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 bod č.1 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2020 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD berie predložený materiál na vedomie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD nemá výhrady k predloženému materiálu. Materiál nebol predmetom medzirezortného 

pripomienkového konania.  

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predkladá na rokovanie vlády SR, Hospodárskej 

a sociálnej rady SR a Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Správu o sociálnej situácií obyvateľstva 

SR za kalendárny rok 2020. 

Materiál informuje o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na základe 

ukazovateľov získaných zo štátnych štatistických zisťovaní Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

a Sociálnej poisťovne. 

Informatívny materiál oboznamuje s:  

- legislatívnymi zmenami v oblasti služieb zamestnanosti a v pracovnoprávnych vzťahov, 

- ukazovateľmi makroekonomického prostredia a demografického vývoja v SR za rok 2020, 

- aktívnou politikou trhu práce, mzdovým vývojom, pracovnými podmienkami v rámci 

kolektívneho vyjednávania a BOZP pri práci,  

- medziročným porovnaním a analýzou jednotlivých prvkov sociálneho poistenia, dôchodkového 

sporenia, systému štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci,  

- údajmi z vyhodnotenia národných indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia, 

- informáciami o stave rovnosti medzi ženami a mužmi a o rovnosti príležitostí na Slovensku, 

- vplyvom pandémie COVID-19 a s ňou súvisiacimi protipandemickými opatreniami,  

- výstupmi Európskeho integrovaného systému jednotných štatistík sociálnej ochrany. 
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Najrelevantnejšie informácie z materiálu: 

A. Relevantné štatistické údaje z oblasti zamestnanosti a miezd v roku 2020: 

- priemerný počet zamestnaných bol 2 372 043, najviac zamestnancov bolo v priemysle 

(526 077) a vo veľkoobchode a maloobchode; opravy vozidiel a motocyklov (364 525),  

- miera nezamestnanosti (6,7 %) sa nachádza mierne pod priemerom EÚ 27 (7,1 %), 

- najvyššia priemerná nominálna mzda (1 969 eur) bola v sektore finančných a poisťovacích 

činností, najnižšiu mzdu (613 eur) vykázal sektor ubytovacích a stravovacích služieb; 

priemyselná výroba dosiahla priemernú mzdu 1 165 eur, 

- podľa krajov je najvyššia priemerná mzda v BA kraji (1 412 eur) a najnižšia v PO kraji (889 eur). 

B. Fondy sociálneho poistenia s vykázanými zvýšenými výdavkami v roku 2020: 

- nemocenské dávky boli v sume 1 043,4 mil. eur, čo je o 283,7 mil. menej ako v 2019 a to najmä 

z dôvodu zavedenia pandemickej PN, OČR a karantén, 

- poistenie v nezamestnanosti – suma vyplatených dávok dosiahla sumu 329,1 mil. eur (nárast 

o 53,7 % oproti 2019 najmä z dôvodu prepúšťania a predlžovania podporného obdobia). 

C. Informácia o čerpaní Prvej pomoci v roku 2020: 

 

 

- najviac využívaným opatrením bolo 3B (pokles tržieb), ktoré však bude od 1.7.2021 zrušené 

(okrem fázy 3 v zmysle nových podmienok schválených vládou). 

D. Najrelevantnejšie aktívne opatrenia trhu práce v roku 2020 boli: 

- „Cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie“ – uzavretých 42 dohôd / suma 239 873 eur, 

- „Pripravený na prácu“ – zapojených 1 998 UoZ / suma 3 528 611 eur, 

- „Podpora kľúčových kompetencii UoZ“ – zapojených 1 072 UoZ / suma 1 163 077 eur, 

- „podpora rekvalifikácie“ –  5 416 UoZ / suma 4 158 319 eur,  

- „vzdelávanie zamestnancov“ - 1537 zamestnancov / suma 213 584 eur, 

- „vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ“ – zapojených 348 UoZ / suma 206 994 eur. 
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