh, na ktorom sa „vlastníci“ pracovných síl usilujú o pracovné miesta a 

o zisk najlepšieho príjmu. Je ovplyvnený množstvom faktorov (kvalifikácia uchádzačov, 

dopyt hosp. organizácií). (Jandourek, 2007)  

                                                           
10

 V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické jednotky) na základe opatrenia ŠÚ SR a jeho akceptácie 

EUROSTAT-om nasledovne: 

 NUTS I– Slovenská republika 

 NUTS II – 4 štatistické územné jednotky: • Bratislavský kraj, Západné Slovensko (Trnavský, 

Trenčiansky a Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj) a Východné 

Slovensko (Prešovský a Košický kraj)  

 NUTS III – 8 VÚC (vyšších samosprávnych krajov) 

 NUTS IV – 79 okresov 

 NUTS V – 2883 miest a obcí 
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Trh práce je úzko prepojený s trhovým hospodárstvom a jeho zákonitosťami. Podobne 

ako v službách, či vo výrobe, je pre toto prostredie charakteristické, že sa v ňom nakupuje a 

predáva práca. Trh práce je založený na vzťahu dvoch subjektov a to niekoho, kto svoju prácu 

ponúka a niekoho, kto je ochotný ponúkanú prácu kúpiť, resp. javí o ponuku práce záujem. 

Zamestnávateľ nakupuje a platí, zamestnanec predáva prácu za peniaze – mzdu alebo plat. 

Rovnako ako aj na iných trhoch, aj na trhu práce chcú firmy dospieť k čo najlepším 

výsledkom, snažia sa, aby cena práce bola na čo najnižšej úrovni. Naopak, zamestnanci majú 

úplne opačné ciele – dostať za svoju vykonanú prácu čo najvyššiu mzdu.
11

 Trh práce sa z 

dlhodobého aspektu prispôsobuje, tak ako aj iné trhy. Preto jednotlivé firmy a zamestnanci 

musia rešpektovať už existujúce ceny (mzdy) a adaptovať sa čo najlepšie vzniknutej situácií.  

Trh práce sa vo všetkých zložkách obchodného, výrobného alebo iného procesu 

formuje a vyvíja podľa rovnakých pravidiel. Vzťahuje sa na všetkých tých, ktorí sú k 

dispozícii pre zamestnanie. Jeho jadrom je dopyt a ponuka pracovných síl.  

Na trhu práce rozoznávame štyri zložky: ponuku práce (domácnosti), dopyt po práci 

(firmy, zamestnávatelia), rovnováhu na trhu práce (ak sa ponuka práce = dopytu po práci, 

ekonomika v tomto priesečníku funguje na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti) a 

reálne a nominálne mzdové sadzby. Nasledujúci graf 1 znázorňuje situáciu rovnováhy na trhu 

práce.  

Graf 1: Rovnováha na trhu práce 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Mach, 1995, s. 107, In Kuchař, 2007, s. 13 

                                                           
11 Predávajúci sa snaží svoju prácu (ponuku) predať za čo najvyššiu cenu a kupujúci chce kúpiť za čo najnižšiu 

cenu a zároveň v čo najlepšej kvalite.  
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Ako vyplýva z grafu 1, rovnováha medzi dopytom po práci a ponukou práce pri 

trhovej (reálnej) mzde je ustálená a zamestnávatelia sú ochotní zamestnať toľko ľudí, koľko 

ich je pri danej mzde ochotných pracovať.  

Z pohľadu Uramovej (2005, s. 26) je „trh práce v rovnováhe vtedy, ak sa pri danej 

trhovej mzde požadované množstvo práce rovná ponúkanému množstvu práce“ (v 

podmienkach trhu s pružnými mzdami a dobrovoľnou nezamestnanosťou).   

Trh práce podľa Mihalika (1999, s. 11) predstavuje „súčasť pravidiel, systémových 

predpokladov, inštitucionálnych podmienok a mechanizmu fungovania dopytu a ponuky 

pracovných síl v špecifických podmienkach prechodu na trhové hospodárstvo.“ 

Trh práce nie je trhom v klasickom slova zmysle. Nie je homogénny, to znamená, že 

neexistuje jeden trh práce, je vždy toľko trhov, koľko existuje regiónov, výrobných odvetví, 

oblastí služieb a profesií. Všetky tieto segmenty majú veľa dimenzií.  

Medzi segmenty trhu práce zaraďujeme vo všeobecnosti tieto trhy:  

- primárny trh práce – sústreďuje tie najlepšie a najvýhodnejšie pracovné príležitosti, 

pracovné miesta na tomto trhu poskytujú relatívne bezpečie pred prípadným prepustením,  

- sekundárny trh práce – predstavuje miesta s nižšou mzdovou úrovňou, jedinci sa na tomto 

trhu práce častejšie stávajú nezamestnanými, no na tomto trhu je ľahšie získať nové miesto 

ako na trhu primárnom.  

 

- formálny trh práce – je trhom oficiálnych pracovných príležitostí, ktoré sú pod kontrolou 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a sú vytvárané zásahmi politiky štátu,  

- neformálny trh práce – je mimo kontrolu oficiálnych inštitúcií, patria sem formy 

podnikania od obchádzania pracovných a daňových zákonov až po formy podnikania 

kriminálnej povahy,  

 

- interný trh práce – funguje vo vnútri jednotlivých firiem, podnikov a spoločností, 

umožňuje presúvať zamestnancov bez prepúšťania,  

- externý trh práce – je charakterizovaný mobilitou zamestnancov medzi firmami, každá 

firma sa snaží na tomto trhu získať lepších zamestnancov než jej konkurenti.  

 

Ako v tejto súvislosti uvádza Hargašová (2006, s. 81-82), trh práce sa od ostatných 

trhov odlišuje v tom, že práca ako taká nemá takú konkrétnu podobu ako napr. výrobok (auto, 

šaty), služba (masáž), cenný papier (zmenka). „Práca sama o sebe neexistuje. Vykonávajú ju 

ľudia, ktorí sú nositeľmi schopnosti pracovať“.  
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Cenou práce je mzda, ktorá je zovšeobecňujúcim pojmom pre plat, mzdu a iné formy 

odmien a náhrad za prácu. Mzdu rozlišujeme časovú a úkolovú, kde časová forma mzdy 

predchádzala úkolovej a predstavuje odmenu za určitý čas, napr. za hodinu, deň, týždeň, 

mesiac. Pri stanovovaní úkolovej mzdy sa vychádza z priemerného počtu výrobkov 

vyrobených pracovníkom za určitý čas. Práve táto forma mzdy motivuje pracovníka pracovať 

viac a teda zvyšuje intenzitu práce. Ak nie je dôležitá forma mzdy, rozlišujeme mzdu 

nominálnu (suma peňazí, ktorú človek dostane za svoju prácu) a absolútnu (objem tovarov a 

služieb, ktoré si môže človek kúpiť za svoju nominálnu mzdu. Práve táto mzda je pre človeka 

dôležitá, pretože je ukazovateľom životnej úrovne).  

Štát sa snaží regulovať trh práce stanovením minimálnej mzdy, ktorej zvýšenie 

spôsobí zvýšenie ponuky práce, zníženie dopytu po práci, čo v konečnom dôsledku zvýši 

nezamestnanosť v krajine. MPSVaR SR, aj keď pripúšťa možný negatívny dopad zvýšenej 

sumy minimálnej mzdy na zamestnanosť
12

 (najmä na zamestnanosť nízko kvalifikovaných 

ľudí zamestnaných v regiónoch s nízkou priemernou mzdou, ktorí sú následne odkázaní buď 

na štátnu podporu, príp. sú motivovaní pracovať „na čierno“), presadilo jej opätovné zvýšenie 

(údaj je za rok 2012). Priebeh zvyšovania sumy minimálnej mzdy za posledné obdobie je 

nasledovný:  

- od 1.1.2010 vzrástla na 307,70 € z minuloročnej 295,50 € (v roku 2009),  

- od 1.1.2011 vzrástla na 317,00 €, 

- od 1.1.2012 sa zvýšila o 3,20 % na sumu 327,20 € 

- od 1.1.2013 zvýšenie o 3,20 % na sumu 337,70 €|. 

 

Ódor (2007) poznamenáva, že je dôležité, aby sa vláda snažila najmä o 

transparentnosť pri určovaní ceny práce pre každého. 

No spájať a vidieť súvislosť medzi minimálnou mzdou a mierou nezamestnanosti nie 

je správne a akákoľvek spojitosť medzi nimi nebola doposiaľ preukázaná (nárast 

nezamestnanosti zvýšením minimálnej mzdy predstavuje názor zamestnávateľov).  

Zámerom zvyšovania minimálnej mzdy MPSVaR SR je najmä to, aby suma 

minimálnej mzdy predstavovala aspoň 40 % priemernej mzdy
13

.  

 

                                                           
12

 MH SR vidí v raste minimálnej mzdy zhoršenie podnikateľského prostredia a tým aj zníženie tvorby nových 

pracovných miest a zvýšenie počtu nezamestnaných. 
13

 Podľa ŠÚ SR priemerná nominálna mesačná mzda v slovenskom hospodárstve dosiahla v prvom polroku 2012 

výšku 781 € čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 2,4 %. 
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Aj napriek pretrvávajúcim názorom niektorých členov vlády a niektorých ekonómov 

a zamestnávateľov na negatívum zvyšovania minimálnej mzdy, vyspelé krajiny preferujú 

opačný trend a snažia sa pozerať a vnímať toto zvyšovanie pozitívne. Pozitíva, resp. výhody 

nárastu sumy minimálnej mzdy môžeme vidieť napríklad v tom, že: 

- chráni zamestnanca pred upadnutím do stavu hmotnej núdze, 

- motivuje zamestnanca hľadať si prácu, zvýhodňuje ho v komparácii s poberateľmi 

dávky v nezamestnanosti, 

- by mala pomáhať nízko, resp. nekvalifikovaným osobám na trhu práce, 

- zabezpečuje zamestnancom prijateľné ohodnotenie ich pracovnej aktivity. 

 

2.3 Politika trhu práce 

 

Orgánmi štátnej správy, ktoré zabezpečujú politiku trhu práce, aktívne opatrenia trhu 

práce, politiku zamestnanosti sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) a 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na vykonávaní služieb zamestnanosti sa 

podieľajú: 

 - právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú 

odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia trhu práce na základe uzatvorenej 

písomnej dohody s príslušným úradom alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody 

v rámci partnerstva, 

- právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, 

- agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania. 

 

„Politika trhu práce je systém podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní sa na 

pracovné miesta na trhu práce. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovať právo na vhodné 

zamestnanie predovšetkým:  

- poradenstvom a sprostredkovaním zamestnania,  

- nástrojmi aktívnych opatrení trhu práce“. (Fridrichová, 2000, s. 6)  

 

Tomeš (2011, s. 91) uvádza, že politika zamestnanosti sa snaží predovšetkým 

o intervenciu do oblasti zamestnanosti, aby sa dosiahla plná zamestnanosť a ochrana proti 

nezamestnanosti. 

Ani trh práce, ako súčasť trhovej ekonomiky, nie je pozbavený cyklických výkyvov a 

nerovnovážneho vývoja, ktorých následkom môže byť aj vysoká nezamestnanosť. A práve 
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obnova a regulácia takéhoto stavu je úlohou politiky zamestnanosti. (Hargašová, 2006) 

Politika zamestnanosti je politika, ktorá je jednoznačne zameraná na zlepšenie situácie na trhu 

práce. Politika zamestnanosti definovaná takýmto spôsobom je širšia než aktívne opatrenia 

trhu práce, hoci tie tvoria jej značnú časť. Je charakterizovaná ako tie opatrenia, rozhodnutia a 

programy, ktoré sú zamerané na zvýšenie zamestnanosti. Prvým dokumentom na Slovensku, 

ktorý popisuje všetky tieto opatrenia je Národný plán zamestnanosti. Za realizáciu týchto 

opatrení nesú zodpovednosť rôzne inštitúcie a ministerstvá. Kľúčovú úlohu zohrávajú 

MPSVaR SR a štátne služby zamestnanosti – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Zapojené sú však aj ďalšie inštitúcie (napr. neštátnymi poskytovateľmi služieb zamestnanosti 

sú Agentúry podporovaného zamestnávania
14

, Agentúra dočasného zamestnávania
15

 

a Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
16

).  

 

Za základný nástroj politiky štátu v oblasti riešenia situácie na trhu práce sú 

považované opatrenia aktívnej politiky trhu práce vykonávané podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti.  

Politika zamestnanosti je podľa Hargašovej (2006, s. 55) súčasťou hospodárskej 

politiky štátu a tvorí „súbor nástrojov a opatrení zameraných na dosiahnutie rovnováhy 

medzi ponukou práce a dopytom po pracovnej sile, na produktívne využitie zdrojov 

pracovných síl a na zabezpečenie práva občanov na prácu a na prístup k zamestnaniu.“ 

 

Podľa Leškovej (2009, s.58) sa politika zamestnanosti na Slovensku orientuje na: 

- zabezpečenie realizácie základného sociálneho práva – práva na prácu, 

- vytváranie stavu rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu práce, 

- podporu zamestnanosti a predchádzanie príčinám, ktoré vedú k nezamestnanosti, 

- riešenie nezamestnanosti najmä aktívnou politikou trhu práce.  

 

Tieto ciele politiky zamestnanosti dopĺňa Tomeš (2011, s. 94) o ďalšie dva: 

- umožniť každému občanovi, ktorý chce pracovať vstup na trhu práce a zotrvanie na 

ňom za ľudsky dôstojných a prijateľných podmienok, 

- zabezpečiť dávkami nedobrovoľne nezamestnaných pokým si nenájdu zamestnanie. 

                                                           
14

  APZ – je PO / FO, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným 

a zamestnávateľom pre uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie si zamestnania. 
15

 ADZ – je FO / PO, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere pre jeho dočasné pridelenie 

k užívateľskému zamestnávateľovi. 
16

 SZÚ môže vykonávať PO / FO, ktorá má na takúto činnosť povolenie vydané Ústredím práce, pričom ide 

o samostatne zárobkovú činnosť. 
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Na zníženie miery nezamestnanosti sa využívajú aktívne a pasívne opatrenia, ktoré 

sa líšia iba rozsahom svojho pôsobenia.  

Aktívne opatrenia sa snažia pomôcť ľuďom udržať sa na trhu práce. Aktívna politika 

trhu práce (ďalej len APTP) je založená na podpore aktívnej účasti pracovníkov na trhu práce. 

Je súbor programov zameraných na zlepšenie prístupu nezamestnaným na trh práce a k 

pracovným miestam, a na efektívne fungovanie trhu práce. Má dôležitú úlohu v boji proti 

nezamestnanosti, uľahčuje opätovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných na trh práce, 

podporuje rovnaké príležitosti v prístupe na trh práce pre všetkých, presadzuje a zlepšuje 

odbornú prípravu, vzdelávanie a poradenstvo, podporuje kvalifikovanú a prispôsobivú 

pracovnú silu a rozvoj podnikavosti. Medzi hlavné nástroje aktívnych opatrení trhu práce 

patria:  

o sprostredkovanie zamestnania,  

o informačné a poradenské služby, 

o odborné poradenské služby,  

o vzdelávanie a príprava pre trh práce,  

o podpora vytvárania pracovných miest,  

o príspevky pre UoZ:  - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,  

- príspevok na aktivačnú činnosť,  

- príspevok na zárobkovú činnosť 

- príspevok na dochádzku za prácou,  

- príspevok na presťahovanie za prácou, atď... 

o príspevky na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ, 

o príspevky na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, 

o projekty a programy.  

 

Pasívna politika trhu práce (PPTP) je historicky staršou formou politiky trhu práce. 

Jej rozvoj sa datuje už od dvadsiatych rokoch minulého storočia. Predstavuje programy na 

udržanie nevyhnutného príjmu nezamestnaných. Pasívne opatrenia v sebe zahŕňajú jedine 

dávky v nezamestnanosti
17

 pre udržanie si určitej životnej úrovne. Ich hlavným cieľom je 

čiastočne nahradiť stratu príjmu z pracovného pomeru a tým umožniť vyhľadávanie nového 

zamestnania. 

                                                           
17

 Nárok na podporu v nezamestnanosti má od 1.1.2010 ten, kto ešte pred zaradeným do evidencie 

nezamestnaných odpracoval počas posledných troch rokov najmenej dva roky a platil odvody Sociálnej 

poisťovni. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. 

(bližšie pozri Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, 6. Hlava, § 104). 
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Dávka v nezamestnanosti je náhradným príjmom za príjem zo zamestnania a jej 

poskytovanie je založené na poistnom princípe. Je to príspevková poistná udalosť, ktorá je 

súčasťou systému sociálneho poistenia na preklenutie obdobia nástupu do nového 

zamestnania. Dávku v nezamestnanosti poskytuje od 1.2.2004 Sociálna poisťovňa. 

 

Aktívne opatrenia sú považované za efektívnejšie. Na Slovensku sa problém 

nezamestnanosti rieši najmä cez opatrenia APTP so zameraním na rizikové skupiny (ženy, 

mladí ľudia, zdravotne postihnutí občania, ľudia s nízkou kvalifikáciou...).  

 

  2.4 Miera nezamestnanosti 

 

Rozsah nezamestnanosti sa meria ukazovateľom miery nezamestnanosti. Ten sa 

vypočíta ako pomer počtu nezamestnaných a celkovo ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

Podľa Hargašovej (2006, s. 67) je miera nezamestnanosti „najjednoduchším orientačným 

ukazovateľom stavu ekonomiky v rôznych krajinách.“  

 

Pomocou tohto ukazovateľa meriame nezamestnanosť. Vyjadruje sa percentuálnym 

podielom nezamestnaných na celkovej pracovnej sile podľa vzorca:  

 

 

 

u – miera nezamestnanosti  

U – počet nezamestnaných  

L – počet pracovných síl (súčet všetkých zamestnaných E a všetkých nezamestnaných U)  

 

Miera nezamestnanosti, ako uvádza Mareš (2002) môže byť :  

- celková / všeobecná,  

- špecifická (napr. podiel nezamestnaných žien).  

 

Údaje o práci a nezamestnanosti patria pravdepodobne k najstarostlivejšie sledovaným 

ekonomickým údajom a nájdeme ich takmer v každej ekonomicky orientovanej učebnici, 

knihe, článku. Na Slovensku existujú tri štandardné metódy hodnotenia miery 
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nezamestnanosti: hodnotenie podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) a Eurostatu.  

 

ÚPSVaR – vychádza z evidencie UoZ, ktorí sú zaevidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a 

rodiny (čiže z disponibilného počtu UoZ a z celkového počtu UoZ).  

 

disponibilní UoZ 

MEN = ——————————————— . 100 (%) 

EAO 

 

ŠÚ SR – získava informácie o nezamestnanosti od roku 1993 cez pravidelné štvrťročné 

výberové zisťovania pracovných síl (VZPS). Štvrťročne sa do vzorky zaraďuje 10 250 31 

bytov, pričom veľkosť vzorky je v každom okrese závislá od počtu jeho obyvateľov. 

Predmetom zisťovania o pracovných silách sú všetky osoby od 15 rokov žijúce v 

domácnostiach vybraných bytov.  

 

nezamestnaní 

MN = ————————————————— . 100 (%) 

EAO 

 

Eurostat – využíva obidva vyššie uvedené zdroje údajov o nezamestnanosti na zostavenie 

medzinárodne porovnateľnej miery nezamestnanosti v mesačnej frekvencii.  

 

Všetky uvedené zdroje charakterizujú nezamestnanosť v krajine z iného pohľadu. Prvý 

na základe oficiálnej evidencie nezamestnaných, ktorá je podložená národnou legislatívou, 

druhý na základe štatistického zisťovania, vychádzajúceho zo štandardnej medzinárodnej 

metodiky. Nakoľko ide o dve odlišné metodiky, údaje podľa oboch metodík sa nemôžu 

celkom zhodovať. Napr. miera nezamestnanosti za 3. štvrťrok 2008 na Slovensku podľa ŠÚ 

SR dosiahla 9,0 % a podľa ÚPSVaR 7,5 %, čo predstavuje rozdiel medzi hodnotami 

vypočítanými podľa uvedených metodík 1,5 percentuálneho bodu.  

 

Prirodzená miera nezamestnanosti  

Prirodzenú nezamestnanosť ako pojem priniesol do sveta ekonómie Milton Friedman 

začiatkom 70. rokov 20. storočia v súvislosti s novými javmi, ktoré sa v tom období začali vo 

vyspelých ekonomikách prejavovať. Odvtedy sa mnoho polemizuje o tom, čo prirodzená 
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miera nezamestnanosti je, ako aj o jej vývoji. Táto miera nezamestnanosti je flexibilná, nie je 

stála a vo väčšine ekonomík má sklon k rastu. Takisto je merateľná a jej výška v jednotlivých 

krajinách závisí od dynamiky štruktúrnych zmien a vyspelosti jednotlivých ekonomík, ako aj 

od systému sociálneho zabezpečenia a subjektívnych preferencií ľudí. (Uramová, 2005)  

Predstavitelia monetarizmu (ako autori prirodzenej nezamestnanosti) definujú prirodzenú 

nezamestnanosť ako takú, ktorá zodpovedá nezamestnanosti na úrovni plnej zamestnanosti. 

Friedman, ako hlavný predstaviteľ monetarizmu, ju definuje ako mieru nezamestnanosti, pri 

ktorej je miera inflácie stabilná (očakávaná inflácia = skutočnej inflácii).  

Nakoľko je nezamestnanosť významný ekonomický, sociálny, kultúrny a politický 

problém, úsilím každej vlády je snaha čo najviac znížiť mieru nezamestnanosti. Takéto úsilie 

je niekedy označované ako politika plnej zamestnanosti (J. M. Keynes), ktorá v súčasnosti 

predstavuje nezamestnanosť na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti. Vládne opatrenia 

sa upriamujú na to, aby na trhu práce ponuka neprevládala nad dopytom. Percentuálne 

vyjadrenie plnej zamestnanosti nie je rovnaké, pre každú ekonomiku tvorí charakteristickú 

hodnotu. V literatúre nachádzame rozdielne percento vyjadrenia plnej zamestnanosti, zväčša v 

rozpätí od 3 do 12 % nezamestnanosti. Toto percento má tendenciu rásť v dôsledku rozdielu 

medzi počtom nezamestnaných a počtom voľných pracovných miest.  

Historicky východiskovým pojmom pre prirodzenú mieru nezamestnanosti, je ako 

uvádza Fuchs (2002) plná zamestnanosť, ktorá vyjadruje takú úroveň zamestnanosti, kedy 

neexistuje alebo len v zanedbateľnej miere nedobrovoľná nezamestnanosť.  

 

Moderná ekonómia vníma prirodzenú mieru nezamestnanosti ako najvyššiu možnú 

mieru udržateľnej zamestnanosti pri stabilnej miere inflácie. (Hargašová, 2006)  

Podľa Lisého (2002), prirodzená miera nezamestnanosti nie je ani optimálna, ani 

celkom nemenná. Je taká miera, kedy sú trhy práce a výrobkov v rovnováhe. Prirodzená miera 

je, obrazne povedané, zlatým stredom medzi príliš vysokou a príliš nízkou mierou 

nezamestnanosti. Inflácia je stabilná a nemá tendenciu sa ani zrýchľovať, ani spomaľovať. 

Znížiť prirodzenú mieru nezamestnanosti je možné napríklad cez zlepšenie informácií na trhu 

práce a rekvalifikačné programy, zmenou vládnych programov tak, aby boli pracovníci viac 

motivovaní k práci. 
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2.5 Formy nezamestnanosti 

 

Podoby nezamestnanosti môžu byť v trhovej ekonomike rôzne. Na nezamestnanosť sa 

môžeme pozerať z viacerých hľadísk a podľa toho odvodzovať aj jej formy (delenia). 

Martincová (2005, s. 18-19) uvádza nasledovné delenie. „Ak kritériálnym hľadiskom sú 

príčiny vzniku, nezamestnanosť sa môže prejavovať ako frikčná, štruktúrna a cyklická; ak 

berieme do úvahy situáciu na trhu práce – možnosť, resp. nemožnosť nájsť si akúkoľvek 

prácu, členíme nezamestnanosť na dobrovoľnú a nedobrovoľnú“. Mnohí autori sa zhodujú na 

nasledovnom rozdelení nezamestnanosti, ako aj na ich následnom vymedzení, resp. 

charakterizovaní.  

Frikčná nezamestnanosť vzniká ako dôsledok pohybu ľudí medzi regiónmi, 

pracovnými miestami (prechod z jedného zamestnania do druhého...) alebo rôznymi etapami 

životného cyklu (zmena bydliska, ukončenie štúdia...). Frikčne nezamestnaní pracovníci 

zvyčajne často menia miesta alebo hľadajú lepšie miesta z rôznych osobných dôvodov, často 

sú označovaní ako „dobrovoľne nezamestnaní“. Tento druh nezamestnanosti je zvyčajne 

krátkodobý a z makroekonomického pohľadu neodstrániteľný. Ide o normálny pohyb 

pracovnej sily. Hartl, Hartlová (2000) ju definujú ako dočasnú nezamestnanosť, ktorá 

zvyčajne nepresahuje viac ako 3 mesiace a týka sa kvalifikovaných osôb, ktoré hľadajú 

výhodnejšie finančné a pracovné podmienky. Títo ľudia sú označovaní termínom „ľudia 

medzi dvoma zamestnaniami“ („people between two jobs“).  

Štruktúrna (štrukturálna/technologická) nezamestnanosť súvisí so zmenami v 

národnom hospodárstve (politické zmeny, technický pokrok...) Vzniká vtedy, keď existuje 

nesúlad medzi ponukou pracovníkov a dopytom po nich. Dopyt po určitom druhu práce sa 

zvyšuje, kým dopyt po inom druhu práce klesá a ponuka sa neprispôsobí dostatočne pružne. 

Často preto nastáva nerovnováha v sektoroch alebo regiónoch, pretože niektoré z nich 

expandujú, prosperujú, iné upadajú. Táto nezamestnanosť môže byť v niektorých ekonomicky 

upadajúcich regiónoch dlhodobá a dosť vysoká.  

Paradoxom v tomto type nezamestnanosti je tá skutočnosť, že sa môže týkať aj vysoko 

kvalifikovaných ľudí, s bohatými skúsenosťami vo svojom odbore, s dlhou pracovnou 

kariérou, a ktorých kvalifikácia stráca na trhu práce v dôsledku výrobných zmien zmysel a nie 

je teda už ďalej potrebná. (Mareš, 2002)  

Podľa Hartla, Hartlovej (2000) vzniká tým, že dopyt po určitom druhu práce úplne zmizne v 

dôsledku rozpadu nevýkonných podnikov a inštitúcií, príp. celých odvetví.  
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Cyklická nezamestnanosť súvisí s hospodárskym cyklom. Vyskytuje sa vtedy, keď 

celkový dopyt po pracovníkoch je nízky, teda nielen dopyt po pracovníkoch v určitých 

sektoroch a regiónoch a to najmä v dôsledku poklesu objemu výroby. Je preto často 

označovaná aj ako nezamestnanosť nedostatočného dopytu. Hrubý domáci produkt klesá pod 

úroveň potencionálneho produktu a dlhodobo rastie nezamestnanosť v celej ekonomike. 

Vzniká v období ekonomickej stagnácie a poklesu a predstavuje pre ekonomiku 

nebezpečenstvo.  

Uramová (2005) v tejto súvislosti poznamenáva, že ak sa cyklická nezamestnanosť spája s 

prírodným cyklom a je pravidelná, hovoríme o nej ako o sezónnej nezamestnanosti, ktorá sa 

najčastejšie vyskytuje v stavebníctve, v oblastiach cestovného ruchu alebo v 

poľnohospodárstve. Mareš (2002) spája tento typ nezamestnanosti s tzv. „work reduction“ 

alebo stratou práce predovšetkým následkom nedostatočného odbytu.  

Dobrovoľná nezamestnanosť je taká, pri ktorej počet ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva (nezamestnaných) je nižší alebo sa rovná počtu voľných pracovných miest. 

Vzniká súlad medzi ponukou pracovných síl na jednej strane a dopytom po pracovných silách 

na strane druhej. Ide o prirodzenú mieru nezamestnanosti. Dobrovoľná nezamestnanosť môže 

byť dokonca aj ekonomicky efektívna a je prirodzenou súčasťou každej trhovej ekonomiky. 

Podľa Strieženca (1996, s. 129) je dobrovoľná nezamestnanosť „prejav sociálneho 

príživníctva formou nezáujmu zabezpečovať si reprodukciu života vlastnou prácou. Je to 

skupina ľudí, ktorí pol roka poberajú hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti, potom 

prechádzajú na sociálne dávky. Dokonca odmietajú prácu, ktorú im sprostredkujú úrady 

práce. Pritom ich záujem o prácu môže byť predstieraný, formálny.“ Práve tento názor 

prevládal pred vypuknutím svetovej finančnej krízy. Dnes to už však až tak celkom neplatí.  

Ak je počet voľných pracovných síl absolútne väčší než počet voľných pracovných 

miest, t.j. ak je celkový dopyt po práci nižší ako celková ponuka práce, hovorí sa o 

nedobrovoľnej nezamestnanosti. Dobrovoľne nezamestnaní sú tí, ktorí nie sú ochotní 

pracovať pri existujúcej výške mzdy vytvorenej na trhu. Nedobrovoľnú nezamestnanosť 

najviac spôsobuje nepružnosť miezd, v dôsledku nedokonalej konkurencie, nedokonalej 

informovanosti a existencie diskriminácie na trhu práce, ako aj nepružnosť trhu práce. Tento 

typ nezamestnanosti existuje v každej ekonomike bez ohľadu na jej príčiny a tým, ktorí sa s 

ňou nevedia vyrovnať, spôsobuje nielen ekonomické, ale aj sociálne a psychické problémy. 

Čím je dlhšia, tým sú jej dôsledky a nebezpečenstvo ako pre jednotlivca tak aj pre spoločnosť 

väčšie a nebezpečnejšie. O tomto type nezamestnanosti sa začalo hovoriť v súvislosti s 

Keynesom a jeho dielom Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí (1936).  
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Hargašová (2006) v súvislosti s typmi nezamestnanosti hovorí aj o plnej 

zamestnanosti, ktorá vyjadruje takú situáciu na trhu práce, kedy sa nedobrovoľne 

nezamestnaní nevyskytujú vôbec alebo iba minimálne. Existujú len dobrovoľne nezamestnaní 

v krajine.  

Neúplná nezamestnanosť, ako uvádzajú Hartl, Hartlová (2000) zahŕňa pracovníkov, 

ktorí musia prijať prácu aj na znížený úväzok alebo ktorá nevyužíva ich kvalifikáciu a 

schopnosti. V krajinách EÚ je využívaná ako nástroj boja s nezamestnanosťou. Prijatie 

pracovnej ponuky závisí od toho, čo človek považuje za väčšie ohrozenie svojej sebaúcty – 

podradnejšiu prácu alebo nezamestnanosť.  

Mareš (2002) rozlišuje okrem základných typov nezamestnanosti aj tzv. masovú 

nezamestnanosť – stav, kedy nezamestnanosť postihuje veľký počet ekonomicky aktívnych 

osôb (obvykle nad 10 – 20 %), význačný je vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných. 

Masovú nezamestnanosť možno podľa Mareša (2002) rozlišovať na prechodnú (má cyklický 

charakter) a pretrvávajúcu (má štrukturálny a technologický charakter).  

 

Hartl, Hartlová (2000) uvádzajú navyše okrem vyššie uvedených aj:  

- nepravú nezamestnanosť – zahŕňa osoby, ktoré nie sú zamestnané, ale prácu ani 

nehľadajú a odmietajú ju. Ďalej sem patria osoby, ktoré poberajú podporu v 

nezamestnanosti a súčasne pracujú nelegálne v šedej ekonomike.  

- sezónnu nezamestnanosť – býva pravidelná a spojená s ročnými obdobiami (napr. 

turizmus ovocinárstvo...),  

- skrytú nezamestnanosť – týka sa osôb, ktoré nie sú registrovaní ako nezamestnaní, 

zamestnanie nemajú ani si nehľadajú, alebo si prácu hľadajú priamo u zamestnávateľa 

bez registrácie na úrade práce. Zo situácie nezamestnanosti volia úniky ako je 

materstvo, štúdium, práce v domácnosti, cesta do zahraničia...  

 

Dĺžka trvania nezamestnanosti je dĺžka časového úseku, počas ktorého je osoba 

nezamestnaná. Je definovaná ako kratšie z nasledujúcich dvoch období: dĺžky hľadania si 

zamestnania a doby od ukončenia posledného zamestnania. (ŠÚ SR, 2006) Pri určovaní dĺžky 

trvania nezamestnanosti narážame na odlišné vymedzenia tejto doby. Napr. Kentoš (2005) 

rozdeľuje nezamestnaných na krátkodobo – do 1 roka a dlhodobo nezamestnaných – viac ako 

1 rok. Medzinárodná organizácia práce, ktorej vymedzenie uznáva aj Slovenská republika, 

považuje nezamestnanosť trvajúcu viac ako 12 mesiacov za dlhodobú. My sa stotožňujeme s 
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rozlišovaním nezamestnanosti podľa Matulaya, Matulayovej (2004) a Rievajovej a kol. 

(1997) na:  

- krátkodobú (v trvaní 0-6 mesiacov),  

- strednodobú (v trvaní 6-12 mesiacov),  

- dlhodobú (v trvaní 12 a viac mesiacov).  

 

Dlhodobá nezamestnanosť podľa Matulaya, Matulayovej (2004) často súvisí s 

opakovanou nezamestnanosťou. Pokladá sa za vážny problém, nielen pre ekonomické, ale aj 

sociálne (spoločenské) dôsledky. Je totiž charakteristická pre určité sociálne skupiny 

obyvateľstva a vytvára špecifické problémy nielen pre postihnutého jedinca v rámci jeho 

životnej stratégie, ale i pre spoločnosť svojimi nárokmi na sociálny štát.  

 

Tento druh nezamestnanosti všeobecne najviac postihuje (Matulay, Matulayová, 2004, 

s. 87): - „nepružnú, dlhodobo nezamestnanú pracovnú silu,  

- osoby s nízkymi príjmami, nekvalifikovanú pracovnú silu a v rámci nej najmä ženy s 

nízkym mzdovým ohodnotením, z čoho potom vyplýva malý rozdiel medzi pôvodným a 

sociálnym príjmom,  

- osoby s kumulovanými osobnými a sociálnymi hendikepmi,  

- príslušníkov etnických skupín a imigrantov,  

- obyvateľov vidieckych oblastí,  

- zdravotne postihnutých jedincov“, 

- mladistvých, najmä problémových jedincov, čerstvých absolventov škôl a na druhej 

strane starších nezamestnaných, ktorí majú väčšie ťažkosti znovuzapojenia sa do 

nového zamestnania.  

Problémy začleňovania týchto marginalizovaných a znevýhodnených skupín na trh 

práce spočívajú najmä v dôsledku týchto faktorov (s.41): 

• celkový nedostatok pracovných miest v SR – nepomer dopytu a ponuky pracovnej sily, 

regionálna disparita, v treťom štvrťroku 2009 bolo 373 413 evidovaných UoZ  a iba 16 330 

voľných pracovných miest (zhoršovanie stavu pod vplyvom hospodárskej krízy), 

• nevhodné podmienky pre uplatnenie sa marginalizovaných skupín na trhu práce 

(neflexibilné pracovné podmienky, doprava do práce), 

• neschopnosť týchto skupín začleniť sa na trh práce v dôsledku ich nízkej miery 

zamestnateľnosti (nedostatok zručností) nezhoda požadovaných a poskytovaných zručností 

pracovnej sily, 
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• nezáujem týchto skupín o začlenenie na trh práce (absencia motivácie). 

 

Problém dlhodobej a opakovanej nezamestnanosti je vyostrený zvlášť v okresoch 

východného a južného Slovenska. Slovensko patrí dlhoročne medzi krajiny s nadpriemerne 

vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti v rámci EÚ.  

 

Za hlavné nástroje boja proti dlhodobej nezamestnanosti sa považujú:  

- zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia dlhodobo nezamestnaných,  

- poskytovanie informácií dlhodobo nezamestnaným o situácií na trhu práce,  

- finančné príspevky a rady pre tých ktorí sa rozhodnú sami podnikať alebo sa 

samozamestnať, 

- zlepšovanie podnikateľského prostredia znižovaním administratívneho zaťaženia 

-  podporovať malé a stredné podnikanie, 

- rôzne aktivity zamerané na najrizikovejšie kategórie osôb čo sa týka ich ťažkostí na 

trhu práce (mladiství, nekvalifikovaní, ženy, telesne postihnutí občania), 

- podporovať využívanie flexibilných foriem pracovného času zodpovedajúcich 

potrebám dlhodobo nezamestnaných, 

- riešiť dopravnú infraštruktúru pre zlepšovanie dostupnosti pracoviska vo všetkých 

regiónoch SR,  

- podporovať motiváciu pracovať napr. už od útleho veku v zariadeniach formálneho 

školského systému podporovať a posilňovať vnútornú motiváciu k práci.  

 

2.5.1 Veková diskriminácia – tzv. ageizmus 

 

Aj keď skúsenosti s pojmom diskriminácia má neustále väčší okruh obyvateľstva na 

Slovensku, význam tohto pojmu veľká časť ľudí iba tuší, ale ho nepozná, prípadne nevie  

presne definovať, čím dochádza k dezinterpretácií toho pojmu (bližšie pozri výsledky 

výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva – SNSĽP v období 2005, 2006, 

2008). 

 

„Diskriminácia je každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany 

štátu alebo iných ľudí, ktorí majú istú moc, právomoci alebo sa pohybujú v prostrediach, kde 

sú ľudia jeden na druhom istým spôsobom závislí. Štát by mal dohliadať na to, aby niektorí 
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ľudia neboli v spoločnosti znevýhodnení len preto, koľko majú rokov. Diskriminácia je teda 

neodôvodnené rozdielne zaobchádzanie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé.“ 

(www.diskriminacia.sk, 2007) 

 

„Diskriminácia a diskriminačné správanie je založené práve na rozdielnom 

zaobchádzaní z dôvodu odlišností medzi jednotlivými skupinami, predovšetkým z dôvodu 

predsudkov a stereotypov spojených s vekom, rodom, etnicitou, sexuálnou orientáciou či 

zdravotným postihnutím.“ (Gyárfášová. O., Sekulová, M, 2010, s.7) 

 

Diskriminovať môže: 

- štát (cez svojich predstaviteľov), 

- ten, kto poskytuje nejaké služby verejnosti,  

- zamestnávateľ či nadriadený, 

- kolega v práci. 

 

Štát má povinnosť predchádzať akejkoľvek forme
18

 a druhu
19

 diskriminácie 

dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania, ktorá spočíva aj v prijímaní opatrení na 

ochranu pred diskrimináciou.  

„Slovensko má od roku 2004 platnú antidiskriminačnú legislatívu, ktorá zabezpečuje 

rovnosť všetkých občanov a ochranu pred diskrimináciou na základe farby pleti, veku, rodu, 

sexuálnej orientácie, majetku, sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, príslušnosti k 

národnostnej alebo etnickej menšine či náboženstva“ (Gyárfášová. O., Sekulová, M, 2010, 

s.7) - je to Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. 

antidiskriminačný zákon). 

 

S nárastom počtu starších ľudí zaznamenávame aj ich diskrimináciu. „Diskriminácia 

starých ľudí je vyhranený vzťah, určitý stereotyp ľudského správania sa voči seniorom, ktorý 

má spoločné črty s rasizmom. Prezentujú ju predovšetkým zástupcovia mladších generácií.“ 

(Hudáková, A.- Magurová, D, - Mudríková, D., 2011, s.193) 

                                                           
18

 Formy diskriminácie: priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a 

neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu. Viac o formách 

diskriminácie pozri antidiskriminačný zákon. 
19 Druhy diskriminácie môžu byť: z dôvodu veku,  z dôvodu etnickej či národnostnej príslušnosti,  z dôvodu 

zdravotného postihnutia,  z dôvodu pohlavia/rodu,  z dôvodu sexuálnej orientácie, z dôvodu vierovyznania či 

náboženského presvedčenia, viacnásobná diskriminácia. (viac o každom druhu diskriminácie pozri Gyárfášová, 

O.- Sekulová, M. 2010). 

http://www.diskriminacia.sk/
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Predlžovanie ľudského života sa v súčasnom vedeckom svete vníma ako úspech. Na 

Slovensku je hranica produktívneho veku do 62 rokov, no vo väčšine krajín EÚ je dĺžka 

produktívneho veku určená do 65 rokov. Za posledných 50 rokov sa počet obyvateľov sveta 

viac ako zdvojnásobil. V súčasnosti sa svetová populácia zvyšuje asi o 1,2 % ročne, čo 

znamená prírastok 77 miliónov ľudí za rok. (Hudáková, A.- Magurová, D, - Mudríková, D., 

2011, s.192) 

Graf  2: Prognóza vývoja obyvateľstva do roku 2050 (2011 – 2050 v %) 

 

Zdroj: Eurostat, EUROPOP 2008 convergence scenario, 72/2008 - Statistics in focus. Eurostat 

2008 In IVO, 2012, s. 18 

 

„Ageizmus predstavuje vekovú diskrimináciu, názor o nízkej hodnote a 

nekompetentnosti staroby. Prejavuje sa podceňovaním, odmietaním, ba až odporom k starým 

ľuďom. Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) znamená násilie na senioroch každé 

jednotlivé alebo opakované konanie alebo zanedbanie, ktoré môže viesť k poškodeniu alebo 

ohrozeniu staršieho človeka. Zneužívanie a trápenie môže byť telesné, sexuálne, psychické, 

spoločenské a finančné“. (www.aksen.sk, 2012) 

 

Tabuľka 1: Formy zlého zaobchádzania so starými ľuďmi 

Obťažovanie Zanedbávanie Vykorisťovanie Zneužívanie Týranie 

emocionálne aktívne finančné majetkové duševné 

fyzické pasívne majetkové citové fyzické 

sexuálne samozanedbávanie fyzické politické systematické 

Zdroj: Koval, 2001 In Hudáková, A.- Magurová, D, - Mudríková, D., 2011, s.195 

http://www.aksen.sk/
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Problém ageizmu patrí v súčasnosti k aktuálnym problémom modernej spoločnosti. 

Predstavuje negatívne vnímanie staršej generácie mladšou generáciou. Je mimoriadne dôležité 

pracovať na odstraňovaní diskriminácie starších ľudí, čo je predmetom viacerých európskych 

a svetových organizácií (1997-vznikla Medzinárodná sieť ako prevencia zneužívania starších 

– International Network for the Prevention of Elder Abuse –INPEA, WHO, OSN, Národné 

centrum pre zneužívanie starších - National Center on Elder Abuse - NCEA). 

 

Medzi zdroje ageizmu sa zaraďujú (Hudáková, A.- Magurová, D, - Mudríková, D., 

2011, s.194): 

- individuálne (subjektívno-psychologické): strach zo smrti a starnutia, agresia, 

frustrácia..., 

- sociálne: konflikt hodnôt, 

- kultúrne: hodnotový systém, jazyk, umenie, humor... 

 

Graf  3: Index starnutia za populáciu SR (2001 – 2010, v %) 

 

Poznámka: Počet ľudí z vekovej skupiny 65+ rokov na 100 detí vo veku 0-14 rokov 

Zdroj: Databáza Slovstat. Bratislava, Štatistický úrad SR 2012 In IVO, 2012, s. 16 

 

 

Najčastejším prostredím pre výskyt diskriminácie na Slovensku je uvádzaný trh práce 

a najčastejším dôvodom na diskrimináciu je považovaný vek
20

. Z výskumu Eurobarometer 

2009 vyplynulo, že najviac respondentov (až 64 %) za veľmi rozšírenú uviedlo diskrimináciu 

                                                           
20

 Vek ako dôvod diskriminácie sa dotýka všetkých vekových skupín - osôb starších ako 45 rokov,  dôchodcov 

ako aj osôb mladších, ako napríklad absolventov stredných či vysokých škôl. 
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z dôvodu veku,  druhým najčastejším dôvodom  bol  etnický pôvod (49 % opýtaných) a za 

ním nasledovalo zdravotné postihnutie (44 %).  

Spomedzi ďalších zaujímavých výskumov spomenieme najnovší výskum realizovaný 

spoločnosťou IVO v rámci projektu Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej 

diskriminácie, venovaný práve otázkam diskriminácie a znevýhodňovaniu starších ľudí 

v rozličných skúmaných oblastiach na Slovensku. Prvá časť predstavovala výsledky 

kvantitatívneho výskumu v období 29.11- 6.12.2011  na vzorke 1 048 respondentov v rámci 

celého Slovenska vo veku nad 18 rokov. Respondenti medzi najzávažnejšie problémy, ktoré 

ako starší ľudia v slovenskej spoločnosti pociťujú uviedli (uvádzame prvé štyri problémy 

s percentom vyšším ako 20): 

 Životná úroveň, nízke dôchodky, chudoba, náklady na život (59,2 %), 

 Problémy so zdravím (vrátane zníženej pohyblivosti), zdravotná starostlivosť, drahé 

lieky, správanie lekárov (50,4 %), 

 Problém nájsť si prácu, nezamestnanosť, diskriminácia v práci, neskorý odchod do 

dôchodku (21,5 %), 

 Nerešpektovanie potrieb starších ľudí zo strany štátu a spoločnosti, diskriminácia, 

bezohľadnosť, neúcta (vrátane nevhodnej dopravy, fyzických bariér, nedostatku 

kultúrnych podujatí a zariadení) (21,9 %).  

 

Z oblastí života v našej spoločnosti, v ktorých podľa respondentov najčastejšie 

dochádza k znevýhodňovaniu či diskriminácií starších ľudí polovica (50,6 %) uviedla oblasť: 

trh práce, zamestnanie, hľadanie práce, zosmiešňovanie na pracovisku. Hlavnými 

príčinami, prečo majú starší ľudia problémy zamestnať sa sú podľa prieskumu tieto: 

- Podávajú slabý výkon (35,7 %), 

- Neovládajú informačno-komunikačné technológie, jazyky, nemajú záujem sa ďalej 

vzdelávať (30,4 %), 

- Jednoducho ich starší vek- veková diskriminácia (26,1 %), 

- Majú slabšie zdravie (25,8 %), 

- Zamestnávatelia ich pokladajú za neperspektívnych, neatraktívnych, za zbytočnú 

investíciu, sú drahí na zaškolenie, majú voči nim predsudky (24,1 %), 

- Sú málo flexibilní, majú zastarané názory, a iné nesympatické vlastnosti (21,7 %). 
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Druhú časť predstavuje prieskum uskutočnený od 17.- 24.1.2012 na vzorke 1 024 

respondentov vo veku 45-64 rokov. Jedna z otázok zameraných na vekovú diskrimináciu 

znela: „Stretli ste sa Vy osobne po dosiahnutí veku 45 rokov s nejakou formou diskriminácie, 

ktorá by súvisela s Vaším vekom?“ Z celkovej vzorky až 76,6 % odpovedalo Nie, 19,2 % 

Áno. Podľa pohlavia- muži odpovedali Nie v 78,4 %, ženy 17,6 %. Z hľadiska veku- so 

zvyšovaním veku (od 45 po 64 rokov) percento negatívnej odpovede klesalo (od 83,4 po 72,1 

%). 

 

Z prieskumu IVO z konca roka 2011 vyplynulo, že v našej spoločnosti najčastejšie 

dochádza k znevýhodňovaniu či diskriminácií starších ľudí najmä v týchto oblastiach: 

1. Na trhu práce, v zamestnaní,  

2.V zdravotníctve a zdravotnej starostlivosti,  

3.Vo sfére obchodu a služieb (okrem sociálnych – doprava a spoje, úrady, bankovníctvo, 

poisťovníctvo a i.),  

4.Okrádanie starších ľudí, podvody, kriminalita,  

5.Neúctivé správanie od mladších, zneužívanie a šikanovanie,  

6.Životná úroveň, dôchodky, životné náklady,  

7.Sociálne služby,  

8.....  

Preto odporúča nasledovné: 

- odhaliť a podporovať obrovský potenciál starších ľudí, ktorý majú v sebe skrytý v 

oblasti zamestnanosti a aktívnej participácie na živote spoločnosti,  

- podporovať výzvy  na zlepšenie zdravotného stavu starších ľudí,  

- odstraňovať bariéry existujúce na trhu práce cez intervenciu,  

- zmeniť jednak prístup zamestnávateľov, ale aj pohľad celej spoločnosti i samotných 

starších ľudí, 

- realita života starších ľudí je diferencovaná a vyžaduje si aj diferencovaný prístup (nie 

unifikované opatrenia), 

- s aktívnym starnutím je treba začať oveľa skôr pred dôchodkovým vekom,  

- je treba prijať jasný záväzok o podpore vekovej diverzity na národnej úrovni (i na 

úrovni zamestnávateľských organizácií),  

- podporovať a presadzovať koncept aktívneho starnutia na všetkých úrovniach.  

(Bodnárová– Bútorová– Filadelfiová, Inštitút pre verejné otázky a IVPR, 2012) 
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Pri hľadaní zamestnania a na pracovisku sú najčastejšie diskriminované rizikové 

skupiny na trhu práce, najmä starší ľudia. Je to práve kvôli ich zníženým pracovným 

schopnostiam a zručnostiam v komparácií s mladšou generáciou (pozri kapitolu 2.6 Rizikové 

skupiny na trhu práce). Potvrdzujú to aj najnovšie výsledky výskumného projektu Starší vek a 

ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie Inštitútu pre verejné otázky (IVO) 

realizovaného v období september 2011-marec 2012, ktoré okrem iného preukázali, že starší 

ľudia majú značné problémy najmä na trhu práce. Za najzávažnejšie oblasti diskriminácie 

starších ľudí verejnosť pokladá trh práce (51 %), zdravotníctvo (34 %), úrady a služby (28 

%).  Najčastejšie sa cíti diskriminovaná skupina 55-59-ročných. Spomedzi rozličných foriem 

diskriminácie ľudia vo veku 45-64 najčastejšie zažívajú nespravodlivý prístup vedúceho; 

ohováranie, podpichovanie, zosmiešňovanie zo strany kolegov či kolegýň; nespravodlivosť 

pri prijímaní či prepúšťaní zo zamestnania; znevažujúci prístup a podceňovanie zo strany 

mladších kolegov či kolegýň. (IVO, 2012, s.6-7) 

Európsky sociálny fond sa snaží predchádzať diskriminácií starších ľudí 

podporovaním aktívneho starnutia a reintegráciou starších pracovníkov. 

„Vážnym problémom Európskej únie je starnutie jej populácie spôsobené vojnovým a 

povojnovým populačným vývojom, ktorý je v posledných desaťročiach posilnený poklesom 

pôrodnosti a predlžovaním veku dožitia. Vytvára to nepriaznivý tlak na verejné financie 

(dôchodkové zabezpečenie, zdravotná starostlivosť). Starnutie sa stáva najdôležitejšou témou 

sociálnej kohézie“. (Páleník, 2009, s.8,9) 

 

„Pre Slovensko sa stáva čoraz naliehavejšou výzvou osvojiť si koncept aktívneho 

starnutia a lepšie uplatňovať potenciál starších ľudí. Silným dôvodom je fakt, že aj populácia 

Slovenska zaznamenáva v posledných rokoch proces skutočného starnutia – rast najstaršej 

vekovej generácie.“ (IVO, 2012, s.4) 

 

 „Existujú dva dôvody, prečo je potrebné bojovať proti diskriminácii pri prístupe k 

zamestnaniu a na trhu práce. Prvý dôvod je spoločenský: diskriminácia vyplývajúca z 

uvedených príčin je nezlučiteľná s európskymi hodnotami a so zákonmi EÚ. Druhý dôvod je 

ekonomický: starnutie aktívnej populácie v EÚ vyžaduje, aby bolo zamestnaných viac osôb a 

zabezpečili sa tak budúci rast a prosperita.“ (ESF, 2011) 
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Dôvodom diskriminácie podľa Makkonena (2002, In Gyárfášová. O., Sekulová, M, 

2010, s. 9-10): 

-  nie sú objektívne príčiny, ale predsudky a predstavy o vybraných aspektoch a 

statusoch ľudí, ako je rod, vek, etnicita, národnosť, zdravotné postihnutie, sexuálna 

orientácia a pod. 

- je aj štrukturálne „zakorenenie“. Vývoj spoločnosti nie je objektívny, normy a 

štandardy sú vždy subjektívne a závislé od ich tvorcov. 

- diskriminácia môže byť aj výsledkom historickej deprivácie a exklúzie niektorých 

skupín v spoločnosti. 

 

„Na Slovensku pretrváva nízky počet sťažností a riešených prípadov diskriminácie z 

hľadiska veku, ktorý je následkom nízkej informovanosti a slabého povedomia starších ľudí o 

svojich právach, ako aj malej spoločenskej citlivosti k rôznym formám diskriminácie z 

hľadiska veku. Diskriminačné správanie je často tolerované či považované za normálne – a to 

napriek pomerne dobrej legislatíve (najmä „antidiskriminačný zákon“ č. 365/2004). (IVO, 

2012, s.7) 

 

2.5.2 Flexibilné formy zamestnanosti ako nová forma organizácie práce  

 

Flexibilné formy zamestnanosti existujú v krajinách EÚ
21

 už pomerne dlho a nie sú 

ničím novým. Na Slovensku je tento pojem relatívne krátko. Pre ich označenie sa u nás 

používajú rôzne výrazy ako napríklad: nové formy organizácie práce, alternatívne formy 

zamestnania či netradičné a neštandardné formy zamestnania, avšak najviac výstižnejším 

termínom pre danú oblasť je označenie flexibilné formy zamestnanosti. 

Podľa Barancovej (2010, s.37) :„Je nepochybné, že flexibilné formy zamestnania sa 

v posledných rokoch dostali do centra pozornosti praxe a teórie aj z dôvodu nepriaznivej 

situácie na pracovnom trhu EÚ spôsobenej svetovou finančnou krízou.“ Ako citovaná autorka 

uvádza: „Zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov v národných poriadkoch členských 

štátov by malo účinne prekonať najťažšie obdobie hospodárskej krízy a súčasne pripraviť 

pracovné právo členských štátov EÚ pre náročné obdobie tretieho tisícročia.“ (Barancová, 

2010, s. 15) 

                                                           
21

 Právo EÚ podporuje zamestnávanie fyzických osôb v atypických pracovných pomeroch, akým je najmä práca 

na kratší týždenný pracovný čas. (Barancová, 2010) 
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Flexibilné formy zamestnania, ako už vyplýva zo samotného názvu, sa snažia o čo 

najväčšie spružnenie trhu práce a pracovnoprávnych vzťahov. Právny rámec flexibilných 

foriem by mal umožniť vytvorenie takých pracovných vzťahov, ktoré by vyhovovali ako 

zamestnancovi, tak aj zamestnávateľovi. Právna úprava flexibilných foriem by mala byť 

predovšetkým zakotvená v Zákonníku práce, ktorý už pojmy ako telepráca, domáca práca 

pozná a definuje, čím napomáha k zavedeniu daných foriem do praxe.  

Výhody týchto nových foriem zamestnania spočívajú najmä v zamestnávaní žien 

(ktoré sa starajú o deti a je pre ne výhodnejšie pracovať doma), alebo pri zamestnávaní telesne 

postihnutých alebo inak znevýhodnených ľudí. Častejšie využívanie flexibilných foriem 

napomáha k udržiavaniu pracovných návykov u nezamestnaných, čím prispieva aj 

k znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti. (Páleník, 2008) 

„Predovšetkým v čase svetovej hospodárskej krízy orgány EÚ vyzývajú podnikateľské 

subjekty-zamestnávateľov, aby neprepúšťali svojich zamestnancov a namiesto prepúšťania 

uprednostnili flexibilné formy zamestnania, ktoré sú na rozdiel od nezamestnanosti pre 

zamestnancov lepšou alternatívou, ktorá im zabezpečuje najmä udržanie pracovných návykov 

a zručností. Aj pre zamestnávateľov je náhrada typického pracovného pomeru na plný 

pracovný úväzok atypickými zamestnaniami výhodnejšia ako hromadné prepúšťanie 

a následný nábor nových zamestnancov bez pracovných návykov a zručností.“ (Barancová, 

2010, s. 17) 

 

Podľa Inšitútu zamestnanosti sú nové formy organizácie práce teda tzv. flexibilné 

formy organizácie práce čoraz dôležitejšie pre zvyšovanie zamestnanosti a zabezpečenie 

práceschopnosti a adaptability pracovníkov. Zvýšiť produktivitu práce je možné práve cez 

spružnenie pracovného trhu a zabezpečením dostatku pracovných príležitostí. Flexibilné 

formy sa snažia o zlepšenie kvality zamestnania, produktivity práce a o zladenie pracovného a 

osobného resp. rodinného života. (www.iz.sk) 

Flexibilné formy zamestnania sú všetky tie, ktoré nie sú pracovným pomerom na plný 

pracovný úväzok a na neurčitý čas. Pracovný pomer na plný pracovný úväzok na neurčitý čas 

naďalej zostáva ako hlavná forma zamestnania. (Barancová, 2010) 

„Za najčastejšie sa vyskytujúci pracovnoprávny vzťah v podmienkach Slovenskej 

republiky možno neustále považovať pracovný pomer, ktorý sa vo väčšine prípadov uzatvára 

na ustanovený týždenný pracovný čas, t.j. najviac na 40 hodín týždenne, resp. na 38 hodín 

týždenne na základe uzatvorenej kolektívnej zmluvy alebo dokonca na kratší pracovný čas 
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podľa § 49 ZP, ktorý zaraďujeme taktiež medzi tzv. flexibilné formy pracovného pomeru“. 

(Macková, 2010, s. 46) 

 

2.5.2.1 Súčasné flexibilné formy zamestnania na Slovensku 

 

 pracovný pomer na dobu určitú  

- § 48, ods. 1 a 2 Zákonníka práce
22

 ho definuje takto: „Pracovný pomer je dohodnutý 

na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v 

pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie 

pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, 

ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. Pracovný pomer na určitú dobu 

možno dohodnúť najdlhšie na tri roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo 

opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.“ 

- „Pracovný pomer na určitú dobu je predmetom stáleho záujmu podnikateľských 

subjektov ako jedna z foriem zvýšenia flexibility existujúcich pracovnoprávnych vzťahov. Jeho 

pracovnoprávna úprava má svoje limity najmä v práve EÚ, ktoré kladie veľmi podstatné 

právne obmedzenia najmä pre opätovné uzatváranie pracovných zmlúv na určitú dobu 

s cieľom nezneužívať pracovné pomery na určitú dobu v neprospech sociálnoprávnej ochrany 

zamestnancov.“ (Barancová, 2010, s.18) 

- Podľa Páleníka (2008) takýto typ pracovného pomeru môže predstavovať výhody ako 

pre zamestnávateľa (možnosť platiť zamestnanca práve po dobu trvania projektu alebo 

zákazky), tak aj pre zamestnanca (možnosť získania aspoň nejakej práce, striedanie 

zamestnávateľov - možnosť rozvoja a učenia sa nových vecí a práca nie je stereotypná). 

Samozrejme okrem výhod je potrebné spomenúť aj existenciu nevýhod a to opäť ako na 

strane zamestnávateľa (náklady pri vyhľadávaní vhodného zamestnanca a administratívna 

náročnosť pri začatí a ukončení zamestnania), tak aj na strane zamestnanca (relatívne často sa 

meniaca legislatíva v tejto oblasti). 

 

 Pracovný pomer na kratší pracovný čas (Pracovný pomer na čiastočný 

pracovný úväzok) 

- „Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný 

čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnávateľ môže so zamestnancom 

                                                           
22

 Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov – novelizovaný 10.8.2012, s účinnosťou od 1.1.2013 
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dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas 

a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas. Kratší 

pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.“ (Zákonník práce, § 49, ods. 

1,2,3) 

- tento typ pracovného pomeru je vhodný predovšetkým pre ženy – matky  malých detí, 

pre ktoré predstavuje šancu na udržanie si pracovných návykov a zručností, a väčšiu slobodu 

pri rozdeľovaní svojho času medzi pracovný a osobný, ďalej pre zdravotne postihnutých, ktorí 

nie sú schopní pracovať na plný úväzok. Využívajú ho aj mladí ľudia, ktorí  popri práci 

študujú, alebo tí ľudia, ktorí spájajú prácu so starostlivosťou o príbuzných, ktorí sú 

z rozličných dôvodov odkázaní na túto opateru. (Páleník, 2008) 

- podľa Inštitútu zamestnanosti výhody tohto typu možno vidieť v tom, že umožňuje 

pracovať aj zamestnancom, ktorí nemôžu, nie sú schopní alebo ochotní pracovať na plný 

úväzok. Nevýhodami sú: riziko nižšieho ohodnotenia, obmedzeného pracovného postupu, 

vylúčenia z účasti na zamestnaneckom vzdelávaní či iných výhodách. 

 

 Delené pracovné miesto 

- „Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom 

pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň 

pripadajúcu na toto pracovné miesto.“ (Zákonník práce, §49a, ods.1) 

- Podľa §49a, ods.4 ZP „ak sa zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ uzatvoril dohodu o 

zaradení na delené pracovné miesto nedohodnú na rozvrhnutí pracovného času alebo 

pracovnej náplne, určí ich zamestnávateľ.“ 

- Ide teda o rozdelenie jednej náplne práce medzi dvoch pracovníkov, ktorí pracujú na 

skrátený pracovný úväzok 

- „Zdieľanie pracovných miest zamestnávateľovi umožňuje obsadiť jedno miesto 

dvoma zamestnancami (zvyčajne na polovičný pracovný úväzok). Títo sa dokážu podľa 

potreby zastúpiť, čo prináša viacero pozitív zamestnávateľovi aj zamestnancovi. Pre 

zamestnanca je to najmä možnosť zníženia pracovnej zaťaženosti v prípade, že sa stará 

o dieťa, prípadne iného člena rodiny, alebo z iných dôvodov nemôže vykonávať svoju prácu 

na plný pracovný úväzok. Pre zamestnávateľa spočíva výhoda takéhoto zamestnávania najmä 

v tom, že disponuje dvoma kvalitne zaškolenými zamestnancami, ktorí sa v prípade potreby 

vedia rýchlo (bez školenia) zastúpiť. V neposlednom rade takýto druh zamestnávania 

prispieva k tvorbe pracovných miest a tým napomáha zapájaniu ohrozených skupín na trh 

práce (ženy, zdravotne postihnutí, ľudia nad 50 rokov atď.).“ (Páleník, 2008, s. 6) 
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- zdieľaná práca
23

 tzv. „work sharing“ je súčasťou oživovacích stratégií najvyspelejších 

krajín sveta v oblasti trhu práce s cieľom pomôcť zamestnávateľom úplne alebo z časti 

vyhnúť sa hromadnému prepúšťaniu. Nielen v Európskych krajinách sa zdieľaná práca stala 

často využívaným opatrením na udržanie pracovných miest, ako napr. v Rakúsku a Nemecku 

je to tzv. „Kurzarbeit", vo Francúzsku – tzv. „chômage partiel“ (dočasná nezamestnanosť) 

a v Holandsku – tzv. „Werktijdverkorting (WTV), ktorý bol v čase krízy pretvorený na nový, 

menej reštriktívny systém tzv. „Deltijd WW“. Aj v Amerike nachádzame tzv. „Shared Work 

Program“, ktorý bol realizovaný v New Yorku. (Samek, 2010, s. 162-165) 

 

 Domáca práca a telepráca („telework“) 

- sú novými formami pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú upravené v ZP. 

- § 52, ods. 1 ZP uvádza základné definície týchto nových pojmov takto: „Pracovný 

pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok 

dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len 

„domácka práca“) alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých 

v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných 

technológií (ďalej len „telepráca“) v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje sa spravuje 

týmto zákonom s týmito odchýlkami: 

a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, 

nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch, 

b) pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s 

výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,  

c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové 

zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa 

zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.“ 

- „Domácku prácu ako aj teleprácu ZP SR zakotvuje samostatne ale s rovnakým právnym 

režimom pokiaľ ide o kvalitu právneho postavenia zamestnanca. Práca doma podľa 

Dohovoru Medzinárodne organizácie práce č. 177 pokrýva nielen prácu doma, ale aj prácu, 

ktorá je vykonávanú kdekoľvek, a to buď doma alebo na inom mieste, ktoré je iné ako 

pracovné miesto u zamestnávateľa a ktorej výsledkom je produkt alebo služba požadovaná 

zamestnávateľom alebo tým, kto poskytuje vybavenie a materiál. Na úrovni Európskej únie nie 

                                                           
23

 O zdieľanej práci nehovoríme vtedy, ak ide o tzv. „Job Sharing", ktorý predstavuje také rozvrhnutie pracovnej 

doby, kedy dve osoby pracujúce na čiastočný úväzok zdieľajú spoločne zodpovednosť za prácu, ktorá zodpovedá 

plnému úväzku. (Samek, 2010, s.162) 
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je upravený výkon domáckej práce. Teleprácu ako moderný pracovný pomer upravuje 

Rámcová dohoda o telepráci, ktorú na úrovni EÚ uzatvorili sociálni partneri (UNICE, 

UEAPME, CEEP, ETUC) dňa 16. júla 2002.“ (Barancová, 2010, s. 29-30) 

- výhody plynúce zamestnancovi z práce z domu: možnosť regulácie vlastného 

pracovného času, ušetrenie peňazí a času z dochádzky do práce. Nevýhodou môže byť strata 

sociálnych kontaktov na pracovisku. Zo strany zamestnávateľa je výhodou možnosť ušetriť 

časť nákladov na pracovisko zamestnanca, prípadne možnosť rozšíriť počet svojich 

pracovníkov bez nutnosti zväčšovať kancelárie. Nevýhodou je možná strata kontroly nad 

zamestnancom.  (Páleník, 2008) 

 

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

- § 223, ods. 1 ZP „Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie 

svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu 

o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o 

vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o 

pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).“ 

- § 226 ZP - Dohoda o vykonaní práce – „Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ 

môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda 

uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj 

práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní 

práce. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní 

práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v 

ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z 

vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň 

pred dňom začatia výkonu práce.“ (ods. 1 a 2) 

- § 227 a 228 ZP - Dohoda o brigádnickej práci študentov –„Dohodu o brigádnickej 

práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka 

strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného 

predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci 

študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba 

dovŕši 26 rokov veku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať 

prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu 
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pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však 

za 12 mesiacov.“ (§ 227, ods. 1 a 2 ZP) 

- § 228a ZP (ods.1) - Dohoda o pracovnej činnosti – „Na základe dohody o pracovnej 

činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.“  

 

 Dočasné pridelenie 

-  „Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu 

môže sa so zamestnancom písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len užívateľský zamestnávateľ). V pracovnej 

zmluve uzatvorenej medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom sa agentúra 

dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u 

užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.“ (§ 58, ods. 1 a 2 ZP) 

- „Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môžu s užívateľským 

zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce. 

Zamestnávateľ môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie 

zamestnanca iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody.“ (§ 58a, 

ods. 1 ZP) 

 

 Prekážky na strane zamestnávateľa 

- Došlo k úprave prekážok na strane zamestnávateľa (§ 142 ZP), t.j. prestoje, prekážky 

v práci spôsobené nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a prekážky v práci 

- „Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený 

poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými 

pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po 

dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu 

zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Ak nemohol 

zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v 

odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného 

zárobku.“ (§ 142, ods. 1,2 a 3 ZP) 

- zavedenie nového inštitútu ZP v § 142a ZP tzv. flexikonta na prechodné obdobie od 

1.marca 2009 do 31.decembra 2012 „v zmysle ktorého zamestnávateľ, u ktorého pôsobí 

odborová organizácia a u ktorého sú vážne prevádzkové dôvody, má možnosť poskytnúť 

zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré mu patrí mzda. Čas pracovného voľna poskytnutého 
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zamestnancovi sa posudzuje ako výkon práce.“ (Macková, 2010, s. 49).  Podľa § 142a, ods. 1-

4 ZP: „Ak zamestnanec nemôže z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, môže 

zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov poskytnúť zamestnancovi 

pracovné voľno, za ktoré patrí zamestnancovi mzda najmenej v sume základnej zložky mzdy 

podľa § 119 ods. 3. Čas pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi podľa odseku 1 sa 

posudzuje ako výkon práce. Ak pominie prekážka v práci na strane zamestnávateľa podľa 

odseku 1, zamestnanec je povinný dodatočne odpracovať pracovné voľno, za ktoré sa mu 

poskytla mzda podľa odseku 1, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov alebo so 

zamestnancom nedohodne na priaznivejšej úprave pre zamestnanca. Čas odpracovania 

pracovného voľna poskytnutého podľa odseku 1 sa neposudzuje ako výkon práce.“ 

Inštitút zamestnanosti uvádza medzi inovatívne formy zamestnania aj prácu na 

zavolanie
24

 (pohotovostná práca - „on-call work“) – „Pohotovostná práca je 

charakterizovaná povinnosťou pracovníka zotrvať v pohotovosti a vykonať výkon v prípade 

jeho potreby. Podľa typu práce pracovník môže ale nemusí byť prítomný na pracovisku. 

Taktiež systém odmeňovania sa môže líšiť. Pracovník môže dostávať buď plnú mzdu počas 

celej doby pohotovosti, alebo zníženú mzdu počas pohotovosti a normálnu mzdu počas 

samotného výkonu práce. Vyskytuje sa napríklad v zdravotníctve a pri oprave porúch.“ 

a tzv. projektové zamestnanie – je „kombináciou medzi zmluvou na dobu určitú, pružnou 

pracovnou dobou a prípadne aj prácou doma. Zamestnanec je zamestnaný na vypracovanie a 

ukončenie určitého projektu. V tomto projekte má definované činnosti a lehoty na ich 

vykonanie. Takisto sú definované aj sankcie za nedodržanie termínov alebo kvality a 

spravidla pri ich nedodržaní zamestnanie končí.“ (www.iz.sk) 

 

Podľa MOP okrem práce nadčas a práce na zmeny sú ďalšími novodobými 

flexibilnými formami organizácie práce (prevzaté od Šenkýřová, 2012): 

o „Rôzne rozvrhnutie pracovnej doby (staggered hours) 

Zamestnanci v tomto prípade začínajú a končia svoju prácu v rôznu dobu, ktorá je ale pevne 

určená. Tento model poskytuje pracovníkovi možnosť prispôsobiť si svoj pracovný čas bez 

možnosti akumulácie hodín, čo sa v praxi prejavuje tým, že pracovník musí každý deň 

                                                           
24 Práca na zavolanie „predstavuje model organizácie pracovného času, kedy je zamestnanec v tzv. pracovnej 

pohotovosti. Čiže je v akomsi pohotovostnom režime označovanom aj „stand-by mode“, kedy je pripravený 

vykonávať svoje pracovné povinnosti, ak to bude potrebné. Tento model organizácie pracovného času je 

využívaný najmä v zdravotníctve a pri iných povolaniach, ktoré sa starajú o bezpečnosť verejnosti.“ 

(Kucharčíková, A.,  Tulejová, L., Tokarčíková, E., 2009, s.8) 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1061&pr=0.1&w_id=15809&tstamp=1350562860&pid=892&cd=271647d41d6dc604994254eaded6d448&f=1
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odpracovať rovnaký počet hodín. Rôzne rozvrhnutie pracovnej doby sa využíva 

predovšetkým tam, kde jednotlivé časti podniku môžu fungovať nezávisle na sebe.  

o Zhustený pracovný týždeň  (compressed work-week) 

Model zhusteného pracovného týždňa umožňuje pracovníkovi kumulovať odpracované 

hodiny počas dlhšej doby, pričom má nárok na kompenzáciu odpracovaných hodín dňom 

voľna. Pracovné dni sú teda dlhšie, avšak pracovný týždeň je o to kratší. Napríklad 40 

hodinový pracovný týždeň môže byť rozdelený na 4 dni po 10 hodinách práce a zamestnanec 

tak dodrží svoj nariadený pracovný čas.  

o Kĺzavá pracovná doba (flexitime) 

Model kĺzavej pracovnej doby zamestnancovi dáva možnosť kumulovať odpracované hodiny 

počas týždňa alebo mesiaca, pričom mu nevzniká nárok na kompenzáciu odpracovaných 

hodín dňom voľna. Zamestnanci prichádzajú a odchádzajú z pracoviska v ľubovoľnom čase 

podľa svojho vlastného uváženia za podmienky, že budú všetci prítomní v určitú pevne 

stanovenú dobu. Tento model je často označovaný pojmom „flexibilný pracovný čas“ a pod 

týmto pojmom ho poznáme aj v Českej republike či na Slovensku. 

o Ročná zmluva o počte odpracovaných hodín (annualized working hours) 

V tomto prípade podpisuje zamestnanec pracovnú zmluvu na odpracovanie určitého počtu 

hodín za rok. Tento model organizácie pracovnej doby povoľuje pracovníkovi kumuláciu 

odpracovaných hodín, pričom mu umožňuje kompenzáciu odpracovaných hodín dlhším 

obdobím voľna ako jeden deň.“ 

 

V rámci projektu
25

 „Promotion of  Flexible Forms of Work through Social Dialogue 

from Employers´ Perspectives“ (Podpora flexibilných foriem práce prostredníctvom 

sociálneho dialógu z pohľadu zamestnávateľov), realizovaného v roku 2007, ktorého cieľom 

bolo zistiť, akým spôsobom zamestnávatelia využívajú flexibilné formy práce, a aké výhody a 

nevýhody sú s nimi spojené, bolo dotazníkovým prieskumom oslovených 8 500 

zamestnávateľov, z ktorých 74 % uviedlo, že využíva aspoň jednu z flexibilných foriem 

práce- najčastejšie išlo o pružnú pracovnú dobu, skrátený úväzok a domácu prácu. 

(www.flexipraca.sk
26

) 

 

 

                                                           
25

 prieskumu sa zúčastnilo deväť európskych krajín: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, 

Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko a Rakúsko. 
26

 Pracovno-informačný portál flexipraca.sk je jediným portálom na Slovensku, ktorý je zameraný na flexibilné 

formy práce. 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=2338&pr=0.1&w_id=1597&tstamp=1350562860&pid=892&cd=814d36555581d63fcfb2089a189bceb2&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=310&pr=0.11&w_id=198&tstamp=1350562860&pid=892&cd=6cefd8404f592769952ff57e019af898&f=1
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Hlavným zámerom flexibilných foriem zamestnania je teda: 

- zabezpečenie a uspokojovanie potrieb zamestnanca i zamestnávateľa,  

- zvyšovanie spokojnosti, lojality a motivácie u zamestnanca, 

- flexibilný pracovný úväzok umožňuje zamestnancovi lepšie zladiť svoj pracovný 

a osobný život, (vytvorenie „zdravej rovnováhy“ medzi zamestnaním a osobným 

životom), 

- napomáhať k zvyšovaniu zamestnanosti najmä u rizikových skupín na trhu práce 

(občania vo veku nad 50 rokov, zdravotne a telesne postihnutí, rodičia na materskej 

dovolenke, absolventi škôl), u občanov s rodinnými povinnosťami a u občanov 

starajúcich sa o člena domácnosti. 

 

  2.6 Rizikové skupiny na trhu práce 

  

 V spoločnosti nachádzame také skupiny ľudí, ktorí majú problém zamestnať sa, 

prípadne ich šanca, že sa ocitnú bez zamestnania je oveľa vyššia než u ostatných. Rizikové 

skupiny sú také skupiny obyvateľstva, u ktorých hrozí väčšie riziko straty práce a sú 

predurčení pre dlhodobú nezamestnanosť, resp. opakovanú nezamestnanosť. 

 Mikušová, Gajdošová (In Draganová, 2006, s. 80) hovoria o tzv. zraniteľných 

skupinách. Sú to „také skupiny, ktoré majú určitú nevýhodu oproti ostatnej populácii a táto 

nevýhoda im sťažuje uplatnenie v spoločnosti.“ 

 

Podľa Vágnerovej (2008, s. 732) nezamestnanosť neohrozuje všetkých ľudí rovnako. 

Riziko nezamestnanosti ovplyvňujú predovšetkým tieto faktory: 

- vzdelanie (stratou zamestnania sú ohrození najmä ľudia s nízkou kvalifikáciou 

a nízkou úrovňou vzdelania), 

- vek (rizikovou skupinou sú najmä mladí ľudia do 25 rokov  starší ľudia nad 50 rokov), 

- pohlavie (vyššie riziko straty zamestnania je u žien ako u mužov), 

- príslušnosť k určitej sociálnej skupine (najmä u ľudí z najnižšej sociálnej vrstvy, 

u príslušníkov minorít, u ľudí s politickým alebo náboženským zameraním a u 

prisťahovalcov), 

- zdravotný stav (znevýhodnenie najmä kvôli zmenenej pracovnej schopnosti 

v dôsledku choroby alebo postihnutia). 
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Skúsenosti takmer zo všetkých priemyselne vyspelých krajín potvrdzujú, že práve na 

tieto skupiny musí byť zameraná politika zamestnanosti. (Buchtová, 2002, s. 109) 

„Štát by mal tieto skupiny ochraňovať tak, aby našli uplatnenie v spoločnosti a čo 

najrýchlejšie sa do nej integrovali.“(Mikušová, Gajdošová In Draganová, 2006, s. 81) 

 

Nízko kvalifikovaní občania 

Ľudia s nízkou resp. žiadnou kvalifikáciou predstavujú najpočetnejšiu skupinu medzi 

dlhodobo nezamestnanými. Patria tu predovšetkým mladí ľudia, ktorí nemajú záujem 

o zamestnanie, príp. sú ťažko vzdelávateľní, absolventi základných a stredných škôl. Ďalej tu 

môžeme zaradiť ľudí závislých na rôznych omamných látkach a na činnostiach ako sú 

napríklad alkoholici, gambleri, recidivisti, ľudí prepustených z nápravnovýchovných 

zariadení a ťažko prispôsobivých ľudí. Patria sem aj Rómovia, u ktorých často nie je 

ukončené ani základné vzdelanie. Takíto ľudia žijú trvale závislí na sociálnom systéme 

podpory zo strany štátu. Žiadna príp. nedostatočná kvalifikácia predstavuje prakticky nulovú 

šancu uplatniť sa na trhu práce, a tak sú títo šudia často vytláčaní a nahrádzaní lacnejšími 

a presnými strojmi. 

 

Absolventi škôl 

 Jednou zo znevýhodnených skupín na trhu práce z hľadiska veku sú mladí ľudia, ktorí 

sa uchádzajú o svoje prvé zamestnanie. Absolventom školy je občan po dobu jedného roka od 

skončenia sústavnej prípravy na povolanie. (Rievajová, Stanek, Krausová, 1997, s. 69) 

Podľa Buchtovej (2002) sú absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí si hľadajú 

svoje prvé zamestnanie značne znevýhodnení v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, najmä 

kvôli nedostatku, resp. absencii praktických skúseností a pracovných návykov. Ak si tieto 

skúsenosti a návyky neosvoja v správnom čase, nebudú schopní pracovať ani v dospelosti. 

U absolventoch je podľa Kopcovej (2002) dôležité brať do úvahy aj to, či sa ich 

vyštudovaný/vyučený odbor zhoduje s hľadaným zamestnaním. Podľa toho sa rozlišujú tri 

typy absolventov škôl: 

1. profesijne vyhranený typ – absolventi sa pri hľadaní zamestnania orientujú výlučne 

na odbor, ktorý vyštudovali, v ktorom sú vyučení. 

2. profesijne nevyhranený typ – absolventi, ktorí nemajú žiadnu predstavu o tom, kde 

by sa chceli zamestnať, nezamestnanosť chápu len ako dočasný stav. Niektorí tí aktívnejší sa 

rozhodnú pokračovať v štúdiu, tí pasívnejší zostávajú v evidencií na úradoch práce. 
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3. profesijne nezávislý typ – absolventi, ktorí sa dokážu prispôsobiť a vyniknúť 

i pracovať tak v odbore, ktorý nevyštudovali. Sú ochotní učiť sa novým veciam, neustále na 

sebe pracovať.  

 

Najväčším problémom nezamestnanosti absolventov škôl zostáva chýbajúca prax 

a nedostatočné pracovné skúsenosti v odbore, v ktorom vyštudovali, ako aj  nedostatočná 

prepojenosť medzi školským systémom a trhom práce. Mladí ľudia často vyštudujú v takom 

odbore, o ktorý v praxi nie je záujem a teda ich šance zamestnať sa v danom odbore sú 

minimálne. Ak sa nedokážu zamestnať ani vo svojom regióne, často odchádzajú za prácou 

nielen za hranice svojho regiónu ale aj za hranice štátu, do zahraničia. Preto je určite na 

mieste, aby sa zintenzívnila spolupráca úradov práce so zamestnávateľmi smerom 

k základným a stredným školám pri realizácií takých aktivít, ktoré budú zohľadňovať budúcu 

profesijnú orientáciu študentov. Taktiež je potrebné, aby si mladí ľudia neustále osvojovali 

nové, moderné  informačné technológie, skvalitňovali svoje jazykové znalosti. Ináč im hrozia 

nielen ekonomické, ale aj psychologické a výchovné problémy. 

 

Občania nad 50 rokov 

Opakom mladej generácie je skupina nezamestnaných vo veku nad 50 rokov. Sú to 

ľudia, ktorí disponujú na jednej strane dlhoročnými životnými a pracovnými skúsenosťami, 

a vyvinutou zodpovednosťou, na druhej strane v komparácií s mladšou generáciou strácajú 

snahu konkurovať. Táto skupina ľudí sa stretáva na trhu práce najmä s neochotou zo strany 

zamestnávateľov. Títo ľudia bývajú často označovaní ako neatraktívni, neperspektívni, 

nedostatočne kvalifikovaní (ich dosiahnutá kvalifikácia nezodpovedá požiadavkám 

zamestnávateľa) a málo flexibilní (fixné návyky a stereotypy), nízko výkonní a často 

chorľaví.  

Starší ľudia prežívajú stratu zamestnania oveľa bolestivejšie než mladí ľudia. 

Uvedomujú si svoju situáciu a neustále sa zvyšujúci tlak na sebazdokonaľovanie, 

sebarealizáciu, flexibilitu, ktorou títo ľudia už poväčšine nedisponujú a vzhľadom na svoj vek 

a zdravotný stav nezvládajú. Uchyľujú sa preto viac k depresiám, pesimizmu až k rezignácií. 

Stratu zamestnania chápu vnímajú ako určitú nespravodlivosť a poníženie. Preto jednou 

z možností pre nezamestnaných starších ľudí je samostatné podnikanie.  
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Nezamestnané ženy 

V našej spoločnosti pretrváva z minulosti obraz o mužovi ako živiteľovi rodiny a žene 

ako matke a žene v domácnosti. Práve kvôli biologickej funkcii ženy ako matky, ktorá sa stará 

o deti, a tak častejšie absentuje kvôli chorobám detí, sú zamestnávateľmi uprednostňovaní 

muži, u ktorých nedochádza k narušovaniu plynulosti pracovného procesu až do takej miery. 

Ženy prichádzajú pri prepúšťaní na rad medzi prvými a ich návrat na trh práce je 

komplikovanejší v porovnaní mužmi. Jedná sa najmä o matky – živiteľky, ženy s deťmi, 

absolventky škôl a nízko kvalifikované ženy. Prežívanie nezamestnanosti je však u žien menej 

bolestnejšie než u mužov. To však neznamená, že ženy nepociťujú stres, no v priemere bývajú 

defenzívnejšie. Je pre ne dôležitá najmä opora zo strany rodiny, najbližších. Nezamestnaná 

žena často krát hľadá východisko z nezamestnanosti práve v rodine, v tehotenstve 

a materstve, v roly matky a ženy v domácnosti.  

 

Občania so zdravotným postihnutím  

Medzi rizikové skupiny nezamestnaných patria aj ľudia zdravotne postihnutí, 

pre ktorých nie sú vytvorené dostatočné podmienky pre ich uplatnenie na trhu práce. Ich 

najväčším znevýhodnením je práve ich zmenená pracovná schopnosť, odhadovaná 

neschopnosť čeliť stanovenému tempu a nárokom na výkon práce. Títo ľudia sú často 

najzraniteľnejšou skupinou na trhu práce, preto je potrebné pristupovať k nim obzvlášť 

citlivo. Štát sa snaží napomáhať týmto ľuďom a podporovať ich začleňovanie na trh práce 

viacerými opatreniami, programami (napr. pracovná rehabilitácia), zriadením chránených 

dielní či chránených pracovísk. Táto skupina je často zo strany spoločnosti a okolia 

nepochopená a stále bojuje s odstraňovaním bariér a s akceptáciou verejnosti. 

 

   2.7 Dôsledky nezamestnanosti 

  

 Pre každého človeka znamená nezamestnanosť niečo iné, inú životnú skúsenosť. No 

podľa Balogovej a kol. (2003) existujú určité spoločné dôsledky nezamestnanosti podobné pre 

každého nezamestnaného zvlášť. Mimo individuálnych existujú aj spoločenské dôsledky, 

ktoré môžu mať okrem ekonomickej aj morálno-etickú dimenziu. (In Paukovič, 2002) 

To, aký môže mať nezamestnanosť dopad na človeka závisí od dĺžky trvania 

nezamestnanosti. Čím je človek dlhšie nezamestnaný (dlhodobo = nad 1 rok), tým sú 

dôsledky nezamestnanosti na psychiku, zdravie či okolie nezamestnaného väčšie a horšie.  
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Dôsledky nezamestnanosti podľa hodnotenia predsedu pracovnej skupiny WHO 

Michaela Marmota sú ťažké. Pri náraste miery nezamestnanosti o 1 % dochádza k nárastu 

počtu samovrážd o 0,8 % a podobne je to aj s počtom vrážd. Aj keď ide o globálny poznatok, 

môžeme očakávať a predpokladať obdobné správanie aj na Slovensku. Ako vyplýva 

z výsledkov prieskumu Inštitútu pre verejné otázky  (IVO) z roku 2012, ktorý uskutočnil od 9. 

do 16. januára 2012 na aktuálne spoločenské a politické otázky, na reprezentatívnej vzorke 1 

076 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov až pre 62 % Slovákov sú nezamestnanosť, životná 

úroveň a sociálne istoty najpálčivejšími problémami súčasnosti.  

  

Dôsledky nezamestnanosti: 

 Ekonomické dôsledky (nedostatok finančných prostriedkov čo spôsobuje zníženie 

uspokojovania materiálnych a sociálnych potrieb a prehlbovanie ekonomickej biedy), 

 Psychické dôsledky (pokles sebaúcty, sebavedomia, strata sebadôvery, deprivácia, 

zmena vnímania času- neefektívne trávenie voľného času až nuda, strata denného 

režimu, stres, úzkosť, napätie, zlosť, hnev, rezignácia, pasivita, apatia, frustrácia, 

agresivita, pocit menejcennosti, nepotrebnosti, strach z budúcnosti...), 

 Zdravotné dôsledky (zvýšený výskyt zdravotných problémov: poruchy dýchacieho, 

kardiovaskulárneho, imunitného a tráviaceho systému, nespavosť, podráždenosť, 

únava, žalúdočné problémy, zvýšený krvný tlak, bolesti hlavy..., vznik závislosti: 

alkohol, drogy, lieky, nadmerné fajčenie, sklon k samovraždám, kriminalita...), 

 Sociálne dôsledky (chudoba a sociálne vylúčenie, pokles životnej úrovne, zmena 

sociálneho statusu, sociálna izolácia, strata sociálnych kontaktov a vzťahov (napr. 

s bývalými spolupracovníkmi), problémy s komunikáciou, problémy v rodine - napätie 

v rodine, kríza, v krajnom prípade rozpad rodiny, strata pracovných návykov, 

schopností a zručností). 

 

 Strata zamestnania sa podľa Hargašovej (2006, s. 75) vníma ako „ponižujúce osobné 

zlyhanie a nespravodlivé ohrozenie vlastnej existencie“. Ako prvý prejav nezamestnanosti je 

strata finančných prostriedkov pre živobytie a obava z upadnutia do chudoby. Následne sa 

objavujú zdravotné problémy (stres, depresie, neurózy, alkoholizmus, drogy, fajčenie, 

problémy kardiovaskulárneho systému, samovraždy), upadá sebavedomie človeka, dôvera vo 

vlastné schopnosti a klesá životná úroveň nezamestnaného, čo v konečnom dôsledku vyúsťuje 
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do zníženia kvality života jednotlivca, či už po psychickej alebo duchovnej stránke (stráca sa 

sebaúcta, denný režim, skúsenosti, ciele, mení sa celkový názor na život a postoj k práci). 

Matoušek a kol. (2005, s. 306) varuje pred vznikom tzv. motivačnej dispozície, kedy 

sa človek rozhodne  ostať dlhodobo nezamestnaným a využívať na prežitie sociálny systém 

štátu alebo nelegálne aktivity. Ako ďalej autor tvrdí, nezamestnanosť v rodine zasahuje jej 

funkčnosť a predstavuje záťažovú situáciu, s ktorou sa každá rodina vyrovnáva rozdielne. 

Niekedy môže viesť až ku kríze v rodine a k jej rozpadu. 

Nezamestnanosť človek prežíva ako stratu, na ktorú reaguje zúfalstvom alebo 

depresiou, alebo aj ako ohrozenie budúcnosti, ktorá vyvoláva napätie, úzkosť a strach. 

(Vágnerová, 2008, s. 735) 

       Nezamestnaný človek sa postupom času začína cítiť osamotený, bez zmyslu života, 

nepotrebný pre rodinu a okolie, stráca akékoľvek optimistické vízie do budúcnosti. Pokles 

finančných prostriedkov začína pre nezamestnaného a jeho rodinu znamenať aj pokles 

životnej úrovne. Samozrejme s dlhšou dobou nezamestnanosti prichádza zníženie osobnej 

spotreby, človek v krajnom prípade siaha na úspory. Postupom času nezamestnaný človek 

stráca svoje odborné zručnosti a schopnosti, odvyká si od pracovných aktivít. 

V ekonomickej oblasti predstavuje nezamestnanosť predovšetkým zvýšené výdavky 

štátu na sociálne zabezpečenie nezamestnaných, čo má negatívny dopad najmä na štátny 

rozpočet. 

 

V literatúre sa stretávame aj s vymedzením tzv. fáz reakcií na nezamestnanosť – tzv. 

Harissonov model (spracované podľa Vágnerovej, 2008, s.734): 

1. fáza šoku (v tejto fáze človek ešte nepociťuje stratu zamestnania ako niečo 

negatívne, môže na chvíľu dokonca pociťovať určitú úľavu, nakoľko získal 

množstvo voľného času), 

2. fáza optimizmu a aktívneho hľadania nového zamestnania (v tejto fáze jedinec 

dúfa, že si čoskoro nájde nové zamestnanie), 

3. fáza prechodu do dlhodobej nezamestnanosti (je to určitý medzník, kedy už si 

človek začína viac uvedomovať svoju situáciu, svoje ohrozenie a začína pociťovať 

stres a stáva sa pesimistickým čo sa týka znovuzamestnania sa), 

4. fáza adaptácie na štýl života nezamestnaného (typickou je v tejto fáze rezignácia, 

strata akejkoľvek nádeje , pasivita a apatia), 

5. fáza pretrvávajúcej nedôvery (aj keď človek po dlhšom čase nájde zamestnanie, 

jeho nedôvera a neistota len tak ľahko nezmizne). 
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2.8 Vývoj nezamestnanosti v EÚ a na Slovensku
27

 

 

Nasledujúca podkapitola je venovaná vývoju miery nezamestnanosti, pričom tento 

vývoj sme štruktúrovali do dvoch hlavných oblastí. Najskôr stručne načrtneme vývoj 

nezamestnanosti vo svete, v jednotlivých krajinách EÚ v nami zvolenom sledovanom období. 

Ďalej sa sústredíme v rámci EÚ na Slovenskú republiku.  

 

2.8.1 Problém nezamestnanosti v krajinách EÚ 27  

 

Christopoulos, León-Ledesma (2007) upozorňovali na to, že jednou z najdôležitejších 

otázok, ktoré musia krajiny EÚ prekonať je problém nezamestnanosti. Nezamestnanosť 

narástla zo 4 % v 60. rokoch na viac ako 10 % v 90. rokoch. Vstupom niekoľkých krajín 

strednej a východnej Európy do EÚ sa rozšírila otázka, v akom rozsahu sú tieto krajiny, 

podobne ako aj členské krajiny EÚ, pripravené na ekonomickú integráciu. Na základe 

skúseností európskej integrácie sa očakáva, že rozsah a rýchlosť integrácie bude rozdielny v 

jednotlivých trhoch. Výrobné trhy budú pravdepodobne podrobené rýchlemu a hlbokému 

integračnému procesu. Kapitálové trhy, ako je trh cenných papierov sa bude taktiež uchádzať 

o úplnú integráciu, hoci riziká výmenného kurzu, informačných asymetrií a inštitúcií budú 

smerovať k zamedzeniu neobmedzenej mobilite. Na základe skúseností s trhom práce EÚ 

tvrdí, že rozdiely v jazykoch, kultúrnej minulosti a inštitucionálne bariéry bránia hlbokému 

integračnému procesu. Výsledný nedostatok flexibility na trhu práce sa často považuje za 

kľúčový problém poddolujúci zisky z Európskej ekonomickej integrácie. Členské štáty EÚ sú 

vo svojich trhoch práce charakterizované trvalými regionálnymi disparitami, osobitne 

regionálnymi disparitami v nezamestnanosti. Tieto disparity sú znakom nedostatku flexibility 

na trhoch práce. Existuje niekoľko možných vysvetlení rozdielov trvalých regionálnych 

disparít v nezamestnanosti. V podstate, vysvetlenia môžu byť rozlišované s ohľadom na 

prispôsobenie sa naprieč a vo vnútri regiónov. Prispôsobovanie sa naprieč regiónom sa týka 

najmä mobility práce a kapitálu, napr. migrácia a investičné toky. Prispôsobenie sa vo vnútri 

regiónov šokom pracovných požiadaviek, je tvarované flexibilitou mzdy a podporou účinku, 

napr. prostredníctvom spoluúčasti. (Buettner, 2007)  

 

                                                           
27 Táto časť vrátane 2.9 predstavuje výstup z dizertačnej práce autorky, s. 37-55, 64-74. 
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Miera nezamestnanosti v EÚ je vyššia ako v USA a Japonsku od 80.tych rokov 20. 

storočia, kedy na rozdiel od USA a Japonska nebol v krajinách EÚ technologický pokrok, 

sprevádzaný predovšetkým vznikom pracovných miest. EÚ zaostáva najmä čo sa týka 

flexibility a mobility pracovnej sily a v implementácií informačnej spoločnosti a vedecko-

technického pokroku. (Martincová, 2005)  

Aj podľa Zimmermanna (2005) je mobilita pracovných síl v krajinách EÚ veľmi 

dôležitá. Ako citovaný autor uvádza, ekonomiky EÚ sú tlačené jednak demografickou 

zmenou, ktorá spôsobuje starnutie populácie a ubúdanie pracovnej sily, ako aj štiepením 

pracovného trhu, ktorý je charakterizovaný vysokými úrovňami nezamestnanosti nízko-

kvalifikovaných ľudí a súčasne nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Tento nedostatok 

flexibilných vysoko-kvalifikovaných pracovníkov a proces starnutia vytvorili obraz imobilnej 

pracovnej sily a fenomén eurosklerózy. V takejto situácií ekonomicky motivovaná imigračná 

politika na európskej úrovni môže vytvoriť sociálne zlepšenia. Selektívna politika, ktorá 

odrádza nekvalifikovaných migrantov a priťahuje cudzích kvalifikovaných pracovníkov, bude 

oživovať pracovný trh, podporovať rast a zvyšovať dopyt po nekvalifikovaných domácich 

pracovníkoch. Mobilita zaručuje lepšiu alokáciu zdrojov a z toho dôvodu aj ekonomickú 

výkonnosť. Ľudský kapitál je hlavným zdrojom 21. storočia. Všetky rozvinuté ekonomiky 

čelia silnému a narastajúcemu prebytku dopytu po kvalifikovaných pracovných silách, 

podporované technologickou zmenou, starnutím obyvateľstva a následným poklesom budúcej 

domácej európskej pracovnej sily. (Zimmermann, 2005)  

 „Poznanie budúceho vývoja vekového zloženia obyvateľstva je zásadnou 

demografickou informáciou, ktorá má dopad na rôzne stránky spoločenského vývoja, ako je 

ekonomika, sociálna oblasť, zamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo či bytová výstavba. Európa 

v súčasnosti čelí neobvyklým demografickým zmenám“. (Páleník, 2009, s.10) 

Tieto demografické zmeny ako ďalej uvádza citovaný autor sú výsledkom troch hlavných 

trendov: 

„1. Neustále zvyšovanie dĺžky života ako výsledok pokroku v zdravotnej starostlivosti a kvalite 

života v Európe: priemerná dĺžka života stále rastie. Tento trend by mal pokračovať, pričom 

sa predpokladá rozdiel medzi priemernou dĺžkou života žien a mužov.  

2. Neustály nárast počtu pracujúcich nad 60 rokov, ktorý sa zastaví až okolo roku 2030, keď 

zostarne tzv. “baby-boom” generácia. 

3. Nízka miera pôrodnosti. “Baby-boom” generácia mala menej detí ako predchádzajúce 

generácie, a to v dôsledku mnohých faktorov: ťažkosti s hľadaním práce, náklady na bývanie, 

vyšší vek rodičov pri narodení ich prvého dieťaťa, odlišný pracovný a rodinný život. 
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Štruktúra spoločnosti sa tiež radikálne mení. Je oveľa viac “starších pracujúcich” (55 − 64), 

ľudí vo vyššom veku (65 − 79) ako aj veľmi starých ľudí (80+), menej detí, mladých ľudí a 

dospelých v produktívnom veku. Politiky na európskej aj národnej úrovni musia vziať tieto 

demografické zmeny do úvahy. V rastúcom počte členských štátov sa prispôsobenie sa týmto 

trendom už stalo politickou prioritou. S cieľom kompenzovať predpokladaný pokles 

obyvateľstva v produktívnom veku presadzuje EÚ väčšiu participáciu, týkajúcu sa 

zamestnanosti najmä žien a starších ľudí, podnecuje investovanie do ľudských zdrojov a 

vyššiu produktivitu prostredníctvom ekonomických reforiem, výskumu a inovácii. Počet 

seniorov vo veku 65 − 79 sa v rokoch 2010 − 2030 prudko zvýši (nárast o 37,3 %). Očakáva 

sa, že podiel Európanov starších ako 80 rokov sa do roku 2050 strojnásobí a počet 

Európanov vo veku 60 − 79 rokov bude predstavovať jednu štvrtinu celkovej populácie EÚ. 

Počet ľudí vo veku 50+ sa podľa prognóz zvýši do roku 2050 až o 36,9 %, pričom sa prudko 

zvýši v rokoch 2010 − 2030 a následne sa tento rast spomalí.“ (Páleník, 2009, s.11)  

 

Jedným z dôsledkov nezamestnanosti je aj chudoba. Chudobou sú najviac ohrození:  

- dôchodcovia (starí ľudia), ktorí žijú len zo svojich dôchodkov, 

- dlhodobo nezamestnaní, ktorých šance uplatniť sa na trhu práce sú minimálne, 

-sociálne znevýhodnení občania (Rómovia, rodiny s viacerým počtom 

nezamestnaných členov (viacgeneračná nezamestnanosť...). 

 

Chudoba škodí nielen samotnému človekovi, ale neprospieva ani spoločnosti. 

Ekonómovia rozlišujú absolútnu chudobu (prepad pod spoločensky prijateľné minimum, 

ohrozenie existencie človeka) a relatívnu chudobu (prepad pod spoločenský normál, pod 

priemernú úroveň). Podľa Svetovej banky žila v roku 2002 v absolútnej chudobe polovica 

sveta, na Slovensku asi 3 % obyvateľov. Relatívne chudobných bolo na Slovensku zhruba 13 

%, pričom až 40 % chudobných predstavovali nezamestnaní. Mnohí sa však chudobnými 

nestali dobrovoľne, ale vďaka niektorým politikám. (Marcičin, In Ódor, 2007) 

 Chudoba podľa Ondrejkoviča (2001, s.59) je „sociálny jav, ktorý je charakteristický 

nedostatkom životných prostriedkov jednotlivca alebo skupiny. V tomto zmysle je považovaná 

za sociálny problém, prípadne za sociálno-patologický jav.“ Často sa pojem absolútnej 

chudoby zamieňa s pojmom bieda. Je to preto, že ťažko sa stanovujú hranice chudoby 

a biedy. Chudoba sa považuje za menej drastickú situáciu, bieda je poväčšine spájaná 

s hladom, telesným či duševným utrpením. 
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Podľa Bíleka (In Drozd a kol., 2011, s. 33) nie je pojem chudoba „definovaný len na 

základe nedostatku finančných prostriedkov, zahŕňa tiež nedostatočný prístup k takým 

životným potrebám ako sú potraviny, vzdelanie, zamestnanie, informácie, zdravotná 

starostlivosť, voda, pôda, dokonca aj životnú a spoločenskú nemohúcnosť.“ 

Krebs a kol. (2007, s.107) spája chudobu s hmotnou núdzou, depriváciou, 

s nemožnosťou jedincov či určitých sociálnych skupín zabezpečiť si materiálne zdroje. 

Rozoznáva dva koncepty chudoby: subjektívny (založený na hodnotení vlastnej životnej 

situácie jedincom či domácnosťou) a objektívny (vychádza z analýz a je stanovený určitou 

autoritou, spravidla štátom). V rámci objektívnej chudoby existuje absolútna chudoba (súvisí 

s absolútnou mierou spotreby domácností) a relatívna chudoba (pohybuje sa v závislosti od 

celkovej príjmovej úrovne).
28

 

Rok 2010 bol vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu. Podľa prieskumov až 80 miliónov Európanov žije pod hranicou chudoby, čo je v 

rozpore s princípmi EÚ o solidarite a sociálnej spravodlivosti. Mnoho ľudí v Európe žije v 

takom nedostatku, že nemá prístup ani k základným službám, ako je napríklad zdravotná 

starostlivosť. A preto je potrebné apelovať nielen na súkromný a verejný sektor, ale aj na 

všetky vrstvy v spoločnosti, aby sa chudoba odstránila a aby všetci ľudia, tak ako to majú 

právom priznané, mohli žiť dôstojným a slušným životom, a tak participovať v čoraz 

solidárnejšej spoločnosti.
29

 (www.fsr.gov.sk)  

Získanie zamestnania je považované za najbezpečnejšie východisko z chudoby. Preto 

musí existovať synergia medzi politikami v oblasti zamestnanosti a politikami v boji proti 

chudobe.
30

 

Aj na trhoch práce v jednotlivých krajinách EÚ je badať výrazné rozdiely. Napríklad 

niektoré európske krajiny ako Veľká Británia, Holandsko, Rakúsko majú nízku mieru 

nezamestnanosti, vysokú zamestnanosť a poskytujú podmienky najmä pre mladých ľudí. 

Ostatné krajiny ako napríklad južné Taliansko, Grécko a južné Španielsko sa nevenujú veľmi 

mladým a vykazujú oveľa výraznejšie rozdiely najmä v oblasti rodových rozdielov na trhu 

                                                           
28

 Bližšie o chudobe pozri Krebs a kol., 2007, s. 108-134 
29

 V EÚ v súčasnosti žije viac ako 80 miliónov ľudí pod hranicou chudoby, čiže každý šiesty človek je ňou 

ohrozený. Do tejto skupiny spadá 20 miliónov detí a 8 % pracujúcich. Viac ako 40 miliónov osôb pritom čelí 

závažnému materiálnemu nedostatku, čo v praxi znamená, že si nemôžu dovoliť ani základné veci ako napríklad 

telefón či adekvátne kúrenie. Viac ako 9 % európskej populácie žije v domácnostiach, v ktorých nikto nemá 

prácu. V porovnaní so zvyškom sú však najzraniteľnejšou skupinou obyvatelia v staršom veku. Do roku 2030 sa 

pritom počet dôchodcov v EÚ zvýši o viac ako 25 miliónov. 
30

 Téma sociálneho postavenia chudobnejších vrstiev občanov sa teda stala jedným z ťažiskových bodov 

hospodárskej stratégie Európa 2020. V nej sa členské štáty zaviazali, že počet ľudí žijúcich pod hranicou 

chudoby klesne v európskom priemere o 20 miliónov. Slovensko si stanovilo národný cieľ vymaniť z rizika 

chudoby 170 tisíc ľudí. 
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práce. Východnejšie regióny Nemecka a Slovenska majú naopak vysokú mieru 

nezamestnanosti, ale rozdiely medzi mužmi a ženami na trhu práce nie sú až natoľko veľké. 

Portugalsko, Česká republika, Švédsko a západné Nemecko majú vysokú zamestnanosť 

najmä čo sa týka starších ľudí. Naopak Francúzsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko majú 

problémy zapojiť mladých a starších ľudí na trh práce. (epp.eurostat.ec.europa.eu)  

V posledných rokoch sa objavuje nový fenomén tzv. strieborná ekonomika – Silver 

economy
31

 v súvislosti s hodnotením prínosu starších ľudí na trhu práce. Ide o takú 

ekonomiku, ktorá sa prispôsobuje potrebám rastúceho počtu ľudí starších ako 50 rokov. 

U starších ľudí (60+) sa zvyšuje kúpna sila, viac spotrebúvajú,  v komparácií s minulosťou sa 

ich zdravotný stav zlepšuje, sú aktívnejší, sebaistejší a aj ich finančná situácia sa zlepšuje.  

Starnutie populácie je nezvratné, nemôžeme ho zastaviť a dotýka sa nielen Slovenska, 

ale aj celej Európy. Pribúdanie starších ľudí je výsledkom pokročilej civilizácie.
32

 Tento fakt 

môžeme vnímať buď ako neovplyvniteľné negatívum (najmä ako hrozbu pre verejné 

financie), alebo, ako ho vníma aj Európa, ako niečo nové, prospešné, no najmä ako výzvu na 

nové pracovné i podnikateľské príležitosti. Európa sa tak snaží zapojiť na trh práce aj skupinu 

– starších ľudí a zatraktívniť ich pre potencionálnych zamestnávateľov.  Pre EÚ je dôležité 

zabezpečiť zdravé a aktívne starnutie
33

 vytvorením kvalitného a adekvátneho sociálneho 

prostredia pre starších ľudí.  Preto rok 2012 vyhlásila za Európsky rok aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami 2012. 

Investície do prevencie chorôb, presadzovania zdravého a aktívneho starnutia a 

nákladovo efektívnejších systémov zdravotnej starostlivosti sú dôležité na udržanie a 

zmaximalizovanie zdravých a produktívnych pracovných síl, ktoré môžu pokračovať v práci 

vo vyššom veku. Je potrebné si uvedomiť, že finančné prostriedky vynaložené na 

zabezpečenie aktívneho starnutia predstavujú nie výdavky, ale investície pre spoločnosť. 

Potreba zakotviť striebornú ekonomiku do politík na národnej aj európskej úrovni 

a začleniť ju do Lisabonskej stratégie a 7. Rámcového programu EK, bola po prvý krát 

zdôraznená na konferencii dňa 27.2.2005 v nemeckom Bonne (s témou „Strieborná 

ekonomika v Európe“), ktorá bola výsledkom iniciatívy vlády Severného Porýnia – 

                                                           
31 „Strieborná ekonomika (Silver Economy) je adaptácia ekonomiky na budúce potreby rastúceho počtu starších  

ľudí.“(Páleník, 2009, s. 14) Za staršch ľudí sú považovaní ľudia vo veku 50 +. 
32

 Podľa Páleníka (2012, s.2) „zaujímavým indikátorom je zdravá dĺžka života (healthy life years – HLY 

indicator). Ukazovateľ, ktorý používa Eurostat na vyjadrenie priemerného počtu zostávajúcich rokov života, 

ktoré osoba v určitom veku prežije v dobrom zdravý. V posledných desaťročiach sa táto hodnota, samozrejme, 

zvyšuje. Zatiaľ čo očakávaný priemerný vek dožitia je 76 rokov pre mužov a 82 pre ženy, súčasná očakávaná 

zdravá dĺžka dožitia je 62 rokov pre obe pohlavia.“  
33

 Zaujímavý je výsledok prieskumu IVO 2011, podľa ktorého až 47 % respondentov či 41 % vo veku od 45-61 

rokov tento pojem vôbec nepoznalo. 



59 
 

Vestfálska. 10 európskych regiónov
34

 založilo tzv. “Silver Economy Network of European 

Regions (SEN@ER)“. Ide o spoločnú iniciatívu európskych regiónov, ktorá nepovažuje 

starnutie spoločnosti „za hrozbu, ale skôr za výzvu a príležitosť pre regionálny hospodársky 

rast a zlepšenie konkurencieschopnosti v Európe.“ (Páleník, 2009, s. 13) Druhá Európska 

konferencia Striebornej ekonomiky sa konala v Kerkrade a Maastrichte (Holandsko) 29. a 30. 

novembra 2006. Tretia konferencia sa konala 15. a 16. novembra 2007 v Seville v 

Španielsku. 

Dôvodom, prečo je dôležité orientovať slovenskú ekonomiku na  produkciu tovarov 

a služieb pre starších ľudí je podľa Páleníka (2009, s. 22) to, že „starnúce obyvateľstvo 

vytvára početnú skupinu obyvateľstva, ktorá v podmienkach uplatňovania princípu aktívneho 

starnutia vytvára novú rastúcu skupinu spotrebiteľov so špecifickými požiadavkami.“   

 

Tabuľka 2: Počet žien a mužov v danom veku v absolútnom vyjadrení za rok 2010 

Počet rokov Muži Ženy  Spolu 

45 + 949 964 1 168732 2 118696 

45-64 699 221 748 536 1 447757 

65 + 250 743 420 196 670 939 

65-84 234 059 377 139 611 198 

85 + 16 684 43 057 59 741 

Zdroj: ŠÚ SR, 2012 

 

Miera nezamestnanosti starších ľudí (vo veku od 55-64 rokov) predstavovala v roku 

2010 (podľa údajov ŠÚ SR 2012) u mužov 54,9 % a u žien len 26,1 %, čo je o viac ako 

o polovicu menej v komparácií s mužmi z čoho vyplýva, že najväčší problém so zamestnaním 

na základe pohlavia u starších ľudí majú muži. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Porýnie – Vestfálsko, Andalúzia, Burgenland, Extremadura, Gelderland, Limburg, Stredný Východ Írska, 

Stredný Región Írska, Škótsko a západo-stredné grófstva Anglicka. 
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľadný vývoj miery nezamestnanosti v 

jednotlivých krajinách EÚ a eurozóne za obdobie január 2007-2011. 

 

Tabuľka 3: Vývoj miery nezamestnanosti v EÚ a v eurozóne za obdobie január 2007-2011 
Územie/roky 2007 2008 2009 2010 2011 

EÚ 27 7,5 6,8 8,0 9,5 9,5 

Eurozóna* 7,7 (EZ 13) 7,2 (EZ 15) 8,5 (EZ 16)** 9,9 10,0 (EZ 17)*** 

Belgicko 7,9 7,1 7,5 8,3 7,8 

Bulharsko 7,8 6,1 5,6 9,0 11,5 

Cyprus 4,1 3,7 4,1 6,1 7,0 

Česká republika 5,9 4,5 5,2 7,7 7,0 

Dánsko 4,0 3,2 4,4 7,1 7,6 

Estónsko 4,8 4,5 10,9 18,9 13,8 

Fínsko 7,1 6,4 7,1 8,8 8,1 

Francúzsko 8,7 7,6 8,7 9,9 9,6 

Grécko 8,6 7,8 8,8 11,0 - 

Holandsko 3,5 2,8 2,8 4,5 4,3 

Írsko 4,3 4,7 9,3 12,8 14,9 

Litva 4,7 4,4 10,9 17,3 - 

Lotyšsko 6,6 6,2 12,2 20,0 - 

Luxembursko 4,9 4,1 5,4 4,6 4,4 

Maďarsko 7,3 7,8 8,8 11,0 12,1 

Malta 6,7 5,9 6,4 7,2 6,3 

Nemecko 8,8 7,7 7,2 7,3 6,4 

Poľsko 11,1 8,0 7,4 9,5 9,4 

Portugalsko 8,2 7,7 8,5 10,5 12,2 

Rakúsko 4,5 4,0 4,2 4,5 4,5 

Rumunsko 6,5 5,7 6,2 7,3 - 

Slovensko 11,6 10,2 9,7 14,5 14,0 

Slovinsko 5,2 4,7 4,6 6,5 8,0 

Španielsko 8,2 9,0 15,7 19,2 20,4 

Švédsko 6,7 5,8 7,2 8,9 7,8 

Taliansko 6,2 6,7 7,2 8,3 8,3 

Veľká Británia 5,5 5,1 6,8 7,9 7,6 

Zdroj: EUROSTAT 

 
* od 1.1.1999 prijalo euro 11 krajín: Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, 

Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko. Od 1.1.2001 Grécko. Od tohto dátumu sa Európska centrálna 

banka stala zodpovednou za peňažnú politiku a eurobankovky a euromince boli v týchto 12 krajinách eurozóny 

vydané 1. januára 2002. Slovinsko vstúpilo do eurozóny od 1.1.2007 a od 1.1.2008 Cyprus a Malta. Slovensko 

vstúpilo do EÚ 1.5.2004 a do eurozóny 1.1.2009.  

** Eurozóna v súčasnosti pozostáva z týchto 16 krajín: Belgicko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, 

Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, 

Fínsko. 

*** od 1.1.2011 vstúpilo do eurozóny aj Estónsko. 
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Nezamestnanosť v EÚ za rok 2007  

V celej EÚ dosiahla miera nezamestnanosti v roku 2007 6,9 % (čo je najnižšia miera 

nezamestnanosti za posledných 15 rokov a predstavuje zhruba 16 miliónov ľudí bez práce v 

EÚ a z toho 11 miliónov ľudí v eurozóne), čo bolo ešte stále výraznejšie viac ako v USA (4,7 

%) a Japonsku (3,8 %). V rámci Eurozóny dosiahla miera nezamestnanosti úroveň o niečo 

vyššiu (7,2 %). Na Slovensku bola najvyššia zo všetkých členských krajín, a to 11,2 % (čím 

Slovensko zostalo jedinou krajinou v EÚ, ktorá prekračuje dvojcifernú hranicu 

nezamestnanosti). Situácia v jednotlivých členských krajinách sa však výrazne líšila. 

Najlepšie bolo na tom už tradične Holandsko (2,9 %) a Dánsko (3,2 %), najhoršie 

Slovensko. Za nimi nasledovali Cyprus (3,8 %) a Litva (4,3 %). Poľsko, ktoré malo ešte 

donedávna niekoľko rokov tradične najhoršiu mieru nezamestnanosti, sa od Slovenska 

vzdialilo ešte výraznejšie, keďže jeho miera nezamestnanosti klesla z 12,2 % na 8,5 %, čo 

spolu s Bulharskom (z 8,2 na 5,8 %) predstavuje najvyšší medziročný pokles. V 

Luxembursku (4,9 %) a Rumunsku (7,2 %) ostala úroveň stabilná, v Portugalsku (zo 7,9 % 

na 8,2 %) a Írsku (z 4,2 % na 4,3 %) mierne narástla. Španielsko a Grécko mali zhodne 8,2 

% nezamestnanosť. Česká republika mala 4,8 % mieru nezamestnanosti.  

Pozitívny vývoj európskej zamestnanosti ovplyvňujú najmä imigranti a rastúci HDP, 

najmä v Španielsku, Poľsku a Nemecku. Ročný populačný prírastok v EÚ bol 4,3 % (2,1 

milióna ľudí), z toho imigranti tvorili 3,2 % (1,6 milióna ľudí). Európska komisia potvrdila, ţe 

imigranti zvyšujú zamestnanosť najmä vďaka svojej ochote premiestňovať sa za prácou, čo 

absentuje u domácich Európanov. Nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi (do 25 rokov) 

klesla (zo 16,5 % na 14,9 %). Najlepšia situácia so zamestnávaním mladých ľudí bola v Írsku 

(8,1 % nezamestnaných), Holandsku (5,0 %) a Rakúsku (8,3 %). Najhoršie na tom boli 

Grécko (22,6 %), Rumunsko (21,6 %) a Taliansko (20,2 %). Na druhej strane, čo sa týka 

zamestnávania starších ľudí (od 55 – 64 rokov) bolo na tom Slovensko relatívne najhoršie (je 

druhé od konca s 26, 8 % zamestnaných), posledné bolo Poľsko (26,2 %). Najlepšie boli na 

tom Švédsko (69,1 %), Dánsko (60,5 %), Británia a Estónsko.  

Priaznivý vývoj zamestnanosti ovplyvňoval aj dobrý stav najväčšej európskej 

ekonomiky – Nemecka (pokles nezamestnanosti v krajine medziročne z 9,2 % na 7,9 %) a to 

najmä vďaka rastúcej súkromnej spotrebe a silnému exportu. Zlý stav nemeckej ekonomiky 

bol významným faktorom, ktorý ťahal celé hospodárstvo EÚ nadol.  

Pre Poľsko bola nezamestnanosť vážnym problémom aj napriek hospodárskemu rastu 

a rastúcemu dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile. Problémom bola mobilita poľských 

občanov, z ktorých mnoho žije a pracuje najmä vo Veľkej Británii (asi milión Poliakov). 
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Poľský prezident Kaczynski mnohých z nich kritizoval za to, že „umelo zvyšujú“ poľské 

štatistiky nezamestnanosti – doma sú registrovaní ako nezamestnaní (zatiaľ čo pracujú v 

zahraničí). Celkovo môžeme konštatovať, že nezamestnanosť v európskych krajinách klesá, 

napríklad Francúzsko má za posledných 25 rokov najmenej nezamestnaných (7,9 %).  

 

Nezamestnanosť v EÚ za rok 2008  

V roku 2008 tvorilo v EÚ 27 pracovnú silu (ľudia nad 15 rokov) spolu vyše 413,4 

milióna ľudí, z toho bolo 51,6 % žien a 14,5 % ľudí do 25 rokov. Nezamestnaných bolo podľa 

odhadov Eurostatu takmer 18 miliónov, z toho žien bolo niečo viac ako 48 % a mladých do 

25 rokov bolo takmer 25 %. V eurozóne bolo 11,4 milióna nezamestnaných. Dlhodobo 

nezamestnaných bolo v rámci EÚ 37 %. Samozrejme, vypuknutie finančnej krízy v USA v 

septembri 2008 malo drvivý dopad nielen na americkú ekonomiku, ale aj na všetky európske 

ekonomiky a celý svet. Došlo k výraznému zvýšeniu nezamestnanosti v dôsledku krachu bánk 

a spoločností, hromadného prepúšťania veľkých firiem, ktoré boli ohrozované 

nedostatočným, resp. zníženým dopytom. Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ sa v roku 

2008 (k decembru 2008) zvýšila oproti sledovanému obdobiu v minulom roku (december 

2007) o 0,8 percentuálneho bodu na hodnotu 7,4 %.  

Nezamestnanosť v eurozóne predstavovala v sledovanom roku takisto nárast o 0,8 % 

na hodnotu 8,0 %. V priebehu roka 2008 sa v prepočte nezamestnanosť zvýšila o 1,66 milióna 

nezamestnaných v EÚ 27 a o 1,4 mil. v eurozóne. Aj v tomto roku sa najnižšou mierou 

nezamestnanosti mohlo pýšiť Holandsko (2,7 % ku koncu roka 2008) a Rakúsko (3,9), 

naopak najvyššiu nezamestnanosť malo Španielsko (14,4 %) a Lotyšsko (10,4 %). V 

porovnaní s minulým rokom si deväť krajín znížilo nezamestnanosť a štrnásť zvýšilo, zatiaľ 

čo v štyroch krajinách ostala miera rovnaká. Najväčší pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 

8,2 % na 6,5 %) a prekvapivo aj na Slovensku (z 10,3 % na 9,4 %). Najvyšší nárast 

zaznamenalo Španielsko (z 8,7 % na 14,4 %) a Estónsko (zo 4,1 % na 9,2 %). V tomto roku 

sa zvýšila aj nezamestnanosť mladých (do 25 rokov) na približne 16,5 % (nárast oproti 

minulému roku o cca 2 %). Holandsko (6,3 %) a Rakúsko (5,9 %) opäť potvrdili najlepšiu 

pozíciu v zamestnávaní mladých ľudí. Naopak, najhoršie na tom boli Španielsko (29,5 %) a 

Maďarsko (22,5 %). V USA bola koncom roka 2008 nezamestnanosť na úrovni 8,2 %, čo 

predstavuje nárast oproti minulému roku o približne 2,5 %. Japonsko si udržalo svoju mieru 

nezamestnanosti aj tento rok na úrovni približne 3,9 %.  

 

 



63 
 

Nezamestnanosť v EÚ za rok 2009  

Situácia v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje výrazný 

nárast v miere nezamestnanosti v priemere o 2 %. V EÚ bola koncom roka 2009 

nezamestnanosť na úrovni 9,5 % a v eurozóne 10 %. Takáto situácia je v Európe najhoršia za 

posledné desaťročie. Počet nezamestnaných v krajinách EÚ stúpol za rok v priemere o takmer 

5 miliónov, v eurozóne o 3 milióny. Aj v tomto roku si najnižšiu mieru nezamestnanosti 

udržalo Holandsko (4,0 %) a Rakúsko (5,4 %) a najvyššiu Lotyšsko (22,8 %) a Španielsko 

(19,5 %) a Estónsko (15,2 %). Slovensko si aj naďalej udržiava miesto medzi krajinami s 

najvyššou mierou nezamestnanosti.  

Tento rok bol azda najviac poznačený dopadmi finančnej krízy, ktorá sa postupne 

pretransformovala na krízu hospodárskeho a sociálneho charakteru. Všetky krajiny EÚ 27 

zaznamenali nárast nezamestnanosti, avšak rozdiely sú v jej rozsahu. Najmenší nárast bol 

zaznamenaný v Nemecku (zo 7,1 na 7,5 %), Luxembursku (z 5,3 na 6,2 %) a v Belgicku (zo 

7,1 na 8,2 %). Naopak, najvyšší nárast bol v Lotyšsku (z 11,3 na 22,8 %), Estónsku (zo 6,5 

na 15,2 %) a Litve (zo 6,4 na 14,6 %). Vo Francúzsku vzrástla nezamestnanosť na 10 % a v 

Taliansku na 8,3 %. Nemecko si udržiava nezamestnanosť na úrovni 7,6 %. Slovensko sa aj 

tomto roku zaradilo medzi krajiny s najvyššou mierou nezamestnanosti (12,66 %) a patrí mu 

šieste miesto v rámci EÚ. Došlo k nárastu nezamestnanosti u mladých ľudí na 21 %, čo oproti 

minulému roku predstavuje zvýšenie o takmer 4,5 %. Už tradične najnižšia miera 

nezamestnanosti mladých bola zaznamenaná v Holandsku (7,5 %) a najvyššia v Španielsku 

(43.8 %) a Lotyšsku (36,3 %). Nezamestnanosť narástla v USA oproti minulému roku o 

takmer 2 % na úroveň 10 %. Japonsko zaznamenalo zvýšenie nezamestnanosti o vyše 2 % na 

úroveň 5,2 %. 

 

Nezamestnanosť v EÚ za rok 2010 

V roku 2010 nedošlo k zlepšeniu situácie na trhu práce a miera nezamestnanosti v EÚ 

27 sa mierne zvýšila na 9,6 %. V krajinách eurozóny EZ 16 zostala na 10,0 %.  Podľa 

odhadov Eurostatu bolo v roku 2010 v krajinách EÚ 27  nezamestnaných spolu vyše 23 mil. 

179 tisíc ľudí. V rámci jednotlivých európskych krajín najnižší počet nezamestnaných mali už 

tradične krajiny Holandsko (4,3 %), Luxembursko (4,9 %) a Rakúsko (5,0 %). Najvyššia bola 

nezamestnanosť v Španielsku (20,2 %) a Litva spolu s Lotyšskom mali 18,3 %. V komparácií 

s minulým rokom sa počet nezamestnaných znížil v 8 krajinách, ostal na rovnakej úrovni vo 

Veľkej Británii a vzrástol v 18 krajinách. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný na Malte (zo 

7,3 na 6,2 %), vo Švédsku (z 8,9 na 7,8 %), v Nemecku (z 7,4 na 6,6 %), a vo Fínsku (z 8,8 na 
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8,1 %). Najvyšší nárast bol v Litve (zo 14,3 na 18,3 %), v Grécku (z 9,7 na 12,7 %), 

v Bulharsku (z 8,6 na 10,1 %) a na Slovinsku (zo 6,4 na 7,8 %). Čo sa týka nezamestnanosti 

mladých ľudí tá predstavovala v krajinách EÚ 27 21,0 % a v eurozóne 20,4 %. Najnižšia bola 

v Holandsku (8,2 %), Nemecku (8,6 %) a Rakúsku (10,5 %) a najvyššia v Španielsku (42,8 

%), na Slovensku (37,3 %) a v Litve (35,3 %). Miera nezamestnanosti v USA bola v roku 

2010 9,4 % a v Japonsku 4,9 %, čo oproti minulému roku predstavovalo mierny pokles. 

 

Nezamestnanosť v EÚ za rok 2011  

V roku 2011 predstavovala miera nezamestnanosti podľa odhadov Eurostatu 

v krajinách EÚ 27 9,9 %, čo predstavovalo nárast oproti minulému roku o 0,4 p.b. rovnaký 

nárast bol zaznamenaný aj v eurozóne EZ 17 a to z 10,0 % na 10,4 %. Eurostat odhaduje, že 

v tomto roku bolo v EÚ 27 nezamestnaných 23 miliónov 816 tisíc ľudí, z toho takmer 16,5 

milióna v eurozóne. Najnižšiu nezamestnanosť už tradične vykazovali krajiny: Rakúsko (4,1 

%), Holandsko (4,9 %) a Luxembursko (5,2 %). Najvyššia nezamestnanosť bola 

v Španielsku (22,9 %), Grécku (19,2 %) a Litve (15,3 %). V porovnaní s minulým rokom sa 

miera nezamestnanosti znížila v 14 krajinách, nezmenila sa v Írsku a stúpla v 12 krajinách . 

Najväčší pokles nezamestnanosti bol zaznamenaný v Estónsku (zo 16,1 na 11,3 %), 

Lotyšsku (z 18,2 na 14,8 %) a Litve (z 18,3 na 15,3 %). Naopak najvyšší nárast bol 

registrovaný v Grécku (z 13,9 na 19,2 %), na Cypre (z 6,1 na 9,3 %) a v Španielsku (z 20,4 

na 22,9 %). Slovensko (13,4 %) sa opäť zaradilo medzi krajiny s vyššou mierou 

nezamestnanosti (7. miesto od konca rebríčka). V oblasti nezamestnanosti mladých ľudí (pod 

25 rokov) v EÚ 27 došlo opäť k nárastu a to o 1,1 p.b. na 22,1 % a v eurozóne o 0,7 p.b. na 

21,3 %. Najnižší počet nezamestnaných mladých ľudí bol v Nemecku (7,8 %), Rakúsku (8,2 

%) a v Holandsku (8,6 %). Najviac mladých nezamestnaných bolo registrovaných 

v Španielsku (48,7 %), Grécku (47,2 %) a na Slovensku (35,6 %). Miera nezamestnanosti 

v USA predstavovala 8,5 % a v Japonsku 4,5 %. 

 

Nezamestnanosť v EÚ za rok 2012  

V januári 2012 v EZ 17 predstavovala miera nezamestnanosti 10,7 % a v EÚ 27 10,1 

%. V USA to bolo 8,3 % a v Japonsku 4,6 %. Len pre informáciu podľa údajov Eurostatu, 

sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne EZ 17 významne vzrástla (za obdobie 

september 2012)  na 11,6 %  v sledovanom období a v krajinách EÚ 27 na 10,6 %. 
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Graf 4: Prehľad vývoja miery nezamestnanosti v EÚ 27 a v eurozóne v jednotlivých 

kvartáloch v období 2000-2011 (v %) 

 

Zdroj: EUROSTAT 

 EU 27 

     EZ 17 

 

Ako vidieť z grafu, miera nezamestnanosti mala v sledovanom období kolísavú 

tendenciu. Prudký pokles nezamestnanosti bol zaznamenaný v treťom kvartáli 2005 a 

pokračoval až do druhého kvartálu 2008 (takmer tri roky). Výrazný nárast nastal v polovici 

roka 2008 a pokračuje až do roku 2010, kedy miera nezamestnanosti dosiahla najvyššiu 

hranicu v EÚ za posledných 9 rokov. Keďže tento nárast bol podmienený najmä už 

spomínanou finančnou krízou, budeme jej venovať pozornosť v nasledujúcej podkapitole. 

 

2.8.2 Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike 

 

„Nezamestnanosť je na jednej strane globálnym problémom ľudstva,  

na druhej strane je vnútorným problémom každej krajiny“.  

(Uramová, 2005, s. 42)  

 

Nezamestnanosť sa v Slovenskej republike v otvorenej forme začala prejavovať od 

roku 1990. Lisý (2002) rozdeľuje vývoj nezamestnanosti do troch období. Obdobie od roku 

1990 – 1991 označuje ako prvé obdobie rastu nezamestnanosti. Toto obdobie je 

sprevádzané náhlym poklesom počtu voľných pracovných miest v dôsledku nedostatočného 

dopytu, ako aj zvýšením štruktúrnej a frikčnej nezamestnanosti. Nezamestnanosť sa prudko 

zvýšila z 1,6 na 11,8 % (pozri tabuľku 4).  
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Druhé obdobie rastu nezamestnanosti (roky 1992 – 1998) bolo ovplyvnené 

postupnou stabilizáciou slovenskej ekonomiky. Roky 1992 a 1993 zaznamenali postupné 

zvyšovanie miery nezamestnanosti z 11,4 na 12,7 % a v roku 1994 nezamestnanosť dosiahla 

mieru 14,6 %. V priebehu rokov 1995 a 1996 sa miera postupne znižovala, až dosiahla v roku 

1996 12,6 %. Hlavným dôvodom znižovania počtu nezamestnaných boli vládou realizované 

verejnoprospešné práce a sprísnenie kritérií evidencie nezamestnaných na úradoch práce. Ani 

rast HDP (od roku 1994) neovplyvnil pokles miery nezamestnanosti, i naďalej bola nízka 

tvorba nových pracovných miest. Od roku 1998 opäť začala miera nezamestnanosti stúpať.  

Tretie obdobie rastu nezamestnanosti súviselo najmä s prejavmi makroekonomickej 

nerovnováhy a s celkovým poklesom výkonnosti slovenskej ekonomiky. Od roku 1999 až do 

roku 2001 miera nezamestnanosti rástla (aj v dôsledku zvyšovania dlhodobej nezamestnanosti 

a veľkých regionálnych rozdielov miery nezamestnanosti. Najnižšiu mieru nezamestnanosti 

vykazovali regióny západného Slovenska a veľké mestá ako Bratislava a Košice, naopak 

najvyššiu mieru vykazovali regióny južného a východného Slovenska a to aj kvôli 

nedostatočným zahraničným investíciám).  

Martincová (2005, s. 100-101) dopĺňa Lisého a uvádza aj štvrté obdobie - zmena vo 

vývoji nezamestnanosti nastala až po roku 2002, kedy poklesla miera až na 17,4 % v roku 

2003. Od roku 2004 má nezamestnanosť klesajúcu tendenciu, aj v dôsledku odchodu časti 

nezamestnaných mimo trh práce – či už ide o odchod časti obyvateľstva do dôchodku, alebo 

mimo slovenský trh práce – vstup SR do EÚ od 1.5.2004 a otvorenie hraníc.  

V súčasnosti miera nezamestnanosti na Slovensku predstavuje 13,44 % (za september 

2012). Najväčším problémom zostáva nezamestnanosť mladých ľudí (do 25 rokov), dlhodobá 

nezamestnanosť a prehlbovanie regionálnych rozdielov. K ohrozeným skupinám 

nezamestnaných patria najmä starší ľudia (nad 50 rokov), ľudia s nízkou (resp. 

nedostatočnou) kvalifikáciou, niektoré skupiny žien, Rómovia, ľudia so zdravotným 

postihnutím, dlhodobo nezamestnaní, migrujúci pracovníci. Medzi najohrozenejšiu skupinu 

na trhu práce jednoznačne zaraďujeme nezamestnanú mládež. Je to spôsobené najmä tým, že 

čerství absolventi a mladiství nemajú potrebnú prax a pracovné návyky, ich dosiahnutá 

kvalifikácia nie je na trhu práce dopytovaná. (Paukovič, 2002)  

 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad vývoja miery nezamestnanosti na 

Slovensku za obdobie 1990-2011. 
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Tabuľka 4: Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku od roku 1990 – 2011 

Rok  1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Miera  

nezamestnanosti (%)  

1,6 11,8 11,4 12,7 14,6 13,8 

Rok  1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Miera  

nezamestnanosti (%)  

12,6 12,9 12,5 16,2 18,6 19,2 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Miera  

nezamestnanosti (%)  

18,5 17,4 18,1 16,2 13,3 11,0 

Rok  2008 2009 2010 2011   

Miera  

nezamestnanosti (%)  

9,6 12,1 14,4 13,5   

Zdroj: Spracované podľa údajov ŠÚ SR 

 

Na základe uvedenej tabuľky vývoja nezamestnanosti na Slovensku a následného 

grafu môžeme vidieť, že miera nezamestnanosti mala kolísavú tendenciu, najvyššia bola v 

roku 2001 (19,2 %) a najnižšia (okrem roku 1990) v roku 2007. 

 

Do roku 1990 nezamestnanosť neexistovala, začala sa objavovať až po roku 1990, 

kedy došlo k politickým zmenám, Československo sa rozdelilo a vznikli dva samostatné štáty 

– Slovenská republika a Česká republika. Mnohé podniky ukončili svoju činnosť, začalo sa 

prepúšťanie, no to ešte nezaznamenalo nejaký výraznejší dopad na obyvateľstvo. Počet 

nezamestnaných vtedy predstavoval 39 603 a počet zamestnaných 2 478 000. Po roku 1990 

nezamestnanosť rástla, začala klesať až po roku 2004, kedy došlo k výraznejším ekonomicko-

politickým reformám a udalostiam. Od roku 1994 bol vývoj zamestnanosti v SR ovplyvnený 

predovšetkým rôznymi transformačnými zmenami. V priebehu celého tohto obdobia došlo k 

výrazným reštrukturalizačných zmenám v oblasti podnikov, ktoré súviseli aj s privatizáciou 

niektorých štátnych podnikov.  

 

Nezamestnanosť mala zvyčajne klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2002 bolo na 

Slovensku 486 900 nezamestnaných, v roku 2007 to bolo už len 291 900 a v roku 2008 túto 

skupinu predstavuje počet 257 500 (v percentuálnom vyjadrení je to pokles oproti 

predchádzajúcemu roku o 1,4 percentuálneho bodu - z 11 % na 9,6 %). V porovnaní s 

ostatnými rokmi môžeme pozorovať kolísavú tendenciu nezamestnanosti.  

Zamestnanosť v roku 2008 naopak stúpla, a to z 2,36 milióna v roku 2007 na 2,43 

milióna zamestnaných ľudí. Všeobecne môžeme povedať, že zamestnanosť mala stúpajúcu 

tendenciu. Táto vzostupná situácia zamestnanosti trvala len do konca roka 2008, kedy došlo v 
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USA k vypuknutiu finančnej krízy. Tá mimoriadne zasiahla do celého sveta a ovplyvnila 

najmä situáciu na trhu práce. Rok 2009 bol mimoriadne poznačený dopadmi tejto krízy, čo sa 

odrazilo vo zvýšení miery nezamestnanosti na Slovensku na úroveň 12,1 %. Oproti 

predchádzajúcemu obdobiu narástla nezamestnanosť až o 3 percentuálne body. Aj 

v nasledujúcom roku došlo k zvýšenému nárastu miery nezamestnanosti a to až o 2,3 p.b. na 

úroveň 14,4 %.   

Celková zamestnanosť podľa VZPS  sa v priemere za rok 2011 zvýšila o 33,9 tis. 

osôb, resp. o 1,5 % na 2 351,4 tis. osôb. Z hľadiska postavenia v zamestnaní sa zvýšil počet 

zamestnancov ako aj počet podnikateľov. V priemere za rok 2011 sa počet nezamestnaných v 

SR medziročne znížil o 21,1 tis. osôb, resp. o 5,4 % na 367,9 tis. osôb. Priemerná miera 

nezamestnanosti dosiahla úroveň 13,5 %. (Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 

2011, s. 10, 15) 

 

2.9 Vplyv finančnej krízy na nezamestnanosť vo svete a na Slovensku  

 

„Všetko, čo vieme o globálnej finančnej kríze je to,  

že o nej vieme len veľmi málo.“  

(Paul Samuelson, In: Ekonómia z nadhľadu, 2007, s. 166)  

 

V závere tejto časti nemôžeme obísť v súčasnosti ešte doznievajúcu svetovú finančnú, 

hospodársku a sociálnu krízu, ktorej dopad sa na svetovú ekonomiku v najvýraznejšej forme 

prejavil v raste nezamestnanosti.  

Finančná kríza vznikla ako dôsledok nestability finančných systémov, ktoré sa 

vplyvom globalizácie a internacionalizácie príliš otvorili. Príčiny vzniku tejto globálnej 

finančnej krízy sa spájajú s hypotekárnou krízou v USA, ku ktorej došlo v septembri 2008 a 

ktorá následne pokračovala rapídnym prepadom akcií na Wall Street. Samotná hypotekárna 

kríza je však už len dôsledkom signálov, o ktorých sa v súčasnosti vedie široká diskusia a 

vďaka ktorým hypotekárna kríza prepukla.  

Podľa Reingolda (2009) obete straty práce v USA od začiatku recesie smerujú k 3 

miliónom. Na rozdiel od predchádzajúcich poklesov, tento nie je obmedzený na priemyselný 

alebo výrobný sektor. Je to tzv. „Equal Opportunity Recession“ (Vyrovnaná príležitostná 

recesia – vlastný preklad) smerujúca do každého kúta ekonomiky.  

Ako upozorňuje Gapper (2009) medzinárodné organizácie 28.1.2009 varovali, že 

svetová ekonomika bude tento rok najviac trpieť po viac ako 60-tich rokoch s vážnym 
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rizikom, že 50 miliónov ľudí príde o prácu. Ako ďalej citovaný autor pokračuje, podľa 

Medzinárodného menového fondu (MMF) svetová výroba, meraná trhovými výmennými 

kurzami, klesne v roku 2009 po prvý krát od druhej svetovej vojny. Autor súčasne pridáva aj 

stanovisko ILO podľa ktorej svetová recesia povedie k „dramatickému nárastu“ 

nezamestnanosti tento rok (2009), čo bude určite viesť k 18 – 30 miliónom ďalších 

nezamestnaných a k viac ako 50 miliónom“ ak sa situácia bude naďalej zhoršovať.  

Aj Schramm (2008) reaguje na dopady krízy vo svete. Poznamenáva, že ekonómovia 

dosiahli konsenzus v tom, že americká ekonomika je v súčasnosti v recesii. Mnoho analytikov 

trhu práce predpovedá významné nárasty v nezamestnanosti za rok 2009. Nárast 

podzamestnanosti sa stal súvisiacou a zatiaľ najmenej diskutovanou otázkou. 

Podzamestnanosť zahŕňa ľudí, ktorí pracujú na čiastočný úväzok, ale chcú zamestnanie na 

plný úväzok a ľudia klasifikovaní ako „okrajovo pripútaní“ – chcú zamestnanie na plný 

úväzok ale vzdali sa hľadania takejto práce a nie sú oficiálne zaradení do kategórie 

nezamestnaných. Nárast v podzamestnanosti je dôležitý z niekoľkých dôvodov: môže 

ovplyvniť kľúčové činnosti ľudských zdrojov a záležitosti ako je nábor, zamestnanecká 

dohoda, motivácia alebo pracovná spokojnosť. Pomáha to poskytnúť obraz silných stránok 

alebo slabých stránok trhu práce.  

Holt (2009) v súvislosti so situáciou v USA uvádza príklad ekonóma a pracovného 

develópera M. Shumana, ktorý päť rokov cestoval po Spojených štátoch presadzujúc 

„evanjelium“ ekonomického „lokalizmu“. Shuman svoje úsilie opisuje ako „politickú 

kampaň, ktorá nikdy neskončí“. Najviac vystupoval v malých miestnych komunitách, často 

opustených krajinách so zatvorenými závodmi. Jeho kampaň ho dala do epicentra debaty o 

tom, čo je najlepšie pre ekonomické zdravie komunity - lokálne vlastnené podniky alebo 

veľké, medzinárodné obchodné siete. Podľa Shumana, roky ekonomickí develóperi hľadajú 

nové bohatstvo mimo svojich komunít a prehliadajú obrovské možnosti na svojom vlastnom 

dvore. Lokalizačný pohyb povzbudzuje komunity vziať si množstvo týchto nevyužitých 

zdrojov. Toto je dôležité najmä teraz, keď ekonomický pokles zvyšuje tlak na každé mesto 

aby urobilo viac s menej. Je to pomalý proces. Ale Shuman, rodený obchodník, je čo sa týka 

budúcich pohybov optimistický. V súčasnom ekonomickom úpadku, začínajú Američania 

chápať, že ich budúca prosperita tkvie v podnikových komunitách, na ulici, ktorá zamestnáva 

ich susedov, platí dane a podporuje miestne vzťahy a dôveru.  

Svetová finančná kríza, podľa Balogovej (2009) vytvorila úplne nové prostredie, ktoré 

predstavuje silné výzvy pre priemyselné odvetvie a zamestnávateľov vo všetkých národných 

ekonomikách. Krízové balíčky, pozastavenia práce, redukcie personálu, zmrazovanie platov a 
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nájmov sú teraz celkom bežné slová, ktoré nachádzame v názvoch novín. Pokles mení trhy 

práce po celom svete a prenáša jasný odkaz všetkým: časom-skúšané metódy už v mnohých 

prípadoch nie sú použiteľné. Špecialisti na ľudské zdroje sami o sebe taktiež nie sú imúnni. 

Pripúšťajú, že trh v ktorom pracujú bude ťažko skúšaný a že množstvo firiem zameraných na 

ľudské zdroje môže jednoducho zmiznúť. Taktiež hovoria, že podniky s ľudským kapitálom 

budú teraz nútené prevziať niektoré inovácie, ktoré predtým odkladali na nejaký čas.  

Najväčšou výzvou pre dnešný manažment, ako uvádzajú vo svojej štúdií Poliak, 

Menkyna (2009) je silné zameranie na produktivitu, výkonnosť, iniciatívu a proaktívny 

prístup vedúci k novým myšlienkam a riešeniam, bez navýšených investícií a výdavkov. 

Ekonomická kríza zvýšila tlak na firmy aby sa stali viac súťaživejšími, na udržania si 

vlastných tržieb dokonca ak aj celý trh klesá. V čase krízy, kedy nie je veľa priestoru na 

experimenty, neotestované pokusy alebo omyly a dôležité je zamerať sa na prežitie firmy, 

rozhodujúcim sa stávajú procesy ako krízový manažment a manažment zmien.  

Od začiatku roku 2009, Slovensko pracuje, ako opísal predseda vlády SR Róbert Fico, 

v tzv. „krízovom režime“. Ekonomická kríza ktorá sa ako tsunami prevalila cez Atlantik a 

začala zaplavovať západnú Európu minulý rok, dopadla na Slovensko ťažšie než 

pozorovatelia trhu a štát očakávali. Vlny zmyli ružové predpovede a teraz je tu veľká zhoda v 

tom, že ekonomika krajiny bude rásť značne pomalším krokom ako predpokladala vláda v 

novembri 2008. Niekoľko väčších podnikov upravilo svoj pracovný čas, a niektoré začali 

oznamovať prepúšťanie alebo sa rozhodli úplne zrušiť podnik. Tieto staré praktiky firmám 

zabezpečia len jednorazové šetrenie, avšak spomalia riešenie ich problémov. Pretože ak sa 

využíva šetrenie, neinovuje sa a preto je to zbytočné. Predseda vlády povedal, že cieľom jeho 

vlády bude zachovať zamestnanosť za každú cenu a do konca februára boli navrhnuté tri 

krízové balíky. V súčasnosti si podnikanie vyžaduje také zručnosti, ktoré sa líšia od tých, 

ktoré boli nevyhnutné pred pár rokmi. Samozrejme požiadavka inovácií tu bola už dlhší čas, 

možno päť rokov, ale firmy používali stále rovnaké know how. Odborníci na ľudské zdroje 

predpokladajú, že zamestnanci budú znižovať svoje mzdové očakávania a stanú sa viac 

lojálnymi voči svojim súčasným zamestnávateľom. Boris Lukáč, oblastný manažér firmy 

Hudson, pre Slovak Spectator uviedol, že dopady na sektor ľudských zdrojov budú mať rôzne 

dimenzie. Jednou z nich je silnejšia lojalita voči zamestnávateľom a vo všeobecnosti menšia 

tendencia na zmenu práce. Zamestnanci budú potrebovať silnejšie a oveľa dôležitejšie dôvody 

pre zmenu práce. Dana Blechová, oblastná manažérka firmy Iventa súhlasí s pánom Lukáčom 

a dopĺňa, že zamestnanci si budú viac vážiť svoju prácu a opatrnejšie zvažovať každú zmenu 

v zamestnaní. (Balogová, 2009)  
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Ešte sa nevie, ako silno udrie svetová finančná kríza na slovenskú ekonomiku – koľko 

presne ľudí príde o prácu a ktoré profesie budú najviac postihnuté. Ale čo je isté je to, že 

miera nezamestnanosti sa vyšplhala nad 10 % v roku 2009 a bude narastať aj v budúcom 

roku. Richard Ďurana, predseda Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) pre 

Slovak Spectator s rastom nezamestnanosti uviedol, že aj sila eura ovplyvňuje zamestnanosť a 

nezamestnanosť, tak ako vplýva na konkurenčnosť slovenských exportérov. Posilňovanie eura 

vytvára slovenské mzdové náklady v očiach cudzích investorov relatívne drahšími. Hlavným 

faktorom ovplyvňujúcim slovenskú ekonomiku budú zmeny v zahraničnom obchode, pretože 

slovenská produkcia je najviac zameraná na export, uviedol Vladimír Kvetan, výskumný 

analytik z ekonomického inštitútu SAV. Podľa Ďuranu, je priskoro na presné odhady, pretože 

ekonomická a finančná kríza ešte stále nedosiahla svoj vrchol. Ďurana ďalej uviedol, že sa na 

Slovensku vďaka relatívne stálym nízkym mzdovým nákladom nezamestnanosť nezhorší až 

tak ako v niektorých iných krajinách EÚ. Michal Páleník, projektový manažér z Inštitútu 

zamestnanosti povedal, že najmä vďaka nízkym mzdám a nákladom si môže Slovensko 

odniesť určitú výhodu z krízy. Podniky sa môžu rozhodnúť znížiť svoje kapacity v drahších 

krajinách ako je Nemecko alebo Anglicko a posilniť svoju výrobnú kapacitu, čo znamená 

zamestnanie nových zamestnancov v lacnejších regiónoch ako je Slovensko. (Ďurianová, 

2009)  

Finančná kríza sa na Slovensku prejavuje v posledných dňoch čoraz častejšie. Časy, 

keď sa štatistiky nezamestnanosti zlepšovali sú preč. Odhady analytikov sa zhodujú v tom, že 

kríza najviac prepukla koncom prvej polovice roku 2009.  

Keďže kríza na Slovensku ešte nie je zažehnaná, o jej dopadoch na ekonomiku 

môžeme zatiaľ len polemizovať. Dopad finančnej krízy zatiaľ najmenej pociťujú firmy z 

farmaceutického a energetického sektora. Podľa zatiaľ odstupných informácií, sa kríza 

prejavuje hlavne v prepúšťaní zamestnancov firiem, ktoré sú do značnej miery odkázané na 

export. Ide hlavne o firmy z oblasti strojárskeho priemyslu (trenčiansky a žilinský kraj) a 

automobilového priemyslu – KIA, PSA Peugeot Citroen, Volkswagen (patria k najväčším 

zamestnávateľom na Slovensku). Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny bolo za rok 2008 

ohlásených cez 14 300 hromadných prepúšťaní (skutočne prepustených bolo takmer 11 000) a 

v roku 2009 to už bolo dvojnásobne viac, cez 30 200 plánovaných hromadných prepúšťaní, z 

ktorých bola len polovica uskutočnených. Celkovo bolo za dva roky (2008, 2009) 

prepustených spolu 26 500 zamestnancov. Počet voľných pracovných miest na úradoch práce 

rapídne klesá. Zamestnávatelia vyčkávajú, pozastavujú nábor ľudí a sú zdržanlivejší pri 

obsadzovaní voľných pracovných miest. Prepustení ľudia sú odkázaní na to, že musia 
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cestovať za prácou buď do iných regiónov alebo do zahraničia. Najviac zvyknutí dochádzať 

za prácou sú východniari. Najviac voľných pracovných miest je v Bratislavskom kraji (okolo 

1 500), najmenej v Košickom a Nitrianskom kraji (nad 400). Spolu bolo v roku 2009 voľných 

cez 5 200 pracovných miest.  

Podľa Ďurianovej (2009), zatiaľ čo počet nezamestnaných narastá, počet voľných 

pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie klesá čoraz viac. Najväčší slovenský 

pracovný portál Profesia zaznamenal prudký pokles počtu voľných pracovných miest z roka 

na rok, a to až o 40 %. Najväčší počet voľných pracovných miest na Profesii bol na pozície 

ako sú obchodný zástupca, vedúci, administratívny pracovníci, programoví špecialisti a 

obchodní manažéri. Naopak, záujem zamestnávateľov najviac poklesol v profesiách z 

priemyselného odvetvia, hlavne čo sa týka automobilového, strojárskeho a elektrotechnického 

priemyslu. Počet voľných pracovných miest v ľudských zdrojoch, poisteniach, službách, 

doprave a logistike taktiež zaznamenal prudký pokles. Pokles sa očakáva aj v počte voľných 

pracovných miest z oblastí marketingu a reklamy. Podľa Profesie, počet voľných miest klesá 

vo všetkých regiónoch Slovenska, ale najväčší pokles zaznamenávajú regióny Banská 

Bystrica, Prešov a Košice. Najviac zraniteľnými sú pracovníci s nízkou kvalifikáciou. V 

časoch ekonomickej krízy je dôležité mať čo najviac flexibilný trh práce a priaznivé 

podnikové prostredie pre súkromný sektor.  

Ekonomická kríza prišla celkom nečakane, aspoň pre tých z nás, ktorí nie sú zahrnutí v 

makroekonomických analýzach. Musíme čeliť zmenenému svetu, zmeneným obchodným 

podmienkam. Obchod je neistý, spotrebitelia váhajú míňať peniaze. Existuje zopár spôsobov, 

ako zvládnuť súčasnú situáciu: po prvé zamerať sa na vnútorné ľudské zdroje a čo najlepšie 

ich využiť. Po druhé, zamerať sa na kvalitu pri práci s externými zamestnávateľmi. A 

napokon, zásobovatelia musia byť omnoho viac flexibilnejší, uistiť sa že presne rozumejú 

požiadavkám klientov. (Turanová, 2009)  

 

2.9.1 Niektoré navrhované riešenia krízy podľa MOP 

 

„Čelíme svetovej pracovnej kríze“ povedal v roku 2009 Juan Somavia, generálny 

riaditeľ MOP.  

Ako sa uvádza na internetovom portáli MPSVaR SR (2009) : na 8. európskom 

regionálnom zasadnutí Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa konalo v Lisabone v 

Portugalsku v dňoch 9. - 13. februára 2009 Somavia okrem iného uviedol, že v predošlom 

období boli uplatňované také politiky, ktoré preceňovali úlohu trhu, nedoceňovali úlohu štátu 
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a podceňovali dôstojnú prácu. Dôsledkom je globálna nezamestnanosť, ktorá by sa mala 

zvýšiť o 50 mil. osôb, z toho o 1/5 v Európe. Prehlbuje sa neistota pracovníkov, je cítiť 

frustráciu. Podľa neho kríza ukázala vákuum v globálnej politike a medzinárodné 

inštitucionálne vákuum. Za najdôležitejšie považuje udržanie zamestnanosti. Nadväzne na to 

Somavia zdôraznil potrebu nasmerovať rozvoj krajín, poskytnúť podnikom úvery, lepšie 

pripraviť udržateľnosť budúcich investícii, zachovať práva pracovníkov, nerealizovať 

štrukturálne opatrenia, ktoré spôsobia zvýšené personálne následky, zabezpečiť prístup k 

investíciám pre malé a stredné podniky, realizovať odbornú prípravu pracovníkov, 

podporovať vznik zelených podnikov.  

M. Daniel Funes de Rioja, podpredseda 8. európskeho regionálneho zasadnutia 

Medzinárodnej organizácie práce za zamestnávateľov, vyzdvihol najmä sociálny rozmer 

globalizácie. Uviedol, že ak sa neprijmú opatrenia, doplatia na to najmä malé a stredné 

podniky, v ktorých pracuje vo svete 90 % zamestnancov. Podľa neho je správnym nástrojom 

na zabezpečenie stability správne regulovaný trh, zamestnávatelia potrebujú likviditu, 

prioritne treba pomôcť znížiť administratívne náklady na vytváranie malých a stredných 

podnikov. Zdôraznil dôležitú úlohu všetkých sociálnych partnerov pri riešení krízy.  

Roy Trotman, podpredseda 8. európskeho regionálneho zasadnutia Medzinárodnej 

organizácie práce za zamestnancov, zdôraznil, že ekonomický rast, sociálny rozvoj a politická 

inkluzívnosť musia ísť ruka v ruke, zamestnávatelia a zamestnanci musia byť súčasťou 

rokovaní o riešení krízy, dôležitú úlohu má v tomto procese Medzinárodná organizácia práce. 

Podľa neho je potrebné investovať do zníženia energetickej náročnosti a nezabúdať na 

závažnosť klimatických zmien.  

Renate Hornung-Draus, viceprezidentka Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov 

pre Európu, zdôraznila, že všetky krajiny sa musia vyvarovať protekcionizmu, aby ich 

opatrenia na riešenie dôsledkov krízy nenarúšali konkurencieschopnosť. Je potrebné hľadať a 

vyvíjať správne regulačné systémy trhu, obnoviť dôveru v systémy regulácie, aby podniky 

mohli pokračovať vo svojej činnosti. Vyzvala vlády na prijatie opatrení na podporu udržania 

pracovných miest. Uviedla, že musíme mať správny systém sociálneho partnerstva a musia sa 

prijať opatrenia na jeho uplatňovanie.  

Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, vo svojom prejave uviedol, že agenda 

dôstojnej práce je veľmi dôležitá v tomto období krízy, a to tak pre Európsku úniu ako aj pre 

Medzinárodnú organizáciu práce. Vyzval venovať sa hlavne tým ľuďom, ktorí sú pod veľkým 

tlakom v dôsledku súčasnej situácie, a to nezamestnaným a nízko kvalifikovaným, neškrtať, 

ale posilniť vzdelávanie a prípravu pre trh práce a posilniť Európsky sociálny fond, zosúladiť 
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finančné vykúpenia so sociálnou ochranou. Podľa neho je dôležité tieto riešenia diskutovať na 

pôde Medzinárodnej organizácie práce, o čom svedčí aj deklarácia prijatá v minulom roku. 

Uviedol tiež, že finančný sektor musí fungovať na oveľa zdravšej báze a že by sa do toho mali 

zapojiť a zasadiť zamestnávatelia.  

Zo 14-tich hlavných posolstiev 8. európskej regionálnej konferencie Medzinárodnej 

organizácie práce v Lisabone sme vybrali pre lepšiu ilustráciu situácie tieto tri:  

1. Dôstojná práce nebola ešte nikdy taká aktuálna, ako v období krízy.  

2. Súčasná globálna kríza nie je iba finančnou krízou a hospodárskou krízou, ale je aj krízou 

dôvery a etiky.  

3. V súčasnej globálnej finančnej a hospodárskej kríze je mimoriadne dôležitý sociálny 

dialóg, a to tak na nadnárodnej úrovni, ako aj na národnej a regionálnej úrovni.  

 

Ako uvádza MOP vo svojej najnovšej správe (The World Social Security Report 

2010/11, s. 5) práve v čase krízy má nezastupiteľné miesto komplexné sociálne zabezpečenie, 

ktoré práve v týchto ťažkých časoch predstavuje ekonomický, sociálny a politický stabilizátor 

jednak pre život človeka ako aj pre spoločnosť ako celok.  

 

Podľa MOP sa počet nezamestnaných- najmä  mladých ľudí bude zvyšovať minimálne 

do roku 2016. Zo správy, ktorú vypracovala MOP Globálne trendy zamestnanosti mládeže 

2012 vyplýva, že aj naďalej pretrváva kríza práce a jej dopad sa prejavuje predovšetkým 

medzi mladými ľuďmi vo vekovom rozpätí od 15 do 24 rokov a to po celom svete. Za 

najväčšie prekážky zamestnanosti mladých ľudí považuje tzv. „pascu neskúseností“ 

(uprednostňovanie pracovníkov s praxou), ďalej je to tzv. „last-in-first-out” princíp (posledný 

dnu, prvý von), ktorý znamená: ak sa aj mladému človeku podarí zamestnať, je 

pravdepodobné, že bude medzi prvými prepustenými, pretože je služobne najmladší. Zároveň 

správa poskytuje návrhy na odvrátenie tohto súčasného nepriaznivého vývoja: prepojiť 

zamestnávateľov so vzdelávacími inštitúciami, vytvoriť a podporovať programy na rozvoj 

zručností, opatrenia v oblasti pracovných štandardov a sociálnej ochrany mladých ľudí. 

 

2.9.2 Riešenia krízy podľa vlády SR  

 

Situácia na SR v roku 2010 nebola lichotivá. Počet nezamestnaných predstavoval vyše 

400 000, pričom 100 000 z nich prišlo o prácu za posledné 4 roky. Alarmujúce je, že sa 
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nezamestnanosť zvýšila nielen na strednom a východnom Slovensku, ale postihla aj západ, 

okolie Bratislavy. Vláda vyčlenila na zníženie tohto stavu milióny Eur, ktoré sa však ukázali s 

odstupom času ako nízko efektívne. Vytvorila tzv. proti krízový balíček (nové aktívne 

opatrenia na trhu práce), ktorý štát stál vyše 35 mil. Eur a ktorý nadobudol účinnosť 1.3.2009 

a platil do konca roka 2010.  

Ministerstvo práce navrhlo sedem špeciálnych dodatkov/opatrení k Zákonu o službách 

v zamestnanosti na podporu udržania súčasnej zamestnanosti, k vytvoreniu nových miest ako 

aj na podporu nezamestnaných začať vlastné podnikanie. Vtedajšia ministerka práce Viera 

Tomanová oznámila na začiatku februára 2009 ambíciu podporiť existujúce pracovné miesta 

a pomôcť vytvoriť v roku 2009 o 63 000 miest viac a rovnaké číslo aj v nasledujúcom roku. 

Štát tiež podporoval založenie tzv. „sociálnych firiem“, ktoré budú môcť poskytnúť 10 000 

miest pre nezamestnaných. Podľa ministerky práce sú sociálne firmy verejné služby, ktoré 

používajú nízko-kvalifikovanú pracovnú silu a ľudí ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. 

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny však nie sú optimistické. Uvádzajú, že toto 

opatrenie zabezpečilo prácu len 437 ľuďom.  

 

Štruktúra dočasných protikrízových opatrení vlády SR účinných od 1.3.2009 - 

31.12.2010 (podľa ÚPSVaR SNV):  

 

1) Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d zákona č. 5/2004 Z. z.)  

- príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý z vážnych dôvodov nemôže prideľovať 

zamestnancom prácu a poskytuje im náhradu mzdy vo výške najmenej 60 %.  

Príspevok je určený na úhradu povinných odvodov do poistných fondov na zdravotné 

poistenie a sociálne poistenie platených zamestnávateľom a zamestnancom, pričom 

zamestnancovi bude pripočítaný k poskytovanej náhrade mzdy. Príspevok sa poskytuje 

najdlhšie 60 kalendárnych dní v úhrne za rok. Podľa údajov Ústredia práce zachránilo toto 

opatrenie 47 000 pracovných miest. Nakoľko sa tento príspevok ukázal zo všetkých ako 

najúčinnejší, ako jediný bol predĺžený do 31.12.2011. 

 

2) Príspevok na podporu vytvárania nových pracovných miest (§ 50e zákona č. 5/2004  

Z. z.)  

- príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý vykonáva svoju činnosť najmenej 1 rok ak 

vytvorí pracovné miesto pre UoZ vedeného v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a zachová ho 

najmenej 12 mesiacov. Mesačná výška príspevku v bratislavskom kraji je 15 % a v ostatných 
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krajoch 30 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve SR, 

najviac však 50 % celkovej ceny práce prijatého zamestnanca. Príspevok sa poskytuje najviac 

12 kalendárnych mesiacov. Podľa údajov Ústredia práce sa vytvorilo vďaka tomuto opatreniu 

6 500 pracovných miest a tým sa zaradil k účinným nástrojom v boji proti kríze. 

 

3) Príspevok ku mzde zamestnanca (§ 50f zákona č. 5/2004 Z. z.)  

- príspevok sa poskytuje zamestnancovi, ktorý bol pred prijatím do pracovného pomeru 

vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, našiel si sám zamestnanie a jeho mzda nedosahuje 1,7 

násobok sumy životného minima (304,16 €). Príspevok sa poskytuje mesačne počas prvých 

12 mesiacov vo výške 22 % a počas ďalších mesiacov vo výške 11 % z priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR, najdlhšie 22 mesiacov.  

 

4) Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (§ 50g zákona č. 5/2004 Z. 

z)  

- poskytuje sa UoZ, ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a poberal dávku v 

hmotnej núdzi, stal samostatne zárobkovo činnou osobou. Príspevok sa poskytuje na úhradu 

preddavku na poistné na zdravotné poistenie najdlhšie počas 22 mesiacov po preukázaní 

zaplatenia poistného a po uplynutí 18 mesiacov od začatia vykonávania samostatne 

zárobkovej činnosti aj na úhradu poistného na sociálne poistenie, najviac 4 mesiace; výška 

príspevku sa vypočítava z minimálneho vymeriavacieho základu. Vylučuje sa súbeh 

poskytovania iných príspevkov podporujúcich samostatnú zárobkovú činnosť.  

 

5) Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania 

poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi (§ 50h zákona č.5/2004 Z. z)  

- poskytuje sa uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 

mesiace a požiadal o vyradenie z evidencie UoZ z dôvodu vykonávania týchto činnosti v 

oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi. Príspevok sa 

poskytuje na úhradu odvodov do poistných fondov tak, ako pri príspevku na podporu 

samostatnej zárobkovej činnosti.  

 

6) Príspevok v oblasti zakladania sociálnych podnikov (§ 50b zákona č.5/2004 Z. z.)  

- Novelou zákona o službách zamestnanosti sa na prechodné obdobie vytvárajú priaznivejšie 

legislatívne podmienky pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požiadajú o priznanie 
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postavenia sociálneho podniku (napr. nebude sa vyžadovať preukazovanie použitia 30 % 

finančných prostriedkov zo zisku na vytváranie nových pracovných miest). Obce združenie 

obcí, samosprávne kraje a rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo 

samosprávnym krajom, zakladajúce sociálne podniky môžu v rámci 30 %-ného povinného 

podielu zamestnávania znevýhodnených UoZ zamestnávať aj iných UoZ, čím sa zakladajú 

predpoklady na iniciovanie najmä obcí k zriaďovaniu sociálnych podnikov.  

 

7) Príspevok v oblasti podpory pracovnej mobility (§ 53 zákona č.5/2004 Z. z.)  

- zvyšuje sa výška príspevku na dochádzku za prácou, a to  

do 30 km z 36,52 Eura na 50 Eur,  

do 60 km z 43,16 Eura na 80 Eur,  

do 90 km z 53,12 Eura na 100 Eur,  

do 120 km z 69,71 Eura na 110 Eur,  

do 250 km z 82,99 Eura na 120 Eur,  

do 600 km z 92,95 Eura na 130 Eur,  

nad 600 km z 99,59 Eura na 135 Eur.  

 

Zo všetkých prijatých proti krízových opatrení sa ako neúčinné ukázali: príspevok na 

dochádzku za prácou, príspevok ku mzde, príspevok na podporu samostatnej zárobkovej 

činnosti, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania 

poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi a podpora sociálnych podnikov. Aj 

šrotovné, ktoré prebiehalo v dvoch vlnách v priebehu roku 2009 neprinieslo očakávané 

výsledky.  

Vláda okrem už vyššie spomínaných pripravila na boj s krízou roku 2010 

(novelizáciou zákona o službách zamestnanosti) dva ďalšie nové nástroje APTP: príspevok na 

podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti a príspevok na podporu zamestnanosti na 

realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, 

ktoré sa podľa analytikov nezdajú byť taktiež veľmi nápomocné. Prvé opatrenie sa týka 

uvoľnenia podmienok na poberanie podpory. Druhé sa týka finančných príspevkov pre obce 

na vytvorenie nových pracovných miest (ide najmä o VPP, na ktoré obci prispeje štát a ESF. 

Nezamestnaný od obce získa zmluvu na dobu určitú na obdobie najmenej 9 mesiacov, pričom 

bude musieť odpracovať minimálne polovicu týždenného pracovného času).  
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Hlavným cieľom všetkých prijatých nástrojov APTP bolo zvýšiť zamestnateľnosť 

a podporiť zamestnanosť v roku 2010. 

Opatrenia APTP boli v roku 2011 zamerané na zvyšovanie zamestnanosti, zmiernenie 

regionálnych rozdielov, znižovanie dlhodobej nezamestnanosti a s tým spojenej podpory 

tvorby nových pracovných miest. Boli prijaté také opatrenia, ktorých cieľom bolo motivovať 

nezamestnaných prijať pracovné pozície, motivovať zamestnávateľov vytvárať nové pracovné 

miesta pre dlhodobo nezamestnaných a vytvoriť motivačné prostredie nielen pre domácich, 

ale aj pre zahraničných zamestnávateľov. APTP bola v danom roku uskutočňovaná najmä cez 

tieto opatrenia: 

- predĺžila sa účinnosť jedného z hlavných dočasných opatrení na zmiernenie dopadov 

globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť a to príspevok na podporu udržania 

zamestnanosti s progresívnym mechanizmom zníženého odvodového zaťaženia pre 

zamestnávateľov, a to do konca roka 2011,  

- došlo k vypusteniu niektorých AOTP z dôvodu nízkej miery ich využívania, a to 

príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh 

práce, 

- bol zavedený príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre 

obec
35

 alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj. 

AOTP boli realizované ÚPSVaR a úradmi práce a kontinuálne prechádzali z roku 

2010 do roku 2011, avšak pri mesačnom sledovaní realizácie AOTP možno u niektorých 

nástrojov pozorovať ich výrazne sezónny charakter. Väčšina z AOTP sa realizovala 

prostredníctvom národných projektov, ktoré sú financované zo ESF a spolufinancované zo 

zdrojov štátneho rozpočtu. (spracované podľa Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za 

rok 2011 Kapitola 2, s.29, 30, 32) 

 

Vláda SR si dala za cieľ v rámci Národného programu reforiem SR na rok 2012 (s.30) 

zvýšiť do roku 2020 mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 72 % 

a znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti na 3 %. Na Slovensku dosahuje nezamestnanosť 

mladých ľudí viac ako 33 %. V oblasti AOTP vláda plánuje revíziu, tz.: 

 zjednodušiť systém najmä obmedzením počtu nástrojov a znížením 

administratívnej náročnosti pri implementácii APTP,  

 zvýšiť dôraz na vzdelávacie programy a poradenstvo, 

                                                           
35 Predstavuje podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
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 zvýšiť flexibilitu UoZ na trhu práce a skrátiť ich účasť na vzdelávaní v 

prospech rýchlejšieho zamestnania,  

 modifikovať absolventskú prax tak, aby bola viac zameraná na získanie 

odborných zručností a praktických skúseností absolventov škôl, 

 zaviesť komplexnú centralizovanú databázu UoZ UPSVaR, ktorá by umožnila 

exaktne vyhodnotiť efektívnosť a účinnosť jednotlivých nástrojov a 

inštitucionálne nedostatky a zabezpečiť jej prepojenie so Sociálnou 

poisťovňou, 

 znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov a zlepšiť podnikateľské 

prostredie, 

 implementovať opatrenia zamerané na znižovanie bariér v podnikaní, 

 investovať do dopravnej infraštruktúry najmä do výstavby diaľnic, čím sa 

znížia náklady a zvýši dostupnosť podnikania aj v menej rozvinutých 

regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. 

 
 

Podľa Inštitútu zamestnanosti je potrebné zaoberať sa aj takou skupinou na trhu práce,  

akou sú ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia práve v dôsledku prepuknutia svetovej krízy späť 

na Slovensko a sú evidovaní na úradoch práce. Zväčša ide o ľudí s pracovnými návykmi, ktorí 

sú schopní mobility, sú viac či menej jazykovo vybavení a pravdepodobne disponujú 

aj našetrenými finančnými prostriedkami. Možno medzi nimi nájsť aj ľudí s nižším 

vzdelaním, ktorí sú ale ochotní a schopní pracovať. (www.iz.sk) 

 

             Jednoznačne možno konštatovať, že kríza zvýšila nezamestnanosť na Slovensku. Na 

konci decembra 2008 takmer 250 000 Slovákov bolo nezamestnaných a pripravených 

zamestnať sa, čo bolo o vyše 15 000 viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Na Slovensku 

podľa ÚPSVaR SR predstavovala miera nezamestnanosti v decembri 2008 9,5 % čo 

znamenalo najvyššiu mieru od apríla 2007. V súčasnosti (k máju 2012) rapídne stúpla miera 

nezamestnanosti na 14,1 %, čo predstavuje zhruba 380 300 ľudí bez práce. 

 

Zhodnotenie stavu proti krízových opatrení v EÚ 

 

Ani po roku a pol podľa štatistík nedošlo ku koncu a oživeniu ekonomiky. 

Hospodársky blok eurozóny podľa analytikov práve vstupuje do vážnej a dlhodobej krízy, 
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ktorá sa môže prejaviť druhou vlnou recesie. Deficity sú aj naďalej problémom štátov EÚ ako 

aj krajín eurozóny. Oživenie má tak zatiaľ ďaleko k stabilite. Aj keď sa nálada a dôvera v 

eurozóne zlepšila, štatistiky nepustia a nijako neoslňujú. Potvrdzuje to aj nezamestnanosť v 

krajinách eurozóny, ktorá dosiahla v novembri 2009 10 %, čo je najvyššie číslo od augusta 

1998.  

Jednotlivé proti krízové opatrenia APTP v krajinách EÚ 27 nemajú rovnakú štruktúru 

a sú ovplyvnené dosahom krízy na jednotlivé národné trhy práce (podrobnejší prehľad proti 

krízových opatrení v krajinách EÚ 27 pozri v tabuľkách č.1-4 citovanej správy Inštitútu pre 

výskum práce a rodiny, 2010) No napriek tomu možno nájsť určité spoločné prvky, ktoré 

môžeme klasifikovať ma základe týchto hľadísk: 

1. z hľadiska zacielenia podľa jednotlivých oblastí trhu práce (patria tu opatrenia, 

ktoré smerujú  na dopyt po práci
36

 aj na ponuku práce), 

2. z hľadiska smerovania k trom základným cieľovým skupinám (k nezamestnaným 

osobám, k znevýhodneným osobám, na trhu práce a k zamestnancom ohrozených 

prepúšťaním), 

3. z hľadiska určenia priorít pre intervenciu APTP, 

4. z hľadiska voľby intervenčných nástrojov. (spracované podľa Inštitútu pre výskum 

práce a rodiny, 2010, s. 14-18) 

 

V rámci krajín OECD veľkú časť opatrení na podporu zamestnanosti tvorili 

makroekonomické reformy, ktorými sa dosiahla stimulácia dopytu po pracovnej sile. Tieto 

opatrenia sa týkali najmä:  

- posilnenia spotreby domácností,  

- investícií do infraštruktúry, rozvoja bývania alebo využívania alternatívnych zdrojov 

energie,  

- podpory malého a stredného podnikania,  

- priamych dotácií alebo umožňovaniu prístupu ku pôžičkám v odvetviach, ktoré boli 

osobitne postihnuté krízou (výroba automobilov). 

                                                           
36

 Podpora dopytu po práci sa realizuje prostredníctvom týchto nástrojov: dočasné uplatňovanie režimu kratšej 

pracovnej doby s poskytovaním náhrady mzdy zamestnancom čiže tzv. kratší pracovný čas (ktorého zavedenie 

patrí k najvyužívanejším nástrojom na udržanie zamestnanosti v krajinách EÚ27), zavedenie tzv. konta 

pracovného času – tj. nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, dočasné zníženie úrovne odvodov poistného  

na sociálne a zdravotné poistenie. Väčšina z týchto opatrení smeruje k zvýšeniu internej a externej flexibility. 

(spracované podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, 2010, s. 18) 
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„Súčasťou systémových opatrení v oblasti podpory zamestnanosti sú fiškálne stimuly 

a automatické stabilizátory. K automatickým stabilizátorom v oblasti podpory zamestnanosti 

patria okrem fiškálnych stimulačných balíčkov predovšetkým systémy sociálnej ochrany. 

Takmer polovica OECD krajín sa rozhodla podporiť príjem nízkopríjmových skupín 

obyvateľstva cez daňové opatrenia.“ (projekt Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti 

aktívnych opatrení trhu práce v Slovenskej republike pre implementáciu do praxe,  2010, 

s.33) 

Všetky krajiny OECD
37

 sa snažili v oblasti politiky trhu práce a sociálnej starostlivosti  

rozšíriť ponuku práce: 

- vytvorením nových pracovných miest,  

- znížením sociálnych odvodov zamestnávateľa,  

- zavedením alebo rozšírením schém krátkodobého zamestnávania alebo ich spoločnou 

kombináciou, 

- rozšírením kapacity verejných služieb zamestnanosti,  

- pomocou pri vyhľadávaní práce alebo tréningovými programami. 

 

V podmienkach súčasnej krízy má finančná stabilita
38

 vo finančnom systéme a v 

hospodárstve ako celku mimoriadnu úlohu. Finančný systém pozostáva z:  

 finančných trhov (ako sú peňažné trhy a kapitálové trhy), 

 finančných sprostredkovateľov (ako sú banky a poisťovne), 

 finančnej infraštruktúry (ktorá umožňuje prevod platieb a obchodovanie). 

Ak z nejakého dôvodu dôjde k narušeniu činnosti týchto troch prvkov, môže byť 

nevyhnutná intervencia orgánov štátnej správy. 

                                                           
37

 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzivládna organizácia zastrešujúca 34 

ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta. Zakladajúcu listinu OECD (Dohovor o OECD) podpísalo 

14. decembra 1960 v Paríži 20 krajín, ktoré sa stali zakladajúci členmi OECD (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, 

Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, 

Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Taliansko, USA a Veľká Británia). Postupne sa  pridali ďalšie krajiny - Japonsko 

(1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česká republika (1995), 

Maďarsko, Poľsko a Kórea (1996),  Slovenská republika (2000), Chile, Estónsko, Izrael a Slovinsko (2010). 

(www.nbs.sk) Generálnym riaditeľom OECD je Ángel Gurría. 
38

 ECB / Eurosystém plní v oblasti finančnej stability štyri úlohy: 1. Monitorovanie a hodnotenie finančnej 

stability, 2. Poradenstvo, 3. Podporu spolupráce, 4. Dohľad Eurosystému nad trhovými infraštruktúrami. V rámci 

ochrany finančnej stability a prevencie kríz sa uplatňujú dva prvky: prudenciálna regulácia (t. j. pravidlá, ktoré 

sú finančné inštitúcie povinné dodržiavať), a prudenciálny dohľad (t. j. kontrola dodržiavania týchto pravidiel). 

Pravidelné monitorovanie a hodnotenie systémových rizík na úrovni EÚ vykonáva nedávno zriadený Európsky 

výbor pre systémové riziká. (www.ecb.europa.eu) 

 

http://www.nbs.sk/
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Pri riešení krízy ide o postupy uplatňované v prípade platobnej neschopnosti bánk 

a iných finančných inštitúcií a ochranu veriteľov (najmä vkladateľov). „Riešenie krízy“ však 

neznamená záchranu bánk. Patrí sem:  

 vypracovanie záchranných plánov,  

 uzatváranie dohôd o tom, ako sa budú v prípade potreby deliť náklady záchranných 

plánov,  

 v prípade potreby organizácia riadneho konkurzného konania,  

 prijímanie opatrení, napríklad systémov ochrany vkladov, ktoré presahujú minimálne 

požiadavky EÚ.  

Cieľom opatrení krízového riadenia na úrovni EÚ je zabezpečiť, aby medzi 

jednotlivými orgánmi dohľadu EÚ, centrálnymi bankami a ministerstvami financií prebiehala 

výmena informácií a spolupráca na základe dohodnutých postupov. V júni 2008 tieto strany 

podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce v prípade krízy. 

(www.ecb.europa.eu) 

 

Proti krízové opatrenia dvoch kľúčových centrálnych bánk sveta: FED a ECB 

Môžeme si všimnúť rozdielny prístup ku globálnej kríze v dvoch hlavných centrálnych 

bankách FED a ECB.  Finančné štruktúry eurozóny a USA nie sú rovnaké. USA má finančný 

systém založený na trhových pravidlách, finančný systém eurozóny je založený na veľkých 

bankách. 

 

FED
39

 

Od začiatku prepuknutia krízy realizovala FED tieto proti krízové opatrenia
40

: 

- za obdobie september 2008 – apríl 2009 „naliala“ do amerického finančného 

priemyslu sumu 800 miliárd dolárov, 

- zaviedla tzv. program TARP (The Troubled Asset Relief Program), ktorý je 

realizovaný pod vedením americkej vlády, FEDu a štátnej pokladnice - Department of 

the Treasury. Predstavuje výraznú intervenciu štátneho sektoru do problémových 

amerických bánk, s cieľom zvýšenia ich kapitálovej primeranosti. V rámci tohto  

                                                           
39

 Predseda FEDu je Ben Bernanke. 
40

 Spracované podľa Hoscheka, M. 2009. Kríza a nové výzvy pre FED a ECB. 
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programu štát nakupuje od bánk a súkromných finančných inštitúcii ich problémové 

aktíva a akcie. Cieľom TARPu je ozdravenie amerického finančného sektora. 

- novou aktivitou je tzv. stresové testovanie bánk, v rámci ktorého si americké obchodné 

banky merajú schopnosti v pokračovaní úverovania. Modelujú sa extrémne 

ekonomické podmienky, vyhodnocujú sa kapitálové diery v bilančných aktívach 

veľkých finančných inštitúcií. 

- regulácia politiky ultra nízkych úrokových sadzieb. 

 

ECB
41

 

Aj keď eurozóna nebola epicentrom svetovej krízy, jej dopad sa prejavil najmä  

v kolapse svetového obchodu. Podľa MMF krajiny eurozóny čelili hlbšej recesii tým, že 

poklesol export a znížila sa domáca spotreba. Od októbra 2008  do mája 2009 ECB znížila 

kľúčovú úrokovú sadzbu z hlavných refinančných operácií zo 4,25 % na historické minimum 

1 %. V polovici roku 2009 bolo hlavným cieľom ECB znížiť infláciu na 2 % najmä 

v strednodobom horizonte.  

Aj v roku 2011 bol Eurosystém v zložitej situácií, kedy dochádzalo k rastu inflácie. 

Preto sa ECB rozhodla prijať v druhej polovici roka tieto neštandardné opatrenia menovej 

politiky (Výročná správa ECB,  2011, s. 14-16): 

- Eurosystém bude pokračovať v poskytovaní likvidity bankám prostredníctvom tendrov 

s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov minimálne 

do začiatku roka 2012.  

- došlo k zavedeniu dlhodobejšej refinančnej operácií s približne šesťmesačnou 

splatnosťou. 

- ECB reaktivovala program pre trhy s cennými papiermi, ktorý bol zavedený v máji 

2010 a ktorého cieľom bolo podporovať transmisiu rozhodnutí menovej politiky v prostredí 

dysfunkčných segmentov finančných trhov v záujme zachovania cenovej stability v eurozóne 

ako celku, 

- Rada guvernérov 15. septembra ohlásila tri operácie na dodanie likvidity v amerických 

dolároch so splatnosťou približne tri mesiace, ktoré sa mali uskutočniť do konca roka, 

- dňa 6. októbra boli ohlásené dve dodatočné dlhodobejšie refinančné operácie: jedna 

v októbri 2011 so splatnosťou približne 12 mesiacov a druhá v decembri 2011 so splatnosťou 

                                                           
41

 Prezidentom ECB je Mario Draghi. 
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približne 13 mesiacov. Rada guvernérov v októbri zároveň vyhlásila, že najmenej do polovice 

roka 2012 sa všetky refinančné operácie budú aj naďalej uskutočňovať formou tendrov s 

pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov, 

- bol oznámený nový program nákupu krytých dlhopisov, ktorý Eurosystému v období od 

novembra 2011 do októbra 2012 umožňuje nakúpiť kryté dlhopisy v plánovanej hodnote 40 

mld. € na primárnych a sekundárnych trhoch. Ku koncu roka 2011 predstavovala hodnota 

nesplatených dlhopisov nakúpených v rámci tohto programu 3,1 mld. €. 

ECB sa na rozdiel od FEDu rozhodla pre politiku tzv. „credit easingu“ – širšiu 

úverovú podporu. 

Pre ekonomiku eurozóny sú v komparácií s USA veľmi dôležité malé a stredné 

podniky, no v eurozóne dochádza k stagnácií platov, tovarov a služieb. Politika eurozóny je 

riadená politikou monetárnej stratégie.  

Európska centrálna banka (ECB) by mala podľa slov generálneho riaditeľa OECD  

urobiť viac pre zastavenie dlhovej krízy v eurozóne. Aj prezident ECB podporuje a obhajuje 

pre zmiernenie krízy tzv. program neobmedzeného nákupu (Outright Monetary Transactions, 

OMT) dlhopisov na sekundárnom trhu štátov eurozóny, čím by sa zabránilo odchodu a 

kolapsu dvoch veľkých krajín Španielska a Talianska z eurozóny. Nakoľko je Nemecko 

najväčšou krajinou eurozóny, musí preto aj najviac prispievať na záchranu zadlžených členov. 

Ako oznámila ECB, na sekundárnych trhoch bude nakupovať dlhopisy len tých štátov, ktoré 

požiadajú o pomoc  zo záchranného fondu, a akceptujú prísne podmienky, ktoré sú s tým 

spojené. Podľa Draghiho je „najväčšou hrozbou pre eurozónu porušovanie rozpočtových 

pravidiel. Vlády v eurozóne preto musia skonsolidovať verejné financie, zreformovať svoje 

ekonomiky a zlepšiť štruktúru menovej únie - a to je cieľ oficiálnej nemeckej politiky.“  

Naopak cieľom FEDu je znížiť nezamestnanosť o 1,1 % tým, že každý mesiac kúpi 

hypotékou kryté cenné papiere za 40 miliárd USD. (ECB, 2012) 

 

Podľa slov hlavného ekonóma Medzinárodného menového fondu (MMF) Oliviera 

Blancharda bude potrebovať svetová ekonomika aspoň desať rokov na to, aby sa úplne 

zotavila z finančnej krízy z roku 2008 príp. sa dostala aspoň do dobrého stavu. 
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Na konferencii, ktorú organizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor pod 

názvom Občianska spoločnosť: plnohodnotný partner v rámci stratégie Európa 2020 dňa 

25.9.2012 v Bruseli boli diskutované viaceré oblasti – v rámci jednotlivých seminároch, 

z ktorých vyberáme tieto návrhy (www.eesc.europa.eu):  

„Na úspešné prekonanie krízy je potrebný väčší rast, vedenie a politická, finančná a fiškálna 

integrácia Európskej únie. V hre je nielen hospodárska a sociálna súdržnosť a politická 

stabilita Európy, ale napokon aj blahobyt európskych občanov. Je načase zmeniť hospodárske 

politiky, zvýšiť konkurencieschopnosť a upevniť spravodlivosť, solidaritu a súdržnosť.“ (s.2) 

„Napriek cieľu stratégie Európa 2020, ktorým je do roku 2020 dosiahnuť, aby 75 % osôb vo 

veku 20-64 rokov bolo zamestnaných, sú vyhliadky na trhu práce v celej Európe pochmúrne. 

Miera zamestnanosti počas krízy klesla, viac než každý desiaty človek je bez práce a na 

splnenie cieľov zamestnanosti je potrebné vytvoriť 17 miliónov nových pracovných miest. 

Zasiahnutí boli najmä mladí ľudia.“ (s.6) 

„Na prekonanie súčasnej hospodárskej krízy a vytváranie dynamického rastu a pracovných 

miest sú potrebné silné európske podniky. Aktívna priemyselná politika musí prispieť k 

podpore konkurencieschopnosti európskych podnikov na vnútornom aj celosvetovom trhu.“ 

(s.8)     
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3 SOCIÁLNA POLITIKA EÚ 

 

Hlavným zámerom Európskej sociálnej politiky je znižovať rozdiely medzi občanmi a 

krajinami navonok realizáciou princípov spravodlivosti, solidarity, subsidiarity a participácie. 

V súčasnom svete, v ktorom prevláda najmä technologický pokrok, globalizácia 

a starnutie obyvateľstva sa EÚ snaží svojich občanov chrániť a cez podporu zamestnanosti, 

mobility, sociálne záležitosti a politiku rovnosti príležitostí tak prispievať k zlepšovaniu 

životných podmienok ľudí s prihliadnutím na trvalo udržateľný rast a vyššiu sociálnu 

súdržnosť. Občania EÚ žijú dlhšie, majú lepšie životné podmienky a väčší výber a nové 

možnosti. Na druhej strane existuje veľký počet ľudí bez zamestnania, chudobných ľudí 

a ľudí, ktorí sa ocitli v sociálnej izolácií. V roku 2008 došlo k hospodárskemu spomaleniu 

v celom svete, došlo k nárastu cien potravín a energie, čo v konečnom dôsledku postihlo 

najmä nižšiu vrstvu obyvateľstva. Aj napriek tomu, že výsledky prieskumov verejnej mienky 

ukazujú, že Európania sú s kvalitou svojho života vo všeobecnosti spokojní, vyjadrili aj svoje 

obavy a strach z budúcnosti, že ich potomkovia budú žiť v menšom blahobyte nasledujúce 

obdobie. Na takúto novú a meniacu sa vzniknutú situáciu musí pružne reagovať aj sociálna 

politika EÚ. Nakoľko sú však jednotlivé sociálne politiky členských krajín rôznorodé, 

založené na odlišných princípoch, dochádza k ich koordinácii (nahrádzajú sa len tie pravidlá, 

ktoré sú pre zamestnanca nevýhodné).  

K hlavným cieľom sociálnej politiky EÚ patrí: 

- podpora a zvýšenie zamestnanosti a mobility pracovníkov,  

- zlepšenie životných a pracovných podmienok,  

- informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi,  

- dialóg medzi sociálnymi partnermi, 

- opatrenia na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,  

- podpora rovnosti mužov a žien, 

- modernizácia systémov sociálnej ochrany, 

- rozvoj ľudských zdrojov zameraný na zabezpečenie vysokej a udržateľnej úrovne 

zamestnanosti. (www.europa.eu) 

 



87 
 

EÚ realizuje svoju politiku zamestnanosti najmä cez Európsky sociálny fond
42

 (ESF). 

Okrem neho využíva aj pomoc tzv. Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
43

.  

Hlavnú zodpovednosť za oblasť sociálnej politiky majú členské krajiny, ktorých 

národné politiky sú koordinované cez Radu pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a 

ochranu spotrebiteľa (EPSCO
44

). Výbor pre zamestnanosť (EMCO) a Výbor pre sociálnu 

ochranu (SPC) zabezpečuje výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi. 

(www.businessinfo.cz) 

NÁSTROJE SOCIÁLNEJ POLITIKY EÚ V OBLASTI ZAMESTNANOSTI  (spracované 

podľa www.europa.eu): 

 Program Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (2014 – 2020) (návrh),  

 Program Spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu
45

 – PROGRESS (2007 – 

2013), 

 Európsky nástroj mikrofinancovania Progress
46

 (EPMF),  

 EURES: Európska sieť služieb zamestnanosti a pracovnej mobility
47

,  

 EUROPASS – Zabezpečenie mobility občanov
48

,  

 Program vzájomného vzdelávania v oblasti zamestnanosti
49

,  

 Európska agentúra na sledovanie zamestnanosti (EEO)
50

,  

 Výbor pre zamestnanosť. 

 

                                                           
42

 Jeho hlavným cieľom je finančne podporovať zvyšovanie zamestnanosti, znižovanie nezamestnanosti, 

sociálnu inklúziu a rovnosť príležitostí s dôrazom na podporu trhu práce a ľudských zdrojov. Jeho hlavnými 

cieľmi sú konvergencia a konkurencieschopnosť. Na Slovensku ESF poskytuje financie prostredníctvom dvoch 

programov: 1.zamestnanosť a sociálne veci a 2. vzdelávanie. 
43

 Poskytuje odborné poradenstvo veľkým inštitúciám EÚ. 

44 Z angl. „The Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council“. 

45 Bol zavedený rozhodnutím EP a Radou zo dňa 24.10.2006 s cieľom poskytovať finančnú pomoc pre 

realizáciu cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Obsahuje päť oddielov: zamestnanosť, sociálna 

ochrana a začlenenie, pracovné podmienky, rozmanitosť a boj proti diskriminácií a rovnosť žien a mužov. 
46

 Bol zavedený rozhodnutím EP a Radou zo dňa 25.3.2010 ako nový finančný nástroj pre oblasť zamestnanosti 

a sociálneho začlenenia. Je určený mikropodnikom  a tým, ktorí majú problém získať klasický úver.  
47

 Rozvíja európsky trh práce cez  nadnárodné, medziregionálne a cezhraničné výmeny voľných pracovných 

miest a výmenu informácií o životných podmienkach a možnostiach získania odbornej kvalifikácie. 
48

 Je to jeden z troch hlavných nástrojov EÚ na podporu mobility a súbor piatich dokladov (životopis, mobilita, 

dodatok k diplomu, dodatok k osvedčeniu a jazykové portfólio), ktorý uľahčuje mobilitu všetkým tým ľuďom, 

ktorí chcú pracovať alebo získať odbornú prípravu kdekoľvek v EÚ, ale aj v kandidátskych krajinách. 
49

 Cieľom programu je podporovať členské štáty EÚ vo výmene skúseností a osvedčených postupov v oblasti 

politiky zamestnanosti a napomáhať dosiahnutiu cieľov, ktoré si vytýčila EÚ dosiahnuť do roku 2020 v oblasti 

zamestnanosti a sociálneho začlenenia. 
50

 Cieľom je uľahčiť výmenu informácií medzi členskými krajinami a analyzovať trendy na trhoch práce v EÚ.  

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0053_sk.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11332_sk.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11332_sk.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0030_sk.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c10527_sk.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11077_sk.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11327_sk.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c10205_sk.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c10239_sk.htm
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3.1 Európska sociálna charta 

 

Najdôležitejším a záväzným dokumentom pre všetky členské štáty EÚ je 

EURÓPSKA SOCIÁLNA CHARTA. Členovia Rady EÚ vychádzajúc z Dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd (podpísanom 4.11.1950 v Ríme) a z Európskej 

sociálnej charty (podpísanej 18.10.1961 v Turíne) a z jej protokolov sa dohodli „zabezpečiť 

svojim obyvateľom sociálne práva presne vymedzené v týchto dokumentoch na zlepšenie ich 

životnej úrovne a sociálneho blahobytu“. (ESCH revidovaná-Preambula, 1996, s.3) 

Konferencia ministrov o ľudských právach (z 5. 11.1990 v Ríme) okrem zvýraznenia 

potreby zachovať „nedeliteľnosť všetkých ľudských práv, či už občianskych, politických, 

hospodárskych, sociálnych alebo kultúrnych“, zdôraznila aj nutnosť dať ESCH nový 

impulz
51

. 

Prijatím tzv. Dodatkového protokolu k ESCH dňa 5.5.1988 v Štrasburgu, boli k už 

existujúcim právam, ktoré dovtedy garantovala ESCH (bolo ich spolu 19), pridané ďalšie,  

nové práva (12). Cieľom novej – revidovanej ESCH má byť (ako bolo ustanovené na 

konferencii ministrov v Turíne v dňoch 21. a 22.10.1991)  obnovenie a prispôsobenie vecného 

obsahu charty s prihliadnutím najmä na základné sociálne zmeny. (ESCH revidovaná-

Preambula, 1996, s.4) 

 Revidovaná ESCH vo svojej druhej časti zakotvuje články, ktorými sú viazané všetky 

zmluvné strany
52

. Ide o tie základné ľudské práva, ktoré musí mať každá členská krajina 

zavedené vo svojej legislatíve bez náznaku akejkoľvek formy diskriminácie
53

: 

 č. 1- právo na prácu, 

 čl. 2- právo na riadne podmienky práce, 

 čl. 3- právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky, 

 čl. 4- právo na primeranú odmenu, 

 čl. 5- právo organizovať sa, 

 čl. 6- právo kolektívne vyjednávať, 

 čl. 7- právo detí a mladistvých na ochranu, 

 čl. 8- právo zamestnaných žien na ochranu materstva, 

 čl. 9- právo na poradenstvo pri voľbe povolania, 

                                                           
51

 ESCH bola revidovaná dňa 3.5.1996 v Štrasburgu. 
52

 Zmluvné strany = členské krajiny Rady Európy, ktoré podpísali ESCH. 
53 „Užívanie práv uznaných v tejto charte musí byť zabezpečené bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, 

náboženstvo, politické alebo iné názory, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo sociálny pôvod, zdravie, 

príslušnosť k národnostnej menšine, pôvod alebo iné postavenie“. (5.časť ESCH, čl. E, 1996, s. 43) 
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 čl. 10- právo na odbornú prípravu, 

 čl. 11- právo na ochranu zdravia, 

 čl. 12- právo na sociálne zabezpečenie, 

 čl. 13- právo na sociálnu a lekársku pomoc, 

 čl. 14- právo na prospech zo sociálnych služieb, 

 čl. 15- právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislosť, na sociálnu 

integráciu a na účasť na živote spoločnosti, 

 čl. 16- právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu, 

 čl. 17- právo detí a mladistvých na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu, 

 čl. 18- právo vykonávať zárobkovú činnosť na území ostatných zmluvných 

strán, 

 čl. 19- právo migrujúcich pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc, 

 čl. 20- právo na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie vo veciach 

zamestnania a povolania bez diskriminácie na základe pohlavia, 

 čl. 21- právo na informácie a na konzultácie, 

 čl. 22- právo zúčastňovať sa na určovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a 

pracovného prostredia, 

 čl. 23- právo starších osôb na sociálnu ochranu, 

 čl. 24- právo na ochranu v prípade prepustenia, 

 čl. 25- právo pracovníkov na ochranu ich nárokov v prípade platobnej 

neschopnosti ich zamestnávateľa, 

 čl. 26- právo na dôstojnosť pri práci, 

 čl. 27- právo pracovníkov s rodinnými záväzkami na rovnaké príležitosti 

a zaobchádzanie, 

 čl. 28- právo zástupcov pracovníkov na ochranu v podniku a na udelenie 

výhod, 

 čl. 29- právo na informácie a prerokovanie v prípade hromadného prepúšťania, 

 čl. 30- právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením, 

 čl. 31- právo na bývanie. 
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Dňa 10. 7. 2009 bolo uverejnené v Zbierke zákonov, v čiastke 95, oznámenie 

Ministerstva zahraničných vecí SR č. 273/2009 Z. z. o uzavretí Európskej sociálnej charty 

(revidovanej). ESCH (revidovaná) nadobudla pre SR platnosť 1. 6. 2009. Slovenská 

republika sa, okrem iného, zaviazala: 

 prijať za jeden zo svojich základných cieľov zodpovednosť za dosiahnutie a udržanie, 

ak je to možné, najvyššej a najstabilnejšej úrovne zamestnanosti v záujme dosiahnutia 

plnej zamestnanosti, 

 poskytovať alebo podporovať vhodné poradenstvo pri voľbe povolania, primeranú 

odbornú prípravu a pracovnú rehabilitáciu, 

 ustanoviť platené sviatky, 

 priznať pracovníkom právo na odmenu, ktorá zabezpečí im a ich rodinám dôstojnú 

životnú úroveň,  

 priznať pracovníkom právo na zvýšenú odmenu za prácu nadčas s výnimkami v 

osobitných prípadoch,  

 priznať mužom a ženám právo na rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty, 

 priznať všetkým pracovníkom právo na dostatočnú výpovednú dobu v prípade 

skončenia zamestnania. (www.portal.gov.sk, ESCH, 2009) 

 

3.2 Charta základných práv EÚ 

 

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EÚ (spracované podľa CHZP EÚ, 2010) 

- vyhlásili ju Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia v decembri 2000 v Nice. 

Skladá sa z Preambuly a zo siedmich hláv: 

1. hlava – Dôstojnosť (obsahuje články v oblasti: ľudskej dôstojnosti, práva na život, 

nedotknuteľnosti osoby, zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestu, zákazu otroctva a nútených prác), 

2. hlava – Slobody (obsahuje články týkajúce sa: práva na slobodu a bezpečnosť, 

rešpektovania súkromného a rodinného života, ochrany osobných údajov, práva 

uzavrieť manželstvo a založiť rodinu, slobody myslenia, svedomia a náboženského 

vyznania, slobody prejavu a práva na informácie, slobody zhromažďovania 

a združovania, slobody umenia a vedeckého bádania, práva na vzdelanie, slobodnej 

http://jaspi.justice.gov.sk/
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voľby povolania a práva na prácu, slobody podnikania, vlastníckeho práva, práva na 

azyl a ochrany v prípade odsunu, vyhostenia alebo vydania), 

3. hlava – Rovnosť (články o: rovnosti pred zákonom, nediskriminácií, kultúrnej, 

náboženskej a jazykovej rozmanitosti, rovnosti medzi ženami a mužmi, právach 

dieťaťa a starších osôb, integrácií osôb so zdravotným postihnutím), 

4. hlava – Solidarita (obsahuje články o: práve pracovníkov na informácie 

a konzultácie v rámci podniku, práve na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie, 

práve na prístup k službám zamestnanosti, o ochrane v prípade bezdôvodného 

prepustenia, o spravodlivých a primeraných pracovných podmienkach, o zákaze 

detskej práce a ochrane mladistvých pri práci, o rodine a pracovnom živote, 

o sociálnom zabezpečení a sociálnej pomoci, o zdravotnej starostlivosti, o prístupe 

k všeobecne prospešným službám, o ochrane životného prostredia a o ochrane 

spotrebiteľa), 

5. hlava – Občianstvo (upravuje články o: práve voliť a byť volený vo voľbách do 

EP, práve voliť a byť volený vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, práve na 

dobrú správu vecí verejných, práve na prístup k dokumentom, o európskom 

ombudsmanovi, o petičnom práve, o slobode pohybu a pobytu a o diplomatickej 

a konzulárnej ochrane), 

6. hlava – Spravodlivosť (články o: práve na účinný prostriedok nápravy 

a spravodlivý proces, o prezumpcii neviny a práve na obhajobu, o zásadách zákonnosti 

a primeranosti trestných činov a trestov, práve nebyť stíhaný alebo potrestaný 

v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin), 

7. hlava – Všeobecné ustanovenia upravujúce výklad a uplatňovanie Charty. 

Charta základných práv EÚ (2007, s.9): 

- podporuje ľudskú dôstojnosť, 

- objasňuje základné práva občanov EÚ, 

- predstavuje intelektuálne a právne základy EÚ, 

- zdôrazňuje, že EÚ je spoločenstvom hodnôt a práva, 

- je najaktuálnejšou deklaráciou základných práv na svete a prvou v novom tisícročí, 

-zaručuje, že všetky inštitúcie EÚ budú tieto základné práva rešpektovať. 
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3.3 Charta základných sociálnych práv pracovníkov 

 

- CHARTA ZÁKLADNÝCH SOCIÁLNYCH PRÁV PRACOVNÍKOV bola podpísaná 

členskými štátmi EÚ, okrem Veľkej Británie, dňa 9. 12. 1989. Veľká Británia a Severné Írsko 

podpísali chartu až o deväť rokov neskôr - v roku 1998. Charta má právny charakter 

vyhlásenia a preto nie je právne záväzná. Pozadie tejto charty je v preambule zmluvy o ES, 

kde „zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho pokroku“ je pomenované ako jeden z cieľov 

EÚ. Počas realizácie vnútorného trhu vychádzala najavo požiadavka, že sociálne minimálne 

štandardy sa napriek veľkému tlaku konkurencie nesmú spochybniť.  

Na summite EÚ v júni 1989 v Madride bolo potvrdené, že v rámci založenia 

spoločného a jednotného európskeho trhu sociálne aspekty majú ten istý význam ako 

hospodárske.   

Charta základných sociálnych práv pracovníkov obsahuje hlavné princípy, na ktorých 

sa model pracovného práva a postavenie práce v EÚ zakladá. Tieto hlavné princípy zahŕňajú 

nasledujúce témy: 

 voľnosť, 

 zamestnanosť a odmena, 

 zlepšenie životných a pracovných podmienok, 

 sociálna obrana, 

 sloboda spolčovania a tarifné konanie,         

 pracovné vzdelávanie, 

 rovnoprávnosť mužov a žien, 

 informovanie, konzultácia a spolupôsobenie zamestnancov, 

 ochrana zdravia a bezpečnosť v pracovnom prostredí, 

 ochrana mládeže, 

 starší ľudia, 

 postihnutí. (www.europskaunia.sk, 2006-2012) 

Sociálne práva uvedené v tejto Charte sa do veľkej miery zhodujú s právami v ESCH.  

 

 

 

http://www.europskaunia.sk/
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3.4 Lisabonská stratégia 

 

- LISABONSKÁ STRATÉGIA je predchodkyňou stratégie Európa 2020 

- bola prijatá na jarnom zasadnutí - samite Európskej rady 23. - 24. 3. 2000 v Lisabone 

s cieľom naštartovať na úrovni EÚ vlnu štrukturálnych reforiem. Zámerom stratégie 

bola vysoká dynamika rastu hospodárstva a viac kvalitných pracovných miest. 

-  Motto Lisabonskej stratégie (nový strategický cieľ pre EÚ): „stať sa do roku 2010 

najviac konkurencieschopnou a dynamickou ekonomikou vo svete založenou na 

poznatkoch, schopnou dosiahnuť trvalo udržateľný hospodársky rast, vytvoriť viac 

a lepších pracovných miest a udržať väčšiu sociálnu súdržnosť a udržateľné životné 

prostredie“. 

-  Piliermi lisabonskej stratégie boli od roku 2000 štyri prioritné oblasti: 1. výskum, 

vývoj a inovácie, 2. vzdelávanie, 3. zamestnanosť a 4. podnikateľské prostredie. 

K nim bola po jarnom zasadaní Európskej rady v roku 2007 priradená ďalšia priorita – 

5. klimatické zmeny a energetika. 

- EK navrhla revidáciu Lisabonskej stratégie, ktorá bola následne schválená na jarnom 

summite v marci 2005 pod názvom Stratégia pre rast a zamestnanosť (Strategy for 

Growth and Jobs), resp. obnovená Lisabonská stratégia. Došlo tým k zníženiu počtu 

prioritných oblastí, hospodársky rast a zamestnanosť boli postavené do pozície 

prioritných cieľov a posilnilo sa zainteresovanie členských štátov prostredníctvom 

pravidelne predkladaných národných programov reforiem. V takejto podobe fungovala 

Lisabonská stratégia dve programové obdobia, kedy členské štáty vypracovali svoje 

národné programy reforiem pre roky 2006 – 2008 a následne aj pre obdobie 2008 – 

2010. V roku 2010 došlo k prehodnoteniu stratégie a jej agendu prevzala 

novovytvorená stratégia Európa 2020. (www.finance.gov.sk, 2010) 

 

3.4.1 Stratégia 2020 

 

-  3. 3. 2010 zverejnila EK návrh stratégie Európa 2020, ktorú schválila Európska rada 

v marci 2010 a prijala na samite v júni 2010.  

- predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí. 

- popisuje predchádzajúci vývoj a aktuálny stav v EÚ, dotýka sa svetovej krízy a 

opatrení na zmierňovanie jej dopadov, zdôrazňuje úlohu jednotného trhu, väzby na 

http://www.finance.gov.sk/
http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_sk.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/SK/ec/113609.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/SK/ec/113609.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/SK/ec/115368.pdf
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politiku súdržnosti a nástroje vonkajšej politiky. Upozorňuje na potrebu reformy 

finančného systému, nevyhnutnosť rozpočtovej konsolidácie a koordinácie v rámci 

hospodárskej a menovej únie. (www.eu2020.gov.sk, 2011) 

- „Absolútnou prioritou revidovanej Lisabonskej stratégie sa stala zamestnanosť. Táto 

skutočnosť sa odráža pri tvorbe programov v rámci finančných nástrojov 

Spoločenstva na obdobie rokov 2007 – 2013 (Program Spoločenstva pre 

zamestnanosť a sociálnu solidaritu, Európsky sociálny fond a Európsky fond 

regionálneho rozvoja). Komisia súčasne podporuje boj proti nezamestnanosti a 

nelegálnej práci prostredníctvom modernizácie verejných služieb zamestnanosti a 

podpory flexibility medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Presadzuje diferenciáciu 

politických prístupov v závislosti od kľúčových sektorov hospodárstva, napríklad v 

oblasti služieb, a podľa kategórií zamestnancov, ktorí by mohli byť lepšie integrovaní 

do trhu práce (napríklad ženy a starší ľudia). Komisia umožňuje členským štátom 

využívať ako nástroje na podporu zamestnanosti štátnu pomoc a zníženie DPH.“ 

(www.europa.eu) 

Stratégia 2020 má (spracované podľa Európa 2020, 2010, s. 5-6): 

 3 navzájom sa doplňujúce priority: 

- Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii. 

- Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho 

hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. 

- Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré 

zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť. 

 

 5 hlavných cieľov: 

- miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20–64 rokov by sa mala zvýšiť zo 

súčasných 69 % na minimálne 75 %, vrátane väčšieho zapojenia žien, starších 

pracovníkov a lepšieho začlenenia migrantov medzi pracovnú silu (cieľ SR: 72 %).  

- úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ  (cieľ SR: 

1 %). 

- zmena klímy a energetika: dosiahnuť ciele „20/20/20“ v oblasti klímy/energie 

(znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňami z r. 1990 
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alebo o 30 % za priaznivých podmienok / zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie 

na konečnej spotrebe energie o 20 % / zvýšiť energetickú účinnosť minimálne o 20 %) 

- Vzdelávanie: znížiť mieru predčasného ukončenia  školskej  dochádzky zo 

súčasných 15 % pod 10 % a zároveň zvýšiť podiel obyvateľov vo  veku 30– 34 rokov 

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z 31 % na min. 40 % (cieľ SR: 6 % a 40 %). 

- Sociálna inklúzia: Vymaniť najmenej 20 miliónov obyvateľov EÚ z rizika chudoby 

a sociálneho vylúčenia (podiel Európanov žijúcich pod hranicou chudoby jednotlivých 

krajín by sa mal znížiť o 25 %, čím by sa viac ako 20 miliónov ľudí malo dostať nad 

hranicu chudoby), merané kombináciou ukazovateľov riziko chudoby + materiálna 

deprivácia + domácnosti s nízkou intenzitou práce (cieľ SR: 170 tisíc ľudí).  

 

 7 hlavných iniciatív: 

- „Inovácia v Únii“ a zlepšenie rámcových podmienok a prístupu k financovaniu 

výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť, aby inovatívne myšlienky viedli k 

vytvoreniu produktov a služieb, ktoré zabezpečia rast a pracovné miesta. 

- „Mládež v pohybe“ na zlepšenie výsledkov systémov vzdelávania a uľahčenie 

vstupu mladých ľudí na trh práce. 

- „Digitálny program pre Európu“ na urýchlenie zavedenia vysokorýchlostného 

internetu a čerpanie výhod, ktoré prináša jednotný digitálny trh pre domácnosti 

a podniky. 

-  „Európa efektívne využívajúca zdroje“ na podporu oddelenia hospodárskeho rastu 

od využívania zdrojov, podpora prechodu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, 

zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov, modernizáciu odvetvia dopravy 

a podporu energetickej účinnosti. 

- „Priemyselná politika vo veku globalizácie“ na zlepšenie podnikateľského 

prostredia, najmä pre malé a stredné podniky, a na podporu rozvoja pevnej a 

udržateľnej priemyselnej základne, ktorá bude konkurencieschopná vo svetovom 

rozsahu. 

- „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ na modernizovanie trhov 

práce a posilnenie postavenia ľudí podporovaním rozvíjania ich zručností počas celého 

ich života s cieľom zvyšovať účasť na trhu práce a lepšie zosúladiť ponuku na trhu 

práce s dopytom, vrátane pracovnej mobility. 



96 
 

- „Európska platforma na boj proti chudobe“ na zabezpečenie sociálnej a územnej 

súdržnosti, aby všetci mohli využívať výhody plynúce z rastu a zamestnanosti a aby 

ľudia žijúci v chudobe a sociálnom vylúčení mali možnosť žiť dôstojný život a aktívne 

sa podieľať na živote spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

4 SOCIÁLNE PORADENSTVO 

    

 4.1 Poradenstvo 

 

  Na úvod tejto podkapitoly by bolo vhodné a užitočné predtým, než budeme hovoriť 

o konkrétnom poradenstve pre nezamestnaných, priblížiť poradenstvo ako pojem a jeho 

základné znaky, formy, metódy a prístupy vo všeobecnosti.  

    

  Každý človek sa v priebehu svojho života môže dostať do takých situácií, kedy sa 

nedokáže rozhodnúť sám, je bezradný. Zvládnutie takýchto situácií je u každého rôzne. 

Niektorí ľudia si uvedomia potrebu pomoci druhých a vyhľadajú ju spravidla u svojich 

najbližších. No ak k riešeniu danej situácie nevedia prispieť príbuzní, také  situácie si už 

potom vyžadujú pomoc odborníkov s rôznou špecializáciou. Rozvoj poradenstva ako 

špecializovanej činnosti začína začiatkom 20.stor. Najskôr išlo o zriaďovanie poradní pre 

voľbu povolania, školy, štúdia, poradenské služby v oblasti zdravotníctva, sociálnej 

starostlivosti,... Neskôr začali vznikať poradenské činnosti v partnerskej, rodinnej 

a rodičovskej oblasti. Začali sa zriaďovať rozličné združenia. Intenzívnejší rozvoj poradenstva 

nachádzame v USA v priebehu 20. stor. a to v súvislosti s hnutím duševnej hygieny (rozvoj 

osobnostného poradenstva ako druhu psychoterapie). (Vitkovičová In Tokárová a kol., 2005, 

s. 490-492) 

 

  „Slovo poradenstvo je odvodené od slova radiť, čím sa mylne vytvára dojem, že 

poradca je človek, ktorý dáva rady, hotové návody na riešenie, disponuje prostriedkami, ktoré 

klientovi okamžite pomôžu zvládnuť situáciu či vyriešiť problém.“ (KSK, 2005, s. 2)  

  Slovník sociální práce (Matoušek, 2008, s. 142) uvádza definíciu poradenstva na 

základe rozlišovania a to v užšom a širšom zmysle. V užšom zmysle ide o poskytovanie 

informácií, ktoré si klient vyžiada a ktoré potrebuje k riešeniu svojho problému. V širšom 

zmysle dáva poradenstvo klientovi príležitosť k tomu, aby preskúmal svoje prednosti, resp. 

slabé miesta a našiel stratégiu k zlepšeniu kvality svojho života. Ešte náročnejším cieľom 

poradenstva môže byť to, aby klient získal nový pohľad na seba a na druhých ľudí i potrebné 

nové schopnosti. Ďalej sa v slovníku rozlišuje poradenstvo na krátkodobé, dlhodobé alebo 

jednorazové.  

  Poradenstvom sa dnes zaoberajú všetky pomáhajúce profesie. Je považované za 

všestrannú činnosť, na ktorej sa podieľa mnoho osôb a organizácií. Asi každá práca, pri ktorej 
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dochádza ku kontaktu s druhými ľuďmi obsahuje potenciálne určité prvky poradenstva. 

(Hartl, In Matoušek, 2008, s. 83) 

  

  Poradenstvo je podľa Hartla (In Matoušek, 2008, s. 85-86) jednou z ciest, ako 

pomáhať ľuďom prekonať ich problémy, ako objasňovať ich osobné ciele a ako ich 

dosahovať. Vo všeobecnosti predstavuje profesionálne vedenie človeka s využitím 

psychologických poznatkov (najčastejšie sa využíva osobný rozhovor). 

  Vitkovičová (In Tokárová a kol., 2005, s. 492) charakterizuje poradenstvo ako 

„proces pomoci, cieľom ktorého je využitie existujúcich zdrojov a možností osobnosti na 

vysporiadanie sa s problémami života. Tieto ľudské problémy môžu byť rôzneho charakteru 

(výchovné, právne, psychologické, ekonomické, sociálne a pod.)“ 

  Gabura, Pružinská (1995, s. 13) uvádzajú, že „poradenstvo je založené na vzťahu 

pomoci, pričom poradca má snahu podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie klienta, 

aby sa efektívnejšie orientoval vo svete a vyrovnával so životom.“ V širšom chápaní ho 

citovaní autori chápu ako „metódu vzdelávania a výchovy, metódu redukovania 

emocionálneho napätia, metódu pomoci človeku pri riešení problémov  a pri hľadaní nových 

primeranejších foriem života.“ 

  „Kvalitatívny posun v rozvoji poradenských služieb je evidentný v sociálnom 

poradenstve, ktoré má široký záber problémov. Na potrebu rozvoja poradenských služieb 

rôzneho problémového zamerania poukazuje nárast sociálno-patologických javov.“ 

(Vitkovičová In Tokárová a kol., 2005, s. 493) Ide napríklad o nárast kriminality dospelých 

a mládeže, rozpad rodiny, nárast neurotických ochorení a neuróz. 

 Oláh a kol. (2009, s. 115) považujú za poradenstvo „špecifickú odbornú činnosť 

charakterizovanú ako proces pomoci s využitím existujúcich zdrojov a možností osobnosti 

vysporiadať sa s aktuálnymi problémami v živote.“         

 

Zaujímavý pohľad na poradenstvo nachádzame v publikácií od W. Drydena 

Poradenství (2008, s.22-26), kde autor poskytuje pohľad Petea Sandersa (2002) na to, čo 

poradenstvo nie je: 

- kamarátstvo, 

- priatelenie sa, 

- liečba ako u lekára, 

- kurz ani výučba, 

- poskytovanie rád, 
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- iba používanie poradenských možností, 

- neznamená byť klientovi vodcom, 

- nezahŕňa rodičovskú starostlivosť. 

 

4.1.1  Sociálne poradenstvo  

 

Sociálnu pomoc uskutočňujeme prostredníctvom nástrojov sociálnej práce, medzi 

ktoré zaraďujeme: 

 sociálnu prevenciu, 

 sociálne poradenstvo,  

 sociálne služby, 

 sociálne dávky a kompenzácie, 

 sociálno-právna ochrana.  

 

Práve poradenstvo skrze pomoc poradcu by malo človeku napomôcť vyriešiť jeho 

problémy. Ak sa tak nestane a jedinec sa dostáva do stavu hmotnej alebo sociálne núdze, 

stáva sa obvykle klientom už sociálnych služieb. (Mydlíková, 2009, s.7) 

Sociálne poradenstvo je podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v § 19 ods. 1: „odborná činnosť 

zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa 

vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho 

poradenstva“. 

Podľa Gaburu (2005, s. 27) je sociálne poradenstvo „nástroj, ktorý pomáha človeku 

rozhodovať sa, konať spôsobom, ktorý je zmysluplný, konštruktívny a spoločensky užitočný. 

Umožňuje napĺňať sociálne potreby ľudí, ktorí sa často cítia ohrození, izolovaní, 

nepochopení, zmätení, frustrovaní alebo stratení vo svete. Sociálne poradenstvo tiež pomáha 

odstraňovať sociálne stigmy, učí klientov zvládať predsudky, reagovať na predsudky a hľadať 

zdroje podpory vo svojom sociálnom okolí.“ 

„Problematika sociálneho poradenstva je aktuálna v období, kedy sa kumulujú 

sociálne problémy. Počet ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu sa neustále zvyšuje a často 

nie sú schopní riešiť svoje problémy bez pomoci zainteresovanej osoby alebo inštitúcie. 
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V našej sociálnej práci nemá systematické sociálne poradenstvo takmer žiadnu tradíciu.“ 

(Pavelová, 2007, s. 39) 

Ako uvádza Bílek (In Drozd a kol., 2011, s. 53) sociálne poradenstvo možno 

„charakterizovať ako odbornú činnosť, ktorá má za cieľ sústrediť sa na pomoc jednotlivcovi, 

skupine alebo komunite zvládnuť sociálne problémy a umožniť im čo najpriaznivejšie 

fungovanie vo svojom sociálnom prostredí.“ 

 

Sociálne poradenstvo predstavuje jednu z najúčinnejších metód v sociálnej práci 

a jeho formovanie môžeme sledovať paralelne s rozvojom sociálnej práce na prelome 19. 

a 20. storočia. Jeho priamym predchodcom bola sociálna prípadová práca. Medzi dvoma 

svetovými vojnami, v období, kedy bol vysoký počet vojnových invalidov, sirôt a vdov 

a chudoba sa len prehlbovala, nachádzame ako reakciu na túto vzniknutú situáciu práve 

rozvoj profesionálnej i dobrovoľníckej sociálnej práce, ktorá v sebe obsahovala aj prvky 

sociálneho poradenstva. (Gabura, 2005) Na Slovensku sa sociálne poradenstvo začalo 

rozvíjať neskôr, až po roku 1990 a do zákona sa dostáva až v roku 1998 (ide o Zákon NR SR  

č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci, § 12). 

  Sociálne poradenstvo sa podľa správy Socioklubu z roku 1997 rozlišuje na tieto 

úrovne, roviny:  

1. základné sociálne poradenstvo – poskytuje informácie o možnostiach a službách, ktoré 

môžu vyriešiť alebo zmierniť zložitú situáciu človeka. Pre tento typ sociálneho poradenstva je 

dôležité, aby bolo dostupné aj ľuďom  žijúcim v menších obciach cez povereného pracovníka 

(môže ním byť sociálny pracovník alebo pracovník obecného úradu špeciálne vyškolený). 

Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 19 ods. 2  je základné sociálne 

poradenstvo definované ako „posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa 

potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne 

poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona“.  

Gabura a kol. (1999 In Tokárová a kol., 2005, s. 507) v tejto súvislosti hovoria o tzv. 

sociálnom poradenstve prvého kontaktu (prvej línie). Uskutočňujú ho vzdelaní sociálni 

pracovníci ako jeden z nástrojov pomoci klientovi a to v rôznych oblastiach sociálnej 

starostlivosti. 

2. odborné sociálne poradenstvo – poskytuje priamu pomoc ľuďom pri riešení ich 

sociálnych problémov (môže ísť predovšetkým o problémy v manželstve, v súvislosti so 
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starostlivosťou o deti, starších ľudí či zdravotne postihnutých, atď.). Tento typ je zameraný 

najmä na konkrétnu pomoc a praktické riešenie zložitej sociálnej situácie človeka (najčastejšie 

ide o situáciu v hmotnej núdzi). Využívajú sa v ňom špeciálne odborné postupy, ktoré majú 

ovplyvniť uvažovanie a konanie človeka, ak sa mu nepodarilo vyriešiť danú zložitú situáciu 

vlastnými silami. (Hartl, In Matoušek, 2008, s. 84-85) Gabura a kol. (1999 In Tokárová a kol., 

2005, s. 507) dopĺňajú, že tento typ poradenstva by mali poskytovať len vysokoškolsky 

vzdelaní a odborne špecializovaní sociálni poradcovia. „Odborný sociálny poradca by sa mal 

primárne orientovať na poradenskú prácu s klientom, rodinou, skupinou alebo komunitou.“ 

Mal by riešiť tie sociálne problémy klienta, ktoré nedokázal vyriešiť sociálny pracovník prvej 

línie. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 19 ods. 3 uvádza aj ďalší typ, tzv. 

špecializované sociálne poradenstvo, ktoré je v zákone definované ako „zistenie príčin 

vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie 

im konkrétnej odbornej pomoci“.  

Gabura a kol. (1999 In Tokárová a kol., 2005, s. 508) sa tiež zmieňujú o tomto type a hovoria, 

že tento typ sociálneho poradenstva by sa mal „zaoberať takými problémami klientov, ktorých 

riešenie vyžaduje špeciálne  vedomosti, zručnosti a poradenské postupy.“ Dôležité je u tohto 

typu pri práci s klientom využívanie terapií
54

 (sociálnej, rodinnej, skupinovej). Gabura (2005, 

s. 36) ho označuje aj ako špeciálne sociálne poradenstvo a podľa neho „by malo byť 

samostatnou profesiou v sociálnej oblasti, ktorá by sa mala vykonávať v špeciálnych, 

prevažne ambulantných zariadeniach, nazvaných sociálne poradne.“ 

  

  „Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom 

poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom 

terénnych programov“. (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  § 19 ods. 4) 

   

  Sociálne poradenstvo je súčasťou praktickej sociálnej práce, pričom poskytujú ho 

štátne i neštátne subjekty sociálnej pomoci.  

   

 

 

                                                           
54

 Terapie sa využívajú vtedy, ak je potrebné liečiť ochorenie. Ak ide len o príznaky ochorenia, používa sa 

prevencia a poradenstvo. (Mydlíková, 2009, s. 8) 
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  Z hľadiska poskytovania sociálnej pomoci rozoznávame tieto poradenské systémy: 

(spracované podľa KSK, 2005, s.3-4, Gabura, Pružinská,1995, s. 15): 

- Poradenstvo v rezorte MPSVaR a v ňom poskytované služby: 

 Jednotlivým klientom, 

 Párom a rodinám (patrí tu aj predmanželské, partnerské, rodinné, rozvodové 

a porozvodové poradenstvo,  poradenstvo pre: neplnoletých snúbencov, osamelým 

rodičom, disfunkčné rodiny, rodiny s handicapovaným členom, s členom závislým 

na drogách, alkohole, liekoch, s nezamestnaným členom.), 

 Nezamestnaným (právne, psychologické poradenstvo), 

 Starším ľuďom (tzv. gerontologické poradne- pre ľudí v domovoch a kluboch 

dôchodcov s dôrazom na zdravotnú, psychickú, právnu a sociálnu stránku). 

 

- Poradenstvo v oblasti školstva: 

 Pedagogicko-psychologické poradne (sú určené najmä pre deti a mládež, ktoré 

majú problémy s učením, vo vzťahoch  k rodičom, učiteľom, pri voľbe povolania, 

patrí tu školský pedagóg/psychológ, výchovný poradca, poradca pre 

vysokoškolákov). 

 

- Poradenstvo v zdravotníctve so zameraním: 

 na špecifické somatické ochorenia (napr. diabetologická, alergologická, genetická, 

antikoncepčná poradňa), 

 špecifickú formu poradenstva v zdravotníctve (pre ľudí závislých na nikotíne, 

omamných látkach, drogách). 

 

- Ostatné typy poradenstva: 

 súkromná poradenská prax, 

 nadácie, 

 poradenstvo pre mládež a rodinu, 

 poradenstvo v oblasti charity, atď...  
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V súvislosti s vyššie spomenutými systémami poradenstva spomenieme aj o tri oblasti 

sociálneho poradenstva (podľa Shavel, Vitkovičová In Tokárová a kol., 2005, s. 510-520) : 

 Predmanželské, manželské, rodičovské a rodinné poradenstvo (uskutočňujú 

ho centrá poradensko-psychologických služieb, ktoré využívajú na riešenie problémov 

klientov sociálny, psychologický a zdravotnícky prístup. Okrem toho majú tieto centrá 

aj preventívno-výchovnú funkciu), 

 Poradenstvo pre handicapovaných (je určené najmä na diagnostikovanie, 

zmierňovanie, prekonávanie a kompenzovanie handicapov. V tomto poradenstve má 

mimoriadnu úlohu reedukačný proces.
55

 Poradenské služby tejto skupine občanov 

ponúkajú zdravotnícke a iné spoločenské organizácie), 

 Gerontologické poradenstvo (poskytuje svoje špecializované služby starším 

klientom a to v psychologickej, zdravotnej, sociálnej a právnej oblasti. Ide najmä 

o služby zamerané na pomoc pri začleňovaní starších ľudí do spoločnosti, zvyšovať 

kvalitu ich života, ovplyvniť pozitívnejšie vnímanie zmyslu života v starobe, pomáhať 

im zvládať krízové – záťažové situácie, lepšie odolávať stresu a napomáhať pri 

príprave na starobu a blížiacu sa smrť.). 

 

Okrem nich môže byť sociálne poradenstvo poskytované aj pre príslušníkov 

marginalizovaných skupín (Rómovia, bezdomovci, ľudia prepustení z väzby, drogovo závislí 

ľudia a dlhodobo nezamestnaní).  

 

  Zjednodušene povedané, sociálne poradenstvo je proces, ktorý sa uskutočňuje v istom 

prostredí medzi minimálne dvoma účastníkmi (klient - poradca), medzi ktorými vzniká 

vzájomný vzťah, ktorého základom je komunikácia,  spätná väzba, poskytovania a prijímanie 

informácií atď. „Cieľom poradenstva je v podstate eliminácia patológie, pomoc 

k nezávislosti, osobnostný rast, zvýšenie kvality života, riešenie potrieb človeka v núdzi, jeho 

duševné a fyzické zdravie, mobilizácia „zdravých“ zdrojov prirodzeného prostredia klienta.“ 

(KSK, 2005, s.2) 

  Podľa definície aktívnych poradcov je sociálne poradenstvo „proces, založený na 

vzťahu medzi sociálnym poradcom a sociálnym klientom, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu 

života klienta za pomoci mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov prirodzeného 

prostredia klienta.“ (Mydlíková a kol. aut., 2002 In Mydlíková, 2009, s. 8)  

                                                           
55

 Znamená nápravu istých nespôsobilostí prostredníctvom psychologických prostriedkov s využitím 

didaktických postupov. 
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  Okrem vyššie uvedených systémoch poradenstva rozoznávame tri základné typy 

poradenských situácií: 

 „1. mikrosituácie (individuálne = dyadické
56

, triadické, rodinné a skupinové poradenstvo), 

 2. mezosituácie (hromadné poradenstvo), 

 3. makrosituácie  (v nich sú poradcovia a poradenské zariadenia iba jedným z mnohých 

článkov sociálnej makroštruktúry poradenstva, zúčastňujú sa na príprave a realizácií širších 

sociálnych programov). (Shavel, Vitkovičová In Tokárová a kol., 2005, s. 506) 

 

Poradenský proces 

 

  Poradenský proces prebieha ako uvádza Hartl (In Matoušek, 2008, s. 89-91) v týchto 

troch základných krokoch: 

 Nadviazanie vzťahu (vybudovanie vzťahu dôvery klienta k poradcovi), 

 Poradenská intervencia (metódami intervencie sú napr. modelovanie, hra rolí, nácvik 

žiaduceho správania, nacvičovanie rôznych schopností ako napr. zvládať stres, ako 

myslieť efektívne...), 

 Záver poradenského procesu (podpora klientovho rozhodnutia a pozvoľné ukončenie 

styku s klientom).  

  

  Podľa Vitkovičovej (In Tokárová a kol., 2005, s. 494-495) poradenský proces je 

potrebné chápať nielen iba ako vzťah poradcu a klienta, ale tento vzťah chápať v tzv. 

sociálnom kontexte. Preto do procesu poradenstva autorka zaraďuje tieto zložky: 

 Poradcu (psychológ, právnik, pedagóg, sociálny pracovník...), 

 Klienta (jednotlivec ako objekt so svojimi problémami), 

 Užšie a širšie prostredie klienta, 

 Situáciu a problém klienta, 

 Vzťah poradca- klient,  

 Metódy, techniky, prostriedky na dosiahnutie poradenského cieľa. 
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 Dyadické poradenstvo tvorí základ sociálneho poradenstva, využíva poznatky sociálnej psychológie. 
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V nasledujúcom texte sa pokúsime na základe dostupných materiálov stručne popísať 

a predstaviť základy práce s klientom v poradenskom procese. Ešte predtým si ale niečo 

povieme o tom, kto je to sociálny klient a ako má vyzerať správny sociálny poradca. 

 

4.1.2 Sociálny klient 

 

Sociálny klient je taký človek, ktorý nie je schopný ani sám, ani s pomocou druhých 

(rodiny, príbuzných, svojho okolia) zabezpečiť si základné potreby pre život, alebo je 

v sociálnej núdzi. Pre pomoc sociálneho poradcu sa môže rozhodnúť buď sám (1. spontánne) 

alebo ho k nemu vyšle iná osoba, zväčša je to inštitúcia alebo autorita (lekár, úrad, učiteľ, 

policajt..., 2. distribúciou), alebo si ho poradca aktívne vyhľadá sám.  Sociálny klient je teda 

ten človek, ktorý má nejaký sociálny problém, ktorý nevie vyriešiť sám a kvôli tomu vyhľadá 

poradcu. Klientom môže byť jedna osoba, pár, skupina alebo celá rodina.  

 

Pri poradenskej práci s klientom sa teda poradcovia môžu stretnúť s týmito skupinami 

klientov: 

1. spontánni klienti (iniciatívne vyhľadávajú poradenstvo, sami si hľadajú vhodného 

poradcu a kvôli vyriešeniu svojho problému ochotne spolupracujú s poradcom. Väčšinou 

takíto klienti prichádzajú za poradcom priamo „z ulice“ a tak poradca nemá o klientovi 

vopred žiadne informácie. Keďže klienta poradca vopred nepozná, môže sa stať, že ho po 

úvodnom rozhovore preradí k inému poradcovi, čo môže vyvolať u klienta nespokojnosť),  

2. klienti, ktorých posielajú do poradne príbuzní, rodina či iné autority (pred ich prvou 

návštevou osloví poradcu rodina, partner atď., ktorý o ňom poskytne svoje informácie, ktoré 

môžu byť v istých prípadoch aj zavádzajúce, príp. skresľujúce, preto by ich poradca nemal 

brať vyslovene ako determinujúce, ale mal by sa snažiť o zapojenie do poradenského procesu 

aj sociálne okolie klienta, príp. celú rodinu), 

3. klienti, ktorí sú posielaní po poradne z rôznych zariadení a inštitúcií napr. zo školy, 

z úradu práce, zo súdu... (o nich sa poradca dozvedá poväčšine vopred a to buď ústne, 

písomne alebo telefonicky). (Gabura, 1995, s.25) 

 

Sociálny poradca sa môže pri svojej práce stretnúť aj s takými klientmi, ktorí patria do 

špecifickej sociálnej skupiny, prípadne trpia poruchami správania voči poradcovi. Všeobecne 

možno takýchto „problémových“ klientov zaradiť do týchto skupín: 



106 
 

 Nedobrovoľný klient (ten, ktorý prichádza za poradcom nie z vlastnej vôle, je preto 

voči poradcovi v postoji odmietania nepripúšťa si svoje problémy a ak aj áno, nie 

je ochotný ich riešiť, je v strese a neochotný spolupracovať), 

 Klient v odpore (odporom si klient chráni svoje ego, jeho odpor môže byť vedomý 

alebo nevedomý), 

 Mlčanlivý klient (je plný úzkosti, neistoty, nedôvery, svojím mlčaním prejavuje 

odmietanie pomoci), 

 Depresívny klient (trpí poruchami jedla a spánku, nezaujíma sa o svoje predošlé 

aktivity a radšej sa utieka k chorobám, je tu potrebné vyšetrenie u psychiatra), 

 Manipulatívny klient (snaží sa vo vzťahu k poradcovi získať výhody pre seba), 

 Agresívny klient (do poradne prichádza nedobrovoľne, a tak je voči poradcovi 

podozrievavý a agresívny), 

 Problémový klient v skupine (monopolista – nepretržite rozpráva, sáče druhým do 

reči, chce mať všetko pod vlastnou kontrolou, mlčanlivý klient – mlčí všade 

a vždy, nudný klient – jeho prejav v skupine pôsobí ako prednáška, sťažujúci – je 

to chronický sťažovateľ, druhým členom odoberá energiu, psychotický a hraničný 

– má neštandardné reakcie). (spracované podľa KSK, 2005, s. 13-14, Gabura, 

1995, s. 80-87) 

 

4.1.3 Sociálny poradca 

 

Má dôležitú úlohu v poradenskom procese. Medzi jeho základnými vlastnosťami by 

nemali chýbať (spracované podľa Drapelu, 1997 In Pavelová, 2007, s. 86): 

- Dostatočná inteligencia a odbornosť, 

- Životná energia a zrelosť, 

- Prirodzený optimizmus, 

- Otvorenosť a flexibilita, 

- Vnútorná poctivosť, 

- Rešpektovanie ľudských práv, 

- Empatia, úcta, pozitívny vzťah ku každému klientovi, 

- Trpezlivosť, tolerantnosť, komunikatívnosť, 

- Úprimnosť, pochopenie druhých, srdečnosť. 
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Sociálny poradca by mal v každom prípade najskôr dokonale poznať samého seba, 

vedieť sa prijať aj so svojimi chybami a nedostatkami a brať svoju prácu ako životné poslanie 

a úlohu. Mala by z neho vyžarovať čestnosť, dôveryhodnosť, porozumenie. Mal by mať 

pozitívny vzťah k svojim klientom a byť odborne vzdelaný a byť úspešný vo svojej práci (mal 

by vedieť nájsť a definovať problém a nájsť riešenie). 

Aj u poradcov môže nastať, najmä pri dlhodobejšej práci s klientom, tzv. syndróm 

vypálenie (burn out syndrom), ktorý je súčasťou rizika poradcu. Proces vyhorenia môže mať 

u poradcu pomalý priebeh, navonok sa môže prejaviť ako začínajúci nezáujem o klienta, 

nechuť pracovať s ním,, postupne sa môže pridružiť zvýšená dráždivosť, cynizmus, 

zosmiešňovanie klientov, apatia. Syndróm môže vyvolať zvýšený počet klientov, nedostatok 

času v rámci poradne pre jedného klienta, dlhý pracovný čas, nereálne ciele, strata motivácie 

atď. Je preto dôležitá včasná diagnostika a účinná prevencia (častý kontakt s prírodou, 

neklientami, odpočinok, nenosiť si prácu domov... ). 

 

Poradenstvo je vo všeobecnosti proces, ktorý prebieha v určitom prostredí medzi 

účastníkmi (poradcom a klientom). 

 

3.2 Základy práce s klientom v poradenskom procese  

 

Základy práce s klientom v poradenskom procese (spracované podľa Gaburu): – ako 

príklad pozri prípadovú štúdiu v Prílohe 2  

1. Externé podmienky  

Ako bolo vyššie spomenuté, sociálne poradenstvo je proces, ktorý sa uskutočňuje 

v istom prostredí. Preto sa na začiatku budeme venovať práve vplyvu vonkajších podmienok 

na efektívnosť poradenského procesu a to konkrétne umiestneniu a zariadeniu 

poradne/konzultačnej miestnosti. 

Umiestnenie poradne – poradňa by mala byť umiestnená najideálnejšie v takých 

priestoroch, aby nebola ničím rušená. Ak to nie je možné zabezpečiť, poradca by mal zvoliť 

konzultovanie v prostredí klienta. Samozrejmosťou je zabezpečenie anonymity klienta. 

Vstupu do samotnej poradne by mala predchádzať čakáreň, kde by bol klient, čakajúci na 

konzultáciu, chránený pred očami verejnosti. V čakárni by malo byť zabezpečené pohodlné 

sedenie (odporúča sa namiesto jednej dlhšej lavice zvoliť viacero stoličiek) a na skrátenie 
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času čakania aj nejaké noviny, príp. časopisy, náučné brožúrky. Na zabránenie úniku 

informácií z poradne by mali byť dvere do poradne zvukotesné. 

Zariadenie poradne – svoj pracovný stôl by mal poradca využívať prevažne len na 

administratívnu činnosť spojenú s jeho prácou. Sú osvedčené dva druhy sedenia. S klientom 

by mal pracovať tak, aby ich vzájomná komunikácia nebola ničím rušená (stoličku pre klienta 

umiestni poradca zboku stola, aby si boli čo najbližšie. Cez pracovný stôl je dovolené 

komunikovať len v prípadoch agresívnych klientov, kedy môže byť poradca ohrozený). 

Optimálne je umiestniť sedenie s klientom v tzv. „sedacom kúte“, kde sú k dispozícií 

pohodlné kreslá alebo stoličky, ktoré vzbudia u klienta pocit dôvery, vytvoria dojem 

neúradnej atmosféry, povzbudia klienta otvoriť sa a hovoriť aj o intímnejších problémoch. 

Poradca využívajúci relaxačné techniky by mal mať v miestnosti aj gauč, aby si klient mohol 

v prípade potreby ľahnúť. Miestnosť by nemala byť zbytočne preplnená nábytkom 

a doplnkami, ale ani úplne prázdna.  

2. Prvý kontakt s klientom 

Od prvého kontaktu s klientom závisí kvalita a efektivita poradenského procesu. 

Začína sa zaklopaním klienta na dvere poradne. V tejto fáze by mal poradca privítať klienta 

(pozdraviť ho a podať mu ruku). Odporúča sa, aby sa poradca klientovi predstavil menom, čo 

robí vzťah osobnejším. Nasleduje ponúknutie klientovi miesto na sedenie (čas státia pri 

dverách by mal byť čo najkratší). Pri usádzaní klienta ho buď necháme aby si vybral stoličku 

alebo ho zavedieme k svojmu tradičnému miestu a ponúkneme možnosť sedenia. Poradca si 

pritom všíma, akým spôsobom si klient sadá, či si sadá hneď a cíti sa ako doma (poprosí 

o pohár vody a začne rozprávať sám bez vyzvania), alebo svoju nervozitu a neistotu neskrýva 

a vyhľadáva skôr krajné stoličky blízko pri dverách v prípade potreby úteku. V tomto prípade 

poradca zvyčajne využije techniku tzv. roztápanie ľadov, kedy sa snaží odľahčiť situáciu, 

zmierniť napätie u klienta tým, že začne rozhovor na neutrálnu tému (napr. o počasí), 

ponúkne mu kávu, čaj, vodu... 

3. Čas v poradni 

Pre poradenský proces je dôležitá aj tzv. temporalizácia
57

. Pre klienta je mimoriadne 

dôležité vedieť ako často sa bude s poradcom stretávať (pre klienta v akútnej kríze je 

frekvencia stretnutí ideálne každý deň, najčastejšie býva stretnutie raz za týždeň, ktoré sa 

neskôr odďaľuje na raz za dva týždne alebo raz za mesiac). Okrem frekvencie je dôležité aj 

                                                           
57

 V poradenstve môže mať tieto významy: 1. rozdielne vnímanie času: existujú dva typy časov-1.kozmologický 

(vyjadrený hodinami alebo kalendárom) a 2. Vnútorný /subjektívny (môže ubiehať veľmi rýchlo alebo naopak 

veľmi pomaly) 2. plán časového úseku práce poradcu s klientom. 
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časové trvanie jedného stretnutia, o ktorom by mal byť klient vopred informovaný, aby si 

vedel zariadiť svoj čas. Optimálne sa uvádza trvanie jedného stretnutia s jedným klientom 

v rozpätí od 45 – 60 minút (v prípade rodín alebo viacpočetných skupín je samozrejme časový 

úsek predĺžený a trvá od hodiny a pol do dvoch hodín). Dohodnutý čas by sa mal vzájomne 

rešpektovať a dodržiavať. Okrem spomenutých dvoch prvkov (frekvencia a dĺžka trvania 

jedného stretnutia) je pre klienta dôležitá ešte jedna informácia a to o približnom trvaní 

poradenstva (tz. ako dlho bude klient navštevovať poradňu pokým sa vyrieši jeho problém). 

Poradca by mal vedieť aspoň približne odhadnúť toto trvanie, príp. aspoň trvanie prvej etapy. 

Mal by mať takisto zmysel pre správne načasovanie. 

4. Anamnestický
58

 rozhovor 

Tento typ rozhovoru robí poradca zväčša len s tým klientom, u ktorého je predpoklad 

dlhodobejšieho poradenského vzťahu. Poradca sa snaží získať informácie súvisiace s klientom 

a jeho problémom. Anamnéza tvorí v poradenstve jednu z najdôležitejších častí rozhovoru 

s klientom. Rozhovor je štruktúrovaný. V prípade potreby si môže poradca nevyhnutne 

dôležité údaje zaznamenávať do tzv. záznamového hárku  klienta
59

. O tomto svojom kroku 

však musí klienta vopred upozorniť (povedať dôvod, prečo si bude robiť poznámky a ako ich 

využije) ako ho aj ubezpečiť, že všetko v ňom zaznamenané je dôverné. V súčasnosti sa 

využívajú už aj modernejšie spôsoby záznamu  napr. na diktafón, príp. videozáznam. Ak 

klient nesúhlasí s nahrávkou, poradca to musí akceptovať.  Počas tohto rozhovoru sa poradca 

snaží získať také údaje od klienta, ktoré jeho problém vyvolali. Existuje viacero typov 

anamnéz: 1. Rodinná, 2. Školská / profesionálna, 3. Zdravotná a 4. Osobná anamnéza. 

5. Sociálna diagnostika 

- „je pomocná metóda, ktorá pomáha poradcovi zorientovať sa v klientovi, vzťahu či 

v probléme, uľahčuje mapovať potenciály a limity klienta, otvára priestor pre špecifické 

zameranie rozhovoru na nejasné či problémové oblasti, indikuje možnosti využitia účinných 

foriem a metód práce, predikuje predpokladané budúce  správanie klienta alebo úspešnosť 

klienta v testovanej oblasti.“ (Gabura,1995, s. 56) 

Cieľom diagnostiky je odhaliť príčiny vzniku problému a jeho dôsledky na život 

a okolie klienta. Výsledkom sociálnej diagnostiky je sociálna diagnóza. 

 

 

 

                                                           
58

 Anamnéza = spomínanie si, uvedomovanie si, rozpamätávanie sa. 
59

 Pozri prílohu 1 



110 
 

Medzi základné diagnostické metódy patria: 

- pozorovanie (na zachytenie externých prvkov správania klienta napr. spôsob 

komunikácie, nálady, emócie, gestikulácia, vzťahy k okoliu...), 

- analýza materiálov (rôzne získané informácie o klientovi napr. jeho denník, listy, 

informácie od sociálnych pracovníkov, učiteľov, výchovných poradcov...), 

- štandardizovaná diagnostika (cez štandardizované testy/dotazníky, ktoré sú 

výstupom psychológa, alebo špeciálneho pedagóga), 

- činnostná diagnostika (používa sa najmä pri práci s rodinou alebo skupinou a 

využíva najmä reálne alebo modelové situácie, realizuje sa  v prirodzenom prostredí klienta), 

- diagnostika pomocou vecí (ktoré klienta obklopujú napr. štýl zariadenia v byte, knihy 

ktoré číta, hudbu ktorú počúva, aké má záujmy, filmy ktoré pozerá...), 

- diferenciálna diagnostika (ak si poradca potrebuje ujasniť, resp. doplniť nejaké 

informácie o klientovi pre určenie diagnózy, môže poslať klienta na vyšetrenie k inému 

odborníkovi), 

- rozhovor s klientom o diagnóze (je dôležité aby poradca oboznámil klienta 

o diagnóze jeho problémov a aby jej porozumel). 

6. Poradenský rozhovor 

V priebehu tohto rozhovoru rozpráva klient poradcovi o svojom probléme, poradca 

pozorne počúva a snaží sa klienta podporovať a motivovať k zmenám. Je dôležité, aby počas 

rozhovoru poradca vytvoril pre klienta dôveryhodné a otvorené prostredie a ubezpečil ho 

o zachovaní dôvernosti poskytnutých informácií. Každé správanie klienta má pre poradcu 

veľký význam a mal by vedieť citlivo vnímať každého klienta, aj keď napr. počas rozhovoru 

klient mlčí. Správny poradca by mal brať do úvahy aj ten fakt, že problém mohol u klienta 

pretrvávať aj dlhší čas, a že jeho vyriešenie nebude možné v rámci jedného stretnutia. 

Existuje viacero typov rozhovorov: 

- Informačný (zistiť/odovzdať informácie, rozšíriť vlastnú informovanosť), 

- Ventilačný (na odreagovania a odbúranie napätia), 

- Motivačný (motivuje k zmene), 

- Hodnotiaci (pri hodnotení vzťahov), 

- Podporný (pozitívne podporuje schopnosti, rozvíja zručnosti), 

- Poradenský (získava ďalšie poznatky pre lepšie zvládnutie problémov v živote), 

- Diagnostický (pomáha pri orientácií v nových situáciách). 
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7. Kontrakt s klientom 

Kontrakt je forma dohody medzi poradcom a klientom, je to vlastne dohoda o ďalšej 

spolupráci. Zvyčajne sa uzatvára po prvom stretnutí a po určení pracovnej diagnózy. Jej forma 

môže byť ústna alebo písomná. V kontrakte sú stanovené tieto podmienky: frekvencia, dĺžka 

trvania a termíny stretnutí u poradcu, subjekty možnej spolupráce počas poradenstva. Ďalej 

obsahuje klientovu formuláciu konkrétnych cieľov, ku ktorým chce, aby poradenský proces 

dospel. Je to akýsi scenár poradenského procesu. V kontrakte nesmie chýbať taktiež etický 

kódex poradenského procesu a vzťahu. 

8. Ukončenie poradenstva 

Práca sociálneho poradcu sa končí buď úspešne alebo neúspešne. Miera úspechu závisí 

od splnenia jednotlivých cieľov a od miery spokojnosti klienta s ich naplnením. Poradca 

spravidla aj po ukončení procesu sleduje, ako sa bude vyvíjať situácia jeho klienta. S klientom 

alebo jeho okolím je zväčša v telefonickom alebo aj osobnom kontakte ešte nejaký čas po 

skončení poradenstva. Takáto komunikácia (poradcu s klientom po ukončení poradenstva)  sa 

nazýva katamnéza. 

 

         3.3 Metódy a formy sociálneho poradenstva  

 

 V poradenstve sa pri práci s klientom využíva množstvo rozličných metód, postupov, 

techník. Spomedzi toho množstva sme vybrali tieto metódy sociálneho poradenstva 

(spracované podľa KSK, 2005, Pavelová, 2007, s. 72-77, Gabura, 2005, s.144-159): 

- Informácie (sú základnou metódou práce s klientom, jedná sa najmä o informačné 

konzultácie, ktoré majú napomôcť klientovi získať lepší rozhľad a vedieť sa lepšie 

orientovať v probléme. Kontakt s klientom v tomto prípade je zväčša jednorazový), 

- Distribúcia (v prípade klientov, ktorí nepatria do profesionálnej kompetencie daného 

poradcu, odošle ich poradca kompetentnejšiemu kolegovi), 

- Ventilácia (má napomôcť klientovi odstrániť nahromadené napätie a úzkosť a umožniť 

mu rozprávať o svojich problémoch bez strachu zo zosmiešňovania alebo 

nepochopenia. Niektorí klienti prídu do poradne kvôli tomu, že sa nemajú komu 

zdôveriť o svojich trápeniach a problémoch, iných už okolie nevládze počúvať), 

- Povzbudenie (úlohou poradcu je posmeliť, povzbudiť neistých a možno občas aj 

mlčanlivých klientov, aby sa nebáli o svojom probléme, pocitoch, prežívaní hovoriť, 

oceniť aj to že prišli vôbec do poradne), 
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- Posilnenie (podpora klienta buď verbálne – („Je to dobrý nápad“.) alebo neverbálne 

kývnutím hlavy), 

- Modelovanie (ide o modelovanie žiaduceho správania príp. spôsobov ako daný 

problém v reálnych situáciách v živote riešiť), 

- Konfrontácia (poradca upozorňuje klienta na rozpory v jeho tvrdeniach, správaní), 

- Relaxačné techniky (sú špeciálne formy nácvikov na uvoľnenie svalstva, na psychické 

preladenie. Najznámejšou je tzv. Schultzov autogénny tréning, ktorý v sebe spája 

prvky hypnózy a jogy do jedného systému relaxácie. Ďalšími využívanými technikami 

sú napr. relaxačné dychové cvičenia lebo relaxácia skrze hudbu), 

- Metakomunikácia (je jedným zo spôsobov/prostriedkov pri ukončení stretnutia alebo 

celého poradenstva, kedy sa poradca snaží zistiť pocity klienta napr. o tom, či bol pre 

neho celý poradenský proces užitočný, ako sa cíti po konzultácií...). 

 

Formy sociálneho poradenstva  

 

Podľa Gaburu (2005) existujú viaceré formy sociálneho poradenstva podľa toho, akým 

spôsobom sa pristupuje ku klientovi, aké komunikačné média, metódy a formy sa pri tom 

využívajú a kde sa poradenstvo realizuje. Rozlišujú sa: 

 Sociálne telefonické krízové poradenstvo– ako vyplýva z názvu jedná sa o 

zriadené telefonické linky, ktoré môžu byť určené pre širšiu cieľovú skupinu (linka dôvery) 

alebo orientované len na určitý špecifický typ klienta (pre deti, týrané ženy, homosexuálov). 

Výhodou tejto formy pomoci je okrem možnosti anonymity klienta a jednoduchej dostupnosti 

najmä vo väčšine prípadov nepretržitá 24 hodinová prevádzka a okamžitá intervencia. 

K nevýhodám by sme mohli zaradiť absenciu osobného kontaktu medzi poradcom a klientom, 

pomerne vysoké finančné náklady a možnosť zneužitia linky. 

 Sociálne poradenstvo internetové – internet ako nová forma komunikácie nachádza 

svoje uplatnenie aj v oblasti sociálneho poradenstva. Poradca komunikuje s klientom cez 

elektronickú komunikáciu. K výhodám patrí úspora priestorov poradcu a možnosť 

komunikácie v ľubovoľnom čase bez priestorového obmedzenia tz. klient si môže vybrať 

poradcu vzdialeného aj niekoľko kilometrov. Nevýhodou je opäť absencia osobného 

kontaktu, aj keď je tu možnosť využiť aj obrazové spojenie cez „webkameru“. 

 Sociálne poradenstvo písomné – uskutočňuje sa formou listov a z metodologického 

hľadiska sa javí ako najproblematickejšie. Klient napíše svoj problém na papier a často krát 

má neprimerané očakávania, že mu poradca napíše riešenie jeho problému. Poradca však 
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nemá dostatok informácií o klientovom probléme a keďže opäť chýba osobný kontakt 

s klientom, nemá ako si potrebné informácie čo najskôr získať a doplniť. Preto by sa malo 

toto poradenstvo orientovať len na odporúčania návštevy určitého odborníka alebo 

organizácie, či pomôcť klientovi pri orientácií v jeho probléme vo všeobecnej rovine. 

 Sociálne poradenstvo masmediálne – nachádzame ho vo využívaní dostupných 

masovokomunikačných prostriedkoch ako sú : noviny a časopisy (kde sa poradenstvo 

formálne podobá písomnému soc. poradenstvu), rozhlas a televízia (kde poradca priamo 

v štúdiu reaguje na problém klienta cez telefonické alebo mediálne spojenie. Toto 

poradenstvo je však obmedzované časom, preto sa poradca snaží odporučiť klientovi osobne 

navštíviť odborníka). Masmediálne poradenstvo je masového charakteru. 

 

V závislosti od miesta výkonu sociálneho poradenstva a použitého typu sociálnej 

práce ho rozlišujeme na: 

- Ambulantné (vykonáva sa na pracovisku sociálneho poradcu, čiže v poradni), 

- Rezidenciálne/ inštitucionálne (realizuje sa v sociálnom zariadení, v ktorom pracuje 

poradca so skupinou), 

- Terénne (poradca dochádza za klientom do jeho prirodzeného prostredia, na ulicu 

alebo do rodiny, napr. k bezdomovcom, prostitútkam, k závislým... ). 

 

Na základe inštitucionálneho zabezpečenia môže byť: 

- Sociálne poradenstvo s garanciou štátu, 

- Sociálne poradenstvo, ktoré vykonáva verejná správa, 

- Neziskové sociálne poradenstvo, 

- Komerčné sociálne poradenstvo. (Gabura, 2005, s. 35) 

 

Formami sociálnej práce v rámci sociálneho poradenstva sú: 

1. individuálna (ak je objektom poradcu jednotlivec ), 

2. skupinová (ak poradca pracuje so skupinou, rodinou, organizáciou, komunitou...). 

V súčasnosti sa najviac využíva práve individuálna sociálna práca. 

 

Nasledujúci obrázok graficky znázorňuje komplexný pohľad na kontext sociálneho 

poradenstva. 
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Obrázok 1: Kontext sociálneho poradenstva 

 

Zdroj: Mydlíková a kol. aut., 2002 In Mydlíková, 2009, s. 8 

 

   3.4 Princípy sociálnej práce s nezamestnanými 

 

Cieľom sociálnej práce s nezamestnanými je vo všeobecnosti znížiť riziko ich 

sociálneho vylúčenia, ku ktorému môže dôjsť buď v ekonomickej, sociálnej alebo 

psychologickej rovine. Poskytovaná pomoc musí stále zohľadňovať špecifickosť situácie 

nezamestnaného. Významná je taktiež spolupráca s odborníkmi v tejto oblasti, či už ide 

o podporu a služby v rámci aktívnych opatrení na trhu práce alebo pomoc neziskového 

sektora ako aj zdroje a pomoc priamo v rodine nezamestnaného. (Kodymová, Koláčková, In 

Matoušek, 2005, s. 309) 

Sociálna práca s nezamestnanými si vyžaduje v prvom rade poznanie a rešpektovanie 

špecifík tejto skupiny ľudí. Prvý kontakt so sociálnym pracovníkom (tj. zamestnancom na 

úrade práce) získava prvá skupina a to evidovaní nezamestnaní, druhou skupinou 

nezamestnaných sú tzv. potencionálni klienti, ktorých musia sociálni pracovníci vyhľadávať. 

Úlohou sociálneho pracovníka na úrade práce je okrem pomoci pri adaptácií na novú situáciu 

(nezamestnanosť) a zmierňovanie jej dopadov, aj spoluúčasť na tvorbe pravdivého obrazu  

o nezamestnaných ako aj o nezamestnanosti vo všeobecnosti. 
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Ako uvádza Gabura (1995, s. 15 In Tokárová a kol., 2005, s. 521-522) existuje v praxi 

tzv. trojúrovňový systém poradenstva pre nezamestnaných: 

- Základná úroveň (poskytovanie poradensko-informačného servisu), 

- Stredná úroveň (poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie, právne 

a psychologické poradenstvo), 

- Špecializované poradenstvo pre ľudí traumatizovaných stratou zamestnania (ktorí 

majú problém začleniť sa na trh práce). 

 

Pre všetkých tých, ktorí hľadajú pomoc pri voľbe povolania a pri vstupe na trh práce je 

určený program Sprievodca svetom povolaní. Na Slovensku sa začal využívať v rámci úradov 

práce v novembri 2001, neskôr sa dostal aj do škôl a poradenských inštitúcií. Vďaka záujmu 

zahraničia sa tento program začal podporovať z programu Leonardo da Vinci. Základom 

celého programu je medzinárodná zdrojová databáza povolaní, ktorá vznikla na základe 

pôvodnej českej verzie programu z r. 2001 po dohode všetkých partnerských krajín. 

Podmnožinami tejto databázy sú jednotlivé národné verzie (v súčasnosti 9 partnerských 

krajín). Program obsahuje 2 moduly: "Voľba povolania" a "Absolvent". Hlavné ciele 

programu a informácie o ňom nájdete na jeho internetovom portáli www.povolania.eu. 

Poradenstvo pre nezamestnaných realizujú na Slovensku v súčasnosti predovšetkým 

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a to v rámci svojej aktívnej politiky buď cez  

poskytovanie: 

1. informačných a poradenských služieb
60

 (IaPS) (poskytujú ich pracovníci úradu a to 

občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom. Podľa 

zákona č.5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti ide o tieto služby :  

- Pri voľbe povolania (zahŕňajú najmä poskytovanie informácií a odborných rád o 

druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania), 

- Pri výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania (zahŕňajú poskytovanie informácií 

a odborných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami a požiadavkami na odborné 

zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných 

činností na pracovnom mieste), 

- Pri výbere zamestnanca (zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád 

zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto), 

                                                           
60

 Spracované podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti § 42. Nedávno došlo k zmene názvu na 

informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby.  
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- Pri adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní (sú poskytované zamestnávateľom a sú 

zamerané na uľahčenie adaptácie ich zamestnancov v novom zamestnaní).  

 

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní 

informácií a odborných rád o:  

 požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie 

pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy 

povolaní,  

 možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,  

 predpokladoch na výkon povolania,  

 možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a 

na aktivačnej činnosti,  

 podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a  

 podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v 

územnom obvode úradu.  

Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s 

ústredím alebo s úradom poskytovať aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva 

činnosti podľa Zákona o službách zamestnanosti, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, 

odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce a pri začleňovaní 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.  

V rámci poskytovania týchto služieb môže byť na úrade práce zriadené 1. tzv. Front 

Office
61

 (Informačné centrum na poskytovanie základných informácií, tzv. Pracovisko prvého 

kontaktu), ktoré: 

 poskytuje informácie o tom, kde sa v budove nachádzajú jednotlivé oddelenia, 

adresy pracovísk zriadených úradom, menný zoznam zodpovedných zamestnancov, 

čísla telefónov príp. klapky,  

 poskytuje kontakt na IPS,  

 poskytuje kontakt na európske služby na úrade – EURES,  

 poskytuje odovzdávanie letákov, informačných a propagačných materiálov vo 

vzťahu k činnostiam na úrade,  

 identifikuje oblasť pomoci, ktorú klient očakáva a poskytuje základné informácie 

(typ žiadosti, podporné dokumenty, lehoty),  

                                                           
61

 Spracované podľa Internej normy č. IN – 004/2006, Metodické usmernenie č. 5 – 2/2006 
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 odovzdáva tlačivá (k príspevkom, dávkam...) a pomáha pri ich vypĺňaní,  

 poskytuje informácie o inštitúciách, ktoré poskytujú sociálne služby (VÚC, obec, 

MVO), 

 v prípade požiadania môže poskytnúť informácie o adresách, webových stránkach 

inštitúcií napr. APZ, ADZ, SZÚ, zdravotnej poisťovne, pobočky Sociálnej poisťovne, 

MPSVaR SR... 

 v prípade nutnosti okamžitého riešenia problému môže osloviť zodpovedného 

zamestnanca podľa pridelenej agendy, príp. skontaktovať klienta so zamestnancom, 

 môže poskytnúť informácie o podmienkach zaradenia do evidencie (aké doklady 

občan potrebuje, kedy sa má prísť zaevidovať...), 

 môže poskytnúť informácie o právach a povinnostiach UoZ, ZoZ, 

 môže poskytnúť informácie o termínoch a zameraní organizovaných výberových 

konaní a o burzách práce..., 

 môže poskytnúť informácie o aktuálnych podmienkach poskytovania príspevkov 

APTP v konkrétnom úrade práce..., 

 môže poskytnúť odborné poradenstvo – termíny a zameranie individuálnych 

a skupinových aktivít, 

 môže poskytnúť základné informácie o štátnej pomoci, miere nezamestnanosti, 

o pripravovaných projektoch na úrade práce, alebo o možnostiach účasti na iných 

programoch mimo úradu práce. 

 

alebo 2. aj tzv. Informačno-poradenské stredisko (IPS), v ktorom sú klientom denne 

k dispozícii počítače s prístupom na internet a tlačiarňou, pričom informácie62 ako napríklad o 

trhu práce, o voľných pracovných miestach... si každý klient vyhľadáva sám (v prípade 

potreby je k dispozícií aj odborne pripravený zamestnanec). Klienti si môžu pripraviť a 

vytlačiť aj písomnosti potrebné pre prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list a pod. 

Nájdu tu vzory a návody ako písať životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list. 

(www.upsvar.sk) Zjednodušene povedané, jedná sa o možnosť samoobslužného vyhľadávania 

informácií. Stredisko poskytuje kompletné, moderné a kvalitné informačné a poradenské 

služby. Okrem vyššie spomenutých počítačov s internetom, tlačiarňou a personálu sú 

                                                           
62

 V IPS nájdu klienti široké spektrum informácií (v elektronickej a tlačenej podobe) o trhu práce, nástrojoch 

aktívnej politiky trhu práce, ktoré napomáhajú návratu uchádzačov na trh práce, odbornú literatúru, informačné 

letáky, propagačné materiály, prehľad stredných a vysokých škôl, katalóg zamestnávateľov a investorov v 

regióne s informáciami o pracovných podmienkach a zamestnávaných typoch profesií, sociálnom programe a 

možnostiach zamestnania. (www.upsvar.sk) 
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v stredisku k dispozícií aj: katalóg škôl, zamestnávateľov, agentúr a vzdelávacích inštitúcií, 

mapa povolaní, informácie o príspevkoch, o regionálnom trhu práce, o živnostenskom 

podnikaní... Okrem získania potrebných informácií a vypísania potrebných tlačív si môže 

klient odniesť informácie aj domov v podobe letákov. IPS je určené nielen pre 

nezamestnaných, ale aj pre zamestnaných, pre študentov a absolventov, pre občanov so 

zdravotným postihnutím, pre zamestnávateľov a podnikateľov. 

 

Internetový portál Ústredia práce uvádza v rámci oddelenia IaPS aj poskytovanie tzv. 

preventívneho poradenstva - cieľom takýchto aktivít je pomôcť budúcim absolventom škôl 

zorientovať sa v žiadaných profesiách a uľahčiť im vstup na trh práce. Poskytované sú im 

informácie a poradenstvo:  

 pri voľbe povolania -  druhy a popis povolaní, predpoklady, zdravotné a 

kvalifikačné požiadavky na výkon jednotlivých povolaní, možnosť ďalšieho štúdia na 

stredných školách a gymnáziách (zoznam stredných škôl, webovské stránky: 

www.strednaskola.sk),  záujmové dotazníky a testy. V rámci poskytovania tohto 

poradenstva navštevujú zamestnanci úradov práce základné školy, pričom oslovujú 

najmä žiakov končiacich ročníkoch tj.  9. roč., ktorým sprostredkúvajú informácie 

o voľbe budúceho povolania. Cieľom je predísť nesprávnej voľbe povolania u žiakov. 

 o možnostiach uplatnenia sa absolventov (stredných) škôl -  zamestnanie 

(pracovno-právne vzťahy, pracovná zmluva a jej náležitosti, minimálna mzda), 

samostatná zárobková činnosť, vedenie v evidencii uchádzačov a záujemcov o 

zamestnanie (podmienky, povinnosti a práva, nárok na dávku v nezamestnanosti a 

dávku v hmotnej núdzi), aktívne opatrenia na trhu práce (aktivačná činnosť, 

absolventská prax, vzdelávanie a príprave pre trh práce, príspevky na začatie 

prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti). K dispozícií majú študenti zoznam 

VŠ a podmienky štúdia, webovské stránky: www.istp.sk, www.uips.sk, 

www.vysokeskoly.sk, www.icm.sk, www.studentin.cz. 

 informácie a odborné rady o aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie -  vzory 

písomností (žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, životopis), zásady 

komunikácie so zamestnávateľom, príprava na výberové konanie alebo na prijímací 

pohovor, internetové programy pre výber zamestnania (Cesta k povolaniu, Sprievodca 

svetom povolaní), prehľady voľných pracovných miest.  

http://www.istp.sk/
http://www.vysokeskoly.sk/
http://www.icm.sk/
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 o možnostiach individuálneho poradenstva -  možnosti individuálneho 

poradenstva a možnosti využitia internetu a počítačových programov pri výbere 

povolania v Informačno-poradenskom stredisku.  

 o regionálnom trhu práce -  miera nezamestnanosti v regióne, najväčší 

zamestnávatelia regiónu a rozvíjajúce sa firmy, počet absolventov jednotlivých škôl 

vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najžiadanejšie a najmenej žiadané 

profesie zo strany zamestnávateľov, voľné pracovné miesta v regióne, v SR a EÚ, sieť 

EURES
63

, agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu, podporovaného a 

dočasného zamestnávania.  

 

V súčasnosti ďalším pomocníkom pri vstupe na trh práce v rámci poradenskej činnosti 

je projekt Integrovaný systém typových pozícií (ISTP)
64

, ktorého garantom je MPSVaR SR,  

koordinátorom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a  riešiteľskou organizáciou, ktorá 

zabezpečuje funkčnosť aplikácie a najmä vzájomnú komunikáciu a aktivitu všetkých 

zúčastnených subjektov na riešení projektu je spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.  

Cieľom projektu ISTP je vytvoriť súbory nástrojov, ktoré umožnia zamestnávateľom 

lepšie a jednoduchšie popísať svoje pracovné pozície a uchádzačom a záujemcom 

o zamestnanie reálne posúdiť ich vhodnosť pre jednotlivé druhy prác. Inými slovami, systém 

uľahčuje a skvalitňuje sprostredkovanie práce a profesijného poradenstva a podporuje 

hľadanie „najvhodnejšieho človeka pre aktuálne voľné miesto" alebo naopak „najvhodnejšie 

voľné miesto pre konkrétneho človeka".  

Trvalým zámerom je skvalitňovať komunikáciu všetkých subjektov na trhu práce, čo 

sa zabezpečuje realizáciou nasledovných aktivít: 

 navrhovanie, udržiavanie a skvalitňovanie sústavy povolaní/typových pozícií 

v nadväznosti na požiadavky zamestnávateľov a aktuálny stav vzdelávacieho systému,  

 pravidelné napĺňanie Kartotéky typových pozícií (KTP) novými povolaniami 

a typovými pozíciami a vybudovanie mechanizmu jej pravidelnej aktualizácie,  

                                                           
63

 Sieť EURES existuje na Slovensku od 1.5.2004.  Je zameraná na uľahčovanie voľného pohybu pracovných síl 

v rámci krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko). Je 

určená pre UoZ aj pre ZoZ, ktorí majú záujem o prácu v zahraničí (v krajinách EÚ /EHP). Zamestnancami  sú 

EURES poradcovia alebo EURES asistenti, ktorí poskytujú informácie z daňovej a sociálnej legislatívy, v oblasti 

zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, právne poradenstvo. Aktualizovanú databázu voľných pracovných miest 

v krajinách EÚ/EHP a všetky dôležité informácie o sieti EURES možno nájsť na stránke www.eures.sk 
64

 Spracované podľa www.istp.sk 

 

http://www.trexima.sk/
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 vytváranie, udržiavanie a inovovanie poradenských nástrojov v rámci projektu ISTP 

(AIP, KP),  

 zabezpečovanie aktívnej komunikácie ISTP s inými informačnými systémami 

v záujme udržania aktuálnosti a široko-spektrálneho zamerania projektu, 

 rozširovanie siete expertov v nadväznosti na aktuálne úlohy.  

Cieľovými skupinami využívajúcimi ISTP sú: 

 uchádzači a záujemcovia o zamestnanie,  

 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,  

 žiaci a študenti,  

 výchovní poradcovia,  

 vzdelávacie, tréningové a poradenské inštitúcie, 

 zamestnanci,  

 zamestnávatelia a pod. 

 

ISTP sa skladá zo 4 nástrojov. (Obrázok 2). 

Obrázok 2: Nástroje ISTP 

                          

Zdroj: vlastné spracovanie podľa www.istp.sk 

 

 

http://www.istp.sk/
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2. odborných poradenských služieb (ktoré sú podľa zákona č. 5/2004 Z.z. § 43 ods. 

2 „zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o 

zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na 

vykonávanie určitého zamestnania, na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača 

o zamestnanie, ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu“.) Tieto služby poskytuje 

poradca s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa.  

Úrad takéto poradenstvo poskytuje buď formou individuálneho (cez vzťah klient - 

poradca) alebo skupinového poradenstva
65

 (cez vzťah poradca – skupina, poradca – každý 

člen skupiny, členovia skupiny navzájom). Okrem týchto základných foriem poradenstva pre 

nezamestnaných môžu poskytovať inštitúcie, ktoré zodpovedajú za politiku trhu práce aj tzv. 

masové poradenstvo, ktoré v citovanom zákone vymedzené nie je. Na úrade práce 

predstavuje zvláštnu formu poradenstva určené pre nezamestnaných, zamestnávateľov ako aj 

širokú verejnosť. Jeho cieľom je predovšetkým informovať o novej legislatíve 

v zamestnanosti, formovať postoj občana k nezamestnanosti, podporovať ho k aktívnejšej 

spolupráci s úradom práce a v neposlednom rade informovať o právach a povinnostiach 

zamestnávateľov voči úradom práce a o výhodách plynúcich z riešenia problémov na trhu 

práce.  (Žilová In Tokárová, 2005, s. 526-527) 

Taktiež môže úrad práce poskytovať: 

- pracovno-právne poradenstvo, 

- poradenstvo pre oblasť rekvalifikácie a pre začínajúcich podnikateľov, 

- poradenstvo pre ľudí najviac ohrozených nezamestnanosťou, čiže pre tzv. rizikové 

skupiny.  

 

Zjednodušene povedané: základné poradenstvo by mali sociálni poradcovia ponúkať 

nezamestnaným ako formu informatívneho poradenstva (pre lepšie orientovanie sa na trhu 

práce a zvládanie novej ťažkej situácie). Pri poskytovaní špeciálneho (odborného) 

poradenstva by už mali spolupracovať aj s inými odborníkmi (napr. z odboru právneho 

poradenstva, psychologického poradenstva...). Špeciálne poradenstvo v sebe zahŕňa aj 

skupinové / hromadné poradenstvo, ktoré sa zvyčajne uskutočňuje v kluboch práce
66

(KP), 

v ktorých si nezamestnaní majú možnosť rozvíjať svoje sociálne zručnosti ako napríklad 

                                                           
65

 využíva sa najmä pre novoevidovaných UoZ. 
66

 KP poskytujú odbornú a spoločenskú pomoc UoZ a ZoZ pre ich úspešné zvládnutie nezamestnanosti, na 

podporu zamestnateľnosti  a získanie vhodného zamestnania na trhu práce. Pomáhajú nájsť zamestnanie v čo 

najkratšom čase, zmierňujú psychické problémy vzniknuté z nezamestnanosti a pomáhajú nezamestnaným 

efektívne využívať voľný čas. Súčasťou KP je aj nácvik sociálno-psychologických zručností. 



122 
 

sebapoznávanie, trénovanie asertivity, sebaprezentáciu, zvládanie trémy a stresu... Tieto 

skupinové aktivity sa môžu orientovať na rizikové skupiny nezamestnaných (na dlhodobo 

nezamestnaných, na absolventov škôl, na ženy a matky, na zdravotne postihnutých).  (Gabura,  

2005, s. 48) 

 

Úrad môže v spolupráci so znevýhodneným občanom vypracovať (a to buď na základe 

písomnej žiadosti daného občana alebo zo strany ponuky úradu) tzv. individuálny akčný 

plán
67

 (IAP), aby podporil jeho pracovné uplatnenie.  

Poradenské služby poskytuje úrad práce bezplatne a na princípe dobrovoľnosti.  

 

Ako rozvádza Žilová (In Tokárová a kol., 2005, s. 527) význam poradenstva, ktoré 

poskytujú úrady práce nezamestnaným, môžeme vidieť v dvoch hľadiskách: 

1. z individuálneho hľadiska má poradenstvo význam najmä preto, lebo prináša: 

- sociálnu i psychickú pohodu nezamestnanému, 

- lepšie využitie voľného času a služieb, ktoré poskytujú úrady práce, 

- rozvoj vlastného (osobného a sociálneho) potenciálu nezamestnaného cez získavanie 

nových poznatkov, schopností, zručností a to v oblasti trhu práce a komunikácie 

s budúcim zamestnávateľom, 

- zvýšenú pracovnú mobilitu nezamestnaného, 

- zachovanie určitého režimu dňa podobného pracovnému režimu. 

2. zo spoločenského hľadiska prináša poradenstvo nezamestnaným: 

- budúcu investíciu do kvality pracovnej sily, 

- prevenciu sociálneho napätia v spoločnosti, 

- efektívnu ekonomickú investíciu, 

- a bráni znehodnoteniu ľudského i pracovného potenciálu. 

 

 

 

 

                                                           
67

 „Individuálny akčný plán na účely tohto zákona je písomný dokument, ktorý na základe posúdenia 

dosiahnutého stupňa vzdelania, odborných zručností, osobnostných predpokladov, schopností, praktických 

skúseností a možností znevýhodneného uchádzača o zamestnanie určuje postup a časový harmonogram plnenia 

jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce. 

Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje odborný poradca v spolupráci so znevýhodneným 

uchádzačom o zamestnanie. Po vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa individuálny akčný plán stáva 

záväzným pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a pre úrad.“ (zákon č. 5/2004 Z. z. § 43 ods. 6) 
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Služby sociálnej práce zohrávajú u nezamestnaných dve základné funkcie: 

1. pomôcť zvládať bezprostredné dôsledky nezamestnanosti (ako sú: materiálna, 

sociálna a psychická deprivácia, narušené vzťahy v rodine, slabá psychická pohoda 

a zhoršené fyzické zdravie, nízka sebadôvera...), 

2. pomáhať pri návrate na trh práce (zvýšiť kvalifikáciu, sebadôveru, motiváciu 

a záujem o prácu...).  

Všetky poskytované služby pre nezamestnaných musia byť vzájomne prepojené. 

Balíček služieb by mal obsahovať minimálne tieto prvky: 

- Sociálnu prácu v lokalitách, vyhľadávanie sociálne vylúčených na trhu práce a ich 

motivácia do projektov a aktivít), 

- Základné i doplňujúce poradenstvo v rámci služieb zamestnanosti (kluby práce, 

informačné centrá v komunitných centrách), 

- Príprava na zamestnanie (schopnosť orientovať sa na pracovnom trhu, rozvoj 

komunikačných schopností a sociálnych zručností). (Kodymová, Koláčková, In 

Matoušek, 2005, s. 309-310) 

 

Gabura (2005, s. 47) v tejto súvislosti hovorí o tzv. zamestnaneckom poradenstve. 

Jeho využitie vidí najmä v: 

-  Pomoci sociálneho poradcu klientovi: rýchlo zvládnuť novú situáciu -stratu 

zamestnania, znížiť stres zo straty zamestnania, vedieť sa aktívne orientovať na trhu 

práce a rozvíjať svoje schopnosti pri prezentovaní sa pri hľadaní si práce,  

- Poradenstve pri výbere a rozširovaní vlastných profesionálnych kompetencií, pri 

výbere rekvalifikácie, 

- Pomoci sociálneho poradcu klientovi: zvládnuť prechod do nového zamestnania 

a schopnosť prijať aj menej atraktívne miesto, 

- Práci sociálneho poradcu s dlhodobými nezamestnanými a v ich príprave na aktivačné 

programy. 

 

Súčasťou zamestnaneckého poradenstva, ako ďalej Gabura (2005, s. 48) uvádza, je aj 

poradenstvo v podnikoch a zamestnaneckých organizáciách, ako aj poradenstvo v rámci 

odborov tzv. Union Conseling. 
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V oblasti sprostredkovateľských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 

existuje v rámci zabezpečenie jednotného postupu tzv. Trojzónový systém poskytovania  

služieb zamestnanosti
68

, ktorý je nový efektívny systém poskytovania služieb  nastavený tak, 

aby sa uchádzačom o zamestnanie dostali služby potrebné pre ich uplatnenie na trhu práce  

adresne a včas. V roku 2008 bol tento systém prvý krát realizovaný len na 10  úradoch práce 

na Slovensku. Jeho súčasťou bolo aj pilotované overovanie systému sprostredkovania 

zamestnania pracovnými tímami zloženými z agentov pre pracovné miesta 

a sprostredkovateľov zamestnania. Nakoľko sa  3-zónový systém na úradoch práce osvedčil, 

od 1.5.2009 bol uplatňovaný vo všetkých úradoch práce.  

Poskytovanie služieb zamestnanosti prebieha v tzv. troch zónach ako ilustruje 

nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 5: Trojzónový systém poskytovania služieb zamestnanosti 

I. Zóna 

Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby 

II. Zóna 

Kompletné sprostredkovateľské služby v spolupráci 

s agentmi pre pracovné miesta 

III. Zóna 

Odborné poradenské služby a nástroje AOTP 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 I.  zóna – informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby – je zameraná na činnosti, 

ktoré súvisia najmä so zaradením občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V rámci 

tejto zóny zamestnanci prijímajú žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 

vydávajú rozhodnutia o zaradení, nezaradení a vyradení z evidencie uchádzačov 

o zamestnanie vykonávajú profiláciu uchádzačov o zamestnanie a v IPS69 poskytujú 

komplexné sprostredkovateľské služby uchádzačom o zamestnanie, u ktorých je predpoklad, 

že sa v priebehu troch mesiacov od zaradenia do evidencie  zamestnajú. V tejto zóne si  môžu 

podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania aj záujemcovia o zamestnanie. Pre lepšiu 

orientáciu klientov je každé pracovisko I. zóny označené informačným letákom  zelenej farby, 

na ktorom sú uvedené informácie o úkonoch vykonávaných na tomto pracovisku. 

                                                           
68

spracované podľa údajov z internetového portálu ÚPSVaR Prešov, 

www.http://www.upsvarpo.sk/upsvarpo2/index.php?id1=156 
69

 Na prvú zónu sa premenilo pracovisko IPS. 

http://www.upsvarpo.sk/upsvarpo2/index.php?id1=159
http://www.upsvarpo.sk/upsvarpo2/index.php?id1=157
http://www.upsvarpo.sk/upsvarpo2/index.php?id1=160
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 II. zóna – komplexné sprostredkovateľské služby  v spolupráci s agentmi pre pracovné miesta 

-  v tejto zóne sa vykonáva klasické sprostredkovanie zamestnania . Na rozdiel od I. zóny, kde 

si uchádzač o zamestnanie manažuje  svoje aktivity  pri hľadaní zamestnania prevažne sám, 

v tejto zóne sa manažérom uchádzača o zamestnanie stáva sprostredkovateľ. V druhej zóne je 

sprostredkované zamestnanie najmä tým uchádzačom o zamestnanie, ktorí majú presnú 

predstavu o svojich potrebách pre uplatnenie sa na trhu práce (napr. absolvovať vzdelávanie 

a prípravu pre trh práce tzv. „rekvalifikáciu“, chcú podnikať a rozhodli sa požiadať 

o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť a pod.) Do druhej zóny však prichádzajú aj tí 

uchádzači o zamestnanie, ktorí si nevedia nájsť prácu, lebo majú nejaký osobný problém 

alebo patria do kategórie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. S týmito  uchádzačmi 

o zamestnanie pracuje sprostredkovateľ v spolupráci s odborným poradcom.  Toto odborné 

poradenstvo je intenzívne a v rámci neho sa vypracováva IAP. Pracoviská II. zóny sú 

označené informačným letákom žltej farby. 

 

 III. zóna – odborné poradenské služby a nástroje aktívnej politiky trhu práce -  ide len 

o pomyselné označenie pracovísk,  kde zamestnanci zabezpečia uchádzačom o zamestnanie  

odborné poradenské služby a úkony potrebné pre zaradenie uchádzača o zamestnanie na 

niektorý z nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Do tretej zóny prichádzajú UoZ 

odporučení sprostredkovateľom zamestnania, alebo na základe vlastného rozhodnutia. 

Jednotlivé pracoviská sú označené informačným letákom modrej farby. 

 

Profilácia klientov- za účelom čo najkvalitnejších a najadresnejších služieb zamestnanosti 

UoZ sa v čo najkratšom čase a bez zbytočných prieťahov novo zaradení UoZ profilujú do 

troch typov: A, B, C (pozri nasledujúcu tabuľku 4). Klienti sú profilovaní na základe 

poradenského rozhovoru. 

Pohyb klientov v systéme – Klientovi A bude po zaradení do evidencie UoZ určený termín 

kontaktu k sprostredkovateľovi do I. zóny. V tejto zóne si klient aktívne hľadá zamestnanie 

prioritne sám príp. za minimálnej pomoci sprostredkovateľa počas 3 kalendárnych mesiacov. 

Ak si počas tejto doby zamestnanie nenájde, bude mu stanovený termín kontaktu 

u sprostredkovateľa zamestnania v II. zóne za účelom preukazovania aktívneho hľadania si 

zamestnania. Klientom B a C bude po zaradení do evidencie UoZ stanovený termín kontaktu 

za účelom preukázania aktívneho hľadania si zamestnania k sprostredkovateľovi do II. zóny 

(ak nie je týmto klientom počas nasledujúcich 2 mesiacov sprostredkované vhodné 

http://www.upsvarpo.sk/upsvarpo2/index.php?id1=350
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zamestnanie, sú odporučení na odborné poradenské služby v rámci III. zóny). Títo klienti sú 

podľa kapacity odborného poradenstva a plánu realizácie nástrojov AOTP úradu odporučení 

do III. zóny za účelom zaradenia do aktivity podľa požiadavky príp. na realizáciu IAP, 

odborných poradenských služieb atď. (spracované podľa metodického usmernenia 

k vytvoreniu 3-zónového systému, UPSVaR SNV) 
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Tabuľka 6: Profilácia klientov trojzónového systému 

Klient typu A Klient typu B  Klient typu C 

Má záujem sa čo najskôr 

zamestnať 

Je ochotný prijať zamestnanie, 

ale nemá konkrétnu predstavu 

 Jeho vzdelanie 

a kvalifikačné predpoklady 

nie sú v súlade 

s požiadavkami trhu práce 

(najčastejšie má základné 

vzdelanie) 

Má konkrétnu predstavu o 

zamestnaní 

Jeho stupeň vzdelania je vyšší 

ako základné vzdelanie 

 Má nedostatočné vedomosti 

o trhu práce, resp. o trh 

práce sa nezaujíma 

Sám navrhuje riešenie svojej 

situácie 

Je ochotný absolvovať 

vzdelávanie pre umiestnenie na 

trhu práce 

 Nedokáže si sám vyhľadať 

zamestnanie, nemá zručnosti 

Aktívne sa zaujíma 

o možnostiach úradu (ponuky 

práce EURES, nástroje AOTP) 

Má prísľub pracovného miesta 

po absolvovaní vzdelávania 

a prípravy pre trh práce 

 Nedokáže si udržať 

zamestnanie, často ich 

strieda 

Je schopný prevažne sám 

hľadať si zamestnanie v IPS 

Vedomosti o trhu práce má 

orientované len na oblasť, 

v ktorej bol zamestnaný 

 Bol pred ostatným 

zaradením do evidencie 3 

a viac rokov mimo trhu 

práce 

Má záujem o vzdelávanie pre 

dosiahnutie zamestnania 

Potrebuje absolvovať nástroj 

AOTP 

 V posledných 3 rokoch od 

ostatného zaradenia do 

evidencie bol 3 a viackrát 

evidovaný (okrem 

sezónnych zamestnancov) 

Chce pokračovať v sústavnej 

príprave na povolanie, zvažuje 

aj externú formu štúdia 

Chce vykonávať samostatnú 

zárobkovú činnosť a požiada 

o príspevok v zmysle nástrojov 

AOTP (§ 49, § 57) 

 Bol viackrát vyradený 

z evidencie UoZ pre 

nespoluprácu s úradom 

Hľadá sezónne zamestnanie Prejaví záujem o absolventskú 

prax 

 Je znevýhodneným UoZ 

(dlhodobo nezamestnaným, 

UoZ so zdravotným 

postihnutím) 

 Pod odborným vedením dokáže 

byť aktívny a motivovaný 

 Má nízku motiváciu 

zamestnať sa 

   Je spoločensky 

neprispôsobivý (závislosť na 

návykových látkach, nemá 

spoločenské návyky) 

   Je po výkone trestu odňatia 

slobody 

   Je mladistvý UoZ so 

základným vzdelaním bez 

záujmu zvýšiť si 

kvalifikáciu 

   Je ohrozený sociálnou 

exklúziou 

   Je rizikovým klientom 

Zdroj: Metodické usmernenie k vytvoreniu 3-zónového systému, UPSVaR SNV 
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II. KVALITA ŽIVOTA NEZAMESTNANÝCH 

1 KVALITA ŽIVOTA
70

 

              (Quality of life)  

„Narodiť sa a žiť je zodpovednosťou.“  

(Zelina, 1995, s. 125)  

 

Problematike kvality života sa v súčasnosti venuje veľké množstvo ľudí z rôznych 

oblastí spoločenského života. Skúmajú ju psychológovia, sociológovia, ekológovia, 

ekonómovia, politici, pedagógovia, ale aj odborníci z oblasti zdravotníctva, beletrie, filozofie, 

pričom každý z nich ju skúma z iného, jemu vlastného pohľadu. Aj napriek enormnému 

záujmu o túto problematiku po celom svete, nenájdeme ucelenú, všeobecne platnú a 

akceptovanú definíciu tohto pojmu, pretože koľko odborníkov sa aj napriek tejto snahe 

pokúsilo zadefinovať termín kvalita života, toľko definícií v súčasnosti existuje, no bez akejsi 

normy, resp. univerzálneho konsenzu.  

V tejto druhej časti prvej kapitoly sa pokúsime priblížiť vznik a vývoj tohto pojmu na 

základe viacerých štúdií a autorov, ďalej sa pokúsime načrtnúť rozličné spôsoby, ako môžeme 

pristupovať k vymedzeniu pojmu a nahliadneme aj do jednotlivých zložiek kvality života, 

ktorým budeme venovať pozornosť v samostatných podkapitolách. Osobitne sa budeme 

venovať individuálnej kvalite života a v závere kapitoly rozanalyzujeme vzťah, resp. súvislosť 

kvality života so vzdelaním a zmyslom života. Druhá kapitola bude venovaná kvalite života 

nezamestnaných.  

 

1.1 História vzniku a vývoj pojmu „kvalita života“  

 

Označenie kvalita života sa stalo v priebehu niekoľkých desaťročí veľmi populárnym 

a obľúbeným výrazom, s ktorým sa môžeme stretnúť nielen v terminologickom vyjadrovaní, 

ale ktorý sa stal súčasťou i bežného laického života. 

Svet sa kvalitou života začal zaoberať už v dávnych časoch. Prvé náznaky môžeme 

nájsť už v myslení a tvorbe antických, stredovekých i východných filozofov, kde sa túto 

oblasť pokúšali vysvetliť nielen pomocou empírie, ale aj filozofickým odkazovaním na určitú 

formu všeobecného poznania, často prameniaceho od Boha. Napr. Aristoteles za zmysel 

života a najvyššie dobro považoval blaženosť – tzv. eudaimonia, šťastie, ktoré dosiahne každý 

                                                           
70

 Táto časť (kapitoly 1 a 2) predstavuje výstup z dizertačnej práce autorky, s. 75-116. 
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bez rozdielu. Kyrénska škola hľadala odpoveď na otázku dobrého a kvalitného života v tzv. 

hedoné – rozkoš, slasť (hedonizmus – zmysel života a šťastie stotožňovali so zmyslovou 

rozkošou), Epikurejci vnímali šťastie ako vyrovnaný stav v tele, duševný pokoj alebo 

absenciu bolesti tela, Stoici
71

 považovali za šťastný život dosiahnutie tzv. apathie – stav 

odpútania sa od všetkého, čo by mohlo narúšať pokoj. (Babinčák, 2008)  

 

Ako uvádza Bačová (2008, s. 21) „história skúmania kvality života je spojená s úsilím 

zisťovať „ako sa ľuďom žije.“ V súčasnosti sa táto činnosť označuje ako „welfare monitoring 

a social reporting.“
72

 

 

Skúmanie kvality života má myšlienkový základ v 18. storočí, v období osvietenstva. 

Stredobodom pozornosti bol jedinec a hlavnými hodnotami boli šťastie a sebarealizácia. 

Spoločnosť mala slúžiť ako nástroj na vytvorenie dobrých podmienok pre život občanov.
73

 

(Hnilica, 2005a)  

 

Bergsma, Engel (1988) rozlišovali tri úrovne skúmania kvality života:  

- na makroúrovni (kvalita života veľkých spoločenských útvarov, kontinentov),  

- na mezoúrovni (kvality života malých sociálnych skupín – škola, nemocnica...),  

- na mikroúrovni/osobnej/personálnej úrovni (kvalita života jednotlivca).  

 

Prvú zmienku o pojme „kvalita života“ môžeme podľa Hnilicovej (2005) nájsť už v 

20. rokoch minulého storočia, v kontexte reflexií o vtedajšom ekonomickom vývoji a poslaní 

štátu v oblasti materiálnej podpory nižších spoločenských tried.  

 

Predpokladá sa, že aj keď v iných súvislostiach ako dnes, sa pojem objavil už v 

prácach autorov v klasickom období, no objektom vedeckého a systematického skúmania sa 

kvalita života stala až v posledných desaťročiach minulého storočia. Je to spôsobené 

                                                           
71 Podľa učenia stoicizmu sa človek môže stať šťastným iba keď bude žiť v súlade s prírodou alebo rozumom, ak 

dokáže ovládať svoje vášne a túžby, t. j. dosiahne stav apatie.  
72 Welfare monitoring a social reporting znamená „zisťovanie, sledovanie, opisovanie, analýza, vysvetľovanie a 

oznamovanie informácií o tom, ako ľudia žijú svoj život v rôznom čase a na rôznych miestach“. (Bačová, 2008, 

s. 21)  
73 V 19. storočí sa táto idea prejavila v myšlienke „čo najviac šťastia pre čo najviac ľudí“, čo viedlo v 20. storočí 

k vytvoreniu tzv. sociálnych štátov (welfare states), v ktorých prebiehal zápas s negramotnosťou, biedou a 

chorobami. Vytvorenie sociálnych štátov sledovalo najmä úsilie zabezpečiť všetkým obyvateľom slušný 

(materiálny) životný štandard. (Hnilica, 2005a)  
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predovšetkým tým, že o kvalitu života prejavilo záujem aj politické prostredie.
74

 (Křížová,  

2005a) Ako ďalej autorka uvádza, v dobe, v ktorej bola kvalita života vysvetľovaná, panovala 

hojnosť a blahobyt, a nebolo dôležité to, ako rozšíriť blahobyt čo najväčšiemu počtu ľudí, ale 

aký je zmysel tohto všetkého (nadobúdania a spotrebovania). V tejto súvislosti bol koncept 

kvality života protikladom ku kvantitatívnemu rastu (výroba, spotreba, dĺžka života...) Malo 

ísť o nasmerovanie k hodnotám, či dokonca k vytvoreniu nových hodnôt a o transformáciu 

amerického spôsobu života, kde by sa rešpektovali slabšie a zraniteľnejšie vrstvy 

obyvateľstva a pomáhalo by sa rozvojovým krajinám a menšinám. Toto vnímanie sa často 

dávalo do protikladu s konzumným spôsobom života.  

V povojnovom období sa pojem opäť objavil v USA a to v súvislosti s prejavom 

amerického prezidenta L.B. Johnsona, ktorý si v 60. rokoch
75

 za cieľ svojej domácej politiky 

vytýčil zlepšenie kvality života svojich občanov. Podľa neho indikátorom ekonomického 

blahobytu nemá byť kvantita spotrebovaného tovaru ale to, ako dobre ľudia v určitých 

podmienkach žijú (nie „how much“ ale „how good“). Ukázalo sa, že ekonomický rast 

nezvyšuje spokojnosť ľudí so životom, ale vedie k tomu, že narastajú požiadavky, ktoré nie je 

možné naplniť. O niečo neskôr, nemecký politik W. Brandt postavil politický program na 

dosiahnutie lepšej kvality života pre svojich občanov, a týmto krokom sa pojem kvalita života 

rýchlo udomácnil v sociológií (kde slúži na rozlišovanie medzi podmienkami života a 

vlastného pocitu ľudí na život). Do tohto obdobia sa takisto datuje prvé použitie pojmu kvalita 

života aj pre výskumné ciele. (Hnilicová, 2005)  

Intenzívnejšie skúmanie kvality života nachádzame aţ od druhej polovice 20. storočia, 

kedy sa problematike kvality života začala venovať pozornosť zo strany rôznych vedcov, 

„najmä v tých disciplínach, ktoré sa zaoberali otázkami postavenia človeka v modernej dobe 

vedecko-technickej revolúcie.“ (Tokárová, 2002, s. 13) Vedecko-technický rozvoj, ako sa 

začalo ukazovať, nezaručoval zvýšenie životnej úrovne a kvality života. (Tokárová, 2002)  

                                                           
74 Napr. v 50. rokoch 20. storočia písali o kvalite života Galbraith a Riesman, ktorí ju vnímali ako sociologický 

termín a šancu na rozvoj pre americkú spoločnosť. V 60. rokoch minulého storočia ju do politiky zaviedli 

americkí prezidenti Kennedy a Johnson a začala sa skúmať ako objekt vedeckého výskumu. (Křížová, 2005a) 
75 V 60. rokoch 20. storočia sa ako uvádza Hnilica (2005a) objavuje nová tematika – limity ekonomického rastu, 

ktorá predstavuje posun od materiálnych k postmateriálnym, duchovným hodnotám (zdôrazňovanie duchovného 

a sociálneho charakteru, rozvoj osobnosti, mier, ochrana životného prostredia, komunikácia, spôsob trávenia 

voľného času...) a objavuje sa pojem kvalita života. Jeho základným významom bolo vyjadriť to, že v živote ide 

aj o iné veci ako len o hmotné dobro. Na plnenie tejto úlohy bolo v 70. rokoch 20. storočia vypublikovaných 

mnoho štúdií, ktoré sa zaoberali najmä vytvorením indikátorov pre túto funkciu.  
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Americký sociológ a ekonóm J. K. Galbraith v roku 1958 ako prvý použil pojem kvalita 

života. Koncom 60. a začiatkom 70. rokov vzniká množstvo škôl ekológie a kultúrnej 

ekológie, veda sa snaží odhaliť indikátory kvality života, dôvody prečo spoločnosť aj 

jednotlivec zlyháva v úsilí o kvalitnejší životný štýl.
76

 

 

Halečka (2002, s. 65) v súvislosti v pôvodom pojmu uvádza: „Pojem kvalita života má 

svoj pôvod v teoreticko-pojmovom vyjadrení humanistických iniciatív Rímskeho klubu a jeho 

poňatia hraníc rastu.“
77

 

 

„Z hľadiska vzniku a riešenia otázky kvality života je významná činnosť Rímskeho 

klubu, ktorý začal od roku 1972 vydávať cyklus správ pod súhrnným názvom Varovanie 

ľudstvu, ktoré mali výrazný vplyv na svetovú verejnú mienku, na mienku predstaviteľov vedy a 

kultúry.“ (Tokárová, 2002, s.15) Ako ďalej autorka uvádza, do roku 1981 bolo 

vypublikovaných 10 správ o súčasnej situácií sveta ako aj o jeho ďalšom vývoji, pričom 

kvalite života sa venovali tieto správy:  

Tretia správa – „Pretvoriť medzinárodný poriadok“ – ktorá sa snažila zachytiť kvalitatívne 

ukazovatele stavu ľudstva.  

Piata správa – „Ciele pre ľudstvo“ – zdôrazňuje nevyhnutnosť humanizácie sveta a človeka 

pomocou štyroch globálnych cieľov: bezpečnosť, zásobovanie, využitie energie a prírodných 

zdrojov a uspokojovanie nielen materiálnych ale aj duchovných potrieb človeka, s čím súvisí 

práve otázka kvality života.  

Siedma správa – „Žiadne hranice učenia – preklenúť ľudskú medzeru – zachytáva snahu 

starať sa o kvalitu človeka a zabezpečiť mu dôstojný život.  

 

Analýze kvality života sa venuje A. Pecceia vo svojej publikácií – „Ľudská kvalita“, v 

ktorej sa, ako uvádza Tokárová (2002, s. 15) „zdôrazňuje potreba orientácie na kvalitatívne 

stránky ľudského života, vytýčenie ciest prechodu od kvantity v spotrebiteľských postojoch a 

konzumnom životnom štýle ku kvalite života založenom na rozvoji osobnosti.“  

                                                           
76 Na prelome 60. a 70. rokoch 20. storočia, v čase blahobytu, nachádzame v rozvinutých západných 

spoločnostiach neistotu v tom, či „viac“ naozaj znamená „lepšie“. Termín kvalita života sa objavuje ako 

možnosť čoraz častejšie spochybňovaného termínu hmotné blaho. (Bačová, 2008)  
77 Klub založil taliansky podnikateľ (a neskôr aj jeho prvý prezident) Aurelio Peccei ako neoficiálnu, politicky 

nezávislú a medzinárodnú organizáciu v roku 1968. V klube sa združujú osobnosti z oblasti ekonómie, vedy a 

kultúry a jeho ústredným poslaním je poukazovať na najpálčivejšie problémy sveta. Ako uvádza Halečka (2002) 

činnosti klubu sa orientovali najmä na zvýšenie životnej úrovne a kvality života ľudí so zameraním na záchranu 

životného prostredia.  
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V 90. rokoch 20. storočia, v dobe zosilňovania globalizácie, sa kvalita života a 

sociálny rozvoj stáva hlavným zámerom európskych integračných smerov. Došlo k 

vytvoreniu Európskej nadácie pre riadenie kvality (European Foundation for Quality 

Management) za účelom vytvoriť z Európy svetového lídra v manažérstve kvality. Táto 

nadácia vypracovala v roku 1991 tzv. Európsky model TQM (Total Quality Management), 

ktorého úsilím je realizácia noriem kvality, napr. koncepcia ISO 9000. (Tokárová, 2002)  

 

Podľa Zelinu (1995) sa kvalita života odvíjala na dvoch úrovniach:  

- biologické bytie človeka (udržanie života, rozmnožovanie, prežitie),  

- činnosti nevyhnutné pre prežitie (hnacou silou pre tieto činnosti sú tzv. vyššie city: 

cit pre krásu, mravné city, náboženské city. Tieto city sú najsilnejším zdrojom 

psychickej energie človeka a niekedy sú dokonca silnejšie ako biologické potreby). V 

tejto súvislosti autor zastáva názor, že žitie len pre vlastnú biológiu je žitím 

ponižujúcim.  

 

Štúdium kvality života zažíva najmä v posledných desaťročiach svoj rozkvet. V 

súčasnosti toto štúdium znamená hľadanie a identifikáciu faktorov, ktoré prispievajú k 

dobrému a zmysluplnému životu a k pocitu ľudského šťastia. Hlavným dôvodom a cieľom pre 

toto štúdium je podpora a rozvoj takých životných podmienok a prostredia, ktoré by ľuďom 

umožnili žiť pre nich najlepším a najzmysluplnejším spôsobom. (Hnilicová, 2005) Ako 

poukazuje Tokárová (2002) význam skúmania kvality života v súčasnosti stúpa nielen pre to, 

že dochádza k tvorbe obrovských šancí rozvoja kvality, ale najmä kvôli tomu, že sa objavujú 

nové typy ohrozenia a prekážok v rozvoji ľudského potenciálu.  

V poslednom období je snaha skúmať kvalitu života viac globálne a definovať tzv. 

piliere šťastia, ktorými sú podľa viacerých autorov: - kompetencia (pocit, že dokážem robiť 

niečo zmysluplné a som v tomto smere aktívnym) – autonómia (rozhodujem o svojom živote 

a mám ho pod kontrolou) – nalomenosť (cítim sa byť zviazaný s inými ľuďmi, čo vyúsťuje do 

sebaúcty). (Hnilicová, 2005) 
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1.2 Definícia kvality života  

 

Ako sme už v úvode tejto kapitoly spomenuli, pri vymedzovaní definície, čo „kvalita 

života“ znamená, a to aj napriek vysokej frekventovanosti tohto pojmu, narážame na 

nespočetné množstvo pokusov o vymedzenie tohto pojmu, pričom doposiaľ nedošlo ku 

ucelenej, jednotnej a všeobecne akceptovanej definícii, či názorovej zhode.  

Tento fakt býva často predmetom kritických ohlasov na túto problematiku. Môže to 

byť spôsobené aj tým, že často sa v súvislosti s pojmom kvalita života môžeme stretnúť s 

ekvivalentmi ako sú: sociálna pohoda, sociálny blahobyt, ľudský rozvoj (Hnilicová, 2005)  

 

Kvalita života je pojem interdisciplinárny, komplexný, multidimenzionálny, 

intradisciplinárny a zložitý, zasahuje svojím významovým spektrom do rôznych vied, rovín a 

problémov. Aj Babinčák (2008, s. 47) sa venuje tomuto problému definovať pojem a uvádza 

Marešovo stanovisko: „že nemá zmysel snažiť sa o vytvorenie univerzálnej definície, ktorá by 

sa dala používať v rôznych odboroch.“  

Kvalita života je termín s rôznym využitím, nakoľko sa definuje v rozličných možných 

spôsoboch. Jedným z dôvodov tejto diverzity je zložitosť problému merania a kvantifikácie 

pojmu. Aj keď je podľa Donegana, Pottsa (1988, In Eggleton a kol., 1999) všeobecne 

akceptovaný názor, že kvalita života je všeobecný pojem obsahujúci nielen tie oblasti života 

ako sú napríklad sociálne, fyzické, emocionálne a duchovné, ale podľa Leiperta, Robertsa 

(1993) aj tie, ktoré taktiež patria do množstva normatívnych kultúrnych štandardov ako sú 

individuálne potreby, túžby, zážitky a úsilia jednotlivca. (In Eggleton a kol., 1999) 

Pojem je odlišne vnímaný v závislosti od prostredia, v ktorom sa s ním pracuje. 

Ekonómovia rozprávajú o životnej úrovni a blahobyte, sociológovia o sociálnej starostlivosti 

a prospešnosti, všímajú si kvalitu života predovšetkým v rôznych sociálnych vrstvách a 

národoch, medicína sa venuje tomuto pojmu v oblasti zdravia a zvládania choroby, či z 

hľadiska poskytovanej starostlivosti a zmenami pred terapiou alebo operáciou a po nej, 

psychológovia hovoria o šťastí a radosti, zameriavajú sa najmä na prežívanie subjektívnej 

pohody a spokojnosť so životom (čo robí ľudí spokojnými) a snažia sa vypracovať teoretické 

modely kvality života.  

V laickej bežnej reči sa kvalita života najviac približuje k termínom šťastie, 

spokojnosť so životom, dobrý život. Pojem kvalita života je natoľko abstraktný a zložitý, že 

jeho obsah laická verejnosť ani nepozná. (Sedlák Vendelová, 2008)  
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Pojem kvalita života (quality of life) sa týka ľudského bytia, existencie, života. Podľa 

Hartla, Hartlovej (2000) je kvalita života vyjadrenie pocitu životného „šťastia“, je to miera 

životnej spokojnosti a nespokojnosti.
78

 

Zjednodušene môžeme povedať, že kvalita života je dôsledkom vzájomnej interakcie rôznych 

faktorov ako sú sociálne, zdravotne, ekonomické, environmentálne podmienky. (Hnilicová, 

2005)  

 

Halečka (2002, s. 67) chápe kvalitu života na základe dvoch slov, ktoré obsahuje a 

ktoré predstavujú rôzne kategórie z hľadiska biológie a filozofie. Prvou kategóriou je „život“ 

vo všeobecnom význame, ktorého základom je podľa jeho slov „látková výmena organizmu s 

prostredím, príjem energie a autoreprodukcia živého organizmu ako otvoreného systému.“ 

Pokiaľ máme na mysli ľudský život, jedná sa o samostatný spôsob látkovej výmeny, ktorá sa 

vykonáva prostredníctvom práce. Život má mnoho významov a nemožno ho charakterizovať 

pre všetky možnosti jeho použitia. Ak slovo život konkretizujeme vo vzťahu k ľudskému 

životu. Halečka (2002) rozlišuje ľudský život na:  

- biologický / sexuálny / duchovný,  

- osobný / spoločenský,  

- bohatý / chudobný,  

- zdravý / chorý,  

- šťastný / nešťastný,  

- tvorivý / netvorivý,  

- zmysluplný / absurdný,  

- slobodný / neslobodný,  

- chaotický / organizovaný.  

Druhou kategóriou je „kvalita“ ktorá podľa Halečku (2002, s. 68) „vyjadruje jednotu 

podstatného určenia javu a jeho špecifickosti, založenej na štruktúre jeho komponentov. 

Kvalita teda nie je iba mechanické navŕšenie kvantity.“ Citovaný autor pod pojmom kvalita 

života rozumie taký fenomén, ktorý má viac rozmerov (materiálny, duchovný, kultúrny a 

spoločenský rozmer).  

 

                                                           
78 Hartl, Hartlová (2000) uvádzajú, že k najvšeobecnejším znakom kvality života patria sebestačnosť pri obsluhe 

vlastnej osoby a pohyblivosť. Z psychologického hľadiska je to miera sebarealizácie a duševnej harmónie, zo 

sociologického hľadiska sú to pocity a životná úroveň špeciálnych skupín – starí ľudia, príslušníci minorít a 

etnických skupín, čiže hľadisko ich možnosti voľby, z lekárskeho hľadiska vyjadruje, na akej úrovni a s akým 

obmedzením žijú ľudia s chronickými chorobami, čiže hľadisko obmedzenia slobody.  
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„Kvalita života vyjadruje jednotu materiálnych a duchovných potrieb a možností i 

stavu ich uspokojovania či realizovania.“ (Halečka, 2002, s. 71)  

Podobne ako Halečka (2002) aj Tokárová (2002, s. 20) vníma kvalitu života cez 

koncepciu kvality
79

, ktorá sa podľa jej slov „často spája s pojmom efektívnosť, ako dvojica 

pojmov, ktorých obsah sa navzájom dopĺňa.“ Kvalitu života vníma ako „žiaducu (optimálnu) 

úroveň existencie, života jednotlivcov alebo skupín, ktorá je vyjadrená pomerom k štandardu, 

vyjadreného v dokumentoch určitej krajiny.“  

 

Človek si význam kvality života najviac uvedomí až keď sa jeho životné podmienky 

radikálne zmenia, napr. keď sa uzdraví alebo naopak ochorie, keď sa mu jeho životné sny 

naplnia alebo stroskotajú, keď zbohatne alebo schudobnie atď. Človek si cez tieto životné 

súvislosti uvedomuje svoje šance a hodnoty, ktoré nadobúda alebo stráca, a ktoré môžu 

preňho predstavovať určitý apel na sebahodnotenie a sebapoznávanie. Na jednej strane je 

kvalita života jedinca podmienená mierou osobnej aktivity, vôľou, trpezlivosťou a inými 

osobnostnými charakteristikami, a na strane druhej sú to vonkajšie faktory – ekonomické, 

kultúrne, geografické, politické. (Tokárová, 2002)  

Kvalita života je podľa Hnilicu (2005c) celková spokojnosť so životom, pocit 

celkového fyzického a duševného zdravia, pocit dobrej telesnej kondície, absencia častých 

bolestí.  

Podľa Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium kvality života je kvalita života produkt 

súhry zdravotných, sociálnych, ekonomických a environmentálnych podmienok, ktoré 

ovplyvňujú rozvoj ľudí. (In Hnilicová, 2005)  

Babinčák (2008) vníma kvalitu života ako vyjadrenie potreby človeka hodnotiť svoj 

život a komparovať ho s druhými. Zároveň sa autor zamýšľa nad tým, či v súčasnom 

modernom svete, ktorý ničí základné hodnoty je tento pojem ešte žiadaný.  

Podľa WHO z roku 1996 „kvalita života vyjadruje, ako ľudia vnímajú svoje miesto v 

živote v kontexte kultúry a hodnotových systémov, v ktorých žijú, a vo vzťahoch k svojim 

cieľom, očakávaniam, štandardom a záujmom.“ (Bačová, 2008, s. 36) Komplexne zahŕňa 

týchto šesť oblastí, ktoré znázorňuje nasledujúca tabuľka.  

  

                                                           
79 Podľa Tokárovej (2002, s. 20) sa pojem „kvalita“ využíva v dvoch významoch: 1. „ako všeobecný výraz – na 

označenie špecifických charakteristík, vlastností, atribútov, úrovne, ktorými sa daný objekt odlišuje od iných 

objektov, bez zdôrazňovania miery uspokojenia určitých potrieb (napr. kvalita výučby), 2. ako normatívna 

kategória – na vyjadrenie nejakej žiaducej, postulovanej, optimálnej úrovne či stupňa, ktorý by sa približoval k 

nejakým žiaducim predstavám o úrovni nejakej sústavy (kvalita produktu).“  
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Tabuľka 7: Oblasti a ukazovatele kvality života podľa modelu WHO z roku 1999 

Oblasti Ukazovatele 

Fyzické zdravie energia, únava, bolesť, spánok, odpočinok, 

Psychologické zdravie 
telesný vzhľad a imidž, sebaúcta, učenie, 

pamäť, myslenie, pozitívne a negatívne emócie 

Úroveň nezávislosti 
mobilita, každodenné aktivity, závislosť na 

liekoch a zdravotníckych pomôckach 

Sociálne vzťahy 
osobné vzťahy, sociálna podpora, sexuálna 

aktivita 

Prostredie 

finančné zdroje, sloboda, istota, bezpečnosť, 

domáce prostredie, doprava, sociálna 

starostlivosť, možnosti získania nových 

zručností a informácie 

Náboženstvo náboženské a osobné presvedčenia 
 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Babinčák, 2008, s. 54.  

 

V mnohých odborných článkoch a literatúrach sa často stretávame iba s vymedzením 

štyroch oblastí, kde fyzické zdravie je spojené s úrovňou samostatnosti do jednej oblasti a 

náboženstvo spadá pod oblasť psychologického zdravia.  

 

Kováč má vlastný trojúrovňový model kvality života, v ktorom na vrchole je zmysel 

života. (In Kebza, 2005)  

„Kvalita života jednotlivca je mnohokomponentná a viacúrovňová sústava postojov, 

vzťahov a činov, ktorých priesečníkom sú vlastné životné potreby a hodnoty. Rovnako dôležitá 

ako potreby a hodnoty je cesta, po ktorej sa človek vydá smerom k ich naplneniu.“ 

(Jablonický, 2001, s. 8, In Tokár, 2002, s. 189).  

V kvalite života sa podľa Kebzu (2005) výrazne odzrkadľuje úroveň osobnej pohody (well - 

being), úroveň schopnosti postarať sa o seba (Barthelov index), úroveň mobility a schopnosti 

ovplyvňovať vývoj vlastného života.  

Zelina (1995, s. 22) kvalitu života vystihuje v jednej vete: „Kvalita života je v slobode 

a tvorivosti osobnosti.“ Kvalita života je v nás! Ako pokračuje ďalej, kvalita života je 

odvodená okrem iných aj od nálepiek, ktoré nám dávajú iný, alebo si ich dávame samy (tzv. 

labeling - značkovanie). 

Pojem kvalita života má základ vo výskume blahobytu a môže byť využitá v oboch 

stupňoch, v spoločenskom i individuálnom. Meranie kvality života na spoločenskom stupni 

môže napríklad zahŕňať premenné ako je úroveň bývania, platové rozdelenie, mieru 

samovrážd a zdravotný stav obyvateľstva. Individuálneho stupňa kvality života sa môžu týkať 

premenné ako sú zdravotný stav, životný štandard, pracovné a domáce podmienky alebo 
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prežité šťastie, pohoda a spokojnosť so životom. Podľa Ventegodta (In Axelsson a kol., 2007) 

faktory, ako sú vzťahy medzi sebou, partnerom alebo deťmi, spokojnosť so sexuálnym 

životom a sociálnymi sieťami sa zdajú byť oveľa dôležitejšie pre individuálnu kvalitu života 

ako stav zamestnanosti. Farquhar popisuje štyri hlavné typy definícií kvality života ako 

systematiku: globálna, čiastková, ohnisková a kombinovaná (In Axelsson a kol., 2007).  

Murrell a Norris (1983) zadefinovali kvalitu života ako upravené dobro medzi 

človekom a jeho prostredím.  

„Kvalita života na jednej strane predstavuje objektívne podmienky na dobrý život a na 

strane druhej subjektívne prežívanie dobrého života.“ (Ďurdiak, Porubská, 2005, s. 781) V 

tomto kontexte sa ako praktické javí rozlíšenie objektívnych a subjektívnych aspektov kvality 

života. Kvalita života je najčastejšie skúmaná na základe objektívnych ukazovateľov (napr. 

príjem, pracovné podmienky, kvalita bývania, zdravotná starostlivosť a pod.). O tomto 

indikátore sa zmieňujeme neskôr v časti Indikátory a meranie kvality života. 

 

Individuálna kvalita života (Subjektívna kvalita života)  

 

Individuálna kvalita života predstavuje ako uvádza Tokárová (2002, s. 26) 

„subjektívne hodnotenie spokojnosti s jednotlivými oblasťami života.“ Ide o vnímanie kvality 

vlastného života v reálnych životných podmienkach a sociálnych vzťahoch. Tento typ kvality 

života podľa autorky možno postihnúť len cez sebareflexiu, t.j. skúmanie a hodnotenie 

vlastných predstáv, mieru ich realizácie v komparácií s mierou uskutočnenia ostatnej časti 

spoločnosti.  

Všeobecne sa za základné indikátory individuálnej kvality života pokladajú:  

- fyzická pohoda,       - rozvoj osobnosti,  

- materiálna pohoda,       - sebarealizácia,  

- sociálne vzťahy,      - rekreácia.  

 

Individuálnu kvalitu života zisťujeme prostredníctvom dotazníkov alebo 

štruktúrovaným interview. 

 

Všeobecne subjektívnu kvalitu života tvoria dve zložky: pohoda (well-being) a 

spokojnosť (satisfaction) v rôznych oblastiach života. Určujúcim faktorom spokojnosti so 

životom sú očakávania (expectations), na základe ktorých môžeme kvalitu života vnímať ako 

„rozdiel medzi očakávaným a tým, čo človek v skutočnosti v živote dosiahne.“ Čím je rozdiel 
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menší, tým je kvalita života vyššia. (Tokárová, 2002, s. 26) Podobne aj Hnilica (2005d) 

rozlišuje subjektívnu oblasť kvality života na oblasť šťastia a spokojnosti. Ako uvádza, práve 

táto stránka kvality života nám poskytuje cenné komplementárne údaje k objektívnym 

ukazovateľom kvality života (napr. k informáciám o HDP, úrovni vzdelanosti...). 

Pichler (2006) považuje subjektívnu kvalitu života za jeden z nástrojov pre analýzu 

celkovej kvality života jednotlivca a spoločnosti. Ako ďalej autor uvádza, subjektívna kvalita 

života obsahuje individuálne hodnotenie života. Diener et al. (2003, In Pichler, 2006) 

charakterizujú subjektívnu kvalitu života ako proces, ktorý zahŕňa emócie a spokojnosť. 

Hodnotenie života zahŕňa emocionálne reakcie ľudí na udalosti, ich nálady a úsudky, ktoré si 

ľudia formujú na základe ich spokojnosti so životom a jeho naplnením ako aj spokojnosti s 

oblasťami ako je manželstvo a práca. Teda subjektívna pohoda sa zaoberá štúdiom toho, čo 

ľudia často nazývajú, resp. označujú šťastím alebo spokojnosťou.  

Podľa Calmana (1984) vyjadruje individuálna kvalita života nesúlad medzi snami, 

nádejami a ambíciami človeka a jeho súčasnými reálnymi skúsenosťami, pričom ľudia sú 

motivovaní tento rozpor eliminovať, príp. odstrániť. Rovnako aj D. F. Cella a D. S. Tulsky, A. 

J. Carr, B. Gibson, P. G. Robinson (In Kebza, 2005, s. 59) považovali kvalitu života za rozpor 

medzi očakávaným a skutočnosťou.  

Schneider (1975, 1976, In Eggleton a kol., 1999) si všimol, individuálna kvalita života 

je oveľa viac subjektívne podmienená. Dokázal, že sociálne indikátory nepostačovali na 

meranie individuálnej kvality života. Nádej rástla s tým, že väčšina determinantov kvality 

života bolo psychologických, než ekonomických alebo demografických. Výskumníci sa tak 

začali zaoberať možnosťami prevzatia psychologickej metódy. Vznikli tak dva hlavné prúdy 

výskumu. Prvý využíval všeobecné meranie pohody, šťastia alebo spokojnosti. Bradburn 

(1969, In Eggleton a kol., 1999) vyvinul 10 bodovú škálu „affect balance“ a viedol 

najdôležitejší výskum v tejto oblasti. Pokúsil sa určiť subjektívny stav, ktorý jednotlivci 

zažívali v dennom živote sčítaním čiastkových pozitívnych a negatívnych epizód, ktoré sa 

vyskytli v ich živote v nedávnej minulosti. Druhý smer zadefinoval špecifické životné priority 

skúmaním reakcií jednotlivcov na ne. Individuálna kvalita života tak bola definovaná ako 

diskrepancia medzi ich vnímaním života a túžbou po živote. Tento nesúlad bol vyjadrený ako 

miera spokojnosti-nespokojnosti. Tento smer propagovali Flanagan a Campbell (In Eggleton a 

kol., 1999, s. 97).  

Sirgy (2001, In Pichler, 2006) považuje subjektívnu kvalitu života za výsledok 

spokojnosti so životom, šťastím a dobrým zdravím. Pričom spokojnosť so životom je meraná 

spôsobom, akým ľudia porovnávajú svoje životy s ich očakávaniami alebo minulými 
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zážitkami. Podľa neho sú škály merania tejto kvality života rôzne. Niektoré majú spoločný 

multidimenzionálny koncept kvality života. Kombinujú spokojnosť so životom ako 

kognitívny aspekt, šťastie ako viac emocionálny aspekt a pohodu v zmysle absencie choroby.  

Keďže sa osobná pohoda chápe ako súčasť kvality života, spomenieme ju aspoň v 

krátkosti v nasledujúcom texte. 

 

Osobná pohoda  

Svet sa začal intenzívnejšie venovať otázkam osobnej pohody v 60. rokoch minulého 

storočia. Na Slovensku a v Čechách sa výskumy tejto problematike začali venovať až o 30 

rokov neskôr.  

Ako uvádza Schusterová (2007) osobná pohoda sa skladá z troch oblastí:  

- pozitívne emócie,  

- negatívne emócie (ktoré spolu s pozitívnymi tvoria afektívnu zložku pohody),  

- a spokojnosť so životom (ktorá predstavuje kognitívnu zložku osobnej pohody).  

 

Levin a Chatters (1998, In Kebza, 2005, s. 68) rozlišujú dve základné dimenzie:  

- subjektívna osobná pohoda (má 4 zložky: psychickú osobnú pohodu, sebaúctu – 

selfesteem, sebauplatnenie – self-efficiency, osobné zvládanie),  

- objektívna osobná pohoda (zdravotný stav, spoločensko-ekonomický status).  

 

Podľa Ryffovej, Keyesovej (1995, In Kebza, 2005, s. 69) má osobná pohoda šesť 

zložiek:  

- sebaprijatie,      - zvládnutie životných podmienok,  

- pozitívne vzťahy s druhými,   - zmysel života,  

- nezávislosť,      - osobný rozvoj.  

 

Osobnú pohoda mnohí autori chápu aj ako „určitú kombináciu životnej spokojnosti, 

šťastia, pozitívnej nálady a vysokej úrovne subjektívneho zdravia.“ (In Kebza, 2005, s. 75)  

Súhlasíme s názorom Kebzu (1995) podľa ktorého je dôležitou časťou osobnej pohody telesná 

zdatnosť (wellness) – vplyv pohybovej aktivity na osobnú pohodu, ktorá priaznivo 

ovplyvňuje metabolizmus, znižuje depresiu, úzkosť, zlepšuje náladu, celkovú životnú 

spokojnosť. Medzi ďalšie súčasti osobnej pohody citovaný autor zaraďuje aj finančné 

ohodnotenie, vplyv vzdelania, šťastie, radosť životné ciele a viera (náboženstvo). 
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Determinantmi osobnej pohody sú: vek, zdravotný stav, etnicita, sebaúcta, rodičovstvo, 

životné udalosti, spoločensko-ekonomický status.  

Medzi modely osobnej pohody patria: - bottom-up
80

 (medzi faktory v tomto modeli, 

ktoré sa skúmajú v kontexte osobnej pohody patria: pohlavie, vek, zdravotný stav, vzdelanie, 

zamestnanosť,...)          - top-down
81

 (faktory sú: osobnostné črty, 

adaptácia, sociálna komparácia, hodnoty, ciele človeka...)  

V praxi sa využívajú obe modely, teda tzv. zmiešaný model. (Schusterová, 2007)  

 

Psychologická pohoda je definovaná ako absencia depresie a úzkosti. (Randolph, 

2001)  

 

V súvislosti s pojmom kvalita života je potrebné ujasniť aj príbuzné pojmy ako 

životný štýl, životná úroveň, spôsob života. 

 

Životný štýl, životná úroveň, spôsob života  

 

Životný štýl – je špeciálny typ správania jednotlivca alebo skupiny, vyznačujúci sa 

stálymi vonkajšími osobitosťami konania, spôsobmi a zvykmi. Je výrazom ľudskej osobitosti, 

prejav relatívnej samostatnosti. (Tokárová, 2002)  

Halečka (2002, s. 69-70) vníma životný štýl ako „mieru zvnútornenia určitých sformovaných 

noriem a zvyklostí, ako aj podiel osobnostných fyzických a duchovných dispozícií, vlôh, 

schopností, vôľových vlastností, temperamentu, charakterových vlastností, poznania a 

zručností, návykov, stupňa socializácie jednotlivca.“ 

 

Životná úroveň  

Podľa Tokárovej (2002) predstavuje životná úroveň najmä materiálne a ekonomické 

podmienky ako prostriedky pre uspokojenie základných ľudských potrieb. Ako uvádza 

Halečka (2002, s. 71): „Hovoriť o kvalite života bez naplnenia základných ukazovateľov 

životnej úrovne nie je možné.“ Nakoľko je realizátorom životnej úrovne trh, je potrebné, aby 

                                                           
80

 Ako uvádza Schusterová (2007) sa podľa tohto modelu celková pohoda skladá z pohody v jednotlivých 

životných oblastiach, ako je napríklad manželstvo, práca. Inými slovami pocit šťastia a spokojnosti pramení z 

jednotlivých šťastných okamihov v živote. Myseľ je vnímaná ako „čistá nepopísaná tabuľa“ (tzv. tabula rasa), na 

ktorú sa zaznamenávajú jednotlivé zážitky. 
81

 Tento model predpokladá existenciu určitých predispozícií u ľudí, ktoré im umožňujú subjektívne vysvetľovať 

vlastné zážitky, a to buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Podľa tohto modelu má najväčší vplyv na 

osobnú pohodu práve subjektívne hodnotenie situácie. Myseľ prichádzajúce vnemy neprijíma automaticky, ale 

ich filtruje a vyberá len tie, ktoré sa zhodujú s postojmi človeka. (Schusterová 2007) 
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sa trh snažil uspokojovať skutočné ľudské potreby a nie ich manipulovať a vytvárať 

konzumný spôsob života a propagovať komfort. (Halečka, 2002)  

Pri hodnotení životnej úrovne, resp. ekonomickej situácie je podľa Ódora (2007) 

najčastejšou komparačnou základňou pre bežného občana jeho sused. Slovensko sa tak 

najčastejšie porovnáva s Českou republikou. Faktom aj naďalej ostáva, že životná úroveň u 

nás je v porovnaní s Českom nižšia. Príčinu treba podľa citovaného autora hľadať v minulosti, 

kedy po rozdelení federácie ostali najviac prosperujúcejšie podniky práve na území Čiech. 

Životnú úroveň krajiny najlepšie zistíme cez HDP na jedného obyvateľa, čo predstavuje 

množstvo vyprodukovaných tovarov v danej krajine za daný kalendárny rok vydelené počtom 

obyvateľov. HDP bol v roku 1995 až o polovicu vyšší v Čechách ako na Slovensku (bolo to 

spôsobené najmä vďaka schopnosti našich susedov včas prilákať investície do krajiny a 

zmodernizovať priemysel). No v roku 2005 bol HDP už len o tretinu vyšší čo znamená, že 

situácia sa pomaly vyrovnáva. Rozdiel v životnej úrovni medzi SR a ČR pretrváva aj napriek 

mnohým reformám realizovaných v rokoch 2003-2005 na Slovensku. Reformy realizované v 

tomto období ako uvádza Mikloš zvýšili ekonomický rast v krajine na úroveň 10,4 % v roku 

2007. (In Ódor, 2009) Vďaka týmto reformám Slovensko v roku 2007 patrilo medzi 5 

najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky v Európe (spolu s Írskom, Lotyšskom, Litvou a 

Estónskom).  

„Napriek tomu, že HDP je najčastejšie využívaný spôsob merania ekonomického 

rozvoja, kritika merania rozvoja pomocou HDP sa šíri z viacerých strán. Časť kritiky 

prichádza zo strany renomovaných mainstreamových ekonómov, ako napr. Joseph Stiglitz, 

podľa ktorého je práve Slovensko je jednou z mála krajín, kde rast HDP (hospodársky rast) 

nezlepšuje životnú úroveň. Podľa neho má HDP dva hlavné problémy: 

1) keďže je to peňažný agregát, nepoukazuje na distribučný efekt a na fakt, že prepočet HDP 

na obyvateľa sa vôbec nemusí prejaviť na priemernom príjme strednej vrstvy v krajine. 

Navyše HDP vôbec neodzrkadľuje aspekty ľudskej aktivity, u ktorých nie je možné priamo či 

nepriamo vyčísliť trhovú hodnotu. 

2) HDP ignoruje viaceré produktívne aktivity na akciách, napríklad v prípade akcií 

s prírodnými zdrojmi. Jeden z často spomínaných problémov je tiež dlhodobá udržateľnosť vo 

vzťahu k prírodným zdrojom. 

Ďalšia kritika často zaznieva zo strany progresívnych zoskupení, ktoré tvrdia, že nazeranie na 

HDP úplne ignoruje dlhodobú kvalitu života. Prvý argument, ktorí prezentujú sa zakladá na 

tom, že HDP je limitované iba na oficiálnu ekonomickú aktivitu a ignoruje aspekty ako prácu 

v domácnosti, dobrovoľníctvo alebo iné formy neplatenej roboty, ktoré sú často veľmi 

http://www.nytimes.com/2010/05/16/magazine/16GDP-t.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2010/05/16/magazine/16GDP-t.html?pagewanted=all
http://condoroptions.com/2008/04/06/three-reasons-to-scrap-gdp/
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dôležitou súčasťou ekonomiky a hlavne kvality života. Tento argument je založený na tom, že 

silná ekonomika musí byť dlhodobo udržateľná. Práve HDP nedokáže zmerať reálnu 

udržateľnosť viditeľného rastu alebo zhodnotiť, či je rast založený na bubline (.com bublina, 

realitná bublina), či krajina prehnane využíva svoje prírodné bohatstvo (ropu, lesy) alebo má 

veľmi nízku úroveň úspor a nesprávne alokované investície – tieto veci sa prejavia na úrovni 

HDP napriek tomu, že nie sú založené na reálnom bohatstve obyvateľstva a nie sú dlhodobo 

udržateľné.“ (Beblavý, 2012) 

 

„Peniaze nosíme pri sebe, ale šťastie nosíme v sebe“. 

O finančnej kríze sa toho doposiaľ popísalo mnoho. Z každej strany sme mohli 

zachytiť najmä jej negatívne dopady na ľudstvo. Aj keď to možno vyznieva paradoxne, v čase 

krízy má Slovensko jednu z najdynamickejšie rastúcich ekonomík. Avšak ako každá kríza 

podobného charakteru, aj táto sa raz skončí. V súčasnej dobe určite stojí za zmienku aj kríza 

iného charakteru – kríza morálky. Helen Norberg-Hodgeová s obdivom cituje kráľa 

himalájskej krajiny Bhutánu, podľa ktorého skutočným meradlom úspešnosti národa nie je 

HDP, ale tzv. „hrubé domáce šťastie“ (HDŠ). Práve v čase krízy je dôležité, aby si každý 

z nás prehodnotil a zamyslel sa nad hodnotami vo svojom živote, pretože šťastie každého 

z nás nezávisí od existencie krízy, ale máme ho každý vo vlastných rukách. Významným 

podporovateľom merania šťastia a spokojnosti svojich obyvateľov bol aj bývalý francúzsky 

prezident Nicolas Sarkozy
82

. Inšpiroval sa správou tímu ekonómov z roku 2009 pod vedením 

nositeľa  Nobelovej ceny za ekonómiu Josepha Stiglitza, v ktorej sa uvádzalo, že súčasný 

spôsob merania blahobytu iba na základe HDP je zastaraný (HDP si všíma len ekonomický 

rast, a nie aj to, ako sa ľudia cítia). Podľa správy Stiglitzovho tímu: „Je čas, aby si náš 

štatistický systém začal viac všímať pohodlie obyvateľov ako ekonomický rast,". 

Existuje celý rad rôznych metodológií využívaných na štúdium relatívne novej oblasti 

nazvanej „Happiness Economics“ (Ekonomika šťastia). Spoločnosť Global Finance 

prezentuje na svojej stránke (www.gfmag.com) výsledky dvoch indexov z roku 2012: „Happy 

Planet Index“ (Index šťastnej planéty), ktorý vytvorila organizácia New Economics 

                                                           
82

 Sarkozy si myslel, že Francúzsko bude prvou krajinou na svete, ktorá bude okrem HDP merať aj šťastie a 

spokojnosť obyvateľov. No v skutočnosti HDŠ namiesto HDP sa už roky meria v Bhutáne. 
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Foundation (konkrétne Nic Marks)  a „Better Life Index“ (Index lepšieho života), ktorý 

vytvorila OECD s dôrazom na skúmanie životnej spokojnosti
83

.  

Index šťastnej planéty (HPI) kategorizuje 151 krajín celého sveta na základe toho, 

aké dlhé, šťastné a udržateľné živobytie poskytujú sledované krajiny svojim obyvateľom 

vzhľadom k danému životnému prostrediu. Inak povedané, HPI predstavuje efektivitu, s akou 

sú krajiny schopné previesť zemské obmedzené zdroje do pohody, ktorú očakávajú ich 

občania. Svetové HPI zahŕňa tri samostatné ukazovatele:  

1. Ekologickú stopu (meradlo ľudského nároku na zemský ekosystém. Je vyjadrená ako 

plocha ekologicky produktívnej zeme a vody, potrebná k produkcii spotrebovaných zdrojov 

a asimilácii vzniknutých odpadov),  

2. Spokojnosť so životom (zdravie, ale aj „subjektívny pocit zdravia“, individuálna vitalita, 

možnosti uskutočniť zmysluplné, pútavé aktivity, vnútorné zdroje napomáhajúce k vitalite 

v ťažkých situáciách, blízke vzťahy s priateľmi a rodinou, prináležanie k širšej komunite)  a  

3. Nádej dožitia.  

 

Počas vzniku súčasnej svetovej krízy samotná OECD skonštatovala, že samotný rast 

HDP nezabezpečil pokrok a spokojnosť ľudí
84

. Preto v roku 2011 vytvorila nový index, tzv. 

Index lepšieho života (Better Life Index - BLI), ktorý má lepšie zhodnotiť kvalitu života 

v jednotlivých krajinách než HDP. Index lepšieho života analyzuje 11 ukazovateľov, ktoré 

OECD identifikovala ako zásadné aspekty blaha z hľadiska materiálnych životných 

podmienok (obydlie, príjem, zamestnanie) a kvality života (spoločenstvo, vzdelanie, životné 

prostredie, vláda,  zdravie, spokojnosť so životom, bezpečnosť a súlad medzi pracovným 

a súkromným životom). 

Podľa tohto indexu na základe najnovších údajov OECD z roku 2012  sa Slovenská 

republika umiestnila na 29.mieste, čo predstavuje 8.miesto od konca, čo znamená, že sa na 

Slovensku žije spomedzi všetkých skúmaných krajín najhoršie. Slovensko najlepšie obstálo v 

hodnotení kvality životného prostredia a úrovne vzdelanosti, najhoršie v oblasti zdravia 

a pracovných príležitostí. Najlepšie spomedzi členských krajín OECD v rámci severnej 

a strednej Európy obstáli Dánsko, Nórsko, Rakúsko, Holandsko, Švajčiarsko, mimo Európy 

                                                           
83

 Spokojnosť so životom je miera, akou ľudia hodnotia vlastný život ako celok a nie iba svoje pocity v období 

prieskumu. OECD štúdia žiada ľudí, aby vymedzili ich vlastnú spokojnosť so životom na stupnici od 0 po 10. 

Meranie sa týka 34 členských krajín OECD plus Brazílie a Ruska. 
84

 Podobné názory na to, že rast HDP Slovenskej republike ako jednej z mála krajín nezlepšil životnú úroveň 

vyjadrili aj Joseph Stiglitz a rada EPSCO v Bruseli v tomto roku – 2012. Aj preto nezastupiteľnosť HDP ako 

jediného faktora na meranie životnej úrovne je v súčasnej dobe diskutabilná. 
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Austrália a Kanada a  najhoršie po Portugalsku obstálo Maďarsko. Priemerná miera životnej 

spokojnosti v OECD bola 6,7. Krajiny, ktoré obsadili popredné priečky mali mieru od 7,8-7,5, 

Slovensko 5,9 a napríklad Česká republika 6,3. Maďarsko dosiahlo najnižšie skóre 4,9. 

 

Prečo je v súvislosti so životnou úrovňou dôležité hovoriť aj o ekonomickom raste? 

Pretože ekonomický rast krajiny zvyšuje životnú úroveň a teda aj kvalitu života obyvateľov. 

Zvýšenie HDP, teda bohatstva krajiny trvá pri vyššom raste kratšie. Napríklad Mikloš uvádza 

toto porovnanie: pri 1 % -nom raste 72 rokov, pri 3 % -nom raste 23 rokov pri 7 % -nom raste 

len 8 rokov. Pre udržanie ekonomického rastu sú dôležité podľa Mikloša nielen reformy, ale 

aj rozvoj a podpora znalostnej ekonomiky, investície do vzdelania a vedy a výskumu, inovácií 

a informatizácie. (In Ódor, 2007) 

 

Spôsob života  

Spôsob života je agregátnou veličinou, ktorá vystihuje život človeka ako celku, pričom 

zachytáva jeho obsah, charakter a štruktúru. Je determinovaný materiálnymi podmienkami, 

osobnosťou človeka, charakterom práce a prevládajúcim životným štýlom v krajine. 

(Tokárová, 2002)  

Ako uvádza Halečka (2002), spôsob života určujú podmienky v spoločnosti, tradície a 

prevládajúca hodnotová orientácia.  

Spôsob života podľa Sičáka (2004, s. 106) „nie je len sociologickou kategóriou, ale aj 

filozofickou, ekonomickou, politologickou a vôbec je vlastná všetkým spoločenským vedám a 

ich kategoriálnym aparátom. Spôsob života vystupuje ako štruktúrovaný prejav materiálneho 

a duchovného života.“  

Vo svete sa vytvárajú skupiny ľudí, ktorí sa navzájom odlišujú práve svojím spôsobom 

života, či už ide o skupiny mladých ľudí alebo starých ľudí. 

 

1.3 Indikátory (ukazovatele) a meranie kvality života 

  

Problematike skúmaniu a vytvoreniu indikátorov sa venovali štúdie už v 70. rokoch 

minulého storočia. Diskusie o kvalite života boli sprevádzané najmä spochybňovaním 

vymedziť indikátory kvality života. Mnoho autorov nenašlo spoločný názor v oblasti riešenia 

ukazovateľov kvality života. Napr. Toffler (In Halečka, 2002) poznamenáva, že v 

ekonomickej oblasti existujú ekonomické ukazovatele, no v sociálnej oblasti sociálne 
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indikátory absentujú. Ako prvý určil indikátory pre zvýšenie kvality života W. Forrester, 

ktorý vymedzil štyri hlavné faktory:  

- stav znečistenia životného prostredia,   - financie pre životný štandard,  

- stav rastu počtu obyvateľov,     - zabezpečenie potravinami. 

 

Tieto faktory boli ako ďalej uvádza Halečka (2002) rozšírené a v roku 1961 ich OSN 

vymedzila do dvanástich dimenzií pod názvom „Podmienky života“:  

- osobná sloboda,      - stav zamestnanosti,  

- vzdelanie,       - potreby a zásoby,  

- obliekanie,       - doprava a komunikácie,  

- pracovné podmienky,    - byty a ich výstavba,  

- stav ochrany zdravia,     - odpočinok a zábava,  

- životné prostredie,     - sociálne istoty. 

 

Neskôr v roku 1974 Európska komisia OSN zosúladila „sociálne indikátory“ do 

nasledujúcich ôsmych skupín:  

- možnosť participácie v spoločenskom živote,   - nákup tovarov a služieb,  

- kvalita pracovného miesta,      - možnosti využitia voľného času,  

- pocit sociálnej istoty,      - šanca rozvoja osobnosti,  

- kvalita životného prostredia,     - zdravie. (Halečka, 2002) 

    

Halečka (2002) považuje kvalitu života za abstraktný pojem. Podľa neho existujú v 

skutočnosti len konkrétne kvality so svojimi vlastnými a všeobecnými vlastnosťami. Život 

ako pojem napríklad predstavuje niečo všeobecné, čo v skutočnosti existuje len pomocou 

určitých foriem či druhov. Preto ak chceme posudzovať nejaký stav, je potrebné hovoriť o 

kvalite života v spojitosti „aká kvalita a pre koho“. A práve tento prístup si vyžaduje 

vyjadrenie kvality života cez konkrétne indikátory.  

Babinčák (2008) aj Balegová (2002) pri otázkach ukazovateľov kvality života 

uvádzajú rozlišovanie podľa Dienera, Suha, ktorí uvádzajú tri základné typy ukazovateľov:  

- ekonomické ukazovatele – sem zaraďujeme okrem klasických ako sú HDP a finančný príjem 

aj šedú ekonomiku, vplyv znečisťovania a kriminality na spotrebu, služby v štátnom sektore, 

rozloženie bohatstva a chudoby, hodnoty ľudského kapitálu, nehnuteľností, prírodných 

zdrojov, ekonomickú bezpečnosť, zahraničnú zadlženosť, chorobnosť atď.  
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- sociálne ukazovatele - sú podľa Dienera, Suha sociálne miery, ktoré odrážajú objektívne 

podmienky na určitom území. Sledujú viac objektívne kvantitatívne štatistiky než 

individuálnu percepciu sociálneho prostredia. Patria tu oblasti: ekológia, vzdelanie, blahobyt... 

Často sú aj tieto ukazovatele označované aj ako objektívne indikátory kvality života. A práve 

objektívnosť je považovaná za ich silnú stránku. Naopak, ako negatívum sa im prisudzuje 

frekventovaná nepresnosť. 

- subjektívne ukazovatele – sa zameriavajú najmä na prežívanie vlastného života a pohody.  

 

Mnohí autori používajú v súvislosti so subjektívnym hodnotením kvality života pojem 

subjektívna pohoda, šťastie alebo indikátory subjektívnej pohody. K slabým stránkam patrí 

pochybnosť o ich výpovednej lehote.  

Ukazovatele kvality života, ako ich uvádza Halečka (2002) prevládajú najmä v oblasti 

sociálnej politiky a sociálnej práce, čiže zasahujú najmä do spoločensko-politickej oblasti. Pre 

ilustráciu uvádzame zopár ukazovateľov kvality života podľa citovaného autora
85

 :  

 stav hospodárskeho systému,  

 spôsob odmeňovania za prácu,  

 stav zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia v prípade nezamestnanosti,  

 podmienky vzdelávania,  

 stav zabezpečenia mierového života ľudí,  

 stav možností voľného času a možnosti jeho využitia.  

Na ukazovatele kvality života je možné pozerať aj z iného, negatívneho uhla pohľadu. Kvalitu 

života narušuje predovšetkým:  

 devastácia životného prostredia a prírody,  

 vojny a iné formy násilia,  

 prehlbovanie sociálnej nerovnosti,  

 narušenie demokracie a porušovanie ľudských práv (Halečka, 2002).  

 

Pri skúmaní sociálnych ukazovateľoch sú vo vzťahu ku kvalite života vymedzené tri 

hlavné prístupy (Hnilica, 2005a):  

- škandinávsky (odhaľuje životné podmienky, životnú úroveň a objektívne podmienky, ktoré 

sú nevyhnutné pre dobrý život),  

- americký (skúma subjektívne prežívanie dobrého života),  

                                                           
85

 Pozri viac Halečka, 2002, s. 77-78. 



147 
 

- nemecký (kombinácia oboch prístupov).  

 

Tokárová (2002) považuje indikátory kvality života za očakávaný výsledok aj nástroj 

objektívneho poznania kvality života. Informácie ako obsahová náplň ukazovateľa sa ako 

ďalej uvádza získavajú najmä výpoveďami respondentov, a využitím objektívnych údajov. 

 

Meranie kvality života  

Uskutočniteľnosť merania kvality života človeka má svoj pôvod v práci Thorndika z 

roku 1939. Odvtedy bolo množstvo pokusov kvantifikovať a merať tento pojem (napríklad 

Schalock, Keith, Hoffman z roku 1989). Prvotné pokusy sa v súvislosti s metódou sociálnych 

indikátorov zameriavali primárne na kvalitu života prostredia jednotlivca, za predpokladu, že 

striedanie prostredia bude mať významný vplyv na kvalitu života jednotlivca. Problém s touto 

metódou bol ten, že išlo o jednoznačné zameranie na celkový stupeň, údaje o obyvateľstve a 

podmienky (In Eggleton a kol., 1999).  

Kvalitu života môžeme v súčasnom období merať rozličnými metódami, najmä v 

závislosti od účelu skúmania. Křivohlavý (2001, s. 165, In Mühlpachr, 2005, s. 65) rozdeľuje 

metódy do troch hlavných skupín:  

1. objektívne metódy merania kvality života, kde kvalitu života hodnotí druhá osoba,  

2. subjektívne metódy merania kvality života, kde hodnotiteľom je sama daná osoba,  

3. zmiešané metódy, ktoré sú kombináciou obidvoch metód.  

Pojmy „meranie“, „škála“ a príklady hodnotiacich stupníc uvádzame tak, ako ich zadefinoval 

Mühlpachr (2005). 

 

Meranie je proces, pri ktorom predmetom alebo udalostiam na základe určitej normy 

priraďujeme čísla. Je to proces spájania abstraktných konceptov s empirickými ukazovateľmi, 

ktoré sú pozorovateľné. Meranie sa často realizuje na nasledovných úrovniach:  

- pomerová,   - ordinálna,  - intervalová,   - nominálna.  

 

Škála je súbor číslic alebo symbolov, ktoré sú zostavené tak, že číslice a symboly sú 

stanoveným spôsobom korešpondujú s charakteristikami jedincov.  

 

Na meranie kvality života sa používajú rôzne hodnotiace stupnice (napr. oddelené 

odpovede, Likertova stupnica, vizuálna analógia, adjektívna stupnica) a metodiky WHOQOL-

100 a WHOQOL-BREF (skrátená verzia obsahujúca 26 položiek).  
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Meranie sa ďalej podľa citovaného autora môže uskutočňovať priamo (tie 

charakteristiky, ktoré majú fyzikálny prejav, napr. fyzické, biologické, chemické 

charakteristiky) alebo nepriamo (abstraktné charakteristiky ako napr. sociálne a 

psychologické charakteristiky, ľudské správanie).  

Pri interpretácií nameraných hodnôt a používaní nástrojov často dochádza ku 

nesúladu, čo môže súvisieť s účelom, pre ktorý bola daná technika vytvorená. Preto je 

dôležité, aby nástroje merania spĺňali dve vlastnosti: reliabilitu a validitu.  

Reliabilita znamená spoľahlivosť, vnútornú konzistenciu a stabilitu v čase. Ide o 

rozmedzie, v ktorom nástroj merania udáva rovnaké výsledky pri opakovaných meraniach.  

Validita úzko súvisí s vyššie predstavenou reliabilitou. Predstavuje rozmedzie, v 

ktorom nástroj meria predmet merania. Nástroj je len vtedy validný, keď meria vytýčený plán. 

(Mühlpachr, 2005)  

Podľa Blažeja (2005) môžeme kvalitu života hodnotiť cez kombináciu merateľných 

hodnôt (zdravie, chudoba, bohatstvo, vzdelanie, úroveň bývania, zamestnanosť) a 

abstraktných hodnôt (morálka, sloboda, demokracia, bezpečnosť). 

 

Kvalita života je najčastejšie posudzovaná z dvoch stránok:  

1. objektívna stránka (objektívne podmienky na dobrý život) – znamená naplnenie 

sociálnych, kultúrnych a materiálnych potrieb života, hodnota života je daná objektívne a v 

čase sa nemení, pre človeka predstavuje tú najvyššiu hodnotu v rebríčku hodnôt práve ľudský 

život. Túto stránku kvality života monitoruje od roku 1990 Rozvojový program OSN (United 

Nations Development Programme - UNPD) vo viac ako 170 štátoch sveta cez indikátor HDI 

(Human Development Index
86

), prostredníctvom ktorého zostavuje a zverejňuje poradie 

jednotlivých krajín sveta v podobe Správy o sociálnej situácií.  

HDI je zostavený z troch hlavných zložiek:  

- výška HDP na jedného obyvateľa (príjem na osobu, kúpna sila),  

- priemerný stupeň dosiahnutého vzdelania (gramotnosť dospelého obyvateľstva),  

- očakávaná (stredná) dĺžka života obyvateľstva.  

 

                                                           
86

 HDI je sociálno-ekonomickým ukazovateľom, je ukazovateľom vyspelosti štátu a súhrnným ukazovateľom 

podmienok pre život ľudí. V žiadnom prípade tento index nevyjadruje celkovú mieru ľudského rozvoja, pretože 

nezahŕňa také dôležité ukazovatele ako je napr. rod alebo ťažko merateľné ukazovatele ako sú napr. 

rešpektovanie ľudských práv a politickej slobody. Do istej miery je tento index aj skresľujúci, nakoľko zabúda 

napríklad aj na dĺžku doby zdravej staroby, ktorá je na Slovensku len 3 roky, čo je tretina v porovnaní 

s Bulharskom. 
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V tejto súvislosti je zaujímavý výsledok štúdie OSN (Human Development Report 

2011), ktorá na základe vyššie spomenutých troch ukazovateľoch komparovala ľudský rozvoj 

(kvalitu života) v 187 štátoch na celom svete. Na základe údajov HDI
87

 rozdelila štáty do 

štyroch skupín (uvádzame len prvé 4 štáty v rámci danej skupiny a na konci celkový počet 

štátov v danej skupine):  

Prvý skupina – veľmi vysoká kvalita života: Nórsko, Austrália, Holandsko, USA, (Slovensko 

=  35.) (47).  

Druhá skupina – vysoká kvalita života: Uruguay, Palau, Rumunsko, Kuba, (47).  

Tretia skupina – stredná kvalita života: Jordánsko, Alžírsko, Srí Lanka, Dominikánska 

republika, (46).  

Štvrtá skupina – nízka kvalita života: Solomonské ostrovy, Keňa, Pakistan, Bangládeš, (46).  

 

Ak by sme to chceli zhrnúť, podľa OSN sa najlepšie žije ľuďom v Nórsku a najhoršie 

v Kongu. Česká republika sa umiestnila na 27. mieste. Táto štúdia poukázala aj na 

pretrvávajúce rozdiely medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, rozdiely v očakávanej 

dĺžke života
88

 a v príjmoch
89

. OSN zaregistrovala za posledných 30 rokov mierne zlepšenie 

úrovne kvality života až o 15 % (najväčšie zlepšenie zaznamenali krajiny Čína, Irán a Nepál). 

Všetkých 10 krajín, ktoré sa podľa indexu HDI 2011 umiestnili na posledných priečkach, sa 

nachádza v subsaharskej Afrike: Guinea, Stredoafrická republika, Sierra Leone, Burkina Faso, 

Libéria, Čad, Mozambik, Burundi, Niger a Konžská demokratická republika. 

2. subjektívna stránka (prežívanie dobrého života) – znamená všeobecnú spokojnosť 

jedinca s okolím, dobrý životný pocit a pohodu, šťastie. Skúma sa tzv. mäkkými dátami 

formou prieskumu verejnej mienky.  

 

 

 

 

                                                           
87

 Tento HDI zverejnila OSN v Kodani koncom roka 2011. 
88

 Podľa OSN je očakávaná dĺžka života v Nigérií len o niečo viac ako 50 rokov, čo v porovnaní s Nórskom 

predstavuje nižší rozdiel až o 30 rokov. Najdlhšie sa dožívajú Japonci (priemerný vek = 82,7 rokov) a naopak 

Afgánci (43,6 rokov). Na Slovensku je priemerný vek = 74,6 rokov, čo je o 2 roky menej ako v susednom 

Česku. 
89

 Latinská Amerika z hľadiska príjmu zostáva naďalej na pozícii regiónu s najväčšími nerovnosťami, a to aj 

napriek tomu, že niektoré krajiny ako napríklad Brazília a Čile v rámci krajiny svoje rozdiely v príjmoch zužujú. 

Priemerný Nór zarobí 85 dolárov, čo pre Nigérijčana predstavuje zárobok 1 dolára. Z hľadiska HDP na 

obyvateľa v USD je na tom najlepšie Lichtenštajnsko (vyše 85 000), za ním nasleduje Luxembursko (vyše 79 

000). Slovensko má 20 076 HDP a Česko 24 144. 
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  1.4 Kvalita života a vzdelávanie  

  

Kvalitu života môžeme merať rôznymi spôsobmi. Ako sme uviedli pri podkapitole 

merania kvality života, rozlišujeme merateľné a nemerateľné údaje.  

Medzi merateľné údaje zaraďujeme okrem iných (dĺžka života, gramotnosť, 

zamestnanosť, miera nezamestnanosti) aj úroveň vzdelávania, prístup ku vzdelaniu, 

umožnenie druhej šance na vzdelávanie a rovnaké možnosti pre získanie vzdelania a 

kvalifikácie. (Drobná, 2002)  

Podľa niektorých autorov, ako uvádza Křížová (2005b) sa zdravotný stav výrazne 

spája so spokojnosťou so životom, niektorí dokonca tvrdia, že je silnejším ukazovateľom 

spokojnosti s kvalitou života ako sociálne vzťahy alebo sociálna opora. Na strane druhej 

môžeme predpokladať, že nielen zdravie ale aj vyšší stupeň vzdelania má pozitívny vplyv na 

kvalitu života. Ľudia s vyšším vzdelaním majú vyššie šance uplatnenia v spoločnosti, sú 

flexibilnejší a otvorenejší (najviac z vyššieho vzdelania profitujú muži). No s rastúcim 

stupňom vzdelania nepochybne rastú aj nároky, ktoré v dôsledku vzácnosti zdrojov a 

obmedzených príležitostí nemôžu byť uspokojené, čo vedie k frustrácií a zníženiu kvality 

života.
90

 

Vzdelanie
91

 je považované za jeden z najefektívnejších prostriedkov na zvýšenie 

kvality života. Vzdelaný človek má podľa Drobnej (2002) oveľa vyššie šance uplatniť sa na 

trhu práce a býva aj lepšie ohodnotený za prácu. Vyššia vzdelanosť, ako pokračuje citovaná 

autorka odstraňuje rodovú nerovnosť a pozitívne vplýva aj na odstránenie chudoby. Kvalitu 

vzdelávania zvyšuje odbornosť a kvalifikovanosť učiteľov, ktorých je potrebné dlhodobo 

motivovať, aby svoje kvalifikačné predpoklady zlepšovali a aby nedochádzalo k odlivu 

kvalifikovaných učiteľov do iných sektorov. Analogicky treba pozorovať, či vzdelávací 

systém reaguje adekvátne na meniace sa podmienky. 

 

Sebavzdelávanie je podľa Ďurdiaka, Porubskej (2005, s. 781) „vyjadrením 

prirodzenej potreby človeka poznávať svet okolo seba i seba samého. Ide o taký druh 

vzdelávania, v ktorom jednotlivec riadi seba samého v smere nadobúdania vedomostí, 

zručností, návykov, správnej predstavy a názoru o niečom, najmä prostredníctvom 

                                                           
90

 Z výskumu citovanej autorky vyplýva, že spokojnosť s kvalitou života je v závislosti pohlavia u žien nižšia, s 

vekom parabolicky klesá. Na hodnotenie kvality života má významný vplyv partnerstvo (osamelé osoby 

preukázali nižšiu spokojnosť s kvalitou života), s vyššou ekonomickou úrovňou spokojnosť a kvalitným 

spánkom, bez prítomnosti bolesti a choroby rastie. (Křížová, 2005b) 
91

 Vzdelanie je dôležitým ukazovateľom vyspelosti štátov, je jedným z kritérií tzv. indexu ľudského rozvoja – 

HDI. 
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zmyslového vnímania a rozumovej činnosti, čím rozvíja svoje individuálne vlohy a 

schopnosti.“ Sebavzdelávanie je celoživotným procesom. 

Celoživotné vzdelávanie definuje Európska komisia v Memorande o celoživotnom 

vzdelávaní sa z roku 2000, ako každú cielenú vzdelávaciu činnosť, ktorej účelom je neustále 

zlepšovanie vedomostí, zručností a celkových spôsobilostí. Z hľadiska celoživotného 

vzdelávania sa je všetko vzdelávanie sa neprerušenou kontinuitou od „narodenia po smrť“. 

Podľa tzv. kompetenčného zákona je za celoživotné vzdelávanie zodpovedné Ministerstvo 

školstva SR. Celoživotné vzdelávanie sa skladá z troch subsystémov:  

Formálne vzdelávanie sa
92

 (Formal learning) – vzťahuje sa k inštitúciám, ktoré sú určené na 

odbornú prípravu a vzdelávanie. Vedie k udeleniu oficiálne uznávaných dokladov a 

nadobudnutiu kvalifikácie.  

Neformálne vzdelávanie sa
93

 (Non-formal learning) - prebieha popri hlavných prúdoch 

vzdelávania a odbornej prípravy a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov. 

Neformálne vzdelávanie sa môže byť umožňované na pracovisku a v rámci aktivít 

občianskych združení a organizácií (napr. mládežnícke organizácie, odbory a politické 

strany). Môže byť umožňované aj prostredníctvom organizácií, ktoré boli vytvorené na 

doplnenie formálnych systémov vzdelávania (napr. výtvarné, hudobné, športové krúžky, 

súkromné hodiny ako príprava na skúšky).  

Neinštitucionálne vzdelávanie sa (Informal learning) - je prirodzenou súčasťou každodenného 

života. Na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania sa nemusí byť zámerné. 

Dokonca si ho vzdelávajúci sa ani nemusia uvedomovať a nemusia ani rozpoznať, ako 

prispieva k ich vedomostiam a zručnostiam.  

 

Celoživotné vzdelávanie sa stalo agendou aj mnohých politických strán na Slovensku. 

Medzi základné koncepčné dokumenty patria:  

- Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 

20 rokov (Milénium),  

- Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie  

- Národný rozvojový plán a Sektorový operačný plán "Rozvoj ľudských zdrojov"  

                                                           
92

 Upravujú ho školské zákony (Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v 

znení neskorších predpisov, Zákon č 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
93

 Upravuje ho Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a jeho novela č. 567/2001, ktorý definuje ďalšie 

vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania a Zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení 

neskorších predpisov ako aj ďalšie zákony: živnostenský zákon, zákon o zamestnanosti, zákonník práce. 
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- Koncepcia ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike,  

- Národný akčný plán zamestnanosti – ktorý veľmi úzko rozoberá problematiku 

vzdelávania a zamestnanosti, kladie za úlohu zmodernizovať systém ďalšieho 

vzdelávania za účelom zvýšiť flexibilnosť pracovnej sily na trhu práce.  

 

Ďalšie vzdelávanie  

Ak hovoríme o vzdelávaní, nesmieme opomenúť aj ďalšie vzdelávanie
94

, ktoré taktiež 

ovplyvňuje profesionálny rast človeka a určuje jeho kvalitu života.  

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/2001
95

 vymedzuje základné pojmy 

a pravidlá, podľa ktorých sa ďalšie vzdelávanie realizuje v rámci celoživotného vzdelávania. 

Je definované ako vzdelávanie, ktoré umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si 

získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy alebo ktorým sa pripravuje 

na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme. Podľa § 1, ods. 2 tohto zákona každý, kto 

prejaví záujem o ďalšie vzdelávanie, má právo vzdelávať sa v každom veku svojho života 

podľa podmienok ustanovených týmto zákonom a podľa svojich schopností a záujmov.  

Zákonník práce v § 140 o zvyšovaní kvalifikácie, ods. 1, 2 uvádza: „Účasť na ďalšom 

vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi 

alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je 

prekážkou v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi 

pracovné voľno a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je 

predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie 

kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie.“ 

Druhy ďalšieho vzdelávania podľa zákona o ďalšom vzdelávaní:  

- vzdelávanie, ktorým sa jeho účastník pripravuje na získanie stupňa vzdelania, okrem 

vysokoškolského stupňa vzdelania,  

- odborné vzdelávanie a príprava,  

- záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a iné.  

 

                                                           
94

 Ďalšie vzdelávanie podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní je súčasťou vzdelávacej sústavy SR a 

jeho uskutočňovanie je verejná úloha. Je súčasťou celoživotného vzdelávania. Za ďalšie vzdelávanie sa považuje 

vzdelávanie, ktoré umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo 

uspokojiť svoje záujmy alebo ktorým sa pripravuje na získanie určitého stupňa vzdelania v školskom systéme. 

Uskutočňuje sa rozličnými krátkodobými a dlhodobými formami vzdelávania (napr. školenie, kurz, seminár), v 

rozličných organizačných formách vzdelávania vrátane multimediálnych prístupov (korešpondenčné, distančné 

vzdelávanie, videokonferencie...) (In Novotná, 2002, s. 559). 
95

 Zákon NR SR č 567/2001, ktorým sa dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona 

NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona NR SR č. 70/1997 Z. z. 
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Ďalšie vzdelávanie uskutočňujú v rámci svojej pôsobnosti školy, školské zariadenia a 

mimoškolské vzdelávacie ustanovizne.  

Druhy ďalšieho vzdelávania podľa UIPŠ (Ústav informácií a prognóz školstva):  

- doplňujúci kurz,  

- doplňujúce pedagogické štúdium,  

- odborný kurz,  

- odborná príprava,  

- odborný seminár,  

- odborné školenie,  

- pokročilý kurz,  

- rekvalifikačný kurz,  

- rozborový seminár,  

- rozširujúce štúdium,  

- stredný kurz,  

- špecializačné policajné štúdium,  

- špecializačné inovačné štúdium,  

- základný kurz,  

- základné školenie.  

 

Formy štúdia v ďalšom vzdelávaní podľa zákona o ďalšom vzdelávaní:  

- štúdium popri zamestnaní,  

- doplňujúce štúdium,  

- rozširujúce štúdium,  

- špecializačné štúdium,  

- rekvalifikačné štúdium.  

Podľa správy Vzdelávanie a odborná príprava 2010 by si všetci občania počas svojho 

života mali osvojovať a aktualizovať schopnosti a že potreby tých, ktorí sú na pokraji 

sociálneho vylúčenia vyžadujú osobitnú pozornosť.  

Komisia vo svojom oznámení z roku 2006 Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro 

kladie dôraz na významnosť vzdelávania dospelých ako dôležitej súčasti celoživotného 

vzdelávania. Krajiny OECD okrem iných riešia aj výzvu rozšíriť dostupnosť poradenstva pre 

dospelých. Táto možnosť ešte nie je rozšírená a nezamestnaní ju využívajú najmä cez úrady 

práce. Doplnkovou službou sú aj internetové stránky, ktoré však nemôžu nahradiť osobnú 

formu pomoci pre jednotlivca.  
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Celoživotné a ďalšie vzdelávanie je potrebné prepojiť so systémom školského 

vzdelávania tak, aby sa odstránili hranice medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním. 

Preto by sa mala dať väčšia možnosť vysokým školám zapájať sa do oblastí ďalšieho 

vzdelávania (cez legislatívu a financie). Taktiež je potrebné zaistiť väčšiu úroveň kvality 

vzdelávania dospelých a vytvoriť a zabezpečiť fungovanie informačného systému vo 

vzdelávaní dospelých. Vzdelávanie dospelých zohráva dôležitú ekonomickú, sociálnu, 

kultúrnu a politickú úlohu a preto si vyžaduje a preto si vyžaduje neustálu podporu zo strany 

štátu a verejnosti. Preto by sa mali vzdelávacie inštitúcie zamerať na väčší okruh kurzov, nie 

len na tie, ktoré sú odrazom krátkodobých záujmov jednotlivcov (podnikov), ale na tie, ktoré 

odzrkadľujú dlhodobé potreby spoločnosti. Vzdelávanie, aj keď dlhodobo a finančne náročné 

je nevyhnutnou investíciou pre ekonomický a hospodársky rozvoj spoločnosti. Vo verejnosti 

dlhodobo prevláda pociťovaný nedostatok informácií v oblasti ďalšieho vzdelávania. Aj 

napriek existencii čiastkových informačných systémov absentuje ich vzájomné prepojenie 

spolu so vzdelávacími systémami, nie len voči nezamestnaným ale aj voči tým, ktorí si chcú 

nájsť nové možnosti sebarealizácie. 

V súvislosti so vzdelávaním je obzvlášť dôležité spomenúť potrebu rozvoja znalostnej 

ekonomiky.
96

 Spoločnosť založená na poznatkoch využíva najmä dva ekonomické faktory a 

to pracovnú silu a kapitál. Nie je dôležité tieto faktory len zväčšovať, ale vedieť ich aj 

efektívne využívať. Efektívnosť využívania pracovnej sily a kapitálu predstavujú 

predovšetkým technológie. Spoločnosť by sa preto mala viac venovať modernizácií či už by 

išlo o oblasť organizácie práce, strojov alebo o zdokonalenie zručností zamestnancov.  

Keď SR vstúpilo 1.5.2004 do EÚ, prilákalo mnoho investorov zo zahraničia najmä na lacnú 

pracovnú silu. Títo investori so sebou priniesli aj modernejšie technológie, čím Slovensku 

pomohli zvýšiť ekonomický rast. A práve najrýchlejšie rastúce ekonomiky sú tie, ktoré v 

najväčšej miere využívajú moderné technológie. Avšak aj napriek tomu je v súčasnosti stav v 

oblasti rozvoja vedy, výskumu a najmä vysokého školstva nepostačujúci. Z pomedzi 500 

najlepších univerzít na svete nie je ani jedna zo Slovenska a z hľadiska podpory vedy a 

výskumu patríme v rámci celej EÚ medzi najhorších.  

Isté snahy o rozvoj znalostnej ekonomiky boli prejavené v roku 2005, kedy bol vládou 

SR schválený vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku pod názvom 
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 Znalostná ekonomika, ako už z názvu vyplýva, predstavuje ekonomiku alebo spoločnosť založenú na 

znalostiach, vedomostiach, poznatkoch. 
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MINERVA
97

. Jej hlavným cieľom je vytvárať podmienky a podporovať činnosti (v štyroch 

oblastí: informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie, investície do ľudí a vzdelávania a 

inovácie, veda a výskum) pre rozvoj znalostnej ekonomiky na Slovensku. Znalostnú 

ekonomiku považuje MINERVA „za jedinú cestu ako na Slovensku čo najrýchlejšie 

dosiahnuť a dlhodobo udržať životnú úroveň typickú pre najvyspelejšie západoeurópske 

krajiny.“ (MINERVA, 2005)  

Pre zamestnávateľa sú najmenej atraktívni dlhodobo nezamestnaní (najmä pre ich 

stratu pracovných návykov a pracovného režimu) a z hľadiska vzdelania – nezamestnaní bez 

vzdelania alebo so základným vzdelaním. Práve kvôli nim má význam aj znalostná 

spoločnosť, vďaka ktorej sa zvýši produktivita práce (cez celoživotné vzdelávanie) a 

zamestnateľnosť (cez zmenu kvalifikácie). Súhlasíme s Ódorom (2007), že je potrebné zvýšiť 

alebo aspoň udržiavať transparentnosť pri stanovovaní ceny práce a pružnosť trhu práce 

(pracovného času), ktorý by zabezpečil lepšie podmienky pre nezamestnaného pri hľadaní 

novej práce a zrýchlil tak proces zamestnania sa. Je preto nevyhnutné zdynamizovať 

dobiehanie životnej úrovne (vytvorením adekvátneho prostredia pre investície) a skvalitniť 

slovenské univerzity (aby sa zabránilo úniku kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia). 

 

V globalizácií, ktorá ovládla dnešný svet, je obzvlášť dôležité ako pre jednotlivca, tak 

aj pre spoločnosť, prispôsobovať sa a včas reagovať na zmeny. Pokrok a vývoj idú míľovými 

krokmi dopredu. To, čo platilo včera, už zajtra platiť nemusí a to, čo bolo včera nové, sa 

každým dňom amortizuje a zastaráva. Životný cyklus výrobkov sa skracuje z rokov na 

mesiace. Podobne ako v evolúcií, prežije len ten, kto sa dokáže rýchlo adaptovať meniacemu 

sa okoliu. Každú zmenu však treba chápať ako príležitosť, nie ako negatívum. Pri globálnej 

konkurencii je viac ako inokedy potrebné sofistikovať výrobu, rozvíjať informačné 

technológie, podporovať inovácie vo všetkých oblastiach (vytvárať proinovačnú klímu), mať 

dostatočné pružnú stratégiu a orientovať sa výlučne na spotrebiteľa.  

A na záver tejto podkapitoly si dovolíme uviesť výrok od Briana Corbyho, ktorý 

vyjadruje pohľad na zamestnanosť z iného uhla a zároveň môže byť aj dobrou motiváciou: 

„Možno nevieme poskytovať dlhodobú zamestnanosť, ale mali by sme sa pokúsiť ponúkať 

dlhodobú zamestnateľnosť.“ (In Ódor, 2007, s. 162) 
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 Ako uvádza oficiálna internetová stránka MINERVY (www.iminerva.sk, 2005), toto slovo má dva významy: 

1. Minerva bola rímska bohyňa umu, rozumu, a vzdelania; patrónka civilizovaného života 2. skratka pre 

:Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít: iniciatíva, ktorej cieľom je 

urobiť zo Slovenska jednu z najvyspelejších, najmodernejších a najprosperujúcejších spoločností na svete. 
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2 KVALITA ŽIVOTA NEZAMESTNANÝCH  

 

 Nezamestnaní by sa mali snažiť o uchovanie viery v zmysel života. Veľa je takých 

zamestnaných, ktorí bojujú o udržanie zmyslu svojej práce. (Zelina, 1995)  

 

Otázky kvality života je zaujímavé skúmať a sledovať v špecifických situáciách, akou 

nezamestnanosť nepochybne je. V dnešných časoch vládne nedôvera, nedôvera druhým, sebe 

samému, nedôvera v lepšiu budúcnosť. Mnoho nezamestnaných nielen že nedôveruje úradom 

práce, ale ani sebe, nikomu a preto ani nepodniknú nič pre to, aby si našli prácu. (Zelina, 

1995) Ako neskôr autor v tejto súvislosti dopĺňa, človek je od prírody lenivý, sebecký a 

pasívny a nič sa mu nechce až kým ho k činnosti nedonúti nejaký nedostatok (hlad, 

peniaze...).  

Avšak lenivosť nie je vrodená vlastnosť človeka, buduje si ju sám a nanešťastie sa ju 

aj učí budovať. Keď E. Mayo skúmal, čo motivuje pracovníkov dokázal, že ak sa ľudia 

vtiahnu do práce a ak je práca pre nich zaujímavá, keď vedia, že je zmysluplná a človek za jej 

vykonanie dostane primeranú odmenu, tak nie je lenivý. Motiváciu podporuje aj vytvorenie 

podmienok v práci pre sebarozvoj, umožnenie byť samostatným a tvorivým. (Zelina, 1995)  

Aj keď to vyznieva paradoxne, môže nezamestnaný človek prežívať svoj život kvalitne pri 

splnení určitých podmienok. Prvou a základnou podmienkou je sebaadaptácia zníženej 

životnej úrovni, čo predstavuje podľa Lukáča (2005 s. 619) „prijatie zásad dobrovoľnej 

skromnosti.“ Je potrebná premena osobnosti a zmena usporiadania starých hodnôt.
98

 

Prekážkou skromnosti nezamestnaného podľa citovaného autora môže byť nepochopenie zo 

strany najužšej rodiny, podmienky bývania, vek alebo rôzne druhy postihnutia. Nezamestnaný 

človek si môže stratený príjem nahrádzať rôznymi spôsobmi, napr. brigádami, sezónnymi 

prácami, výpomocou alebo inými drobnými službami.  

 

Zaujímavé sú výsledky niektorých výskumov, ktoré odhaľujú vplyv straty príjmu v 

dôsledku straty zamestnania na kvalitu života nezamestnaného, resp. jeho spokojnosť so 

životom a šťastie. 
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 Lukáč (2005) uvádza, že na základe výpovedí tých nezamestnaných, ktorí sa rozhodli konzumný život, 

materiálne hodnoty a úspech vymeniť za rodinné zázemie, trávenie voľného času s deťmi, rodinou, prežívajú 

svoju situáciu omnoho ľahšie a svoj život pokladajú za kvalitnejší. 
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Podľa Mareša, Sirovátku (2006) vplyv nezamestnanosti na príjem nezamestnaného 

najviac závisí od toho, akú rolu zohráva nezamestnaný v rodine. Taktiež to závisí od kvality 

ľudského a sociálneho kapitálu, keďže práve tento faktor ovplyvňuje dlhodobú akumuláciu 

zdrojov vrátane príjmu. Na základe svojho výskumu v Čechách autori konštatujú, že zatiaľ čo 

najvýraznejší pokles príjmu bol počas obdobia trvania nezamestnanosti zaznamenaný u 

vysoko vzdelaných nezamestnaných, najnižší príjem v nezamestnanosti mali ľudia so 

základných vzdelaním a s ukončeným nižším stredným vzdelaním.  

Ruhm (2001, In Bőckerman, Ilmakunnas, 2006) zasa tvrdí, že nezamestnanosť z 

hľadiska trvalej straty budúcich príjmov najviac postihuje mladých ľudí. Priemerná miera 

šťastia nereaguje na všetky neobvyklé nárasty v národnej miere nezamestnanosti, a to isté sa 

týka aj životnej spokojnosti. To je v rozpore s výskumom Di Tellu (2001) podľa ktorého, 

nárast vo všeobecnej miere nezamestnanosti vytvára podstatný pokles v životnej spokojnosti. 

V literatúre bolo mnoho debát o dôležitosti príjmu v určení (vymedzení) subjektívnej pohody. 

(Veenhoven, 1993, Easterlin, 2001) Výsledky výskumu Bőckermana, Ilmakunnasa (2006) 

odhalili, že nezamestnanosť síce znižuje životnú spokojnosť, zatiaľ čo na šťastie (podmienené 

príjmom) má bezvýznamný vplyv. Nízky príjem má priamy negatívny dopad aj na šťastie aj 

na životnú spokojnosť. Nezamestnanosť stále negatívne ovplyvňuje šťastie prostredníctvom 

nízkeho príjmu. Takmer všetky najnovšie štúdie zamerané na spojenie medzi 

nezamestnanosťou a šťastím zahŕňajú mieru príjmu medzi vysvetľujúce premenné pre rovnicu 

šťastia a vysvetľujú, že nezamestnanosť „per se“ je zlá pre mieru šťastia. Nízky príjem 

neznižuje šťastie tým, ktorí sú už nešťastní, ale inklinuje k znižovaniu šťastia najšťastnejších 

ľudí. V tomto zmysle majú peniaze oveľa väčší zmysel pre tých najšťastnejších.  

Potvrdzujú to aj Diener, Biswas-Diener (2002), že nezamestnaní ľudia budú v 

priemere nespokojní aj vtedy, keby mali relatívne vysoký príjem – pretože nevykonávajú tú 

úlohu, ktorá je v spoločnosti rešpektovaná. Potvrdzujú to aj iní autori (Clark et al., 2000, 

Clark and Oswald, 1994, Frey and Stutzer, 2000, In Bőckerman, Ilmakunnas, 2006). 

Pozoruhodné je zistenie, že keď sú ľudia veľmi šťastní, nezamestnanosť neznižuje ich 

šťastie, zatiaľ čo stredne šťastní sú akoby menej šťastní. Jedným z možných vysvetlení tohto 

výsledku je existencia životného minima v šťastí, ktoré je viac alebo menej rovnaké pre 

všetkých ľudí. Jednotlivci sa stávajú skutočne nešťastnými, ak ich stupeň šťastia sklzne pod 

túto krajnú hranicu. Najčastejšie sa to stáva tým ľuďom, ktorí sú nešťastní, keď ich postihne 

nejaká nešťastná udalosť, akou je napr. nezamestnanosť. (Bőckerman, Ilmakunnas, 2006) 
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Toto vysvetlenie je v súlade s teoretickou štruktúrou, ktorú obhajoval Cummins (2000) – tzv. 

„homeostáza subjektívnej pohody“.  

 

Osobné prežívanie nezamestnanosti síce znižuje životnú spokojnosť, ale nemá výrazný 

vplyv na šťastie. Mnoho autorov (napr. Winkelmann, 1998, Di Tella et al., 2001, Bőckerman, 

Ilmakunnas, 2006) v oblasti skúmania šťastia potvrdilo, že nezamestnanosť robí človeka 

veľmi nešťastným. Podľa Lindbecka et al. (1999) existujú faktory, ktoré oslabujú prepojenie 

medzi nezamestnanosťou a šťastím. Vysoká nezamestnanosť znižuje sociálnu stigmu (životnú 

škvrnu) združenú s prežívaním nezamestnanosti.  

Hultman et al. (2006) skúmali rozdiely v posudzovaní kvality života medzi 

zamestnanými a nezamestnanými. Zhodli sa v tom, že nezamestnanosť pôsobí negatívne na 

pohodu a šťastie nezamestnaného. Nezamestnanosť nemusí predstavovať len hanbu a 

poníženie, ale pre istú skupinu ľudí môže byť dokonca prospešná, užitočná. Ide o takú 

situáciu, keď človek uniká z takého zamestnania, ktoré ho neuspokojuje a zapríčiňuje mu 

zdravotné problémy. Ako nezamestnaný sa cíti slobodný, nezávislý a túži naplniť svoje ciele a 

plány v živote (napr. podľa Starrina, Larssona, 1987, Smitha, 1985, Warr, 1985 In Hutman, 

2006, s. 47) .  

Winkelmann, Winkelmann (1998) svojím výskumom v Nemecku zistili, že 

nezamestnanosť má veľký vplyv na spokojnosť ľudí. Aj iní autori, napr. Clark, Oswald (1994, 

In Bőckerman, Ilmakunnas, 2006) potvrdili negatívny dopad nezamestnanosti na pohodu. 

Práve títo autori zistili, že nezamestnanosť má najvýraznejší dopad na pohodu u ľudí vo veku 

od 30-49. 

Výsledky výskumu Bőckermana, Ilmakunnasa (2006) ukazujú, že aj keď 

nezamestnanosť oveľa viac znižuje spokojnosť na najnižšej miere spokojnosti, na najvyššom 

stupni spokojnosti nemá významný vplyv. Nezamestnanosť má výrazný negatívny dopad na 

pohyb od nízkeho stupňa šťastia k vysokému, kde vo vysokom stupni šťastia má 

bezvýznamný vplyv. Preto, nezamestnanosť prispieva k nerovnosti subjektívnej pohody 

medzi jednotlivcami. Nezamestnanosť nemusí byť vždy záležitosťou šťastia, ale keď 

vyšetruje túto oblasť, jej dopad môže byť priemerný. 

Michalos, Orlando (2006) na základe výskumu uvádzajú, že nezamestnaní boli 

najmenej spokojní so svojou sebaúctou, pričom práve tento faktor bol najsilnejším 

prediktorom životnej spokojnosti, mal najväčší dopad na celkovú spokojnosť s kvalitou 

života.  
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Aj Di Tella et al. (2001) svojim rozsiahlym výskumom realizovaným v 12-tich 

európskych krajinách vyskúšali relatívny dopad dvoch prvkov indexu utrpenia (súčet 

nezamestnanosti a miery inflácie) na ľudskú pohodu meranú životnou spokojnosťou a 

šťastím. Výsledky sa približovali vyššie uvedeným výsledkom Michalosa, Orlanda. Podľa 

nich sa ľudia viac zdajú šťastnými, ak je inflácia a nezamestnanosť nízka.  

Staats et al. (1995) tvrdia, že sebaúcta je hlavným prvkom osobnosti človeka a mnoho 

klinicko-psychologickej praxe je zameranej na zvyšovanie individuálnej pohody 

prostredníctvom zlepšovania sebaúcty.  

 

Ku dôležitým problémom v súvislosti so sledovaním nezamestnanosti patrí aj 

zvládanie ťažkostí, prekonávanie náročných životných situácií, tzv. coping.
99

 Zvládanie 

záťažových situácií je dôležité pre zvyšovanie kvality života. Billings, Moos rozlíšili stratégie 

copingu na :  

- coping zameraný na rozhodovacie procesy,  

- coping zameraný na riešenie problémov,  

- coping zameraný na city, emócie človeka (In Zelina, 1995).  

 

Život každého človeka je rôznorodý, ovplyvnený rozličnými udalosťami, ktoré menia 

jeho život buď v pozitívnom alebo negatívnom smere a ktoré majú dopad aj na jeho telesné či 

duševné zdravie. Je preto potrebné skúmať a zaoberať sa vplyvom životných udalostí na 

zdravie konkrétneho človeka.  

Podľa Janečkovej (2005) životná udalosť predstavuje takú situáciu alebo okolnosť v 

živote človeka, ktorá objektívne vyjadruje viac alebo menej dôležitú zmenu v každodennej 

rutine. Je to akási križovatka, ktorá mení smer na ceste života, mení život človeka, jeho 

sociálne vzťahy. Koncept životných udalostí sa prvý krát objavil v 50. rokoch minulého 

storočia.  

 

V roku 1967 Holmes, Rahe (1967) svojou prácou prispeli ku skúmaniu významu 

stresovej záťaže na zdravie človeka, keď sa zamerali na kvantifikáciu množstva stresovej 

záťaže v konkrétnych náročných životných situáciách. Vypracovali teóriu, podľa ktorej stres 

vyvolávajú všetky tie udalosti (nielen záporné ale aj kladné), ktoré menia doterajší život 

človeka a vyžadujú si adaptáciu. Vytvorili hodnotiacu škálu sociálneho prispôsobenia 
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 Tvorbou prekonávacích preventívnych programov sa zaoberajú tzv. copingové programy. 
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(dotazník SRRS – Social Readjustment Rating Scale), podľa ktorej medzi najzávažnejšie 

životné udalosti patria: smrť v rodine alebo blízkeho človeka, svadba, rozvod, choroba, 

presťahovanie, väzenie, odchod do dôchodku, nezamestnanosť alebo zmena zamestnania... 

Taktiež potvrdzujú našu domnienku, že strata zamestnania predstavuje pre človeka negatívny 

vplyv a je hodnotená ako vysoko zraňujúca životná udalosť.  

 

Schopnosť zvládnutia zložitej životnej situácie vo veľkej miere závisí od toho, akými 

osobnostnými vlastnosťami človek disponuje. Osobnostné vlastnosti obsahujú tri zložky: 

zrozumiteľnosť, zvládnuteľnosť a zmysluplnosť. (In Fedáková, 2005)  

 

Životné udalosti ovplyvňujú na jednej strane aktuálne prežívanú kvalitu života 

(vyvolávajú pocit strachu, depresie, poruchy spánku) a na druhej strane menia dlhodobú 

kvalitu života (napĺňanie životných plánov, uspokojovanie potrieb rastu a hľadanie zmyslu 

života). Z hľadiska kvality života teda môžu životné udalosti predstavovať:  

- zmenu perspektívy, zmenu hodnôt, zmyslu života,  

- zabrzdenie rozvoja a stagnáciu,  

- vážne ohrozenie zdravia. (Janečková, 2005)  

 

Zelina (1995) vypracoval heuristický
100

 postup pre tvorivé riešenie problémov, tzv. 

DITOR:  

D – definovanie problému, jeho závažnosť,  

I – informovanie sa o probléme,  

T – tvorba riešenia,  

O – ohodnotenie riešenia, výber jedného alebo niekoľkých najlepších riešení,  

R – realizácia vybraného riešenia v praxi.  

 

Pre zvládanie životných udalostí sú, ako uvádza Janečková (2005), podstatné vnútorné 

(osobnosť človeka, ktorej zraniteľnosť zvyšuje najmä nedostatok sebavedomia) a vonkajšie 

faktory (sociálny kapitál a príslušnosť k sociálnej triede, sociálna opora). Samozrejme platí, 

že čím má človek vyšší ekonomický status, tým menej je vystavený negatívnym udalostiam a 

tým viac má sociálnych, psychologických a ekonomických zdrojov pre ich zvládnutie. A 
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 Heuristika = metodológia tvorivého riešenia problémov. 
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naopak, ľudia z nižších sociálnych tried majú väčšie problémy zvládať negatívne udalosti, čo 

sa odzrkadľuje aj na ich zdraví.  

Nezamestnanosť predstavuje rizikové obdobie, ktoré je sprevádzané stresom, 

depresiou, úzkosťou, a v konečnom dôsledku znížením kvality života nezamestnaného. Stres 

je podľa Bolelouckého (2002) celková neurohumorálna obranná odpoveď organizmu na extra 

silný podnet, tzv. stresor
101

. Cieľom je príprava organizmu na zvýšený výdaj energie, tj. na 

útok alebo útek. Opakovaný stres bez fyzického výkonu často vedie k chorobným zmenám.  

 

Strata zamestnania sa považuje za náročnú negatívnu životnú udalosť – 

psychosociálnu záťaž
102

. Je to bolestná, traumatizujúca udalosť, ktorá môže u niektorých 

nezamestnaných vyvolať až trvalé následky – stigmy. V tomto hľadisku je zaujímavým 

zistenie Buchtovej (2002), že nezamestnanosť zanecháva po sebe trvalé psychické rany, príp. 

jazvy, čo autorka potvrdzuje výpoveďami znovuzamestnaných, ktorí potvrdili tzv. stigmy 

hlboko vryté do ich vedomia, bez ohľadu na kvalitu nájdeného zamestnania. Z hľadiska 

následkov na rodinu, predstavuje strata zamestnania najväčší problém pre muža, ktorý je 

všeobecne považovaný za živiteľa rodiny. Potvrdili to aj výsledky iných autorov (Broman et 

al., 1995, Lahelma, 1992, Theodossiou, 1998, Wilson, Walker, 1993 In Hultman, 2006, s. 47), 

kde nezamestnaní muži oveľa bolestnejšie pociťovali psychologický dopad nezamestnanosti v 

porovnaní v nezamestnanými ženami. Mohlo to byť spôsobené tým, že muži stratu práce 

vnímajú ako existencionálne ohrozenie a oslabenie osobnej prestíže doma, čo má v konečnom 

dôsledku dopad aj na rodinu. Ak príde o prácu žena, zvyčajne sa túto situáciu snaží vyriešiť 

tak, že absenciu zamestnania nahrádza alternatívnou rolou - prácou v domácnosti, v rodinnej 

oblasti. Tak sa v porovnaní s nezamestnaným mužom vyhne mnohým zdravotným či iným 

problémom. 

Zatiaľ čo v minulosti bol dopad nezamestnanosti spájaný predovšetkým s fyzickými 

ťažkosťami, od polovice 20. storočia sa zdôrazňuje vplyv stresu na zdravie nezamestnaného, 

pričom dlhodobý a nezvládnutý stres výrazne škodí psychickému a fyzickému zdraviu a vedie 

k neurózam. (Kachlík, 2000) 
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 Stresor je obzvlášť silný podnet, ktorý prichádza z vonkajšieho prostredia (nedostatok potravy, hluk...) a ktorý 

vyvoláva v organizme stres alebo stresovú reakciu. (Boleloucký, 2002) 
102

 Psychosociálne záťaže boli zaradené do oficiálnych psychiatrických klasifikácií, kde zo šesť stupňovej škály 

intenzity je psychosociálna záťaž spôsobená nezamestnanosťou hodnotená štvrtým stupňom. (podľa Boleloucký, 

2000) 
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Neurotické správanie sa objavuje najmä v strese, pri únave a záťaži. Neuróza a 

neurotické správanie bránia človeku byť samým sebou, byť slobodným a tvorivým, kvalitne 

žiť. (Zelina, 1995) Neurotické správanie sa často prenáša z nezamestnaného na zamestnaného 

partnera, dokonca aj na deti. Ak sú nezamestnaní obaja rodičia, stres v rodine sa znásobuje. 

Mnoho nezamestnaných považuje vo svojej situácií za najdôležitejšie mať pri sebe blízkeho 

človeka, pomocou ktorého by svoj stav vnímal pozitívnejšie, bez závažnejších následkov. 

Zvládnuť takúto záťažovú situáciu pomáha najmä sociálna opora zo strany partnera, detí, 

príbuzných, kamarátov (krátkodobo nezamestnaní potrebujú sociálnu oporu zo strany 

najbližších, od partnera a rodiny, kým dlhodobo nezamestnaní ju potrebujú cítiť z okolia, od 

kamarátov, známych). Ak táto opora chýba, nezamestnaný sa poväčšine uchyľuje k rôznym 

druhom závislostí, ako je alkohol, drogy, fajčenie, hracie automaty atď., čo má v konečnom 

dôsledku dopad nielen na jeho telesné, ale aj psychické zdravie. Svojimi závislosťami 

ohrozuje vlastnú rodinu, najbližšie okolie a východisko z takejto situácie je omnoho 

komplikovanejšie. Nezamestnaný zvyšuje hladinu napätia, úzkosti a depresie v rodine, 

rodinných či partnerských vzťahoch, čoho krajným dôsledkom môže byť aj rozvod. 

 

„Príliš veľa ľudí stratí svoje zdravie, aby získalo bohatstvo  

a potom minie bohatstvo, aby získalo naspäť svoje zdravie.“  

(Reb Materi, In Ódor, 2009, s. 166) 

Zdravie a kvalita navzájom súvisia a nemožno ich od seba oddeliť. Preto sme sa 

rozhodli venovať vzťahu kvality života a zdravia aspoň takýmto spôsobom, najskôr 

všeobecne a neskôr vo vzťahu k nezamestnanosti. Aj napriek tomu, že pohľady na kvalitu 

života sú rôzne a často krát smerujú až k absurdným či skeptickým postojom, ani v jednom z 

nich nechýba zdravie ako súčasť kvality života.  

Ako uvádza Křivohlavý (2005) je celkom možné, že pri skúmaní problematiky kvality 

života v minulosti, narazíme na oblasť zdravotníctva (či medicíny), kedy práve s súvislosti so 

skúmaním a hodnotením životov chronicky chorých pacientov sa v 70. rokoch 20. storočia 

rozvírila hladina záujmu práve o oblasť kvality života. Predpokladá sa, že predchodcom 

postupov merania kvality života pacienta boli HS (health state) – registre zdravotného stavu 

pacienta, príp. súboru jeho zdravotných problémov. Zdokonalenou formou sú HSP (health 
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state profile) – profily zdravotného stavu, ktoré sa usilovali znázorniť zdravotný stav pacienta 

z čisto lekárskeho pohľadu.
103

  

Pre oblasť medicíny a zdravotníctva sú dôležité tie definície kvality života, ktoré sa 

opierajú o vnímanie zdravia. Hartl, Hartlová (2000) definujú zdravie ako neprítomnosť 

telesnej i duševnej poruchy či choroby. Podľa WHO je to stav úplného fyzického, 

psychického a sociálneho blaha, pričom je tento stav premenlivý v čase.
104

  

Zdravie takmer všetci ľudia považujú za prvoradú a najdôležitejšiu hodnotu, pretože si 

nielen že uvedomujú jeho hodnotu a fakt, že zdravie sa nedá kúpiť ani nahradiť, ale že 

umožňuje aj naplnenie života, dosiahnutie a udržanie stavu spokojnosti a šťastia, a teda 

plnohodnotné uplatnenie v spoločnosti. Samozrejme zdravie je percepované rôznymi 

skupinami rozdielne, napr. mladí a zdraví ľudia vnímajú zdravie skôr ako samozrejmosť, ako 

všeobecnú hodnotu
105

. 

Medzi najčastejšie charakteristiky zdravia sú uvádzané tieto tri:  

 determinanty zdravia – sem zaraďujeme faktory osobné, spoločenské, ekonomické, 

životného prostredia, ktoré sa ako premenné navzájom ovplyvňujú a určujú zdravotný 

stav jednotlivca i skupiny či spoločnosti. Patria tu vulnerabilita (zraniteľnosť) a 

resiliencia (odolnosť).  

 indikátory zdravia – sem patria kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele zdravia – 

premenné, prostredníctvom ktorých možno priamo alebo nepriamo hodnotiť zmeny v 

zdravotnom stave a rozsah naplnenia zámerne navodených zmien.  

 prediktory zdravia – sú také premenné, ktoré umožňujú prostredníctvom analýzy 

dostupných dát kvalifikovane odhadnúť budúce trendy ich vývoja. (In Kebza, 2005, s. 

26).  

 

Pre lepšie zhodnotenie celkovej charakteristiky zdravotného stavu už neboli 

postačujúce predtým zaužívané postupy (vychádzajúce zo stanovenia diagnózy, doby dožitia, 

resp. strednej dĺžky života) a preto sa pozornosť začala sústrediť aj a psychické, sociálne a 

behaviorálne determinanty ľudského života v oblasti zdravia – postupy zisťujúce resp. 
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 Autor uvádza nasledovné metódy pre meranie kvality života ťažko chorého pacienta: QWS (Quality of well-

being scale), HRQoL (Health related quality of life) je najčastejšie používaný pojem v medicíne, znamená 

kvalitu života ovplyvnenú zdravím, SIP (Sickness impact profile), NHP (Nottingham health profile), DDRS 

(Distress and disability rating scale), APACHE II (Acute physiological and chronic health evaluation system). 

(Křivohlavý, 2005, s. 282) 
104

 Imunita organizmu je iná v detstve i v starobe, dopoludnia i večer. 
105

 Ako ďalej v tejto súvislosti Kebza (2005, s. 9) uvádza „stav zdravia je vždy výsledkom interakcie človeka s 

prostredím (prírodné, civilizačné, spoločenské), v ktorom žije.“ 
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odhaľujúce kvalitu života (najmä subjektívne vyjadriť mieru narušenia životných podmienok 

v dôsledku nejakej choroby). (Kebza, 2005)  

Hnilica (2005b) rozlišuje faktory ovplyvňujúce spokojnosť v osobitných oblastiach 

života na špecifické (stres) i spoločné faktory (optimizmus). Ak hovoríme o oblasti 

spokojnosti so zdravím a prácou, vychádza sa z rôznych koncepcií stresu. Pri pracovnej 

spokojnosti sa využíva Karaskov model pracovného stresu a pri spokojnosti so zdravím, 

model životných zmien.  

Podľa výskumu McKee-Ryan et al. (2005) nezamestnaní všeobecne preukázali vyššiu 

mieru zníženého mentálneho zdravia ako zamestnaní. Stupeň depresie bol vyšší medzi 

nezamestnanými (Catalano, Aldrete, Vega, Kolody, Aguilar-Gaxiola, 2000; Dressier, 1986; 

Hall, Johnson, 1988; Rodriguez, Allen, Frongillo, Chandra, 1999; Verhaegen, Deykin, Sand, 

1994, In Karsten et al., 2009). Dlhoročné štúdie dokázali, že depresia nie je len koreláciou 

nezamestnanosti, ale tiež výsledkom nezamestnanosti (Bolton, Oatley, 1993; Frese, Mohr, 

1978, In Karsten et al., 2009). 

Za zmienku určite stojí štúdia Bruna Zwickera, ktorý skúmal dopad náhlej a 

neočakávanej straty zamestnania na život nezamestnaného. Jeho výsledky potvrdili negatívny 

vplyv nezamestnanosti na zdravie, psychickú i citovú oblasť nezamestnaného. Podobne 

významnou v tejto oblasti je tzv. Marienthalská
106

 štúdia z roku 1933, ktorú realizovala 

Jahodová a kol. (kniha Die Arbeitslosen von Marienthal). Snahou autorov bolo pomôcť 

obyvateľom zvládnuť vzniknutú náročnú životnú situáciu. V dôsledku reakcie na stratu 

zamestnania autori rozlíšili štyri typy rodín nezamestnaných: rezignované, nezlomené, zúfalé 

a apatické. Výsledkom tejto štúdie bolo zistenie, že psychologické a zdravotné dôsledky 

nezamestnanosti veľmi úzko súvisia s dôsledkami chudoby. Obyvatelia obce reagovali 

apaticky, stratili zmysel života, plány do budúcnosti, prevládala u nich beznádej a rezignácia. 

Podobný výskum realizovala Jahodová o šesť rokov neskôr v Južnom Walesu vo Veľkej 

Británii, kde zistila podobné výsledky ako v Marienthali (išlo o tzv. Waleskú štúdiu) (In 

Buchtová, 2002). 

Nezamestnanosť, ako sa preukázalo, je príčinou depresie a ostatných foriem zníženého 

mentálneho zdravia. Podľa Jahodovej (1982) nezamestnaní trpia, pretože sú zbavení 

zamestnania a jeho pozitívnych psychologických efektov. Jahodovej postoje k práci a 

zamestnanosti sú pozitívne. Typické finančné reštrikcie nezamestnanosti môžu oslabiť ľudské 
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 Marienthal – obec v Dolnom Rakúsku, ktorej obyvatelia sa stali hromadne nezamestnanými v dôsledku 

zatvorenia jedinej miestnej továrne, čo malo výrazný dopad na celú obec a žijúce rodiny. 
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vnímanie tohto stavu. Neurčitosť v prípade budúcnosti je podľa Fryera (1997) taktiež 

typickým pocitom pri nezamestnanosti a môže oslabiť časový harmonogram a aktivity (In 

Karsten et al., 2009).  

Depresia je často používaná ako indikátor premennej mentálneho zdravia v oblasti 

psychologického výskumu nezamestnanosti. Ako uvádzajú Frese, Mohr, (1978) depresia je 

pojmovým jadrom syndrómu úzkosti, ktorý nezamestnanosť spôsobuje (In Karsten et al., 

2009).  

Zhoršenie zdravotného stavu bez ohľadu na vek v dôsledku straty zamestnania 

potvrdila aj Buchtová (2002) svojím výskumom. Taktiež autorka tvrdí, že zvládanie straty 

zamestnania je veľmi individuálne a záleží od rôznych faktorov, napr. od odolnosti človeka 

voči psychickej záťaži, veku, finančných možností nezamestnaného, kvalifikácie, pohlavia, 

zmysluplnej osobnej aktivite vo voľnom čase, dĺžky nezamestnanosti, vplyvu emočnej a 

sociálnej opory. 

Michalos, Orlando (2006) realizovali rozsiahli výskum, v ktorom skúmali spokojnosť 

s kvalitou života u mladých ľudí, nezamestnaných a pôvodných obyvateľov Britskej 

Kolumbie na ostrove Princa Georga. Vo výskume sa zameriavali na tri všeobecné oblasti - 

závislé premenné: šťastie, celková kvalita života a spokojnosť so životom. Spokojnosť so 

životom merali cez spokojnosť ľudí v špecifických oblastiach ich života. Týkalo sa to týchto 

14-tich oblastí: domácnosť, susedstvo, rodinné vzťahy, životní partneri, práca, priatelia, 

zdravie, vierovyznanie, finančné zabezpečenie, voľno-časové aktivity, sebaúcta, vláda, 

miestna štátna správa a samospráva. Najvyššiu mieru spokojnosti u každej skupiny 

zaznamenali v oblasti životných partnerov a naopak najnižšiu mieru spokojnosti u miestnej 

štátnej správy. U nezamestnaných, bez ohľadu na rod a vek zistili vysokú spokojnosť s 

rodinnými vzťahmi a s priateľmi. Podľa Michalosa (1991, 2003) je typická vysoká 

spokojnosť so životnými partnermi, rodinnými vzťahmi a priateľmi u ľudí po celom svete. 

Výskumom došli k záveru, že nezamestnaní vyjadrili najnižšiu mieru spokojnosti v 

sledovaných oblastiach a takisto najnižšie priemerné skóre v troch indikátoroch. Myers, 

Diener (1995) konštatujú, že v západných krajinách sú oveľa šťastnejší ľudia v manželstve 

bez ohľadu na pohlavie, než rozvedení alebo slobodní. 

Najlepšiu kvalitu života zaznamenali Michalos, Orlando (2006) u mladých ľudí, 

najhoršiu, najnižšiu práve u nezamestnaných. Ich výsledky sa zhodujú aj s podobným 

výskumom.  
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Podobne aj Sabain
107

 (2008), Hultman et al. (2006) na základe výsledkov svojho 

výskumu konštatujú, že nezamestnaní ľudia preukázali nižšiu kvalitu života než zamestnaní.  

 

Vajnerová (2010) realizovala výskum, v ktorom okrem iného zisťovala aj percepciu 

ľudí v súvislosti zaistenia osobných potrieb prostredníctvom vybraných atribútov 

kvalitnejšieho života: ekonomická prosperita, sociálna istota
108

, osobná sloboda, majetková 

rovnosť, možnosť sebarealizácie, spravodlivé uplatňovanie jasných pravidiel, kultúrne 

tradície a národné cítenie. Výsledkom bolo, že najviac ľudí považuje pre zaistenie 

materiálnych hodnôt práve ekonomickú prosperitu. Za ňou nasledovalo spravodlivé 

uplatňovanie jasných pravidiel a možnosť sebarealizácie. Podľa citovanej autorky závisí 

výber znakov kvalitnejšieho života okrem iného aj od pohlavia, vzdelania, avšak 

najvýraznejšie rozdiely súviseli s vekom (s rastúcim vekom rástla aj preferencia sociálnych 

istôt, majetkovej rovnosti, kultúrnej tradície i národného cítenia. Naopak klesali možnosti 

sebarealizácie, osobná sloboda i ekonomická prosperita).  

Výskumy zamerané na subjektívne prežívanie kvality života vo vzťahu k veku 

zisťujú malú mieru korelácie, čo znamená, že vek sám o sebe nie je jediným určujúcim 

faktorom toho, či sa cítime lepšie alebo horšie než predtým. Napriek všeobecne rozšírenej 

laickej mienky, že čím sme starší, tým musíme mať horšiu kvalitu života, seriózne výskumy 

to nepotvrdzujú. Naopak, čoraz častejšie sa objavuje zistenie o subjektívne pozitívnejšom 

vnímaní svojej situácie u niektorých starších ľudí v porovnaní s mladšími. Výskumy v oblasti 

kvality života nezamestnaných a veku nepredstavujú kongruenciu vo výsledkoch. Napr. Fugl-

Meyer, Fugl-Meyer (2002) a Easterlin (2001) poukazujú na rovnaké hodnotenie kvality života 

v súvislosti s vekom. Naopak, isté rozdiely boli zaznamenané u Hultmana et al. (2006), 

ktorých analýzy preukázali vyššiu spokojnosť u starších respondentov než u mladších. 

Headey, Wearing (1992, In Michalos, Orlando, 2006) zaznamenali rastúcu závislosť medzi 

vekom a spokojnosťou so životom. 

                                                           
107

 Autorka skúmala kvalitu života ľudí s rakovinou pľúc. Kým ženy mali vyššiu mieru prežitia a kvalitu života, 

muži inklinovali k vyššej miere úmrtnosti a k nižšej kvalite života. Zaoberala sa taktiež rozdielmi v kvalite 

života medzi rodom, kde rozdiely preukázané neboli. Avšak mierne asociácie zaznamenala medzi rodom a 

úzkosťou, kde mladé ženy mali väčšiu úzkosť ako staršie ženy a muži. Zaznamenala vo svojom výskume aj 

interakcie medzi vekom a zamestnanosťou. (Sabain, 2008) 
108

 Sociálna istota na základe výskumu Vajnerovej (2010, s. 59) predstavuje kvalitné zabezpečenie v starobe a 

kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť. Potreba zabezpečenia v starobe s vekom priamoúmerne narastá a od 

46.roku života sa stáva najdôležitejšou zložkou sociálnej istoty. Pre mladých ľudí – do 29 rokov sú 

najdôležitejšie tieto oblasti sociálnej istoty: mať zamestnanie a v prípade jeho straty možnosť rýchleho získania 

nového, mať vlastní domov, dostatok prostriedkov na založenie rodiny a mať právo na kvalitnú a dostupnú 

lekársku starostlivosť. 
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Problematike kvality života nezamestnaných vo vzťahu k rodu sa venujú mnohí autori. 

Napríklad Diener et al. (1999), Inglehart (1990) (In Hnilica, 2005d, s. 418-419), Fugl-Meyer, 

Fugl-Meyer (2002) nezistili vo svojich rozsiahlych výskumoch významné rozdiely v 

posudzovaní kvality života medzi mužmi a ženami. Istý posun môžeme vidieť vo výskumoch 

Wood, Rhodes, Whelan (1989), Hultman et al. (2006), kde bola vyššia spokojnosť 

zaznamenaná práve u žien v porovnaní s mužmi. Nezamestnané ženy skórovali vyššie ako 

nezamestnaní muži v celkovom hodnotení života. Medzi dosiahnutým vzdelaním a kvalitou 

života nebol zaznamenaný výrazný rozdiel, resp. vyššie vzdelanie nezaručovalo výhodu v 

oblasti kvality života nezamestnaným v porovnaní s nezamestnanými s nižším vzdelaním.  

 

Ako prežiť kvalitný a zmysluplný život  

 

Na úvod je dobré pouvažovať nad otázkou: „Máme čas zamyslieť sa nad tým, ako 

kvalitne žijeme a či žijeme naozaj ako osobnosti?“ (Zelina, 1995, s. 22)  

Nezamestnaný človek stratou zamestnania mnohokrát stráca doslova všetko. Má pocit, 

akoby stratil domov, rodinu, priateľov, svoje práva..., ocitá sa na okraji spoločnosti, stráca 

sebadôveru, istotu.  

Psychológovia konštatujú, že každý človek by mal prijať výzvu na sebarealizáciu. Ako 

dopĺňa Zelina (1995), život ako výzva začína sebainterpretáciou (vyslovením vlastného 

poznania) a pokračuje sebamotiváciou (sebapresvedčením o veľkej cene vlastného života), 

ďalej nasleduje sebarealizácia a sebatranscendencia (snaha o prekonanie samého seba, 

vlastných možností).  

Ľudia môžu žiť svoj život plnohodnotne, dôstojne alebo môže prežívať len zo dňa na 

deň. Pre niektorých ľudí je zmyslom života zdravie, kvalitný spánok, absencia bolesti a 

choroby, iní potrebujú ku kvalitnému životu peniaze, finančné zabezpečenie na celý život. A 

sú aj takí, pre ktorých je zmyslom života láska, opora, pokoj v rodine.
109

 

Podľa zistení ekonómov, sú pre subjektívny pocit šťastia okrem ekonomických 

faktorov (HDP, vzdelanosť...) dôležité aj gény, náboženstvo, kultúra či demokracia a 
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 Křížová (2005a, s. 223-227) skúmala, čo pacienti považujú za kvalitný život. Ide najmä o tieto oblasti: mať 

možnosť vzdelávať sa, poznávať a cestovať, získavať nové skúsenosti a zážitky, mať zamestnanie podľa 

vlastných predstáv, úspechy v práci, vedieť sa radovať z maličkostí, žiť vyrovnaný a harmonický život, bez 

problémov v príjemnom prostredí, mať dobrých priateľov, ktorí nezradia, lásku, byť nápomocný druhým, mať 

uznanie, žiť v čistom prostredí, častý pobyt v prírode, turistika, byť nezávislým, samostatne riešiť problémy, mať 
dosť času na odpočinok a záľuby, vnímať krásu okolo seba, byť v psychickej a telesnej pohode, viac sa 

realizovať v duchovnom živote a iné... Za kľúčové slová kvalitného života sú vzťahy, aktivita, primerané zdravie 

a uspokojené potreby. 



168 
 

súdržnosť spoločnosti. Zaujímavým zistením je aj to, že človek je šťastný nielen z výsledkov, 

ale aj zo samotnej cesty k stanoveným cieľom. (Ódor, 2009)  

Meradlom kvality života nie je len bohatstvo a peniaze, ale aj narušenie zdravia 

(choroba), slobody, bezpečnosti, podnebia, rodinných hodnôt a zamestnanosť.  

Za hlavný opak (protiklad) kvalitného života považuje najväčší skúmateľ neurózy S. Freud 

práve neurózu. Neurotik totiž hľadá príčiny nenaplnenia svojich potrieb, zatiaľ čo normálny 

človek sa aj pri neuspokojení svojich potrieb snaží o ich uspokojenie hocijakým spôsobom. 

Neurotik sníva o zmene zamestnania, partnera, chce ujsť pred svojim utrpením tým, že chce 

zmeniť hocičo okolo seba, príčiny ťažkostí hľadá mimo seba, namiesto riešenia sa trápi, 

obviňuje, počuje len to, čo chce počuť a je neustále nespokojný, vždy mu niečo chýba a 

všetko mu je málo, všetko je nedokonalé. (Zelina, 1995) Neurotikom podľa Zelinu, nie je 

každý človek, ale takmer každý sa aspoň párkrát v živote neuroticky správal.  

S kvalitou života súvisia, ako uvádzajú Hvozdík, Rosíková (2004, s. 248) „aj také 

témy ako sloboda, zodpovednosť, túžba po hodnotách, vôľa po zmysle života. Predstavujú 

existencionálne kvality a tvoria súčasť možnosti rozvíjať nároky ľudskej osoby.“ 
110

 

Pri vymedzovaní kvalitného života môžeme všeobecne kvalitu života rozlišovať v 

dimenziách so zameraním na človeka voči jeho svetu a voči sebe samému, ako ilustruje 

nasledujúci obrázok. 

Obrázok 3: Životné kvality a kvalitný život 

              Zmysel 

      Svedomie + vôľa 

Šťastie 

                slasť + moc 

duchovný duševné 

 

 telesné   prežitie + zdatnosť    Zdravie 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Balcar, 2005, s. 255. 

Pri zisťovaní kvality života v telesnej dimenzii sa poukazuje na tzv. ideálnu normu 

fyzickej harmónie a zdatnosti telesných funkcií (zdravie človeka). Ak zisťujeme kvalitu 

života v duševnej dimenzii, vychádzame z jej tradičných znakov v podobe prežívanej slasti a 
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 Tejto problematike sa venuje tzv. logoteória. 



169 
 

uplatňovanej moci v živote človeka (šťastie človeka). Pri zisťovaní kvality života v duchovnej 

rovine ju vnímame ako prežitie zmyslu vlastného života, ktorý je založený je hodnotách a 

svedomí. (Balcar, 2005)  

 

Zelina (1995) považuje za kvalitný a slobodný život otvorenie svojho ducha tomu, čo 

sa teraz deje a objavenie v tomto prítomnom procese uskutočnenie svojich možností, 

zvyšovanie sebadôvery a tvorivosť. Podľa autora je veľmi dôležité byť sám sebou, nenechať 

sa manipulovať druhými a zároveň nemanipulovať druhých
111

, viac myslieť na seba no nie 

tak, aby človek neskĺzol k egoizmu, mať voje ciele, predstavy a neustále sa zdokonaľovať. 

Citovaný autor zdôrazňuje, že základy vnímania života, jeho kvality, chápania slobody a 

samého seba ako osobnosti, formovania postojov sa nachádzajú vo výchove
112

 (doma, na 

ulici, v škole, v spoločnosti, cez masmédiá). Úlohou výchovy by tak malo byť vliať dieťaťu 

„do jeho vedomia a citov presvedčenie, že je schopný produktívne, radostne a slobodne žiť.“ 

(Zelina, 1995, s. 31) Dať mu odvahu a sebavedomie, vieru, že niečo dokáže. Výchovou 

človeka sa m viesť k vytvoreniu priestoru a slobody na presahovanie seba, k tvorivosti, láske, 

dobru, poznaniu. Cieľom má byť dosiahnutie pocitu šťastia a spokojnosti. Okrem výchovy 

Zelina poukazuje na potrebu zdravého sebavedomia pre kvalitný život.
113

 Naopak, tvrdí, že 

kvalite života veľmi škodí strach, ktorého dôsledkom sú rôzne choroby (infarkty, 

vredy),narušená psychika. Človek sa bojí nielen chorôb, nešťastia, ale aj povedať svoj názor, 

prejaviť sa, upozorniť druhých na chyby či nedostatky. Podľa slov Zelinu (1995) je zbraňou 

proti strachu statočnosť a tvorivosť.  

Kvalitne žije ten, kto je so svojím životom spokojný a človek je spokojný vtedy, keď 

sa mu darí dosahovať vopred stanovené ciele.  

 

K odporúčaniam pre nezamestnaných ako prekonať obdobie nezamestnanosti sa 

prikláňame k Buchtovej (2002) radám:  

- nestrácať nádej a nepodliehať tlaku nepriaznivej situácii, nenechať sa odradiť 

neúspechom,  

- naplánovať si pravidelné denné aktivity,  

- využiť čas na zhodnotenie doterajších životných a pracovných skúseností,  

- rozšíriť si právne vedomie a dobre poznať práva a povinnosti nezamestnaného,  
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 „Kto totiž nevie čo chce, stáva sa ľahkou obeťou manipulácie toho, kto vie čo chce.“ (Zelina, 1995, s. 10) 
112

 Ako uvádza Zelina (1995, s. 59): „Len asi 50-60 % vlastností človeka je možné ovplyvniť výchovou“. 
113

 Syndróm BB – beznádeje a bezmocnosti, vyjadruje zníženie chuti niečo robiť, čoho dôsledkom je depresia, 

nariekanie a stiesnenosť. 
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- dôsledne sa starať o svoje zdravie,  

- premyslieť si úspornú životnú stratégiu,  

- nájsť si na prechodný čas nejakú prácu, aj menej platenú,  

- nezatvárať sa do seba, ale naopak sledovať dianie okolo seba, udržiavať neustály  

kontakt s trhom práce a širším sociálnym okolím. 

 

„Hľadanie zmyslu života sa z psychologického pohľadu môže prejaviť ako tvorba 

osobnej predstavy o najvhodnejšom usporiadaní vlastného sveta a prejavuje sa to napríklad 

aj tým, že si človek neustále stavia plány a ciele, ku ktorým sa snaží dospieť. Keď sa mu tieto 

vlastné subjektívne predstavy a plány darí realizovať, je spokojný.“ (Čmáriková, 2004, s. 190) 

Ako neskôr citovaná autorka uvádza, „vedomie životného zmyslu, subjektívne vnímaná 

zmysluplnosť života, sa vo viacerých teoretických i výskumných štúdiách ukázala ako dôležitý 

a klinicky relevantný konštrukt, ktorý ma negatívne aj pozitívne aspekty týkajúce sa 

mentálneho zdravia a psychickej pohody, či kvality života.“ 

 

Aj vláda SR sa na zabezpečenie kvality vo vnútri štátu rozhodla v roku 2009 

vypracovať Národný program kvality Slovenskej republiky SR na roky 2009 – 2012, ktorý  je 

hlavým strategickým dokumentom v oblasti kvality a  predstavuje štátnu politiku kvality v 

Slovenskej republike. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby sa kvalita stala trvalou a prirodzenou 

hodnotou a súčasťou života občanov v SR a zabezpečiť, aby kvalita života občanov SR 

dosiahla úroveň priemernej kvality života členských štátov EÚ.  Snaží sa podporovať stratégie 

rozvoja kvality výroby a služieb, kvality verejnej správy a trvalo udržateľného rozvoja celej 

spoločnosti ako aj motivovať zainteresované strany k napĺňaniu tohto poslania. Má dve časti: 

1. Prvá časť obsahuje strategické ciele, ktoré predstavujú prehľad najdôležitejších aktivít, s 

ktorými by sa mali rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri svojej práci vo vzťahu 

ku kvalite prioritne zaoberať. Sú formulované v týchto deviatich strategických oblastiach: 

1. Bezpečnosť obyvateľstva v základných ukazovateľoch kvality života, 

2. Starostlivosť o zdravie, 

3. Sociálna oblasť a zamestnanosť, 

4. Ochrana životného prostredia, 

5. Služby verejnej správy, 

6. Informatizácia spoločnosti, 

7. Podnikanie, 

8. Vzdelávanie a výskum, 
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9. Kultúra. 

 

2. Druhá časť je zameraná na aktivity, ktoré budú koordinované Úradom pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo SR za podpory rezortov a sú smerované do oblasti implementácie 

manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Primárnym cieľom týchto aktivít je 

interné zlepšovanie organizácií verejnej správy a služieb, ktoré poskytujú. (Národný program 

kvality Slovenskej republiky SR na roky 2009 – 2012, s.1) 
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ZÁVER  

 

Nezamestnanosť predstavuje nielen pre spoločnosť, ale aj pre nezamestnaného veľkú 

záťaž. Nezamestnanosť ako taká existuje snáď v každom štáte. Ani jedna spoločnosť sa 

nemôže pochváliť nulovou nezamestnanosťou. Všade sa nájdu aspoň niekoľkí ľudia, ktorí 

nepracujú, teda nemajú platenú prácu. Nezamestnanosť ako taká však nie je zlá. Je to 

prirodzený fenomén, ktorý sprevádza svet už od nepamäti. Preto sa v ekonómií rozlišuje v 

rámci nezamestnanosti medzi akceptovateľnou mierou nezamestnanosti – tzv. prirodzená 

miera nezamestnanosti a medzi vysokou mierou nezamestnanosti.  

Spoločnosť sa snaží bojovať proti vysokej nezamestnanosti rôznymi formami. Či už je 

to prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce, poradenstvom, poskytovaním informácií, 

rekvalifikačnými a vzdelávacími kurzami, alebo pasívnou politikou – podporou v 

nezamestnanosti. Pre štát má vysoká a dlhodobá miera nezamestnanosti vážne ekonomické, 

politické, sociálne i kultúrne dôsledky.  

Pre nezamestnaného strata práce znamená stratu viacerých životných istôt. V prvom 

rade ide o úbytok finančných prostriedkov, ktoré sa ani podporou v nezamestnanosti nedá 

vykompenzovať. Ďalším výrazným dôsledkom nezamestnanosti je strata denného režimu. 

Nezamestnaný má odrazu množstvo voľného času, žiaden pracovný rytmus, žiadna 

zodpovednosť, a tak môže (a väčšinou sa to stáva pri dlhodobej neschopnosti nájsť si 

zamestnanie) veľmi rýchlo upadnúť do depresie, apatie, uzavrieť sa do vlastného sveta, z 

ktorého sa ťažko vrátiť naspäť do reality. Nezamestnaný stráca vieru a nádej v zlepšenie 

budúcnosti, stáva sa otrokom vlastnej pasivity, poľaví zo svojich predchádzajúcich zásad a 

podľahne alkoholu, drogám, hazardným hrám. Vtedy je veľmi dôležitá opora zo strany 

rodiny, najbližších, priateľov, známych, ktorí svojím povzbudením, pomocou pri hľadaní 

novej práce môžu výrazným spôsobom prispieť k pozitívnejšiemu vnímaniu života 

nezamestnaného.  

Kvalita života nemá ustálenú a celosvetovo uznávanú definíciu. Zatiaľ za najviac 

používanú sa považuje definícia kvality života podľa WHO. Podľa našich pozorovaní je 

kvalita života miera, do akej človek posudzuje vlastný život ako vyhovujúci, uspokojivý. 

Kvalita života vyjadruje spokojnosť človeka s vlastným životom, pohľad a vnímanie 

prostredia, v ktorom jednotlivec žije alebo pracuje a ktorý je preňho uspokojivý, resp. ktorý 

ho napĺňa.  
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Publikácia sa venuje aj sociálnemu poradenstvu a práci s nezamestnanými s cieľom 

pomáhať im v čo najkratšom čase nájsť si zamestnanie, vrátiť sa na trh práce cez napr.  

zvýšenie kvalifikácie, sebadôvery, motivácie a záujmu o prácu príp. pomôcť im zvládať 

bezprostredné dôsledky nezamestnanosti ako sú napr.: materiálna, sociálna a psychická 

deprivácia, narušené vzťahy v rodine, slabá psychická pohoda a zhoršené fyzické zdravie, 

nízka sebadôvera... 

 

Poradenstvo, ktoré poskytujú úrady práce nezamestnaným prináša: 

- sociálnu i psychickú pohodu nezamestnanému, 

- lepšie využitie voľného času a služieb, ktoré poskytujú úrady práce, 

- rozvoj vlastného (osobného a sociálneho) potenciálu nezamestnaného cez získavanie 

nových poznatkov, schopností, zručností a to v oblasti trhu práce a komunikácie 

s budúcim zamestnávateľom, 

- zvýšenú pracovnú mobilitu nezamestnaného, 

- zachovanie určitého režimu dňa podobného pracovnému režimu. 
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