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ABSTRAKT 

 

Práca sa zaoberá problematikou nezamestnanosti mladých ľudí – absolventov stredných 

a vysokých škôl z okresu Nové Zámky a Šaľa. Práca v sebe integruje niekoľko v súčasnej 

dobe aktuálnych aspektov sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. Jedným je 

problematika vzdelávania a prípravy pre trh práce, druhým je problematika vzdelávania 

mladých ľudí vo vzťahu k ich uplatneniu na trhu práce a ďalším je využitie aktívnych 

opatrení trhu práce v kontexte politiky zamestnanosti. Práca pozostáva z teoretickej 

a z výskumnej časti. V teoretickej časti sa autorka zaoberá sociálnou politikou a jej dvomi 

základnými oblasťami a to politikou zamestnanosti a vzdelávacou politikou.  

Nezamestnaných absolventov škôl uvádza ako sociálny problém, ktorý je potrebné riešiť. 

Jednou z možností je aj realizácia aktívnych opatrení trhu práce, ktoré vychádzajú zo 

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

v znení neskorších predpisov a z aktívnej politiky trhu práce. Vo výskumnej časti práca 

výskumne a metodicky overila potenciál vybraných aktívnych opatrení na trhu práce so 

zámerom prispieť k hľadaniu najefektívnejšej formy prípravy absolventov pre trh práce. 

Na základe štatistického spracovania výsledkov získaných na výberovom súbore môžeme  

konštatovať, že cieľ práce bol splnený. Na štatisticky významnej úrovni sa potvrdila vyššia 

úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce, ktorí absolvovali inovatívny Komplexný 

tréningový program pre absolventov (KTP-A) v kontexte kariérneho poradenstva 

a uplatnenia sa na trhu práce, v porovnaní s UoZ – absolventmi, ktorí neboli zaradení 

v tomto programe. Na základe týchto výsledkov odporúčame realizovať výskumne overený 

program pre absolventov na celoštátnej úrovni. 

   

Kľúčové slová: 

Trh  práce.  Aktívne  opatrenia  trhu  práce.  Uchádzači  o  zamestnanie.  Absolventi  škôl.  

Politika zamestnanosti. 

 

 

           

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The work deals with the problem of youth unemployment - graduates of secondary schools 

and colleges of the districts Nové Zámky and Šaľa. The work integrates a number of 

currently topical aspects of social policy and employment policy. One is the issue of labor 

market education and training, the second is the issue of education for young people in 

relation to their successful employment and another is the use of active labor market 

measures in the context of employment policy. The work consists of two parts - theoretical 

and research. In the theoretical part the author deals with social policy and its two 

fundamental areas and the employment policy and education policy. 

She presents unemployed graduates as a social problem that must be solved. One of the 

possibilities is the implementation of active labor market measures that are based on the 

Act No. 5/2004 on Employment Services and on the Amendment of Certain Acts. In the 

research part the work verifies research, conceptually and methodically the potential of 

selected active labor market measures with a view to contributing to finding the most 

effective forms of training graduates for the labor market. According the results of 

statistical processing the author can state that the work has met the target. On the higher 

statistic level there was confirmed more successful placement in the labor market of 

graduates who took part in innovative comprehensive training program for graduates 

(KTP-A) in the context of career advisory and success in the labor market than job seekers 

(UoZ) - graduates who were not included in this program. According these results we 

recommend implementing the program for graduates on nationwide level. 

 

Key words: 

Labor market. Active labor market measures. Job seekers. School graduates. Employment 

policy. 
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ÚVOD 

 

Prechod spoločnosti na trhovú ekonomiku priniesol so sebou jav - nezamestnanosť, ktorý 

sme poznali viac menej len teoreticky. Transformácia slovenskej ekonomiky po roku 1989 

priniesla so sebou aj prudký nárast nezamestnanosti. Nezamestnanosť postihla hlavne tie 

regióny, kde došlo k reštrukturalizácii priemyslu alebo boli výrobné závody úplne 

zatvorené.  

Nezamestnanosť postihla hlavne vekové skupiny obyvateľov nad 50 rokov, ale aj vekovú 

skupinu mladých ľudí do 25 rokov. Stanek a kol. (2002, s. 279) uvádza, že „v roku 2000 

priemerný počet nezamestnaných v SR dosiahol 518 tis. osôb a priemerná miera 

nezamestnanosti bola 18,2 %. Z hľadiska vekovej štruktúry najpočetnejšou skupinou 

v evidencii UoZ boli ľudia vo veku 15 až 29 rokov. Ku koncu roku 2000 bol ich počet  

224 000, čo bol podiel zo všetkých nezamestnaných 44,3 %. Z nich najvýznamnejšiu 

skupinu tvorili 15 až 25 roční UoZ.“ V roku 2010  prekročil počet nezamestnaných hranicu 

400 000 osôb, pričom vyše 200 000 osôb bolo nezamestnaných dlhodobo. V súčasnosti 

úrady práce sociálnych vecí a rodiny na Slovensku evidujú vyše 400 000 nezamestnaných. 

V evidencii nezamestnaných v septembri 2011 bolo 34 025 absolventov. Absolvent je 

v Zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zadefinovaný ako „znevýhodnený UoZ mladší ako 

25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred 

menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelné platené zamestnanie.“ 

Absolventom je aj osoba do 25 rokov veku, bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu 

na povolanie  a či získal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie.  Problematika 

nezamestnanosti v Slovenskej republike predstavuje jeden z najvážnejších problémov, 

ktorý sa snaží riešiť nielen vláda SR, ale témou „nezamestnanosť“ sa zaoberá odborná, a aj 

laická verejnosť. Stratégia zamestnanosti SR je v súlade s európskou stratégiou 

zamestnanosti. „Rok 2010 musí byť novým začiatkom, mojím želaním je, aby Európa 

vyšla z hospodárskej a finančnej krízy silnejšia“, uvádza vo svojom predslove na 

zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v dokumente Stratégia 

EURÓPA 2020 José Manuel Barroso. 

„Za posledné dva roky stratili zamestnanie milióny ľudí. Kríza so sebou priniesla mieru 

zadlženia, s ktorou sa budeme vyrovnávať ešte mnoho rokov, a naša sociálna súdržnosť 
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čelí kvôli jej vplyvom novému tlaku. Zároveň však upriamila našu pozornosť na niektoré 

základné skutočnosti, najmä pokiaľ ide o výzvy, ktorým čelí európske hospodárstvo. 

Svetové hospodárstvo sa však zatiaľ neustále rozvíja. Reakcia Európy bude mať preto pre 

našu budúcnosť zásadný význam.  

Potrebujeme stratégiu, ktorá prispeje k tomu, aby sme z krízy vyšli posilnení. Stratégiu, 

ktorá nám pomôže vytvoriť z EÚ inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, ktoré 

nám zabezpečí vysokú mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Stratégia 

Európa 2020 predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí. 

Základom stratégie sú tri vzájomne sa dopĺňajúce 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. 

EÚ si musí stanoviť, aký pokrok chce dosiahnuť do roku 2020. Na tento účel navrhuje 

Komisia tieto hlavné ciele EÚ: 

− miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov by mala dosiahnuť 75 %, 

− úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ, 

− je potrebné dosiahnuť ciele „20/20/20“ v oblasti klímy/energie (vrátane zvýšenia 

záväzku, pokiaľ ide o zníženie emisií na 30 %, ak budú vhodné podmienky), 

− podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod  

10 % a minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie, 

− o 20 miliónov menej ľudí by malo byť ohrozených chudobou“  

(Stratégia EURÓPA 2020) 

Tieto ciele sa vzájomne dopĺňajú a sú nevyhnutné na dosiahnutie celkového úspechu. Ak 

chceme zvýšiť zamestnanosť musíme hľadať najefektívnejšie nástroje zvyšovania 

zamestnanosti. V SR, ale aj v rámci EÚ sa politika zamestnanosti uplatňuje dvoma typmi 

opatrení: aktívnou politikou trhu práce a pasívnou politikou trhu práce. V teoretickej časti 

doktorandskej práci sa zaoberáme  sociálnou a vzdelávacou politikou, v tretej - výskumnej 

časti   overujeme potenciál vybraných aktívnych opatrení trhu práce  realizovaných 

v podmienkach ÚPSVR v Nových Zámkoch so špecifickou populáciou mladých ľudí – 

absolventov škôl okresu Nové Zámky a Šaľa. Absolventi aj v súčasnosti tvoria 

najpočetnejšiu skupinu UoZ, ktorí sú v evidencii úradov práce, a preto sme tento výskum 
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zamerali práve na túto skupinu. Na základe zistení, by malo byť zrejmé, ktorý z nástrojov 

AOTP je najefektívnejší a pomôže v čase do troch alebo šiestich mesiacov zabezpečiť 

prácu  pre UoZ - absolventov. Zámer podporiť tvorbu nových pracovných miest 

prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce sa nedarí už roky napĺňať. Asi štvrtina z 

existujúcich dotácií a príspevkov sa nevyužíva, iné sú zneužívané a nenapĺňa sa cieľ 

znižovať nimi nezamestnanosť.  

Tvorbe nových a udržaniu existujúcich pracovných miest bráni viacero faktorov. Aj po  

rokoch úsilia sme stále v situácii, kedy sa musíme problémom nezamestnanosti mladých 

ľudí vážne zaoberať a hľadať cesty a možnosti ako zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí.  
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1  SOCIÁLNA POLITIKA 

 

Pojem politika vznikol z gréckeho označenia obce resp. mestského štátu- polis. 

Podľa Aristotela je politika „umenie ovládania a uzmierovania rozmanitých záujmov vo 

vnútri štátu“ (Bujnová a kol., 1999, s. 8). „Politika je verejná činnosť zameraná na 

uplatnenie triednych záujmov, na vydobytie, zachovanie a upevnenie štátnej moci,“  

„sociálna,  znamená spoločenská“(Ivanová- Šalingová, Maníková, 2002, s. 691, s. 806). 

„Sociálnu politiku možno charakterizovať z rôznych hľadísk a úrovní. V súčasnosti sa 

stretávame s rozmanitými vymedzeniami, ktoré sa líšia mierou abstrakcie i konkrétnymi 

východiskami.  M. Hill ju v učebnici sociálnej politiky vymedzuje dvoma spôsobmi:  

1. sociálna politika ako súčasť verejnej politiky, ako jej určitá oblasť či odbor, 

2. sociálna politika je vymedzená tým, čím sa odlišuje od ostatných politík“ 

(Stanek a kol., 2006, s. 14).  

Stanek a kol. (2002, s. 18) uvádza, že „sociálna politika je súbor aktivít, opatrení, ktoré 

cieľavedome smerujú k rozvoju človeka, spôsobu jeho života, k zlepšeniu životných 

podmienok obyvateľov, k zabezpečeniu sociálnej suverenity či bezpečia v rámci daných 

politických, hospodárskych možností krajiny.“ 

„Sociálna politika formuje usporiadanie v konkrétnej spoločnosti, stanovuje rozsah 

sociálnej ochrany, sociálne zámery, prevenciu dezintegračných procesov, dotvára 

komplexné životné podmienky, zdravotné, vzdelávacie, pracovné, sociálno - ochranné 

a pracovno - právne vzťahy vrátane starostlivosti o životné prostredie a pracovné 

prostredie“ (Strieženec, 2001, s. 48). V literatúre nájdeme rôzne typy sociálnej politiky. 

Základným východiskom sú tri ideálne typy sociálnej politiky: 

− redistributívny, kde úloha štátu je rozhodujúca a prevláda prerozdeľovanie,      

uplatňuje sa v škandinávskych štátoch, Dánsko, Švédsko, 

− výkonný, tento vychádza z princípu, že v prvom  rade majú byť uspokojované 

otázky v oblasti sociálnej sféry na základe pracovných výkonov a činností, 

uplatňuje sa v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku,  

− reziduálny sa orientuje výhradne na trh, rodinu a jedinca, ak rodina a aj trh nemôžu 

zasiahnuť, úlohu preberá štát, uplatňuje sa v USA, Japonsku, Veľkej Británii.  

Uvedené typy sociálnej politiky nefungovali a nefungujú v jednotlivých štátoch v čistej 

podobe. Určitý typ má vždy prevahu. Zároveň  v jednotlivých štátoch môžeme hovoriť 

o základných oblastiach sociálnej politiky: 
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− zdravotná politika, 

− rodinná politika, 

− sociálne zabezpečenie, 

− bytová politika, 

− politika zamestnanosti, 

−    vzdelávacia politika. 

„Sociálna politika sa realizuje prostredníctvom subjektov, z ktorých ako hlavný vystupuje 

štát. Je to tým, že štát určuje obsah, ciele, úlohy i chápanie sociálnej politiky v tej – ktorej 

etape rozvoja spoločnosti. Na najnižších stupňoch či úrovniach riadenia, ale aj 

v jednotlivých územných celkoch pôsobí veľa ďalších subjektov. V súvislosti 

s integračnými procesmi hovoríme i o tzv. nadnárodných subjektoch“ 

(Stanek a kol., 2006, s.18). 

Základnú štruktúru sociálnych subjektov tvoria: 

–  štát a jeho orgány, 

– zamestnávatelia, 

– zamestnávateľské a zamestnanecké odborové orgány, 

– obce, mestá, VÚC, 

– charitatívne organizácie, organizácie občianskych iniciatív, 

– cirkev, 

– občania, rodiny a domácnosti. 

„Z nových pohľadov môžeme vymedziť sociálny štát ako štát, v ktorom je demokraticky 

organizovaná moc prostredníctvom sociálneho zákonodarstva a štátnej správy, pričom: 

– zaručuje minimálny príjem pre jednotlivca a rodiny na úrovni životného minima, 

– poskytuje sociálne zabezpečenie, ktoré umožňuje zmierniť alebo prekonať sociálne 

riziká s cieľom zaistiť primeranú minimálnu úroveň sociálnej istoty a sociálnej 

suverenity, 

– zaisťuje kvalitnú úroveň zodpovedajúcich služieb všetkým občanom bez rozdielu 

spoločenského statusu“ (Stanek a kol., 2006, s. 27). 

Sociálna politika je vybudovaná na štyroch základných princípoch: 

1. sociálna spravodlivosť 

2. sociálna solidarita 

3. subsidiarita 

4. participácia  



17 

 

„V rozvinutých krajinách sa sociálna spravodlivosť chápe ako výsledok usilovnosti 

jednotlivca. Súčasne aj ako jeho vôľa pomôcť slabším, chorým, nezamestnaným, sociálne 

odkázaným. Princíp sociálnej spravodlivosti treba chápať ako relatívny, na ktorý pozeráme 

z viacerých hľadísk. Spravodlivosť sa v spoločnosti vníma ako výsledok rôznych 

čiastkových, subjektívnych hodnotení a chápaní sociálnych rozdielov a nerovností.  

Sociálna solidarita vychádza z tézy, že človek svojou existenciou v určitej miere závisí od 

spolužitia, že je čiastočne odkázaný na druhých. Je výrazom ľudského porozumenia, 

súdržnosti, zodpovednosti a pospolitosti“ (Stanek a kol., 2002, s. 36). 

Subsidiarita znamená, že každý subjekt je povinný najprv si pomôcť sám, ak túto možnosť 

nemá, musí mu pomôcť rodina, ak nevie tak môžu pomôcť iné spoločenstvá, až v 

poslednom rade pomáha štát, ale zároveň je štát povinný starať sa, aby si každý vedel 

pomôcť sám. Princíp participácie spočíva v možnosti občana zúčastňovať sa procesov, 

ktoré bezprostredne ovplyvňujú ich život. 

„Sociálne modely uplatňované v súčasnej Európe vychádzajú z rovnakých základných 

princípov EÚ definovaných v roku 1957 v Rímskej zmluve o EHS, ďalej z princípov 

Európskej sociálnej charty z roku 1961, Charty základných práv pracujúcich z roku 1989, 

z Európskej sociálnej agendy z roku 2000, z Charty základných práv občanov EÚ z roku 

2000, z dokumentu Európskej komisie o chudobe a sociálnom vylúčení a zrejme zavŕšením 

tejto ideovej cesty je prijatie Európskej ústavy“ (Stanek a kol., 2006, s. 25).  

„Koncepcia sociálnej politiky v štátoch EÚ v súčasnosti prechádza určitou obnovou. Dôraz 

sa kladie na to, že treba posunúť hranicu medzi zodpovednosťou štátu a jednotlivcom. 

Snaha sa kladie na to, že treba posunúť hranicu medzi zodpovednosťou štátu 

a jednotlivcom. Snaha je o prechod od široko chápanej starostlivosti štátu k štátu 

zaručujúcemu základné (štandardné) minimum, sociálne istoty pri podpore štátu 

samostatného správania jednotlivých občanov (zodpovednosť za seba samého). Ide najmä 

o posilnenie občianskej nezávislosti a zodpovednosti, podporu fungovania neštátnych 

sociálnych subjektov, zmenu v platení niektorých sociálnych služieb, diferencované 

a adresné poskytovanie dávok a služieb, záruku minimálnej sociálnej ochrany občanov 

štátom. V podstate ide o hľadanie optimálnej vyváženosti ekonomických a sociálnych 

prvkov v systéme. Sociálna politika má v demokratických štátoch stále dôležitú úlohu pri 

udržovaní politickej stability. Vyspelé štáty EÚ sa snažia zabezpečovať ekonomickú 

efektívnosť a sociálnu spravodlivosť. Cieľom je súdržná, ekologická, solidárna, 

kooperujúca spoločnosť“ (Stanek a kol., 2006, s. 23). 
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Tkáč (2010, s. 5) uvádza, že „predmetom právnej úpravy pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia sú ekonomické (hospodárske) a sociálne práva občanov, ktoré sú 

obsahom normotvornej činnosti svetových i európskych medzinárodných organizácií. 

Možno si v praxi často neuvedomujeme, ale základné sociálne práva a ekonomické práva 

našich občanov, ich uplatňovanie v praxi, aplikáciu a realizáciu upravujú okrem 

vnútroštátneho práva, aj mnohé medzinárodné dokumenty Organizácie Spojených národov, 

Medzinárodnej organizácie práce, Rady Európy a Európskej únie“. 

Sociálna politika sa v spoločnosti uplatňuje pomocou rôznych nástrojov: 

– právne normy (Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, kolektívne zmluvy) 

– ekonomické nástroje (fiškálne nástroje, úverové nástroje, cenová politika) 

– sociálne dokumenty (koncepcie, plány, programy a projekty štátu, organizácií   

a inštitúcií) 

– nátlakové akcie (využívajú sa niektorými sociálnymi skupinami na presadzovanie 

svojich požiadaviek) 

– kolektívne vyjednávanie 

Princípy kolektívneho a tripartitného systému sú zakotvené v právnom systéme väčšiny 

krajín. „Kolektívne vyjednávanie je nepretržite prebiehajúci proces, založený na 

kompromisoch medzi sociálnymi partnermi. Vychádza z pluralizmu ako piliera 

demokracie. Znamená tiež získavanie a stretávanie názorov zúčastnených strán. Má značný 

preventívny charakter s cieľom uzatvárania formálnych dohôd o množstve otázok 

spoločného záujmu“ (Stanek a kol., 2006, s. 47). Vývoj tripartitného systému je spojený 

s činnosťou Medzinárodnej organizácie práce, ktorá od svojho vzniku fungovala na 

tripartitnom princípe. MOP vznikla 28. júna 1919 na Parížskej mierovej konferencii ako 

autonómna organizácia pričlenená k Spoločnosti národov. Najvyšším orgánom je 

Generálna konferencia, ktorá sa schádza raz za rok v Ženeve. Je zložená z delegátov vlád, 

delegátov zamestnancov a delegátov zamestnávateľov. V súčasnosti presadzuje MOP tieto 

strategické ciele: 

– podpora a realizácia pracovných noriem a základných zásad a práv pri práci, 

– vytváranie väčších príležitostí pre ženy a mužov na zabezpečenie dôstojného 

zamestnania a dôstojného príjmu, 

– zvýšenie pokrytia a účinnosti sociálnej ochrany pre všetkých, 

– posilnenie tripartity a sociálneho dialógu. 
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MOP formuluje a vytvára medzinárodné pracovné dohovory a odporúčania najmä 

v oblastiach: 

– sloboda združovania a právo sa organizovať, 

– sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy, 

– odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce, 

– účinné zrušenie detskej práce, 

– odstránenie diskriminácie ak ide o zamestnanie a povolanie, 

– bezpečnosť a zdravie pri práci, 

– inšpekcia práce, 

– rovnosť príležitostí a zaobchádzania. 

„Význam a postavenie tripartitných rokovaní sú determinované spoločensko – 

ekonomickou situáciou, tradíciami, obsahom, formou i postavením tripartitného 

partnerstva. Sociálne partnerstvo, sociálny dialóg, tripartita a kolektívne vyjednávanie sú 

súčasťou základných ľudských práv a slobôd. Tripartita je podľa MOP považovaná za 

hospodárske a sociálne partnerstvo medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami“  

(Stanek a kol., 2006, s. 48). 

Tkáč (2010) uvádza, že v rámci jednotlivých aktivít MOP sa realizujú: Program dôstojnej 

práce MOP, Program globálnej zamestnanosti, Miléniová deklarácia MOP, Deklarácia 

MOP o základných zásadách a právach pri práci a jej následné opatrenia (1998), 

medzinárodné pracovné normy, Tripartitná deklarácia zásad pre nadnárodné podniky 

a sociálnu politiku MOP, Spravodlivá globalizácia atď. MOP prijala celý rad 

medzinárodných právnych dokumentov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej 

republiky a predstavujú hlavný prameň medzinárodného pracovného práva. 

 

1.1 Politika zamestnanosti 

V novembri 1997 sa po prvýkrát  na mimoriadnom zasadnutí Rady Európy 

o zamestnanosti v Luxemburgu zadefinovali základné princípy a priority spoločnej politiky 

zamestnanosti v členských a kandidátskych krajinách EÚ. 

Na základe luxemburského summitu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

vypracovalo v októbri 1999 návrh materiálu s názvom „Národný plán zamestnanosti“  

a jednoznačne sme sa prihlásili k princípom EÚ v oblasti politiky zamestnanosti so 

zohľadnením našich špecifík. „Na základe luxemburského summitu členské štáty zakotvili 
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Smernicu pre zamestnanosť do národných plánov. Cestou k znižovaniu nezamestnanosti sú 

štrukturálne reformy zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti trhu práce. Dokument 

jednoznačne uprednostňuje tvorbu pracovných miest a podporu zamestnanosti pracovných 

síl. Princípy politiky zamestnanosti sa opierajú o štyri piliere: 

− zlepšenie spôsobilosti získať zamestnanie, 

− rozvoj podnikania, zdokonaľovanie podnikateľského prostredia, 

− podpora prispôsobivosti podnikov a ich zamestnancov, 

− posilnenie politiky rovnakých príležitostí. 

Následne summit EÚ v Lisabone v marci 2000 vytýčil strategický cieľ EÚ – stať sa do 

roku 2010 na poznatkoch založenou, najdynamickejšou ekonomikou vo svete, pričom  

rozhodujúcu a integrálnu súčasť tejto stratégie, najmä v otázkach podpory sociálnej 

integrácie, súdržnosti, mobility, zamestnanosti a konkurencieschopnosti tvorí rozvoj 

vysokokvalitného vzdelávania a odbornej prípravy. Súčasná politika zamestnanosti vo 

vyspelých krajinách je zameraná nielen na príjmovú ochranu nezamestnaných, ale hlavne 

na investovanie prostriedkov do rozvoja schopností a znalostí ľudí. Opatrenia politiky 

zamestnanosti majú svoj finančný rozmer. Zdrojom pre financovanie týchto aktivít sú na 

jednej strane fondy na základe poistenia v nezamestnanosti, na druhej strane je to štátny 

rozpočet, čerpajúci z daní“ (Dřízová, 2001, s. 45). „Trh práce, ako súčasť trhovej 

ekonomiky, nie je zbavený cyklických výkyvov a nerovnovážneho vývoja, ktorých 

dôsledkom môže byť vysoká nezamestnanosť. Na nápravu a reguláciu tohto stavu je 

určená politika zamestnanosti. Politiku zamestnanosti 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. Politika zamestnanosti je súčasťou hospodárskej politiky štátu“ 

(Hargašová a kol., 2006, s. 55). 

Podľa Strieženca (1996, s. 154) je politika zamestnanosti „cieľavedomé regulovanie 

zamestnanosti, v ktorom vláda a zamestnávatelia zabezpečujú financovanie štátnych 

a podnikových programov zamestnanosti, realizujú štátne a iné rekvalifikačné programy 

a vytvárajú priestor na uskutočňovanie ostatných podnikateľských aktivít.“ 

Od mája 2004 sa Slovenská republika (ďalej SR) stala členským štátom EÚ . Aktívna 

politika trhu práce (ďalej APTP) v SR začala aplikovať pravidlá ESF. Nariadenia 

Európskeho spoločenstva tak výrazne vstúpili do uplatňovania nástrojov APTP aj v SR. 

Vďaka národným projektom  sa podarilo umiestniť na trhu práce tisícky UoZ. 
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„ Cieľom politiky zamestnanosti je: 

− zabezpečovať prácu pre všetkých, ktorí môžu, chcú pracovať a hľadajú 

zamestnanie, 

− minimalizovať rozsah nezamestnanosti, 

− umožňovať získať kvalifikácie pre vhodné zamestnanie, 

− zabezpečovať prípravu na povolanie a rekvalifikáciu zodpovedajúcu požiadavkám 

trhu práce, 

− utvárať podmienky na vznik pracovných príležitostí vytváraním nových 

pracovných miest. 

Politiku zamestnanosti v SR vykonávajú ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej 

správy, Fond národného majetku SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

zamestnávatelia, orgány miestnej samosprávy a ďalšie organizácie a združenia. Niektoré ju 

vykonávajú priamo, iné okrajovo. Touto problematikou sa zaoberá aj Zákon č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov“ (Krošláková, Palkovičová, 2006, s. 21).  

Strategickým cieľom politiky zamestnanosti je cieľ vymedzený v čl. 35 ods. 3 Ústavy SR, 

kde sa uvádza, že občania majú právo na prácu. Podľa Šimu (1996, s. 108) je „ práca 

špecifická ľudská kvalita, ktorou sa podľa viacerých bádateľov v oblasti skúmania človeka, 

tento najvýraznejšie odlišuje od iných druhov prírody.“ Všeobecná deklarácia ľudských 

práv, ktorú prijala Organizácia Spojených národov v roku 1984, v čl. 23 vyhlasuje, že 

„každý občan má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, spravodlivé 

a uspokojivé podmienky a ochranu proti nezamestnanosti.“ Podobne je v Ústave 

Slovenskej republiky uvedené: „Občania majú právo na prácu“, ale ak si občan nie 

z vlastnej viny toto právo nemôže uplatniť, štát v primeranom rozsahu občana hmotne 

zabezpečí. Snahou každej vlády je riešiť problematiku nezamestnanosti všetkých 

sociálnych skupín. Každé prijaté opatrenie na zníženie nezamestnanosti vychádza 

z Programového vyhlásenia vlády SR. Aj súčasná vláda sa v sociálnej oblasti sústreďuje na 

podporu rastu životnej úrovne obyvateľstva, a to aj v komplikovanej situácii prebiehajúcej 

hospodárskej krízy. Preto je  najvyššou prioritou vlády SR v sociálnej oblasti zvyšovanie 

zamestnanosti a s tým spojená podpora tvorby nových pracovných miest, ako 

najúčinnejšieho prostriedku na zabezpečenie rastu príjmov obyvateľstva. Zákon č. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vymedzuje základný cieľ zamestnanosti, zabezpečenie práce pre 
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všetkých, ktorí môžu, chcú pracovať a hľadajú zamestnanie, znižovať rozsah 

nezamestnanosti a zabezpečovať podporu v nezamestnanosti pre tých občanov, ktorí sa 

stanú nezamestnanými, nie vlastnou vinou.  

Uvedená legislatíva taktiež vymedzuje pojmy z ktorých vyberáme nasledujúce: 

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej 

organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na 

území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom 

pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 

Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v 

obdobnom pracovnom vzťahu. 

Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce 

pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu  

a ktorý: 

– nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak, 

– neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, 

– nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine, 

– vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo 

sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu 

kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, 

zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie. 

Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie 

alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb 

vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchádzačom o zamestnanie. 

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie sú podľa § 8 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

charakterizovaní a z uvedenej skupiny vyberáme – absolventa školy - je občan mladší ako 

25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred 

menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. 
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1.2 Služby zamestnanosti  

Služby zamestnanosti predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci 

účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, jeho zmene, pri obsadzovaní voľných 

pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce.  

Pri poskytovaní služieb zamestnanosti sa ústredie a úrady riadia Zákonom č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorý jednotlivými paragrafmi upravuje poskytovanie informácií a služieb, 

poskytovanie finančných príspevkov na uľahčenie vstupu na trh práce svojim klientom. 

Taktiež podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest v odvetviach činností, ktoré je na 

trhu práce potrebné vytvoriť alebo udržať. Inštitúcia služieb zamestnanosti je jadrom 

celého systému trhu práce a výkonným mechanizmom vplyvu štátu na tomto trhu. 

„V Európe sa objavuje na začiatku 20. storočia. Najskôr vo forme súkromného 

sprostredkovania práce, neskôr ako štátne verejné sprostredkovateľne práce, ktorých 

zriaďovateľmi boli mestá, neskôr okresy. Po čase sa transformovali na úrady práce. 

Poskytovali podpory v nezamestnanosti, podieľali sa na tvorbe pracovných miest, 

poskytovali pôžičky a podpory na podnikanie. Popri úradoch práce vznikali poradne pre 

voľbu povolania“ (Krošláková, Palkovičová, 2006, s. 31).V súčasnosti v SR služby 

zamestnanosti, podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujú tieto inštitúcie: 

a) ústredie a úrad, 

b) právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, 

poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce 

na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom alebo na základe 

uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva podľa § 10, 

c) právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania 

za úhradu, 

d) agentúra dočasného zamestnávania  

e) agentúra podporovaného zamestnávania. 

Hlavnou náplňou činnosti odborov služieb zamestnanosti na úradoch práce sociálnych vecí 

a rodiny je: 

− informačná a evidenčná činnosť. 

Táto činnosť predstavuje: 
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− informácie o voľných pracovných miestach, 

− prehľad o voľných pracovných miestach pre občanov so zdravotným postihnutím, 

ženy, absolventov škôl  a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

− informácie o obsahu povolaní, 

− evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti, 

− evidenciu uchádzačov o zamestnanie, 

− informácie o právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov, 

− informácie o možnosti práce v iných regiónoch (Krošláková, Palkovičová, 2006), 

− sprostredkovanie zamestnania, „ je proces, ktorý sa začína prijatím UoZ do 

evidencie ÚPSVR a končí sa jeho umiestnením na pracovné miesto u konkrétneho 

zamestnávateľa“ (Hargašová a kol., 2006, s. 57), 

− vyhľadávanie a evidencia voľných pracovných miest, 

− poradenstvo právne, psychologické, zamestnanecké.  

Táto činnosť predstavuje informačno – poradenské služby, ktoré uskutočňujú 

sprostredkovatelia na úradoch práce. Poskytujú informácie o možnostiach hľadania 

voľných pracovných miest alebo možnostiach rekvalifikácie a pod. 

Ďalej sú to odborné poradenské služby, ktoré spolu s informačnými a poradenskými 

službami tvoria celok, ktorý by sme mohli označiť ako služby karierného poradenstva. Je 

to oblasť, ktorá je v poslednom čase predmetom značného záujmu, najmä ak sa na to 

pozeráme ani nie tak z našej, slovenskej, ako skôr z tej medzinárodnej, hlavne európskej 

perspektívy. Odborné poradenské služby sú zamerané na riešenie problémov s pracovným 

uplatnením občana, na vytvorenie súladu medzi osobnými predpokladmi a požiadavkami 

zamestnávateľa (Krošláková, Palkovičová, 2006). Realizujú: 

− kontrolné a sankčné činnosti, 

− financovanie politiky zamestnanosti, 

− realizovanie aktívnych opatrení trhu práce. 

ÚPSVR v Nových Zámkoch vo februári v roku 2008 zaviedol ako jeden z vybraných 

ÚPSVR na Slovensku systém trojzónového sprostredkovania zamestnania, ktorý sa 

realizoval ako pilotný projekt. Tento systém umožnil efektívnejšie realizovať klientsky 

orientovaný prístup k UoZ a  ZoZ. Útvary služieb zamestnanosti boli podľa potrieb 

klientov rozdelené do troch zón. Prvú zónu tvoria útvary, ktoré vykonávajú informačno- 

poradenské a sprostredkovateľské služby. Klient dostáva informácie o službách 
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poskytovaných odborom, nároku na hmotné zabezpečenie počas nezamestnanosti, ale aj 

informácie o programoch APTP, zároveň dochádza aj k profilácii klienta. Do prvej zóny sú 

zaradení vysoko umiestniteľní UoZ, ktorí si sami aktívne hľadajú zamestnanie. Do druhej 

zóny sú zaradení klienti stredne a nízko umiestniteľní a tí, ktorí si počas troch mesiacov 

v evidencii ÚPSVR nenašli zamestnanie. V tejto zóne sprostredkovateľských služieb sme 

klientov rozdelili podľa klasifikácie hľadaných zamestnaní. Tým sme docielili efektívnejší 

systém sprostredkovania zamestnania. Zároveň, ak klient prejaví záujem o niektorí 

z nástrojov APTP alebo mu je odporučený prechádza do tretej zóny, v ktorej sa klientovi 

poskytujú odborné poradenské služby v rámci individuálneho alebo skupinového 

poradenstva. Klient má vypracovaný individuálny akčný plán na podporu zamestnania, 

taktiež môže využiť ďalšie možnosti APTP, napr. § 46 vzdelávanie a príprava na trh práce, 

§ 49 na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na vykonanie absolventskej praxe 

a ďalšie možnosti, ktoré umožňuje Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Po dvoch rokoch fungovania systém trojzónového sprostredkovania zamestnania na 

ÚPSVR v Nových Zámkoch ukázal svoje pozitíva, ale aj negatíva. Môžeme konštatovať, 

že hlavný cieľ projektu efektívnejší spôsob sprostredkovania zamestnania bol splnený.  

 

1.2.1 Európske služby zamestnanosti 

Jedným z dôležitých krokov v úsilí pomôcť medzinárodnej pracovnej mobilite bolo 

vytvorenie siete spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom bolo uľahčiť pohyb 

pracovných síl. Európskou komisiou bola v roku 1993 založená sieť EURES (Európske 

služby zamestnanosti). Na Slovensku začala pôsobiť sieť EURES od mája 2004. Služby 

siete EURES sú bezplatné a dostupné na všetkých úradoch práce prostredníctvom EURES 

poradcov alebo EURES asistentov. Informácie sú tiež dostupné na  internetových portáloch 

siete EURES. 

Základnými cieľmi EURES-u sú: 

– podpora mobility pracovných síl na medzinárodnej a cezhraničnej úrovni 

– podpora výmeny voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie 

– podpora služieb pre zamestnancov i zamestnávateľov 

– podpora profesijnej a geografickej mobility 

Informačné a poradenské služby pre klientov spočívajú v dostupných informáciách o: 
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– pracovných príležitostiach v krajinách EÚ/EHP 

– životopisoch záujemcov o prácu 

– životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP 

Občania, ktorí sa zamestnávajú na území susedného štátu, v prihraničnej oblasti, ale aj 

zamestnávatelia, ktorí podnikajú na tomto území potrebujú pomoc úradov práce. Mobilita 

pracovnej sily prihraničných oblastiach je tak značná, že bolo potrebné založiť sieť 

EURES – T partnerstiev.  

Na Slovensku boli založené zatiaľ dve: EURES-T Danubius a  EURES – T Beskydy. 

Jedným z partnerov v sieti EURES – T Danubius, v slovensko – maďarskom prihraničnom 

partnerstve je aj ÚPSVR Nové Zámky.  V prvom roku svojho pôsobenia väčšina aktivít 

partnerstva sa sústreďovala na UoZ, neskôr to boli zamestnávatelia a v roku 2009 sa 

hlavnou cieľovou skupinou stali mladí ľudia a vzdelávacie inštitúcie v regióne.   

 

1.3 Politika trhu práce 

Politika trhu práce  ako súčasť politiky zamestnanosti je proces ovplyvňovania účastníkov 

trhu práce, zväčša za účelom podpory a pomoci občanom pri ich začlenení sa na pracovné 

miesta na trhu práce. Politiku trhu práce zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a ÚPSVR. 

„Základné črty fungovania trhu a trhovej ekonomiky sformuloval koncom 18. storočia 

škótsky ekonóm Adam Smith, podľa ktorého všetky ekonomické javy a zákonitosti 

vyplývajú z prirodzenej povahy človeka a vznikajú tak, že ľudia sledujú svoj záujem, čo je 

hybnou silou vývoja trhovej ekonomiky. Trh vznikol súčasne so vznikom tovarovej výroby 

a rozširovaním spoločenskej deľby práce ako aj s rozvíjaním tovarovo – peňažných 

vzťahov a hospodárskych stykov medzi rozličnými krajinami“ (Hontyová a kol.,1995, s. 

26). Politiku trhu práce tvoria aktívne a pasívne opatrenia trhu práce, ktoré vychádzajú 

z politiky zamestnanosti. Pasívne opatrenia na trhu práce sú určené na preklenutie 

nepriaznivej životnej situácie spojenej so stratou príjmu zo zamestnania. Hovoríme 

o dávke v nezamestnanosti, na vyplácanie ktorej má nárok UoZ evidovaný na ÚPSVR po 

splnení zákonom stanovených podmienok. Aktívne opatrenia na trhu práce  vychádzajú 

z APTP, ktorá sa u nás zameriava na: 

− vytváranie spoločensky účelných pracovných miest, to sú pracovné miesta 

s trvalým charakterom, 
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− vytváranie pracovných miest pre odbornú prax absolventov a pre mladistvých, tieto 

sú vytvárané maximálne na obdobie jedného roka s cieľom pomôcť absolventom 

škôl zapojiť sa do pracovného procesu, 

− vytváranie pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré sa realizujú 

v chránených pracoviskách, 

− rekvalifikačné programy– cesta, ako zvýšiť svoju cenu na trhu práce  

(Brožová, 2003).  

 

1.3.1 Výbor pre otázky zamestnanosti 

 

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia aktívnych opatrení 

na trhu práce vo svojom územnom obvode zriaďuje ÚPSVR výbor pre otázky 

zamestnanosti. Výbor má desať členov, z toho dvoch zástupcov úradu, dvoch zástupcov 

samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a 

obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch 

zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu. 

Do pôsobnosti výboru patrí schvaľovať: 

– priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, najmä vzdelávanie a 

prípravu pre trh práce a podporu začleňovania znevýhodnených uchádzačov o 

zamestnanie na trh práce, 

– použitie tých aktívnych opatrení na trhu práce a rozsah ich financovania, na ktoré 

nie je právny nárok a ktoré zároveň nie sú financované za podpory Európskeho 

sociálneho fondu. 

Návrhy predkladá výboru na schválenie ÚPSVR na základe: 

– priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti, 

– priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na 

zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji, 

– požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných 

návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú 

sociálne vylúčení. 
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1.3.2 Opatrenia aktívnej politiky trhu práce 

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

v znení neskorších predpisov udáva nasledovné  opatrenia aktívnej politiky trhu práce: 

1) Informačné a poradenské služby – sú služby, ktoré ÚPSVR poskytuje občanom, UoZ, 

ZoZ a zamestnávateľom podľa § 42 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri: 

a) voľbe povolania, 

b) výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania, 

c) výbere zamestnanca, 

d) adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní. 

Na účely tohto zákona sú to aj služby pri poskytovaní informácií a odborných rád o: 

a) požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie 

pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy 

povolaní, 

b) možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí, 

c) predpokladoch na výkon povolania, 

d) možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce 

a na aktivačnej činnosti, 

e) podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a 

f) podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti 

v územnom obvode úradu. 

Informačné a poradenské služby sa poskytujú bezplatne. 

2) Odborné poradenské služby - podľa § 43 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zabezpečuje ÚPSVR pre UoZ a ZoZ. Odborné poradenské služby na účely tohto zákona sú 

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. Úrad v spolupráci 

so znevýhodneným UoZ môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho 

pracovného uplatnenia. Individuálny akčný plán sa vypracúva na základe ponuky úradu 
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alebo na základe písomnej žiadosti znevýhodneného UoZ. Znevýhodnenému uchádzačovi 

o zamestnanie, podľa § 8 ods. 1 písm. a), b), a d), ktorý je vedený v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie viac ako 24 mesiacov, je úrad povinný ponúknuť vypracovanie 

individuálneho akčného plánu najneskôr do štyroch kalendárnych mesiacov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení občana do evidencie UoZ. 

Znevýhodnený UoZ je povinný prijať ponuku ÚPSVR na vypracovanie individuálneho 

akčného plánu. 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. 

3) Vzdelávanie a príprava pre trh práce - podľa § 44 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 

teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové odborné zručnosti a 

praktické skúsenosti na účel pracovného uplatnenia UoZ a ZoZ vo vhodnom zamestnaní 

alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. Pri určovaní obsahu a rozsahu 

vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne vedomostí a 

odborných zručností UoZ, ZoZ a zamestnanca tak, aby boli účelne využité pri získavaní  

nových vedomostí a odborných zručností. Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ a 

zamestnancov sa uskutočňuje formou vzdelávania v: 

a) akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania, 

b) akreditovaných programoch na získanie konkrétnej odbornej zručnosti, 

c) vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov, 

d) samostatných vzdelávacích programoch na základných školách a v samostatných 

vzdelávacích programoch na stredných školách v rámci sústavy učebných a 

študijných odborov, 

e) iných akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré smerujú k získaniu novej 

kvalifikácie alebo k rozšíreniu doterajšej kvalifikácie, 
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f) programoch na získanie praktických skúseností. 

4) Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - podľa § 49 Zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa poskytuje UoZ vedenému v evidencií uchádzačov o zamestnanie najmenej tri 

mesiace. UoZ musí o príspevok písomne požiadať, absolvovať prípravu na začatie 

prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a predložiť 

podnikateľský zámer. Uchádzač sa zaväzuje, že bude túto činnosť vykonávať najmenej dva 

roky nepretržite.  Príspevok poskytuje ÚPSVR, v ktorého územnom obvode sa bude SZČ 

vykonávať. Výška príspevku je závislá od ceny práce, typu regiónu a od priemernej mzdy 

v okrese, kde sa bude činnosť vykonávať. Použitie príspevku musí byť preukázateľné 

a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia samostatnej zárobkovej 

činnosti. 

5) Príspevok na podporu zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - 

podľa § 50 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý 

príjme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, vedeného v evidencii UoZ najmenej tri 

mesiace, do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto. Výška príspevku a dĺžka 

poskytovania príspevku závisí od príslušného okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto. 

O poskytnutie príspevku na zamestnanie znevýhodneného uchádzača, musí zamestnávateľ 

požiadať písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom územnom 

obvode sa pracovné miesto vytvorí. Následne ÚPSVR a zamestnávateľ podpíšu dohodu. 

Podnikateľský subjekt je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto najmenej tri roky 

(veľký podnik – 250 a viac zamestnancov) alebo dva roky (mikro, malý, stredne veľký 

podnik – menej ako 250 zamestnancov).  Nepodnikateľský subjekt minimálne dva roky. 

6) Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti - podľa § 50i Zákona č. 

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

neskorších predpisov sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý príjme na neurčitú dobu 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru. Pracovný pomer musí 

byť dohodnutý najmenej na deväť mesiacov v rozsahu najmenej polovice ustanoveného 

týždenného pracovného času. Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich mesiacov vo 

výške: 
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a) 90% z celkovej ceny práce zamestnanca počas prvých troch mesiacov,  

b) 80%  z celkovej ceny práce zamestnanca počas ďalších troch mesiacov,  

c) 70% z celkovej ceny práce zamestnanca počas ostatných troch mesiacov. 

Zamestnávateľ nesmie opakovane prijať do pracovného pomeru v zmysle Zákona č. 

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

neskorších predpisov toho istého znevýhodneného UoZ, s ktorým bol skončený pracovný 

pomer pred uplynutím dohodnutej doby.  Príspevok poskytuje zamestnávateľovi ÚPSVR, 

v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je 

zamestnávateľ fyzickou osobou, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada. 

Príspevok sa poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

7) Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta - podľa § 50e Zákona č.  

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

neskorších predpisov sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto 

príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencií 

najmenej tri mesiace alebo znevýhodneného UoZ. Zamestnávateľ musí pred prijatím UoZ 

vykonávať svoju činnosť nepretržite najmenej dvanásť mesiacov. Zároveň je 

zamestnávateľ povinný zachovať vytvorené pracovné miesto pre UoZ, na podporu 

zamestnávania, ktorého sa príspevok poskytuje, najmenej dvanásť kalendárnych mesiacov. 

8) Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - podľa § 51 Zákona č.  5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov absolventská prax je získanie zručností a praktických skúseností 

u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. 

Podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov je absolventom „znevýhodnený UoZ mladší ako 25 

rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred 

menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelné platené zamestnanie.“ 

Absolventom je aj osoba do 25 rokov veku, bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu 

na povolanie  a či získal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie.  Absolvent školy môže 

byť zaradený na vykonávanie absolventskej praxe najskôr odo dňa  nasledujúceho po dni 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie. Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej 
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predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Úrad práce 

poskytuje absolventovi školy paušálny príspevok vo výške životného minima 

poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe. Tento príspevok sa kráti za dni voľna. 

Nárok na voľno je v rozsahu desiatich dní najskôr po uplynutí dvoch mesiacov. Začiatok 

vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení 

absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní 

absolventskej praxe. „Tento nástroj poskytuje absolventom škôl a mladým ľuďom 

príležitosť dostať sa do priameho kontaktu s pracovným prostredím a adaptovať sa na trhu 

práce“ (Némethová, 2010, s. 19).  

9) Príspevok na dochádzku za prácou - podľa § 53 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

poskytuje úrad mesačne na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta 

trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu 

zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť alebo na úhradu časti cestovných 

výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu 

občana do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti 

a späť. Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje občanovi, ktorý bol uchádzačom o 

zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ak o 

tento príspevok požiada písomne. O príspevok môže požiadať najneskôr do šiestich 

mesiacov od nástupu do zamestnania alebo začatia vykonávania samostatnej zárobkovej 

činnosti. Poskytuje sa v dĺžke zodpovedajúcej obdobiu vedenia v evidencii, najviac 

dvanásť mesiacov. Výška príspevku na dochádzku za prácou je najviac 135 € mesačne v 

závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo 

vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta 

prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. ÚPSVR 

poskytuje príspevok do tridsiatich kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania 

alebo preukázania trvania prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej 

činnosti. 

10) Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - podľa  

§ 52 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Je to podpora  udržiavania pracovných návykov 

dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
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a príspevkov k dávke v  hmotnej núdzi. Menšie obecné služby pre obec dlhodobo 

nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v 

rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s 

možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych 

mesiacov. Tieto menšie obecné služby organizované obcou alebo rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec sú služby 

určené na: 

− zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych 

podmienok,  

− tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,  

− starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,  

− podporu vzdelávania,  

− rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti,  

− rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,  

− doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj,  

− podporu komunitnej činnosti. 

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

považujú aj projekty a programy prevažne financované zo zdrojov Európskeho sociálneho 

fondu, a to najmä: 

a) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré 

schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie, tieto projekty sú financované prevažne 

zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ministerstvom alebo z iných 

zdrojov schválených ministerstvom, 

b) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré 

schvaľuje ústredie a realizuje úrad, tieto projekty sú financované prevažne zo 

zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ústredím, 

c) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré 

schvaľuje ministerstvo a realizuje úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, 

d) národné, regionálne alebo pilotné projekty na podporu začleňovania 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. 
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1.3.3 Rizikové skupiny nezamestnaných 

„Nezamestnanosť neohrozuje rovnakou mierou všetky skupiny ľudí. Existujú určité okruhy 

osôb, u ktorých je strata zamestnania pravdepodobnejšia a pre ktoré je tiež ťažšie nájsť si 

nové miesto. Medzi tieto rizikové skupiny patria v našich podmienkach akokoľvek 

zdravotne znevýhodnení občania, mladí ľudia, hlavne absolventi škôl bez praxe, ľudia 

s nízkym vzdelaním a malou kvalifikáciou, ľudia preddôchodkovom veku, ženy 

a príslušníci rómskeho etnika“ (Matoušek et al., 2005, s. 301 ). 

Súčasná legislatíva charakterizuje rizikové skupiny nezamestnaných ako znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie. 

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je podľa § 8 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

− občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie  

v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé 

pravidelne platené zamestnanie (ďalej len "absolvent školy"), 

− občan starší ako 50 rokov veku, 

− občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov  

z predchádzajúcich 16 mesiacov (ďalej len "dlhodobo nezamestnaný občan"), 

− občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie  

v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania 

najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného 

života a rodinného života, 

− rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného 

predpisu alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti 

rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu  starajúca sa najmenej o tri deti do 

skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň  

o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, 

− občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie  

zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím, 

− občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov 

Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej 

únie na účel výkonu zamestnania, 
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− občan so zdravotným postihnutím, 

− občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale 

najviac o 40 %, 

− štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl, 

− občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru  

z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu 

dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného 

predpisu  alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné 

zamestnanie, 

− občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole, 

− občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom  

na výkon trestu odňatia slobody, 

− občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy, 

− občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo 

občan, ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu, ktorá trvala 

najmenej šesť mesiacov. 

Prvé pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo 

viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Kategórie znevýhodnených UoZ, ktorí  

na trhu práce  majú najnižšiu šancu umiestniť sa sú hlavne: 

a) Zdravotne znevýhodnení, ktorí majú šancu na uplatnenie v chránených dielňach, 

ktorých počet je však obmedzený. Vzhľadom k rastúcemu dôrazu našej spoločnosti 

na výkon a produktivitu majú títo ľudia stále menšie možnosti uplatniť sa na trhu 

práce. Dĺžka ich nezamestnanosti v porovnaní so zdravými UoZ je 

niekoľkonásobne dlhšia. Ich problémy bývajú zvyčajne komplexnej povahy, 

kumulujú sa problémy ekonomické, psychické a zdravotné. 

b) Absolventi škôl hlavne tým, že nemajú pracovné skúsenosti a prax v odbore, ktorí 

vyštudovali. Niektorí vložili množstvo energie do štúdia odboru, o ktorý nie je na 

trhu práce záujem. Chýbajú im tiež pracovné kontakty, ktoré by im uľahčili 

orientáciu na trhu práce. U tohto typu nezamestnaných hrozia nie  

len ekonomické problémy, ale aj psychologické a výchovné. 

c) Starší ľudia prežívajú stratu zamestnania veľmi ťažko. V preddôchodkovom veku 

má človek už určité stereotypy, len ťažko a pomaly sa prispôsobuje životu bez 

zamestnania, ktorý na viac po rokoch poctivej práce vníma ako nespravodlivosť 
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a poníženie. Buchtová et al., (2002) upozorňuje na fakt, že v našich podmienkach 

postihuje znižovanie počtu zamestnancov práve ľudí v preddôchodkovom veku 

v západoeurópskych krajinách vnímajú tento postup ako krátkozraký. Zamestnanie 

funguje u starších ľudí ako „ tréningový faktor“, ktorý im pomáha udržať telesné 

a duševné schopnosti. 

d) Ľudia s nízkou kvalifikáciou alebo bez kvalifikácie. Často sú to mladí, ťažko 

vzdelávateľní ľudia s malým záujmom o zamestnanie. Špecifické charakteristiky 

ich rodinného a sociálneho života prispievajú k ich vylučovaniu zo spoločnosti 

a vedú k vytváraniu novej triedy deklasovaných, ktorá trvale závislá na systéme 

sociálneho zabezpečenia. ( Matoušek et al., 2005). 

 

1.4 Prehľad vybraných aktívnych opatrení niektorých vlád členských štátov 

Európskej únie na podporu zamestnanosti mladých absolventov v období 

hospodárskej krízy. 

V rámci vytvárania priaznivých predpokladov opätovného zamestnania pracovníkov 

prepustených v dôsledku hospodárskej krízy bola značná pozornosť venovaná na rozšírenie 

kapacít verejných služieb zamestnanosti, pomoc pri rekvalifikácii alebo tréningové 

programy. Bolo potrebné vo všetkých členských štátoch EÚ zvýšiť finančnú dotáciu na 

aktívne opatrenia trhu práce, hoci krajiny s tradične nízkou dotáciou tejto oblasti  sa snažili 

vyčleniť pre tento účel menej voľných zdrojov ako pre iné oblasti trhu práce. Takýto postoj 

zaujalo napr. Česko, Maďarsko, ale aj Slovensko. Skoro všetky krajiny rozšírili pomoc 

a poradenstvo pri hľadaní práce, poskytované prednostne verejnoprávnymi inštitúciami. 

V Taliansku a v Poľsku vo väčšej miere zintenzívnili svoju činnosť súkromné 

sprostredkovateľské agentúry. Vo väčšine  štátov došlo k rozšíreniu ponuky vzdelávacích 

a školiacich programov pre poberateľov podpory v nezamestnanosti, ale aj ostatných 

nezamestnaných. Pri zaraďovaní do jednotlivých aktivít sa bral ohľad na znevýhodnených 

UoZ osobitne mladých napr. Rakúsko, Španielsko, Fínsko. Iba málo programov bolo 

zameraných na podporu úsilia dočasne nezamestnaných o zahájenie vlastného podnikania 

a to prostredníctvom priamych platieb napr. Fínsko, Španielsko.  Zintenzívnenie kontaktov 

s pracovníkmi úradov práce za účelom vypracovania individuálnych akčných plánov 

zaviedlo napr. Nemecko a Fínsko. V Rakúsku veľmi zaujímavou bola aktivita „ Akcia pre 

budúcnosť mládeže“, ktorá má dve fázy. Prvou je zabezpečenie dostatku učňovských miest 
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pre mladých (15 až 18)  ročných ľudí, druhou je garancia vzdelania a pracovného miesta 

pre mladých vo veku (19 až 24) rokov. Na mládež je zameraný aj „Balíček pre mládež II“, 

ktorého cieľom je podporiť živnostníkov, aby zamestnali svojho prvého pracovníka vo 

veku (18 až 30) rokov. Zatiaľ sa takto vytvorilo 3 000 nových pracovných miest. V Dánsku 

štát poskytne zamestnávateľovi štátny príspevok 268 € po dobu 3 mesiacov, pokiaľ tento 

zamestná absolventa školy, alebo praktikanta na skúšobnú dobu a plus príspevok 1 342 €, 

ak ho po skončení skúšobnej doby zamestná natrvalo. Vo Švédsku aplikovali rôzne 

programy na podporu zamestnanosti. V prípade, že si nezamestnaný nenájde miesto počas 

podpornej doby (300 dní) zaraďujú ho do projektu. Projekt je zvyčajne riešený na 3 fázy: 

1. Fáza - inventarizácia schopností a kvality človeka. Ide o presné zmapovanie 

a analýzu dôvodov nezamestnanosti. Trvá 1 až 150 dní. Ak sa počas tejto fázy 

nezamestná a potrebuje vzdelanie prechádza do druhej fázy. 

2.  Fáza – ide o rekvalifikáciu, vzdelávanie a krátkodobú prax u zamestnávateľov. 

3.  Fáza – práca, ak sa nezamestná, tak mu je poskytnutá práca potrebná pre 

spoločnosť. 

V projekte môže byť maximálne 2 roky. Medzi nové inovatívne projekty v oblasti služieb 

zamestnanosti je projekt „Štafeta“, ktorý je zameraný na mladú generáciu, ktorá vstupuje 

na trh práce. Ide o súbor vzdelávania, praxe a podpory v období po skončení 

stredoškolského vzdelávania. Projekt „ Podpora zvyšovania ponuky PS“ je zameraný na 

dlhodobo nezamestnanú mládež a chorých ľudí. Projekt „Total“ je na podporu vzdelávania 

mladých ľudí. Zaujímavým  je aj projekt aktivizácie mladých ľudí vo veku 16 až 24 rokov 

do pracovného procesu formou krátkodobých  brigád na 2 až 4 hodiny denne po vopred 

stanovenej dobe trvania brigády. Po ukončení práce im vystavujú referencie o ich 

pracovnej aktivite.  Do projektu by chceli zapojiť cca 50 % mladých ľudí, z ktorých 30 % 

by si malo takto nájsť prácu. Všetky tieto projekty sú financované z prostriedkov ESF 

a úrady práce  svoju činnosť koordinujú s úradom pre mladých, ktorý sleduje politiku 

zameranú na mladú generáciu. Španielsko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou 

nezamestnanosti. Tá dosahuje zhruba dvojnásobok priemeru v rámci EÚ. Miera 

nezamestnanosti už prekročila 20 % hranicu. Bez práce je viac ako 4,6 milióna obyvateľov 

v produktívnom veku. Najväčšou skupinou nezamestnaných  sú mladí ľudia. Najviac 

postihnutá je skupina vo veku 16 až 19 rokov, kde je viac ako 50 % mladých bez práce. Aj 

španielska vláda schválila program rozvoja AOTP na roky 2010 a 2011. Programy sú tiež 

financované z prostriedkov ESF a prostredníctvom  štátneho rozpočtu. Veľmi efektívnym 
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sa javí informačný a komunikačný systém Cifo, ktorý je v období implementácie. Je 

vytvorených niekoľko Cifo centier, kde sa realizuje odborné vzdelávanie, ktoré  

predstavuje  najväčšiu šancu pre nezamestnaného umiestniť sa na trhu práce. Na 

vytvorenie Cifo centier bolo vynaložených 11 mil. €, časť bola z prostriedkov ESF. Pred 

hospodárskou krízou bola úspešnosť zamestnania po absolvovaní kurzov v Cifu takmer  

70 %, počas krízy je len 35 %. Vzdelávanie sa skladá z praktickej časti a teoretickej časti 

v pomere 70 % ku 30 %. V Írsku zvyšovanie zručností a schopností jednotlivcov, ale aj 

podnikov zabezpečuje inštitúcia verejných služieb zamestnanosti - FÁS. Ide o neziskovú 

organizáciu, ktorá sa zameriava na poskytovanie odbornej prípravy a programov 

zamestnanosti, ktoré sa snaží prispôsobovať konkrétnym potrebám záujemcov. Osobitú 

pozornosť venujú mladým nezamestnaným. Presnou kvantifikáciou pracovných síl na trhu 

práce sa zaoberá oddelenie výskumu a plánovania. FÁS venuje pozornosť vzdelávaniu 

učňov, z dôvodu nárastu nezamestnanosti nízko vzdelaných skupín. (Správy zo 

zahraničných pracovných ciest na Cypre, Španielsku, Švédsku a Írsku, 2010) a (Prehľad 

opatrení vlád členských krajín OECD na ochranu zamestnanosti v súvislosti 

s hospodárskou krízou, 2009) 

 

1.5 Nezamestnanosť absolventov škôl na Slovensku 

„Priemerný mesačný počet UoZ z radov absolventov škôl v roku 2009 v porovnaní 

s rokom 2008 vzrástol o 9 899 na 23 330 osôb. Podiel na celkovom priemernom počte UoZ 

sa v porovnaní s rokom 2008 zvýšil z  5,8 % na 6,8 %. Vývoj počtu UoZ z radov 

absolventov škôl kopíroval rok 2008. Nárast v mesiaci máj a jún spôsobil prítok končiacich 

absolventov vysokých škôl, ktorých počty postupne v letných mesiacoch klesali. Výrazný 

nárast počtu ÚoZ bol zaznamenaný v septembri, kedy po skončení prázdnin prichádzali do 

evidencie ÚoZ – absolventi stredných škôl a učilíšť. Tento cyklus bol identický 

s predchádzajúcim rokom. Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry prišlo ku koncu roka 2009 

do evidencie najviac absolventov zo stredných odborných škôl v počte 9 217 (31,5 % zo 

všetkých nezamestnaných absolventov) a zo stredných odborných učilíšť s maturitou 

v počte 8 182 osôb (28 %) Najmenej nezamestnaných absolventov bolo z gymnázií, 

v počte 1 676 osôb (5,7 %)“ (MPSVR SR, Správa o sociálnej situácii v SR za rok 2009). 

Podľa uvedených štatistických údajov je zrejmé, že úspešný vstup absolventa školy na trh 

práce závisí v rozhodujúcej miere od jeho úrovne dosiahnutého vzdelania. UoZ s vyšším 
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stupňom vzdelania sú flexibilnejší, adaptabilnejší a vedia lepšie zužitkovať pracovné, ale aj 

iné skúsenosti, ktoré nadobudli počas vysokoškolského štúdia. „Najproblémovejší sú 

absolventi učňovských škôl bez maturity. Za veľmi problémovú skupinu sa považujú 

mladiství po ukončení základnej školy vzhľadom na ich nezáujem o prácu a prípravu na 

povolanie“ (Rievajová a kol., 1997, s. 72). Podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú 

absolventi škôl považovaní za znevýhodnených ÚoZ, ak spĺňajú podmienky tohto zákona. 

Najvážnejším nedostatkom UoZ – absolventov sa javia ich nedostatočné praktické 

skúsenosti. Absolventi bez praxe majú len malé šance umiestniť sa na trhu práce. 

Zamestnávatelia vo väčšine požiadaviek na zamestnanca uplatňujú okrem odborných 

znalostí, jazykových znalostí, počítačových schopností aj prax a skúsenosti. 

Nezamestnanosť mladých ľudí nie je vážnym problémom len na Slovensku, ale aj v celej 

EÚ. Napriek poklesu nezamestnanosti mladých počas troch rokov pred vypuknutím 

hospodárskej krízy, situácia na trhu práce od začiatku roku 2008 sa pre mladých ľudí 

značne zhoršila. V prvom štvrťroku 2008 bolo podľa údajov Eurostatu v EÚ 27 až 5 

miliónov mladých nezamestnaných. V Eurozóne to bolo v rovnakom období 

nezamestnaných 3,1 milióna mladých. Najväčší nárast nezamestnanosti mladých bol 

zaznamenaný v Lotyšsku (z 11,0 %  na 28,2 %), Estonsku (zo 7,6 % na 24,1 %) a Litve  

(z 9,5 % na 23,6 %). Najnižší rast nezamestnanosti mladých dosiahlo Nemecko (z 10,2 % 

na 10,5 %) a Poľsko (zo 17,8 % na 18,2 %). Na Slovensku bolo podľa Eurostatu v prvom 

štvrťroku 2008 nezamestnaných 55 000 mladých ľudí. Miera nezamestnanosti mladých 

dosahovala 19,2 %, pričom miera nezamestnanosti mladých žien bola vyššia ako miera 

nezamestnanosti mladých mužov (20 %, resp. 18,6 %). Oproti tomu sa nezamestnanosť 

mladých ľudí v prvom štvrťroku 2009 zvýšila na 22 %, pričom absolútny počet 

nezamestnaných stúpol na 56 000. Slovensko tak patrí medzi 10 štátov EÚ s najvyššou 

mierou nezamestnanosti mladých ľudí. Najmenej každý piaty mladý človek na Slovensku 

je nezamestnaný. „Je potrebné v prvom rade zosúladiť požiadavky zamestnávateľov pre 

konkrétne povolania so systémom celoživotného vzdelávania tak, aby vzájomne pôsobili 

kontinuálne a nadväzne. V školskom systéme bude aj v budúcnosti nutné prispôsobovať sa 

aktuálnemu stavu vývoja. Dôraz však treba klásť na získavanie spätnej väzby od 

zamestnávateľov a úradu práce“ (Miklošová, 2010, s. 9). Európa potrebuje viac mladých 

ľudí  s potrebnými zručnosťami, vedomosťami, aby sa zachovala konkurencie schopnosť 

a dosiahla ciele, ktoré si dala v rámci stratégie „Európa 2020“.  
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1.5.1 Príčiny nezamestnanosti absolventov škôl 

Dnes chýbajú žiakom  základných škôl, ale hlavne rodičom informácie o potrebách trhu 

práce. Študenti pri výbere strednej školy uprednostňujú gymnázia a obchodné akadémie, 

záujem o určité  odbory na stredných odborných školách klesá. Remeselné odbory na 

školách sú prakticky mŕtve. Jednou z možností, ako zvýšiť informovanosť žiakov 

končiacich ročníkov základných škôl je ich účasť na burzách informácií, ktoré organizujú 

úrady práce. Burzy informácii vytvárajú priestor na prezentáciu stredných škôl z regiónu. 

Paralelne so školami sa predstavujú aj firmy z regiónu. 

Žiaci majú možnosť získať na jednom mieste komplexné informácie o ponukách škôl 

a o možnostiach uplatnenia na trhu práce.  Trh práce zaznamenal v poslednej dobe  úbytok 

kvalifikovaných zamestnancov. Pociťujú to hlavne zahraničné firmy. Väčšina 

zahraničných zamestnávateľov vyžaduje vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. Požiadavky 

na absolventov sa z roka na rok zvyšujú. Dnes už zamestnávatelia kladú dôraz na 

vzdelanostnú úroveň ich zamestnancov, ale aj ich pracovné skúsenosti. „Práca 

zamestnancov úradov práce s touto kategóriou znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

si vyžaduje osobitný prístup. Okrem toho, že prvýkrát vstupujú na trh práce, nemajú žiadne 

pracovné návyky ani odbornú prax či dostatok praktických pracovných skúseností 

a pracovných skúseností a pracovných zručností, ale paradoxne nájdu sa aj takí, ktorí majú 

nereálne predstavy a požiadavky vo väzbe na pracovné uplatnenie“ (Blahutiaková, 2009, s. 

4). Väčšina absolventov si tento stav nepripúšťa a svoju budúcnosť vidí skôr optimisticky. 

Väčšina z nich radšej zotrváva v evidencii ÚPSVR, ako by prijala menej platené 

a nezaujímavé pracovné miesto. Ich ťažká pozícia na trhu práce súvisí z veľkej časti 

s nedostatkom praxe a absenciou pracovných návykov. 

Hargašová a kol. (2006) zdôrazňujú existenciu rôznych príčin subjektívnej a objektívnej 

povahy, ktoré môžu komplikovať zamestnanosť mladých ľudí: 

− neschopnosť alebo nezáujem časti absolventov presadiť sa na trhu práce, 

− nesúlad medzi študijným či učňovským odborom s profesionálnymi požiadavkami 

zamestnávateľa, 

− nepripravenosť absolventa objektívne zhodnotiť svoje možnosti uplatnenia sa na 

trhu práce, 

− neochota prijať miesto pod úroveň jeho vzdelania alebo neochota zmeniť profesijnú 

orientáciu, 
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− zlá voľba povolania, ktorá je často ovplyvnená voľbou rodičov, 

− nezáujem niektorých absolventov pracovať v odbore, na ktorý sa pripravili, 

− nesamostatnosť niektorých mladých ľudí, 

− neschopnosť vykonávať prácu, na ktorú sa pripravovali, v dôsledku ich zhoršenia 

zdravotného stavu, 

− cyklický príliv absolventov škôl na trh práce, ktorý znižuje šance rýchlo sa 

zamestnať. 

„Dôležitým faktorom, ktorý vplýva na počet nezamestnaných absolventov je aj vplyv 

demograficky silných populačných ročníkov, ktoré vstupujú na trh práce. Zamestnávatelia 

pokladajú za najvýznamnejší faktor, ovplyvňujúci uplatnenie na trhu práce, chýbajúce 

prognózy makroekonomického vývoja jednotlivých regiónov. Je potrebné urobiť aj zmeny 

v obsahu vzdelávania so zreteľom na požiadavky trhu“ (Svoboda, 2007, s. 7). 

„Musíme sa vrátiť k starej pravde, že „remeslo má zlaté dno“ a remeselne vzdelaný človek 

sa uplatní na trhu práce a môže svoje remeslo uplatniť i v podnikaní“ (Tamašovič, 2009, s. 

41). „Ľudský potenciál tvoria nielen počet a štruktúra ľudí, ale aj také aspekty, akými sú 

vzdelanosť a kultúra, medziľudské vzťahy, schopnosť spolupráce, vnímanie sociálnych 

a ekologických faktorov prostredia a podobne“ (Kachaňáková, 2007, s. 9). 

 

1.5.2 Nástroje aktívnych opatrení trhu práce pre uchádzačov o zamestnanie – 

absolventov 

Tak ako mladí ľudia predstavujú významnú časť ľudskej populácie, zároveň  predstavujú 

aj významnú skupinu UoZ evidovaných na úradoch práce. Ondrejkovič (2001, s. 237) 

hovorí, že „mládež sa stáva ako celok do značnej miery rizikovou skupinou spoločnosti  

v oveľa väčšej miere ako ktorákoľvek iná sociálna či veková skupina obyvateľstva.“ 

Napriek tomu, že veľa mladých ľudí zvládne prechod od prípravy na povolanie vo 

vzdelávacom systéme až po úspešné umiestnenie sa na trhu práce bez väčších problémov, 

existuje početná skupina mladých ľudí, ktorí nezvládnu ani vzdelávací proces a o to horšiu 

majú pozíciu na pracovnom trhu. Väčšie šance uspieť majú absolventi, ktorí vo 

vzdelávacom procese boli úspešní, ale aj títo UoZ veľakrát nespĺňajú určité požiadavky zo 

strany zamestnávateľov a musia hľadať možnosti pomoci, aby sa stali úspešnými. 

Dlhodobý neúspech pri hľadaní zamestnania najmä u mladých ľudí vedie k existenčnej 

frustrácii, súvisí so vznikom sociálno - patologických javov mládeže. Keď nemusia chodiť 
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do školy ani do zamestnania, rýchlo si väčšina z nich zvykne na ničnerobenie. „Najväčšou 

chybou, ktorú mladí ľudia robia, je ich pasivita a to, že sa často pri hľadaní nového 

zamestnania spoliehajú na pomoc štátu“ (Andrikovičová, 2007, s. 14). Nezamestnanosť 

nevplýva iba na človeka samotného. Vplýva tiež na jeho rodinu a blízkych. Nezamestnaný 

sa potrebuje zorientovať v situácii, ktorej sa ocitol a tu je veľmi dôležitá pomoc a opora 

nielen zo strany rodiny a blízkych, ale dôležitá je odborná pomoc zo strany inštitúcii. 

Buchtová et al. (2002, s. 76) uvádza, že „dlhodobou nezamestnanosťou sa vytráca zmysel 

života, dochádza k obmedzovaniu kontaktov s priateľmi a spolupracovníkmi, nastáva 

postupný rozklad integrity osobnosti“. 

Cesty, ktoré vedú k získavaniu vhodného zamestnania sú: 

1. inzercia voľných pracovných miest - k jej hlavným zdrojom patrí:  internet, veľké 

denníky, regionálna a miestna tlač, rádio, TV, médiá, 

2. vlastné kontakty - každý absolvent má okolo seba ľudí, ktorí môžu mať zaujímavé 

kontakty a mať informácie a prehľad o voľných pracovných miestach, ktoré sa buď 

v dohľadnej dobe uvoľnia alebo vytvoria, 

3. priame oslovenie  zamestnávateľa - absolvent má možnosť pri hľadaní zamestnania 

priamo komunikovať s potenciálnym zamestnávateľom, tak že si vyhľadá 

spoločnosti, v ktorých by mohol uplatniť svoje vedomosti a schopnosti a následne 

ich kontaktuje. Môže sa stať, že vhodné miesto práve nemajú, ale po úspešnom 

pohovore ho v budúcnosti oslovia a následne zamestnajú, 

4. využitie špecializovaných inštitúcií - ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním 

zamestnania, disponujú sledovaním informácií a každá má svoj špecifický spôsob 

pomoci. Medzi ne patrí ÚPSVR, personálne agentúry a miestne a regionálne úrady. 

Projekty a programy realizované ÚPSVR zamerané prioritne na nezamestnaných 

mladých ľudí: 

− absolventská prax, 

− vzdelávanie a príprava pre trh práce, 

− samopodnikanie, 

− interné projekty a programy realizované ÚPSVR. 

ÚPSVR sa správa k UoZ – absolventovi ako ku každému inému UoZ. Absolvent si musí 

aktívne hľadať zamestnanie a najmenej raz za mesiac to preukazovať predpísaným 

spôsobom. Úrad práce má zase za povinnosť mu raz za mesiac ponúknuť vhodné 

zamestnanie alebo inú aktivitu. „Je žiaduce, aby mechanizmus trhu práce vychádzal 
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z aktívnej politiky zamestnanosti – ňou by mal štát vytvoriť optimálne podmienky pri 

zabezpečovaní rovnováhy dopytu a ponuky na trhu práce v regiónoch, únosnú 

nezamestnanosť a riešenie problematiky mladých ľudí. Redukcia dlhodobej 

nezamestnanosti mladých ľudí by sa mala odvíjať od preventívneho zvyšovania kvality 

výučby a vzdelávania mládeže a poradenstva, vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce, 

podpory firmám, ktoré vytvárajú a udržujú pracovné miesta pre absolventov škôl, dôležitá 

je patričná informovanosť o situácii na trhu práce, finančnej stimulácii pre podnikateľov 

a participácia miestnej správy a podnikateľskej sféry na absolventskej praxi 

a zamestnanosti“ (Židziková, 2009, s. 235). 
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2 VZDELÁVACIA POLITIKA 

 

„Vzdelávacia politika je súčasťou sociálnej politiky, pretože vzdelanie je prvkom 

sociálneho a ľudského rozvoja a jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje sociálnu štruktúru 

spoločnosti“ (Stanek a kol., 2002 s. 291). „Väčšina súčasného vzdelávania je zjavne 

založená na predpoklade, že študentovi nemožno dôverovať. Z toho vyplýva, že učiteľ 

musí „dodať“ motiváciu, informácie, organizáciu materiálu a musí využívať skúšanie, aby 

študenta v želaných činnostiach motivoval“ (Sollárová, 2005, s. 155). 

 „Vedomosti v širšom zmysle môžeme definovať ako súbor získaných základných 

a technických znalostí, spojených so sociálnymi zručnosťami. Je to rovnováha vedomostí 

získaných formálnym systémom vzdelávania, v rodine, na pracovisku a prostredníctvom 

rozličných informačných sietí, ktoré z nich robia široký súbor vedomostí, ktorý je schopný 

prenosu a je najvýhodnejší pre zamestnanie“ (Stanek a kol., 2002 s. 291). 

„Technické vedomosti sú vedomosti, ktoré umožňujú jasnú identifikáciu sa so 

zamestnaním. Čiastočne sa nadobúdajú v rámci systému odborného vzdelávania a prípravy 

a čiastočne v práci. Tieto vedomosti sa podstatne zmenili príchodom informačných 

technológií a odstraňujú sa rozdiely medzi jednotlivými povolaniami. V rámci tohto 

systému vedomostí sa tzv. kľúčové zručnosti stávajú ústrednými pre mnoho rozličných 

povolaní a dôležitými pre zmenu práce“ (Stanek a kol., 2002, s. 291).  

Stanek a kol. (2002) vzdelávaciu politiku a jej ciele definuje ako: 

1. Súhrn konkrétnych činností a opatrení, ktorými štát a ostatné subjekty ovplyvňujú 

vzdelávanie a vzdelávaciu sústavu. 

2. Rozhodovanie o vzdelávacích inštitúciách, o prístupe k vzdelávaniu, o obsahoch 

a cieľoch vzdelávania a o spôsobe riadenia a financovania. 

Cieľom vzdelávacej politiky je: 

1. Zabezpečiť súčasný a ex ante rozvoj 

− poznávacej a duchovnej kapacity populácie, 

−  poznatkového a vedomostného fondu, 

2. Zabezpečiť a rozvíjať morálno – hodnotové orientácie. 

Vzdelávacia politika EÚ vychádza zo strategického cieľa EÚ k vybudovaniu učiacej sa 

spoločnosti. „Pohyb smerom k učiacej sa spoločnosti má dva ciele. Prvým je ekonomický 

cieľ upevniť konkurencieschopnosť ekonomiky. Nehmotné investície do vzdelávania sa 

musia prispôsobovať tendenciám vývoja na trhu práce, t. j. nesúladu medzi hľadanou 



45 

 

a dostupnou kvalifikáciou, demografickým zmenám, nárastu aktivít sektora služieb 

a zmenám v organizácii a obsahu práce. Druhým cieľom je v sociálnej oblasti odvrátiť 

rozpory v spoločnosti. Vzdelávanie a odborná príprava sa čoraz viac stávajú hlavnými 

nositeľmi sebauvedomovania, sebarealizácie a osobného rozvoja. Vzdelávanie a odborná 

príprava sú jedným z rozhodujúcich faktorov v rovnosti príležitostí “ (Stanek a kol., 2002, 

s. 298). Vzdelávacou politikou EÚ je súhrn rôznych aktivít napr. Biela kniha Európskej 

komisie, rôzne správy, programy na podporu vzdelávania a mobility nielen študentov, ale 

aj učiteľov. Jedným z takých dokumentov je aj Stratégia EURÓPA 2020, kde sa uvádza, že 

„Inteligentný rast zahŕňa posilnenie znalostí a inovácie, ktoré sú hybnou silou nášho 

budúceho rastu. Vyžaduje si to zlepšenie kvality nášho vzdelávania, posilnenie nášho 

výskumu s cieľom zlepšiť výsledky, podporovanie šírenia inovácií a znalostí v EÚ, 

využívanie informačných a komunikačných technológií v plnej miere a zabezpečenie, aby 

bolo možné pretransformovať inovatívne myšlienky do nových produktov a služieb, ktoré 

budú viesť k rastu, vytvoreniu kvalitných pracovných miest a riešeniu sociálnych výziev v 

Európe a vo svete. Na dosiahnutie týchto cieľov je však nevyhnutné spoločné úsilie aj v 

oblasti podnikania a financovania, ako aj sústredenie sa na potreby užívateľov a trhových 

príležitostí. 

Európa musí konať v týchto oblastiach: 

– Inovácia: investície do výskumu a vývoja v Európe nedosahujú ani 2 % 

v porovnaní s 2,6 % v USA a 3,4 % v Japonsku, pričom dôvodom je najmä nižšia 

úroveň súkromných investícií. Dôležitá nie je iba absolútna výška finančných 

prostriedkov investovaných do výskumu a vývoja, Európa sa musí sústrediť na 

vplyv a skladbu výdavkov na výskum a zlepšiť podmienky pre výskum a vývoj v 

súkromnom sektore v EÚ. Náš nižší podiel podnikov v oblasti špičkových 

technológií vysvetľuje polovicu nášho rozdielu s porovnaní s USA. 

– Vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie: Štvrtina všetkých žiakov 

dosahuje slabé výsledky v čítaní, jeden zo siedmych mladých ľudí predčasne 

ukončí školskú dochádzku či odbornú prípravu. Približne 50 % dosiahne strednú 

úroveň kvalifikácie, ktorá sa však často nezhoduje s dopytom na trhu práce. Menej 

ako jeden človek z troch vo veku 25 až 34 rokov má vysokoškolské vzdelanie, v 

porovnaní s 40 % v USA a viac ako 50 % v Japonsku. Podľa Šanghajského indexu 

sa iba dve európske univerzity dostali medzi dvadsať najlepších svetových 

univerzít. 
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– Digitálna spoločnosť: Svetový dopyt v oblasti informačných a komunikačných 

technológií tvorí trh s hodnotou 2 miliárd EUR, ale iba štvrtina tejto hodnoty 

pripadá na európske podniky. Európa zaostáva aj v oblasti vysokorýchlostného 

pripojenia na internet, čo negatívne vplýva na jej schopnosť inovovať, a to najmä 

vo vidieckych oblastiach, ako aj na šírenie znalostí a distribúciu tovarov a služieb 

on-line. Opatrenia v tejto oblasti uvoľnia inovatívny potenciál Európy, zlepšia 

výsledky v oblasti vzdelávania ako aj kvalitu a výsledky vzdelávacích inštitúcií a 

umožnia využívanie hospodárskych a spoločenských výhod digitálnej spoločnosti. 

Tieto politiky je potrebné presadzovať na regionálnej a vnútroštátnej úrovni ako aj 

na úrovni EÚ“. 

Uvedené vízie smerovania EÚ v oblasti politiky vzdelávania sú zohľadnené aj 

v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Ďalším dôležitým dokumentom je 

Národný akčný plán zamestnanosti (2005), ktorý rieši problematiku vzdelávania v úzkej 

súvislosti s problematikou zamestnanosti a ukladá modernizovať a rozšíriť modulový 

systém ďalšieho vzdelávania občanov ako nástroja rozvoja ekonomiky založenej na 

znalostiach nadväzujúci na školský systém a na znalostiach z oblasti informačných 

technológií s cieľom zvýšiť pružnosť pracovnej sily na meniacom sa trhu práce. 

Narastajúca dôležitosť informačných a komunikačných technológií je tiež zohľadnená 

v dvoch základných národných strategických dokumentoch v oblasti vzdelávania: 

Koncepcia celoživotného vzdelávania a Národný program prípravy a vzdelávania pre 

nasledujúcich 15 až 20 rokov. V obidvoch dokumentoch je posilnenie kompetencií 

v informačných a komunikačných technológiách považované za jeden z hlavných cieľov 

národnej vzdelávacej stratégie. 

2.1 Vzdelávanie dospelých – nezamestnaných 

Vzdelávanie dospelých chápeme ako otvorený a komplementárny komponent systému 

celoživotného vzdelávania človeka, ktorý rozširovaním systému školského vzdelávania 

vytvára dospelým občanom možnosť a príležitosť prispôsobiť sa aktuálnemu stavu, ale 

zároveň zohľadňovať možnosti trhu práce. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady č. 1784/1999 je aj cieľom ESF podpora vytvárania podmienok pre vysokú úroveň 

zamestnanosti, je zdrojom financovania opatrení zabraňujúcich vzniku nezamestnanosti 

a rozvíjajúcich ľudské zdroje a sociálnu integráciu na trhu práce. Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej MPSVR SR) ako riadiaci orgán 
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realizuje národné projekty prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a Fondu sociálneho rozvoja. Dopytovo orientované projekty sú uskutočňované na základe 

výziev na predkladanie projektov. 

Nové programovacie obdobie 2007 až 2013 nadväzuje na predchádzajúce programovacie 

obdobie  2004 až 2006, na rozdiel od prvého programovacieho obdobia ciele a strategické 

priority dávajú možnosti komplexnejšieho a efektívnejšieho riešenia regionálnych 

a horizontálnych problémov. Národný strategický referenčný rámec (ďalej NSRR) je 

centrálnym integrujúcim strategickým dokumentom SR pre využívanie fondov EÚ 

v rokoch 2007 až 2013. Poskytuje základ pre vypracovanie operačných programov a pre 

otvorenie a uzavretie rokovaní s Európskou komisiou o jeho definitívnom obsahu. 

Strategickým cieľom SR je výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť 

a výkonnosť regiónov slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo 

udržateľného rozvoja. Operačný program „ Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ má 

niekoľko cieľov : 

1. Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie nezamestnanosti. 

2. Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených a podpora zosúladenia rodinného a pracovného života. 

3. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky. 

Tieto ciele sa budú realizovať prostredníctvom národných projektov, dopytovo – 

orientovaných projektov, systémových integrovaných projektov a globálnych grantov. 

Národný projekt III- 2/B „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie“. 

Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti poskytovaním odborných 

poradenských služieb a vzdelávania pre znevýhodnených UoZ. Špecifickými cieľmi sú 

poskytovanie odborných poradenských služieb zameraných na riešenie problémov 

spojených s pracovným uplatnením znevýhodnených UoZ. Ďalším špecifickým cieľom je 

vzdelávanie a príprava znevýhodnených UoZ na trh práce. Cieľovými skupinami sú 

znevýhodnení UoZ podľa § 8 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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2.2 Vzdelávanie a príprava pre trh práce  v krajinách Európskej únii 

Vzdelávanie musí byť otvorené svetu práce. Jednotlivé národné politiky musia vyvinúť 

programy a metódy pre aktiváciu pracovnej sily a lepšieho riadenia zručností a kvalifikácií. 

Je taktiež potrebné ďalšie budovanie inštitucionálnych kapacít tak, aby bolo možné sa 

prispôsobiť technickému pokroku. Rýchly vývoj technológií, priemyselné zmeny, 

medzinárodný obchod a spolupráca, globalizácia, rýchle zmeny v technológiách si 

vyžadujú zmeny v zručnostiach, v kvalifikácii a v hlavných kompetenciách absolventov 

škôl, ale aj zamestnancov firiem. Systém je efektívnejší, ak je reakčný čas školy kratší. Na 

dosiahnutie tohto cieľa venujú členské štáty EÚ nemalé finančné prostriedky. 

Európsky sociálny fond je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorého poslaním je znižovať 

rozdiely v životnej úrovni, ktoré existujú medzi ľuďmi a regiónmi v EÚ. ESF pomáha 

rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 

príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. Pomáha rozvíjať schopnosti jednotlivcov, 

hlavne ľudí s osobitnými problémami pri  hľadaní si práce pri zavádzaní nových aktívnych 

politík a systému boja proti nezamestnanosti. Ďurdiak (2007, s. 9) uvádza, že „odborník, 

ktorý chce udržať krok s vývojom, musí neustále študovať nové poznatky, a tak nadobúdať 

aktuálne vedomosti“.  

Uvádzame niektoré konkrétne riešenia vzdelávania a prípravy pre trh práce vo vybraných 

krajinách EÚ (Popisy vzdelávacích systémov v 31 európskych krajinách, 2011). 

Nemecko 

Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy s výnimkou miestnych centier pre vzdelávanie 

dospelých je príznačná rozmanitosťou subjektov, ktoré ju zabezpečujú. Sú to 

predovšetkým súkromné firmy. V Nemecku sa ďalšie vzdelávanie stalo dôležitým prvkom 

stratégie celoživotného vzdelávania. Univerzity a vzdelávacie subjekty ponúkajú vyše 

1000 možností ďalšieho vzdelávania a profesijnej prípravy. Okrem seminárov 

a konvenčného učenia sa vo väčšej miere uplatňujú dištančné formy štúdia a predovšetkým 

kurzy využívajúce nové technológie. Nemecká vláda otvorila niekoľko pilotných 

projektov. Ich cieľom je aktívna spolupráca trhu práce a vzdelávania. Taktiež  by bolo 

žiaduce, aby sa dosiahla rovnováha medzi ponukou a dopytom po vzdelávaní. Riešení 

môže byť dobudovanie siete vzdelávacích centier.  
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Španielsko 

Programy vzdelávania a profesijnej prípravy majú široký rozsah a zasahujú do všetkých 

úrovní školského systému. Delia sa na dve základné kategórie: 

–  vzdelávanie s priamou interakciou učiteľov 

– vzdelávanie dištančné 

Súbor opatrení pre celoživotné vzdelávanie a zvyšovanie vedomostí občanov, zahŕňa 

všetky formy a spôsoby vzdelávania súbežne so systémom riadeným ministerstvom 

školstva a ministerstvom práce a sociálnych vecí. Kurzy odbornej prípravy sú 

organizované podľa Celoštátneho plánu pre profesijnú prípravu a vstup do profesijného 

života.  

Dánsko 

Celoživotné vzdelávanie je zamerané na všeobecný rozvoj, na osobnostný rozvoj a na 

rozvoj kvalifikácií vo vzťahu k potrebám trhu práce. Významné je získavanie zručností 

a kvalifikačných predpokladov v súlade s požiadavkami konkrétnych pracovísk. Ešte 

v roku 1995 publikovala dánska vláda program o desiatich bodoch celoživotného 

vzdelávania, ktoré malo podporiť aktívny vstup občana na trh práce. Ďalšou aktivitou 

vlády bol program pre vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Tento zahŕňa v sebe 

zdokonalené poradenstvo v poradenských strediskách, zvýšenie profesijnej kvalifikácie 

starších občanov, plán akcií so zameraním na rozvoj podnikania. Dôležité sú i programy 

prípravy učiteľov a lektorov s cieľom objasňovať úlohu učiteľov a lektorov na všetkých 

úrovniach vzdelávacieho systému. Učiteľ je cesta k inováciám, kvalitný učiteľ je základom 

vzdelávacieho systému.  

Belgicko 

Vzdelávanie dospelých je organizované: vzdelávacími spoločnosťami, provinciami, 

obcami a ďalšími školskými zriaďovateľmi. V ponuke sú rôzne kurzy. Okrem záujmových 

kurzov (varenie, výtvarné umenie, fotografovanie), sú to hlavne kurzy s profesijným 

zameraním (výpočtová technika, nové technológie, priemyslové procesy, jazyky). Uvedené 

vzdelávanie sa radí do kategórie ďalšieho vzdelávania a profesijnej prípravy a výrazne 

prospieva k posunu smerom k celoživotnému vzdelávaniu. Absolvovaním kurzov v rámci 

tohto vzdelávania môžu účastníci získať predovšetkým  certifikát „ Osvedčenie o ďalšom 

vzdelávaní“, ktoré zodpovedá požiadavkám pre prijatie na vysokú školu. Zvyšovanie 

kvalifikácie uľahčuje jednak prechod zo školy do pracovného procesu, ale zároveň aj 
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zvyšuje možnosti uplatnenia sa na trhu práce. V Belgicku sa osvedčili aj dohody 

o partnerstvách medzi subjektmi v školstve, v priemysle a v úradoch práce, cieľom ktorých 

je zaistiť, aby vzdelávanie a príprava v škole korešpondovali s požiadavkami trhu práce. 

Veľmi dôležitá je doba pobytu žiakov vo firmách na praxi.  

Taliansko 

Zaviedlo nové formy učenia ako kombinácie prípravy na pracovisku so všeobecne 

vzdelávacou prípravou ako kontinuálny kurz prípravy pre trh práce. Taktiež zaviedlo nový 

integrovaný systém vzdelávania dospelých, ktorý si kládol za cieľ rozšíriť vzdelávanie 

a profesijnú prípravu osôb rôzneho veku, zamestnaných i nezamestnaných. Tento systém 

podporil prístup ku všetkým formám vzdelávania dospelých, ale i k neformálnym 

spôsobom vzdelávania v oblastiach kultúry, zdravotnej výchovy, sociálnych služieb. Na 

uľahčenie prechodu zo školy do praxe zaviedli krátkodobú alebo dlhodobú prax. 

Zo stručného prehľadu koncepcií riešenia vzdelávania a prípravy pre trh práce v krajinách 

EÚ je zrejmé, že členské štáty EÚ majú záujem sústavne zdokonaľovať svoje národné 

koncepcie s ohľadom na potreby trhu práce.  

Každá krajina má svoj vlastný systém vzdelávania a odbornej prípravy, ale všetky riešia 

podobné problémy. Väčšina krajín zápasí hlavne s vysokou mierou nezamestnanosti 

mladých ľudí. Európa potrebuje mladých s potrebnými zručnosťami a vedomosťami. 

Konkrétnou pomocou pre členské štáty EÚ je iniciatíva „Mládež v pohybe“, ktorá má 

pomôcť vyriešiť problémy so vzdelaním a zamestnanosťou. 

Užšia spolupráca krajín EÚ sa bude zameriavať na: 

− zvýšenie počtu študentov vo vyššom vzdelaní, 

− zlepšenie kvality vysokoškolských študijných programov, aby boli pre študentov 

atraktívnejšie a zodpovedali ich potrebám, 

− vytvorenie takých príležitostí, ktoré umožnia, aby každý mladý Európan v istej fáze 

štúdia absolvoval študijný pobyt alebo odbornú prípravu v zahraničí (do roku 

2020), 

− zníženie počtu mladých ľudí, ktorí nedokončia povinnú školskú dochádzku 

 zvýšenie počtu príležitostí na štúdium v neskoršom veku, 

− riešenie problémov s nezamestnanosťou mladých a podporu stáži zameraných na 

získavanie pracovných a podnikateľských skúseností, 

− vytvorenie lepších podmienok pre začatie samostatne zárobkovej činnosti, 
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− vytvorenie viacerých príležitostí pre mladých na prácu v zahraničí.( Iniciatíva 

„Mládež v pohybe“,2010) 

2.3 Celoživotné vzdelávanie 

Celoživotné vzdelávanie ako „súbor finančných, organizačných, riadiacich a didaktických 

procedúr pre podporu učenia sa počas celého života človeka, vrátane formy riadeného 

sebavzdelávania. Za jednu z dôležitých úloh celoživotného vzdelávania bola vytýčená 

požiadavka naučiť ľudí učiť sa“ (Porubská, Ďurdiak, 2005, s. 9). 

„Celoživotné vzdelávanie má dva ciele – podporu aktívneho občianstva a podporu 

zamestnanosti. Aktívne občianstvo sa sústreďuje na to, či a ako ľudia participujú na 

všetkých sférach spoločenského a ekonomického života. Práca je kľúčom pre kvalitu 

života ľudí. Schopnosť pracovať a schopnosť zabezpečiť a udržať si zamestnanie je 

ústredným rozmerom aktívneho občianstva“ (Stanek a kol., 2002, s. 300). Celoživotné 

vzdelávanie   (ďalej CŽV) je základnou podmienkou úspešného sa uplatnenia na trhu 

práce. V európskom priestore je pre rozvoj CŽV zásadný materiál EK Memorandum 

o celoživotnom vzdelávaní. V roku 2001 boli vypracované národné správy, ktoré boli 

vyhodnotené v Správe o realizácii celoživotného vzdelávania v európskom priestore 

(2002). Oba dokumenty tvoria celok a zdôrazňujú význam CŽV pre rozvoj krajín EÚ, 

označujú hlavné oblasti a tendencie vývoja v nich, cesty a možnosti, ktoré podporujú ich 

rozvoj. Zároveň upozorňujú na to, že národné systémy vzdelávania si majú zachovať svoje 

osobitné aspekty a napĺňať ideu CŽV podľa svojho uváženia. 

V programovacom období 2007 až 2013 chce EÚ ešte zvýrazniť úlohu celoživotného 

vzdelávania. V uplynulom období sa totiž jednoznačne ukázalo, že pre budovanie 

vzdelanostnej spoločnosti a poznatkovej ekonomiky je celoživotné dopĺňanie  kvalifikácie 

nevyhnutným predpokladom. Problémom členských krajín EÚ, najmä tzv. nových je 

pritom práve neflexibilný formálny vzdelávací systém, ktorý síce poskytuje relatívne 

kvalitné „klasické“ vzdelanie (základné, stredné, vysokoškolské, postgraduálne), ale ľudia 

po získaní istého stupňa vzdelania už nie sú dosť motivovaní a nemajú dosť ľahko 

dostupných nástrojov, aby svoje vzdelanie priebežne dopĺňali v súlade s najnovšími 

poznatkami v ich odbore, alebo v súlade s požiadavkou rekvalifikácie. Takto buď 

zaostávajú, alebo po strate zamestnania nie sú schopní v krátkom čase nájsť si iné. Týmto 

spôsobom EÚ stráca konkurencieschopnosť v globálnom meradle. Nový program 

celoživotného vzdelávania vychádza z doterajších skúseností existujúcich „generačných“ 
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programov, ako sú Socrates (vzdelávanie) alebo Leonardo da Vinci (odborná príprava) . 

Nový Integrovaný akčný program spája niektoré časti z európskych programov  v oblasti 

školského vzdelávania (Comenius), vysokoškolského štúdia (Erasmus), odbornej prípravy 

(Leonaro da Vinci), vzdelávania dospelých (Grundtvig) a je doplnený o program Jean 

Monnet, ktorý je zameraný na podporu európskej integrácie. EK ne tento integrovaný 

program navrhuje vynaložiť v priebehu rokov 2007 až 2013 finančnú čiastku 13,62 mld 

eur. Cieľom nového programu je prispieť celoživotným vzdelávaním k rozvoju 

vzdelanostnej spoločnosti v EÚ s udržateľným ekonomickým rastom, väčším počtom 

lepších pracovných miest a silnejšou spoločenskou súdržnosťou. Kvalita vzdelávania 

a odbornej prípravy v EÚ má takto dosiahnuť svetovo porovnateľnú úroveň. Program 

Leonardo da Vinci má pomôcť pracovnému uplatneniu sa každoročne 150 tisícom ľuďom,  

program Grundtvig do roku 2013 každoročne podporí 25 tisíc ľudí zapojených do 

vzdelávania dospelých (Nový akčný program EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania,  

2006). 

2.4 Celoživotné vzdelávanie a zamestnanosť v Slovenskej republike 

Strategickým dokumentom SR, ktorý rieši problematiku vzdelávania v úzkej súvislosti 

s problematikou zamestnanosti je Národný akčný plán zamestnanosti (2005). Koncepcia 

obsahuje charakteristiku súčasného stavu ďalšieho vzdelávania a základné predpoklady 

jeho rozvoja do roku 2010. Okrem iného ukladá modernizovať a rozšíriť modulový systém 

ďalšieho vzdelávania občanov ako nástroja rozvoja ekonomiky nadväzujúci na školský 

systém a na znalostiach z oblasti informačných technológií s cieľom zvýšiť pružnosť 

pracovnej sily na flexibilnom pracovnom trhu. Nemenej dôležitým je i dokument Národný 

plán rozvoja. Jeho súčasťou je i sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej  

SOP ĽZ), ktorý definuje globálny cieľ – rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej 

a flexibilnej pracovnej sile a bude sa postupne napĺňať realizáciou jednotlivých cieľov, 

priorít a opatrení. CŽV je dnes nevyhnutnou podmienkou úspešného uplatnenia sa na trhu 

práce. Koncepcia CŽV v SR (2003) uvádza strategické ciele rozvoja CŽV v SR, ktoré sú 

zamerané na: 

1. Vytvorenie podmienok pre nadobúdanie nových a obnovovanie už získaných 

zručností, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do života spoločnosti založenej na 

vedomostiach, hlavne digitálna gramotnosť, ovládanie cudzích jazykov, 

podnikateľské zručnosti a pod. 
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2. Zvýšenie úrovne investícií do vzdelania, aby jednotlivé firmy, priemyselné 

odvetvia zvýšili ročné investície do ľudských zdrojov. 

3. Zavádzanie a podpora inovácií vo vyučovaní a vzdelávaní sa, jednotlivec má byť 

aktívnym vzdelávajúcim sa, toto vyžaduje zlepšenie súčasnej praxe, ale je potrebné 

využívať aj nové informačno -  komunikačné technológie. 

4. Zmena postupov a pravidiel pri oceňovaní účasti na vzdelávaní, keďže certifikáty 

a kvalifikácie predstavujú dôležitý referenčný bod pre zamestnávateľa je potrebné, 

aby boli ľahko čitateľné a uznávané v rámci celej EÚ. 

5. Zabezpečenie prístupu ku kvalitným informáciám a radám o možnostiach 

vzdelávania pre každého a počas celého života, prostredníctvom odborníkov 

v oblasti profesijnej orientácie, poradenstva, trhu práce a pod. 

6. Priblíženie vzdelávania sa k domovom, je potrebné vytvoriť rôzne druhy lokálnych 

stredísk vzdelávania sa, ktoré budú prístupné pre ľudí každého veku, čo najbližšie 

k vzdelávajúcim sa v ich vlastných komunitách. 

Realizácia týchto strategických cieľov v reálnom živote bude určite náročná, ale nie 

nerealizovateľná. Do akej miery sa podarí zrealizovať tieto ciele, podľa toho aj vzdelávanie 

sa a vzdelanosť prispeje k rozvoju celej spoločnosti. Investícia do vzdelávania sa nie je 

sociálnym výdavkom, ale strategickou investíciou ovplyvňujúcu sociálno – ekonomický 

rozvoj celej spoločnosti. „Vzdelaná pracovná sila je kľúčovým konkurenčným faktorom. 

Zatiaľ, čo v minulosti sa k základným akcelerátorom dynamizácie ekonomiky rátali 

technológie, finančný kapitál a pracovná sila, dnes už to neplatí, lebo primárny význam 

a kapitál reprezentujú vedomosti, vzdelanosť a schopnosti ľudských zdrojov“ (Židziková, 

2010, s. 62). 
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3  VÝSKUMNÁ ČASŤ    

 

3.1  Problém a cieľ výskumu 

„Odstránenie nezamestnanosti v súčasnosti patrí k najdôležitejším akcentom sociálnych 

aktivít tak u nás ako aj v štátoch EÚ. Na rozvoj ľudských zdrojov je sústredená pozornosť 

najmä prostredníctvom dvoch významných európskych procesov, jednak „Európskej 

zamestnanosti“ a ďalej procesu sociálneho začleňovania. Súčasne sú na trhu práce 

identifikované skupiny obyvateľov, ktorí sú znevýhodnení a dochádza k ich sociálnemu 

vylúčeniu zo života“ (Bohátová, 2010, s.23). Znevýhodnení UoZ v zmysle Zákona č. 

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

neskorších predpisov si len ťažko nachádzajú uplatnenie ne trhu práce. Najvyššiu mieru 

nezamestnanosti zaznamenávame u mladej generácii  - absolventov. Ich vysoké počty 

v evidencii ÚPSVR pretrvávajú počas celého roka. Každý tretí mladý Slovák zostáva bez 

práce a v rámci krajín EÚ je najhoršia situácia na Slovensku. Najväčší nárast 

nezamestnanosti vykázala práve veková skupina 15 až 25 ročných a miera nezamestnanosti 

mladých ľudí v r. 2010 vzrástla až na 33,6 percenta. V mesiaci jún zaznamenávajú úrady 

práce nárast UoZ z radov absolventov vysokých škôl a v septembri z radov absolventov 

stredných škôl. Tento stav sa každoročne opakuje. Na trhu práce nie je možné po ukončení 

školy, v krátkom časovom intervale, zamestnať väčší počet absolventov. Počas 

hospodárskej krízy je situácia o to horšia, že celkový počet voľných pracovných miest je 

stále nízky v porovnaní s celkovým počtom evidovaných UoZ na úradoch práce. Nielen v 

kontexte štatistických údajov, ale aj tým, že absolventi škôl, ktorí si hľadajú prvé 

zamestnanie, majú v súvislosti s trhom práce veľmi ťažkú pozíciu. Z veľkej časti je to 

ovplyvnené nedostatkom praxe, absenciou pracovných návykov a podstatnou príčinou je 

rozpor medzi kvalifikáciou a potrebami praxe (Paukovič, 2006). My vidíme problém v 

nedostatku praxe, zručností, orientácii a  aktivizácii na trhu práce mladých ľudí, ktorí 

vstupujú na pracovný trh a najmä v školskom systéme, ktorý pri uplatňovaní vzdelávacej 

politiky dostatočne nezohľadňuje, či sa absolventi dokážu uplatniť na trhu práce. 

Prepojenie trhu práce a vzdelávacieho systému by mal byť prvoradý pri riešení 

zamestnanosti mladých ľudí a efektívneho využitia aktívnej politiky trhu práce. 

Zdôrazňujeme, že príčiny nezamestnanosti mladých ľudí sa dlhodobo nemenia, no 

k riešeniam by sa malo pristupovať komplexne a hlavne regionálne. Východiskom by mali 
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byť rôzne formy motivačných nástrojov pre zamestnávateľov a ich aktívne zapájanie do 

prípravy mládeže na konkrétne profesie, hlavne v automobilovom, elektrotechnickom, 

strojárenskom a stavebnom priemysle, ktoré po recesii ožívajú.  

„Problematika nezamestnanosti mladých ľudí – absolventov škôl – sa tiež stáva jednou 

z nových tém sociológie mládeže. Stáva sa predmetom pozornosti i sociálnej práce, 

nakoľko nezamestnaní mladí ľudia vystupujú z hľadiska sociológie ako marginalizovaná 

skupina. Príslušnosť k tejto skupine môže byť krátkodobá i dlhodobá, ale môže sa stať aj 

ich celoživotným osudom. Nezamestnanosť mládeže je často krát spájaná s pocitmi viny, 

nerovnosťou šancí, s nedôverou v budúcnosť, s nespravodlivosťou a podobne„ 

(Ondrejkovič, 2003, s. 122). Na základe dostupných informácií k tejto problematike, ale 

v súčasnosti aj veľmi závažného európskeho problému, sme sa zamerali na problém 

nezamestnanosti absolventov škôl. Teoretické súvislosti nezamestnanosti 

absolventov, vzdelávania a aktívnych opatrení trhu práce boli východiskom pre 

koncipovanie zamerania výskumu a cieľovej skupiny výskumnej časti dizertačnej práce, 

ktoré sa premietlo do výskumného problému, nasledovného cieľa, čiastkových cieľov 

výskumu a hypotéz.  

Na začiatku výskumného problému sme si kládli viaceré problémové otázky: Sú absolventi 

dostatočne informovaní o aktívnych opatreniach na trhu práce? Aké možnosti využitia 

nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti aktuálna sociálna práca na úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny ponúka absolventom? Akým spôsobom zvládajú absolventi 

orientáciu na trhu práce a ako komunikujú s regionálnymi inštitúciami pôsobiacimi na trhu 

práce? Je dostatočná príprava mladých ľudí - absolventov pre trh práce zo strany úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny?  

Cieľom projektu dizertačnej práce bolo výskumne a metodicky overiť potenciál vybraných 

aktívnych opatrení trhu práce  realizovaných v podmienkach ÚPSVR Nové  Zámky so 

špecifickou populáciou mladých ľudí – absolventov škôl okresu Nové Zámky a Šaľa. 

Okresy sa nachádzajú v Nitrianskom kraji. Okres Nové Zámky je rozlohou, ale aj počtom 

obyvateľov druhý najväčší, okres Šaľa je rozlohou a aj počtom obyvateľov najmenším 

okresom v Nitrianskom kraji. V Prílohe E uvádzame štatistické údaje o počte obyvateľov, 

počte evidovaných UoZ, miere nezamestnanosti (obdobie r. 2007 až 2012), počte 

disponibilných UoZ, počte evidovaných UoZ podľa regiónov, miere nezamestnanosti 

podľa regiónov, štruktúre evidovaných UoZ podľa veku, počte nezamestnaných UoZ – 
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absolventov. Našim zámerom bolo prispieť k hľadaniu efektívnych foriem prípravy 

absolventov - UoZ pre trh práce, pri zohľadnení aktuálnych možností AOTP (aktívnych 

opatrení trhu práce), ktoré vychádzajú zo Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z regionálnej 

politiky trhu práce, ktorá výrazne ovplyvňuje úspešnosť umiestnenia UoZ – absolventov na 

trhu práce.  

Uvedený cieľ sme premietli do dvoch okruhov výskumného problému a  do nasledujúcich 

čiastkových výskumných cieľov: 

1. Overenie vybraných charakteristík absolventov v príprave pre trh práce  

2. Overenie vybraných aktívnych opatrení trhu práce v príprave absolventov 

pre trh práce 

1. Overenie vybraných  charakteristík absolventov v príprave pre trh práce 

- záujem absolventov o využitie aktívnych opatrení trhu práce, 

- úroveň orientácie a komunikácie absolventov na trhu práce, 

- motivácia mzdového ohodnotenia absolventov na trhu práce. 

Čiastkové výskumné ciele: 

C1: Zistiť záujem absolventov využitia jednotlivých aktívnych opatrení trhu práce 

v závislosti od vzdelania. 

C2: Zistiť záujem absolventov využitia jednotlivých aktívnych opatrení trhu práce 

v závislosti od veku a dĺžky evidencie na ÚPSVR. 

C3:  Zistiť úroveň orientácie a komunikácie na trhu práce absolventov v závislosti od 

 dĺžky evidencie na ÚPSVR.  

C4:  Zistiť motiváciu mzdového ohodnotenia absolventov na trhu práce v závislosti od 

pohlavia. 

 
2. Overenie vybraných aktívnych opatrení trhu práce v príprave absolventov pre trh 

práce 

- informačné a poradenské služby, 

- odborné poradenské služby, 

- absolventská prax, 

- vzdelávanie a príprava pre trh práce, 

- aktivačná činnosť. 
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Čiastkové výskumné ciele: 

C5: Navrhnúť a implementovať Komplexný tréningový program pre absolventov (KTP-A) 

v kontexte kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce. 

C6: Zistiť hodnotenie a celkový pohľad absolventov (ES – experimentálna skupina) na 

absolvovanie inovatívneho Komplexného tréningového programu pre absolventov 

v závislosti od dĺžky evidencie na ÚPSVR a v závislosti od miery nezamestnanosti 

v danom regióne (experimentálne skupiny – ES-1, ES-2, ES-3, ES-4). 

C7: Zistiť efektivitu aplikovaných jednotlivých aktívnych opatrení trhu práce  v závislosti 

od zaradenia absolventov do evidencie uchádzačov o zamestnanie  na ÚPSVR Nové 

Zámky (KS  - kontrolná skupina), zaradenia do inovatívneho Komplexného 

tréningového programu pre absolventov - KTP-A (ES – experimentálna skupina) a 

umiestnenia absolventov na trhu práce. 

V experimentálnom výskumnom dizajne sme sledovali výskumné problémy: 

- časovú efektivitu  - krátkodobú a dlhodobú efektivitu aplikovaných jednotlivých 

aktívnych opatrení trhu práce v závislosti od umiestnenia absolventov evidovaných 

v evidencii (KS - kontrolná skupina 100 absolventov) na trhu práce. 

- časovú efektivitu  - krátkodobú a dlhodobú efektivitu aplikovaných jednotlivých 

aktívnych opatrení trhu práce v závislosti na umiestnení absolventov zaradených do  

inovatívneho Komplexného tréningového programu pre absolventov - KTP-A (ES - 

experimentálna skupina 100 absolventov) na trhu práce.  

 

Rozpracovanie uvedených čiastkových cieľov prezentujeme v kapitolách venovaných 

metódam a výsledkom, ale i v prílohách práce. 

 

3.2  Otázky a hypotézy výskumu 

Uvedené ciele a problémy experimentálnej časti sme premietli do výskumných otázok (O) 

a hypotéz (H) podľa okruhov výskumného problému: 

1. Overenie vybraných  charakteristík absolventov v príprave pre trh práce 

C1: 

O1: Súvisí záujem absolventov  o využitie AOTP s dosiahnutým  vzdelaním? 
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H1: Predpokladáme, že absolventi s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou 

majú väčší záujem o využitie AOTP než absolventi so stredoškolským vzdelaním bez 

maturity. 

C2: 

O2:  Súvisí záujem absolventov o využitie AOTP s vekom absolventov?  

O3:  Súvisí záujem absolventov o využitie AOTP s  dĺžkou evidencie na ÚPSVR? 

H2: Predpokladáme, že absolventi nad 20 rokov majú väčší záujem o využitie jednotlivých 

nástrojov AOTP než absolventi do 20 rokov. 

H3: Predpokladáme, že krátkodobo evidovaní absolventi (do 12 mesiacov) prejavujú väčší 

záujem o využitie jednotlivých nástrojov AOTP než absolventi dlhodobo evidovaní 

(nad 12 mesiacov). 

C3: 

O4: Súvisí úroveň orientácie a komunikácie na trhu práce absolventov s ich dĺžkou  

evidencie na ÚPSVR? 

H4: Predpokladáme, že dlhodobo evidovaní absolventi majú vyššiu úroveň orientácie 

a komunikácie na trhu práce než krátkodobo evidovaní absolventi. 

C4: 

O5: Súvisí motivácia mzdového ohodnotenia absolventov na trhu práce s pohlavím 

absolventov? 

H5: Predpokladáme, že motivácia mzdového ohodnotenia na trhu práce je vyššia 

u absolventov – mužov než u absolventiek - žien. 

 

2. Overenie vybraných aktívnych opatrení trhu práce v príprave absolventov 

pre trh práce 

C5, 6: 

O6:  Ako hodnotia absolventi inovatívny Komplexný tréningový program pre absolventov 

- KTP-A? 

H6: Predpokladáme, že krátkodobo evidovaní absolventi zaradení do KTP-A budú 

pozitívnejšie hodnotiť absolvovanie KTP-A než dlhodobo evidovaní absolventi 

zaradení do KTP-A. 

H7: Predpokladáme, že absolventi zaradení do KTP-A z regiónu s vyššou mierou 

nezamestnanosti budú pozitívnejšie hodnotiť absolvovanie KTP-A než absolventi 

zaradení do KTP-A z regiónu s nižšou mierou nezamestnanosti. 
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C7: 

O7: Aká bude krátkodobá  efektivita (umiestnenie na TP do 3 mesiacov) a dlhodobá 

efektivita (umiestnenie na TP do 6 mesiacov) aplikovaných jednotlivých AOTP 

v príprave absolventov pre trh práce v závislosti od zaradenia absolventov do 

evidencie UoZ (KS) a zaradenia absolventov do KTP-A (ES)? 

H8: Predpokladáme vyššiu úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce do 3 

mesiacov od absolvovania KTP-A (krátkodobá efektivita aplikovaných opatrení 

AOTP) než úspešnosť umiestnenia nezaradených absolventov do KTP-A (t.j. boli 

evidovaní v evidencii UoZ na ÚPSVR). 

H9: Predpokladáme vyššiu  úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce do 6 

mesiacov od absolvovania KTP-A (dlhodobú efektivitu aplikovaných opatrení AOTP) 

než úspešnosť umiestnenia nezaradených absolventov do KTP-A (t.j. boli evidovaní 

v evidencii UoZ na ÚPSVR). 

 

3.3 Metodológia výskumu 

Cieľom bolo výskumne a metodicky overiť potenciál vybraných aktívnych opatrení na trhu 

práce  so zámerom prispieť k hľadaniu najefektívnejšej formy prípravy absolventov - UoZ 

pre trh práce, pri zohľadnení aktuálnych možností AOTP a z APTP,  ktorá výrazne 

ovplyvňuje úspešnosť umiestnenia UoZ – absolventov na trhu práce.   

Cieľom nášho kvantitatívneho výskumu bolo získať exaktné a objektívne overiteľné údaje 

o skúmanej problematike – príprave absolventov pre úspešné umiestnenie na trhu práce. 

Základom kvantitatívneho výskumu bolo meranie, ktorým sme získali presné údaje 

vyjadrené numericky. Na zistenie sme použili inferenčnú štatistiku (matematické postupy, 

ktoré umožňujú určiť, aká je pravdepodobnosť, že výsledky získané na výberovom súbore 

subjektov budú platné pre základný súbor) na štatistické spracovanie výskumných dát. 

Získané údaje reprezentujú populáciu uchádzačov o zamestnanie – absolventov 

evidovaných na ÚPSVR v Nových Zámkoch. 

  

3.3.1 Výskumný plán 

Problematika nezamestnanosti mladých ľudí – absolventov škôl je v súčasnosti vážnym 

problémom nielen na Slovensku, ale na celom svete. Byť absolventom a hľadať si prácu 

nie je v súčasnosti vôbec jednoduché. V situácii, keď zamestnávatelia majú na výber 
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z veľkého množstva UoZ s viacročnými pracovnými skúsenosťami v odbore je určite 

pozícia UoZ bez akýchkoľvek pracovných skúseností na začiatku svojej pracovnej dráhy 

najťažšia. Na základe dostupných informácií k tejto problematike (praktických 

a štatistických z ÚPSVR Nové Zámky, teoretických štúdiom odbornej literatúry, 

odborných publikácií na internete a účasťou na odborných konferenciách a pod.) sme 

formulovali problém. Zamerali sme sa na problém nezamestnanosti absolventov škôl a ich 

uplatnenia na trhu práce. Teoretické súvislosti nezamestnanosti absolventov, vzdelávania 

a aktívnych opatrení trhu práce boli východiskom pre koncipovanie zamerania výskumu 

a cieľovej skupiny výskumnej časti dizertačnej práce. 

V období jún až október 2009 sme si tiež stanovili štatistický súbor – základný súbor, ktorý 

bol tvorený všetkými UoZ – absolventmi z okresov Nové Zámky a Šaľa. Experimentálnu 

skupinu sme stanovili na počet 100 a kontrolnú skupinu tiež na počet 100. 

Nasledovalo stanovenie cieľa projektu dizertačnej práce a čiastkových cieľov. Na 

dosiahnutie stanovených cieľov sme formulovali 7 výskumných otázok a 9 hypotéz. 

Počas heuristickej fázy v období jún až september 2010 sme zhromažďovali a študovali 

relevantnú literatúru, internetové stránky a zúčastňovali sme sa odborných konferencií 

s tematikou nezamestnanosti mladých. Tieto aktivity sme realizovali počas celého štúdia. 

Po stanovení výskumných otázok a hypotéz nasledoval výber metód a konštrukcia 

nástrojov merania a techník. Vypracovali sme Dotazník č. 1 (Príloha A) a Dotazník č. 2 

(Príloha B), ktorý sme pilotne odskúšali na piatich respondentoch. Na základe odpovedí 

sme dotazníky ešte upravili a následne sme realizovali predvýskum na vzorke 20 

absolventov z cieľovej skupiny. Na základe výsledkov sme nevhodné položky vyradili. 

Dotazník č. 1 sme použili pri verifikácii H1, H2, H3, H4, H5 a Dotazník č. 2 pri verifikácii 

H6 a H7. Experiment – verifikáciu H8 a H9 sme uskutočnili v auguste 2010 – február 2011 

v regiónoch s rôznou mierou nezamestnanosti. Na štatistické zistenia a prieskumy sme 

použili štatistiku ÚPSVR  v Nových Zámkoch.  Zároveň sme si stanovili podmienky, za 

ktorých budú nástroje a získané dáta validné a reliabilné. Začiatkom roku 2010 sme začali 

s návrhom a spracovaním inovatívneho projektu pod názvom „Komplexný tréningový 

program pre absolventov v kontexte kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce“. 

Finálnu podobu projektu sme predložili na schválenie Výboru pre otázky zamestnanosti, 

ktorý je konštituovaný pri ÚPSVR Nové Zámky. Výborom bol projekt posúdený 

a odporučený na realizáciu. Nasledoval schvaľovací proces na Ústredí práce sociálnych 

vecí a rodiny v Bratislave. Po odstránení formálnych chýb nám bol projekt Ústredím práce 
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sociálnych vecí a rodiny v Bratislave schválený. Následne sme  začali s jeho 

implementáciou v mesiacoch apríl 2010 až február 2011. Paralelne so schvaľovacím 

procesom sme vypracovali stratégiu zberu dát pri dotazníkovej a aj experimentálnej forme. 

Po získaní príslušných dát sme tieto prepísali do číselných kódov a zapísali do 

pripravených tabuliek v MS Excel. Nasledovalo počítačové spracovanie dát, vytvorenie 

tabuliek a grafov.  

Realizovanými výpočtami sme tiež zisťovali štatistickú významnosť, či výsledky zistené 

vo výskumnom súbore sa môžu zovšeobecniť na základný súbor. Tieto aktivity prebiehali 

v období od februára 2011 až do júla 2011. Analýza, verifikácia základných predpokladov 

bola jednou z posledných fáz našej práce. Opísali sme získané výsledky a závislosti 

a následne sme výsledky výskumu analyzovali. Záver výskumu spočíval v hodnotení 

postupov a výsledkov. Taktiež sme hodnotili prínos práce, nové poznatky a navrhli sme 

odporúčania pre prax.  

Na začiatku výskumu sme analyzovali regióny Nové Zámky, Šurany, Štúrovo a Šaľa 

z hľadiska  trhu práce, štatistických dát nezamestnanosti – zistenie databázy evidencie 

uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ), štruktúru podľa veku a 

špecifík znevýhodnených UoZ, mieru nezamestnanosti v daných regiónoch a možnosti 

spolupráce s UoZ – absolventmi a s pracoviskom ÚPSVR Nové Zámky, s miestnymi 

regionálnymi  zamestnávateľskými subjektmi a samosprávami v daných obciach. 

Počas terénnej fázy výskumu, sme použili výskumné metódy – prieskum dotazníkom č. 1 

(Príloha A Dotazník č. 1) a experiment pomocou testov (predtest, posttest 1 a posttest 2)  

a dotazníkom č. 2 (Príloha B Dotazník č. 2) - na KS – kontrolnej skupine 100 absolventov 

a ES – experimentálnej skupine s počtom 100 absolventov zaradených do KTP-A 

a rozdelených podľa regiónov na 4 experimentálne skupiny:  

         ES - 1 – Nové Zámky  – počet 25 absolventov 

                 ES - 2 – Šurany  – počet 25 absolventov 

                ES - 3 – Štúrovo  – počet 25 absolventov 

                 ES - 4 – Šaľa                – počet 25 absolventov 

Dotazníky a testy boli respondentom distribuované za našej prítomnosti prostredníctvom  

sociálnych pracovníkov  ÚPSVR z oddelenia služieb zamestnanosti. Problémy 

s vypĺňaním nenastali, vrátil sa nám rovnaký počet predložených a aj odovzdaných 

dotazníkov a testov.  
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Po ukončení výskumu a prieskumu z terénu nasledovalo spracovanie, vyhodnocovanie 

a interpretácia dát získaných v teréne. 

 

3.3.2 Metodika výskumu 

  

Výskum sme realizovali viacerými metódami a postupmi. Naša metodika sa skladala 

z dvoch výskumných metód, pričom prvú z nich – dotazník sme použili v empirickom 

výskume na získanie dát z terénu – regióny Nové Zámky, Šurany, Štúrovo Šaľa - v dvoch 

variantoch verifikácii hypotéz – Dotazník č. 1 – pri verifikácii H1,H2,H3,H4,H5 

a Dotazník č. 2 – pri verifikácii H6 a H7.  Prieskum úspešnosti umiestnenia absolventov na 

trhu práce bol uskutočňovaný v štyroch regiónoch s rôznou mierou nezamestnanosti v čase 

realizácie (august 2010 – február 2011) pre verifikáciu H8 a H9. Na štatistické zistenia 

a prieskumy sme použili štatistiku ÚPSVR Nové Zámky a úradné záznamy na jednotlivých 

oddeleniach odboru zamestnanosti v Nových Zámkoch.  

Zo zozbieraných dát, ku ktorým sa viažu hypotézy sme sa vyjadrili vo výsledkoch  

výskumnej časti dizertačnej práci. Explicitne sme sa vyjadrili k potvrdeniu resp. 

zamietnutiu hypotéz.  Vypočítali sme štatistickú významnosť (štatisticky významný rozdiel 

- stanovenie, či výsledky zistené na výskumnom súbore, sa môžu zovšeobecniť na 

základný súbor). Vyjadrili sme ju na úrovni 5 %  t.j. že výsledok by sa na základe náhody 

mohol vyskytnúť maximálne v piatich prípadoch zo sto. Štatistickú významnosť sme 

vyjadrili  pomocou p-úrovne. Úroveň 5 % sme vyjadrili ako p≤ 0,05 rozdielov pomocou 

vhodnej štatistickej metódy.  

Vypočítané p, ktoré bude väčšie ako štandardne požadovaná hladina 0,05 hypotézu 

zamietne a pre p≤ 0,05, hypotézu potvrdí. Neobmedzili sme sa len na vypočítanie 

aritmetického priemeru alebo percent, ale vyjadrili sme výsledky aj z hľadiska ich 

štatistickej významnosti.  

 

3.3.3 Výskumný súbor 

 

Výber respondentov bol zameraný na znevýhodnených UoZ – absolventov, ktorí 

predstavovali v minulosti, ale predstavujú aj v súčasnosti vážny problém nezamestnanosti 

v našej spoločnosti. Riešiť uvedený problém je potrebné komplexne a všetky fakty, ktoré 
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sme zistili v súvislosti s touto problematikou môžu pomôcť riešiť problém nezamestnanosti 

mladých ľudí. Prieskum sme uskutočnili na ÚPSVR v Nových Zámkoch. Skupinu 

respondentov tvorili nezamestnaní absolventi škôl vo veku 18 až 25 rokov, evidovaní na 

ÚPSVR Nové Zámky. Výskumu sa zúčastnilo 200 respondentov s rôznym ukončeným 

vzdelaním a s trvalým bydliskom v meste alebo obci regiónov: Nové Zámky, Šurany, 

Štúrovo, Šaľa. Zber údajov a informácií sme realizovali v rokoch 2010 a 2011 formou 

anonymného, dobrovoľného dotazníka. Zároveň sme analyzovali štatistické údaje, ktoré 

nám poskytol ÚPSVR Nové Zámky.  

V našom výskume rozlišujeme základný súbor a výberový súbor. Pri rozhodovaní sa 

o výbere subjektov sme uvažovali nielen o spôsobe výberu subjektov, ale aj o jeho 

rozsahu.  

Základný súbor – populácia absolventov evidovaných na ÚPSVR v okrese Nové Zámky- 

tvoria všetky subjekty, na ktoré sa majú výsledky výskumu vzťahovať. Hlavné štatistické 

údaje o absolventov evidovaných na ÚPSVR Nové Zámky zhromažďuje ÚPSVR 

v Nových Zámkoch, MPSVR SR a Slovenský štatistický úrad. Štatistické údaje týkajúce sa 

nezamestnanosti na Slovensku zhromažďuje MPSVR SR. Jeho databáza obsahuje údaje 

o počte nezamestnaných podľa územia Slovenska, miere nezamestnanosti podľa veku, 

vzdelania, pohlavia a pod. Je zrejmé, že sme nemáli možnosť zorganizovať výskum s 

celým základným súborom, napríklad so všetkými absolventmi v  okrese Nové Zámky, 

pretože ich je veľa a vyžadovalo by si to veľmi rozsiahli výskum. Za základný súbor 

v okrese Nové Zámky považujeme UoZ – absolventov, (početnosť uvedená v tabuľke 6) 

a za základný súbor v okrese Šaľa považujeme UoZ – absolventov, (početnosť uvedená v 

tabuľke 6), preto sme urobili určitý výber -  výberový súbor - výskumný súbor. Hlavným 

znakom bolo splnenie podmienky evidencie UoZ a zaradenie do znevýhodnenej skupiny 

UoZ – absolvent v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení skorších predpisov t.j. „občan mladší ako 25 rokov 

veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 

dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelné platené zamestnanie (ďalej len „absolvent 

školy“)“. 

Výberový súbor tvoril sumár kontrolnej skupiny (KS) a experimentálne skupiny (ES) t.j. 

spolu 200 absolventov evidovaných na ÚPSVR Nové Zámky. 
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− Kontrolná skupina – KS - je počet evidovaných absolventov v evidencii 

ÚPSVR v Nových Zámkoch (okres s regiónmi Nové Zámky, Štúrovo, Šurany, 

Šaľa)  - spolu 100 absolventov. 

− Experimentálna skupina - ES – je počet evidovaných absolventov v evidencii 

ÚPSVR v Nových Zámkoch (okres s regiónmi Nové Zámky, Štúrovo, Šurany, 

Šaľa)  zaradených do KTP-A - spolu 100 absolventov.  

Pri našom výskume sme uplatnili stratifikovaný výber t.j. náhodný výber - základný súbor 

sme rozložili podľa podstatných znakov – ako sú vek,  lokalita, splnenie podmienky 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – absolventa v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Z každej z týchto kategórií sa vyberali respondenti náhodným spôsobom. 

Neprihliadali sme k proporcii vybratých subjektov v každom znaku v základnom súbore, 

ale v každej podskupine (v našom prípade regióne) sme zvolili rovnaký počet absolventov. 

Takto je to v každom ukazovateli (znaku), ktorý je dôležitý pre daný výskum. Preto 

hovoríme o neproporčnom stratifikovanom výbere.  

Výber do KS a ES -  bol náhodný, teda podľa náhodných čísiel z evidencie UoZ z ÚPSVR 

Nové Zámky pomocou počítača a to nasledovne:  

KS – z okresov Nové Zámky a Šaľa (regióny – Nové Zámky, Šurany, Štúrovo a Šaľa) –  

100 absolventov zaradených do evidencie UoZ 

ES – 100 absolventov -   z regiónu Nové Zámky  – 25 absolventov – ES-1 

                                        z regiónu Šurany   – 25 absolventov – ES-2 

                                        z regiónu Štúrovo   – 25 absolventov – ES-3 

                                        z regiónu Šaľa   – 25 absolventov – ES-4 

„Experimentálna mortalita je strata subjektov v priebehu výskumu. Môže nastať z dôvodu 

presťahovania subjektov, choroby, smrti, zámerného odchodu z experimentu a pod.“  

(Gavora a kol., 2010). Z pohľadu výskumu je experimentálna mortalita neželaný jav, no 

z pohľadu úspešnosti umiestnenia absolventov na pracovnom trhu ide o pozitívny 

indikátor. Úbytok UoZ – absolventov v experimentálnej skupine sme počas absolvovania 

KTP-A nezaznamenali. K úbytku subjektov nedošlo ani v kontrolnej skupine počas 

absolvovania AOTP bežne realizovaných ÚPSVR pre UoZ- absolventov. 
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3.3.4  Výskumné nástroje  

Výskumné nástroje sme sa snažili  v teréne správne použiť, aby sme získali neskreslené 

dáta. Kontakt so skúmanými osobami – absolventmi sme mali priamy a otvorený na 

pracoviskách úradu v Nových Zámkoch, Šuranoch, Štúrove a v Šali. Absolventi nepocítili 

nátlak z našej strany, nemali ani pocit ohrozenia z vyradenia z evidencie UoZ pre  

nespoluprácu. Skúmané osoby dostali dostatočné informácie o tom, aká bude ich úloha vo 

výskume, čo sa bude diať s dátami a ako budeme zachovávať ich anonymitu. Mali to 

vyjadrené i písomne v úvode dotazníku, ale i verbálne vysvetlené – individuálne i 

skupinovo.  

Výskumnú metódu sme si stanovili v závislosti od stanovených výskumných otázok 

a hypotéz. Náš výskum si vyžadoval použitie výskumnej metódy – dotazník a experiment. 

Štruktúrovaný Dotazník č. 1 a Dotazník č. 2 (Príloha A Dotazník č. 1, Príloha B Dotazník 

č.2), bol vlastnej konštrukcie a vytvorili sme ho na základe teoretických publikácií 

k zisteniu postojov a názorov respondentov. S vytvorenými položkami v dotazníku sme sa 

snažili sledovať vzťah k výskumným otázkam a stanoveným hypotézam. Dotazník bol 

skonštruovaný vo februári 2010. Samotný výskum a zber údajov sme uskutočnili 

v mesiacoch máj 2010 až február 2011. Dotazník sme použili vo výskume na hromadné a 

rýchle zisťovanie faktov, názorov, postojov, preferencií, hodnôt,  motívov, potrieb, 

záujmov absolventov. Použili sme dva dotazníky: Dotazník č. 1 sme použili ako hlavnú 

metódu pri verifikácii a overovaní H1, H2, H3, H4, H5 a Dotazník č. 2 – pri verifikácii a   

overovaní H6 a H7. 

Dotazník (Príloha A Dotazník č. 1) v  papierovej forme sme realizovali (administrovali) 

osobným stretnutím s absolventmi - respondentmi, ktorým sme dotazník rozdali 

a vysvetlili za účasti pracovníkov ÚPSVR na konkrétnych pracoviskách v Nových 

Zámkoch, Šuranoch, Štúrove a v Šali – spolu 200 dotazníkov.  

Dotazník sa skladal z voľne usporiadaných položiek, jeho štruktúra bola dôkladne 

premyslená. Úvod bol krátky, prehľadný a výstižný - boli zdôraznené hlavné aspekty: 

dôležitosť výskumu, potreba informácií od respondenta, garantovanie anonymity 

respondenta, poďakovanie respondentovi za jeho čas a námahu. Inštrukcie obsahovali 

jasné vysvetlenie toho, ako majú respondenti odpovedať, t.j. zakrúžkovať, podčiarknuť, 

dopísať odpoveď podľa vlastného uváženia.  

Dotazník č. 1 tvorili položky - rôzne typy otázok – spolu 42 položiek, ktorými   

sme zisťovali  postoje, údaje a informácie respondentov k stanoveným výskumným 
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problémom.  Dotazník obsahoval identifikačné otázky o absolventoch, konkrétne otázky, 

ktoré riešili hypotézy a výskumné otázky a doplňujúce otázky, ktoré nám bližšie priblížili 

skúmanú oblasť, ozrejmili a podali nám informácie o skúmanom probléme. 

− Zatvorené položky - ponúkali vopred stanovené alternatívy odpovedí. Použili 

sme niekoľko typov ponúkaných odpovedí: dichotomická ponuka (muž, žena), 

jednoduchý výber (pri dĺžke evidencie, hodnotiace položky..), viacnásobný 

výber (využitie nástrojov AOTP... - viac možností). 

− Otvorené položky - pri tomto type položiek respondenti nevolili odpoveď 

z ponúkaných alternatív, ale voľne odpovedali (o predstave akčného plánu 

absolventa). Sledovali sme i nové pohľady na skúmanú problematiku – no 

množstvo voľných odpovedí nám prinieslo vyššiu náročnosť 

s vyhodnocovaním. 

− Polouzavreté položky -  predstavovali kombináciu uzavretej a otvorenej 

položky. Ponúkali možnosť voľby odpovede, pričom sa ponúkal aj výber 

s otvoreným zakončením. Na rozdiel od zatvorených položiek tu mohol 

respondent buď zvoliť niektorú z ponúkaných alternatív, alebo dopísať vlastnú 

odpoveď. 

Pred konštrukciou dotazníka bolo potrebné, aby sme určili premenné, ktoré sú súčasťou 

hypotéz, na základe ktorých sme formulovali dotazníkové položky. Počet položiek vo 

vzťahu k premenným je rôznorodý, niektoré premenné si vyžadovali viac, iné menej 

položiek. Predtým, než sme začali realizovať samotný výskum, urobili sme pilotné 

odskúšanie dotazníka - 5 respondentov, ktorí po vyplnení dotazníka odpovedali na tieto 

otázky: 

− sú pokyny na odpovedanie zrozumiteľné? 

− sú otázky jazykovo správne formulované? 

− sú otázky ľahko pochopiteľné?  

− sú niektoré otázky nadbytočné?  

− sú položky logicky usporiadané? 

− je dotazník dostatočne motivujúci? 

Na základe týchto odpovedí sme dotazník ešte upravili. Po pilotáži nasledoval predvýskum 

na menšej vzorke respondentov z cieľovej skupiny – 20 absolventov - pričom  to boli 

osoby z cieľovej skupiny, ktoré však nepatrili do výskumného súboru. Zamerali sme sa na 
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obsahovú a formálnu stránku, ale aj na jazykovú správnosť položiek. Cieľom predvýskumu 

bolo odstránenie drobných chýb, ktoré sa prehliadli pri pilotáži. Na základe výsledkov sme 

nevhodné položky vyradili. Z ostatných sme vytvorili finálnu podobu škál s termínom 

realizácie jún 2010 až september 2010. 

V dotazníku sme vyhodnocovali každú položku samostatne. Pri uzatvorených položkách 

sme vyhodnocovali frekvenciu odpovedí na každú z ponúkaných volieb pre celý výskumný 

súbor. Frekvenciu sme vyjadrili v relatívnom počte, teda v percentách. Získané informácie, 

pomocou ktorých sme  overovali hypotézy sme prehľadne usporiadali  do tabuliek a 

grafov. 

Experimentálna metóda - experiment 

Experiment je nevyhnutnou výskumnou metódou pri zavádzaní edukačných zmien 

a inovácií a uskutočňovaní transformácií alebo reforiem. Experiment je komplexná 

výskumná metóda, pretože sa pri nej používajú aj iné výskumné metódy na získanie údajov 

o subjektoch experimentu – dotazník, škálovanie.  Nimi zisťujeme charakteristiky 

subjektov – a to pred i po skončení experimentu.  

V experimente sme manipulovali s nezávislou premennou a zisťovali sme, aký to má 

dôsledok na závisle premennú. Vo výskume sme sa zaujímali o potenciality inovatívneho 

programu – KTP-A. Aby sme zistili, nakoľko je efektívny, museli sme ho porovnať s inou 

metódou – programom – prípravy absolventov pre trh práce, s ktorým sa bežne stretáva 

UoZ- absolvent na ÚPSVR.  

Predpokladali sme, že príprava absolventov pomocou inovatívneho KTP-A bude 

efektívnejšia z hľadiska úspešnosti umiestnenia na TP, ako príprava absolventov, ktorí 

neboli zaradení do KTP-A. Zorganizovali sme experiment tak, že sme vybrali absolventov, 

ktorých sme zaradili do KTP-A a tiež výber absolventov, ktorí neboli zaradení do KTP-A. 

Nezávisle premenná tohto výskumu bola teda inovatívny program prípravy absolventov 

pre trh práce KTP-A. Potom sme porovnávali umiestnenie absolventov na trhu práce 

(závisle premenná tohto výskumu), ktorých absolventi boli zaradení do KTP-A 

s umiestnením absolventov na trhu práce, ktorí neboli zaradení do KTP-A.  

Na zistenie účinnosti inovatívneho pôsobenia nového programu prípravy absolventov pre 

trh práce – KTP-A sme porovnali s účinnosťou klasickej prípravy UoZ pre trh práce. 

Dôležitým prvkom nášho experimentu bola preto existencia dvoch skupín subjektov. 

Skupinu subjektov, ktorá mala aplikovaný nový inovatívny prvok KTP-A, ktorú sme 
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nazvali experimentálnou a skupinu, ktorá pracovala klasickým spôsobom sme nazvali 

kontrolnou. Tieto dve skupiny, ktoré fungovali v experimente, sme potrebovali na to, aby 

sme porovnali relatívny efekt nášho experimentálneho pôsobenia. Prirodzene, každá 

skupina pracovala iným spôsobom – experimentálna skupina absolvovala inovatívny 

program KTP-A a kontrolná skupina pracovala klasickým spôsobom - absolvovali aktivity 

ponúknuté ÚPSVR Nové Zámky v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to 

za rovnakých časových, materiálnych a ďalších podmienok.  

ES - Experimentálnu skupinu tvorili 4 skupiny absolventov (ES-1, ES-2, ES-3, ES-4) 

(počet 100 – 25, 25, 25, 25) a KS - kontrolnú skupinu tvorilo 100 UoZ - absolventov.  

Krátkodobé a dlhodobé efekty experimentu - efekt nezávisle premennej sme vo svojom 

experimente merali nielen bezprostredne po skončení experimentu, ale aj s odstupom  

6 mesiacov. Inými slovami, skúmali sme retenciu experimentálneho efektu. Zisťovali sme, 

časovú efektivitu – krátkodobú (umiestnenie absolventov do 3 mesiacov) a dlhodobú 

efektivitu (umiestnenie absolventov do 6 mesiacov)  aplikovaných jednotlivých AOTP 

v závislosti od umiestnenia absolventov na trhu práce. Meranie bolo realizované testom – 

predtestom a posttestom – po 3 mesiacoch a po 6 mesiacoch od zaradenia do KTP-A.  

Pri tvorbe projektu: „Komplexný tréningový program pre absolventov v kontexte 

kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce“ (Príloha C), sme vychádzali zo 

skúsenosti, že i napriek miernym signálom ekonomického rastu v krajinách EÚ 

a stagnujúcej miery nezamestnanosti vo viacerých krajinách sa udržiava  relatívne vysoká 

miera nezamestnanosti mladých ľudí. Štatistické čísla potvrdzovali alarmujúco-negatívne 

tendencie nárastu – prílivu absolventov do evidencie uchádzačov o zamestnanie na 

Slovensku,  kde sme evidovali k januáru 2010 – 18,40 %-ný podiel absolventov (67 717 

absolventov) na celkovom počte nezamestnaných (368 021 UoZ ) na Slovensku.  

Problém celoštátneho trhu práce s nepriaznivými výsledkami spočíva vo vysokej miere 

nezamestnanosti osobitných skupín v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Jednou zo skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sú aj občania mladší ako 

25  rokov veku – absolventi škôl. Uvedený zákon definuje pojem absolvent školy ako 

občana mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie 

v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelné 
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platené zamestnanie. Redukcia dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí by sa mala 

odvíjať od preventívneho zvyšovania kvality výučby a vzdelávania mládeže a poradenstva, 

vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce, podpory firmám, ktoré vytvárajú  a udržujú 

pracovné miesta pre absolventov škôl, dôležitá je patričná informovanosť o situácii na trhu 

práce, finančnej stimulácie pre podnikateľov a participácia miestnej správy 

a podnikateľskej sféry na absolventskej praxi a zamestnanosti. Vo viacerých teóriách 

prechodu do praxe sa k faktorom ovplyvňujúcim situáciu mladých ľudí pri vstupe na trh 

práce zaraďuje i vzťah medzi očakávaniami študentov pri vstupe na trh práce 

a úspešnosťou študentov počas školskej prípravy na povolanie. Je vhodné vymedziť 

stabilný čas mladým ľuďom pre hľadanie práce, s tým súvisiace vyhľadávanie inzerátov, 

prípravu životopisov, motivačných listov, prípravy na personálne pohovory v  mieste 

bydliska, kde by organizačne spolupôsobili obecné resp. mestské úrady. Uvedené aktivity 

by sa mali realizovať za aktívnej účasti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnych 

pracovníkov a personálnych agentúr, vzdelávacích ustanovizní v danom regióne. 

Cieľom inovatívneho projektu „Komplexný tréningový program pre absolventov 

v kontexte kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce“ (Príloha C) bola pomoc 

pri riešení sociálnych a pracovných problémov, akceptácia životných zmien, pozitívny 

tvorivý rozvoj osobnosti. Taktiež pomoc mladým ľuďom, ktorí sú na začiatku svojej 

profesionálnej kariéry v etablovaní sa na trhu práce. Podstatou projektu bolo zriadenie 4 

satelitov – konkrétnych miest, kde prebiehala realizácia jednotlivých aktivít projektu. 

Satelity boli zrealizované v priestoroch ÚPSVR v Nových Zámkoch a na jeho vysunutých 

pracoviskách v Šuranoch, Štúrove a Šali. V každom satelite bolo zaradených 25 

absolventov. Doba trvania aktivít inovatívneho projektu bola od apríla 2010 až do októbra 

2010. Činnosť každého satelitu bola koordinovaná, usmerňovaná a monitorovaná jedným 

zamestnancom – sociálnym pracovníkom ÚPSVR a jedným asistentom v rámci výkonu 

absolventskej praxe. 

Všetci účastníci projektu absolvovali jednotný poradenský program v kontexte kariérneho 

poradenstva (realizovaný dodávateľom vzdelávania), na základe ktorého bol určený ďalší 

postup práce s absolventom, individuálne pre každého účastníka projektu s cieľom 

umiestnenia sa na trhu práce. 

V prípade potreby ďalšieho vzdelávania (rekvalifikácie), ÚPSVR zabezpečil ďalšie 

vzdelávanie prostredníctvom dodávateľa vzdelávania a prípravy pre trh práce. 
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Spoločnými aktivitami boli exkurzie vo vytypovaných firmách, dni otvorených dverí, 

besedy so zástupcami podnikov a firiem. Okrem uvedených aktivít bolo účastníkom 

projektu poskytované poradenstvo v oblasti legislatívy, pravidelné sledovanie tlače resp. 

informácií na internete s individuálnym a skupinovým prístupom v zriadených 

regionálnych satelitoch. Cieľom projektu bolo tiež podporiť efektívne  spojenie na jednej 

strane medzi potrebami mladých ľudí pri ich úsilí začleniť sa do spoločnosti a na druhej 

strane medzi programami štátnych a regionálnych organizácií v tejto oblasti, ktoré sú 

zamerané na minimalizáciu ohrozenia jednotlivcov i lokálnych spoločenstiev 

vyplývajúcich z nárastu a dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí. 

Hlavným zámerom projektu bola odborná poradenská služba zameraná na sebapoznávanie 

a rozvoj osobnosti, identifikáciu silných a slabých stránok, analýzu vedomostí, zručností 

a osobnostných predpokladov frekventantov, zvýšenie sebavedomia a pozitívneho 

myslenia, praktický nácvik zručností z oblasti komunikácie, asertívneho správania, 

zvládania stresu, záťažových situácií a konfliktov,  zvýšenie zamestnateľnosti UoZ 

evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch. Hlavný dôraz 

sa kládol na individuálny prístup k zaradeným UoZ – absolventom, na zvýšenie aktivizácie 

mladých ľudí na trhu práce. 

Čiastkové ciele inovatívneho projektu KTP-A pre UoZ - absolventov: 

− poskytnúť  odborné poradenské služby formou skupinových poradenských 

aktivít (s individuálnym prístupom) – sociálno-psychologických výcvikov  

zameraných na nadobudnutie sociálnych a komunikačných zručností,  

− poskytnúť frekventantom komplexnú ponuku vzdelávacích poradenských 

modulov – psychologické, právne, kariérne, personálne,  

−  poskytnúť pomoc pri riešení uplatnenia sa na trhu práce, poskytnutie 

možnosti objektívneho zhodnotenia vlastných schopností, silných a slabých 

stránok a na ich základe analýzu možností vlastného uplatnenia sa na trhu 

práce – osobnostná a profesijná diagnostika, 

− poskytnúť prípravu mladým ľuďom v sociálno-psychologickej oblasti na 

zvýšenie ich sociálnych kompetencií pri seba presadzovaní sa, odbúravanie 

negatívnych tendencií absolventov, vypracúvanie pozitívnych vízií, 

zoznámenie sa s komunikačnými technikami, zvládanie asertívneho 

správania sa – s dôrazom na zvýšenie šance uplatnenia sa na trhu práce, 
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− poskytnúť informácie o trhu práce a orientácii na trhu práce - zvládnutie 

teoretických a praktických zručností z oblasti komunikácie na trhu práce – 

písomnej, verbálnej, neverbálnej, príprave na personálny pohovor, 

− poskytnúť kompletný  rámec stratégii na trhu práce pre osobitnú skupinu 

občanov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v okresoch 

Nové Zámky a Šaľa. 

Špecifické ciele projektu boli rozdelené do niekoľkých oblastí, počnúc získaním 

a tréningom kľúčových schopností, zručností a kompetencií na trhu práce, cez prehĺbenie 

sebapoznania, artikuláciu silných stránok a rozvoj osobnostného potenciálu až po poznanie 

základných legislatívnych ustanovení pracovno – právnych vzťahov, služieb zamestnanosti 

a pomoci v hmotnej núdzi. 

Významná pozornosť bola venovaná zefektívneniu komunikácie s potenciálnymi 

zamestnávateľmi v písomnom a osobnom styku, osvojeniu si využívania moderných 

databáz informácií o voľných pracovných miestach v rámci krajín Európskej únie, 

motivácii proaktívneho správania v riešení sociálnej situácie a zvýšeniu odolnosti 

k negatívnym vplyvom prostredia. 

 

3.4 Spracovanie výskumných dát 

Spracovanie  a vyhodnotenie výskumných údajov predstavuje – spolu s ich analýzou a 

interpretáciou – našu finálnu fázu výskumu. Na začiatku tejto fázy sme zhromaždili všetky 

údaje získané pomocou jednej alebo viacerých výskumných metód, následne sme údaje 

spracovali a vyhodnotili, zároveň sme použili aj štatistické údaje z ÚPSVR Nové Zámky.  

Na základe stanovených hypotéz sme si rozdelili  jednotlivé položky a hodnoty premenili 

na číselné kódy.  Každú otázku sme vyhodnotili samostatne, použitím aritmetického 

priemeru a percentuálneho vyjadrenia. Pri spracovaní získaných údajov sme použili 

matematicko – štatistické metódy, ktorými sme určili hodnotu signifikácie (p), ktorá hovorí 

o tom, či je hypotéza štatisticky významná alebo štatisticky nevýznamná. Vypočítali sme 

štatistickú významnosť (štatisticky významný rozdiel - stanovenie, či výsledky zistené na 

výskumnom súbore sa môžu zovšeobecniť na základný súbor). Vyjadrili sme ju na úrovni 

5 %  t.j. že výsledok by sa na základe náhody mohol vyskytnúť maximálne v piatich 

prípadoch zo sto. Štatistickú významnosť sme vyjadrili  pomocou p-úrovne. Úroveň 5 % 

sme vyjadrili ako p≤ 0,05 rozdielov pomocou vhodnej štatistickej metódy. Po zbere dát 
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v teréne pomocou výskumných metód bolo prvým krokom uloženie dát do elektronickej 

databázy  v počítačovom programe MS Excel v rámci balíka MS Office. Tento softvér je 

veľmi pružným nástrojom a umožňuje uloženie a usporiadanie každého druhu 

kvantitatívnych dát a dajú sa konvertovať do väčšiny iných počítačových programov, 

v ktorých sme robili výpočty. Databáza má stĺpce a riadky. Každý stĺpec sme  pomenovali 

(napr. číslo absolventa, pohlavie, vzdelanie..). Každý subjekt nášho výskumu mal 

vyhradený jeden riadok. Každý subjekt bol označený číslom, ktoré sme zapísali do prvého 

stĺpca, napísali sme ho aj na výskumný nástroj, z ktorého sme dáta prenášali do databázy, 

aby sme mali jasnú identifikáciu, od ktorého subjektu naše dáta pochádzajú. 

Prvé stĺpce v databáze sú venované demografickým údajom o našich subjektoch. Napríklad 

do druhého stĺpca - údaje o pohlaví – ak ide o muža, zapísali sme číslo 1, ak o ženu,  

zapísali sme číslo 2. V ďalších stĺpcoch sme zapisovali ostatné demografické údaje (napr. 

vek, bydlisko, vzdelanie a pod.). Numerické údaje sme premenili na číselné kódy, aby sme 

s nimi mohli matematicky pracovať a vyhodnocovať. Do databázy sme zapísali číselné 

údaje. Ak sme údaj u konkrétneho respondenta nepoznali, ponechali sme v danej bunke 

prázdne miesto. Niektoré  numerické údaje bolo potrebné zjednodušiť – rozdeliť ich do 

niekoľkých kategórií a tým priradiť kód. Intervaly sme rozdelili podľa tohto, ako to bolo 

potrebné, aby zahrňovali všetky údaje získané vo výskume. 

Po uložení našich dát do databázy sa skončila prípravná fáza pre výpočty. V ďalšom kroku 

sme  tieto výpočty realizovali. MS Excel umožňuje urobiť výpočty priemerných hodnôt, 

smerodajných odchýlok, korelácií, výpočet štatistickej významnosti rozdielov medzi 

dvomi radmi dát a pod. Väčšie možnosti pri výpočtoch poskytujú špecializované 

počítačové programy, napr. Statgraphics, Statistica alebo program SPSS 17.0., 

 ktorý bol k dispozícii. Po skompletizovaní našich dát do databázy, spracovaní potrebných 

výpočtov sme výsledky  spracovali do tabuliek a grafov, tým sme zabezpečili jasnú 

a prehľadnú prezentáciu našich dát. Následne sme údaje analyzovali a interpretovali. V 

rámci interpretácie sme údaje konfrontovali so stanovenými výskumnými otázkami a 

hypotézami a tieto zistenia okomentovali. Pritom sme sa opierali o existujúcu teóriu a o 

svoje skúsenosti (na základe ktorých sme na začiatku vytvorili svoje výskumné otázky a 

hypotézy) a pomocou nových zistení sme tieto výskumné otázky a hypotézy prehodnotili. 

Ďalej sme sa vyjadrili, k podmienkam a rozsahu platnosti záverov. Do akej miery sa dajú 

závery zovšeobecniť, pre akú populáciu platia a aké sú obmedzenia zistení. 
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4 VÝSLEDKY 

 

V kapitole prezentujeme výsledky overujúce záujem absolventov o využitie aktívnych 

opatrení trhu práce, úroveň orientácie a komunikácie absolventov na trhu práce, motiváciu 

mzdového ohodnotenia absolventov na trhu práce, ako aj výsledky sledujúce overenie 

vybraných aktívnych opatrení trhu práce v príprave absolventov pre trh práce. 

Uvádzame základné premenné experimentálnych skupín (spolu 100 absolventov 

zaradených do inovatívneho programu KTP-A) – ES -1, ES-2, ES-3, ES-4 a kontrolnej 

skupiny (spolu 100 absolventov nezaradených do inovatívneho programu KTP-A) – KS. 

Tab. 1 Základné premenné – experimentálna skupina z regiónu Nové Zámky – ES-1 

pohlavie počet vzdelanie počet 

muži 10 SŠ bez maturity 2 

ženy 15 SŠ s maturitou 11 

  VŠ  12 

 

Tab. 2 Základné premenné – experimentálna skupina z regiónu Šurany– ES-2 

pohlavie počet vzdelanie počet 

muži 9 SŠ bez maturity 5 

ženy 16 SŠ s maturitou 15 

  VŠ  5 

 

Tab. 3 Základné premenné – experimentálna skupina z regiónu Štúrovo– ES-3 

pohlavie počet vzdelanie počet 

muži 14 SŠ bez maturity 7 

ženy 11 SŠ s maturitou 15 

  VŠ  3 
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Tab.4 Základné premenné – experimentálna skupina z regiónu Šaľa – ES-4 

pohlavie počet vzdelanie počet 

muži 6 SŠ bez maturity 2 

ženy 19 SŠ s maturitou 9 

  VŠ  14 

 

Tab. 5  Základné premenné – kontrolná skupina z okresov Nové Zámky a Šaľa 

pohlavie počet vzdelanie počet 

muži 38 SŠ bez maturity 33 

ženy 62 SŠ s maturitou 60 

  VŠ  7 

 

Tab.6 Základný súbor - počet evidovaných UoZ – absolventov v okresoch Nové Zámky a 
Šaľa 

     obdobie okres Nové Zámky okres Šaľa 

január 2007 285 131 
január 2008 276 116 
január 2009 406 153 
január 2010  746 234 
január 2011 844 275 
január 2012 839 252 
Zdroj: Štatistika ÚPSVR Nové Zámky 

 

Výsledky experimentálnej časti sme rozdelili do dvoch okruhov podľa cieľov a hypotéz: 

1. Overenie vybraných charakteristík absolventov v príprave pre trh práce – C1 (H1), C2 

(H2, H3), C3 (H4), C4 (H5). 

2. Overenie vybraných aktívnych opatrení trhu práce v príprave absolventov pre trh práce 

– C5, C6 (H6, H7), C7 (H8, H9). 
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4.1. Overenie vybraných  charakteristík absolventov v príprave pre trh práce 

 

C1: Zistiť záujem absolventov využitia jednotlivých aktívnych opatrení trhu práce 

v závislosti od vzdelania. 

O1: Súvisí záujem absolventov  o využitie AOTP s dosiahnutým  vzdelaním? 

H1: Predpokladáme, že absolventi s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou 

majú väčší záujem o využitie AOTP než absolventi so stredoškolským vzdelaním bez 

       maturity.  

Tab.7  Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v závislosti od vzdelania absolventov 

 

Tab.7 .1   Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v závislosti od vzdelania absolventov 

Aké nástroje aktívnych opatrení na 
trhu práce ste doteraz aktívne 
využili na ÚPSVR?     vzdelanie       Σ 

  SŠ    SŠ      VŠ     
  bez maturity s maturitou         

  N % N % N % N % 

individuálne poradenstvo 4 17,39% 29 16,57% 10 20,41% 43 17,40% 

skupinové poradenstvo 1 4,34% 13 7,43% 3 6,12% 17 6,88% 

sprostredkovateľské služby 10 22,72% 23 13,14% 11 22,45% 44 17,81% 

účasť v projektoch 0 0,00% 6 3,43% 7 14,28% 13 5,26% 

Aké nástroje aktívnych opatrení 
na trhu práce ste doteraz 
aktívne využili na ÚPSVR?     vzdelanie       Σ 

  
         

SŠ     SŠ      VŠ     
  bez maturity      s maturitou         

  N % N % N % N % 

individuálne poradenstvo 4 17,39% 29 16,57% 10 20,41% 43 17,40% 

skupinové poradenstvo 1 4,34% 13 7,43% 3 6,12% 17 6,88% 

sprostredkovateľské služby 10 22,72% 23 13,14% 11 22,45% 44 17,81% 

odborné poradenstvo 3 13,04% 1 0,50% 0 0,00% 4 1,62% 

psychologické poradenstvo 0 0,00% 1 0,50% 0 0,00% 1 0,40% 

právne poradenstvo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

účasť v projektoch 0 0,00% 6 3,43% 7 14,28% 13 5,26% 

aktivačné práce 0 0,00% 1 0,50% 0 0,00% 1 0,40% 

absolventskú prax 3 13,04% 89 50,86% 11 22,45% 103 41,70% 
vzdelávanie a príprava na trhu 

práce 2 8,69% 7 4,00% 4 8,16% 13 5,26% 

príprava pre začatie podnikania 0 0,00% 1 0,50% 1 2,04% 2 0,80% 

iné 0 0,00% 4 2,28% 2 4,08% 6 2,43% 

Σ 23 100% 175 100% 49 100% 247 100% 
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absolventskú prax 3 13,04% 89 50,86% 11 22,45% 103 41,70% 
vzdelávanie a príprava na trhu 

práce 2 8,69% 7 4,00% 4 8,16% 13 5,26% 

ostatné 3 13,04% 8 4,57% 3 6,12% 14 5,66% 

Σ 23 100% 175 100% 49 100% 247 100% 

  χ2 = 38,630  p=<0,001   

     

 

Graf 1   Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v závislosti od vzdelania absolventov 

Otázka č. 12: Aké nástroje AOTP ste doteraz aktívne využívali na ÚPSVR? 

Nízka početnosť odpovedí v kategóriách odborné poradenstvo, aktivačné práce, príprava 

na začatie podnikania a iné nás viedla k vytvoreniu kategórie „ostatné“. Z tabuľky 7.1 

 a z grafu 1 vyplýva, že najviac informácií majú UoZ – absolventi o nástroji „ absolventská 

prax“ (41,70 %), menej aktívne využívajú sprostredkovateľské služby (17,81 %)  

a individuálne poradenstvo (17,40 %) realizované na úrade práce. Absolventskú prax, ako 

nástroj AOTP najviac využívajú UoZ – absolventi so stredoškolským vzdelaním  

(50,86 %). 

Na základe  hodnoty  chí – kvadrantu (38,630 )  a jej  príslušnej  hodnoty   signifikancie  

p =< 0,001 konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami existuje štatisticky významný 

rozdiel. V tomto prípade to znamená, že skupina UoZ – absolventov so stredoškolským 

vzdelaním s maturitou sa štatisticky významne odlišuje od skupiny UoZ – absolventov so 

stredoškolským vzdelaním bez maturity.  

C2: Zistiť záujem absolventov využitia jednotlivých aktívnych opatrení trhu práce 

v závislosti od veku a dĺžky evidencie na ÚPSVR. 
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O2:  Súvisí záujem absolventov o využitie AOTP s vekom absolventov?  

O3:  Súvisí záujem absolventov o využitie AOTP s  dĺžkou evidencie na ÚPSVR? 

H2: Predpokladáme, že absolventi nad 20 rokov majú väčší záujem o využitie jednotlivých 

nástrojov AOTP než absolventi do 20 rokov. 

H3: Predpokladáme, že krátkodobo evidovaní absolventi (do 12 mesiacov) prejavujú väčší 

záujem o využitie jednotlivých nástrojov AOTP než absolventi dlhodobo evidovaní 

(nad 12 mesiacov). 

 

Tab. 8  Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v závislosti od veku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tab. 8.1 Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v závislosti od veku 

Aké nástroje aktívnych opatrení na trhu 

práce ste doteraz aktívne využili 

na ÚPSVR?     vek     Σ 

    do  20  rokov  viac ako 20 rokov     

  N % N % N % 

individuálne poradenstvo 20 16,66% 23 18,11% 43 17,41% 

skupinové poradenstvo 10 8,33% 7 5,51% 17 6,88% 

sprostredkovateľské služby 22 18,33% 22 17,32% 44 17,81% 

odborné poradenstvo 3 2,50% 1 0,70% 4 1,62% 

psychologické poradenstvo 1 0,80% 0 0,00% 1 0,40% 

právne poradenstvo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

účasť v projektoch 3 2,50% 10 7,87% 13 5,26% 

aktivačné práce 0 0,00% 1 0,70% 1 0,40% 

absolventskú prax 55 45,83% 48 37,79% 103 41,70% 

vzdelávanie a príprava na trhu práce 5 4,16% 8 6,29% 13 5,26% 

príprava pre začatie podnikania 0 0,00% 2 1,57% 2 0,80% 

iné 1 0,80% 5 3,93% 6 2,43% 

Σ 120 100% 127 100% 247 100% 

Aké nástroje aktívnych opatrení na trhu 
práce ste doteraz aktívne využili 
na ÚPSVR?     vek     Σ 

  do 20  rokov 
 viac ako 20 

rokov     

  N % N % N % 

individuálne poradenstvo 20 16,66% 23 18,11% 43 17,41% 



78 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 12: Aké nástroje AOTP ste doteraz aktívne využívali na ÚPSVR? 

Nízka početnosť odpovedí v kategóriách psychologické poradenstvo, právne poradenstvo, 

aktivačné práce, príprava na začatie podnikania a iné nás viedla k vytvoreniu kategórie  

„ostatné“ v tabuľke 8.1, ktorá nám ukazuje veľmi malé rozdiely v záujme UoZ – 

absolventov o využitie jednotlivých nástrojov AOTP. UoZ – absolventi do 20 rokov veku  

(45,83 %) i nad 20 rokov veku (37,79 %) najviac využívajú absolventskú prax ako nástroj 

AOTP. Sprostredkovateľské služby (18,33 %, 17,32 %) a individuálne poradenstvo (   

16,66 %, 18,11%) využívajú obe kategórie UoZ – absolventi približne rovnako. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (10,086) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,183) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto prípade to znamená, že skupina UoZ – absolventov  

do 20 rokov veku sa neodlišuje vo využívaní nástrojov AOTP  od skupiny UoZ – 

absolventov 20 a viac ročných. 

Tab.9  Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v závislosti od dĺžky evidencie 

skupinové poradenstvo 10 8,33% 7 5,51% 17 6,88% 

sprostredkovateľské služby 22 18,33% 22 17,32% 44 17,81% 

odborné poradenstvo 3 2,50% 1 0,70% 4 1,62% 

účasť v projektoch 3 2,50% 10 7,87% 13 5,26% 

absolventskú prax 55 45,83% 48 37,79% 103 41,70% 

vzdelávanie a príprava na trhu práce 5 4,16% 8 6,29% 13 5,26% 

ostatné 2 1,66% 8 6,29% 10 4,05% 

Σ 120 100% 127 100% 247 100% 

χ2 =  10,086 p = 0,183    

Aké nástroje aktívnych opatrení na 
trhu práce ste doteraz aktívne využili 
na ÚPSVR?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov 
 viac ako 12 

mesiacov     
  N % N % N % 

individuálne poradenstvo 39 18,57% 4 11,43% 43 17,55% 

skupinové poradenstvo 14 6,66% 3 8,57% 17 6,94% 

sprostredkovateľské služby 38 18,09% 6 17,14% 44 17,96% 

odborné poradenstvo 2 0,95% 2 5,71% 4 1,63% 

psychologické poradenstvo 1 0,47% 0 0,00% 1 0,41% 

právne poradenstvo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

účasť v projektoch 10 4,76% 3 8,57% 13 5,30% 

aktivačné práce 1 0,47% 0 0,00% 1 0,41% 

absolventskú prax 87 41,43% 15 42,86% 102 41,63% 

vzdelávanie a príprava na trhu práce 11 5,24% 1 2,85% 12 4,89% 

príprava pre začatie podnikania 1 0,47% 1 2,85% 2 0,81% 
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Tab.9.1  Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v závislosti od dĺžky evidencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 12: Aké nástroje AOTP ste doteraz aktívne využívali na ÚPSVR? 

Nízka početnosť odpovedí v kategóriách psychologické poradenstvo, právne poradenstvo, 

aktivačné práce, príprava na začatie podnikania a iné nás viedla k vytvoreniu kategórie  

„ostatné“. Z tabuľky 9.1, je vidieť, že krátkodobo evidovaní UoZ – absolventi v dĺžke 

evidencii do 12 mesiacov majú väčší záujem o využitie jednotlivých nástrojov AOTP ako 

UoZ – absolventi evidovaní na úrade práce viac ako 12 mesiacov. Z výsledkov je vidieť, že 

najväčší záujem majú UoZ – absolventi v evidencii do 12 mesiacov o absolventskú prax  

(41,43 %), nasleduje individuálne poradenstvo (18,57 %) a sprostredkovateľské služby  

(18,09 %). Približne rovnaká je situácia u UoZ – absolventov po 12 mesiacoch v evidencii 

na úrade práce. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (6,543) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,478) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V našom konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 12 mesiacov sa neodlišujú od UoZ – absolventov, ktorí sú v evidencii viac 

ako 12 mesiacov. 

 

iné 6 2,86% 0 0,00% 6 2,45% 

Σ 210 100% 35 100% 245 100% 

Aké nástroje aktívnych opatrení na trhu 
práce ste doteraz aktívne využili 
na ÚPSVR?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov 
 viac ako 12 

mesiacov     

  N % N % N % 

individuálne poradenstvo 39 18,57% 4 11,43% 43 17,55% 

skupinové poradenstvo 14 6,66% 3 8,57% 17 6,94% 

sprostredkovateľské služby 38 18,09% 6 17,14% 44 17,96% 

odborné poradenstvo 2 0,95% 2 5,71% 4 1,63% 

účasť v projektoch 10 4,76% 3 8,57% 13 5,30% 

absolventskú prax 87 41,43% 15 42,86% 102 41,63% 

vzdelávanie a príprava na trhu práce 11 5,24% 1 2,85% 12 4,89% 

ostatné 9 4,28% 1 2,85% 10 4,08% 

Σ 210 100% 35 100% 245 100% 

χ2 =  6,543 p = 0,478    
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Tab.10  Záujem podnikať u absolventov s rôznou dĺžkou evidencie 

       

Máte záujem v budúcnosti podnikať, 
uvažovali ste reálne o podnikateľskom 
pláne?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov 
 viac 

ako 12 mesiacov     

  N % N % N % 

áno 46 26,40% 5 20,00% 51 25,60% 

nie 45 25,90% 7 28,00% 52 26,10% 

neviem 46 26,40% 9 36,00% 55 27,60% 

ešte som o podnikaní neuvažoval 37 21,30% 4 16,00% 41 20,60% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 100,00% 

χ2 =  1,409 p = 0,703    
 

Otázka č. 13: Máte záujem v budúcnosti podnikať, uvažovali ste reálne o podnikateľskom 

pláne? Z tabuľky 10 je vidieť, že záujem podnikať u UoZ – absolventov klesá v závislosti 

od dĺžky evidencie  do 12 mesiacov v evidencii chce podnikať 26,40 % a nad 12 mesiacov 

20,00 %), aj rozhodnutie nepodnikať s dĺžkou trvania evidencie stúpa (25,90 % v prvej 

skupine, 28,00 % v druhej skupine). Z celkového počtu respondentov až 25, 60 % reálne 

uvažuje, že v budúcnosti bude podnikať.  

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (1,409) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,703) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 12 mesiacov sa v uvažovaní  v budúcnosti podnikať neodlišujú od UoZ – 

absolventov evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

Tab.11  Poskytované informácie a poradenstvo u absolventov s rôznou dĺžkou evidencie 

 

Na ÚPSVR sú Vám poskytované informácie 
a poradenstvo v oblasti:   

         
evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov 
 viac 

ako 12 mesiacov     

  N % N % N % 
sprostredkovania zamestnania 

len v regióne 71 32,71% 12 41,38% 83 33,74% 
sprostredkovania zamestnania 

len v SR 25 11,52% 5 17,24% 30 12,19% 
sprostredkovania zamestnania 

v krajinách EÚ 39 17,97% 3 10,34% 42 17,07% 

len právnych noriem 4 1,84% 0 0,00% 4 1,62% 
len evidencie uchádzačov o zamestnanie 37 17,05% 5 17,24% 42 17,07% 

rôzne možnosti aktívnych opatrení na trhu 
práce 15 6,91% 2 6,89% 17 6,91% 

neviem 26 11,98% 2 6,89% 28 11,38% 

Σ 217 100% 29 100% 246 100% 

χ2 =  3,243 p = 0,777    
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Otázka č. 14: Na ÚPSVR sú Vám poskytované informácie a poradenstvo v oblasti? 

Z tabuľky 11 je vidieť, že UoZ – absolventi uvádzajú, že sú im poskytované informácie 

a poradenstvo hlavne ohľadom sprostredkovania zamestnania z regiónu. Uvádza to až  

33,74 % respondentov, taktiež uvádzajú, že im je sprostredkovávané zamestnanie 

v krajinách EÚ (17,07 %). Rovnaké percento evidovaných uvádza, že sú im poskytované 

informácie len o evidencii UoZ (17,07 %). Na tejto odpovedi sa približne zhodli obe 

skupiny respondentov do 12 mesiacov v evidencii (17,05 %), aj nad 12 mesiacov v 

evidencii (17,24 %). 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (3,243) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,777) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventom 

v evidencii do 12 mesiacov sú poskytované informácie a poradenstvo  v rovnakých 

oblastiach ako UoZ – absolventov evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

Tab.12  Vzdelávanie a príprava pre trh práce u absolventov s rôznou dĺžkou evidencie 

 

Otázka č. 17: Absolvovali ste vzdelávanie a prípravu pre trh práce – rekvalifikáciu (resp. 

máte záujem)? 

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce realizujú ÚPSVR na základe Zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a je zároveň limitovaná finančnými prostriedkami vyčlenenými na tento účel. 

Z tabuľky 12 je vidieť, že 13,10 % UoZ – absolventov z celkového počtu respondentov už 

takúto aktivitu absolvovalo a ďalších 19,60 % opýtaných má záujem o takúto aktivitu. 

31,20 % respondentov nemá zatiaľ záujem zúčastniť sa vzdelávania a prípravy pre trh 

Absolvovali ste vzdelávanie a prípravu 
pre trh práce?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov 
 viac 

ako 12 mesiacov     

  N % N % N % 

áno absolvoval som  24 13,80% 2 8,00% 26 13,10% 

nie, ale mám záujem o kurz  34 19,50% 5 20,00% 39 19,60% 

nie, nemám zatiaľ záujem 55 31,60% 7 28,00% 62 31,20% 

nie, stačilo mi povinné vzdelávanie 13 7,50% 1 4,00% 14 7,00% 

možno budem mať záujem neskôr 48 27,60% 10 40,00% 58 29,10% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 100,00% 

χ2 =  2,185 p = 0,702    
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práce, no v budúcnosti až 29,10 % uvažuje nad touto možnosťou. Z  UoZ - absolventov 

v evidencii nad 12 mesiacov až 40 % respondentov zvažuje v budúcnosti s takouto 

alternatívou, na rozdiel od kategórie UoZ - absolventov v evidencii do 12 mesiacov, kde 

túto možnosť uviedlo 27,60 % respondentov. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (2,185) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,702) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 12 mesiacov v absolvovaní a v záujme o vzdelávanie a prípravu pre trh 

práce sa neodlišujú od UoZ – absolventov evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

 Tab. 13  Formy poradenstva u absolventov s rôznou dĺžkou evidencie 

Absolvovali ste už niektorú z foriem 
poradenstva?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiac  nad 12 mesiac     

  N % N % N % 

individuálne poradenstvo 58 33,30% 8 32,00% 66 33,20% 

skupinové poradenstvo 114 65,50% 17 68,00% 131 65,80% 

informačné poradenstvo 1 0,60% 0 0,00% 1 0,50% 

právne poradenstvo 1 0,60% 0 0,00% 1 0,50% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 100,00% 

 

Tab. 13.1  Formy poradenstva u absolventov s rôznou dĺžkou evidencie 

Absolvovali ste už niektorú z foriem 
poradenstva?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiac  nad 12 mesiac     

  N % N % N % 

individuálne poradenstvo 58 33,73% 8 32,00% 66 33,50% 

skupinové poradenstvo 114 66,27% 17 68,00% 131 66,50% 

Σ 172 100% 25 100% 197 100% 

χ2 =  0,029 p = 0,864    
 

Otázka č. 19: Absolvovali ste už niektorú z foriem poradenstva? 

Možnosti informačné a právne poradenstvo boli z analýzy vylúčené z dôvodu nízkej 

početnosti odpovedí. Z tabuľky 13.1 je vidieť, že najčastejšími formami práce s UoZ – 

absolventmi na ÚPSVR je individuálne a skupinové poradenstvo. Z celkového počtu 
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respondentov uviedlo ako aktivitu skupinové poradenstvo 66,50 % respondentov 

a individuálne poradenstvo 33,50 % respondentov. V evidencii do 12 mesiacov 

individuálne poradenstvo uviedlo 33,73 %, skupinové poradenstvo 66,27 % opýtaných. 

Podobné údaje vyšli aj u UoZ – absolventov s dĺžkou evidencie nad 12 mesiacov. 

Individuálne poradenstvo uviedlo 32, 00 %, skupinové poradenstvo 68,00 % opýtaných. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (0,029) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,864) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 12 mesiacov sa v absolvovaní foriem poradenstva neodlišujú od UoZ – 

absolventov evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

Tab. 14 Absolvovanie poradenstva u absolventov s rôznou dĺžkou evidencie 

 

Otázka č. 20: Absolvovanie poradenstva bolo zamerané na: (výber okruhu tém). 

Z tabuľky 14 je vidieť, že individuálne a skupinové poradenstvo je zamerané u UoZ – 

absolventoch hlavne na orientáciu na trhu práce (uvádza 44,94 %), personálne poradenstvo 

(uvádza 11,79 %), seba prezentáciu na trhu práce (uvádza 11,23 %). Približne rovnako 

uviedlo orientáciu na trhu práce (45,28 %) respondentov v evidencii do 12 mesiacov a nad 

12 mesiacov (42,10 %). UoZ – absolventi v evidencii do 12 mesiacov uvádzajú v ďalšom 

poradí absolvovanie poradenstva najčastejšie takto: (personálne poradenstvo 12,59 %, seba 

Absolvovanie poradenstva bolo 
zamerané na:   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov  nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

orientáciu na trhu práce 72 45,28% 8 42,10% 80 44,94% 

pracovno-právne predpisy 12 7,54% 1 5,26% 13 7,30% 

seba prezentáciu na trhu práce 18 11,32% 2 10,52% 20 11,23% 

písomnú komunikáciu na trhu práce 12 7,54% 3 15,79% 15 8,42% 

kariérne poradenstvo 12 7,54% 2 10,52% 14 7,86% 

personálne poradenstvo 20 12,59% 1 5,26% 21 11,79% 

psychologické poradenstvo 2 1,26% 0 0,00% 2 1,12% 

spracovanie akčných plánov 2 1,26% 2 10,52% 4 2,24% 

iné 9 5,66% 0 0,00% 9 5,05% 

Σ 159 100% 19 100% 178 100% 

χ2 =  10,301 p = 0,244    
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prezentácia 11,32 %, kariérne poradenstvo i pracovno - právne predpisy 7,54 %). UoZ – 

absolventi v evidencii nad 12 mesiacov uvádzajú, ako ďalšie absolvovanie poradenstva 

takto: (písomná komunikácia na trhu práce 15,79 %, seba prezentáciu na trhu práce 10,52 

%, kariérne poradenstvo 10,52 %, spracovanie akčných plánov rovnako 10,52 %). 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (10,301) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,244) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventom 

v evidencii do 12 mesiacov sa v zameraní poradenstva neodlišujú od UoZ – absolventov 

evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

 

C3: Zistiť úroveň orientácie a komunikácie na trhu práce absolventov v závislosti od  dĺžky 

evidencie na ÚPSVR.  

O4: Súvisí úroveň orientácie a komunikácie na trhu práce absolventov s ich dĺžkou  

evidencie na ÚPSVR? 

H4: Predpokladáme, že dlhodobo evidovaní absolventi majú vyššiu úroveň orientácie 

a komunikácie na trhu práce než krátkodobo evidovaní absolventi. 

 

Tab. 15 Aktivity absolventov na trhu práce v závislosti od dĺžky evidencie 

Aké konkrétne aktivity realizujete 
s cieľom zamestnať sa na trhu práce?            

   dĺžka 
evidencie       Σ 

  do 12  mesiacov  nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

priame uchádzanie sa o prácu osobnou 
návštevou 73 21,04% 12 22,22% 85 21,19% 

uchádzanie sa o prácu na ÚPSVR 37 10,66% 6 11,11% 43 10,72% 

uchádzanie sa o prácu písomnou 
formou  69 19,88% 13 24,07% 82 20,45% 

uchádzanie sa o prácu prostredníctvom 
Internetu   104 29,97% 15 27,77% 119 29,67% 

oslovenie priateľov, príbuzných pri 
hľadaní zamestnania 62 17,87% 7 12,96% 69 17,20% 

iné  2 0,57% 1 1,85% 3 0,75% 

Σ 347 100% 54 100% 401 100% 
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Tab. 15.1  Aktivity absolventov na trhu práce v závislosti od dĺžky evidencie 

Aké konkrétne aktivity realizujete 
s cieľom zamestnať sa na trhu práce?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov  nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

priame uchádzanie sa o prácu osobnou 
návštevou 73 21,16% 12 22,64% 85 21,36% 

uchádzanie sa o prácu na ÚPSVR 37 10,72% 6 11,32% 43 10,80% 

uchádzanie sa o prácu písomnou 
formou  69 20,00% 13 24,52% 82 20,60% 

uchádzanie sa o prácu prostredníctvom 
Internetu   104 30,14% 15 28,30% 119 29,89% 

oslovenie priateľov, príbuzných pri 
hľadaní zamestnania 62 17,97% 7 13,21% 69 17,33% 

Σ 345 100% 53 100% 398 100% 

χ2 =  1,173 p = 0,882    
 

Otázka č. 8: Aké konkrétne aktivity realizujete s cieľom zamestnať sa na trhu práce? 

Možnosť iné sme z analýzy vylúčili z dôvodu nízkej početnosti odpovedí. 

Z tabuľky 15.1 je vidieť, že UoZ – absolventi evidovaní na ÚPSVR do 12 mesiacov 

uviedli, že najviac sa uchádzajú o prácu prostredníctvom internetu (30,14 %), podobne je 

to aj pri UoZ - absolventov evidovaných nad 12 mesiacov (28,30 %). Evidovaní do 12 

mesiacov uprednostňujú oslovenie priateľov a príbuzných pri hľadaní práce (17,97 %), 

evidovaní nad 12 mesiacov sa už menej obracajú na priateľov a príbuzných pri hľadaní 

práce (13,21 %). UoZ – absolventi evidovaní viac ako 12 mesiacov realizujú také aktivity 

na trhu práce, ktoré považujú za efektívnejšie a účinnejšie (osobnú návštevu uvádza – 

22,64 % respondentov, písomnú  formu – 24,52 % respondentov).  

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (1,173) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,882) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 12 mesiacov sa vo výbere aktivít realizovaných s cieľom zamestnať sa 

neodlišujú od UoZ – absolventov evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

 

 

 



86 

 

Tab . 16  Hodnotenie uchádzača o zamestnanie v závislosti od dĺžky evidencie 

       

Hodnotím sa ako uchádzač 
o zamestnanie:   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov  nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

veľmi aktívny  21 12,10% 5 20,00% 26 
13,10

% 

aktívny 120 69,00% 16 64,00% 136 
68,30

% 

málo aktívny 29 16,70% 4 16,00% 33 
16,60

% 

pasívny 4 2,30% 0 0,00% 4 2,00% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 
100,00

% 

χ2 =  1,712 p = 0,634    
 

Otázka č. 10: Hodnotím sa ako UoZ (vaše subjektívne hodnotenie): 

Z tabuľky 16 je vidieť, že väčšina UoZ – absolventov hodnotí svoje pôsobenie na trhu 

práce pozitívne. Z 200 opýtaných (68,30 %) hodnotí svoje pôsobenie ako aktívne, málo 

aktívne (16,60 %), veľmi aktívnych (13,1 %). Len 2,00 % opýtaných sa hodnotí ako 

pasívny UoZ. Až 69,00 % UoZ – absolventov v evidencii do 12 mesiacov si o sebe myslí, 

že sú aktívni na trhu práce. O niečo nižšie percento je v skupine UoZ – absolventov 

v evidencii nad 12 mesiacov (64,00 %). 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (1,172) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,634) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami nie je štatisticky významný 

rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi sa vo svojom 

hodnotení pôsobenia na trhu práce podľa dĺžky evidencie neodlišujú. 
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Tab. 17  Informácie a poradenstvo na trhu práce v závislosti od dĺžky evidencie 

 

Otázka č. 11: Myslíte si, že na ÚPSVR Vám poskytujú dostatočné informácie 

a poradenstvo pri uplatnení sa na trhu práce? 

Z tabuľky 17 je vidieť, že 19,10 % opýtaných má pozitívne skúsenosti s prácou 

zamestnancov ÚPSVR pri poskytovaní informácii a poradenstva pri uplatnení sa na trhu 

práce. UoZ – absolventi, ktorí sú v evidencii do 12 mesiacov uvádzajú pozitívne skúsenosti  

v 19,00 %, nad 12 mesiacov 20,00 %. Až 28,60 % respondentov uviedlo, že nevie posúdiť 

prácu zamestnancov odboru služieb zamestnanosti. Z výsledkov je tiež vidieť, že UoZ – 

absolventi, ktorí sú v evidencii nad 12 mesiacov, by ocenili väčší individuálny prístup zo 

strany ÚPSVR. UoZ - absolventi v tomto štádiu evidencie, podľa výsledkov už očakávajú 

individuálnejší prístup zo strany sociálnych pracovníkov úradov práce. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (2,517) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,774) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky  

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 12 mesiacov sa v názore na poskytovanie informácii a poradenstva zo strany 

ÚPSVR neodlišujú od UoZ – absolventov evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

 

Myslíte si, že na ÚPSVR Vám poskytujú 
dostatočné informácie a poradenstvo 
pri uplatnení sa na trhu práce?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov 
 viac 

ako 12 mesiacov     

  N % N % N % 

určite áno, mám pozitívne skúsenosti 33 19,00% 5 20,00% 38 19,10% 

neviem posúdiť 50 28,70% 7 28,00% 57 28,60% 

zatiaľ som nemal žiadnu skúsenosť 25 14,40% 4 16,00% 29 14,60% 

neočakávam od ÚPSVR výraznú 
pomoc pri umiestnení na trhu práce 33 19,00% 2 8,00% 35 17,60% 

spolieham sa len na seba 11 6,30% 2 8,00% 13 6,50% 

oceňoval by som väčší individuálny 
prístup  22 12,60% 5 20,00% 27 13,60% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 100,00% 

χ2 =  2,517 p = 0,774    
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Tab. 18  Informácie a poradenstvo získané na ÚPSVR v závislosti od dĺžky evidencie 

 

Otázka č. 22: Pomohli Vám niekedy informácie a poradenstvo získané na ÚPSVR pri 

orientácii na trhu práce? 

Z tabuľky 18 je vidieť, že informácie a poradenstvo získané na ÚPSVR pri orientácii na 

trhu práce pomáhajú UoZ – absolventom. V evidencii do 12 mesiacov uviedlo odpoveď 

áno, veľakrát 3,40 %, áno uviedlo 35,60 % opýtaných, nie veľmi 38,50 % a nie 22,40 %.  

U UoZ – absolventov v evidencii nad 12 mesiacov vyšli podobné výsledky, je však vidieť, 

že s dĺžkou evidencie stúpa počet pozitívnych odpovedí. Informácie a poradenstvo získané 

na ÚPSVR nie sú jediným zdrojom informácii pre UoZ – absolventov.  

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (1,426) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,700) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventom 

v evidencii do 12 mesiacov informácie a poradenstvo získané na ÚPSVR pri orientácii na 

trhu práce pomáhajú rovnako, ako UoZ – absolventov evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

 

Tab.19  Problémy neumiestnenia absolventov na trhu práce v závislosti od dĺžky evidencie 

Pomohli Vám niekedy informácie 
a poradenstvo získané na ÚPSVR pri 
orientácii na trhu práce?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov  nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

áno, veľakrát 6 3,40% 1 4,00% 7 3,50% 

áno 62 35,60% 10 40,00% 72 36,20% 

nie veľmi 67 38,50% 11 44,00% 78 39,20% 

nie 39 22,40% 3 12,00% 42 21,10% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 100,00% 

χ2 =  1,426 p = 0,700    

V čom vidíte hlavný problém, že ste 
sa doteraz neumiestnili na trhu 
práce?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov    nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

nedostatočná orientácia na trhu práce 26 6,53% 4 7,69% 30 6,66% 

nedostatok praxe 111 27,88% 17 32,69% 128 28,44% 

nedostatok príležitostí 84 21,11% 8 15,38% 92 20,44% 

zdravotné obmedzenia 5 1,25% 1 1,92% 6 1,33% 
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Tab.19.1  Problémy neumiestnenia absolventov na trhu práce v závislosti od dĺžky    
                evidencie 
 

 
Otázka č. 33: V čom vidíte hlavný problém, že ste sa doteraz neumiestnili na trhu práce? 

Kategória ostatné bola vytvorená z dôvodu nízkej početnosti odpovedí v kategóriách 

zdravotné obmedzenia, moja pasivita na trhu práce, moja nedostatočná komunikácia, moje 

sociálne prostredie a iné. Z tabuľky 19.1 je vidieť, že hlavnými dôvodmi a problémami 

umiestnenia na trhu práce sú pre obidve skupiny UoZ – absolventov hlavne nedostatok 

dopravné obmedzenia 31 7,78% 2 3,85% 33 7,33% 

vysoké nároky zamestnávateľov 44 11,05% 8 15,38% 52 11,55% 

neprimerané finančné ohodnotenie 33 8,29% 4 7,69% 37 37,00% 

moja pasivita na trhu práce 12 3,01% 0 0,00% 12 2,66% 

nedostatočné vzdelanie a profesijná 
orientácia 18 4,52% 3 5,77% 21 4,66% 

nedostatočné profesijné zručnosti 16 4,02% 1 1,92% 17 3,77% 

moja nedostatočná komunikácia na 
trhu práce 8 2,01% 1 1,92% 9 2,00% 

moje sociálne prostredie, z ktorého 
pochádzam 1 0,25% 2 3,85% 3 0,66% 

iné 9 2,26% 1 1,92% 10 2,22% 

Σ 398 100% 52 100% 450 100% 

V čom vidíte hlavný problém, že ste sa 
doteraz neumiestnili na trhu práce?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov  nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

nedostatočná orientácia na trhu práce 26 6,53% 4 7,69% 30 6,66% 

nedostatok praxe 111 27,88% 17 32,69% 128 28,44% 

nedostatok príležitostí 84 21,11% 8 15,38% 92 20,44% 

dopravné obmedzenia 31 7,78% 2 3,85% 33 7,33% 

vysoké nároky zamestnávateľov 44 11,05% 8 15,38% 52 11,55% 

neprimerané finančné ohodnotenie 33 8,29% 4 7,69% 37 37,00% 

nedostatočné vzdelanie a profesijná 
orientácia 18 4,52% 3 5,77% 21 4,66% 

nedostatočné profesijné zručnosti 16 4,02% 1 1,92% 17 3,77% 

ostatné 35 8,79% 5 9,61% 40 8,88% 

Σ 398 100% 52 100% 450 100% 

χ2 =  3,666 p = 0,886    
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praxe a nedostatok príležitostí. Z celkového počtu respondentov nedostatok praxe uviedlo 

až 28,44 % a nedostatok príležitostí uviedlo 20,44 % respondentov. Z výsledkov je vidieť, 

že nielen skúsenosti a prax sú dôležité, ale bez príležitosti nie je možnosť uchádzať sa 

o konkrétne pracovné miesto. V období hospodárskej krízy si zamestnávateľ má možnosť 

vyberať z väčšieho množstva UoZ a z toho pravdepodobne pramení skúsenosť UoZ – 

absolventov (11,55 %), že sú na nich kladené vysoké požiadavky zo strany 

zamestnávateľov. 

 Na základe hodnoty chí – kvadrantu (3,666) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,886) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventom 

v evidencii do 12 mesiacov uvádzajú rovnaké dôvody, prečo sa doteraz neumiestnili na 

trhu práce, ako UoZ – absolventi evidovaní viac ako 12 mesiacov. 

Tab. 20  Vzdelanie absolventov pri hľadaní si zamestnania v závislosti od dĺžky evidencie 

 

Otázka č. 37: Považujete svoje vzdelanie za postačujúce pri hľadaní si zamestnania? 

Z tabuľky 20 je vidieť, že UoZ – absolventi v evidencii do 12 mesiacov uvádzajú 

spokojnosť so svojim vzdelaním (42,00 %), evidovaní nad 12 mesiacov uvádzajú 

spokojnosť so svojim vzdelaním (40,00 %). 36,20 % respondentov krátkodobo 

evidovaných sa ďalej vzdeláva, ale po 12 mesiacoch evidencie na ÚPSVR sa vzdeláva len 

16,00 % opýtaných. Pravdepodobne s dĺžkou evidencie úmerne klesá ich sebavedomie 

a začínajú viac uvažovať nad otázkou, či je ich vzdelanie to správne, s ktorým by sa mali 

Považujete svoje vzdelanie za 
postačujúce pri hľadaní si 
zamestnania?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov  nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

áno, so svojim vzdelaním som 
spokojný 73 42,00% 10 40,00% 83 41,70% 

nie som spokojný a preto sa ďalej 
vzdelávam 63 36,20% 4 16,00% 67 33,70% 

nie som spokojný, ale nemám dostatok 
finančných prostriedkov na ďalšie 
vzdelávanie 25 14,40% 8 32,00% 33 16,60% 

nie som spokojný, ale nemám záujem 
sa ďalej vzdelávať 13 7,50% 3 12,00% 16 8,00% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 100,00% 

χ2 =  7,327 p = 0,063    
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umiestniť na trhu práce. Viac ako 32,00 % ich uviedlo, že nie sú spokojní so vzdelaním, 

ale nemajú dostatok finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (7,327) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,063) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 12 mesiacov majú rovnaký názor na svoje vzdelanie pri hľadaní si 

zamestnania ako UoZ – absolventi evidovaní viac ako 12 mesiacov. 

 

Tab. 21  Podmienky pri hľadaní  zamestnania absolventov v závislosti od dĺžky evidencie 

                                                                  χ2=2,675             p=0,262                            
 

Otázka č. 39: Myslíte si, že v rámci dosiahnutého vzdelania sú rovnaké podmienky pri 

hľadaní zamestnania? 

Podľa výsledkov z tabuľky 21 je vidieť, že prevláda názor respondentov (55,80 %), že 

ľudia s vyšším stupňom vzdelania majú väčšiu šancu nájsť si zamestnanie. V tomto názore 

sú skoro jednotní aj krátkodobo (55,70 %) i dlhodobo evidovaní  (56,00 %) UoZ – 

absolventi. U UoZ – absolventov evidovaných do 12 mesiacov (19,50 %) uvádza, že 

podmienky sú rovnaké, no len (8,00 %)  UoZ – absolventov evidovaných nad 12 mesiacov 

je toho istého názoru. Zrejme tento názor pramení z viacerých osobných skúseností, ale aj 

požiadaviek zo strany zamestnávateľov, ktoré uvádzajú v podmienkach výberových 

konaní.  

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (2,675) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,262) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 12 mesiacov majú rovnaký názor na stupeň vzdelania a podmienky pri 

Myslíte si, že v rámci dosiahnutého 
vzdelania sú rovnaké podmienky pri 
hľadaní  zamestnania?   

 
 
evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov   nad 12 mesiacov     

  N % N % N % 

podmienky sú rovnaké 34 19,50% 2 8,00% 36 18,10% 
ľudia s vyšším stupňom  vzdelania majú 

väčšiu šancu nájsť si zamestnanie 97 55,70% 14 56,00% 111 55,80% 

neviem to posúdiť 43 24,70% 9 36,00% 52 26,10% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 100,00% 
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hľadaní zamestnania, ako UoZ – absolventi evidovaní viac ako 12 mesiacov. 

 
Tab. 22  Rozhodnutie absolventov o ďalšom ich vzdelávaní v závislosti od dĺžky evidencie 

 
Otázka č. 41: Ak by ste sa v súčasnosti mali opäť rozhodnúť – akú školu – vzdelanie by ste 

chceli absolvovať s cieľom lepšieho uplatnenia na trhu práce? 

Podľa tabuľky 22 je s výberom profesie spokojných 35,20 % respondentov, 34,20 % UoZ 

– absolventov uvádza, že by sa v súčasnosti rozhodli pre štúdium na vysokej škole. UoZ – 

absolventi evidovaní do 12 mesiacov sú spokojní s výberom (35,60 %), alebo by chceli 

študovať na vysokej škole (33,90 %). U UoZ – absolventov evidovaných viac ako  

12 mesiacov sú výsledky podobné. Spokojných je (32,00 %), vysokú školu by chcelo 

absolvovať 36,00 % ). Z celkového počtu respondentov v oboch kategóriách až 34,20 % 

respondentov by chcelo absolvovať vysokú školu a len 35,20 % opýtaných je spokojných 

s výberom profesie. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (1,807) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,613) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventom 

v evidencii do 12 mesiacov, by sa pri výbere školy rozhodovali rovnako, ako UoZ – 

absolventi evidovaní viac ako 12 mesiacov. 

 

C4: Zistiť motiváciu mzdového ohodnotenia absolventov na trhu práce v závislosti od 

pohlavia. 

Ak by ste sa v súčasnosti mali opäť 
rozhodnúť - akú školu - vzdelanie by ste 
chceli absolvovať?   evidencia       Σ 

  do 12  mesiacov 
 viac 

ako 12 mesiacov     

  N % N % N % 

strednú školu  26 14,90% 2 8,00% 28 14,10% 

vysokú školu  59 33,90% 9 36,00% 68 34,20% 

som spokojný s výberom profesie 62 35,60% 8 32,00% 70 35,20% 

neviem 27 15,50% 6 24,00% 33 16,60% 

Σ 174 100,00% 25 100,00% 199 100,00% 

χ2 =  1,807 p = 0,613    
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O5: Súvisí motivácia mzdového ohodnotenia absolventov na trhu práce s pohlavím 

absolventov? 

H5: Predpokladáme, že motivácia mzdového ohodnotenia na trhu práce je vyššia 

u absolventov – mužov než u absolventiek - žien. 

 

 

Tab. 23 Motivácia mzdového ohodnotenia absolventov na trhu práce v závislosti od 
pohlavia 

Aké mzdové ohodnotenie – 
mesačné v Eurách – by vás 
motivovalo na trhu práce?   N 

min. 
mzda 

max. 
mzda medián 

aritmetický 
priemer 

štandardná 
odchýlka 

 muži 77 300 2000 550 617,01 247,56 

  ženy 123 300 1000 500 540,00 150,10 

 t=2,740  p=0,007     
t – výsledok testovania t - testom 

 

Graf 2 Motivácia mzdového ohodnotenie absolventov na trhu práce v Eurách 

Otázka č.27: Aké mzdové ohodnotenie – mesačne v Eurách – by Vás motivovalo na trhu 

práce ? 

Z tabuľky 23 a z grafu 2 je vidieť, že UoZ – absolventi, muži minimálne mzdové 

ohodnotenie, ktoré by ich motivovalo na trhu práce vo výške 300,00 € a maximálne vo 

výške 2000,00 €. Na základe všetkých údajov vychádza aritmetický priemer 617,01€. 

U žien, UoZ- absolventiek je najnižšou uvedenou sumou, ktorá by ich motivovala na trhu 
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práce čiastka 300,00 €. Maximálna čiastka je v porovnaní s mužmi nižšia je len 1000,00 €. 

V tomto prípade vyšiel aritmetický priemer 540,00 €.  Štandardná odchýlka u mužov je 

247,56  a u žien 150,10. Na základe hodnoty signifikancie (p = 0,007) konštatujeme, že 

medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky významný rozdiel. V tomto 

konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi muži a aj ženy sa neodlišujú 

v požiadavkách na mzdové ohodnotenie, ktoré by ich motivovalo na trhu práce. 

 

Tab. 24  Návrh výšky minimálnej mzdy UoZ-absolventmi 

t – výsledok testovania t - testom 

Otázka č. 31: Ak by ste mali možnosť ovplyvniť a navrhnúť minimálnu mzdu na 

Slovensku, akú výšku – vzhľadom na súčasnú reálnu životnú úroveň na Slovensku – 

minimálnej mesačnej mzdy navrhujete? 

Z tabuľky 24 je vidieť, že UoZ – absolventi, muži navrhujú výšku minimálnej mzdy 

v rozsahu od 100,00 € až po čiastku 700,00 €. Ženy uvádzajú najnižšiu čiastku minimálnej 

mzdy vo výške 200,00 € a najvyššiu čiastku 1 000,00 €.  U mužov vyšiel aritmetický 

priemer 389,19 € a u žien 393,54 €. Pohľad na výšku minimálnej mzdy je podľa 

priemerných úrovní u mužov a žien približne rovnaký. V porovnaní s aktuálnou výškou 

minimálnej mzdy, ktorá je od 1.1.2012 vo výške 327,20 € je požadovaná zo strany 

respondentov vyššia minimálna mzda. Štandardná odchýlka u  mužov je 104,34 a u žien 

109,25. Hodnota signifikancie (p = 0,781). Konštatujeme, že medzi sledovanými 

skupinami neexistuje štatisticky významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to 

znamená, že UoZ – absolventi muži a aj ženy sa neodlišujú vo svojich návrhoch na výšku 

minimálnej mzdy na Slovensku. 

 

 

Ak by ste mali možnosť 
ovplyvniť a navrhnúť 
minimálnu mzdu na 

Slovensku, akú výšku – 
vzhľadom na súčasnú reálnu 

životnú úroveň na Slovensku – 
minimálnej mesačnej mzdy 

navrhujete?   N 
min. 
mzda 

max 
mzda medián 

aritmetický  
priemer 

štandardná  
odchýlka 

 muži 77 100 700 400 389,19 104,34 
  ženy 123 200 1000 400 393,54 109,25 
 t=-0,279  p=0,781     
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Tab. 25  Motivácia mzdového ohodnotenia a pracovných podmienok absolventov na trhu 
práce v závislosti od pohlavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 32: Aké pracovné podmienky by vás motivovali na trhu práce – resp. aké  

pracovné podmienky by ste požadovali od zamestnávateľa? 

Z tabuľky 25 je vidieť, že mužov (31,95 %) by motivovalo na trhu práce práve  

odmeňovanie, ženy uvádzajú odmeňovanie (30,87 %). Pracovný čas je motivujúcim 

faktorom u 26,04 % mužov a 27,18 % žien. Pracovná náplň u mužov 12,43 % a 12,41 % 

žien. Väčšie rozdiely v pracovných podmienkach, ktoré by viac motivovali mužov ako 

ženy nie je vidieť. Rozhodujúcim motivačným faktorom pre obe skupiny je odmeňovanie. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (0,641) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,995) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že v motivácii na trhu práce 

u mužov a žien nie sú rozdiely.   

 

4.2 Overenie vybraných aktívnych opatrení trhu práce v príprave absolventov pre   

      trh práce 

 

C5: Navrhnúť a implementovať Komplexný tréningový program pre absolventov (KTP-A) 

v kontexte kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce. 

C6: Zistiť hodnotenie a celkový pohľad absolventov (ES – experimentálna skupina) na 

absolvovanie inovatívneho Komplexného tréningového programu pre absolventov 

Aké pracovné podmienky by 
vás motivovali na trhu práce – 
resp. aké pracovné podmienky 
by ste požadovali od 
zamestnávateľa?    pohlavie       Σ 

  muži   ženy       
  N % N % N % 

odmeňovania 54 31,95% 92 30,87% 146 31,26% 
pracovného času 44 26,04% 81 27,18% 125 26,76% 
pracovnej náplne 21 12,43% 37 12,41% 58 12,42% 

pracovných výhod – benefitov 21 12,43% 41 13,76% 62 13,27% 
ubytovania 19 11,24% 28 9,39% 47 10,06% 
mobility 9 5,32% 17 5,70% 26 5,56% 

iné 1 0,59% 2 0,67% 3 0,64% 
Σ 169 100% 298 100% 467 100% 

χ2 =  0,641 p = 0,995    
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v závislosti od dĺžky evidencie na ÚPSVR a v závislosti od miery nezamestnanosti 

v danom regióne (experimentálne skupiny – ES-1, ES-2, ES-3, ES-4). 

O6:  Ako hodnotia absolventi inovatívny Komplexný tréningový program pre absolventov 

- KTP-A? 

H6: Predpokladáme, že krátkodobo evidovaní absolventi zaradení do KTP-A budú 

pozitívnejšie hodnotiť absolvovanie KTP-A než dlhodobo evidovaní absolventi 

zaradení do KTP-A. 

H7: Predpokladáme, že absolventi zaradení do KTP-A z regiónu s vyššou mierou 

nezamestnanosti budú pozitívnejšie hodnotiť absolvovanie KTP-A než absolventi 

zaradení do KTP-A z regiónu s nižšou mierou nezamestnanosti. 

 

Tab. 26 Odporučenie kurzu absolventmi v závislosti od regiónu 

 

 

Z tabuľky 26 je vidieť, že podľa bydliska a miery nezamestnanosti v jednotlivých 

regiónoch  odporúča kurz – KTP pre absolventov v Šali a v Šuranoch 100 % respondentov, 

v Štúrove  a v Nových Zámkoch 92,00 % respondentov.  

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (4,167) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,244) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že bydlisko a miera 

nezamestnanosti v regiónoch UoZ –absolventov nemá vplyv na ich odporúčanie.  

 

 

 

 

 

odporučenie 
kurzu             bydlisko - región            

  Šaľa Šurany Štúrovo Nové Zámky   Σ 

  N % N % N % N % N % 

áno 25 100,00% 25 100,00% 23 92,00% 23 92,00% 96 96,00% 

nie 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 2 8,00% 4 4,00% 

Σ 25 100,00% 25 100,00% 25 100,00% 25 100,00% 100 100,00% 

  χ2 =  4,167 p  =0,244     
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Tab. 27  Odporučenie kurzu absolventmi v závislosti od dĺžky evidencie 

 

 

 

Graf 3 Odporučenie kurzu absolventmi v závislosti od dĺžky evidencie 

Z tabuľky 27 a z grafu 3 je vidieť, že 100 % UoZ – absolventov do 6 mesiacov a do  

12 mesiacov v evidencii UoZ na ÚPSVR odporúča kurz „ Komplexný tréningový program 

pre absolventov“. Respondenti v evidencii nad 12 mesiacov sú už v odporúčaniach 

opatrnejší (75,00 % - áno, 25,00 % - nie). Celkove až 96,00 % respondentov odporúča 

absolvovanie komplexného tréningového programu pre absolventov. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu ( 21,875 ) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = < 0,001) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami existuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 6 mesiacov a do 12 mesiacov ( krátko dobo evidovaní ) sa naozaj odlišujú 

v odporúčaní absolvovať kurz: „ Komplexný tréningový program pre absolventov“.  

odporučenie 
kurzu     evidencia           

  do 6  mesiacov do 12  mesiacov nad 12  mesiacov   Σ 

  N % N % N % N % 

áno 41 100,00% 43 100,00% 12 75,00% 96 96,00% 

nie 0 0,00% 0 0,00% 4 25,00% 4 4,00% 

Σ 41 100,00% 43 100,00% 16 100,00% 100 100,00% 

 χ2 =  21,875 p = <0,001     
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Tab. 28  Hodnotenie absolventov inovatívneho KTP-A v závislosti od regiónu 

 

Z tabuľky 28 je vidieť, že KTP-A ako veľmi zaujímavý alebo zaujímavý hodnotilo 92,00 

% respondentov z regiónu Šaľa, 88,00 % z regiónu Šurian, 84,00 % z regiónu Štúrovo 

a rovnako 84,00 % z regiónu Nové Zámky. UoZ – absolventi celkove hodnotili 

Komplexný tréningový program pre absolventov ako veľmi zaujímavý (55,00 %), 

zaujímavý (32,00 %). Najpozitívnejšie tento kurz hodnotili absolventi z regiónu Šaľa. Ako 

nezaujímavý KTP-A označilo len 8,00 % respondentov z Nových Zámkov a Štúrova. 

Z celkového počtu respondentov len 4,00 % označili KTP-A ako nezaujímavý. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (10,152) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = 0,338) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami neexistuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že miera nezamestnanosti 

UoZ – absolventov z regiónu nemá vplyv na hodnotenie KTP-A respondentmi.  

Tab. 29 Hodnotenie absolventov KTP-A v závislosti od dĺžky evidencie 

Hodnotenie  
absolventov 
inovatívneho 

KTP-A     
bydlisko -
región             

  Šaľa Šurany Štúrovo Nové Zámky   Σ 

  N % N % N % N % N % 

veľmi 
zaujímavý 19 76,00% 12 48,00% 13 52,00% 11 44,00% 55 55,00% 

zaujímavý 4 16,00% 10 40,00% 8 32,00% 10 40,00% 32 32,00% 

dobrý 2 8,00% 3 12,00% 2 8,00% 2 8,00% 9 9,00% 

nezaujímavý 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 2 8,00% 4 4,00% 

Σ 25 100,00% 25 100,00% 25 100,00% 25 100,00% 100 100,00% 

  χ2 =  10,152 p  = 0,338     

hodnotenie 
absolventov  

KTP-A     evidencia           

  do 6  mesiacov do 12  mesiacov nad 12  mesiacov   Σ 

  N % N % N % N % 

veľmi zaujímavý 37 90,20% 18 41,90% 0 0,00% 55 55,00% 

zaujímavý 4 9,80% 19 44,20% 9 56,20% 32 32,00% 

dobrý 0 0,00% 6 14,00% 3 18,80% 9 9,00% 

nezaujímavý 0 0,00% 0 0,00% 4 25,00% 4 4,00% 

Σ 41 100,00% 43 100,00% 16 100,00% 100 100,00% 

 χ2 =  58,237 p = <0,001     
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Graf 4 Hodnotenie absolventov KTP-A v závislosti od dĺžky evidencie 

 
Z tabuľky 29 a grafu 4 je vidieť, že „ Komplexný tréningový program pre absolventov“ 

označilo ako veľmi zaujímavý 90,20 % respondentov v evidencii do 6 mesiacov, 41,90 % 

respondentov v evidencii do 12 mesiacov. Nad 12 mesiacov ani jeden z respondentov 

neoznačil KTP ako veľmi zaujímavý, ako zaujímavý ho označilo 56,20 %, dobrý 18,80 % 

a nezaujímavý 25,00 % opýtaných. 

 Na základe hodnoty chí – kvadrantu (58,237) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p = < 0,001) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami existuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi 

v evidencii do 6 mesiacov a do 12 mesiacov (krátkodobo evidovaní) sa naozaj odlišujú 

v hodnotení KTP od UoZ – absolventov v evidencii nad 12 mesiacov (dlhodobo 

evidovaní). 

C7: Zistiť efektivitu aplikovaných jednotlivých aktívnych opatrení trhu práce  v závislosti 

od zaradenia absolventov do evidencie uchádzačov o zamestnanie  na ÚPSVR Nové 

Zámky (KS  - kontrolná skupina), zaradenia do inovatívneho Komplexného 

tréningového programu pre absolventov - KTP-A (ES – experimentálna skupina) a 

umiestnenia absolventov na trhu práce. 

O7: Aká bude krátkodobá  efektivita (umiestnenie na TP do 3 mesiacov) a dlhodobá 

efektivita (umiestnenie na TP do 6 mesiacov) aplikovaných jednotlivých AOTP 
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v príprave absolventov pre trh práce v závislosti od zaradenia absolventov do 

evidencie UoZ (KS) a zaradenia absolventov do KTP-A (ES)? 

H8: Predpokladáme vyššiu úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce do 3 

mesiacov od absolvovania KTP-A (krátkodobá efektivita aplikovaných opatrení 

AOTP) než úspešnosť umiestnenia nezaradených absolventov do KTP-A (t.j. boli 

evidovaní v evidencii UoZ na ÚPSVR). 

H9: Predpokladáme vyššiu  úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce do 6 

mesiacov od absolvovania KTP-A (dlhodobú efektivitu aplikovaných opatrení AOTP) 

než úspešnosť umiestnenia nezaradených absolventov do KTP-A (t.j. boli evidovaní 

v evidencii UoZ na ÚPSVR). 

 

V experimentálnom výskumnom dizajne sme sledovali výskumné problémy: 

- časovú efektivitu  - krátkodobú a dlhodobú efektivitu aplikovaných jednotlivých 

aktívnych opatrení trhu práce v závislosti od umiestnenia absolventov evidovaných 

v evidencii (KS - kontrolná skupina 100 absolventov) na trhu práce. 

- časovú efektivitu  - krátkodobú a dlhodobú efektivitu aplikovaných jednotlivých 

aktívnych opatrení trhu práce v závislosti na umiestnení absolventov zaradených do  

inovatívneho Komplexného tréningového programu pre absolventov - KTP-A (ES - 

experimentálna skupina 100 absolventov) na trhu práce.  

Úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce – krátkodobá efektivita KTP-A 

Tab. 30  Pracovný pomer absolventov do 3 mesiacov po skončení aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie na 
trhu práce - 

pracovný pomer 
do 3 mesiacov   skupina       Σ 

  kontrolná   experimentálna     

  N % N % N % 

nie 93 93,00% 70 70,00% 163 81.5% 

áno 7 7,00% 30 30,00% 37 18.5% 

Σ 100 100,00% 100 100,00% 200 100,00% 

 χ2 =  17,543 p = <0,001   
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Graf 5 Pracovný pomer absolventov do 3 mesiacov po skončení aktivity 

Z tabuľky 30 a z grafu 5 je vidieť, že pokiaľ sa v kontrolnej skupine zamestnalo 7,00 % 

UoZ – absolventov do troch mesiacov po aktivite, z experimentálnej skupiny sa 

zamestnalo 30,00 % UoZ – absolventov do troch mesiacov po absolvovaní KTP-A. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (17,543) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p =<0,001) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami existuje štatisticky významný 

rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že kontrolná a experimentálna skupina 

sa naozaj odlišujú v úspešnosti zaradenia UoZ – absolventov na trhu práce v krátkodobom 

časovom horizonte.  

Úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce – dlhodobá efektivita KTP-A 

Tab. 31  Pracovný pomer absolventov od 3 do 6 mesiacov po skončení aktivity  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie na 
trhu práce - 

pracovný pomer 
od 3 do 6 
mesiacov   skupina      Σ 

  kontrolná   experimentálna     

  N % N % N % 

nie 100 100,00% 90 90,00% 190 95,00% 

áno 0 0,00% 10 10,00% 10 5,00% 

Σ 100 100,00% 100 100,00% 200 100,00% 

 χ2 =  10,526 p = <0,001   
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Graf 6 Pracovný pomer absolventov od 3 do 6 mesiacov po skončení aktivity 

Z tabuľky 31 a z grafu 6 je vidieť, že pokiaľ sa v kontrolnej skupine zamestnalo 0,00 % 

UoZ – absolventov do šiestich mesiacov po aktivite, z experimentálnej skupiny sa 

zamestnalo 10,00 % UoZ – absolventov po šiestich mesiacov po absolvovaní KTP-A. 

Na základe hodnoty chí – kvadrantu (10,526) a jej príslušnej hodnoty signifikancie  

(p ˂  0,001) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami existuje štatisticky významný 

rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že kontrolná a experimentálna skupina 

sa naozaj odlišujú v úspešnosti zaradenia UoZ – absolventov na trh práce v dlhodobom 

časovom horizonte a v kumulatívnom ukazovateli je spolu umiestnených na trhu práce do 

6 mesiacov  40 % absolventov z experimentálnej skupiny a 7% z kontrolnej skupiny.  

4.3 Zhrnutie výsledkov 

Cieľom dizertačnej práce bolo, výskumne a metodicky overiť potenciál vybraných AOTP 

realizovaných v podmienkach ÚPSVR Nové Zámky so špecifickou populáciou mladých 

ľudí – absolventov škôl okresu Nové Zámky a Šaľa, so zámerom prispieť k hľadaniu 

najefektívnejšej formy prípravy UoZ – absolventov pre trh práce. Uvedený cieľ sme 

premietli do čiastkových výskumných cieľov. Pre dosiahnutie týchto cieľov sme 

formulovali sedem výskumných otázok.  Následne sme formulovali deväť hypotéz. Otázky 

z Dotazníka č. 1 sme použili na verifikáciu H1,H2,H3,H4,H5, Dotazník č. 2 pri verifikácii 

H6 a H7 a experiment sme použili na verifikáciu H8 a H9. 

Overenie H1: 
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H1: Predpokladáme, že absolventi s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou 

majú väčší záujem o využitie AOTP než absolventi so stredoškolským vzdelaním bez 

maturity. Hypotézu H1 sme overovali otázkou č. 12, v ktorej sme sa respondentov pýtali, 

aké nástroje AOTP doteraz aktívne využívali na ÚPSVR. Respondentov sme rozdelili do 

troch skupín: 

− absolventi SŠ bez maturity, 

− absolventi SŠ s maturitou, 

− absolventi VŠ. 

Na základe získaných výsledkov (viď. 4.1) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami 

existuje štatisticky významný rozdiel. V tomto prípade to znamená, že skupina UoZ – 

absolventov so stredoškolským vzdelaním s maturitou sa štatisticky významne odlišuje od 

skupiny UoZ – absolventov so stredoškolským vzdelaním bez maturity, predpoklad 

v hypotéze H1 sa potvrdil. Znamená to, že UoZ – absolventi so stredoškolským vzdelaním 

s maturitou majú väčší záujem o  využitie AOTP než absolventi so stredoškolským 

vzdelaním bez maturity. 

Overenie H2: 

H2: Predpokladáme, že absolventi nad 20 rokov majú väčší záujem o využitie jednotlivých 

nástrojov AOTP než absolventi do 20 rokov. Hypotézu H2 sme overovali otázkou č. 12, v 

ktorej sme sa respondentov pýtali, aké nástroje AOTP doteraz aktívne využívali na 

ÚPSVR. Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín: 

− absolventi do 20 rokov, 

− absolventi nad 20 rokov. 

Na základe získaných výsledkov (viď. 4.1) konštatujeme, že medzi  sledovanými 

skupinami neexistuje štatisticky významný rozdiel. Predpoklad v hypotéze H2 sa 

nepotvrdil. V tomto prípade to znamená, že skupina UoZ – absolventov do 20 rokov veku 

sa neodlišuje vo využívaní nástrojov AOTP  od skupiny UoZ – absolventov 21 a viac 

ročných.  

Overenie H3: 

H3: Predpokladáme, že krátkodobo evidovaní absolventi (do 12 mesiacov) majú väčší 

záujem o využitie jednotlivých nástrojov AOTP než absolventi dlhodobo evidovaní (nad 

12 mesiacov). Hypotézu H3 sme overovali otázkami č. 12, 13, 19, 20, 14, 17 v ktorých 

sme sa respondentov pýtali, aké nástroje AOTP doteraz aktívne využívali na ÚPSVR. 

Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín: 
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− krátkodobo evidovaní absolventi (do 12 mesiacov) 

− dlhodobo evidovaní absolventi (nad 12 mesiacov) 

Na základe získaných výsledkov (viď. 4.1) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami 

neexistuje štatisticky významný rozdiel.  Predpoklad v hypotéze H3 sa nepotvrdil. 

V našom konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi v evidencii do 12 mesiacov 

sa neodlišujú od UoZ – absolventov, ktorí sú v evidencii na ÚPSVR viac ako 12 mesiacov. 

Overenie H4: 

H4: Predpokladáme, že dlhodobo evidovaní absolventi majú vyššiu úroveň orientácie 

a komunikácie na trhu práce než krátkodobo evidovaní absolventi. Hypotézu H4 sme 

overovali otázkami č. 8, 10,11, 22, 33,37, 39 a 41  v ktorých sme sa respondentov pýtali, 

na konkrétne názory a aktivity s cieľom zamestnať sa na trhu práce. 

Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín: 

− krátkodobo evidovaní absolventi (do 12 mesiacov) 

− dlhodobo evidovaní absolventi (nad 12 mesiacov) 

Na základe získaných výsledkov (viď. 4.1) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami 

neexistuje štatisticky významný rozdiel. Predpoklad v hypotéze H4 sa nepotvrdil. V tomto 

konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi v evidencii do 12 mesiacov sa vo 

výbere aktivít realizovaných s cieľom zamestnať sa neodlišujú od UoZ – absolventov 

evidovaných viac ako 12 mesiacov. 

Overenie H5: 

H5: Predpokladáme, že motivácia mzdového ohodnotenia na trhu práce je vyššia 

u absolventov - mužov než absolventiek – žien. 

Hypotézu H5 sme overovali otázkami č. 27, 31 a 32 v ktorých sme sa respondentov pýtali, 

na mzdové ohodnotenie a výšku minimálnej mzdy, ktorú by navrhovali vzhľadom na 

súčasnú reálnu životnú úroveň na Slovensku. 

Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín: 

− muži, 

− ženy. 

Na základe získaných výsledkov (viď. 4.1) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami 

neexistuje štatisticky významný rozdiel. Predpoklad v hypotéze H5 sa nepotvrdil. V tomto 

konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi muži, ženy sa neodlišujú 

v požiadavke na mzdové ohodnotenie, ktoré  by ich motivovalo na trhu práce. 
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Overenie H6: 

H6: Predpokladáme, že krátkodobo evidovaní absolventi zaradení do KTP – A budú 

pozitívnejšie hodnotiť absolvovanie KTP- A než dlhodobo evidovaní absolventi zaradení 

do KTP-A. 

Hypotézu  H6  sme  overovali otázkou č.1 z Dotazníka č. 2, v  ktorej sme sa pýtali 

respondentov, či by odporučili aj ostatným nezamestnaným absolventom zúčastniť sa 

podobného kurzu.  Zároveň sme na overenie H6 použili otázku č.11 taktiež z Dotazníka  

č. 2, v ktorej sme sa respondentov pýtali, ako hodnotia KTP-A. 

Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín: 

− krátkodobo evidovaní absolventi (do 6 a do 12 mesiacov) 

− dlhodobo evidovaní absolventi (nad 12 mesiacov) 

Otázka č.1 Odporučili by ste aj ostatným nezamestnaným absolventom zúčastniť sa 

podobného kurzu? Na základe získaných výsledkov (viď. 4.2) konštatujeme, že medzi 

sledovanými skupinami existuje štatisticky významný rozdiel. Predpoklad v hypotéze H6 

sa potvrdil. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že UoZ – absolventi v evidencii do 6 

mesiacov a do 12 mesiacov (krátkodobo evidovaní ) sa naozaj odlišujú v odporúčaní 

absolvovať inovatívny projekt: „ Komplexný tréningový program pre absolventov“.  

Otázka č.11 Absolvovanie „Komplexného tréningového programu pre absolventov“ 

považujete za: 

− veľmi zaujímavý, 

− zaujímavý, 

− dobrý, 

− nezaujímavý. 

Na základe získaných výsledkov (viď. 4.2) konštatujeme, že medzi  sledovanými 

skupinami existuje štatisticky významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, 

že UoZ – absolventi v evidencii do 6 mesiacov a do 12 mesiacov  

(krátkodobo evidovaní) sa naozaj odlišujú v hodnotení KTP-A od UoZ – absolventov 

v evidencii nad 12 mesiacov (dlhodobo evidovaní). 

Na základe hodnôt signifikancie pre otázky č. 1 a č.11,  ktorými sme overovali hypotézu 

H6 môžeme povedať, že rozdiel medzi porovnávanými skupinami je štatisticky významný, 

z čoho vyplýva, že predpoklad v hypotéze H6 sa potvrdil na požadovanej úrovni 

významnosti. 
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Overovanie H7: 

H7: Predpokladáme, že absolventi zaradení do KTP-A z regiónu s vyššou mierou 

nezamestnanosti budú pozitívnejšie hodnotiť absolvovanie KTP-A než absolventi zaradení 

do KTP-A z regiónu s nižšou mierou nezamestnanosti. Hypotézu H7 sme overovali 

otázkou č.1 z Dotazníka č. 2, v  ktorej sme sa pýtali respondentov, či by odporučili aj 

ostatným nezamestnaným absolventom zúčastniť sa podobného kurzu.  Zároveň sme na 

overenie H7 použili otázku č.11 taktiež z Dotazníka č. 2, v ktorej sme sa respondentov 

pýtali, ako hodnotia KTP-A. 

Respondentov sme rozdelili do štyroch skupín podľa regiónu: 

− Nové Zámky, 

− Šurany, 

− Štúrovo, 

− Šaľa. 

Na základe získaných výsledkov (viď. 4.2) konštatujeme, že medzi  sledovanými 

skupinami neexistuje štatisticky významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to 

znamená, že bydlisko a miera nezamestnanosti UoZ –absolventov nemá vplyv na ich 

odporúčanie. 

Otázka č.11 Absolvovanie „Komplexného tréningového programu pre absolventov“ 

považujete za: 

− veľmi zaujímavý, 

− zaujímavý, 

− dobrý, 

− nezaujímavý. 

Na základe získaných výsledkov (viď. 4.2) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami 

neexistuje štatisticky významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že 

miera nezamestnanosti UoZ – absolventov z regiónu nemá vplyv na hodnotenie KTP-A 

respondentmi. 

Na základe hodnôt signifikancie pre otázky č.1  a č. 11, ktorými sme overovali hypotézu 

H7 môžeme povedať, že rozdiel medzi porovnávanými skupinami je štatisticky 

nevýznamný, z čoho vyplýva, že predpoklad v hypotéze H7 sa nepotvrdil na požadovanej 

úrovni významnosti. 
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Overenie H8: 

Hypotéza H8: Predpokladáme vyššiu úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce do 

3 mesiacov od absolvovania KTP-A (krátkodobá efektivita aplikovaných opatrení AOTP) 

než úspešnosť umiestnenia nezaradených absolventov do KTP-A ( t.j. boli evidovaní 

v evidencii UoZ na ÚPSVR). Hypotézu H8 sme overovali experimentom, ktorý bol 

uskutočnený  v štyroch regiónoch s rôznou mierou nezamestnanosti. Na štatistické zistenia 

a prieskumy sme použili štatistiku ÚPSVR Nové Zámky a úradné záznamy na jednotlivých 

oddeleniach odboru služieb zamestnanosti v Nových Zámkoch. 

Na základe získaných údajov (viď. 4.2) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami 

existuje štatisticky významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že 

kontrolná a experimentálna skupina sa naozaj odlišujú v úspešnosti zaradenia UoZ – 

absolventov na trh prác. Na základe hodnoty signifikancie (p =<0,001), ktorými sme 

overovali hypotézu H8 môžeme povedať, že rozdiel medzi porovnávanými skupinami je 

štatisticky významný, z čoho vyplýva, že predpoklad v hypotéze H8 sa potvrdil na 

požadovanej úrovni významnosti. 

 

Overenie H9: 

Hypotéza H9: Predpokladáme vyššiu úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce do 

6 mesiacov od absolvovania KTP-A (dlhodobú efektivitu aplikovaných opatrení AOTP) 

než úspešnosť umiestnenia nezaradených absolventov do KTP-A (t.j. boli evidovaní 

v evidencii UoZ na ÚPSVR). Hypotézu H9 sme overovali experimentom, ktorý bol 

uskutočnený  v štyroch regiónoch s rôznou mierou nezamestnanosti. Na štatistické zistenia 

a prieskumy sme použili štatistiku ÚPSVR Nové Zámky a úradné záznamy na jednotlivých 

oddeleniach odboru služieb zamestnanosti v Nových Zámkoch. Na základe získaných 

údajov (viď. 4.2) konštatujeme, že medzi sledovanými skupinami existuje štatisticky 

významný rozdiel. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že kontrolná 

a experimentálna skupina sa naozaj odlišujú v úspešnosti zaradenia UoZ – absolventov na 

trh práce. Na základe hodnoty signifikancie (p = 0,001), ktorými sme overovali hypotézu 

H9 môžeme povedať, že rozdiel medzi porovnávanými skupinami je štatisticky významný, 

z čoho vyplýva, že predpoklad v hypotéze H9 sa potvrdil na požadovanej úrovni 

významnosti. 
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5 DISKUSIA 

 

Cieľom projektu dizertačnej práce bolo výskumne a metodicky overiť potenciál vybraných 

aktívnych opatrení trhu práce  realizovaných v podmienkach ÚPSVR Nové  Zámky so 

špecifickou populáciou mladých ľudí – absolventov škôl okresu Nové Zámky a Šaľa, so 

zámerom prispieť k hľadaniu najefektívnejšej formy prípravy absolventov - UoZ pre trh 

práce, pri zohľadnení aktuálnych možností AOTP (aktívnych opatrení trhu práce), ktoré 

vychádzajú zo Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a z APTP (aktívnej politiky trhu práce), 

ktorá výrazne ovplyvňuje úspešnosť umiestnenia UoZ – absolventov na trhu práce.   

Uvedený cieľ sme premietli do dvoch okruhov problémov a do čiastkových výskumných 

cieľov. Na ich dosiahnutie sme sformulovali sedem výskumných otázok. Čiastkové 

výskumné ciele a výskumné problémy sme premietli do deviatich hypotéz. 

 

5.1  Vybrané charakteristiky absolventov v príprave pre trh práce 

 

V overovaní vybraných charakteristík absolventov v príprave pre trh práce (H1) sme 

predpokladali, že absolventi s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou majú 

väčší záujem o využitie AOTP než absolventi so stredoškolským vzdelaním bez maturity. 

Vychádzali sme z teoretických poznatkov, ktoré uvádza napr. (Stanek et al., 2002), kde 

hovorí, že vedomosti získané formálnym systémom vzdelávania, v rodine, na pracovisku 

a prostredníctvom rozličných informačných sietí sú najvýhodnejšie pre zamestnanie. 

Podobný názor uvádza aj Brožová (2003, s. 33) „Ľudský kapitál má na rozdiel od 

ostatných druhov kapitálu špecifický charakter: je totiž viazaný na svojho nositeľa – 

človeka. Človek ho získava v procese učenia, ktorý zahŕňa nadobúdanie znalostí 

a rozvíjanie schopností vzdelávaním na všetkých stupňoch škôl, taktiež poznatkami 

a skúsenosťami získanými ďalším školením a praxou pri práci i v ďalšom živote“. 

V dokumente Stratégia EURÓPA 2020 sa uvádza, že inteligentný rast zahŕňa posilnenie 

znalostí a inovácie, ktoré sú hybnou silou nášho budúceho rastu. V tejto súvislosti sa tu 

uvádza, že štvrtina všetkých žiakov dosahuje slabé výsledky v čítaní, jeden zo siedmych 

mladých ľudí predčasne ukončí školskú dochádzku či odbornú prípravu. Približne 50 % 

dosiahne strednú úroveň kvalifikácie, ktorá sa však často nezhoduje s dopytom na trhu 

práce. Európa zaostáva aj v oblasti vysokorýchlostného pripojenia na internet. 
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Problematické sú hlavne vidiecke oblasti. Aj tento nedostatok môže byť príčinou 

nedostatočnej informovanosti o AOTP UoZ – absolventov so stredoškolským vzdelaním 

bez maturity. Krokom vpred, by mala byť  realizácia vysokorýchlostného pripojenia na 

internet. „Vzdelaná pracovná sila je kľúčovým konkurenčným faktorom. Zatiaľ, čo 

v minulosti sa k základným akcelerantom dynamizácie ekonomiky rátali technológie, 

finančný kapitál a pracovná sila, dnes už to neplatí, lebo primárny význam a kapitál 

reprezentujú vedomosti, vzdelanosť a schopnosti ľudských zdrojov“ (Židziková, 2010, s. 

62).  Lundetrae et al. (2010) uvádzajú, že pohlavie a sociálne zázemie majú priamy a aj 

nepriamy (prostredníctvom vzdelávania) vplyv na uplatnenie sa na trhu práce. Zároveň ich 

štúdiou bolo zistené, že vzdelávanie významne ovplyvňuje úspešnosť na trhu práce. 

Zároveň bolo zistené, že u vysokoškolsky vzdelaných rodičov sa zvyšuje 

pravdepodobnosť, že ich deti budú mať taktiež vyššie vzdelanie. Nižší vplyv vzdelania 

rodičov na úroveň vzdelania ich detí bol zistený len v severských krajinách v porovnaní 

s ostatnými krajinami EÚ. V rodinách s konzervatívnymi zásadami boli zistené rozdiely 

medzi pohlaviami pri získavaní zamestnania. Štúdia zároveň ukázala, že muži skôr dokážu 

získať zamestnanie, ako ženy, aj napriek ich nižšiemu vzdelaniu. 

Hanzelová (2008, s. 21) tvrdí, že: „Zmena vzdelanostnej štruktúry pracujúcich smerom k 

vyšším stupňom vzdelania svedčí o pozitívnom trende zvýšenia kvality ľudských zdrojov 

na trhu práce. Na strane druhej, dôsledkom týchto zmien je vytesnenie nízko 

kvalifikovanej pracovnej sily do pasívnej ponuky práce (nezamestnanosti) a jej následná 

kumulácia v dlhodobých formách trvania nezamestnanosti. Koncom roka 2007 

nezamestnaní so základným vzdelaním, učňovským  vzdelaním bez maturity a stredným 

vzdelaním bez maturity tvorili viac ako dve tretiny z celkového počtu nezamestnaných“. 

Aj na základe týchto tvrdení, je zrejmé, že zo strany zamestnávateľov je väčší záujem 

o kvalifikovanú pracovnú silu s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou. Na 

pracovnú silu, ktorú požaduje zamestnávateľ na novovytvorené pracovné miesto sú 

kladené vyššie požiadavky ako v minulosti, aj toto môže byť dôvodom prečo absolvent 

strednej školy bez maturity nemá záujem aktívne spolupracovať s ÚPSVR, zaujímať sa 

o to, aké AOTP úrad poskytuje, chýba mu motivácia. Podľa Ďurdiaka (2007) motívom 

môže byť všetko, čo človeka aktivizuje do činnosti a zároveň určuje smer a cieľ jeho 

činnosti. Motívy patria medzi faktory, ktoré vzbudzujú, udržujú a usmerňujú správanie. Za 

jeden z najvýznamnejších motívov pokladáme sebarealizáciu, ktorá predstavuje snahu 

osobnosti, čo najdôslednejšie rozvíjať a prejaviť vlastné predispozície a schopnosti. 
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Napríklad združenie IQ Roma Servis Brno koordinuje v rámci projektu podporujúceho 

vstup mladých Rómov na trh práce. Centrum zamestnanosti ponúka pracovné poradenstvo 

a školenie v zručnostiach uplatniteľných na trhu práce. Projekt kombinuje prístup zdola, t.j. 

využíva komunitné zdroje, s prístupom z hora, t.j. využíva expertov štátnej správy 

a neštátnych organizácií. Výsledky projektu ukázali, aká je dôležitá informovanosť pri 

orientácii UoZ na trhu práce. Z našich výsledkov je zrejmé, že UoZ – absolventi 

s maturitou najviac využívajú absolventskú prax (50,86 %), individuálne poradenstvo  

(16, 57 %) a sprostredkovateľské služby  (13,14 %) ako nástroje AOTP na rozdiel od 

stredoškolákov bez maturity, kde len 13,04 % respondentov využilo absolventskú prax, 

22,72 % sprostredkovateľské služby a 17, 39 %  individuálne poradenstvo. Toto zistenie 

predstavuje fakt, že aktívnejšími na trhu práce, ak porovnávame tieto dve skupiny 

respondentov, sú práve stredoškoláci s maturitou. 

Federico Biagi a Claudio Lucifora (2008) v štúdii Demografické a vzdelávacie vplyvy na 

nezamestnanosť v Európe analyzujú demografické zmeny a vzdelanie na nezamestnanosť 

v Európe. Výsledky ukázali, že zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva vplývajú hlavne 

na nezamestnanosť mladých pracovníkov a nemajú žiadny vplyv na dospelých. Všetky 

krajiny (s jedinou výnimkou zjednoteného Nemecka) vykazujú pokles mladej populácie 

a to až do polovice deväťdesiatych rokov. Naopak vzdelanie má pozitívny vplyv na 

zamestnanosť hlavne mladých ľudí. V rovnakom období je evidentný zvýšený podiel 

vzdelaných ľudí vo väčšine krajín. Výsledky ukázali, že nezamestnanosť mladých ľudí 

v rokoch 1980 až 2002 je v priemere dvakrát vyššia ako nezamestnanosť starších 

dospelých, zatiaľ čo nezamestnanosť menej vzdelaných je o 20 % vyššia v porovnaní so 

vzdelanejšími. Podobný výskum bol realizovaný na vzorke 476 osôb v Cyperskej 

republike. Podľa štatistických údajov ( štatistické služby na Cypre) až 80% absolventov 

stredných škôl sa rozhodlo v rokoch 2007/2008 študovať na vysokej škole. Vysoký dopyt  

študentov po bakalárskom, magisterskom a postgraduálnom štúdiu, podľa vyjadrenia 

respondentov, bol za účelom ich lepšej vyhliadky na zamestnanie, uvádzajú vo svojom 

výskume (Menou et al.,2011). Toto ich rozhodnutie možno hodnotiť veľmi pozitívne. 

Dobrá investícia do ľudského kapitálu, by  sa mala neskôr prejaviť v úspešnosti ich 

umiestnenia na trhu práce. 

Hypotéza,  v  ktorej sme predpokladali, že absolventi s  ukončeným  stredoškolským 

vzdelaním s maturitou majú väčší záujem o využitie AOTP než absolventi so 

stredoškolským vzdelaním bez maturity sa nám potvrdila. Na základe tohto výsledku 
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môžeme konštatovať, že informovanosť úzko súvisí so vzdelanosťou, ak chceme u určitej 

cieľovej skupiny zvýšiť informovanosť musíme  nájsť vhodné metódy a formy, aby sme 

dosiahli požadovanú úroveň. Iný prístup musíme zvoliť u absolventa s vysokoškolským 

vzdelaním, iný u stredoškoláka s maturitou a iný u stredoškoláka bez maturity. Je zrejmé, 

že úroveň vzdelania má značný vplyv na získavanie informácií, ktoré ovplyvňujú život 

človeka. Vyššia úroveň vzdelania je dobrým predpokladom rozvoja ďalších schopností 

človeka. 

Problematikou nezamestnanosti mládeže v Európe sa zaoberali aj účastníci medzinárodnej 

vedeckej konferencie „Mládež a nezamestnanosť v Európe“ v Smoleniciach (1997). 

Účastníci konferencie sa podelili o poznatky z konfrontácie našich skúseností a skúseností 

z krajín EÚ pri chápaní podstaty a pri hľadaní riešenia nezamestnanosti mládeže. V úvode 

tohto zborníka sa uvádza, že Claire Wallace, veľmi dobre pozná problematiku mládeže 

najmä v Česku, Slovensku a v Poľsku. Oceňuje, že štát sa v týchto krajinách nevzdal 

zodpovednosti za nezamestnanú mládež a usiluje sa spoločne s ich rodinami tejto 

nepríjemnej realite čeliť. Podobne Lynne Chisholm uvádza, aké sú dôležité skúsenosti 

v zamestnaní, či sú už dobré alebo zlé, majú však svoj formálny význam, horší stav 

nastane, ak sa po skončení školského vzdelávania sa absolvent nezamestná. Podľa 

Hanzelovej (2008, s. 10) „výskumné poznatky získané riešením tejto výskumnej úlohy 

preukázali nízku úroveň využívania nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce pri saturácií 

potrieb zamestnávateľov v pracovnej sile s výnimkou príspevku na vykonávanie 

absolventskej praxe. Vyžívanie absolventskej praxe umožňuje zamestnávateľským  

organizáciám dočasne bez dodatočných finančných nákladov nahradiť nedostatok 

pracovných kapacít. V kontexte akútneho nedostatku pracovných síl v požadovanej 

kvalifikačnej štruktúre, prekvapuje nízka úroveň využívania zamestnávateľmi nástroja 

určeného na zvýšenie adaptability pracovníkov akým je vzdelávanie a príprava pre trh 

práce zamestnanca § 47 Zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov)“. V našom výskume až 45,83 % 

respondentov vo veku do 20 rokov a 37,79 % nad 20 rokov využilo nástroj AOTP – 

absolventskú prax.  UoZ- absolventi považujú absenciu praxe na trhu práce za svoj hlavný 

nedostatok, preto väčšina z nich víta možnosť získať praktické skúsenosti prostredníctvom 

absolventskej praxe, zároveň možnosť zarobiť si určitú hotovosť a prezentovať svoje 

schopnosti v praxi. Počas hospodárskej krízy má absolvent menšiu šancu, byť úspešným na 
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trhu práce. Vo väčšine prípadov sú absolventmi nahradení práve prepustení zamestnanci 

a týmto spôsobom sa šetria finančné prostriedky zamestnávateľov.  

Vychádzajúc z týchto poznatkov a našich skúseností sme predpokladali (H2), že absolventi 

nad 20 rokov majú väčší záujem o využitie jednotlivých nástrojov AOTP než absolventi do 

20 rokov. Predpoklad tejto hypotézy sa nepotvrdil. Štatisticky významný rozdiel v konaní 

sledovaných skupín respondentov sme nezistili. Z našich výsledkov je zrejmé, že záujem o 

jednotlivé AOTP realizované prostredníctvom ÚPSVR, závisia od prístupu jednotlivca 

k danej situácii a prostredia, v ktorom žije. Vek respondentov podľa našich výsledkov 

nevplýva na záujem UoZ – absolventov o AOTP poskytované ÚPSVR. Spoločným cieľom 

všetkých zainteresovaných, by malo byť hľadanie nových možnosti, ktorými dokážeme 

vzbudiť záujem o ponúkané AOTP prostredníctvom ÚPSVR, ale zároveň, aby ponuky 

AOTP pre absolventov boli zmysluplné, atraktívnejšie, efektívnejšie a časovo ich 

nezaťažovali pri hľadaní si zamestnania. Aktivity je potrebné  realizovať nielen 

prostredníctvom zamestnancov ÚPSVR, ale aj vysokokvalifikovanými externými 

dodávateľmi služieb v súčinnosti so zamestnávateľmi a školskými zariadeniami.  

V hypotéze číslo 3 sme predpokladali, že krátkodobo evidovaní absolventi (do 12 

mesiacov) majú väčší záujem o využitie jednotlivých nástrojov AOTP než absolventi 

dlhodobo evidovaní (nad 12 mesiacov). 

Hanzelová, Bellan, (2009 s 7.) „Riziko distribúcie dlhodobej nezamestnanosti v SR 

pozitívne koreluje s vekom. Medzi vekové kohorty postihnuté nezamestnanosťou patria 

mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov, ktorých miera nezamestnanosti napriek jej poklesu, 

oscilovala v roku 2008 na úrovni 9,2 % .Výskyt dlhodobej nezamestnanosti u mladých 

ľudí je dôsledkom predčasného ukončenia školskej dochádzky, izolovanosti a 

autonómnosti systému vzdelávania a odbornej prípravy od aktuálnych potrieb trhu práce a 

nedostatku kľúčových zručností u absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré požaduje 

zamestnávateľská sféra. Rizikom dlhodobej nezamestnanosti je ohrozená aj skupina 

starších osôb vo veku 50 a viac rokov, na ktorú trvanie nezamestnanosti má zvlášť 

erozívne a stigmatizujúce dôsledky vrátane výraznej redukcie šanci opätovného začlenenia 

na trh práce. Kľúčovým faktorom distribúcie dlhodobých foriem nezamestnanosti je stupeň 

dosiahnutého vzdelania. Nízky stupeň vzdelania pozitívne koreluje s vyšším rizikom 

zotrvania v nezamestnanosti. Miera dlhodobej nezamestnanosti osôb so základným 

vzdelaním v roku 2008 predstavovala 34 %, zatiaľ čo u osôb s učňovským a stredným 
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vzdelaním bez maturity to bolo 7,4 %; u osôb s učňovským a stredným vzdelaním 

s maturitou 3,1 % a u osôb s vysokoškolským vzdelaním len 1,1 %“. 

Hanzelová, Belan (2009) vo svojich výskumných zisteniach uvádzajú, že veková dimenzia 

miery dlhodobej nezamestnanosti naznačuje, že distribúcia rizika prolongácie 

nezamestnanosti dopadá na jednotlivé vekové kategórie s rozličnou mierou intenzity. 

Napriek poklesu miery dlhodobej nezamestnanosti v rokoch 2005 až 2008 vo všetkých 

vekových kategóriách, jej najvyššie hodnoty na konci sledovaného obdobia na úrovni  

9,2 % vykazuje veková kategória 15 až 24 rokov, zatiaľ čo vo vekových kategóriách 25 až 

49 rokov a 50 a viac rokov ukazovatele miery dlhodobej nezamestnanosti oscilovali na 

úrovni 6 % . Vyššia incidencia dlhodobej nezamestnanosti u mladých ľudí v porovnaní s 

inými vekovými kategóriami úzko súvisí s procesom tranzície zo školy na trh práce, medzi 

ktoré patria absencia, respektíve nedostatok odbornej praxe, nesúlad získaného odboru 

vzdelania s aktuálnymi potrebami dopytu po práci, absencia resp. nedostatok kľúčových 

zručností alebo predčasné ukončenie školskej dochádzky. 

 Macháček (1998) uvádza niektoré poznatky z výskumu mladých nezamestnaných v 

projekte PHARE a ODA, ktorý sa uskutočnil pod vedením profesora K. Robertsa 

z Liverpoolskej univerzity v roku 1997 v Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku. 

Výskumný projekt vychádzal zo skutočnosti, že aj napriek ekonomickému rastu a postupne 

klesajúcej miery nezamestnanosti v týchto krajinách sa udržiava vysoká miera 

nezamestnanosti mládeže (nad 25 %). Niektorí mladí ľudia, ak sú dlhodobo nezamestnaní, 

sa dostávajú na okraj spoločnosti. Väčšina z nich stráca motiváciu zamestnať sa. Dostávajú 

sa do osobnej izolácie a len ťažko si dokážu pomôcť z tejto situácie. Väčšina 

zainteresovaných (odborníci z úradov práce, z mimovládnych organizácií, rodičia) sa 

zamýšľajú nad tým, ako vzbudiť a udržať ich aktívnymi pri hľadaní si práce. Z výsledkov  

výskumu  vidieť, že respondenti deklarovali relatívne vysoký záujem o získanie 

zamestnania aj po 12 mesiacoch. Rozdiel medzi respondentmi z Trenčína (68,8 %) 

a Galanty (57,8 %) bol malý. Prekvapujúce výsledky boli zaznamenané v Poľsku,  kde až 

30 % respondentov uviedlo, že ich netrápi nezamestnanosť, ani jej riešenie. Veľký záujem 

o získanie zamestnania uvádzali Bulhari  85 %, Slováci a Maďari (60 % - 65 %). My sme 

v našom výskume predpokladali, že krátkodobo nezamestnaní UoZ – absolventi 

v evidencii ÚPSVR do 12 mesiacov, majú väčší záujem o využitie jednotlivých nástrojov 

AOTP, než nezamestnaní UoZ – absolventi v evidencii ÚPSVR nad 12 mesiacov (H3). 

Naša hypotéza sa na štatisticky významnej úrovni nepotvrdila. Môžeme preto konštatovať, 
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že rozdiel medzi oboma skupinami respondentov v prístupe k ponúkaným možnostiam 

AOTP zo strany ÚPSVR  sme nezistili. Záujem o jednotlivé aktivity v ponuke ÚPSVR 

podľa dĺžky evidencie sú približne na rovnakej úrovni. Z výsledkov sme zistili, že krátko 

po skončení štúdia sa väčšina mladých ľudí snaží zamestnať a využiť možnosť stať sa 

finančne nezávislými na rodičoch. Ak nezamestnanosť trvá dlhšie, väčšina UoZ – 

absolventov sa postupne s daným stavom stotožní a ich aktivity na trhu práce sa postupne 

vytrácajú.  

Bjarnason, Sigurdardottir (2003) uvádzajú v štúdii „Psychický stres v nezamestnanosti, 

sociálna podpora a materiálna deprivácia u mládeže v šiestich krajinách severnej Európy“, 

že psychický stres je vážnym problémom pre nezamestnanú mládež a môže viesť k rôznym 

sociálnym a psychologickým problémom. V tejto štúdii boli skúmané dopady 

nezamestnanosti na nezamestnaných mladých ľudí v Dánsku, Fínsku, Islande. Nórsku, 

Škótsku a Švédsku. Štúdia ukázala, že sociálne tlaky spôsobené nezamestnanosťou sú 

vážnejšie s pribúdajúcim vekom respondentov. Mladí ľudia, ak nenájdu trvalé pracovné 

miesto sa radšej vracajú naspäť do školských lavíc, ženy sa venujú domácnosti. Muži 

s pribúdajúcim vekom cítia väčšiu psychickú záťaž na svojich pleciach. Vyplýva to z ich 

tradičných rodových očakávaní. 

V tejto situácii  môžu pomôcť udržať aktívnymi na trhu práce UoZ – absolventov práve 

rodičia, priatelia a inštitúcie. Rodičia musia byť dobrým príkladom pre svoje deti, ak sú 

zamestnaní,  mali by prezentovať pozitívny vzťah k vykonávanej práci, ak sú 

nezamestnaní, mali by si navzájom odovzdávať získané informácie o trhu práce. 

Nezamestnaní, by nemali zanevrieť na priateľov a známych. Práve prostredníctvom tých, 

ktorí sú zamestnaní, sa môžu dozvedieť informácie o voľných pracovných miestach, ktoré 

nie sú zverejňované na internete alebo v tlači. UoZ – absolvent musí byť náročný aj na 

pracovníkov inštitúcií, ktoré pracujú s nezamestnanými. Sociálny pracovník musí svoju 

odbornú spôsobilosť aktívne využívať v prospech klienta.  Je potrebné zo strany všetkých 

zainteresovaných prispieť svojim dielom k tomu, aby mladí ľudia na trhu práce 

nestagnovali, ale aby sa aktivizovali a zostávali aktívnymi počas celej dĺžky ich evidencie 

na ÚPSVR. Dĺžku evidencie UoZ- absolventov musíme skrátiť na minimum. Ak by, 

dlhodobo evidovaní UoZ – absolventi boli aktívnymi počas celej dĺžky ich evidencie na 

ÚPSVR, mali by mať vyššiu úroveň orientácie a komunikácie na trhu práce než 

krátkodobo evidovaní absolventi. Z tohto predpokladu sme vychádzali aj pri koncipovaní 

hypotézy (H4), ktorá sa nám na štatisticky významnej úrovni nepotvrdila. 
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Kešelová (2008,  s.124) uvádza vo svojom výskume, že „takmer tri štvrtiny absolventov 

škôl (73,3 %) ovládali, podľa vlastných odpovedí, úplne bez problémov základy práce v 

PC, ktoré spočívali v základnom zapnutí a vypnutí počítača a otvorení potrebnej aplikácie. 

Jeden z najväčších problémov robila absolventom škôl činnosť veľmi užitočná pre úspešné 

nájdenie si určitých druhov zamestnaní - zadávanie životopisu na internete, ktoré vôbec 

neovládala jedna pätina respondentov (20,9 %) a úplne bez problémov ho ovládala viac 

ako polovica (51,2 %). Zamestnanie na internete si dokázalo bez problémov hľadať 60,5 % 

respondentov. Prácu s textovým editorom MS Word vôbec neovládalo 14 % respondentov, 

14 % ju ovládalo čiastočne a viac ako polovica (58,1 %) ju ovládala bez problémov. Medzi 

absolventmi škôl bolo pomerne vysoké percento tých, ktorí svoju odpoveď neuviedli (od 

12,8 % do 16,3 %). Z respondentov z radov absolventov škôl, ktorí uviedli svoje odpovede 

týkajúce sa práce s IKT, takmer dve pätiny (38,03 %) deklarovali bezproblémové 

ovládanie všetkých PC vo všetkých kategóriách. Pri IKT zručnostiach sa potvrdila ich 

súvislosť s nadobudnutým stupňom vzdelania“. Kešelová (2008) taktiež zistila, že 

najčastejším spôsobom hľadania nového zamestnania absolventmi, bolo oslovovanie 

priateľov a známych, ktoré figurovalo v takmer jednej tretine prípadov (24,7 %). Priame 

kontaktovanie zamestnávateľov bolo uvádzané v 20,9 %, v takmer jednej štvrtine prípadov 

(23,3 %) respondenti reagovali na ponuky VPM v inzerátoch, zverejňovanie životopisu na 

internete uvádzalo 18,6 % respondentov. V minimálnom počte prípadov respondenti 

uvádzali hľadanie zamestnania prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (3,33 

%), agentúr podporovaného zamestnávania (1,55 %).  

Hanzelová, Bellan, (2009, s.22) uvádzajú, že „behaviorálne špecifiká nezamestnaných s 

prolongovaným trvaním nezamestnanosti v komparácii s nezamestnanými s kratším 

trvaním nezamestnanosti sa zreteľne prejavujú v stratégiách uplatňovaných pri hľadaní 

zamestnania. Dlhodobé odlúčenie od trhu práce s jeho dôsledkami v podobe poklesu 

motivácie a stigmatizácie sa pri hľadaní zamestnania odzrkadľujú vo vyššej miere 

spoliehania sa na ÚPSVR, v nižšom rozsahu využívania inzertných možností (sledovanie 

inzerátov, dávanie a odpovedanie na inzeráty) a vynaloženej osobnej aktivity získať 

platené zamestnanie (napr. osobná návšteva podnikov). Úmerne poklesu osobnej 

angažovanosti pri hľadaní zamestnania, rastie miera spoliehania sa na neformálne sociálne 

siete (pomoc príbuzných, priateľov a známych) a pasívne čakanie na ponuku z ÚPSVR. 

Doba trvania nezamestnanosti má kontraproduktívnu funkciu vo vzťahu k ašpiráciám a 

agilnosti nezamestnaných vymaniť sa z bludného kruhu nezamestnanosti“. S rastom doby 
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trvania nezamestnanosti a v závislosti na systéme sociálnej ochrany, sa znižuje 

pravdepodobnosť opustiť tento systém. Je potrebné, aby sociálny systém bol nastavený 

štátom tak, aby sa „oplatilo“ byť zamestnaným a nie nezamestnaným. 

Try (2005) uvádza, že predmetom výskumu v tejto štúdii bolo skúmanie formálnych metód 

hľadania si zamestnania (inzercia prostredníctvom novín a iných verejných oznamovacích 

prostriedkov a tiež pomocou verejných alebo súkromných služieb zamestnanosti) 

a zároveň neformálnych metód (priamy prístup k zamestnávateľovi, prostredníctvom 

príbuzných, známych a priateľov) na vzorke vysokoškolsky vzdelaných absolventov počas 

rokov 1995 až 2000 v Nórsku. 50 % respondentov uviedlo, že využilo pri hľadaní si práce 

minimálne jednu z možností, ako prácu získať. Až sedem z desiatich respondentov uviedol, 

že reaguje na inzerciu v tlači, asi 17 % respondentov uviedlo, že si prácu hľadá len 

pasívne. 

Z našich výsledkov výskumu, vidíme že UoZ – absolventi, ktorí boli v evidencii viac ako 

12 mesiacov, ich najčastejšie používanou formou hľadania si zamestnania je 

prostredníctvom internetu (28,30 %), písomnou formou (24,52 %), osobnou návštevou 

zamestnávateľa (22,64 %). Oslovenie priateľov a známych uvádzalo len 13,21 % 

respondentov. V porovnaní s výsledkami prieskumu Kešelovej (2008) konštatujeme, že 

respondenti postupne nadobúdajú presvedčenie, že zamestnať sa, je najskôr možné 

prostredníctvom priateľov a známych. Mladí UoZ – absolventi v našom prieskume 

predpokladajú úspešné zaradenie sa do pracovného pomeru práve  prostredníctvom 

internetu. Internet je pre mladých nezamestnaných v našom výskume najčastejšie 

používaným komunikačným prostriedkom na trhu práce. Internet je do určitej miery aj 

najpohodlnejší spôsob hľadania si práce. UoZ – absolvent sa po určitej dobe obmedzí len 

na túto formu hľadania si zamestnania a to určite nie je postačujúce, je potrebné aktívne si 

hľadať prácu, využívať formálne i neformálne spôsoby hľadania, ale zároveň analyzovať 

svoje nedostatky a snažiť sa ich odstrániť.   

Predpokladali sme, že motivácia mzdového ohodnotenia  na trhu práce je vyššia u 

absolventov – mužov než absolventiek – žien (H5). Claire Wallace vo svojom príspevku: 

„Mládež, práca a vzdelanie v postkomunistickej Európe: cesta k individualizácii?“ 

v publikácii „Mládež a nezamestnanosť v Európe, 1997 “ uvádza, že „následkom vstupu 

veľkého počtu žien do celoživotne plateného zamestnania majú mladé ženy vysoké 

očakávania na prácu a výcvik. Štúdium a práca majú v ich živote veľký význam. Sú to 

mladé ženy, ktoré profitujú najmä z expanzie vzdelávania a sú v tomto systéme čoraz 
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lepšie. Nová generácia vzdelaných a sebavedomých mladých žien nemá záujem prijať 

domáce úlohy ich matiek, hoci sú konfrontované s tradičnými očakávaniami“ Chishoim et. 

al. (1995 In Claire Wallace, 1997 s.52).  Podľa § 119a ods. 2 Zákonníka práce majú ženy 

a muži právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Za 

rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo 

porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých 

alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo 

porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého 

zamestnávateľa. Zistiť a preukázať diskrimináciu v odmeňovaní medzi mužmi a ženami 

nie je pre orgány inšpekcie práce vôbec jednoduché. Možno aj preto sa v praxi nevyhneme 

rozdielom vo finančnom ohodnotení mužov a žien. Z výsledkov výskumu Kešelovej 

(2008, s. 91) je zrejmé, že „priemerná požadovaná mzda absolventmi bola  

14 123 korún (468,80 EUR). Polovica respondentov chcela v budúcom zamestnaní poberať 

mzdu 14 000 Sk (464,71 EUR). Z odpovedí respondentov, ktorí boli ochotní odpovedať na 

otázku mzdy v budúcom povolaní (97,67 %) vyplynulo, že približne dve tretiny (66,67 %) 

absolventov chceli poberať mzdu 8 101 Sk (268,90 EUR) do 15 000 korún (479,91 EUR). 

Takmer jedna štvrtina (23,81 %) chcela mat príjem od 15 001 Sk do 25 000 Sk (od 479,94 

EUR do 829,85 EUR). Za menej ako minimálnu mzdu bol ochotný pracovať vyšší počet 

respondentov (7,14 %) ako za mzdu vyššiu ako 25 000 korún (829,95 EUR) (2,38 %). Za 

menej ako minimálnu mzdu boli ochotní pracovať výlučne absolventi škôl  

z  Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja“. Chih – Chun Wu (2011) vo svojej 

štúdii skúmal vysokú mieru nezamestnanosti absolventov vysokých škôl v Tchaj-wane 

v súvislosti s celosvetovou hospodárskou recesiou. Priemyselné odstávky, prepúšťanie 

a bezprecedentná miera nezamestnanosti sa podpísali aj pod zamestnanosť absolventov - 

vysokoškolákov. Štúdie ukázali, uvádza Salas – Velasco ( 2007 In Chih – Chun Wu, 2011, 

s. 303), že „makroekonomické prostredie krajiny ovplyvňuje schopnosť absolventov 

vysokej školy pri hľadaní zamestnania. Vysoká nezamestnanosť predlžuje čas potrebný na 

hľadanie práce, zatiaľ čo nízka miera nezamestnanosti skracuje čas hľadania práce. 

Z vládnych štatistík vyplýva, že v roku 1997 bola miera nezamestnanosti osôb s vysokou 

školou 2,63 %, ale v roku 2009 5,85 %. Miera nezamestnanosti osôb vo veku 20 až 24 

rokov bola 14,85 %. Súčasná globálna kríza spôsobila nielen pokles zamestnanosti, ale aj 

pokles reálnych príjmov“. Štúdie ukázali, že čím je viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí na 

trhu práce, tým musí viac iných zručností a znalostí pridať k svojim primárnym 
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akademickým schopnostiam UoZ – absolvent, aby sa uplatnil na trhu práce.  Štúdie taktiež 

ukázali, že muži – vysokoškolsky vzdelaní absolventi sa za kratší čas po skončení vysokej 

školy umiestnia na trhu práce ako ženy a sú lepšie finančne ohodnotení, lebo si nachádzajú 

prácu v lepšie platených priemyselných odvetviach napríklad strojárstvo uvádza  

Charles et al. ( 2001In Chih – Chun Wu, 2011, s. 309).  

Z nášho výskumu však vyplynulo, že ženy si uvedomujú svoje postavenie na trhu práce 

a očakávajú rovnaké  finančné ohodnotenie ako muži, no veľakrát sú ženy konfrontované  

nielen s otázkou rovnakého ohodnotenia, ale aj s otázkou  zobrať prácu alebo nezobrať, ak 

je málo platená a nezodpovedá ich vzdelaniu.   Ak sa žena rozhoduje, veľakrát nechce ísť 

do konfrontácie so zamestnávateľom a zoberie aj menej platenú prácu v presvedčení, že po 

určitej dobe budú jej schopnosti a práca lepšie finančne ohodnotené.  Muži si 

pravdepodobne viac uvedomujú svoje postavenie v spoločnosti a radšej vyskúšajú viac 

možností na trhu práce alebo zostanú nezamestnaní, ako by sa mali rozhodnúť pre prácu 

málo platenú. V období hospodárskej krízy, keď  ponuka prevyšuje dopyt, by si svoj postoj 

k finančnému ohodnoteniu  mali prehodnotiť všetci nezamestnaní. Je potrebné dostať sa do 

pracovného pomeru aj za cenu nižšieho mzdového ohodnotenia. Kešelová, (2008, s.26) 

“Zo štatistiky Eurostatu vyplýva, že rozdiely v miere zamestnanosti mužov a žien v 

1.štvrťroku 2009 sa pohybovali od - 0,1 % v Lotyšsku do 35 % na Malte. S výnimkou 

Lotyšska boli rozdiely v miere zamestnanosti v neprospech žien. Celkovo, medzi 5 štátov s 

najnižším rozdielom medzi mierou zamestnanosti mužov a žien v 1.štvrtroku 2009 patrili 

Pobaltské štáty, Fínsko a Švédsko. Najväčšie rozdiely zaznamenali štáty južnej Európy 

(Taliansko, Grécko a Malta). Slovensko sa v rozdieloch v miere zamestnanosti mužov a 

žien pohybovalo v 1.štvrtroku 2009 v tretej tretine rebríčka EÚ 27 s 15,4 % rozdielom. Za 

Slovenskom nasledovala Česká republika a tri vyššie spomenuté štáty južnej Európy.  

K prvému štvrťroku 2009 miera nezamestnanosti žien podľa výberového zisťovania 

pracovných síl vzrástla v takmer všetkých štátoch EÚ, s výnimkou Malty a Rakúska. 

Slovensko sa v uvedenom období zaradilo medzi krajiny s piatym najvyšším nárastom 

nezamestnanosti žien (o 1,4 %)“. V minulosti väčšina žien po absolvovaní štúdií si prácu 

hľadala len na prechodné obdobie – obdobie pokým sa nevydá a nebude si plniť svoje 

rodičovské povinnosti. Doba sa zmenila a väčšina mladých žien si buduje svoju 

profesionálnu kariéru a rodičovské povinnosti odsúva na neskôr. 

Mzdové ohodnotenie je určite motivujúcim faktorom aj pre ženy aj pre mužov. V našom 

prieskume odmeňovanie, ako motivačný faktor uvádza 31,95 % mužov a 30,87 % žien. 
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Počas hospodárskej krízy, je však pre väčšinu nezamestnaných dôležité nájsť si vôbec 

prácu. Možno práve z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu emancipácie mladých žien, ktoré si  

čoraz viac uvedomujú svoje postavenie v spoločnosti sa hypotéza, že absolventi – muži 

očakávajú vyšší motivačný aspekt mzdového ohodnotenia na trhu práce než absolventky – 

ženy nepotvrdila. 

 

5.2  Vybrané aktívne opatrenia trhu práce v príprave absolventov pre trh práce 

 

Predpokladali sme (H6), že krátkodobo evidovaní absolventi zaradení  

do KTP-A budú pozitívnejšie hodnotiť absolvovanie KTP-A než dlhodobo evidovaní 

absolventi zaradení do KTP-A. V prieskume sa nám táto hypotéza potvrdila. Na základe 

našich získaných poznatkov je zrejmé, že byť aktívnym na trhu práce od začiatku 

evidencie je efektívnejšie pre UoZ – absolventa, ako pasívne vyčkávať a obmedziť sa iba 

na ponuky voľných pracovných miest z ÚPSVR. Práve rizikové skupiny UoZ musia urobiť 

maximum preto, aby boli na trhu práce úspešní a z kategórie krátkodobo nezamestnaných 

sa nedostali do kategórie dlhodobo nezamestnaných. 

Hanzelová, (2007, s. 7) uvádza, že „dlhodobá nezamestnanosť nedolieha na všetky vekové 

kategórie rovnako. Jej bremeno v podobe extrémne dlhodobých foriem (viac ako 4 roky) 

dolieha najmä na polárne vekové kategórie t.j. na vekovú kohortu 15 až 24 rokov a vekovú 

kohortu 50–ročných a starších. Ukazovatele miery dlhodobej nezamestnanosti podľa 

stupňa dosiahnutého vzdelania poukazujú na fakt, že distribúcia rizika dlhodobej 

nezamestnanosti je nepriamo úmerná stupňu vzdelania t.j. čím nižší stupeň vzdelania 

nezamestnanej osoby, tým vyššie riziko dlhodobej nezamestnanosti. S rastom stupňa 

vzdelania nezamestnaných osôb riziko dlhodobej nezamestnanosti klesá. 

Podľa Hanzelovej (2007, s. 72) „poznatky získané z analýzy štruktúry dlhodobo 

nezamestnaných osôb podľa veku, rodovej príslušnosti, stupňa dosiahnutého vzdelania a z 

rozboru „genézy“ dlhodobej nezamestnanosti umožňujú vytvoriť profil dlhodobo 

nezamestnanej osoby. Typickým reprezentantom dlhodobej nezamestnanosti je osoba, 

ktorá: 

– patrí do jednej z polárnych vekových kategórií (buď staršia osoba vo veku 50 rokov 

a viac alebo osoba vo veku 15 až 24 rokov), 

– má základné vzdelanie alebo učňovské vzdelanie bez maturity, 

– ukončila posledné zamestnanie (ak bola zamestnaná) z dôvodu prepustenia pre 
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nadbytočnosť, 

– bola, s veľkou pravdepodobnosťou, prepustená zo zamestnania v dôsledku 

nevyhovujúcej kvalifikácie, nízkej adaptability vo vzťahu k rýchlym 

technologickým zmenám vo výrobe a orientácie dopytu po práci na kvalifikačne 

zdatnú a flexibilnú pracovnú silu, 

– v poslednom zamestnaní ( v prípade, že bola zamestnaná) vykonávala pomocné 

a nekvalifikované práce alebo pracovala pri obsluhe strojov a zariadení, 

– je vedená v evidencii ÚPSVR ako uchádzač o zamestnanie, 

– hľadá zamestnanie najmä prostredníctvom ÚPSVR a spolieha sa na služby ÚPSVR, 

– vykonáva aktivačnú činnosť v rámci projektov aktívnych opatrení na trhu práce 

zameraných na podporu udržiavania pracovných návykov uchádzača o zamestnanie 

formou menších obecných služieb a z tohto titulu poberá príspevok na aktivačnú 

činnosť“.  

Práve dlhodobá nezamestnanosť je vážnym problémom, ktorý je potrebné riešiť. Niektorí 

UoZ - absolventi patriaci do nášho výskumu spĺňali kritériá stanovené pre zaradenie do 

kategórie dlhodobo nezamestnaných, a preto získané poznatky budeme vedieť aplikovať 

práve aj na túto kategóriu UoZ.  Dřízová (2001, s.45) uvádza, že „opatrenia súčasnej 

politiky zamestnanosti vo vyspelých krajinách majú svoj finančný rozmer. Orientujú sa 

nielen na príjmovú ochranu nezamestnaných, ale hlavne do investovania prostriedkov do 

rozvoja schopností a znalosti ľudí“.  Podľa Brožovej, (2003, s. 125) „úrady práce by mali 

ponúkať kvalitnejšie služby. Nemali by stáť mimo pracovného trhu, ale mali by „zvyšovať 

stupeň prenikania na trh“, približovať sa účastníkom trhu. Týmto spôsobom, by získavali 

lepšie informácie a mohli by firmám ponúkať uchádzačov o zamestnanie s odpovedajúcou 

kvalifikáciou a UoZ pracovnú príležitosť“. Aj na základe tohto poznatku, ale aj našich 

osobných skúseností, sme zistili, že pracovníci odborov služieb zamestnanosti nedisponujú 

takými možnosťami, aby realizovali nové, inovatívne aktivity na úradoch práce, ktorými 

by operatívne reagovali na aktuálne potreby účastníkov trhu práce. Vždy musia pri svojej 

práci vychádzať z možností, ktoré im umožňuje legislatíva. Jednou z možností ako 

aktuálne reagovať na požiadavky trhu práce a priblížiť sa realite, je realizácia projektov 

podľa  § 54 ods. 2 písm. b) Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých cieľom má byť 

zvýšenie zamestnanosti UoZ. ÚPSVR Nové Zámky využil túto možnosť a realizoval 

projekt „ Komplexný tréningový program pre absolventov v kontexte kariérneho 
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poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce“. Hlavným zámerom projektu bola odborná 

poradenská služba zameraná na sebapoznávanie a rozvoj osobnosti, identifikáciu silných 

a slabých stránok, analýzu vedomostí, zručností a osobnostných predpokladov 

frekventantov, zvýšenie sebavedomia a pozitívneho myslenia, praktický nácvik zručností 

z oblasti komunikácie, asertívneho správania, zvládania stresu, záťažových situácií a 

konfliktov,  zvýšenie zamestnateľnosti UoZ - absolventov evidovaných na Úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch. Krátkodobo evidovaní UoZ – absolventi, (do 

6, ale aj 12 mesiacov v evidencii ), zaradení do KTP-A odporúčali absolvovanie tohto 

programu ( 100 % ), dlhodobo evidovaní UoZ – absolventi v 75 % odporúčali tento 

program. Respondenti hodnotili KTP-A, ako veľmi zaujímavý v 90,20 % v evidencii do 6 

mesiacov, 41,90 % v evidencii do 12 mesiacov. Až 55,00 % všetkých účastníkov hodnotilo 

KTP-A ako veľmi zaujímavý. Takéto zistenie nás oprávňuje konštatovať, že aktivity 

nastavené v kurze a prístup lektorov bol na vysokej profesionálnej úrovni.  Dôvody môže 

byť aj iné. Jedným z nich je pravdepodobne aj ocenenie rýchleho zaradenia absolventov na 

túto aktivitu v závislosti od dĺžky ich evidencie, pretrvávajúci entuziazmus byť úspešní na 

trhu práce alebo niečo, čo by v budúcnosti mohlo byť predmetom ďalšieho výskumu. Tí, 

ktorí sú dlhodobo evidovaní, pravdepodobne už žiadnym, inovatívnym postupom neveria. 

Určite k takémuto ich hodnoteniu prispievajú aj opakované neúspechy pri hľadaní si práce, 

či absolvovanie niektorých aktivít prostredníctvom ÚPSVR. Celkovo však až 96,00 % 

respondentov odporúča absolvovanie KTP-A.  

Predpokladali sme (H7), že absolventi zaradení do KTP-A z regiónu s vyššou mierou 

nezamestnanosti budú pozitívnejšie hodnotiť absolvovanie KTP-A než absolventi zaradení 

do KTP-A z regiónu s nižšou mierou nezamestnanosti. Regionálny rozvoj ľudského 

potenciálu a možnosti jeho uplatnenia v regióne sú závislé na stupni regionálneho rozvoja 

a na individuálnom potenciály človeka. V regióne s vyššou mierou nezamestnanosti je 

predpoklad, že ponuka pracovnej sily prevyšuje dopyt po pracovnej sile. Vzájomný vzťah 

medzi štruktúrou regionálneho hospodárstva a ľudskými zdrojmi sa vytvára v regióne. Na 

jednej strane je štruktúra firiem pôsobiacich v jednotlivých regiónoch ( Nové Zámky, Šaľa, 

Šurany, Štúrovo) dôležitým faktorom ovplyvňujúcich kvalitu i kvantitu regionálnych 

ľudských zdrojov. Aj my sme vychádzali z tejto teórie a predpokladali sme v hypotéze 

číslo 7, že rozšírenie a zlepšenie ponuky vzdelávacích aktivít práve v regióne, kde je vyššia 

miera nezamestnanosti bude zo strany respondentov pozitívnejšie hodnotená. Zistili sme, 
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že rozdiel medzi porovnávanými súbormi je štatisticky nevýznamný. Hypotéza sa na 

potrebnej štatistickej úrovni nepotvrdila. 

Vo väčšom meste je spokojnosť v tejto oblasti pomerne nízka. Väčšina ľudí si vie 

predstaviť, že by sa mohli vzdelávať viac. V menšom meste je z tohto hľadiska väčšia 

spokojnosť. Ľudia tu majú väčšiu potrebu vzdelávať sa. Vnútornú motiváciu majú hlavne 

mladší a ambicióznejší ľudia. Potreba ďalšieho vzdelávania je naopak všeobecne nižšia, ak 

má človek stabilnú, fungujúcu pracovnú pozíciu, kde je spokojný a neplánuje ďalší 

kariérny  postup. Matošek (2005, s.307) uvádza, že „nezamestnanosť sa nedotýka len toho 

kto stratil zamestnanie, ale aj jeho najbližšieho sociálneho okolia a hlavne rodiny. 

Nezamestnanosť narúša zabehnuté stereotypy rodinného života. Rušivý vplyv na rodinu 

môže mať aj stála prítomnosť nezamestnaného člena rodiny doma“. V regiónoch s vyššou 

mierou nezamestnanosti je väčšia pravdepodobnosť, že v jednej rodine budú súčasne 

nezamestnanými viacerí členovia rodiny, preto by realizovaná aktivita, ktorou sme chceli 

pomôcť UoZ – absolventom umiestniť sa na trhu práce bude pozitívnejšie hodnotená. 

V regióne Šaľa a Šurany všetci respondenti odporúčali absolvovanie KTP – A, v regióne 

Nové Zámky a Štúrovo to bolo 92,00 % účastníkov aktivity. Zo štatistík ÚPSVR  

Nové Zámky (viď. tabuľka 40) je zrejmé, že región Štúrovo má dlhodobo najvyššiu  

nezamestnanosť z nami porovnávaných regiónov (Nové Zámky, Šaľa, Šurany, Štúrovo). 

Podľa Brožovej (2003, s. 33), „keď sa človek rozhoduje o investícii, zvažuje svoje budúce, 

teda súkromné výnosy a úžitky. Tieto zahŕňajú hlavne budúce zvýšenie zárobku, ktorý 

získa ak bude na trhu práce ponúkať kvalifikovanejšiu službu práce, lebo lepšie vzdelanie 

je cestou k lepšiemu pracovnému miestu s vyšším príjmom. Zároveň zabezpečuje prístup 

k informáciám a zvyšuje schopnosť komunikácie“. Z postojov respondentov je zrejmé, že 

si neuvedomujú súvislosti. Ak sa nezamestnaný v regióne s vyššou mierou 

nezamestnanosti nechce za prácou presťahovať, musí vynaložiť väčšie úsilie, aby sa na 

trhu práce v danom regióne presadil. Väčší počet nezamestnaných, menej voľných 

pracovných miest predstavujú pre UoZ v takomto regióne ťažšiu pozíciu v porovnaní 

s regiónom, kde sú tieto základné ukazovatele trhu práce pozitívnejšie.  

Sabrina Di Addario a Daniela Vuri, (2010) v štúdii: „Podnikanie a veľkosť trhu u mladých 

absolventov v Taliansku“ analyzujú možnosti podnikania absolventov vysokých škôl do 

troch rokov po skončení štúdií v regiónoch Talianska. Podľa (ISTAT, 2003) v Taliansku 

viac ako 80 % osôb žije v tej istej obci ako ich otec a matka, asi 7 % osôb žije v obci do 16 

km od svojich rodičov a len 8,2 % osôb býva v zahraničí alebo vo vzdialenosti viac  
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ako 50 km. Väčšina tých, ktorí idú podnikať využívajú práve rodinné kontakty na 

podnikanie a  osobné kontakty. Michelaci a Silva ( 2007 In Sabrina Di Addario a Daniela 

Vuri, 2010, s. 849) uvádzajú, že „podnikatelia majú väčšiu šancu získať úver práve vtedy, 

keď začínajú podnikať v provincii, kde sa narodili“. Výsledky prieskumu potvrdili 

predpoklady väčšieho podielu podnikateľov a zamestnancov v hustejšie obývaných 

oblastiach. Študenti si taktiež volia štúdium na lýceách v hustejšie obývaných oblastiach. 

V roku 1995 prijal taliansky parlament zákon o poskytnutí dotácie pre mladých 

podnikateľov (do 35 rokov), ktorí majú bydlisko v menej rozvinutých regiónoch Talianska 

(juh), vo vidieckych oblastiach, alebo v oblastiach priemyselného úpadku. Táto štúdia 

ukázala, že absolventi sú odrádzaní od podnikania práve v rozvinutých oblastiach, bolo by 

preto potrebnejšie podporiť začínajúcich podnikateľov práve v husto obývaných regiónoch 

(Sabrina Di Addario,  Daniela Vuri, 2010). Význam podnikania absolventov stúpa, nemali 

by byť podceňovaní, lebo vzdelaných podnikateľov by mohlo byť viac. V našom 

prieskume respondenti v evidencii do 12 mesiacov v 26,40 % uviedli, že majú 

v budúcnosti záujem podnikať. UoZ –absolventi v evidencii nad 12 mesiacov záujem 

podnikať uvádzajú v 20,00 %. 

Predpokladali sme (H8) vyššiu úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce do 3 

mesiacov od absolvovania KTP-A (krátkodobá efektivita aplikovaných opatrení AOTP) 

než úspešnosť umiestnenia nezaradených absolventov do KTP-A (t.j. boli evidovaní 

v evidencii UoZ na ÚPSVR). Kešelová (2008, s. 18) hovorí, že „nezamestnanosť mladých 

ľudí od 15 do 24 rokov, prevažne absolventov škôl je spôsobená nesúladom medzi 

získaným vzdelaním a odvetvovou štruktúrou voľných pracovných miest. Podobne, 

kvalifikačné predpoklady absolventov (kľúčové zručnosti) získané v školskom vzdelávaní 

nemusia vyhovovať požiadavkám zamestnávateľov“. 

„Recesia  ovplyvňuje predovšetkým záujem podnikov o ďalšie vzdelávanie, znižovanie 

dopytu a z toho vyplývajúce veľké problémy na strane ponuky, pre malé podniky sú často 

likvidačné. Nie sú žiadne známe poznatky o tom, že by počas recesie bolo vzdelávanie 

dospelých nejako zvlášť motivujúce .“ „Paradoxne pravdepodobne dochádza k zlepšeniu – 

viac času u nezamestnaných, vo zvyšovaní kvalifikácie a tým aj vyššej šanci na prácu, 

ľudia začínajú viac premýšľať nad neúspechmi a hľadajú východiska.“ „V praxi vidíme, že 

recesia vedie u ľudí ku zvýšenému záujmu o rast vlastných kompetencií, a to z dôvodov 

konkurencieschopnosti na trhu práce.“ „Pokiaľ nie je vzdelávanie podporované aj  z iných 
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zdrojov ako osobných, je zrejmé, že záujem klesá“ (Vzdelávanie dospelých v Českej 

republike, 2009).  

Bas van der Klaauw, Aico van Vuuren, (2010) v štúdii: „H ľadanie práce a študijné 

výsledky“ uvádzajú, že vzhľadom k tomu, že mladým pracovníkom chýbajú relevantné 

pracovné skúsenosti na zmeny trhu práce práve títo zamestnanci viac reagujú, ako tí 

skúsenejší. Skúsenejších zamestnancov sa výkyvy hospodárskeho cyklu skoro nedotknú. 

Prieskum realizovaný v Holandsku zisťoval, kedy si absolventi začínajú hľadať prácu. 

Z výsledkov vyplynulo, že asi 75 % absolventov ekonómie a podnikania si začalo prácu 

hľadať ešte pred skončením štúdia. U absolventov práva, psychológie bolo percento nižšie,  

65 %. Celkovo asi 20 % absolventov si až asi po mesiaci, po skončení štúdií začalo hľadať 

prácu. Je známe, že v Holandsku si určitý počet absolventov dopraje po skončení štúdii 

dovolenku a oddych. Podobný stav pretrváva aj u nás, keď si hlavne absolventi stredných 

škôl predĺžia prázdniny po skončení štúdia a s hľadaním práce a s evidenciou na ÚPSVR 

počkajú do septembra.  „Ľudský kapitál má popri ekonomickom aspekte aj aspekt sociálny 

a kultúrny. Vzdelávanie prináša spolu s lepším pracovným miestom a vyšším príjmom 

i nové spoločenské vzťahy. Lepšie pracovné miesto býva obvykle spájané s vyššou 

prestížou a odpovedá jej aj určitý životný štýl. Sociológovia hovoria o vzdelaní ako o „ 

výťahu do vyšších poschodí sociálneho statusu a životnej úrovne“. Vzdelanie zlepšuje 

kvalitu ľudského života a prispieva k životnému úspechu“ Brožová, (2003, s. 34).  Mareš 

(1994  In Matoušek, 2005, s. 305)  uvádza, že „status nezamestnaného je verejnosťou 

vnímaný ako podradený, pretože nie je schopný si naďalej udržiavať svoju dosiahnutú 

spoločenskú pozíciu a ani ju svojmu okoliu nepotvrdzuje očakávaným životným 

štandardom. Mnohí nezamestnaní sa snažia čo najdlhšie si udržať viditeľné znaky 

pôvodného spôsobu života“. Súčasné nemecké štúdie ukazujú, že nezamestnaní vnímajú 

ako najväčší stres práve to, že im ich finančná situácia komplikuje život v tom, že nemôžu 

dovoliť napríklad celodenné rodinné návštevy hypermarketov a zábavných centier 

(Matoušek, 2005). Mladí ľudia, po skončení štúdia sú veľakrát zamestnaní rôznymi inými 

vecami a nie, hľadaním si práce. Svoju nezamestnanosť vo väčšine prípadov nevnímajú 

negatívne. Rodina im zabezpečuje určité sociálne istoty a na tieto sa spoliehajú. Z tohto 

dôvodu je veľmi významné naše zistenie, že účinnosť KTP-A bola dostatočne vysoká. Do 

troch mesiacov od absolvovania KTP-A sa na trhu práce umiestnilo až 30,00 % UoZ – 

absolventov. Z kontrolnej skupiny sa na trhu práce umiestnilo len 7,00 % UoZ – 

absolventov. Na základe chí – kvadrantu a jej príslušnej hodnoty signifikancie sme zistili, 
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že medzi sledovanými skupinami existuje štatisticky významný rozdiel. Aktivity 

realizované prostredníctvom KTP –A a následné ich využitie UoZ - absolventmi pri 

hľadaní si práce, v porovnaní s bežne realizovanými aktivitami, nám jednoznačne 

preukázali rozdiel v úspešnosti umiestnenia UoZ – absolventov na trhu práce do  

3 mesiacov po skončení aktivity. Absolvovanie KTP – A znamená zvýšenie motivácie 

absolventa komunikovať na trhu práce a tým aj rýchlejšie umiestnenie na trhu práce. 

Zároveň sme predpokladali  (H9) aj vyššiu  úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu 

práce do 6 mesiacov od absolvovania KTP-A (dlhodobú efektivitu aplikovaných opatrení 

AOTP) než úspešnosť umiestnenia nezaradených absolventov do KTP-A (t.j. boli 

evidovaní v evidencii UoZ na ÚPSVR). Z výskumu dlhodobo nezamestnaných v Galante 

a Trenčíne vyplynulo, že skutočný záujem o získanie zamestnania možno však zistiť skôr 

konkrétnymi aktivitami smerujúcimi k hľadaniu zamestnania. Najvýznamnejšie kontakty 

nezamestnaných sú s príslušnými ÚPSVR, ktoré majú pravidelný a intenzívny charakter.  

Približne 15 % až 20 % skúmaných nezamestnaných uviedlo, že u nich absentujú aktivity 

ako je prezeranie inzerátov, oslovovanie priateľov a príbuzných, aby im pomohli pri 

hľadaní zamestnania. Každý piaty rezignoval aj na priame uchádzanie sa o prácu 

návštevou prípadných zamestnávateľov (19,5 %).  Výnimkou je ochota a realita 

absolvovania kurzov a rekvalifikačného výcviku.  Priatelia a známi sa ako cesta hľadania 

nového zamestnania vyskytli takmer v jednej štvrtine uvedených všetkých odpovedí  

(24,7 %) ( Macháček, 1997). „UoZ – absolventi si prostredníctvom priateľov a známych 

hľadajú nové zamestnanie najčastejšie (24,7 %). Čítanie inzerátov s ponukami voľných 

pracovných miest a reagovanie na ne, bolo druhým najčastejším spôsobom hľadania si 

zamestnania (23,3 %). Priame kontaktovanie zamestnávateľov bolo uvádzané v jednej 

pätine odpovedí (20,9 %). Na štvrtom mieste absolventi škôl využívali hľadanie práce 

prostredníctvom uverejnenia životopisu na internete, ktoré sa vyskytlo v takmer jednej 

pätine odpovedí (18,6 %). V minimálnom pocte boli medzi absolventmi využívané služby 

agentúr dočasného zamestnávania a agentúr podporovaného zamestnávania.  

V individuálnych prípadoch respondenti zvolili iný spôsob hľadania si práce, konkrétne 

prostredníctvom osobnej účasti na pohovoroch v zahraničí“ (Kešelová, 2008, s.81). 

V našom prieskume UoZ – absolventi uvádzali, že najviac si prácu hľadajú 

prostredníctvom internetu, uvádzali to takmer zhodne nezamestnaní do 12 mesiacov  

v evidencii (29,97 %), ale aj nad 12 mesiacov (27,77 %), písomná forma a osobná návšteva 

figurujú približne rovnako na druhom mieste u oboch kategórii. Oslovenie príbuzných 
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a priateľov uvádza zhruba 15 % respondentov. Najmenej opýtaných si prácu hľadá 

prostredníctvom ÚPSVR (10,72 %). Z analýzy výsledkov výskumu sa nám predpokladaná 

hypotéza dlhodobej efektivity umiestnenia UoZ - absolventov na štatisticky významnej 

úrovni potvrdila. Môžeme vyhlásiť, že inovatívny program „ Komplexný tréningový 

program pre absolventov v kontexte kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce“ 

je efektívnejší v porovnaní s bežne realizovanými AOTP - aktivitami ÚPSVR pre UoZ -

absolventov. 

 

5.3 Zhrnutie diskusie a odporúčania pre prax 

Každá krajina má svoj vlastný systém vzdelávania a odbornej prípravy. Veľa mladých ľudí 

v súčasnosti nevyužije možnosti, ktoré im vzdelávací systém ponúka. Žiaci pri výbere 

strednej školy uprednostňujú gymnáziá a obchodné akadémie. Cez pracovný portál 

Profesia. sk si najčastejšie absolventi hľadajú prácu na pozícii administratívny pracovník, 

asistent, obchodný zástupca. Aj v našom prieskume respondenti deklarovali podobné 

ambície na trhu práce. Takýchto voľných pracovných pozícií je však na trhu práce málo, 

chýba kvalifikovaná pracovná sila a prevádzka niektorých firiem je ohrozená. Aj z tohto 

dôvodu sa niektoré kraje snažia utlmovať počty žiakov na obchodných akadémiách 

a gymnáziách a nasmerovať ich na odborné – technické školy. Zároveň musíme 

konštatovať, že podobná je situácia na trhu práce pre stovky právnikov a manažérov, ktorí 

každoročne končia vysokoškolské štúdium. Slovenský pracovný trh si už dlhodobo žiada 

viac absolventov technického zamerania. Pripravované opatrenia vo vzdelávacej politike, 

ktoré by zohľadňovali potreby trhu práce, sa premietnu do praxe až po určitej dobe, preto 

musíme nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku riešiť operatívne tak, aby 

nezamestnanosť mládeže nenarastala, ale sa postupne znižovala. Štatistiky Eurostatu 

uvádzajú, že každý piaty Európan nemá prácu. Najhoršie je na tom Grécko, Španielsko 

a Slovensko. Na Slovensku bola začiatkom februára 2012 nezamestnanosť mládeže 35,6 

%. Nad tak vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí sa zamýšľa aj Európska komisia. Na 

Slovensko bol doručený list od predsedu Európskej komisie, v ktorom vyzval Slovensko, 

aby pripravila opatrenia na zníženie nezamestnanosti mladých vo veku 15 až 24 – ročných. 

Okrem Slovenska chce EK pomôcť riešiť nezamestnanosť mladých ľudí aj v ďalších 

ôsmich krajinách EU. Aj z týchto informácií je zrejmé, že problémom nezamestnanosti 

bolo potrebné, ale aj v budúcnosti bude potrebné sa vážne zaoberať. 
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Cieľom projektu dizertačnej práce bolo výskumne  a metodicky overiť potenciál 

vybraných aktívnych opatrení trhu práce  realizovaných v podmienkach ÚPSVR Nové  

Zámky so špecifickou populáciou mladých ľudí – absolventov škôl okresu Nové Zámky 

a Šaľa, so zámerom prispieť k hľadaniu najefektívnejšej formy prípravy absolventov - UoZ 

pre trh práce, pri zohľadnení aktuálnych možností AOTP (aktívnych opatrení trhu práce), 

ktoré vychádzajú zo Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z APTP (aktívnej politiky trhu práce), 

ktorá výrazne ovplyvňuje úspešnosť umiestnenia UoZ – absolventov na trhu práce. 

Respondenti z nášho výskumného súboru prostredníctvom dotazníkov vyjadrili svoje 

postoje a názory na danú problematiku. Dotazník č. 1 sme použili pri verifikácii H1, H2, 

H3, H4, H5 a Dotazník č. 2 pri verifikácii H6 a H7. Experiment bol uskutočňovaný 

v regiónoch s rôznou mierou nezamestnanosti pre verifikáciu H8 a H9. Cieľom nášho 

kvantitatívneho výskumu bolo získať exaktné a objektívne overiteľné údaje o skúmanej 

problematike – príprave absolventov pre úspešné umiestnenie na trhu práce.  

Po analýze a interpretácii výsledkov nášho výskumu, ako i overovaním hypotéz výpočtom 

hodnôt signifikancie (p), sme zistili informovanosť UoZ – absolventov o možnostiach 

využitia, ale aj ich záujem o jednotlivé nástroje AOTP. Zároveň sme zistili ich úroveň 

orientácie a komunikácie na trhu práce. Zisťovali sme aj motivačný aspekt mzdového 

ohodnotenia absolventov na trhu práce. Navrhli sme KTP-A prostredníctvom ÚPSVR 

v Nových Zámkoch a externého dodávateľa sme ho implementovali.  Počas realizácie 

KTP-A bolo zabezpečené rovnaké materiálovo – technické vybavenie pre všetkých 

účastníkov. Na štyroch pracoviskách ÚPSVR (Nové Zámky, Šurany, Štúrovo, Šaľa) 

prebiehali plánované aktivity. Týmto riešením sme zároveň zabezpečili prijateľnú 

dostupnosť miesta realizácie pre účastníkov, ale veľmi dôležitý pre účastníkov bol aj výber 

priestorov. Predpokladali sme, že priestory ÚPSVR budú vnímať absolventi pozitívnejšie 

a aj v budúcnosti sa budú s väčšou dôverou do týchto priestorov vracať pri riešení iných 

sociálnych problémov. Nie všade sa nám podarilo zabezpečiť potrebný priestorový 

štandard (Šaľa, Štúrovo), ale podľa vyjadrení UoZ – A sa tento problém neodzrkadlil na 

ich hodnotení a celkovom pohľade na KTP-A. Niektorým sa aktivity zdali časovo zdĺhavé 

a vedeli by ich zvládnuť aj v kratšom čase. Dôvodom môže byť zrejme ich šikovnosť alebo 

im už riešená problematika bola známa.  Môžeme konštatovať, že získané výsledky 

(získané numericky) vieme zovšeobecniť na základný súbor v prípade hypotézy číslo H1, 
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H6, H8 a H9. Nepotvrdili sa hypotézy číslo H2, H3, H4, H5 a H7. Pri týchto hypotézach 

nemôžeme výsledky zovšeobecniť na základný súbor. 

Získané výsledky nášho výskumu majú praktický a teoretický význam. Potvrdením 

hypotézy H1, že absolventi s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou majú 

väčší záujem o využitie AOTP než absolventi so stredoškolským vzdelaním bez maturity,  

sme potvrdili všeobecne známu teóriu, že vzdelanie otvára cestu k informovanosti. Pri 

skúmaní H2, či vek respondentov bude mať vplyv na záujem o jednotlivé nástroje AOTP 

sme zistili, že vek na záujme UoZ – absolventa o využitie jednotlivých nástrojov AOTP 

nepridáva, dôležitá je motivácia. Predpoklad v H3, že krátkodobo evidovaní absolventi 

majú väčší záujem o využitie jednotlivých AOTP, než dlhodobo evidovaní sa nepotvrdil. 

Výsledok je veľmi dôležitý pre prax. Dáva jasnú odpoveď všetkým tým, ktorí si myslia, že 

s dlhodobo nezamestnaným UoZ sa „neoplatí“ pracovať. Výsledky výskumu nepotvrdili 

teórie o apatii a rezignácii dlhodobo nezamestnaných na trhu práce. Byť v evidencii 

ÚPSVR viac ako 12 mesiacov, by mala dávať predpoklad vyššej orientácie a komunikácie 

na trhu práce UoZ - absolventa, ako toho, ktorý je v evidencii len krátkodobo. Z výsledkov  

výskumu sa štatisticky významný rozdiel medzi sledovanými skupinami nepotvrdil. 

Môžeme konštatovať, a potvrdil nám to aj výsledok výskumu, že faktor času neovplyvňuje 

orientáciu a komunikáciu na trhu práce. Predpoklad v H5, že muži – absolventi očakávajú 

vyššiu motiváciu mzdového ohodnotenia na trhu práce ako ženy – absolventky sa 

nepotvrdil. Z výsledkov je vidieť, že súčasnosti pohľad mužov a žien – absolventov na 

mzdové ohodnotenie ako motivačný faktor je skoro rovnaký. Pohľad mladých absolventov,     

krátkodobo nezamestnaných zaradených  do KTP –A ukázal,  pozitívnejšie hodnotenie 

absolvovanie KTP –A ako dlhodobo nezamestnaných UoZ – absolventov. Predpoklad 

hypotézy číslo 6 sa potvrdil. V experimentálnej časti sa nám krátkodobá (umiestnenie na 

trhu práce do 3 mesiacov) i dlhodobá (umiestnenie na trhu práce do 6 mesiacov) efektivita 

aplikovaných jednotlivých AOTP v závislosti od zaradenia absolventov do evidencie UoZ 

(KS) a zaradenia absolventov do KTP-A (ES) potvrdila. Zvýšenie motivácie absolventa 

komunikovať na trhu práce znamená jeho rýchlejšie umiestnenie na trhu práce v porovnaní 

s UoZ – absolventmi, ktorí absolvovali klasické aktivity z AOTP realizovaných 

prostredníctvom ÚPSVR. Výsledky experimentu dokázali efektivitu inovatívneho  

„Komplexného tréningového programu pre absolventov v kontexte kariérneho poradenstva 

a uplatnenia sa na trhu práce“. Do troch mesiacov po skončení aktivity sa z kontrolnej 

skupiny zamestnalo sedem absolventov, ale z experimentálnej skupiny až tridsať 
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absolventov. Do šiestich mesiacov po skončení aktivity sa z kontrolnej skupiny 

nezamestnal nik, z experimentálnej skupiny sa zamestnali desiati. Môžeme konštatovať, že 

celkovo sa do šiestich mesiacov z kontrolnej skupiny zamestnalo sedem absolventov, ale 

z experimentálnej skupiny až štyridsať absolventov. Zo zistení vyplýva: 

– Komplexný tréningový program pre absolventov v kontexte kariérneho poradenstva 

a uplatnenia sa na trhu práce je efektívnejší v umiestnení UoZ - absolventov na trhu 

práce v porovnaní s klasickými aktivitami realizovanými len prostredníctvom 

ÚPSVR, 

– Komplexný tréningový program pre absolventov v kontexte kariérneho poradenstva 

a uplatnenia sa na trhu práce umožňuje získať viac informácií pre absolventa za 

určitý čas v porovnaní  s množstvom informácií, ktoré absolvent získa bežne na 

ÚPSVR, 

– Komplexný tréningový program pre absolventov v kontexte kariérneho poradenstva 

a uplatnenia sa na trhu práce preukázal krátkodobú i dlhodobú efektivitu získaných 

zručností, skúseností a návykov. 

V budúcnosti by bolo určite zaujímavé porovnať výsledky dosiahnuté prostredníctvom 

výskumného súboru v období hospodárskej krízy, keď situácia na trhu práce je značne 

komplikovaná a dlhodobo nepredvídateľná a v období, keď turbulencie na trhu práce sú 

minimálne. Podnetné by mohlo byť aj prebádanie iného výskumného súboru, ktorý je 

zadefinovaný  v § 8 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Takýmto výskumným súborom by 

mohli byť občania starší ako 50 rokov veku v evidencii ÚPSVR. Táto skupina 

znevýhodnených UoZ by mala vytvorený modifikovaný „ Komplexný tréningový 

program“, ktorý by zohľadňoval potreby práve tejto skupiny UoZ. 

Väčšina respondentov sa v dotazníku vyjadrila, že je spokojná so svojim vzdelaním. Bolo 

by určite zaujímavé zistiť ich názor na dosiahnuté vzdelanie aj po niekoľkých rokoch od 

ukončenia štúdií. Možno až neskôr si niektorí uvedomia, že štúdium, by malo zohľadňovať 

nielen záujmy, schopnosti študenta, ale pri voľbe študijného odboru je potrebné pri výbere 

školy zohľadniť aj možnosti uplatnenia sa na trhu práce. 

Výsledky, zistenia a produkty predkladanej dizertačnej práce naplnili stanovený cieľ 

výskumného a metodického overenia potenciálu aktívnych opatrení trhu práce 

realizovaných v podmienkach ÚPSVR Nové Zámky so špecifickou populáciou mladých 

ľudí – absolventov škôl okresu Nové Zámky a Šaľa. 
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Komplexný tréningový program pre absolventov v kontexte kariérneho poradenstva 

a uplatnenia sa na trhu práce odporúčame realizovať aj na iných ÚPSVR. 
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ZÁVER  

 

Nezamestnanosť je vážnym spoločenským problémom. Zasahuje kategóriu ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva s rôznou intenzitou. Najväčší nárast nezamestnanosti v roku 2011 

zaznamenala práve veková kategória 15 až 24 ročných. Miera nezamestnanosti mladých 

vzrástla na Slovensku na 33,6 %. Celková miera nezamestnanosti na Slovensku bola skoro 

14,00 %. V roku 2011 si už väčšina z nás myslela, že hospodárska kríza je odvrátená, 

väčšina odborníkov však zásadné zlepšenie na trhu práce v roku 2012 neočakáva. 

Nezamestnanosť mladých ľudí nie je len problémom Slovenska, ale celej EÚ. Na začiatku 

roku 2012 sme mali po Grécku a Španielsku tretiu najvyššiu mieru nezamestnanosti 

mladých ľudí – 35,6 %. EÚ, ani vlády jednotlivých štátov sa nechcú zbavovať 

zodpovednosti za nezamestnaných mladých ľudí. Nemalé finančné prostriedky investované 

do vzdelania by sa štátu mali vrátiť. Toto je však len jeden z  dôvodov, prečo by mal mať 

štát záujem, aby mladí ľudia neodchádzali za prácou do zahraničia, ale zostávali pracovať 

na Slovensku. Aby sa tak nestalo, musí slovenský trh práce ponúkať dostatok nových 

pracovných miest pre absolventov. Absolventská prax ako nástroj AOTP, ktorú na získanie 

prvých pracovných skúseností a návykov využíva najväčší počet absolventov, hlavne 

počas hospodárskej krízy nespĺňa svoju funkciu. Zamestnávatelia majú síce veľký záujem 

o absolventov, ale len ako „lacnú“ pracovnú silu. Trvalý pracovný pomer si týmto 

spôsobom, nájde minimálny počet UoZ – absolventov. V predchádzajúcom období sa EÚ 

snažila problém nezamestnanosti mladých riešiť prostredníctvom iniciatívy „ Mládež 

v pohybe“, ktorá má pomôcť členským štátom EÚ vyriešiť problémy spojené so 

vzdelaním, odbornou prípravou a zamestnanosťou mládeže. Európa, aby si zachovala 

konkurencie schopnosť hospodárstva a dosiahla ciele, ktoré si stanovila v stratégii Európa 

2020, potrebuje mladých ľudí s kvalitnými vedomosťami, zručnosťami a zmyslom pre 

inovácie. 

V súčasnosti sa hľadajú aj iné riešenia, ktoré by zabezpečili vznik nových pracovných 

miest pre absolventov, ale zároveň zosúladili odbornú prípravu na školách s potrebami trhu 

práce. Na riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí vyzval Slovensko aj Brusel. 

EK nás vyzvala, aby sme čo najrýchlejšie pripravili plán, akým spôsobom bude problém 

nezamestnanosti mladých ľudí naša vláda riešiť.  

Cieľom projektu dizertačnej práce bolo výskumne a metodicky overiť potenciál vybraných 

aktívnych opatrení trhu práce  realizovaných v podmienkach ÚPSVR Nové  Zámky so 
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špecifickou populáciou mladých ľudí – absolventov škôl okresu Nové Zámky a Šaľa, so 

zámerom prispieť k hľadaniu najefektívnejšej formy prípravy absolventov - UoZ pre trh 

práce, pri zohľadnení aktuálnych možností AOTP (aktívnych opatrení trhu práce), ktoré 

vychádzajú zo Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z APTP (aktívnej politiky trhu práce), 

ktorá výrazne ovplyvňuje úspešnosť umiestnenia UoZ – absolventov na trhu práce. 

Zistili sme, že navrhnutý inovatívny KTP-A aplikovaný prostredníctvom ÚPSVR 

a externým dodávateľom  v porovnaní s najčastejšie používanými AOTP pre UoZ -

absolventov bol najefektívnejší. K takémuto hodnotenie sme dospeli na základe 

experimentu. Krátkodobá i dlhodobá efektivita aplikovaných jednotlivých AOTP 

v závislosti na umiestnení absolventov na trhu práce z kontrolnej skupiny, po troch 

mesiacov po skončení aktivity bola 7, 00 % a zamestnanosť absolventov z experimentálnej 

skupiny bola 30,00 %. Do šiestich mesiacov po skončení aktivity sa z kontrolnej skupiny 

nezamestnal nikto. Po 6 mesiacoch ostáva zamestnanosť KS 7%. Z experimentálnej 

skupiny sa zamestnalo 10,00 %  UoZ – absolventov, t.j.  pri ES za zvýšila zamestnanosť 

o 10% na 40%. Taktiež sme zisťovali, rozsah  informovanosti a záujem absolventov 

o využitie jednotlivých AOTP. Zistili sme, že stredoškolsky vzdelaní absolventi 

s maturitou majú vyššiu úroveň informovanosti, ako absolventi bez maturity. Dokázali 

sme, že vek absolventa nemá vplyv na jeho záujem o AOTP. Výsledok nášho výskumu 

nám tiež potvrdil, že dĺžka evidencie nevplýva na úroveň orientácie a komunikácie 

absolventov na trhu práce. Mzdové ohodnotenie je z pohľadu respondentov uvádzané, ako 

najväčší motivačný faktor. Zároveň sme zistili, že muži aj ženy mu prikladajú takmer 

rovnakú váhu. Čiastkovým cieľom našej dizertačnej práce bolo navrhnúť KTP-A. Cieľ sa 

nám podarilo splniť a na základe hodnotení respondentov z experimentálnej skupiny sme 

zistili, že krátkodobo evidovaní UoZ - absolventi pozitívnejšie hodnotili KTP-A ako 

dlhodobo evidovaní, ale rozdiel v hodnotení KTP-A podľa miery nezamestnanosti 

regiónov sa nám nepotvrdil.  

Na základe získaných údajov,  poznatkov, vyhodnotení dotazníkov a matematicko – 

štatistickom spracovaní môžeme konštatovať, že stanovené ciele našej dizertačnej práce 

sme splnili. Výsledky v experimentálnej časti výskumu potvrdili, že aktivity ÚPSVR 

vyplývajúce z APTP, (absolventská prax, vzdelávanie a príprava pre trh práce, odborné 

poradenstvo a pod.) ktoré UoZ - absolventi majú možnosť absolvovať neprinášajú 

dostatočný efekt. Ak sa však hľadajú nové, inovatívne postupy, programy pre túto 
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znevýhodnenú skupinu UoZ ( v súlade s legislatívou) je možné dospieť k vyššej úspešnosti 

umiestnenia UoZ – absolventov na trhu práce. Výskumne overený inovatívny „Komplexný 

tréningový program pre absolventov v kontexte kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na 

trhu práce“ je efektívny a preto ho odporúčame aplikovať v praxi.   
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Príloha A   Dotazník č. 1 

Vážený respondent/ka, dovoľte nám, aby sme Vás úvodom oboznámili s účelom tohto 

dotazníka a zároveň Vás požiadali o spoluprácu. 

Prostredníctvom anonymného dotazníka  - výskumného nástroja –(súčasť empirickej časti 

výskumnej práce) chceme získať informácie od respondentov – absolventov evidovaných 

v evidencii ÚPSVR v Nových Zámkoch a analyzovať úroveň informovanosti mladých ľudí 

o sprostredkovateľských, informačno-poradenských službách v zmysle aktívnych opatrení 

na trhu práce v kontexte kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce. 

Po prečítaní otázok žiadame zakrúžkovať voľbu, ktorú si vyberiete (môžete zvoliť i viac 

možností), prípadne doplňte odpovede podľa vlastného uváženia. 

Chceme Vás ubezpečiť, že dotazník bude slúžiť výhradne k výskumnej časti Projektu 

a anonymita všetkých respondentov je zaručená. Zároveň Vám chceme poďakovať za Váš 

čas pri vyplňovaní dotazníka. 

 

1. Pohlavie                 

a) muž                 

b) žena 

 

2. Vek   .................. 

 

3. Bydlisko (obec, mesto trvalého pobytu) 

.................................................................................  

 

4. Dosiahnuté vzdelanie: 

a) Stredná škola bez maturity...................................................... 

b) Stredná škola s maturitou ....................................................... 

c) Vysoká škola........................................................................... 

 

5. V evidencii UoZ (uchádzačov o zamestnanie) som v dĺžke: 

a) do 6 mesiacov 

b) 6 – 12 mesiacov 

c) nad 12 mesiacov 



 

 

6. Mám záujem uplatniť sa na trhu práce: 

a) len v odbore - profesii, ktorú som vyštudoval ................ 

b) (konkretizujte)............................ 

c) nie vo vyštudovanom odbore – profesii 

d) neviem, nie som rozhodnutý 

e) je mi to jedno 

f) iné (dopíšte) ..................... 

 

7. Ako riešim vlastnú nezamestnanosť? 

a) netrápi ma v súčasnosti nezamestnanosť ani jej riešenie 

b) mám veľký záujem o získanie dlhodobého zamestnania 

c) mám záujem len o získanie krátkodobých zamestnaní  

d) spolieham sa na rodičov a priateľov 

e) spolieham sa na ÚPSVR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) 

f) spolieham sa na personálne agentúry 

g) spolieham sa len na seba, vlastné schopnosti a zručnosti, ktorými sa chcem presadiť 

na trhu práce 

h) iné (dopíšte)  ..................... 

 

8. Aké konkrétne aktivity realizujete s cieľom zamestnať sa na trhu práce? 

a) priame uchádzanie sa o prácu osobnou návštevou 

b) uchádzanie sa o prácu na ÚPSVR 

c) uchádzanie sa o prácu písomnou formou – zasielanie motivačných listov, žiadostí 

potenciálnym zamestnávateľom 

d) uchádzanie sa o prácu prostredníctvom Internetu – zasielanie žiadostí,  životopisov 

a kontaktovanie zamestnávateľov priamo na www...... - konkretizujte................... 

e) oslovenie priateľov, príbuzných pri hľadaní zamestnania 

f) iné (dopíšte)............ 

 

9. Pracovali ste pred zaradením na ÚPSVR? 

a) nepracoval 

b) pracoval  (podčiarknite vyhovujúce odpovede) 

− na Pracovnú zmluvu (PZ) 



 

 

− na Dohodu o vykonaní práce (DoVP) 

− na Brigádnickú činnosť študenta 

− absolvoval som prax počas štúdia 

− pracoval som počas prázdnin (bez písomného dokladu) 

− pomáhal som v rodinnom podniku 

− inak (konkretizujte)............................. 

  

10. Hodnotím sa ako uchádzač o zamestnanie (vaše subjektívne hodnotenie): 

a) veľmi aktívny na trhu práce 

b) aktívny na trhu práce 

c) málo aktívny na trhu práce 

d) pasívny na trhu práce 

 

11. Myslíte si, že na ÚPSVR Vám poskytujú dostatočné informácie a poradenstvo pri 

uplatnení sa na trhu práce? 

a) určite áno, mám pozitívne skúsenosti 

b) neviem posúdiť 

c) zatiaľ som nemal žiadnu skúsenosť 

d) neočakávam od ÚPSVR výraznú pomoc pri umiestnení na trhu práce 

e) spolieham sa len na seba 

f) oceňoval by som väčší individuálny prístup ku klientovi - absolventovi 

g) iné (dopíšte) ........... 

 

12. Aké nástroje aktívnych opatrení na trhu práce ste doteraz aktívne využili na ÚPSVR? 

a) individuálne poradenstvo 

b) skupinové poradenstvo 

c) sprostredkovateľské služby (ponuka voľných pracovných miest, sprostredkovanie 

práce, výberové konanie,....) 

d) odborné poradenstvo 

e) psychologické poradenstvo 

f) právne poradenstvo 

g) účasť v Projektoch (vzdelávacích, .....) 

h) aktivačné práce 



 

 

i) absolventskú prax 

j) vzdelávanie a príprava na trhu práce (rekvalifikačný kurz) – 

(konkretizujte)................ 

k) príprava pre začatie podnikania 

l) iné (konkretizujte)..................... 

 

13. Máte záujem v budúcnosti podnikať, uvažovali ste reálne o podnikateľskom pláne? 

a) áno  

− v oblasti výroby 

− v oblasti služieb (konkretizujte) ............. 

− v oblasti obchodu (konkretizujte) .............. 

b) nie 

c) neviem 

d) ešte som o podnikaní neuvažoval 

 

14. Na ÚPSVR sú Vám poskytované informácie a poradenstvo v oblasti? 

a) sprostredkovania zamestnania (ponuka voľných pracovných miest – len v regióne) 

b) sprostredkovania zamestnania (ponuka voľných pracovných miest – len v SR) 

c) sprostredkovania zamestnania (ponuka voľných pracovných miest – v krajinách 

EÚ) 

d) len právnych noriem – pracovno-právne poradenstvo 

e) len evidencie uchádzačov o zamestnanie (dátumy - termíny podpisov...) 

f) rôzne možnosti aktívnych opatrení na trhu práce – príspevky, možnosti využitia 

g) neviem  

h) iné (konkretizujte) ................ 

 

15. Akú konkrétnu pomoc by ste očakávali od Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 



 

 

16. Je vám na základe Vašich skúsenosti na ÚPSVR venovaná dostatočnú pozornosť, sú 

poskytované potrebné informácie? 

a) áno, vždy 

b) áno 

c) skôr nie 

d) nie nikdy 

 

17. Absolvovali ste vzdelávanie a prípravu pre trh práce – rekvalifikáciu (resp. máte 

záujem)? 

a) áno absolvoval som (konkretizujte) ................. 

b) nie, ale mám záujem o kurz (konkretizujte)........................... 

c) nie, nemám zatiaľ záujem 

d) nie, stačilo mi povinné vzdelávanie 

e) možno budem mať záujem neskôr, podľa ponuky práce (na trhu práce) 

 

18. Aký máte názor na rekvalifikáciu – vzdelávanie a prípravu na trhu práce? Podľa Vás 

môže absolvovanie vzdelávacieho kurzu zvýšiť šancu nezamestnaných na trhu práce? 

a) určite áno 

b) skôr áno 

c) niekedy áno 

d) skôr nie 

e) určite nie 

 

19. Absolvovali ste už niektorú z foriem poradenstva? 

a) áno 

− individuálne poradenstvo 

− skupinové poradenstvo 

− informačné poradenstvo 

− odborné poradenstvo 

− právne poradenstvo 

− iné...... 

b) nie 

 



 

 

20. Absolvovanie poradenstva bolo zamerané na: 

a) orientáciu na trhu práce 

b) pracovno-právne predpisy 

c) seba prezentáciu na trhu práce 

d) písomnú komunikáciu na trhu práce 

e) kariérne poradenstvo 

f) personálne poradenstvo – príprava na personálny pohovor, komunikácia na trhu 

práce 

g) psychologické poradenstvo 

h) spracovanie akčných plánov 

i) iné (konkretizujte)..... 

 

21. Ako by ste hodnotili úroveň sprostredkovateľských, informačno-poradenských služieb 

na ÚPSVR? 

a) veľmi vysoko odborná 

b) vysoká 

c) priemerná 

d) nízka 

e) veľmi nízka 

 

22. Pomohli Vám niekedy informácie a poradenstvo získané na ÚPSVR pri orientácii na 

trhu práce? 

a) áno, veľakrát 

b) áno 

c) nie veľmi 

d) nie 

 

23. Veríte, že sa umiestnite v najbližšej dobe na trhu práce pomocou ÚPSVR? 

a) áno 

b) nie  

c) neviem 

 



 

 

24. Veríte, že sa umiestnite v najbližšej dobe na trhu práce len vlastnou iniciatívou a 

aktivitou? 

a) áno 

b) nie  

c) neviem 

 

25. Akú máte predstavu o svojom individuálnom akčnom pláne na trhu práce – pracovnej 

kariére (v priebehu obdobia 10-tich rokov)? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

26. O akú pracovnú pozíciu máte záujem v súčasnosti na trhu práce? 

.................................................................................................................................................. 

 

27. Aké mzdové ohodnotenie – mesačné v Eurách – by vás motivovalo na trhu práce? 

.................................................................................................................................................. 

 

28. Rodičia resp. známi ma hodnotia ako uchádzača o zamestnanie (váš subjektívny 

postreh): 

a) veľmi aktívny na TP (trhu práce) 

b) aktívny na TP 

c) málo aktívny na TP 

d) pasívny na TP 

 

29. Máte záujem pracovať v zahraničí? Ak áno, konkretizujte štát, profesiu resp. pracovné 

miesto....................................................................................................................................... 

 

30. Uveďte súčasnú minimálnu mesačnú mzdu na Slovensku platnú k 1.1.2010 

......................  

 

 



 

 

31. Ak by ste mali možnosť ovplyvniť a navrhnúť minimálnu mzdu na Slovensku, akú 

výšku – vzhľadom na súčasnú reálnu životnú úroveň na Slovensku – minimálnej mesačnej 

mzdy navrhujete?  

........................... 

 

32. Aké pracovné podmienky by vás motivovali na trhu práce – resp. aké pracovné 

podmienky by ste požadovali od zamestnávateľa?  

Zamyslite sa a uveďte pracovné podmienky z hľadiska: 

− odmeňovania ....................... 

− pracovného času ....................... 

− pracovnej náplne ........................ 

− pracovných výhod – benefitov ..................... 

− ubytovania .................... 

− mobility .................... 

− iné.................................................................................................... 

 

33. V čom vidíte hlavný problém, že ste sa doteraz neumiestnili na trhu práce? 

a) nedostatočná orientácia na trhu práce 

b) nedostatok praxe 

c) nedostatok príležitostí 

d) zdravotné obmedzenia 

e) dopravné obmedzenia – lokalita 

f) vysoké nároky zamestnávateľov 

g) neprimerané finančné ohodnotenie 

h) moja pasivita na trhu práce 

i) nedostatočné vzdelanie a profesijná orientácia 

j) nedostatočné profesijné zručnosti 

k) moja nedostatočná komunikácia na trhu práce 

l) moje sociálne prostredie, z ktorého pochádzam 

m) iné ..................................................................................................... 

 

 



 

 

34. Vaši rodičia (hodiace sa zakrúžkujte a podčiarknite): 

a) sú v súčasnosti nezamestnaní – áno – nie 

− matka 

− otec               

b) boli v minulosti dlhodobo nezamestnaní (nad 12 mesiacov)      

− matka  

− otec 

 

35. Niektorý z Vašich súrodencov (hodiace sa zakrúžkujte a podčiarknite): 

a) sú v súčasnosti nezamestnaní  - áno    -  nie 

b) boli v minulosti dlhodobo nezamestnaní (nad 12 mesiacov)  - áno      -  nie 

 

36. Vaši priatelia – kamaráti (hodiace sa zakrúžkujte a podčiarknite): 

       a) sú v súčasnosti nezamestnaní  

− áno väčšina    

− áno menšina    

− skôr nie   

− neviem 

       b)  boli v minulosti dlhodobo nezamestnaní (nad 12 mesiacov)  

− áno väčšina   

−  áno menšina    

− skôr nie   

− neviem 

 

37. Považujete svoje vzdelanie za postačujúce pri hľadaní si zamestnania? 

      a) áno, so svojim vzdelaním som spokojný  

      b) nie som spokojný a preto sa ďalej vzdelávam 

      c) nie som spokojný, ale nemám dostatok finančných prostriedkov na ďalšie      

         vzdelávanie 

      d) nie som spokojný, ale nemám záujem sa ďalej vzdelávať 

 



 

 

38. Ak ste v predchádzajúcej otázke zakrúžkovali možnosť b), uveďte, aké formy 

vzdelávania využívate? 

a) externé štúdium 

b) jazykové kurzy 

c) počítačové zručnosti 

d) samo štúdium 

e) e-learningom 

f) iné ......................................................................... 

 

39. Myslíte si, že v rámci dosiahnutého vzdelania sú rovnaké podmienky pri hľadaní   

      zamestnania? 

a) podmienky sú rovnaké 

b) ľudia s vyšším stupňom  vzdelania majú väčšiu šancu nájsť si zamestnanie 

c) neviem to posúdiť 

 

40. Aký cudzí jazyk ovládate (podčiarknite jazykovú úroveň)? 

      a) anglický .............. základy   –    mierne pokročilý    –    pokročilý    

      b) nemecký.............. základy   –    mierne pokročilý    –    pokročilý    

      c) ruský............... .... základy   –    mierne pokročilý    –    pokročilý    

      d) žiadny 

      e) iný (uveďte aký) ................. .............. základy   –    mierne pokročilý    –    pokročilý    

 

41. Ak by ste sa v súčasnosti mali opäť rozhodnúť - akú školu - vzdelanie by ste chceli 

absolvovať s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce? 

      a) strednú školu – so zameraním na ......................... 

      b) vysokú školu – so zameraním na ......................... 

      c) som spokojný s výberom profesie resp. vzdelania, ktorý som v minulosti urobil 

      d) neviem 

 

42. Aká profesia  sa vám páči – resp. máte vysnívané pracovné miesto – zamestnanie, ktoré 

by ste chceli vykonávať, keby ste mali príslušné vzdelanie resp. schopnosti, zručnosti a 

možnosti? 

      ......................................................................................................................................... 



 

 

Príloha B   Dotazník č. 2 

 

Pripomienky, pozorovania, otázky. pochvaly, nedostatky, Vaše myšlienky 

Ďakujeme, že svojimi pripomienkami obohacujete kurz o nové poznatky a tým prispievate 

k jeho skvalitňovaniu. Bilancia je anonymná a slúži výlučne pre potreby projektu preto 

odpovedajte úprimne a pravdivo. 

Identifikačné údaje:  Pohlavie           a) muž                                b) žena 

                                  Bydlisko (obec, mesto trvalého pobytu) ................................................  

                                  Doba evidencie  na ÚPSVR Nové Zámky 

                                      a) do 6 mesiacov         b) do 12 mesiacov        b) nad 12 mesiacov 

1) Odporučili by ste aj ostatným nezamestnaným absolventom zúčastniť sa podobného 

projektu? 

                            Áno                           Nie 

 

2) Napíšte, čo Vás z kurzu najviac zaujalo? 

............................................................................................................................................ 

 

3) Ktorej z preberaných tém by ste vyčlenili viac času? 

............................................................................................................................................ 

 

4) Napíšte, čo sa Vám nepáčilo na projekte (témy, lektori, organizácia, spôsob výučby,....) 

............................................................................................................................................ 

 

5) Celkový pohľad na prístup a správanie lektorov a sociálnych pracovníkov bol:  

− výborný 

−  dobrý 

−  uspokojivý 

− neuspokojivý 

 

6) Aké  konkrétne aktivity budete realizovať po ukončení skupinového poradenstva 

s cieľom zamestnať sa na trhu práce? 

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

7) Akú konkrétnu pomoc očakávate od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny? 

………………………………………………………………………………………… 

 

8) Aký máte názor na realizáciu vzdelávacieho projektu? Podľa Vás pomôže 

absolvovanie vzdelávacieho kurzu (ktorý ste absolvovali) - projektu zvýšiť šancu 

nezamestnaným absolventom na trhu práce? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

9) O akú pracovnú pozíciu máte záujem v súčasnosti na trhu práce? 

................................................................................................................................................ 

 

10) V čom vidíte hlavný problém, že ste sa doteraz neumiestnili na trhu práce? 

................................................................................................................................................. 

 

11) Absolvovanie inovatívneho KTP-A (Komplexného tréningového programu pre 

absolventov v kontexte kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce) 

 hodnotíte ako: 

− veľmi zaujímavý 

− zaujímavý 

− dobrý 

− nezaujímavý 

 

Ďakujeme Vám za vypracovanie ankety a prajeme Vám veľa úspechov v osobnom 

a pracovnom živote. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha C   Komplexný tréningový program pre absolventov v kontexte kariérneho 

poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce 

PREDKLADATEĽ PROJEKTU 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch 

Sídlo:  Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky,  IČO : 37961187   

  

Garant projektu 

Ing. Helena Bohátová, Mgr. Gabriela Benková,  
Ing. Monika Pečimúthová 

Za realizáciu 

projektu 

Tel. kontakt 
035 / 2440 
456 

E-
mail 

gabriela.benkova@upsvar.sk, 
monika.pecimuthova@upsvar.sk, 

Ing. Helena Bohátová – riaditeľka 

Ing. Ingrid Ujváriová – vedúca Oddelenia služieb zamestnateľnosti Projekt 

vypracoval 

Tel. kontakt 
035 / 2440 
450 

E-
mail 

helena.bohatova@upsvar.sk, 

ingrid.ujvariova@upsvar.sk, 

 

Projekt  
na overenie nových opatrení na trhu práce  

podľa § 54 ods. 2 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov projektu úradu 

KOMPLEXNÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM PRE ABSOLVENTOV 
V KONTEXTE KARIÉRNEHO PORADENSTVA A UPLATNENIA SA 

NA TRHU PRÁCE 
 

PLÁNOVANÝ POČET ZARADENÝCH 
UOZ 

100 

Doba realizácie 
projektu  

Od máj 2010 Do december 2010 

Projekt bol odporučený na schválenie členmi Výboru pre otázky zamestnanosti Úradu práce, 



 

 

sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch. 

Predpokladané výdavky 
na 1 účastníka 

EUR  

Celkové predpokladané  
výdavky  

EUR  

 

Výsledok rozhodnutia hodnotiacej komisie k predloženému projektu 
 

 

A.  Odporučenie B.  Odporučenie s výhradami C.  Neodporučenie 

Vyjadrenie hodnotiacej komisie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 

 

 

 

 

Číslo projektu  

(pridelené Ústredím 
PSVR) 

 

ATT00013 

2. Problémy a potreby cieľového regiónu  - východisková situácia 

 

Pri tvorbe projektu sme vychádzali zo skúsenosti, že i napriek miernym signálom 

ekonomického rastu v krajinách EÚ a stagnujúcej miery nezamestnanosti vo viacerých 

krajinách sa udržiava  relatívne vysoká miera nezamestnanosti mládeže. Súčasné štatistické 

čísla potvrdzujú alarmujúco-negatívne tendencie nárastu – prílivu absolventov do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie na Slovensku,  kde evidujeme k januáru 2010 – 18,40%-ný podiel 

absolventov (67 717 absolventov) na celkovom počte nezamestnaných (368 021 uchádzačov 

o zamestnanie ) na Slovensku.  

Problém celoštátneho trhu práce s nepriaznivými výsledkami spočíva vo vysokej miere 

nezamestnanosti osobitných skupín v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 



 

 

občan mladší ako 25  rokov veku – absolvent školy, občan starší ako 50 rokov veku, 

dlhodobo nezamestnaný občan, občan so zdravotným postihnutím. 

Uvedený zákon definuje pojem absolvent školy ako občana mladšieho ako 25 rokov veku, 

ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi 

rokmi a nezískal svoje prvé pravidelné platené zamestnanie.  

Redukcia dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí by sa mala odvíjať od preventívneho 

zvyšovania kvality výučby a vzdelávania mládeže a poradenstva, vrátane vzdelávania 

a prípravy pre trh práce, podpory firmám, ktoré vytvárajú  a udržujú pracovné miesta pre 

absolventov škôl, dôležitá je patričná informovanosť o situácii na trhu práce, finančnej 

stimulácie pre podnikateľov a participácia miestnej správy a podnikateľskej sféry na 

absolventskej praxi a zamestnanosti. 

Vo viacerých teóriách prechodu do praxe sa k faktorom ovplyvňujúcim situáciu 

mladých ľudí pri vstupe na trh práce zaraďuje i vzťah medzi očakávaniami študentov 

pri vstupe na trh práce a úspešnosťou študentov počas školskej prípravy na povolanie. 

Je vhodné vymedziť stabilný čas mladým ľuďom pre hľadanie práce, s tým súvisiace 

vyhľadávanie inzerátov, prípravu životopisov, motivačných listov, prípravy na personálne 

pohovory v  mieste bydliska, kde by organizačne spolupôsobili obecné resp. mestské úrady. 

Uvedené aktivity by sa realizovali za aktívnej účasti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

sociálnych pracovníkov a personálnych agentúr, vzdelávacích ustanovizní v danom regióne.  

 

3. Cieľové skupiny zapojené do projektu – definícia, predpokladaná početnosť 

Cieľovú skupinu projektu tvoria znevýhodnení uchádzači o zamestnanie - absolventi 
v zmysle § 8 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z evidencie ÚPSVR v Nových Zámkoch, 
ktorí pre získanie zamestnania u zamestnávateľa potrebujú absolvovať konkrétne vzdelávanie 
a prípravu pre trh práce a podaním prihlášky prejavia záujem zúčastniť sa projektu.  

Predpokladaná početnosť primárnej cieľovej skupiny –  100 UoZ znevýhodnených UoZ 
podľa § 8 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 



 

 

4. Celkový cieľ projektu  

 

Celkovým cieľom projektu je:  

Pomôcť mladým ľuďom, ktorí sú na začiatku svojej profesionálnej kariéry v etablovaní sa na 
trhu práce. 

Podstatou projektu je zriadenie 4 satelitov – konkrétnych miest, kde bude prebiehať 
realizácia jednotlivých aktivít projektu. Satelity budú zadefinované v priestoroch ÚPSVR 
v Nových Zámkoch a na jeho detašovaných pracoviskách v Šuranoch, Štúrove a Šali. 

V každom satelite bude zaradených 25 absolventov. 

Činnosť každého satelitu bude koordinovať, usmerňovať a monitorovať 1 zamestnanec 
ÚPSVR a 1 asistent v rámci výkonu absolventskej praxe. 

Všetci účastníci projektu absolvujú jednotný poradenský program (realizovaný dodávateľom 
vzdelávania),  na základe ktorého bude určený ďalší postup práce s absolventom, 
individuálne pre každého účastníka projektu. 

V prípade potreby ďalšieho vzdelávania (rekvalifikácie), zabezpečí ÚPSVR vzdelávanie 
prostredníctvom dodávateľa vzdelávania a prípravy pre trh práce. 

Spoločnými aktivitami budú exkurzie vo vytypovaných firmách, dni otvorených dverí, 
besedy so zástupcami podnikov a firiem.  

Okrem uvedených aktivít bude účastníkom projektu poskytované poradenstvo v oblasti 
legislatívy, pravidelné sledovanie tlače resp. informácií na internete a pod..  

Cieľom projektu je tiež podporiť efektívne  spojenie na jednej strane medzi potrebami 
mladých ľudí pri ich úsilí začleniť sa do spoločnosti a na druhej strane medzi programami 
štátnych a regionálnych organizácií v tejto oblasti, ktoré sú zamerané na minimalizáciu 
ohrozenia jednotlivcov i lokálnych spoločenstiev vyplývajúcich z nárastu a dlhodobej 
nezamestnanosti mladých ľudí. 

Hlavným zámerom projektu je odborná poradenská služba zameraná na sebapoznávanie 
a rozvoj osobnosti, identifikáciu silných a slabých stránok, analýzu vedomostí, zručností 
a osobnostných predpokladov frekventantov, zvýšenie sebavedomia a pozitívneho myslenia, 
praktický nácvik zručností z oblasti komunikácie, asertívneho správania, zvládania stresu, 
záťažových situácií a konfliktov,  zvýšenie zamestnateľnosti UoZ evidovaných na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch.  

 

5. Čiastkové ciele projektu  

Čiastkovými cieľmi projektu sú: 

- poskytnúť UoZ odborné poradenské služby formou skupinových 
poradenských aktivít (s individuálnym prístupom) – sociálno-



 

 

psychologických výcvikov  zameraných na nadobudnutie potrebných 
zručností 

- poskytnúť frekventantom ucelenú ponuku vzdelávacích poradenských 
modulov 

-  pomoc pri riešení uplatnenia sa na trhu práce, poskytnutie možnosti 
objektívneho zhodnotenia vlastných schopností, silných a slabých stránok a 
na ich základe analýza možností vlastného uplatnenia sa na trhu práce 

- príprava nezamestnaných v sociálno-psychologickej oblasti na zvýšenie 
sociálnych kompetencií pri seba presadzovaní sa, odbúravanie negatívnych 
tendencií občana, vypracúvanie pozitívnych vízií, zoznámenie sa 
s komunikačnými technikami, zvládanie asertívneho správania sa, čo všetko 
zvyšuje šance na uplatnenie sa na trhu práce 

- zvládnutie teoretických a praktických zručností z oblasti komunikácie na trhu 
práce – písomnej, verbálnej, neverbálnej 

- poskytnúť kompletný  rámec stratégii na trhu práce pre osobitnú skupinu 
občanov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Nové 
Zámky a Šaľa 

Špecifické ciele projektu sú rozdelené do niekoľkých oblastí, počnúc získaním a tréningom 
kľúčových schopností, zručností a kompetencií na trhu práce, cez prehĺbenie sebapoznania, 
artikuláciu silných stránok a rozvoj osobnostného potenciálu až po poznanie základných 
legislatívnych ustanovení pracovno – právnych vzťahov, služieb zamestnanosti a pomoci 
v hmotnej núdzi. 

Významná pozornosť je venovaná zefektívneniu komunikácie s potencionálnymi 
zamestnávateľmi v písomnom a osobnom styku, osvojeniu si využívania moderných databáz 
informácií o voľných pracovných miestach, motivácii proaktívneho správania v riešení 
sociálnej situácie a zvýšeniu odolnosti k negatívnym vplyvom prostredia. 

 

6. Plánované výstupy - očakávané výsledky (prínosy) 

Plánované výstupy aktivít projektu: 

• informačná brožúra o projekte, 
• cca 400 UoZ informovaných o projekte sprostredkovateľmi zamestnania, resp. 

odbornými poradcami, 
• 100 UoZ zaradených do projektu, 
• cca 30 uzatvorených dohôd o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
• 50 UoZ, ktorí sa zamestnali po absolvovaní cieleného vzdelávania  a prípravy pre trh 

práce,   

Očakávané výsledky a dopad projektu: 

• zníženie miery nezamestnanosti v územnej pôsobnosti  ÚPSVR v Nových Zámkoch 
v dôsledku realizácie projektu, 

• 30 %-ná úspešnosť umiestnenia UoZ na trhu práce do 6 mesiacov od ukončenia 
projektu 



 

 

7. Formy realizácie, nástroje, aktivity projektu 

7.1.   Hlavná aktivita projektu – Tréningový program pre absolventov v kontexte 
kariérneho poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce 

Na dosiahnutie stanovených cieľov projektu bude hlavná aktivita realizovaná nasledovným 
postupom. 

Najskôr  uplatníme náhodný výber. Základný súbor rozložíme podľa podstatných znakov – 
ako sú: vek,  lokalita, splnenie podmienky znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – 
absolventa v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe týchto znakov zo základného 
súboru náhodným výberom vyberieme potrebný počet UoZ. V každom regióne vyberieme 
rovnaký počet absolventov. Nami náhodne vybraní UoZ – absolventi na základe poskytnutia 
podrobných informácií o možnostiach a výhodách projektu zo strany sprostredkovateľov 
a odborných poradcov, podajú prihlášku na zaradenie do projektu. Nasleduje: 

1) Uzatvorenie Dohody o účasti na projekte medzi ÚPSVR v Nových Zámkoch a UoZ – 
absolventom. V dohode bude definovaný predovšetkým obsah, orientačný rozsah a dĺžka, 
predpokladaný termín absolvovania vzdelávania. 

2) Realizácia procesu verejného obstarávania –  výber externého dodávateľa vzdelávania 
a prípravy pre trh práce 

3) Zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít projektu – zo strany ÚPSVR v Nových 
Zámkoch resp. externého dodávateľa služby 
 

Aktivity projektu – realizované ÚPSVR v Nových Zámkoch 

o poradenstvo  
- skupinové, individuálne (individuálne akčné plány, pohovory...) 
- kariérne, personálne (orientácia na trhu práce, komunikácia na trhu práce –             

verbálna, neverbálna a písomná, príprava na personálny pohovor, 
sebapoznávanie   a rozvoj osobnosti...) 

- psychologické  (sociálno – psychologické výcviky zamerané na 
sebavedomie),  

- pozitívne myslenie, asertívne správanie, zvládanie stresu a záťažových situácií 
na trhu práce 

- pracovno -  právne  (cena práce, minimálna mzda, priemerná mzda, odvodové 
povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa, nelegálna práca) 

o vzdelávanie a príprava pre trh práce  
-     manažérske zručnosti 
- opatrovateľstvo 
- skladník – logistik 
- podnikateľské minimum 
- orientácia na trhu práce absolventov 
- a ďalšie vzdelávacie aktivity flexibilne prispôsobené podľa záujmu účastníkov 

projektu a na základe výsledkov diagnostikovania absolventov 
o sprostredkovanie zamestnania  

- výberové konania, konkurzy, personálne pohovory u konkrétnych zamestnávateľov 



 

 

- aktívne vyhľadávanie pracovných ponúk – tlač, internet, telefonicky, osobne... 
- absolventská prax. 

o kontinuálne kariérne poradenstvo v satelitoch – aktivizácia absolventov 
s individuálnym prístupom: 

- individuálne aktivity absolventov s cieľom aktivizácie na trhu práce, podpory 
samostatnosti, zodpovednosti  a komunikácie za účasti poradcov a personalistov 
(interných-ÚPSVR, externých-personálne a vzdelávacie firmy) s cieľom aktivizácie 
mladých ľudí a úspešného umiestnenia na trhu práce 
o aktívna účasť zamestnávateľov na projekte  

- exkurzie vo vytypovaných firmách 
- dni otvorených dverí 
- besedy so zástupcami podnikov, firiem 

o personálne poradenstvo pre končiace ročníky stredných škôl v regióne  
- prednášky a besedy so študentmi na tému orientácia na trhu práce, pracovne právo, 

trh práce – regionálny, celoslovenský, v EÚ, cena práce...... 
o poradenstvo zamerané na rozvoj kariérnej cesty a kľúčových kompetencií 

- poradenstvo zamerané na rozvoj kariérnej cesty v koncepte uvedenej aktivity 
vnímame  ako celoživotné, psychologické a behaviorálne procesy ako aj kontextuálne 
vplyvy formujúce kariéru človeka  

- kariérny vývin v uvedenom zahŕňa spôsob rozhodovania, integráciu životných rol, 
vyjadrenie hodnôt, self koncepty rolí života, vytváranie kariérnych vzorov a poznanie 
kľúčových kompetencií a ich rozvoj 

- cieľom uvedenej aktivity je inovovať aktuálne používaný poradenský proces v práci 
kariérneho poradcu s klientom (na Úrade práce, sociálnych a vecí v Nových 
Zámkoch)  a obohatiť ho o nové metódy práce s uvedenou cieľovou skupinou - 
absolventmi.  

 

Aktivity projektu – realizované externým dodávateľom služby  

- vzdelávacie - poradenské aktivity v dotácii cca 130-140 hodín (jednotlivé moduly: 
16, 24, 32, 24, 40 hodín – skupinový tréningový program, z toho cca 10 hodín 
individuálne personálne konzultácie zamerané na kariérny rozvoj) bude pozostávať 
z nasledovných modulov 

 

Sebaprezentácia na trhu práce – 16 hod. 

- úvodné testovanie : psychodiagnostické metódy  

- Kariérne poradenstvo - individuálna práca s klientom  

 

Marketing a stratégia na trhu práce – 24 hod. 

- tréningový program (skupinový) zameraný na rozvoj kariérnej cesty a kľúčových 
kompetencií účastníkov  

- kariérne poradenstvo - individuálna práca s klientom a informácia o ďalšom 



 

 

kariérnom a osobnostnom rozvoji 

 

Sociálno-psychologický výcvik absolventov – 32 hod. 

- záverečné testovanie : psychodiagnostické metódy 

- skupinový výcvik zameraný na sociálne kompetencie a individuálne psychologické  

   poradenstvo 

 

Komunikácia na trhu práce – 24 hod. 

- skupinový tréning komunikácie na trhu práce – písomnej, verbálnej a nonverbálnej 
(príprava na personálne pohovory, spracovanie životopisu, rôznych písomností pre trh 
práce ...) 

 

Komunikácia na trhu práce prostredníctvom počítača a internetu – 40 hod. 

- skupinová a individuálna práca s absolventmi za aktívneho využitia IKT na trhu práce 
 

4) Úhrada cestovného a stravného účastníkom projektu 
5) Úhrada kurzovného externému dodávateľovi vzdelávania a prípravy pre trh práce 

Realizátor hlavnej aktivity – Oddelenie služieb zamestnateľnosti, Oddelenie informačno – 
poradenských a sprostredkovateľských služieb, Externý dodávateľ vzdelávania  

   7.2. Podporné aktivity projektu – riadenie, monitorovanie a publicita 

   Aktivita – Informovanie uchádzačov o zamestnanie o schválenom projekte 

Po schválení projektu bude zabezpečené široké informovanie uchádzačov o zamestnanie 
evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch (vrátane 
pracovísk v Šuranoch, Štúrove, Šali) o možnostiach účasti na projekte. Informačné letáky 
budú zverejnené na nástenkách ÚPSVR v Nových Zámkoch, Šuranoch, Štúrove, Šali 
a zároveň bude k dispozícii uchádzačom o zamestnanie pri návšteve sprostredkovateľov 
zamestnania a odborných poradcov.   

Realizátor aktivity: vypracovanie informačného letáku – Oddelenie služieb zamestnateľnosti; 
informovanie UoZ – Oddelenie informačno - poradenských a sprostredkovateľských služieb, 
Oddelenie služieb zamestnateľnosti, Referáty odborného poradenstva 

 

 



 

 

Aktivita – Monitorovanie implementácie  projektu   

V priebehu realizácie projektu bude systematicky monitorovaná kvalita jednotlivých aktivít 
projektu - skupín, dodržiavanie plánu aktivít – harmonogramu projektových aktivít, 
zodpovednosti za jednotlivé aktivity, a aktívny prístup k jednotlivých témam.   
Monitorované budú nastavené parametre  - merateľné (nástroje - testy, dotazníky, štatistické 
ukazovatele... monitorovacími správami): 

            - mesačne (priebežná) 
            - po ukončení projektu (záverečná) 
            - po 6 mesiacoch od ukončenia projektu (monitorovacia) 

Monitorovacie – merateľné parametre: 
- počet osôb zapojených do projektu 
- z toho ženy 
- počet úspešne umiestnených osôb na trhu práce 
- úspešnosť jednotlivých aktivít projektu 
- podiel počtu osôb umiestnených na trhu práce po ukončení aktivít na celkovom počte  

osôb zaradených do programu 
- udržateľnosť na trhu práce 6 mesiacov od ukončenia projektu 

 

   Aktivita – Financovanie projektu 

Obsahom aktivity bude úhrada: 

1) úhrada cestovného s stravného účastníkom projektu – uchádzačom o zamestnanie –  
            absolventom 

2) úhrada kurzovného externému dodávateľovi vzdelávania a prípravy pre trh práce 

3) nákup materiálno – technického zabezpečenia 

4) úhrada nákladov na informovanosť a publicitu projektu 

Zdrojom financovania projektu je štátny rozpočet Slovenskej republiky a spolufinancovanie  
EÚ z ESF. Realizátor aktivity – ÚPSVR v Nových Zámkoch. 

 

   Aktivita – Publicita projektu 

 
Zabezpečenie propagácie projektu, o spolufinancovaní EÚ z ESF a ŠR – národným logom 

ESF pre celý projekt počas realizácie. Publicita bude prebiehať: 
- informačnou kampaňou – plagáty umiestnené na dostupných miestach v regióne, rôzne 
dotazníky a texty, prezentačné materiály, na dverách a v interiéry učebne a pod. 

- pri spracovaní protokolu, osvedčení, správ, databáz, projektovej agendy súvisiacej 
s projektom – na titulnej strane bude formulácia o účasti EÚ vrátane národného loga ESF 

Realizátor aktivity – ÚPSVR v Nových Zámkoch.  



 

 

   7.3. Harmonogram realizácie projektu  

Trvanie projektu –  8 mesiacov. 

Názov aktivity / Obdobie 
realizácie 
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Hlavná aktivita projektu 

Prijímanie Prihlášok UoZ na 
zaradenie do projektu 

X X X X X X X X 

Uzatváranie dohôd o účasti 
na projekte medzi úradom a 
UoZ 

X X X X X X X X 

Podporné aktivity projektu  

Financovanie projektu -  
úhrada cestovného 
a stravného UoZ  

 X X X X X X X 

Financovanie projektu -  
úhrada kurzovného   

       X 

Monitorovanie 
implementácie  projektu   

X X X X X X X X 

Publicita projektu X X X X X X X X 

. 

8. Udržateľnosť projektu  

Vybudovanie efektívneho systému motivácie absolventov, ktorí sa pokúsia o hľadanie 
vlastnej cesty zohľadňujúcej špecifickosť podmienok nielen v rámci jednotlivých 
podnikateľských subjektov v regiónoch, ale aj v rámci slovenského naturelu, ekonomického, 
sociálneho a kultúrneho prostredia. 

Verifikované výsledky overenia nového opatrenia aktívnej politiky trhu práce v praxi, ktoré 
môžu aplikovať ďalšie úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

9. Merateľné indikátory dosiahnutia cieľa (výsledku)   

Merateľnými indikátormi dosiahnutia stanovených cieľov projektu sú: 



 

 

Indikátory výstupov (sledujú splnenie aktivít projektu): 

• počet UoZ informovaných o projekte, 
• počet podaných prihlášok na zaradenie do projektu 
• počet UoZ zaradených do projektu, 
• počet uzatvorených dohôd o účasti na projekte, 
• počet UoZ, ktorí absolvovali všetky aktivity projektu, 
• počet UoZ, ktorým bolo poskytnuté cestovné a stravné (v akej sume) 
• počet UoZ, ktorí sa po absolvovaní cieleného vzdelávania a prípravy pre trh práce 

zamestnali. 

Indikátory výsledku (hodnotia dosiahnutie stanovených cieľov v čase ukončenia projektu): 

• počet UoZ, ktorí sa v dôsledku komplexného tréningového programu zamestnali, 
• podiel počtu osôb umiestnených na trhu práce po ukončení aktivít na celkovom počte 

osôb zaradených do programu 

   

10. Monitorovanie projektu  

Monitorovanie projektu bude zaznamenávať celý priebeh realizácie projektu a stanoví 
účinnosť implementácie projektu a použitých zdrojov voči pôvodnému návrhu.   

Projekt bude monitorovaný prostredníctvom merateľných indikátorov výstupu, výsledku a 
dopadu, ktoré sú uvedené v bode 9, výsledky budú zapracované do Záverečnej 
monitorovacej správy.  

Periodicita monitorovania bude priebežná, podľa potrieb Ústredia PSVR, Výboru pre otázky 
zamestnanosti a riaditeľa úradu.  

Realizátor aktivity – ÚPSVR v Nových Zámkoch. 

11. Rozpočet projektu s kvantifikáciou jednotlivých položiek  1 

Celkové predpokladané výdavky projektu predstavujú sumu  ........., z toho: 

-  priame výdavky na zabezpečenie hlavnej aktivity projektu  .......... Eur , 

-  nepriame výdavky na  materiálno-technického zabezpečenie a publicitu  ......... Eur. 

Rozpočet projektu tvorí prílohu č. 1. 

12. Konečný užívateľ (príjemca finančných prostriedkov) 

Konečnými užívateľmi a príjemcami finančných prostriedkov sú uchádzači o zamestnanie, 
evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, vrátane pracovísk 
v Šuranoch, Štúrove a Šali. Poskytnutý finančný príspevok v zmysle tohto projektu nie je 

                                                           
1 Podrobný rozpočet tvorí samostatnú prílohu č. 1 projektu 



 

 

štátnou pomocou. 

13. Závery 

 

Cieľom projektu „Komplexný tréningový program pre absolventov v kontexte kariérneho 
poradenstva a uplatnenia sa na trhu práce“ je pomoc pri riešení sociálnych a pracovných 
problémov, akceptácia životných zmien, pozitívny tvorivý rozvoj osobnosti mladých ľudí.  

Je potrebné pôsobiť na nich v smere postupného vybudovania sebadôvery, zvyšovania 
sebavedomia, vysvetlenie práv a povinností, ktoré z platných noriem vyplývajú pre občanov. 
Takýmto spôsobom zvyšovať komunikačné zručnosti, hlavne asertívne správane, 
predchádzanie konfliktov, ich riešenie, zvyšovanie sebavedomia a pozitívneho myslenia. 
Metodické usmernenie pri optimálnom spracúvaní a využívaní informácií o trhu práce, 
objektívnym vyhodnocovaním ponúk a informácii o trhu práce pripraviť absolventa  na 
konkurenčné prostredie trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha D   Nezamestnanosť mladých ľudí vo vybraných krajinách EÚ (v %) 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rakúsko 9,7 10,3 9,1 8,7 8,1 10,0 8,8 8,3 

Belgicko 21,2 21,5 20,5 18,8 18,0 21,9 22,4 18,7 

Bulharsko 26,3 22,5 21,7 19,8 14,5 16,2 23,2 26,6 

Cyprus 22,3 20,3 23,8 22,8 24,7 13,8 16,7 22,4 

Česká    
    republika 20,4 19,3 17,5 10,7 9,9 16,6 18,3 18,0 

Dánsko 8,2 8,6 7,7 7,9 7,6 11,8 14,0 14,2 

Estónsko 20,9 15,3 11,8 9,8 11,7 27,5 32,9 22,3 

Fínsko 19,5 18,9 17,6 15,7 15,7 21,5 21,4 20,1 

Francúzsko 19,7 20,3 21,4 18,9 18,4 23,9 23,6 22,9 

Nemecko 12,6 15,2 13,6 11,7 10,4 11,2 9,9 8,6 

Grécko 26,9 26,0 25,2 22,9 22,1 25,7 32,8 44,4 

Maďarsko 15,5 19,4 19,1 18,0 19,9 26,5 26,6 26,1 

Írsko 9,3 9,7 9,8 10,0 12,5 22,4 27,8 29,4 

Taliansko 23,5 24,0 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 

Luxembursko 16,9 13,7 16,2 15,2 17,9 16,5 15,8 15,6 

Poľsko 40,8 37,8 29,8 21,7 17,3 20,7 23,7 25,8 

Portugalsko 15,3 16,1 16,2 16,6 16,4 24,8 27,7 30,1 

Rumunsko 20,1 20,2 20,3 19,7 19,5 20,8 22,1 23,7 

Slovenská  
    republika 32,7 29,9 26,6 20,1 18,8 27,3 33,6 33,2 

Slovinsko 16,1 15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 

Španielsko 22,0 19,7 17,9 18,2 24,6 37,9 41,6 46,4 

Švédsko 16,6 22,0 21,1 18,8 19,2 25,0 25,2 22,9 

    Veľká Británia 10,9 12,2 13,9 14,4 14,1 19,1 19,6 21,1 

Zdroj: Štatistické údaje, Štatistický úrad SR 
 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha E  Štatistické ukazovatele v okresoch Nové Zámky a Šaľa 

 

Tab. 32 Počet obyvateľov v okresoch Nové Zámky a Šaľa. 

okres 2007 2008 2009 2010 2011 
Nové Zámky 146 729 145 345 146 047 145 586 144 212 
Šaľa 54 060 54 099 53 937 53 772 53 258 
Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky  
 
 
Tab. 33 Počet obyvateľov a počet ekonomicky aktívnych obyvateľov podľa regiónov 
v okresoch Nové Zámky a Šaľa roky 2007 až 2011. 

rok región Nové Zámky Šurany Štúrovo Šaľa 

počet obyvateľov 77 766 36 682 32 281 54 060 2007 

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 
36 924 17 417 15 327 26 719 

počet obyvateľov 77 032 36 336 31 977 54 099 2008 

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 
35 434 17 716 15 029 27 163 

počet obyvateľov 77 405 36 511 32 131 53 937 2009 

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 
38 344 18 086 15 917 27 893 

počet obyvateľov 77 161 36 396 32 029 53 772 2010 

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 
37 708 17 786 15 653 26 834 

počet obyvateľov 76 432 36 053 31 727 53 258 2011 

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 
37 657 17 762 15 631 26 560 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 
 
 

Tab. 34 Priemerný počet evidovaných UoZ v okresoch Nové Zámky a Šaľa. 

obdobie okres Nové Zámky okres Šaľa 
rok 2007 5 954 2 406 
rok 2008 5 979 2 085 
rok 2009 10 145 2 970 
rok 2010 10 081 3 016 
rok 2011 11 458 3 397 
Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 

 



 

 

Tab. 35 Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch Nové Zámky a Šaľa  
(v %). 

obdobie okres Nové Zámky okres Šaľa 
rok 2007 7,13 % 7,93 % 
rok 2008 7,45 % 6,93 % 
rok 2009 12,71 % 9,79 % 
rok 2010 12,48 % 10,11 % 
rok 2011 14,65 % 11,91 % 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 

 

Tab. 36 Priemerný počet disponibilných UoZ v okresoch Nové Zámky a Šaľa. 

obdobie okres Nové Zámky okres Šaľa 
rok 2007 4 968 2 120 
rok 2008 5 282 1 883 
rok 2009 9 192 2 732 
rok 2010 8 876 2 713 
rok 2011 10 412 3 163 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 

 

Tab. 37 Priemerná disponibilná miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch  
Nové Zámky a Šaľa (v %). 

obdobie okres Nové Zámky okres Šaľa 
rok 2007 5,95 % 6,99 % 
rok 2008 6,58 % 6,26 % 
rok 2009 11,52 % 9,01 % 
rok 2010 10,99 % 9,09 % 
rok 2011 13,31 % 11,09 % 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 

 

Tab. 38 Priemerný počet nezamestnaných UoZ – absolventov v okresoch Nové Zámky 
a Šaľa. 

obdobie okres Nové Zámky okres Šaľa 
rok 2007 334 113 
rok 2008 295 121 
rok 2009 576 198 
rok 2010 749 246 
rok 2011 808 260 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 

 

 



 

 

Tab. 39 Počty evidovaných UoZ podľa regiónov v okresoch Nové Zámky a Šaľa. 

obdobie región 
Nové Zámky 

región 
Šurany 

región 
Štúrovo 

región 
Šaľa 

január 2007 4 049 1 504 2 495 2 991 
január 2008 2 959 1 064 1 989 2 347 
január 2009 3 118 1 136 2 439 2 229 
január 2010  5 223 1 785 3 634 3 103 
január 2011 5 258 1 645 3 712 3 151 
január 2012 6 006 1 823 3 946 3 305 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 

 
Tab. 40 Miera nezamestnanosti podľa regiónov v okresoch Nové Zámky a Šaľa. 
 
obdobie región 

Nové Zámky 
región 
Šurany 

región 
Štúrovo 

región 
Šaľa 

január 2007 10,19 % 8,13 % 15,04 % 11,19 % 
január 2008   7,45 % 5,75 % 11,99 %   8,64 % 
január 2009   7,85 % 6,14 % 14,70 %   7,99 % 
január 2010  13,15 % 9,65 % 21,90 % 11,56 % 
január 2011 13,23 % 8,89 % 22,38 % 11,86 % 
január 2012 14,62% 9,91% 22,76% 12,76% 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 
 
 

Tab. 41 Štruktúra evidovaných UoZ v okresoch Nové Zámky a Šaľa podľa veku za 
obdobie január 2008. 

vek okres Nové Zámky okres Šaľa 
50 a viac rokov 1 868 739 
35-49 r. 2 099 814 
25-34 r. 1 267 490 
15-24 r.    778 304 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 
 
 

Tab. 42 Štruktúra evidovaných UoZ v okresoch Nové Zámky a Šaľa podľa veku za   
obdobie január 2009. 

vek okres Šaľa okres Nové Zámky 
50 a viac rokov 690 2 012 
35-49 r. 735 2 201 
25-34 r. 489 1 567 
15-24 r. 315   913 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 
 
 



 

 

Tab. 43 Štruktúra evidovaných UoZ v okresoch Nové Zámky a Šaľa podľa veku za 
obdobie január 2010. 

vek okres Nové Zámky okres Šaľa 
50 a viac rokov 3 061 945 
35-49 r. 3 533 981 
25-34 r. 2 489 696 
15-24 r. 1 559 481 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 
 
 

Tab. 44 Štruktúra evidovaných UoZ v okresoch Nové Zámky a Šaľa podľa veku za 
obdobie január 2011. 

vek okres Nové Zámky okres Šaľa 
50 a viac rokov 3 114 916 
35-49 r. 3 553 998 
25-34 r. 2 409 722 
15-24 r. 1 539 515 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 
 
 
Tab.45Štruktúra evidovaných UoZ v okresoch Nové Zámky a Šaľa podľa veku za obdobie 
január 2012. 

vek okres Nové Zámky okres Šaľa 
50 a viac rokov 3 360 1 011 
35-49 r. 3 944 1 143 
25-34 r. 2 696 829 
15-24 r. 1 775 522 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 
 

 

Tab.46 Počet nezamestnaných UoZ – absolventov v okresoch Nové Zámky a Šaľa. 

     obdobie okres Nové Zámky okres Šaľa 
január 2007 285 131 
január 2008 276 116 
január 2009 406 153 
január 2010  746 234 
január 2011 844 275 
január 2012 839 252 

Zdroj: Štatistické údaje ÚPSVR Nové Zámky 
 

 

 

 


