
 
 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, e-mail: maag@euba.sk 

MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov 
stredných škôl pri vstupe na trh práce 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 
Kód projektu 13120120211 

 
 
 
 
 
 

PREČO JE NEZAMESTNANOSŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE TAKÁ VYSOKÁ? 

 

Ohľadom uvedenej problematiky by som uviedla, že na Slovensku nezamestnanosť bola a je 

jedným z problémov slovenskej ekonomiky.  

Príčinou tohto stavu môžu byť pretrvávajúce deformácie z minulosti, ako aj značná 

nepružnosť trhu práce. Preto Slovensko trpí jednou z najnižších mier zamestnanosti v rámci 

regiónu OECD. Pozitívnym je rast miezd, ktorý rastie v súlade s produktivitou práce, čím sa 

inflačné tlaky a faktory externej nerovnováhy držia pod kontrolou.  

Zároveň však by sa mala naša republika snažiť o zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom 

radikálnych zmien v rámci motivačných faktorov na strane uchádzačov o prácu ale aj 

zamestnávateľov.  

Dôvodom zníženia miery nezamestnanosti po roku 1999 bolo neustále sprísňovanie 

podmienok evidencie v nezamestnanosti, čím sa zabránilo čiernej práci, zníženie sociálnych 

dávok vyplácaných štátom ako aj snaha zo strany štátu o výraznejší rozdiel medzi príjmom v 

prípade nezamestnanosti a v prípade práce za minimálnu mzdu.  

Za pozornosť stoja náklady na pracovnú silu, ktoré patria v našej republike medzi najnižšie v 

krajinách Európskej únie. Na druhej strane však dosť veľké odvodové zaťaženie sociálnych 

dávok núti zamestnávateľov obmedziť dopyt po pracovnej sile.  

V nasledujúcich rokoch možno očakávať ďalší pokles nezamestnanosti najmä v súvislosti s 

príchodom nových zahraničných investorov, zamestnávateľov (najmä v automobilovom 

priemysle) aj ako dôsledok úspešnej realizácie reforiem, ktoré by mali vytvoriť podmienky na 

rast zamestnanosti a rýchlejší ekonomický rast, ktorý by sa mal vo väčšej miere prejaviť v 

raste životnej úrovne a reálnych miezd. Máme na to predpoklady vo výbornej geografickej 

polohe našej republiky (spojítko medzi západnou Európou a krajinami východného bloky, 
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problém môže tkvieť v slabej infraštruktúre cestnej dopravy) a v nevyužitých výrobných 

kapacitách. 


