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Miera nezamestnanosti so základným 
vzdelaním







Regulačné zaťaženie

• Zákonník práce (256§, viac ako 100 strán)

• Bezpečnosť práce

• Administratívna náročnosť



Regulácie

• „priestory určené na odkladanie vrchného odevu žiakov v zariadení 
pre deti a mládež musia byť vybavené vešiakmi s hákmi umiestnenými 
podľa vekových skupín žiakov vo výške od 120 cm do 150 cm od 
podlahy a lavičkami. Odstupy medzi vešiakmi musia byť najmenej 15 
cm“

• „výška sedadla sa má rovnať dĺžke predkolenia zväčšenej o výšku 
nízkeho opätku (1 cm – 2 cm), t. j. chodidlá sa pri zadnom sedení bez 
námahy a celou plochou dotýkajú podlahy.”

• “horná hrana operadla má podopierať chrbát vo vzdialenosti 4 cm až 
5 cm pod dolnými uhlami lopatiek, dolná hrana operadla má byť 16 
cm až 17 cm nad sedadlom.”



Ostatné faktory

• Nízka mobilita 

• Klesajúci dopyt po manuálnych prácach

• Exekúcie a poradenstvo 



Prieskum
• Východiská
- ŠÚSR spracováva údaje od stredných a veľkých firiem
- Nízkopríjmové skupiny sú častým zamestnancom malých firiem do 20 

zamestnancov
- Viac ako 300 tisíc zamestnancov je vo firmách do 19 zamestnancov

• Vzorka
- Firmy s menej ako 20 zamestnancami, obrat max. 1 mil. eur
- Všetky kraje
- Bez sektorov – IKT, Financie, Odborné a vedecké činnosti
- Polovica respondentov má skúsenosti so zamestnávaním Rómov

• Prieskum medzi obcami
- 32 obcí, do 5000 obyvateľov, 27 z Veľkej trojky, so zamestnancami mimo školskú    
správu



Výsledky prieskumu I

• 24% respondentov by zamestnalo ďalšieho človeka, ak by Minimálna 
mzda klesla na 300€

• 12% zamestnávateľov znižovalo počet zamestnancov kvôli zvyšovaniu 
minimálnej mzdy

• 44% zamestnávateľov by preferovalo zamestnanie na dobu neurčitú, 
keby Zákonník práce nevyžadoval platbu odstupného





88,00%

12,00%

Ktorú z nasledujúcich možností považujete za väčšiu prekážku 
vytvárania nových pracovných miest?

Regulácie spojené so zamestnávaním

Odvodové zaťaženie a minimálna mzda



Výsledky prieskumu II

49% zamestnávateľov má skúsenosti so zamestnávaním Rómov, podľa 
nich:

• 71% si myslí, že zaškoľovanie Rómov je náročnejšie

• 61% zamestnávateľov si myslí, že zamestnanci radšej pracujú vo firme, 
v ktorej nemajú za kolegov Rómov (59% z celej vzorky)
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Je podľa vás pravda, že Rómovia pracujú menej 
kvalitne ako ich nerómski kolegovia?
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Prieskum v obciach I

• Len 3 z 31 by v prípade nižšej minimálnej mzdy vytvorilo viac 
pracovných miest

• Ale odvody sú väčšia prekážka

ako regulácie pre 69%



Prieskum v obciach II

• 23 obcí zamestnávalo Rómov

• 83% si myslí, že je ťažšie zaškoľovať Rómov

• 52% považuje rómsku prácu za menej kvalitnú

• Kritika Aktivačných politík

• Preferovaný spôsob zamestnávania formou VPP za minimálnu mzdu



Návrhy
• Rozšírenie odvodovej odpočítateľnej položky 

• Nevzťahovala by sa na Zdravotné odvody (10+4) ale na Sociálne 
odvody (17+7)



Návrhy II

• Zrušenie odvodov na dohody, prípadne zavedenie plošnej 200 eur 
OOP (ako študenti)

• Regionalizácia minimálnej mzdy (alternatívy)

• Zníženie daňového zaťaženia podnikateľov, zrušenie licencií

• Odbúranie zbytočného poplatkového zaťaženia

• Zavedenie licencií pre živnostníkov

• Zjednodušenie zákonníka práce, návrat k nastaveniu pred rokom 2013

• Odstránenie tlaku na rast príjmov štátu



Záver

• S rastúcou zamestnanosťou bude znižovanie nezamestnanosti 
zložitejšie

• Treba odstrániť tie prekážky, ktoré bránia vzniku zamestnanosti

• Potrebujeme nižšie odvody a regulačnú „políciu“
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