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Spoločné vyhlásenie  

Rady solidarity a rozvoja SR na podporu realizácie 

Záruky pre mladých v Slovenskej republike 

 

 

Rada solidarity a rozvoja SR sa na svojom zasadaní dňa 29. januára 2014 zaoberala 

realizáciou Záruky pre mladých v Slovenskej republike. Konštatuje, že úroveň nezamestnanosti 

mladých, ale najmä celospoločenské riziká, ktoré sú s nezamestnanosťou mladých spojené, 

vyžadujú od vlády prijatie osobitných opatrení. Ich výsledkom musí byť aktivizácia mladých 

ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú odbornej 

prípravy. Neschopnosť týchto mladých ľudí vstúpiť na pracovný trh – spočívajúca buď 

v nedostatočnej kvalifikácii, alebo chýbajúcej praxi - vedie na jednej strane k ich spoločenskému 

vylúčeniu, na druhej znižuje šance zamestnávateľov získať kvalitných pracovníkov. Toto sa stáva 

reálnou hrozbou pre konkurencieschopnosť Slovenska.  

 

Rada solidarity a rozvoja SR preto víta Odporúčanie Rady Európskej únie z 22. apríla 

2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 120/01), ktorým bolo členským štátom EÚ 

odporučené zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia  vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku 

zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po 

strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania. Zároveň víta Oznámenie EK z 19. júna 

2013 (Spoločne pre mladých ľudí Európy - Výzva na prijatie opatrení proti nezamestnanosti 

mládeže), na základe ktorého predložila aj Slovenská republika plán realizácie systému záruk pre 

mladých ľudí.  

 

V tejto súvislosti Rada solidarity a rozvoja SR konštatuje, že v oblasti systémových zmien 

musí byť prioritou zosúladenie vzdelávania - vrátane celoživotného – s požiadavkami 

zamestnávateľských subjektov na kvalifikovaných pracovníkov.  

 

Rada solidarity a rozvoja SR sa zhodla na tom, že systémové, ale aj projektové iniciatívy 

vlády môžu byť úspešnejšie v spolupráci so širokou paletou mimovládnych partnerov, 

predovšetkým spomedzi zamestnávateľov. Partneri v rámcoch svojho pôsobenia budú 

podporovať dohodnuté systémové a reformné zmeny v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, 

trhu práce, včasnú intervenciu a poradenstvo pre mladých ľudí a opatrenia podporujúce integráciu 

mladých ľudí na trh práce, vrátane programov na získanie praxe alebo odbornej kvalifikácie 

a zručností potrebných pre trh práce. Zároveň budú podporovať spoločne dohodnuté  

aktivity zamerané  na ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže 

v zmysle Odporúčania Rady EU z 22. 4. 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 

120/01).  

 

Rada solidarity a rozvoja SR odporúča vláde SR, aby v záujme efektívnej a účinnejšej 

spolupráce vytvorila Spoločný koordinačný výbor, ktorý bude dbať na dodržiavanie princípov 

partnerstva zúčastnených subjektov pri realizácii záruky, navrhovať možné zlepšenia a prípadne 

navrhovať ďalšie iniciatívy na podporu realizácie záruky.  

 


