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PREDSLOV
Osobitne zraniteľná pozícia mladých ľudí na trhu práce vyvoláva už dlho obavy na európskej
i vnútroštátnej úrovni. Obvykle je nezamestnanosť oveľa vyššia u mladých ľudí, než medzi ostatným
obyvateľstvom. V roku 2008, pred vypuknutím finančnej krízy, bolo v EÚ nezamestnaných približne 16 %
mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov, teda asi dvojnásobok celkovej miery nezamestnanosti. Mladých ľudí
kríza zasiahla zvlášť tvrdo: v EÚ-28 bola v roku 2013 miera nezamestnanosti mladých ľudí 23,5 %,
v porovnaní s celkovou nezamestnanosťou v EÚ na úrovni 10,8 %. Približne 7,5 milióna mladých ľudí
vo veku 15 – 24 rokov nepracuje, nevzdeláva sa ani sa nezúčastňuje na odbornej príprave (NEET).
EHSV už viackrát kritizoval túto mieru nezamestnanosti mladých ľudí a žiadal všetky zainteresované
strany, aby prijali okamžité, účinné a konečné opatrenia s cieľom prelomiť tento začarovaný kruh, ktorý
ohrozuje budúcnosť celej generácie. Je najvyšší čas náležitým spôsobom investovať do mladých ľudí,
keďže tieto investície budú dlhodobo prinášať plody.
Je zrejmé, že šance na rast zamestnanosti závisia vo veľkej miere od schopnosti EÚ vytvárať hospodársky
rast prostredníctvom vhodných makroekonomických, priemyselných a inovačných politík.
Avšak, snaha o riešenie krízy zamestnanosti mladých ľudí už priniesla niekoľko iniciatív na úrovni EÚ, ako
napr. balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, systém záruk pre mladých ľudí, Európske
združenie učňovskej prípravy, rámec kvality pre stáže či reformu Európskeho portálu pre pracovnú
mobilitu, EURES.
V tejto súvislosti uskutočňuje Stredisko pre monitorovanie trhu práce Európskeho hospodárskeho
a sociálneho výboru pilotnú štúdiu o uplatňovaní opatrení EÚ v oblasti zamestnanosti mladých ľudí
v šiestich vybraných členských štátoch: Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Slovensko a Fínsko.
Do štúdie sa zapojilo mnoho zástupcov sociálnych partnerov, organizácií mládeže a verejných
orgánov, ktorým všetkým ďakujeme za ich snahu a spoluprácu.

Christa Schweng
predsedníčka strediska pre monitorovanie trhu práce
a spravodajkyňa štúdie
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METODIKA
Cieľom štúdie je poukázať na názory sociálnych partnerov a organizovanej občianskej spoločnosti
v súvislosti s:


opatreniami, ktoré sa zavádzajú na vnútroštátnej úrovni a ktorých cieľom je pomáhať
mladým ľuďom nájsť si prácu, vrátane ich implementácie a skutočného vplyvu,



osvedčenými postupmi alebo konkrétnymi ťažkosťami, s ktorými sa stretávajú členské štáty,



ich zapojením do opatrení v oblasti zamestnanosti mladých a prebiehajúcimi reformami.

Táto štúdia dáva vnútroštátnym zainteresovaným stranám možnosť vyjadriť svoje pripomienky
a odporúčania v súvislosti s opatreniami v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, a je príležitosťou učiť sa
jeden do druhého a lepšie pochopiť fungovanie jednotlivých národných systémov.
Uvedených šesť členských štátov bolo vybraných s ohľadom na ich špecifickú situáciu v oblasti
zamestnanosti mladých, pričom bola zohľadnená aj nezamestnanosť a NEET (osoby, ktoré nie sú
zamestnané, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave), ale aj špecifické výzvy
(napríklad dlhodobá nezamestnanosť, začlenenie Rómov), ako aj na základe dostupných informácií
a diskusií so zástupcami z EHSV, Komisie a stálych zastúpení pri EÚ.
Miera nezamestnanosti 15 – 24 rokov, 2013 (Zdroj: Eurostat)
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2013

Členských štátov

Miera
nezamestnanosti
15 – 24 rokov

Miera
nezamestnanosti
25 – 74 rokov

NEET (osoby, ktoré nie
sú zamestnané,
nevzdelávajú sa ani sa
nezúčastňujú na
odbornej príprave)
15 – 24 rokov

EÚ (28 členských
štátov)

23.5 %

9.5 %

13 %

Grécko

58.3 %

25.4 %

20.6 %

Chorvátsko

49.7 %

14.1 %

18.6 %

Taliansko

40.0 %

10.3 %

22.2 %

Rakúsko

9.2 %

4.3 %

7.1 %

Slovensko

33.7 %

12.5 %

13.7 %

Fínsko

19.9 %

6.5 %

9.3 %

Zdroj: Eurostat

Táto štúdia sa realizuje prostredníctvom:


dotazníka, ktorý bol zaslaný hlavným sociálnym partnerom a organizáciám mládeže šiestich
vybraných krajín (v prílohe). Otázky sa týkali učňovského vzdelávania, stáží, uplatňovania
záruk pre mladých, mobility, podnikania a iných faktorov, ako napríklad pracovné právo,
sociálne zabezpečenie a všeobecne ďalších opatrení, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa mladí
ľudia nechali odradiť.
Miera odpovedí bola v rôznych krajinách rôzna: v Rakúsku aj v Taliansku na dotazník
odpovedali tak odborové zväzy, ako aj organizácie zamestnávateľov. Z Chorvátska prišli
odpovede od oboch strán priemyslu a od siete mládeže. Na Slovensku zaslali odpovede
odborové zväzy aj organizácie zamestnávateľov, a okrem toho aj Inštitút zamestnanosti.
Z Fínska odpovedali odborové zväzy a organizácia mládeže, no a v Grécku odpovedala na
dotazník jedna organizácia zamestnávateľov a Národná rada mládeže, a ministerstvo práce
a sociálnych vecí, rovnako ako aj organizácia pre zamestnávanie (verejné služby
zamestnanosti) ponúkli, že sa aj ony zapoja do prieskumu,
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rozhovorov na mieste so zástupcami hlavných zastrešujúcich organizácií odborových zväzov
a organizácií zamestnávateľov, organizáciami mládeže a verejnými orgánmi - počas
študijných ciest, ktoré podnikli vždy traja členovia SMTP v sprievode administrátora

sekretariátu (pozri tabuľku uvedenú ďalej v texte),


rešerší – zozbierané príslušné dokumenty z európskych inštitúcií, expertných skupín,
ministerstiev a stálych zastúpení pri EÚ vybraných členských štátov, národných HSR,
sociálnych partnerov a pod.,



verejnej diskusie, ktorú usporiadalo SMTP 1. apríla 2014 v Bruseli a na ktorej sa zúčastnili aj
poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia Európskej komisie, Eurofound, sociálnych
partnerov na úrovni EÚ, organizácií mládeže na úrovni EÚ aj vnútroštátnej úrovni.

Pozn. Odkazy na príslušné krajiny v nasledujúcich častiach dokumentu sa rozumejú ako odkazy na postoj
príslušných národných zainteresovaných strán, a nie na postoj vlády.
Členský štát a
dátum cesty

Členovia skupiny I
(Zamestnávatelia)

Členovia skupiny II
(Zamestnanci)

Členovia skupiny III
(Iné záujmy)

FÍNSKO
16. – 17. 1. 2014

Vladimíra Drbalová

Oliver Röpke

Meelis Joost

SLOVENSKO
10. – 11. 2. 2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Viliam Páleník

CHORVÁTSKO
17. – 18. 2. 2014

Vladimíra Drbalová

Xavier Verboven

Meelis Joost

Irini Ivoni Pari

Daniela Rondinelli

Mette Kindberg

RAKÚSKO
14. 3. 2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Kinga Joó

TALIANSKO
17. 3. 2014

Christian Ardhe

Oliver Röpke

Kinga Joó

GRÉCKO
4. – 5. 3. 2014

Tučnou sú uvádzané mená spravodajcov pre príslušné cesty.
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HLAVNÉ ZISTENIA
1.

Na zníženie miery nezamestnanosti mladých ľudí sú potrebné špecificky prispôsobené
opatrenia.

2.

Úzke prepojenie
a prispôsobivosť.

3.

Záruky pre mladých môžu podporiť štrukturálne reformy, ak sa uplatňujú správne.

4.

Treba zlepšiť informovanosť o nadnárodnej mobilite a portáli EURES.

5.

Treba rozšíriť a podporovať úlohu, ktorú zohrávajú verejné služby zamestnanosti pri
začleňovaní ľudí do trhu práce.

6.

Názory na vplyv regulačných opatrení v oblasti pracovného trhu na vytváranie pracovných
miest sa rôznia.

7.

Treba podporovať vytváranie podnikov a propagovať podnikateľské vzdelávanie.

8.

Sústavné monitorovanie a hodnotenie podporuje účinnú politiku zameranú na mladých.

9.

Hlavný záver: sociálni partneri a občianska spoločnosť sú odhodlaní aktívne sa zapájať do
všetkých fáz procesu súvisiaceho s opatreniami v oblasti zamestnanosti mladých, čo môže
pomôcť zabezpečiť osvojenie si reforiem a ich hladkú implementáciu.
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medzi

vzdelávaním

a trhom

práce

podporuje

zamestnateľnosť

1.

Na zníženie miery nezamestnanosti mladých ľudí sú potrebné
špecificky prispôsobené opatrenia

Niekto by mohol povedať, že nezamestnaný človek v Grécku je rovnaký ako nezamestnaný v Nemecku
a teda potrebuje rovnaké riešenia. Naše poslanie však jasne ukázalo, že to tak nie je: do úvahy treba
vziať individuálne okolnosti mladého človeka – vysoká/nízka kvalifikácia, dlhodobo alebo len dočasne
nezamestnaný, mobilný alebo nie – a vzdelávací systém, zdroje investované do verejných služieb
zamestnanosti, ako aj, zo všeobecnejšieho hľadiska, hospodársku politiku, ktorá sa v príslušnej krajine
uplatňuje.
Všetky zainteresované strany, s ktorými sme sa stretli a ktoré odpovedali a náš dotazník, jasne uviedli,
že na zníženie nezamestnanosti mladých neexistuje uniformné riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým.
V niektorých členských štátoch sa ťažisko Európskej záruky pre mladých, ktorá stanovuje, že mladému
človeku má byť ponúknuté pracovné miesto alebo odborná príprava do štyroch mesiacov, posunulo od
podpory tých, ktorí to najviac potrebujú, teda dlhodobo nezamestnaných, k ľuďom, ktorí sú ľahšie
(znovu) zamestnateľní, čím sa zabráni, aby sa stali dlhodobo nezamestnanými. V časoch obmedzených
zdrojov je to spochybniteľný prístup.
Záruky pre mladých sú pre členské štáty príležitosťou uskutočniť štrukturálne reformy. Ich uplatňovanie
je nevyhnutné, ak chcú členské štáty mladšej generácii poskytnúť pozitívne vyhliadky do budúcnosti.

2.

Úzke prepojenie medzi vzdelávaním a trhom práce podporuje
zamestnateľnosť a prispôsobivosť

Úspešný systém vzdelávania (pokiaľ ide o vyhliadky na zamestnanie sa po jeho ukončení) disponuje
úzkym prepojením medzi vzdelávaním/odbornou prípravou a trhom práce.
Tak je to napríklad vo Fínsku, kde vysoké percento študentov s vyšším vzdelaním začína pracovať
a získavať praktické skúsenosti počas štúdia. Viac ako 60 % učňovského vzdelávania je vyššie štúdium
a zahŕňa firemnú odbornú prípravu/ďalšie vzdelávanie dospelých. Menej než 20 % všetkých učňov má
menej ako 25 rokov.
Podobná, hoci nie úplne rovnaká situácia, je aj v Rakúsku, kde približne 40 % 15-ročných začína
učňovskú prípravu, počas ktorej trávia 4 dni z týždňa v podniku, kde získavajú praktické skúsenosti,
a jeden deň v škole.
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Chorvátsko zaviedlo systém duálnej učňovskej prípravy v roku 1995, po viacerých zmenách sa z neho
vyvinul čisto školský systém, ktorý sa menej zameriava na praktickú prípravu v zamestnaní a väčšmi na
zložku všeobecného vzdelávania. Približne 30 % študentov sa zapojí do učňovskej prípravy. Výsledkom
bolo, že zainteresované strany dospeli k názoru, že charakter škôl odbornej prípravy stráca svoje
prepojenie s reálnou praxou a počet podnikov, ktoré boli ochotné investovať čas, peniaze a úsilie do
duálneho systému vzdelávania sa preto zmenšoval.
V Grécku je úplne opačná situácia: vzdelávací systém vôbec nezohľadňuje potreby trhu práce
a učňovské vzdelávanie sa veľmi nevyužíva. Ak sa grécki zamestnávatelia zapájajú do vzdelávacieho
systému, stretáva sa to s veľkou nedôverou, keďže nemajú tradíciu v učení.
Na Slovensku produkuje vzdelávací systém vysoký podiel absolventov univerzít, najmä v oblasti
spoločenských vied. Po ukončení štúdia sa mladí ľudia ocitnú na trhu práce v situácii, že nemajú žiadne
praktické skúsenosti a ich kvalifikácia nezodpovedá požiadavkám trhu práce. Počet škôl, ktoré poskytujú
učňovské vzdelanie sa znižuje. Vzhľadom na to, že zamestnávatelia hľadajú odborne pripravených
mladých ľudí s kvalifikáciami, ktoré nie sú k dispozícii, sa pripravuje projekt zameraný na zvýšenie
záujmu detí na základných školách o školy odborného vzdelávania a prípravy. Kvalita učňovskej prípravy
závisí od príslušnej školy: ak školy spolupracujú úzko so zamestnávateľmi, študenti majú väčšie šance
uplatniť sa na trhu práce. Učebné osnovy závisia od jednotlivých škôl a učebných odborov, ale nie sú
záväzné pre iné školy.
V Taliansku zastávajú všetky zainteresované strany názor, že oblasť vzdelávania a trh práce sú dva rôzne
svety. Vzhľadom na to, že využívanie možností odborného vzdelávania pokleslo v druhom štvrťroku
2013 o 40 %, pripravujú sa reformy, ktorých cieľom je harmonizovať rozdiely v normách v oblasti
odbornej prípravy a znížiť byrokratickú záťaž.
2.1

Význam profesijného poradenstva a konzultačných služieb

Výber povolania je rozhodnutie, ktoré má rozhodujúci význam. Viesť mladých ľudí počas tohto obdobia
a ukázať im rozmanité možnosti odborného vzdelávania a profesionálnej kariéry, ktoré sú im otvorené,
im umožní informovane sa rozhodnúť. Okrem Fínska a Rakúska, kde je profesijné poradenstvo súčasťou
školského systému, sa všetky ostatné zainteresované strany sťažovali na nedostatočnú dostupnosť
a/alebo zlú kvalitu ponúkaných konzultačných služieb. Mnohí z nich vidia v zavedení záruk pre mladých
možnosť, ako tieto služby zlepšiť.
2.2

Systém učňovského vzdelávania

Stredisko pre monitorovanie trhu práce (SMTP) použilo definíciu učňovského vzdelávania z dielne
Komisie, podľa ktorej sa chápe ako forma počiatočného odborného vzdelávania a prípravy, v rámci
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ktorých sa formálne kombinuje a strieda odborná príprava v podnikoch (obdobia získavania praktických
skúseností na pracovisku) a školská výučba (obdobia teoretického/praktického vzdelávania v škole alebo
učňovskom zariadení) a po úspešnom ukončení ktorých absolvent získa vnútroštátne uznaný diplom
o ukončení počiatočného odborného vzdelávania a prípravy.1 Táto definícia neobsahuje výslovný odkaz
na existenciu priameho zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a učňom.
Zainteresované strany vo všetkých navštívených krajinách poznali duálny systém odbornej prípravy.
Tento systém má veľa rôznych podôb, preto aj hodnotenie zainteresovaných strán bolo rôznorodé,
počnúc tým, že je nadmerne regulované (Taliansko) až po to, že nie je systematicky zavádzané, bez
jasného legislatívneho rámca (Grécko). Všetky zainteresované strany sa však zhodli, že nástroj ako taký
je veľmi užitočný v boji proti nezamestnanosti mladých i pri odstraňovaní nesúladu na trhu práce, a že
by sa mal naďalej rozvíjať v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi. Treba zabezpečiť, aby sa učebné
osnovy pravidelne aktualizovali, aby tak poskytovali najmodernejšiu odbornú prípravu, ktorá pomôže
študentom zvládať technický vývoj. Zmluvný štatút a povinnosti oboch strán vraj nie sú vždy jasné (napr.
Chorvátsko, Slovensko). Zainteresované strany žiadali transparentný právny rámec a menšie
administratívne zaťaženie, predovšetkým pre MSP.
2.2.1

Obsah vzdelávania

Kvalita vzdelávacieho obsahu často nie je zosúladená v rámci príslušnej krajiny, čo vyvoláva obavy.
Slovenskí zamestnávatelia sa vyjadrili, že profesijné organizácie by sa mali vyjadrovať nielen
k požiadavkám na záverečné skúšky, ale aj k učebným osnovám, ktoré sa majú príslušne vypracovať
alebo upraviť, a to pre každý odbor.
Nedávne reformy v Chorvátsku zaviedli skrátenie hodín praktického vyučovania a presunuli
zodpovednosť za vypracovanie obsahu učebných osnov na učiteľov, a to vrátane praktickej odbornej
prípravy. Živnostenská komora sa domnieva, že takto nebudú študenti primerane pripravení na vstup na
trh práce. Chorvátska sieť mládeže vyjadrila obavy v súvislosti s tým, že zamestnávatelia nerešpektujú
svoje záväzky.
Obsah vzdelávania v učňovskej príprave v Rakúsku do veľkej miery ovplyvňujú sociálni partneri, ktorí,
spolu s príslušnými ministerstvami, pomáhajú vypracovať požiadavky odbornej prípravy, zaviesť nové
odbory a tiež vymenovať členov skúšobných komisií. Takýmto spôsobom sú aj sociálni partneri
neoddeliteľnou súčasťou systému.

1

Európska komisia, Poskytovanie učňovského vzdelávania v členských štátoch Európskej únie, január 2012
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V Taliansku vyjadrili všetky zainteresované strany názor, že obsah odbornej prípravy musí byť
zosúladený s potrebami trhu práce. Systém učňovského vzdelávania, ktorý obsahuje striedanie školskej
prípravy a práce, by sa mal väčšmi rozšíriť. Zamestnávatelia sa sťažovali na nadmernú reguláciu
a nedostatok stimulov, zatiaľ čo odborové organizácie by uvítali viac povinností, pokiaľ ide o stabilizáciu
situácie. Takmer všetky zainteresované strany poukazovali na to, že talianske právne predpisy upravujú
učňovské vzdelávanie veľmi fragmentovaným spôsobom, čo vytvára administratívnu záťaž pre podniky.
Fínske zainteresované strany si pochvaľovali vysokú kvalitu učňovského vzdelávania, ktoré sa pravidelne
monitoruje.
V Grécku sa verejné služby zamestnanosti snažia nájsť miesta v systéme učňovského vzdelávania pre
mladých ľudí, čo je veľmi náročná úloha, keďže podniky, ktoré ponúkajú učňovské miesta sú zväčša MSP
a tie hospodárska kríza postihla obzvlášť tvrdo. Zavádza sa reforma, ktorá má zlepšiť dostupnosť
učňovských miest, vytvoriť stimuly pre zamestnávateľov (financovanie), zlepšiť obsah učebných osnov
a posilniť prepojenie so sociálnymi partnermi, miestnymi zamestnávateľmi a obchodnými komorami.
Národná konfederácia gréckych živnostníkov je v súčasnosti zapojená do viacerých pilotných projektov
v tejto oblasti.
2.2.2

Uznávanie

Slovenské záverečné učňovské skúšky sa uznávajú, ale ako jeden zástupca zamestnávateľov uviedol, nie
je to záruka kvality, keďže to vo veľkej miere závisí od jednotlivých škôl.
V Chorvátsku sa uskutočňuje externé hodnotenie zručností. Až donedávna to bolo v kompetencii
výborov, ktoré ustanovovala živnostenská komora, teraz je to však v kompetencii organizácií
zodpovedných za vzdelávanie, ktoré nemajú skúsenosti s organizovaním učňovských skúšok. Túto obavu
vyjadrila aj chorvátska sieť mládeže. Komora tiež žiadala, aby sa učňovské vzdelávanie uznalo ako
pracovná skúsenosť, čo by učňom uľahčilo vstup na trh práce.
V Rakúsku učňovské vzdelávanie končí uznanou záverečnou skúškou, ktorá oprávňuje držiteľa výučného
listu vykonávať toto povolanie a začať vyššie vzdelávanie.
Talianske zainteresované strany sa zhodli v názore, že výučné listy a uznávanie kvalifikácií sú užitočné, ak
ich vykonáva tretia (regionálna) strana, keďže to môže pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť.
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2.2.3

Atraktívnosť

Podľa väčšiny zainteresovaných strán je viditeľný trend smerom k vyššiemu vzdelaniu, čo znižuje počet
mladých ľudí, ktorí majú záujem o duálny systém odborného vzdelávania. Zvyšovanie atraktívnosti
učňovského vzdelávania je dôležitou otázkou v Grécku, Rakúsku, Chorvátsku a Taliansku.
2.2.4

Stimuly

Vo Fínsku a Rakúsku sú stimuly pre zamestnávateľov, aby poskytovali učňovské miesta, už dobre
zabehnuté. Grécko nedávno zaviedlo niekoľko takýchto stimulov, podľa národnej konfederácie gréckych
živnostníkov by však mali byť posilnené.
V Chorvátsku existuje niekoľko stimulov, ale zainteresované strany sa zhodli, že ich uplatňovanie je príliš
zložité. Všetky zainteresované strany zo Slovenska sa zhodli v názore, že by sa malo uvažovať
o hospodárskych stimuloch, zatiaľ čo názory zainteresovaných strán v Taliansku na užitočnosť takéhoto
opatrenia sa značne rôznia.
2.2.5

Európske združenie učňovskej prípravy2

Jeden z chorvátskych odborových zväzov aj chorvátska sieť mládeže prispievajú k práci združenia, ani
organizácia chorvátskych zamestnávateľov, ani živnostenská komora sa nijako nezapájajú, pričom
živnostenská komora zdôrazňuje, že nedávne reformy systému učňovského vzdelávania nie sú v súlade
s úsilím EÚ v tejto oblasti.
Slovenskí respondenti nie sú členmi združenia, zatiaľ čo talianske zainteresované strany sú takmer
všetky zapojené do zvyšovania osvety o európskom združení.
Rakúska federálna hospodárska komora sa aktívne zapája a zaviazala sa uplatňovať dva pilotné projekty,
ktorými sa zriaďuje duálna systém odbornej prípravy na Slovensku a v Rumunsku. Rakúska federálna
komora pracovníkov sa nepriamo zapája tým, že pomáha poskytovať záruky dostupnosti odborného
vzdelávania.

2

Európske združenie učňovskej prípravy: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm.
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2.2.6

Zásady Rady v súvislosti so schémami učňovskej prípravy (október 2013)

3

Chorvátske odborové organizácie ani sieť mládeže nespochybňovali obsah týchto zásad, ale poukazovali
na absenciu prepojenia s priemyselnou stratégiou, ako aj jasnej definície úlohy hlavných
zainteresovaných strán.
Slovenské zainteresované strany o týchto zásadách vôbec nevedeli.
Talianske zainteresované strany podporovali do veľkej miery tieto zásady, ale poukázali na zložitú
hospodársku situáciu, nejasný, rozdrobený aktuálny právny rámec a potrebu zjednodušenia.
Rakúski zástupcovia pracovníkov vyjadrili názor, že silnou stránkou je právna záruka učňovského
vzdelávania, ako aj zapojenie sociálnych partnerov. Podľa rakúskej federálnej hospodárskej komory,
ktorá je sama zodpovedná za správu učňovského vzdelávania, je najvýznamnejším bodom spolupráca
medzi sociálnymi partnermi navzájom a s ministerstvom, ktoré ho bude uplatňovať.
2.3

Systém stáží

Keďže stáže môžu byť dôležitým prepojením medzi teoretickým vzdelávaním a uplatňovaním získaných
vedomostí v praxi, SMTP chcelo od zainteresovaných strán vedieť, či sú dostupné „stáže v rámci voľného
trhu“ („stáže dohodnuté medzi stážistom a poskytovateľom stáže (podnik, nezisková organizácia alebo
vláda) bez zapojenia tretej strany, ktoré sa zvyčajne vykonávajú po skončení štúdia a/alebo v rámci
hľadania zamestnania ... [ale nie stáží], ktoré sú súčasťou akademických alebo učňovských študijných
programov, ani stáží, ktoré sú súčasťou povinnej odbornej prípravy (napr. v medicíne, architektúre
atď.)“), či pre ne existujú nejaké stimuly a čo si myslia o rámci kvality pre stáže.
Definícia a vnímanie stáží sa značne líšia:
V Chorvátsku napríklad neexistujú žiadne stáže v rámci voľného trhu, ale existujú tu stáže, ktoré sú
súčasťou opatrení aktívneho trhu práce. Ich dostupnosť však závisí od možností verejných služieb
zamestnanosti a od počtu firiem, ktoré ich môžu ponúkať. Toto opatrenie pracovného trhu sa dá využiť
len v podnikoch, kde za ostatných šesť mesiacov nebola ukončená žiadna pracovná zmluva, a to bez
ohľadu na dôvod jej ukončenia. V praxi to znamená, že zamestnávatelia, ktorí sa museli prispôsobiť
zmeneným hospodárskym podmienkam, nemôžu ponúkať stáže. To vyvoláva značné obavy aj
u chorvátskej siete mládeže, ktorá sa zasadzuje za odstránenie prekážok, ktoré súkromnému sektoru
bránia využívať stáže, zvyšovať platy a viac sa zameriavať na výsledok vzdelávania. Chorvátski sociálni

3
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Vyhlásenie Rady z 18. októbra 2013 o Európskom združení učňovskej prípravy, 14986/13.

partneri tiež žiadali zavedenie systému mentorstva pre učňov a stážistov, ako aj preplácanie nákladov
mentorov, aby sa vytvorili ďalšie stimuly.
V Taliansku zainteresované strany uznávajú význam stáží a zhodli sa v názore, že je potrebné zjednodušiť
pravidlá pre poskytovanie stáží. Talianske odborové zväzy väčšinou nevidia zmysel stáží, keďže len
menej ako 10 % stáží sa zmení na trvalý pracovný pomer. Organizácie zamestnávateľov sa domnievajú,
že talianska legislatíva nepomáha zvýšiť nedostatočný počet miest na stáže. Veľa si sľubujú od
aktuálnych reforiem.
Fínske odborové zväzy sú zástancami platených stáží a stáží, ktoré sú súčasťou učebných osnov vyšších
stupňov vzdelávania, keďže väčšina Fínov začína pracovať už počas štúdia.
Podľa slovenských zamestnávateľov sa stáže poskytujú skôr v zahraničí alebo v medzinárodných
inštitúciách a organizujú ich tretie strany. Platené stáže sa obmedzujú na väčšie podniky a najdôležitejšie
inštitúcie.
V Grécku sú stáže ponúkané len v obmedzenej miere a sú povinné pre niektoré univerzitné fakulty
(stáže financované z prostriedkov EÚ). Grécka organizácia mládeže konštatovala, že súkromný sektor
využíva neplatené stáže na otestovanie mladých ľudí pred tým, ako ich prijmú do zamestnania.
Organizácia mládeže vydáva týždenný bulletin s informáciami o voľných miestach, keďže kvalitné stáže
sú podľa nej prepojením potrieb trhu a vzdelávania. Navrhuje daňové úľavy pre podniky, čo by mohlo
byť stimulom pre vytváranie väčšieho počtu miest pre stáže.
V Rakúsku sa federálna komora pracovníkov domnieva, že stáže by mali byť poskytované len ako súčasť
učebných osnov a v rámci verejných služieb zamestnanosti, kde sa uplatňujú podrobné podmienky. Pre
federálnu hospodársku komoru je kľúčom zníženie administratívnych povinností na minimum, keďže
prieskum medzi stážistami v rámci verejných služieb zamestnanosti potvrdil, že vytváranie príležitostí na
stáže znamená pre podniky viac práce. Keďže rakúske právo stáže neupravuje, odpovede na otázku, či je
stáž považovaná za zamestnanie, sa od prípadu k prípadu líšia. Stáž nezaväzuje stážistu, aby pracoval,
ani podnik, aby ho odmeňoval. Ak však stážistu dobrovoľne platia, podľa systému sociálneho
zabezpečenia sa to považuje za plnohodnotné pracovné miesto, so všetkými dôsledkami, ktoré sú s tým
spojené.
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2.3.1

4

Rámec kvality pre stáže

Názory zainteresovaných strán na rámec kvality sa tiež značne líšia. Odborové zväzy vo Fínsku
a na Slovensku ho podporujú, zatiaľ čo talianske a rakúske zastávajú názor, že obsah rámca kvality nejde
dostatočne ďaleko a že by mal zahŕňať aj požiadavku, aby stáže boli súčasťou učebných osnov.
Chorvátske odborové zväzy žiadajú jednotný rámec pre celú EÚ a povinnosť poskytovať odmenu. Aj
zamestnávatelia majú zmiešané pocity, pokiaľ ide o rámec kvality: Chorvátsko ho považuje za významné
úsilie, zatiaľ čo talianske združenia a rakúski zamestnávatelia sú kritickejší a majú obavy z možného
efektu vytesňovania, a varujú, že nadmerná byrokracia môže viesť k tomu, že bude ponúkaných menej
stáží.
Grécka organizácia mládeže rámec víta a vyzýva, aby bolo odmeňovanie povinné pri všetkých stážach.

3.

Záruky pre mladých môžu podporiť štrukturálne reformy, ak sa
uplatňujú správne

Pokiaľ ide o záruky pre mladých5, zainteresovaným stranám bola položená séria otázok o prínose, črtách
a uplatňovaní, prioritizácii, poskytovaných informáciách, úlohe sociálnych partnerov a úlohe ich
vlastných organizácií, ako aj o možných synergiách.
3.1

Prínos

Prínos systému zdôrazňujú všetky zainteresované strany okrem Rakúska, kde už predtým existoval
systém záruky pre mladých, takže ho považujú skôr za prehľad existujúcich opatrení.
Vo Fínsku záruka pomohla rôznym útvarom a verejným orgánom spolupracovať v štruktúrovanom
systéme. Pre mladých ľudí sú dostupné nové služby. Rozhodujúci činitelia prejavili väčší záujem
o situáciu NEET a k dispozícii je tak viac finančných prostriedkov.
V Taliansku, Grécku a na Slovensku zdôraznili zainteresované strany potenciálny štrukturálny účinok,
ktorý záruka pre mladých prinesie, ak sa bude správne uplatňovať.

4
5
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Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže, Ú. v. EÚ C 88, 27.3..2014, s. 1 – 4; stanovisko EHSV na tému „Rámec
kvality pre stáže“, CESE 8054/2013, ešte neuverejnené v úradnom vestníku, spravodajkyňa: Indrė Vareikytė.
Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí, Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1 – 6; stanovisko EHSV na tému
„Záruky pre mladých“, CESE 3206/2013, Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 101, spravodajca: Mário Soares.

3.2

Priority

Pokiaľ ide o priority, všetky zainteresované strany na Slovensku ľutujú, že chýbajú štrukturálne reformy,
ktoré by zlepšili vzdelávací systém, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri príprave mladých ľudí pre trh práce.
Názory sa líšia, pokiaľ ide o prioritizáciu skupín: zamestnávatelia volajú po tom, aby sa pozornosť
venovala dlhodobo nezamestnaným, kým odborové zväzy sa chcú zamerať skôr na čerstvých
absolventov.
V Taliansku chcú odborové zväzy a niektorí zamestnávatelia uprednostniť NEET a najzraniteľnejších
mladých ľudí, kým jedna organizácia zamestnávateľov by uprednostnila zameranie na nedávnych
absolventov. Všetci však zdôrazňujú, že je potrebné sústrediť sa na mladých ľudí z juhu Talianska
a takmer všetci sú za to, aby sa veková hranica zvýšila na 29 rokov.
Vo Fínsku pokrýva záruka pre mladých len mladých ľudí do 25 rokov a čerstvých absolventov mladších
ako 30 rokov. Fínske odborové zväzy a organizácie mládeže súhlasia s tým, aby boli prioritou
najzraniteľnejšie skupiny. Zdôrazňujú pri tom prínos preventívnych opatrení.
Rakúske zainteresované strany sa domnievajú, že záruky pre mladých sa týkajú všetkých skupín a vítajú
včasné intervencie. Podľa rakúskych zamestnávateľov sú záruky pre mladých možnosťou na zhodnotenie
fungovania systému učňovského vzdelávania a najmä na začlenenie nadpodnikových učňovských zmlúv
do obvyklých učňovských zmlúv.
Grécke ministerstvo sa domnieva, že cieľovou skupinou by mali byť mladí ľudia z regiónov, ktoré majú
najvyššiu mieru nezamestnanosti a ľudia z domácností s veľmi nízkym príjmom. Grécka organizácia
mládeže zdôraznila, že veková hranica by mala byť stanovená na 30 rokov a že sociálni partneri musia
byť zapojení do realizačného plánu.
3.3

Úloha sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti

Hoci sa všetci respondenti dotazníka zhodli na tom, že kľúčovým prvkom je zapojenie sociálnych
partnerov a organizácií mládeže do prípravy, uplatňovania a monitorovania záruky pre mladých, v praxi
sa ukazuje úplne iný obraz:
Vo Fínsku, Rakúsku a Chorvátsku sú zainteresované strany zapojené do všetkých fáz záruky pre mladých.
V Taliansku boli do prípravnej fázy zapojené len odborové zväzy, hoci boli všetky odborové zväzy
a organizácie zamestnávateľov vyzvané, aby boli pripravené zapojiť sa do realizačnej fázy, či už
prostredníctvom osvetových kampaní alebo prostredníctvom ponúk na začlenenie sa do pracovného
sveta.
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Na Slovensku prebehli konzultácie s väčšinou sociálnych partnerov počas legislatívneho procesu
uplatňovania plánu záruk pre mladých vypracovaného vládou.
Grécki sociálni partneri a Helénska národná rada mládeže zdôraznili, že vlastne neprebehli žiadne
skutočné konzultácie s nimi o realizačnom pláne. Koordinačný výbor pre uplatňovanie iniciatívy pre
zamestnanosť mladých ľudí však môže pozvať sociálnych partnerov, zástupcov občianskej spoločnosti
a expertov v oblasti zamestnanosti mládeže na svoje schôdze.
3.4

Synergie

Na otázku, či považujú záruky pre mladých za príležitosť na rozvoj synergií medzi zainteresovanými
stranami ako sú služby zamestnanosti, vzdelávacie služby, sociálne a zdravotné služby, sociálni partneri
či organizácie občianskej spoločnosti, takmer všetci respondenti odpovedali kladne a zdôraznili, že
rozšírená spolupráca je jedným z hlavných faktorov úspechu. Ako jeden z príkladov takýchto synergií sa
uvádza prispôsobenie vzdelávacieho systému tak, aby zodpovedal požiadavkám trhu práce.

4.

Treba zlepšiť informovanosť o nadnárodnej mobilite a portáli
EURES

V Chorvátsku, ktoré je najnovším členským štátom, ešte nie je EURES6 vo všeobecnom povedomí, najmä
z dôvodu, že chýbajú uverejnenia v chorvátčine. Odborové zväzy poukázali na to, že mobilní pracovníci
musia byť informovaní o otázkach sociálneho zabezpečenia. V niektorých krajinách ešte stále platia
obmedzenia voľného pohybu pracovníkov, čo situáciu ešte viac komplikuje.
Grécka organizácia mládeže uviedla, že program Erasmus je síce dosť známy, ale že z dôvodu krízy je pre
grécke rodiny čoraz ťažšie môcť si dovoliť, aby niekto išiel ako študent Erasmu na rok do zahraničia.
V Taliansku všetky zainteresované strany súhlasia s názorom, že získané pracovné skúsenosti v zahraničí
sú pre mladého človeka, ktorý vstupuje na trh práce zjavnou výhodou. EURES je v Taliansku známy, ale
nevyužíva sa v takom rozsahu, ako by sa mohol. Jeden odborový zväz poukázal na spoluprácu medzi
kanceláriami EURES v pohraničných regiónoch s miestnymi odborovými zväzmi ako na model
osvedčeného postupu na podporu mobilných pracovníkov.
Vo Fínsku je všeobecne informovanosť o mobilite a EURES považovaná za uspokojivú, stále je však čo
zlepšovať.
6
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Eures, európska sieť pracovných miest, stanovisko EHSV o EURES, https://ec.europa.eu/eures/page/index; CESE 518/2014, ešte
neuverejnené v úradnom vestníku, spravodajkyňa: Vladimíra Drbalová, pomocný spravodajca: Luis Miguel Pariza Castaños.

Na Slovensku sa názory rôznia: jeden odborový zväz uvádza, že mobilita nie je veľmi obľúbená, zatiaľ čo
organizácie zamestnávateľov poukazujú na vysokú úroveň poznatkov v súvislosti s mobilitou
pracovníkov v pohraničných regiónoch. Odkazujú na cezhraničné partnerstvo s Maďarskom, do ktorého
sú zapojení aj sociálni partneri. Boli vyjadrené aj obavy v súvislosti s únikom mozgov.
V Rakúsku sa EURES využíva, informovanosť o dostupných informáciách, pokiaľ ide o platformu
a dostupnú dodatočnú podporu, je však stále veľmi nízka. EURES sa nevyužíva v plnom rozsahu, keďže
len zopár členských štátov uverejňuje všetky voľné pracovné miesta na platforme EURES. Problémom je
aj jazyk, keďže popis pracovného miesta a životopisy by mali byť dostupné vo všetkých jazykoch.
Zamestnávatelia vo všeobecnosti vítajú reformu EURES a zdôrazňujú prínos automatického
porovnávania dopytu a ponuky. Federálna komora pracovníkov zdôraznila, že je potrebná väčšia
informovanosť o medzinárodnej mobilite, kritizuje však návrh reformy EURES, najmä pokiaľ ide
o zapojenie súkromných agentúr dočasného zamestnávania, a vyjadruje obavy v súvislosti s ochranou
osobných údajov pracovníkov.

5.

Treba rozšíriť a podporovať úlohu, ktorú zohrávajú verejné
služby zamestnanosti pri začleňovaní ľudí do trhu práce

Počas študijných ciest boli niekoľkokrát vyjadrené obavy súvisiace s verejnými službami zamestnanosti,
ktoré vyplývali najmä z nedostatočnej dôvery medzi užívateľmi (Taliansko, Slovensko), nedostatku
ľudských a finančných zdrojov na to, aby sa dalo účinne niečo robiť s nezamestnanými a obyčajného
administratívneho odbavenia nezamestnaných, namiesto ich aktivácie. Táto problematika zjavne nie je
taká dôležitá vo Fínsku a Rakúsku, keďže v týchto krajinách verejné služby zamestnanosti plnia úlohu
riadiť aktiváciu a umiestňovanie.

6.

Názory na vplyv regulačných opatrení v oblasti pracovného trhu
na vytváranie pracovných miest sa rôznia

Nie je prekvapujúce, že názory na vplyv regulácie v oblasti trhu práce na ochotu podnikov zamestnávať
mladých ľudí sa rôznia.
Talianske odborové zväzy uviedli, že ochrana pracovníkov sa výrazne znížila, nemyslia si však, že by
pracovné právo malo nejaký vplyv na zamestnávanie mladých ľudí. Organizácie zamestnávateľov
poukazujú na nedávne reformy pracovného práva, ktorých cieľom bolo zmierniť strnulosť pracovného
trhu, uviedli však, že podniky ešte stále nie sú ochotné zamestnávať natrvalo, keďže pracovné právo
ešte stále nezodpovedá požiadavkám talianskych podnikov. Rozdielne názory panujú aj pokiaľ ide
o stimuly pre mladých ľudí, aby sa zapojili do trhu práce. Podľa niektorých odborových zväzov funguje
systém sociálneho zabezpečenia pomerne dobre, má však nejaké medzery a neposkytuje stimuly pre
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mladých ľudí. Organizácie zamestnávateľov poukazujú na skutočnosť, že nie sú dostatočne rozvinuté
opatrenia na skĺbenie rodinného a pracovného života, a súčasne varujú, že tieto opatrenia nesmú
prinášať ďalšie zaťaženie pre MSP. V rámci talianskej bankovej asociácie boli vytvorené prevratné
systémy sociálnej starostlivosti a starostlivosti o ľudí. Odkazuje sa však aj na negatívne stimuly, akými sú
vysoké dávky v nezamestnanosti, ktoré znižujú ochotu prijať pracovné miesto.
Jeden z odborových zväzov z Chorvátska vyjadril názor, že pracovné právo nie je dostatočne prísne,
pokiaľ ide o to zabrániť zneužívaniu pracovných zmlúv na dobu určitú, a že príslušné orgány, ktoré majú
dohliadať na uplatňovanie práva v tejto oblasti, nie sú dostatočne pripravené na to, aby sa ujali svojich
povinností v tejto oblasti. Podľa iného odborového zväzu zase pripravovaná reforma zvýhodní
zamestnávateľov na úkor zamestnancov. Organizácie zamestnávateľov sa sťažovali, že pravidlá v oblasti
pracovného práva týkajúce sa nadbytočnosti sú komplikované a nadmerne zaťažujúce, najmä pre MSP.
Organizácia mládeže sa domnieva, že súčasný zákonník práce je neutrálny, pokiaľ ide o zamestnávanie
mladých ľudí, a vyjadruje názor, že zvýšenie počtu mladých ľudí, ktorým je ponúknutá pracovná zmluva
na dobu určitú, je dôsledkom štrukturálnych trendov na trhu práce. K plánovanej reforme, ktorá
predlžuje možnosť využívať pracovníkov agentúr dočasného zamestnávania až na tri roky, sa stavia
skepticky.
V odpovedi na otázku o existencii stimulov pre mladých ľudí, aby sa zapojili do trhu práce, sa
konfederácia chorvátskych odborových zväzov vyjadrila, že ani súčasná aktívna politika trhu práce, ktorá
sa uplatňuje, ani nedostatočný počet inšpektorov práce nijako nepodporuje vstup mladých ľudí na trh
práce. Chorvátski zamestnávatelia uviedli, že stimuly existujú, ale vzhľadom na súčasnú hospodársku
situáciu nie sú k dispozícii miesta, čo je komentár, s ktorým sa stotožnila aj organizácia mládeže.
Odborové zväzy na Slovensku vnímajú pracovné právo ako relatívne neutrálne, zatiaľ čo podľa
zamestnávateľov bráni pružnosti v prípade pracovných zmlúv a dobu neurčitú. Inštitút zamestnanosti
zdôraznil, že pracovné zmluvy na dobu určitú neposkytujú zmluvným stranám štandardné práva
a neukladajú im ani štandardné povinnosti. Pokiaľ ide o stimuly pre mladých ľudí, všetky zainteresované
strany sa takmer jednomyseľne zhodli, že platy sú dosť nízke, čo skôr považujú za odrádzajúci faktor.
Organizácia zamestnávateľov uvádza, že dochádzanie do práce je pomerne nákladná záležitosť a preto
odrádza od začatia pracovného pomeru.
Rakúska federálna hospodárska komora sa domnieva, že pracovné právo umožňuje dynamické
fungovanie pracovného trhu, čo je na prospech mladým, ktorí vstupujú na trh práce. V roku 2012 malo
pracovnú zmluvu na dobu určitú celkovo len asi 10 % pracujúcich.
Podľa zástupcov rakúskych pracovníkov môžu mať stáže podobu pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, ale
aj iné formy. Obe strany sa zhodujú na tom, že stimuly pre mladých ľudí existujú, sčasti prostredníctvom
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aktivačných opatrení a sčasti preto, že je zo spoločenského hľadiska vhodnejšie pracovať, než byť
nezamestnaný.
Podľa gréckej organizácie mládeže pracovné právo zvýhodňuje zmluvy na dobu neurčitú, ale po
intervenciách predsedníctiev EÚ sa pracovné vzťahy neustále menia. Neexistujú stimuly pre mladých
ľudí, ktoré by ich podnecovali vstúpiť na trh práce.

7.

Treba
podporovať
vytváranie
podnikateľské vzdelávanie

podnikov

a propagovať

Chorvátske zainteresované strany konštatovali, že boli na trhu práce zavedené opatrenia na podporu
samostatnej zárobkovej činnosti, keďže sa však uplatňujú až vtedy, keď je človek tri až šesť mesiacov
nezamestnaný, nepovažujú ich za skutočne efektívne. Keďže verejne dostupné informácie o začínajúcich
podnikoch sú veľmi kusé, sociálni partneri sa spojili s chorvátskym úradom práce a agentúrou pre
vzdelávanie a preložili príručky MOP „Start your own business – Increasing youth employment“ (Založte
si vlastný podnik – Zvyšovanie zamestnanosti mladých). Sieť mládeže navrhuje zamerať sa na
skombinovanie opatrení na rekvalifikáciu a opatrení pre začínajúce podniky, keďže tieto dve opatrenia
sú momentálne oddelené.
Talianske zainteresované strany opisujú existujúce opatrenia, podľa nich sú však neefektívne, keďže nie
sú dostupné poradenské služby a aj prístup k financiám je zložitý.
Grécka organizácia mládeže uviedla, že chýba akákoľvek motivácia pre mladých ľudí, aby začali
podnikať. Dokonca aj programy pre začínajúce podniky, ktoré sú financované EÚ, sú neúspešné, pretože
je ťažké získať prístup k financiám.
Rakúski zamestnávatelia opísali celú škálu právnych opatrení, ktoré boli zavedené na podporu
začínajúcich podnikov, počnúc poistením v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby až
po platby systému sociálneho zabezpečenia v prípade dlhodobej práceneschopnosti či stanovenie
hornej hranice poplatku, ktorí musia podnikatelia za lekárske návštevy hradiť z vlastného vrecka, na 5 %
ich ročného príjmu. Organizácie rakúskych pracovníkov zdôraznili, že je potrebné zabezpečiť, aby
verejné služby zamestnanosti podporovali začínajúce podniky len vtedy, ak sa podnikateľský plán a jeho
plnenie považuje za realistické a umožňuje dostatočne si zarobiť na živobytie.
Vo Fínsku sa pripravujú reformy, pričom niektoré ich pilotné projekty sa už rozbehli, zatiaľ však nie je
k dispozícii žiadne hodnotenie.
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Zainteresované strany na Slovensku sa zhodli na tom, že v súčasnosti je veľmi ťažké zakladať podnik, a že
podpora, ktorá bola v minulosti dostupná, sa zmenšila.

8.

Sústavné monitorovanie a hodnotenie podporuje účinnú politiku
zameranú na mladých

Monitorovanie a hodnotenie môže zohrávať strategickú úlohu v procese tvorby politiky tým, že sa zlepší
relevantnosť, účinnosť a efektívnosť politických rozhodnutí.
Monitorovanie a hodnotenie nástrojov trhu práce je sústavný proces, ktorý prebieha v Rakúsku a Fínsku.
Zainteresované strany v ostatných štyroch krajinách sa sťažovali na absenciu systematického
hodnotenia, vyjadrili však nádej, že uplatňovaním záruk pre mladých sa tento nedostatok odstráni.
Chorvátska organizácia mládeže konkretizovala, že hodnotenie by malo obsahovať aj kvalitatívnu zložku
a zohľadňovať postoje a skúsenosti bývalých beneficientov.

9.

Hlavný záver: sociálni partneri a občianska spoločnosť sú
odhodlaní aktívne sa zapájať do všetkých fáz procesu
súvisiaceho s opatreniami v oblasti zamestnanosti mladých, čo
môže pomôcť zabezpečiť osvojenie si reforiem a ich hladkú
implementáciu

Diskusie počas ciest SMTP a výsledky prieskumu, ktorý bol vykonaný ako súčasť tejto aktivity, odhalili
spoločné obavy súvisiace s nezamestnanosťou mladých a odhodlanie zainteresovaných strán bojovať
proti tomuto javu.
Organizácie, ktoré sa zapojili, vyzdvihli význam reforiem vzdelávacích systémov, aktualizácie a zlepšenia
zručností a ich úzke prepojenie s trhom práce. Členské štáty, ktoré majú dobre rozvinutý efektívny
systém odborného vzdelávania a prípravy založený na duálnom systéme prípravy alebo inej forme
učenia založeného na práci majú nižšiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí a dokážu lepšie predvídať
vývoj v budúcnosti a prispôsobiť sa zmenám na trhu práce.
Členské štáty, v ktorých sú sociálni partneri a občianska spoločnosť aktívne zapojení do tvorby politiky,
sa v európskom porovnaní počas krízy vyznačovali pomerne nízkou nezamestnanosťou mladých ľudí.
Zainteresované strany môžu byť skutočne významným prínosom v oblasti politiky mládeže, keďže sú
úzko späté s dianím na trhu práce. Na zabezpečenie úspešného uplatňovania záruk pre mladých
a ostatných opatrení v oblasti zamestnanosti mladých preto Stredisko pre monitorovanie trhu práce

20

dôrazne odporúča zapojiť zainteresované strany do všetkých etáp tohto procesu. Môže to pomôcť
dosiahnuť, že sa s ním stotožnia, čo prispeje k lepšej sociálnemu akceptovaniu a hladkej implementácii
reforiem.
*
*

*
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PRÍLOHA I
Zoznam organizácií kontaktovaných v súvislosti so štúdiou
Na účely tejto štúdie boli kontaktované zastrešujúce organizácie (najmä sociálni partneri a organizácie
mládeže), ktoré sú podľa informácií poskytnutých Európskym monitorovacím strediskom pre
pracovnoprávne
vzťahy
(EIRO)7
Eurofondu
a členmi
EHSV
v jednotlivých
krajinách
najreprezentatívnejšie. Okrem toho boli kontaktované aj menšie organizácie a sektorové organizácie, ku
ktorým patria členovia EHSV.
Z 56 organizácií, ktoré boli vyzvané, aby prispeli k štúdii, sa aktívne zúčastnilo 44 organizácií, ktoré
odpovedali na dotazník, poslali dokumenty a/alebo sa stretli s členmi SMTP.
Zoznam kontaktovaných organizácií:
GRÉCKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grécka všeobecná konfederácia práce (GSEE);
Konfederácia štátnych zamestnancov (ADEDY);
Helénske združenie podnikov (SEV);
Národná konfederácia gréckych obchodníkov (ESEE);
Helénska konfederácia odborníkov, remeselníkov a obchodníkov (GSEVEE);
Združenie gréckych podnikov v oblasti cestovného ruchu (SETE);
Zväz gréckych majiteľov lodí (EEE);
Helénska národná rada mládeže (ESYN).

CHORVÁTSKO
9. Federácia nezávislých odborových zväzov Chorvátska (SSSH);
10. Nezávislé chorvátske odborové zväzy (NHS);
11. Združenie chorvátskych odborových zväzov verejného sektora (MATICA);
12. Chorvátske združenie odborových zväzov (HUS);
13. Združenie odborových zväzov pracovníkov Chorvátska (URSH);
14. Chorvátske združenie zamestnávateľov (HUP);
15. Chorvátska komora obchodu a remeselnej výroby (HOK);
7

22

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm

16. Chorvátska sieť mládeže (MMH);
17. Spolok pre stimuláciu zamestnanosti a odbornú špecializáciu mládeže (ZUM).

TALIANSKO
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Všeobecná konfederácia talianskych pracovníkov (CGIL);
Talianska konfederácia odborových zväzov pracovníkov (CISL);
Zväz talianskych pracovníkov (UIL);
Všeobecný zväz pracovníkov (UGL);
Talianska konfederácia nezávislých odborových zväzov pracovníkov (Cisal);
Všeobecná konfederácia nezávislých odborových zväzov pracovníkov (Confsal);
Národná konfederácia manažmentu a riadiacich pracovníkov v štátnych službách (Confedir);
Konfederácia riadiacich a odborných pracovníkov (CIDA);
Kresťanské združenia talianskych pracovníkov (ACLI);
Talianska konfederácia akademických pracovníkov (CIU);
Všeobecná konfederácia talianskeho priemyslu (Confindustria);
Talianska konfederácia malých a stredných podnikov (Confapi);
Konfederácia talianskych remeselných podnikov (Confartigianato);
Národná konfederácia remeselnej výroby a malých a stredných podnikov (CNA);
Všeobecná konfederácia podnikov, povolaní a samostatnej zárobkovej činnosti
(Confcommercio);
Talianska banková asociácia (ABI);
Všeobecná konfederácia talianskeho poľnohospodárstva (Confagricoltura);
Národná liga družstiev a vzájomných spoločností (Legacoop);
Konfederácia talianskych družstiev (Confcooperative);
Talianska národná rada mládeže (FNG).

RAKÚSKO
38.
39.
40.
41.
42.

Konfederácia rakúskych odborových zväzov (ÖGB);
Rakúska federálna komora pracovníkov (AK);
Rakúska federálna hospodárska komora (WKÖ);
Rakúska federácia priemyslu (IV);
Rakúska národná rada mládeže (OJV).
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SLOVENSKO
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR);
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS);
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR);
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ SR);
Inštitút zamestnanosti (Bratislava);
Rada mládeže Slovenska;
Platforma mladých Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS);

FÍNSKO
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Ústredná organizácia fínskych odborových zväzov (SAK);
Fínska konfederácia platených zamestnancov (STTK);
Konfederácia odborových zväzov akademických pracovníkov vo Fínsku (AKAVA);
Konfederácia fínskeho priemyslu (EK);
Federácia fínskych podnikov (SY);
Cirkevní zamestnávatelia (KiT);
Fínska spolupráca mládeže – Allianssi.
*
*
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PRÍLOHA II
Nedávne stanoviská EHSV súvisiace so zamestnanosťou mladých

Stanovisko EHSV

Dátum
prijatia

Spravodajca
Pomocný
spravodajca

Odkaz

EURES

4. júna 2014

CESE 518/2014 - SOC/500
Zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku.

Vladimíra Drbalová
Luis Miguel Pariza
Castaños

Opatrenia na podporu
zamestnanosti mladých ľudí –
osvedčené postupy

4. júna 2014

CESE 474/2014 - SOC/503
Zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku.

Christa Schweng

Zamestnateľnosť mladých ľudí –
zosúladenie odbornej prípravy
s požiadavkami priemyslu
v kontexte úsporných opatrení

30. apríla 2014

CESE 5662/2013 - CCMI/118
Zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku.

Dumitru Fornea
Tommaso Grimaldi

Vplyv sociálnych investícií na
zamestnanosť a verejné rozpočty

30. apríla 2014

CESE 6193/2013 - SOC/496
Zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku.

Wolfgang Greif

Opatrenia na podporu začlenenia
mladých občanov EÚ

30. apríla 2014

CESE 6218/2013 - SOC/495
Zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku.

Renate Heinisch

Rámec kvality pre stáže

27. februára
2014

CESE 8054/2013 - SOC/499
Zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku.

Indrė Vareikytė

Otváranie systémov vzdelávania

26. februára
2014

CESE 6185/2013 - SOC/493
Zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku.

Gonçalo Lobo
Xavier
Pavel Trantina

Stratégia boja proti tieňovej
ekonomike a nelegálnej práci

21. januára
2014

CESE 2138/2013 - SOC/480
Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 9 – 14

Stefano Palmieri

Usmernenia pre zamestnanosť

21. januára
2014

CESE 8193/2013 - SOC/501
Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 40

-

Verejné služby zamestnanosti
(VSZ)

17. októbra
2013

CESE 5207/2013 - SOC/490
Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 116 – 121

Vladimíra Drbalová

25

Prehodnotenie vzdelávania

10. júla 2013

CESE 658/2013 - SOC/476
Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 58 – 64

Mário Soares
Pavel Trantina

Záruky pre mladých (ESF)

22. mája 2013

CESE 3206/2013 - SOC/485
Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 101 – 103

Mário Soares

Úloha podnikov vo vzdelávaní
v EÚ

20. marca
2013

CESE 2308/2012 - SOC/469
Ú. v. EÚ C 161, 6.6.2013, s. 27 – 34

Vladimíra Drbalová

Spoluúčasť zamestnancov

20. marca
2013

CESE 2096/2012 - SOC/470
Ú. v. EÚ C 161, 6.6.2013, s. 35 – 39

Wolfgang Greif

Usmernenia pre politiky
zamestnanosti

13. februára
2013

CESE 112/2013 - SOC/477
Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 77 – 80

Wolfgang Greif

Balík opatrení v oblasti
zamestnanosti mladých ľudí

21. marca
2013

CESE 2419/2012 - SOC/474
Ú. v. EÚ C 161, 6.6.2013, s. 67 – 72

Pavel Trantina
Philippe de Buck

Oživenie hospodárstva
sprevádzané tvorbou veľkého
počtu pracovných miest

15. novembra
2012

CESE 1279/2012 - SOC/463
Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 65 – 70

Gabriele Bischoff

Iniciatíva „Príležitosti
pre mladých“

12. júla 2012

CESE 1579/2012 - SOC/450
Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 97 – 102

Tomasz Jasiński

Uznávanie odborných kvalifikácií
a administratívna spolupráca

26. apríla 2012

CESE 1046/2012 - SOC/451
Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 103 – 107

Arno Metzler

Erasmus pre všetkých

29. marca
2012

CESE 825/2012 - SOC/438
Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 154

Indrė Vareikytė

Modernizácia vysokoškolského
vzdelávania

28. marca
2012

CESE 823/2012 - SOC/429
Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 143 – 149

Joost van Iersel
Juraj Stern

Mladí ľudia so zdravotným
postihnutím: zamestnanosť,
začlenenie a zapojenie
do spoločnosti

28. marca
2012

CESE 826/2012 - SOC/439
Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 2

Ioannis
Vardakastanis

Usmernenia pre zamestnanosť

22. februára
2012

CESE 479/2012 - SOC/435
Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 94 – 101

Wolfgang Greif

Zatraktívnenie
postsekundárneho odborného
vzdelávania a prípravy

19. januára
2012

CESE 147/2012 - SOC/409
Ú. v. EÚ C 68, 6.3.2012, s. 1 – 10

Vladimíra Drbalová

Zamestnanosť mladých ľudí,
odborné kvalifikácie a mobilita

18. januára
2012

CESE 148/2012 - SOC/421
Ú. v. EÚ C 68, 6.3.2012, s. 11 – 14

Dorthe Andersen

_____________
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