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bod č. 1 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021. 

 

1.  Postoj APZD  

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 

Cieľom predkladanej správy je informovať o stave a vývoji sociálno-ekonomickej situácie obyvateľstva 

na Slovensku. Správa obsahuje prehľad o základných ukazovateľoch makroekonomického prostredia a 

demografického vývoja v SR za rok 2021 ovplyvnenom pandémiou, zaoberá sa vývojom na trhu práce, 

mzdovým vývojom, zahŕňa analýzy úplných nákladov práce, vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce 

a poskytuje aj stručný pohľad na pracovné podmienky.  

Najzaujímavejšie dáta:  

Zamestnanosť a mzdy v roku 2021 

- priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vzrástla na 7,5 %, klesol počet krátkodobo 

migrujúcich osôb o 5,4 % (112,1 tis. osôb),  

- priemerná mesačná nominálna mzda vzrástla o 6,9 % na hodnotu 1 211 eur, 

- bežné príjmy domácností vzrástli o 3,9 %, ale výdavky vzrástli o 8,6 % (najmä bežné dane z 

dôchodkov, majetku a iné dane), vzrástli aj čisté sociálne príspevky o 7,0 %. 

Demografia v roku 2021 

- k 31. decembru 2021 mala SR 5 434 712 obyvateľov (51,1 % tvoria ženy),  

- migračné saldo sa znížilo o polovicu: imigrovalo 5 733 osôb a emigrovalo 3 395 osôb,  

- vývoj za posledných 10 rokov: celkový počet obyvateľov vzrástol o 0,4 %, ale rástol iba počet osôb 

v pred- a poproduktívnom veku, počet obyvateľov v produktívnom veku klesol o 6,9 %. 
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Trh práce v roku 2021 

- priemerný počet ekonomicky aktívnych obyvateľov dosiahol 2 748,2 tis. osôb, 

- počet podnikateľov vzrástol na 380,7 tis., počet zamestnancov klesol o 1,8 % na 2 177,4 tis,  

- v zahraničí pracovalo 112,1 tis. osôb, čo predstavovalo 4,4 % ekonom. aktívnych obyvateľov,  

- v priemysle pracovalo 21,9 % obyvateľov, v stavebníctve 6,8 % a v sektore služieb 67,9 %. 

Nezamestnanosť v roku 2021  

- priemerne bolo evidovaných 220 944 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), 

- dĺžka evidencie UoZ: nad 12 mesiacov (41,97 %), nad 48 mesiacov (10,97 %),  

- priemerná dĺžka evidencie UoZ vzrástla na 14,04 mesiaca,  

- priemere mesačne bolo 70 374 voľných pracovných miest. 

Mzdy a pracovné podmienky v roku 2021 

- priemerná nominálna mesačná mzda dosiahla 1 211 eur (nárast o 6,9 %), najvyššiu priemernú mzdu 

majú zamestnanci v podnikoch 1000+, 

- pretrvávajú regionálne mzdové rozdiely: od 956 eur (PO) do 1 482 eur (BA),  

- z celkových nákladov práce 1 725 eur za rok 2020 tvoril priame náklady 73,86 % ( v priemere 1 274 

eur) a nepriamych 27,87 % (v priemere 481 eur), 

- bolo celkovo 7 855 registrovaných pracovných úrazov, z toho 33 závažných s následkom smrti a 60 

s ťažkou ujmou na zdraví a hlásených 423 chorôb z povolania. 

Sociálna ekonomika a sociálna ochrana  

- realizovali sa projekty na podporu sociálnych podnikov, zraniteľných a znevýhodnených skupín, 

- časť podrobne hodnotí jednotlivé druhy sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia, štátnej 

sociálnej podpory a systému sociálnej pomoci, 

- celková alokácia OP ĽZ je k 31.12.2021 vo výške 3 424 923 724 eur, z toho zdroje EÚ tvoria 2 929 

999 089 eur a 494 924 635 eur je za štátny rozpočet. 

Iné porovnania EÚ27 v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv 

- úroveň digitálnych zručností obyvateľov SR (54 %) sa blíži priemeru EU27 56 %, 

- miera zamestnanosti žien zaostáva za mierou zamestnanosti mužov o 8,5 %, 

- ženy zarábali o 15,8 % menej ako muži, EU27 o 13 %, 

- osamelí rodičia až 19 % z príjmu vynakladalo na bývanie, EU27 15 %,  

- v dĺžke života v zdraví osôb po 65. roku života sme predposlední  (4,7 roka).  
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