
 

 

Pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu života na vidieku 

Súčasný stav a návrhy na riešenie 

- Podnikatelia hľadajú mladých ľudí s praxou  

Návrhy na riešenie: - podporné programy na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne a    

rekvalifikácie  /absolventská prax, praxou k zamestnaniu a pod./ Ak študent bude 

praxovať, mali by byť cieľové peniaze na odbornú prax pre študentov – pre školu ale 

aj pre podnikateľov,  realizovať programy pre zamestnávanie dlhodobo 

nezamestnaných obyvateľov v rámci aktívnych politík trhu práce /kombinácia práce 

s doškoľovaním, duálne vzdelávanie – mali by byť štátnymi školami 

- Školy slabo reflektujú na potreby trhu práce  

Návrhy na riešenie: - Odporúčame prehodnotiť počet vysokých škôl na Slovensku 

vzhľadom na prax, vznik a transformácia stredných a vysokých škôl, ktoré budú 

reflektovať na potreby trhu práce, aby nevychovávali absolventov pre úrady práce 

a odliv mladých ľudí do zahraničia z dôvodu neuplatniteľnosti sa,  zaviesť do celého 

vzdelávania, aby sa vytvárali príležitosti pre získanie zručnosti 

- Chýba motivácia mladých ľudí  

Navrhované riešenia: Motivácia mladých ľudí zaujímavou prácou a istotami, že 

zostanú pracovať na Slovensku. Dobrá práca je vnímaná mladou generáciou 

z hľadiska aktívnej mzdy, dobrého kolektívu 

 

- Mladí ľudia nemajú vedomosti a podmienky na samozamestnanie 

Navrhované riešenia: Samospráva v spolupráci s neziskovými organizáciami – 

realizovanie pracovných workshopov zameraných na skvalitňovanie života v danom 

území, legislatívne riešiť podmienky samozamestnania, vychovávať lídrov z mladej 

generácie pre vidiek 

- Nízka podpora štátu pri prvom samozamestnaní 

Navrhované riešenia: štartovací balíček s odborným kurzom pri samozamestnaní 

mladých ľudí 

 

- Mladá generácia je v značnej miere ovplyvniteľná masovokomunikačnými 

prostriedkami, ktorá ich výrazným spôsobom formuje a manipuluje  

Navrhované riešenia: oslovovanie odborníkov, ktorí by pripravovali programy, ktoré 

budú zaradené do vysielania a budú zamerané na podávanie pozitívnych informácií 

o vidieku 

 

- Úbytok zručností, vedomostí a odbornej kvalifikácie pri dlhodobej nezamestnanosti 



Navrhované riešenia: aktívna politika práce 

 Zodpovední za riešenia 

 Ministerstvo školstva a VÚC vo všetkých krajoch   pri zriaďovaní škôl a odborov, ktoré budú  

reflektovať potreby trhu práce 

Štátny rozpočet – zvýšenie objemu finančných prostriedkov na aktívne politiky trhu práce 

/zamerané na ponuku práce ale aj na dopyt po práci/ 

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny - Aktívne politiky práce reštrukturalizovať podľa 

potrieb regiónov Slovenska 

Ministerstvo pôdohospodárstva - Legislatívne zlepšiť podmienky odbytu domácich produktov 

na domácom trhu pre malé podniky  

Samospráva – zlepšovanie podnikateľského prostredia 

Vidiecky parlament na Slovensku  

 

Odsúhlasené účastníkmi X. Fóra   Vidieckeho parlamentu  na Slovensku  

V Nitre 27. 10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


