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FLEXIBILITA TRHU PRÁCE A OCHRANA ZAMESTNANCA1

Abstract: The paper deals with the issues related to labour markets flexibility. 
Adaptation of economies to changes in the conditions resulting from globalisation 
and a global financial and economy crisis necessitates a flexible labour market 
connected with security in compliance with needs of employees, employers and 
social standards. The application of flexicurity strategy has to be linked to a broader 
growth and employment strategy.
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Úvod

Globalizácia, technologické zmeny, starnúce obyvate stvo a rozsiahle spolo en-
ské zmeny prispeli k vä šiemu pocitu neistoty z budúcnosti. Pracovníci sú vystavení 
oraz vä šej pravdepodobnosti, že po as svojho pracovného života budú musie

podstúpi  viacero zmien a vykonáva  rôzne úlohy. V dôsledku toho ich treba po as
takýchto astých zmien podporova  prostredníctvom viacerých opatrení, akými sú 
napríklad i dávky v nezamestnanosti, dotácie na odbornú prípravu, poradenstvo 
a profesijné poradenstvo. 

Flexiistota alebo stratégia, ktorej cie om je spolo ne posilni  flexibilitu a istotu 
v prospech obidvoch strán v pracovnom vz ahu, bola v rámci európskej stratégie 
zamestnanosti a lisabonskej stratégie uznaná za jeden z k ú ových cie ov v zdoko-
na ovaní európskych pracovných trhov. Adaptácia na zmenené podmienky vyžaduje 
flexibilný trh práce kombinovaný s takou mierou istoty, ktorá vyhovuje sú asne
zamestnancom i zamestnávate om. Jednotlivci potrebujú istotu zamestnania viac 
ako istotu pracovného miesta. Firmy zasa majú ma  možnos  prispôsobi  svojich 
pracovníkov zmeneným ekonomickým podmienkam. 

Tvorcovia politík zareagovali na túto potrebu rôznymi iniciatívami s cie om lep-
šie predvída  budúce potreby trhu práce a ú innejšie riadi  proces zmeny. Riešenie 
týchto úloh si vyžaduje integrovaný prístup k flexiistote, pozostávajúci zo systému 

1 Príspevok je výstupom grantového projektu VEGA . 1/041/09 „Nový rozmer hospodárskej a sociálnej 
politiky v znalostnej ekonomike“.

ISSN 0323-262X


