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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2020 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 28.06.2021 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Prvá kapitola správy poskytuje stručný prehľad o základných ukazovateľoch makroekonomického prostredia a 
demografického vývoja v Slovenskej republike za rok 2020.Druhá kapitola popisuje legislatívne zmeny v roku 2020 v 
oblasti služieb zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov  asociálneho  dialógu,  zameriava  sa na vývoj  na  trhu  
práce  z agregovaného  a  zo  štrukturálneho hľadiska, monitoruje jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce, 
mzdový vývoj a pracovné podmienky v rámci kolektívneho vyjednávania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Súčasťou tejto časti správy je aj analýza úplných nákladov práce a podkapitola sektora sociálnej ekonomiky, ktorá 
vytvára ucelenú reguláciu fungovania a podpory sociálnych podnikov v prostredí Slovenskej republiky. Tretia  kapitola  
zahŕňa  hlavné  formy,  stav  a zmeny  v  systéme  sociálnej  ochrany v roku  2020.  Zaoberá sa medziročným  
porovnaním  a analýzou  jednotlivých  prvkov  sociálneho  poistenia,  dôchodkového  sporenia, systému  štátnej  
sociálnej  podpory  a  sociálnej  pomoci.  Podáva  informáciu  o dotáciách,  poskytovaných v pôsobnosti MPSVR SR 
a tiež informácie o Operačnom programe Ľudské zdroje, podporovanom z Európskeho sociálneho  fondu a 
Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja.  Kapitola  obsahuje  aj  výstupy  Európskeho integrovaného  systému  
jednotných  štatistík  sociálnej  ochrany  (ESSPROS),  jedného  zo základných  nástrojov štatistického sledovania o 
systémoch, súčasnom stave a rozvoji sociálnej ochrany v členských štátoch Európskej únie Náplň štvrtej kapitoly 
tvoria dostupné údaje z vyhodnotenia národných indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia.  Kapitola  zahŕňa  aj  
informácie  o stave rovnosti  medzi ženami  a mužmi a rovnosti  príležitostí  na Slovensku za rok 2020. 
 
Postoj RÚZ k materiálu 
Cieľom materiálu je informovať o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na základe sociálno-
ekonomických ukazovateľov, získaných zo štátnych štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov údajov 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne. Materiál je hodnotiacim a informatívnym 
dokumentom. RÚZ materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní nepripomienkovala. 
 
RÚZ berie materiál na vedomie bez ďalších pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok  
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