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         č. 1) 
 
 

Stanovisko k Správe o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021 
 
 
Všeobecne k návrhu: 
 
Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021 (ďalej len správa) predkladá na 
rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom predkladanej 
správy je informovať vládu Slovenskej republiky, ale aj širšiu verejnosť o stave a vývoji sociálno-ekonomickej 
situácie obyvateľstva na Slovensku.  
 
Aj v roku 2021 slovenskú ekonomiku aj celú spoločnosť ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19 a súvisiace 
protipandemické opatrenia. Vplyv pandémie je zaznamenaný aj v jednotlivých kapitolách správy jej premietnutím 
do príslušnej legislatívy, zmenami a opatreniami prijatými v roku 2021 na zmiernenie sociálnych a ekonomických 
dopadov a tiež samotných dopadov pandémie.  
 
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.  
 
Najrozsiahlejšia časť správy je zameraná na hlavné formy, stav a zmeny v systéme sociálnej ochrany v roku 
2021 v oblasti jednotlivých druhov sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory a 
systému sociálnej pomoci. Obsahuje tiež informácie o dotáciách, poskytovaných v rámci pôsobnosti MPSVR SR 
a informácie o Operačnom programe Ľudské zdroje, podporovanom z Európskeho sociálneho fondu. Správa 
zahŕňa aj výstupy Európskeho systému jednotných štatistík sociálnej ochrany (metodika ESSPROS) a tiež 
vyhodnotenie národných indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj informácie o stave rovnosti medzi 
ženami mužmi a rovnosti príležitostí na Slovensku.  
 
Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 poznamenal v roku 2021 aj vývoj v EU27, čo sa odzrkadľuje v popise a 
porovnaní vybraných ukazovateľov medzi krajinami EÚ v kontexte Európskeho Piliera Sociálnych Práv. V správe 
sú dostupné aj rozsiahle tabuľkové prílohy a grafy k jednotlivým kapitolám. Vzhľadom na nedostupnosť 
niektorých aktuálnejších údajov sa v správe okrem údajov za sledované obdobie vyskytujú aj analýzy, 
spracované na základe údajov za rok 2019 a 2020 (ESSPROS) a 2020 (úplné náklady práce, zariadenia 
sociálnych služieb).  

 
Stanovisko AZZZ SR : 

AZZZ SR nemá k predloženému materiálu pripomienky.  

Záver : 

AZZZ SR berie predložený materiál na vedomie.  


