
Hodnotenie volebných programov 
z pohľadu potrieb trhu práce 



O hodnotení

• Keďže téma práce sa stala popri korupcii základnou témou nadchádzajúcich 
volieb, rozhodli sme sa zanalyzovať ako chcú jednotlivé politické strany 
bojovať s nezamestnanosťou a prispieť k zlepšeniu podmienok na trhu 
práce

• Vychádzali sme z poznatkov, ktoré sme nazbierali ako dlhoročný líder na 
trhu personálnych agentúr, ktorý pozná tak problémy a špecifiká
zamestnávateľov ako aj zamestnancov

• Trh práce vnímame v širšom kontexte medzinárodnej 
konkurencieschopnosti Slovenska na tomto poli, preto sme medzi 
hodnotené oblasti zaradili napríklad aj školstvo, infraštruktúru či 
debyrokratizáciu podnikateľského prostredia



Koho sme hodnotili

• Vybrali sme si spolu 9 strán, ktoré sa uchádzajú o vstup do parlamentu

• Osem z nich má podľa prieskumov verejnej mienky reálnu šancu vo voľbách 
uspieť
• Smer-SD
• SDKÚ-DS
• KDH
• SaS
• Most-Híd
• Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
• SNS
• 99 % - občiansky hlas

• Deviatou hodnotenou stranou je ĽS-HZDS, ktoré sme zvolili, keďže ide o v 
minulosti dominantný subjekt na domácej politickej scéne



Metodika

• Za referenčnú hodnotu, z ktorej hodnotenie vychádza, sme určili nami 
zostavené „dva tucty opatrení“, ktoré sme rozdelili do piatich rôznych 
kategórií

• Podľa dôležitosti daného opatrenia sme každému pridelili maximálnu 
bodovú hodnotu 100, 50 alebo 25 bodov, celkovo 1 700 bodov

• Skúmali sme potom, do akej miery a akými konkrétnymi nástrojmi chce 
alebo nechce daná strana danú problematiku riešiť

• Ak strana avizuje, že v prípade úspechu po voľbách vykoná opatrenie s 
opačným efektom, dostala zaň mínusové body

• Body sa dali získať a stratiť aj za opatrenia, ktoré sú nad rámec „dvoch 
tuctov opatrení“



Kategórie opatrení

• Jednotlivé opatrenia boli rozdelené do týchto kategórií:

• Cena práce, dane a odvody

• Vzdelávanie, školstvo a veda a znalostná ekonomika

• Efektívnejšie fungovanie štátu, lepšie verejné politiky

• Infraštruktúrne a štrukturálne zmeny

• Podpora ohrozených skupín obyvateľstva

• Konkrétne opatrenia v jednotlivých kategóriách nájdete v prílohe tlačovej 
správy















Ďakujeme za pozornosť


