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S T A N O V I S K O 

k Správe o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021 

1. Popis návrhu 

Cieľom predkladanej Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021 je 

informovať vládu Slovenskej republiky, ale aj širšiu verejnosť o stave a vývoji sociálno-ekonomickej 

situácie obyvateľstva na Slovensku. Správa obsahuje stručný prehľad o základných ukazovateľoch 

makroekonomického prostredia a demografického vývoja v SR za rok 2021, zaoberá sa vývojom na trhu 

práce z agregovaného a zo štrukturálneho hľadiska, mzdovým vývojom, zahŕňa analýzy úplných nákladov 

práce, vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce a poskytuje aj stručný pohľad na pracovné podmienky (v 

rámci kolektívneho vyjednávania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovno-právnych 

podmienok). Súčasťou správy je podkapitola sektora sociálnej ekonomiky, ktorá vytvára ucelenú reguláciu 

fungovania a podpory sociálnych podnikov v prostredí Slovenskej republiky. 

2. Stanovisko SOS 

Spoločné odbory Slovenska popri upozornení na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu obyvateľstva v dôsledku 

pretrvávajúcich dopadov pandemického opatrenia a zhoršujúcemu sa prostrediu trhu práce (napr. 

absencia previazania miezd zamestnancov s výškou inflácie) poukazujú aj na signifikantný znak tejto 

zhoršujúcej sa situácie, v podobe stavu prostredia kolektívneho vyjednávania. Pokles počtu kolektívnych 

sporov podľa bodu 2.2.3 predloženej správy oproti predchádzajúcemu obdobiu  svedčí v prospech nižšej 

alebo žiadnej razancie pri vedení kolektívneho vyjednávania príslušnými odborovými orgánmi, a to aj na 

základe skúseností z aplikačnej praxe, s priamym dôsledkom na pracovné a mzdové podmienky 

zamestnancov. Aj na základe tejto skutočnosti možno konštatovať, že dlhodobo neprichádza k podpore 

kolektívneho vyjednávania zo strany štátu, hoci sa na to zaviazal v medzinárodných dokumentoch a chýba 

vyššia razancia pri zabezpečení odbornej a peňažnej podpory v záujme zlepšovania sociálneho dialógu. 

Negatívne možno vnímať i nárast počtu pracovných úrazov v priamej ambivalencii voči legislatívnym 

zmenám v oblasti BOZP, kde prišlo k zníženiu dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými 

bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, čo pravdepodobne nebolo šťastné riešenie.  

3. Závery a odporúčania 

SOS berie predloženú správu na vedomie a odporúča ju na ďalšie legislatívne konanie. 
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