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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Bod č. 1 – Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Plánu práce vlády 
Slovenskej republiky na rok 2022 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
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.  
 

Postoj RÚZ k materiálu 
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).  
 
RÚZ materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní nepripomienkovala. 
 
RÚZ berie materiál na vedomie bez pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok 
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